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voorwoord
Wanneer elektuur een 'printenboek' uitgeeft, dan rijst vanzelf de
vraag 'waarom'.
Het antwoord hierop kan zeer simpel zijn en wordt niet zonder enige
trots gegeven.
De afgelopen jaren werd elke oplage van het vakblad elektuur prak
tisch geheel uitverkocht. Ekstra eksemplaren, nodig om te voldoen
aan de groeiende navraag naar bepaalde nummers, waren dan ook
nauwelijks voorradig. Om aan deze grote vraag enigszins tegemoet te
komen, werden in het verleden zelfs bepaalde uitgaven herdrukt.
In dit printenboek is door elektuur gepoogd die schakelingen bijeen
te brengen,die blijkens de vele reakties — nu nog steeds — het meest
in de belangstelling staan. Toegevoegd werden bovendien enkele
schakelingen, die naar mening van de redaktie duidelijk ver boven het
gemiddelde uitstaken.
Alle printen in dit nummer die zijn voorzien van een EPS-nummer
zijn opgenomen in de elektuur-printservice en zijn in de vakhandel
verkrijgbaar.
Bizonderheden over de EPS printservice alsmede enkele tips voor het
zelf fabriceren van printen werden beschouwd als zeer nuttig en zijn
daarom ook in deze uitgave opgenomen.
Uitgever en redaktie hopen van harte dat dit printenboek in de be
hoefte van zeer velen zal voorzien.
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Figuur 1.
Een goedkope hifi-stereo-versterker kan men uit deze vier bouwstenen
samenstellen. Het is ook mogelijk om elk
van deze bouwstenen afzonderlijk in kom
binatie met andere apparaten te gebruiken.

voorversterker. waarop via B of BI een
radio, mikrofoon of rekorder aange
sloten kan worden. Deze voorversterker
heeft ook een toon- en balansregeling.
Dc voorversterker stuurt de eindver
ste rker. die geschikt is voor een ver
mogen van 3 Watt per kanaal. Dit ver
mogen is groot genoeg voor een nor
male kamer. Als voeding voor alle
bouwstenen wordt een eenvoudig ge
stabiliseerd netvoedingsgedeelte ge
bruikt.

mim-hifi
Een hifi-stereoversterker kan
naargelang de eisen, die men er
aan stelt opgebouwd worden uit
losse bouwstenen.
Een voorbeeld daarvan wordt hier
beschreven; deze bouwstenen zijn
aan elkaar aangepast. Het is ook
mogelijk om bepaalde bouw
stenen hieruit in kombinatie met
andere te gebruiken.

$4) Uum.
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MD-voorversterker

Blokschema
Het totale blokschema van de afzon
derlijke bouwstenen waarmee een vol
ledige stereoversterker gebouwd kan
worden is in figuur 1 weergegeven.
De MD-voorversterker is alleen nood
zakelijk bij gebruik van een platen
speler met MD-element. Achter deze
korrektie-voorversterker volgt nog een

Het schema van de MD-voorversterker
is in figuur 2 voor één kanaal getekend.
Deze versterker dient om het frekwentieverloop van de door het MD-element
geleverde signaal (enkele mV) volgens
de RIAA-kurve te korrigeren.
Tegelijkertijd wordt dit signaal ver
sterkt en wel zodanig, dat het groot
genoeg is om de voorversterker te
stu ren.
Deze voorversterker kan hel best wor
den ondergebracht in de behuizing van
de pick-up omdat de eigen-kapaciteit

2
Figuur 2. Het schema van de MD-voorver
sterker; deze dient om het frekwentieverloop te korrigeren bij gebruik van een MDelement.
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van een afgeschermde kabel met een
lengte van slechts 1 meter met het MDelement een afgeschermde kring vormt,
waarvan
de
resonantie-frekwentie
meestal ligt tussen 1 2 en 16 kHz.
Bovendien wordt door inbouw de
bromgevoeligheid verkleind.
De print-lay-out in stereo-uitvoering is
in figuur 3 weergegeven.

Voorversterker met too/i- en
balansregeling
De transistoren T] en T2 in figuur 5
vormen een spanningsversterker met
hoge ingangs- en lage uitgangsimpcdantie. Als instelpot P] is afgeregeld
op een waarde van Ik, dan bedraagt
de ingangsgevoeligheid in kombinatie
met de 3 watt versterker ca. 150 of
200 mV (12 volts respektievelijk 17
volts versie).
Wordt een grotere ingangsgevoeligheid
gewenst, dan moet P] worden inge
steld op een kleinere waarde dan 1 k.
Indien de gevoeligheid omschakelbaar
wordt gewenst, kunnen voor P] vaste
weerstanden worden genomen, waar
van de waarde berekend wordt volgens
500.Yin . . .
=------------ ohm
300-Vln

Vin - ingangsspanning (mV cff.).
De formule geldt voor ingangsspanningen van ca. 5 mV tot 250 mV.
Transistor T3 is opgenomen in de
klassieke Baxandall toonregeling. De
kondensator van 1 n tussen kollektor
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Figuur 3. De print-layout voor de MD-voorversterker laat de sirnmetrische opbouw van
de beide versterkers zien.
Figuur 4. De komponentenopsteliing van de
print volgens figuur 3.
Figuur 5. Het schema van de voorversterker.
Figuur 6. Lay-out van de voorversterkerprint.
Figuur 7. Komponentenopsteliing van de
print volgens figuur 6.

en massa is opgenomen ter voorkoming
van oscillatie.
Figuur 6 en 7 geven respektievelijk de
lay-out en de komponentenopsteliing
van de voorversterker.

De eindversterker
In het schema van de eindversterker
(figuur 8) vormen de transistoren T]
en 1'2 een direkt gekoppelde spanningsversterker. Weerstand R^ en de dioden
D]/Do zorgen voor de ruststroomin-

stelling van de komplementaire drivertrap (T3/T4) en de eindtrap (T5/T6).

De weerstanden R7 en Rg hebben een
dusdanige waarde, dat de eindtransistoren, afhankelijk van de materiaalsprciding, niet of nauwelijks, geleiden
in rusttoestand. Ter voorkoming van
oscillatie zijn de kondensatoren 63,65,
6’6 en weerstand R3 aangebracht.

De ingangsgevoeligheid van de schake
ling is ongeveer effektief 400 mV voor
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Figuur 8. De eindversterker levert per ka
naal een vermogen van 3 Watt over 4 ohm
met een voedingsspanning van 12 Volt. Bij
een voedingsspanning van 17 V levert hij
hetzelfde vermogen over 8 ohm. De waar
den voor R-J2 en C4 zijn in de tabel aan
gegeven.

Figuur 9. Ook de koperzijde van de print
voor de eindversterker is simmetrisch opge
bouwd. Zaagt men de print middendoor
dan krijgt men twee afzonderlijke eindtrappen met elk een vermogen van 3 Watt.
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Figuur 10. De komponentenopstelling van
de eindversterker.
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Figuur 11. Het schema van het gestabiliseer
de voedingsgedeelte. De uitgangsspanning
wordt bepaald door R-, en Z-j.
Figuur 12. Lay-out en komponentenoptelling van het voedingsgedeelte.
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de 12 volts versie, en 600 mV voor de
1 7 volts versie.
Hoewel de gevoeligheid vergroot kan
worden door R4 te verkleinen, is dit
^eslist af te raden, omdat daardoor
zowel de genereerneiging als de ver
vorming worden vergroot.
Bij de bouw dient men het volgende
in acht te nemen:
1. De luidsprekernul moet dirckt met
de voedingsnul worden verbonden
(dus niet via de print).
2. Bij uitvoering in stereo moeten
aparte toevoerlcidingen worden ge
bruikt naar de voeding (dus niet de
printen doorverbinden).
De lay-out en komponentenopstelling
voor de eindversterker zijn respektievehjk in figuur 9 en 10 getekend.
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Weerstand:
R1
= zie tabel

Kondensatoren:
C-|
= 2200 IJL, 25 V
C2
- 100/J, 25 V

Halfgeleiders:
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T rafo:
Tr^
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Diversen:

G = = B40C2200
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Z1
N
S

=
=

250 mW, zie tabel

neonlampje 220 V
aan/uitschakelaar

De voeding
De voeding voor alle bouwstenen is in
figuur 1 1 getekend. De uitgangsspanning van deze schakeling is naar keuze
12 of 17 volt. De spanning moet 17 V
zijn als een luidspreker van 8 ohm
wordt gebruikt.
De-transistoren Tj en T2 vormen een
vermogensdarlington, waarvan de in
gang aangesloten is op zenerdiode Zj.
De zenerspanning moet 1 Volt hoger
genomen worden dan de uitgangsspan
ning.
Transistor T2 hoeft niet geforceerd ge
koeld te worden, aangezien de dissipatie ook bij stereo-uitvoering van de
versterker slechts enkele watts bedraagd.
Figuur 12 laat de lay-out en de komponentenopstellmg van hei oedingsgedeelte zien In de tabel zijn de ondei
delen gedimensioneerd voor beide
spanningen.
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Hoewel de elektrische eigenschappen uitstekend
zijn is het grootste voordeel van deze versterker
wel de zeer goede reproduceerbaarheid, die te
danken is aan de relatief geringe tegenkoppeling
en het feit, dat er geen ruststroominstelling
aanwezig is (ruststroom is nul).

40-W-edwinversterker
—
—
—
—

uitgangsvermogen tot ruim 40 Watt
hoog rendement
geringe cross-over-vervorming
langdurig kortsluitvast

Het principe van de edwinversterker
is reeds uitgebreid beschreven in
januari 1970. De werking berust op
het feit, dat de uitgangen van twee
versterkers, te weten een klasse A en
een klasse B versterker, worden door
verbonden. De klasse A versterker
fungeert tevens als stuurtrap voor de
klasse B versterker. Figuur 1 toont
hoe een en ander praktisch kan wor
den verwezenlijkt. De transistoren T2
en T3 worden ingesteld d.m.v. drie
dioden, zodat er een bepaalde stroom
loopt. T2 en T3 zijn dus ingesteld in
klasse A.
Voor kleine signalen neemt deze
stuurtrap het uitgangsvermogen voor
zijn rekening, terwijl bij grotere
signalen de eindtransistoren in ge
leiding komen (zie figuur 1).
Zoals bekend, heeft ’t Edwin-principe
duidelijke voordelen t.o.v. konventionele schakelingen:
1.

Er behoeft geen ruststroom inge
steld te worden.

2. Niet afhankelijk van de eigen
schappen van de eindtransistoren
(ze hoeven niet gepaard te zijn).

De nieuwe Edwinversterker
De verschilpunten tussen de nieuwe
en de oude edwinversterker zijn als
volgt samen te vatten:
1. De komponenten die gebruikt
zijn, zijn over het algemeen gemakke
lijk vérkrijgbaar.
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— geen afregelelementen
— geen ruststroom
— eind- en stuurtransistoren hoeven
paard te zijn.

2. De eindtransistoren 2N3055 of
BDY20 kunnen een groot vermogen
dissiperen.
3. De toonregel-versterker is niet
meer geïntegreerd in de eindtrap,
waardoor een kompakte, goed repro
duceerbare schakeling is ontstaan.

niet ge

1
+vBq

4. De tegenkoppelfaktor is bewust
wat kleiner gehouden (ca. 36 dB),
waardoor de kans op oscilleren
bizonder gering is.

T4

5. De luidsprekeruitgang is beveiligd
tegen overbelasting en kortsluiting,
ook gedurende lange tijd, mits vol
doende koeling aanwezig is.

R

6. De schakeling is geschikt voor
verschillende vermogens van 10 tot
40 watt, door enkel de voedings
spanning te veranderen.

%
T3

pRL

7. De voeding kan betrekkelijk een
voudig van opzet zijn en hoeft beslist
niet te worden gestabiliseerd.

8. De versterker is geschikt voor de
meest uiteenlopende luidsprekerimpedanties, waarbij uiteraard bij opti
male belasting het maksimale ver
mogen kan worden bereikt.

9. Het rendement is groter dan 60%.
Met een gestabiliseerde voeding be
draagt het rendement zelfs 70%,
. maar in dat geval wordt weer ekstra
vermogen gedissipeerd in de stabili
satie, waardoor het totale rendement
in feite dus achteruit gaat.
De schakeling (figuur 2) is in grote
lijnen opgebouwd uit een spanningsversterker, een klasse A stuurtrap en
een klasse B eindtrap.

Vb
----- o
versterker
trap

k asse A
stuurtrap

klasse B
eindtrap

Figuur 1. Principeschema van een
eindtrap volgens het edwinprincipe
Figuur 2. De nieuwe edwinversterker
voor vermogens tot 40 watt.

De ingangstrap (Tb T2) wordt ge
vormd door een darlingtonschakeling,
waardoor een hoge ingangsimpedantie ontstaat. Via een begrcnfcingswcerstand (R4) wordt het signaal toege
voerd aan de basis van T3, die als
spanningsversterker fungeert. In de
kollektorleiding van T3 is een gesimu
leerde zenerdiode (T4) opgenomen,
die zorgt voor een konstante voorspanning van ca. 2 Volt tussen de
bases van de stuurtransistoren. Tevens
is een terugkoppeling aangebracht
vanaf de luidsprekeruitgang naar
weerstand Rn, waardoor de kollektorimpedantie van T3 bizonder hoog
wordt en er sprake is van stroomsturing. Deze stroomsturing heeft tot
gevolg dat de overnemingsvervorming
van de versterker in grote mate wordt
verminderd. Hierdoor is het mogclijk
met een geringe tcgcnkoppelfaktor
toch een redelijk lage vervorming te
bereiken. De komplemcntaire stuur-
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trap is enigszins afwijkend van het
basisschema in figuur 1 hetgeen zijn
oorzaak vindt in de dubbele npneindtrap. Met diode D, wordt a.h.w.
de basis-emitter-overgang van een
eindtransistor gesimuleerd. De stroom
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door D] en R18 is natuurlijk gelijk aan
de kollektorstroom van T8, zodat
hiermee T10 kan worden gestuurd. De
kombinatie T8, T10 gedraagt zich
vrijwel eender als T7, T9, zodat de
uitgangstrap kwa elektrische eigen-
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schappen nagenoeg symmetrisch is.
De emitterweerstanden R17 en R18
01
(R19) zijn laag gehouden, hetgeen ten
goede komt aan een lage cross-oververvorming.
i }{£ v„ S2E
S2
C1 ^dsooop
Vanaf de uitgang vindt volledige
^^50v
tegenkoppeling plaats via RI0 naar de
C—) 500ÖM
-o —
50V
emitter van T2. Hierdoor is een zeer
D2
stabiele instelling van de gehele ver
sterker verzekerd, onafhankelijk van
S2E
de voedingsspanning. Het gebruik van
a
b
een instclpotmeter is hier dan ook
overbodig, zelfs bij grote variaties van
c
de voedingsspanning.
M.b.v. Rs en C3 is de wisselspanningsPu maks(Watt)
trafo____________
_Cj_______ onbelaste
tegenkoppeling kleiner gemaakt. De
(R|_= 4 Ohm)
Vtr
’tr maks<Aeff)
kap. (uFI
bedrijfs- voedings
versterking van het geheel is hierdoor
<veff> fig.3b
fig.3a
spanning spanning
/
\
gelijk aan (R104-R5)/R5 en bedraagt
mono stereo (Volt)
(Volt)
mono stereo stereo
ca. I1x.
33
1,1
2,2
42
4,5
ca.
ca.
60
46,5
Bizonder aardig is ook het effekt dat
J_ 2
4___
30
35
2500 5000
50
42,5
de kombinatic R7, C5 heeft op de wer
21
24
0,8
3
1.5
40
34
king van de versterker. Wanneer de
versterker volledig wordt uitgestuurd,
dan zal op de voedingsspanning een
flinke rimpelspanning staan, waardoor
de uitstuurbaarheid wordt begrensd.
in geleiding komen. Een gevolg hier
waarde wordt begrensd. De dissipatie
De spanning over C5 is dan gelijk aan
in de eindtransistoren zal hierdoor
de gemiddelde waarde van de voe van is dat de stuurspanning hierdoor
binnen de perken blijven, zodat de
dingsspanning minus de spanningsval wordt begrensd en dientengevolge
versterker ook gedurende lange tijd
over R7. Deze spanning is echter ook de piekstroom in de eindtrap.
kortsluitvast is.
praktisch gelijk of zelfs hoger dan de De wcerstandsdelers R13, R14 en RI5,
minimale waarde van de voedings Ri6 zorgen ervoor, dat de transistoren
Voeding
spanning (d.w.z. de onderkant van de een voorspanning krijgen, die afhan
Voor deze versterker is een gestabili
rimpelspanning). Weerstand R7, die kelijk is van de momentele waarde
seerde voeding volkomen overbodig
nodig is om de stroom door T3 (in van de uitgangsspanning. Hiermee
en zal de eigenschappen nauwelijks
geval van overbelasting) te begrenzen, wordt bereikt, dat bij een kleinere uitbeïnvloeden. Een eenvoudige en
heeft dus geen invloed op de maksi sturing (bijv, bij volledige kortslui
goedkope, ongestabiliseerde voeding
male uitsturing. Het rendement van ting) de piekstroom op een lagere
de versterker is mede hierdoor groter
dan 60%, hetgeen bij een ongestabi
liseerde voeding en een dergelijk uit
gangsvermogen ongehoord groot is.
Tabel II. De voornaamste eigenschappen van de eindversterker.
Bovendien is bij oversturing de boven
kant van het afgekapte signaal vol
Eigenschappen van 35 Watt prototype (Vtrafo= 30 Veff)
ledig recht en is hierop geen rimpel
35 Watt (4 Q); 20 Watt (8 SI)
Maksimaal uitgangsvermogen f = 1 kHz
spanning aanwezig.
dtot= 1%

3

r~i HH

r’

Kortsluitbeveilig^ng
Om te voorkomen dat bij overbelas
ting de dissipatie en de piekstromen
in de stuurtransistoren en eindtransis
toren te groot worden is in dit ont
werp een beveiligingsschakeling in
gebouwd. Het hier toegepaste circuit
wordt in principe gevormd door de
transistoren T5 en T6. In rusttoestand
staan de transistoren ingesteld via
resp. R13, Ri4 en R15, R16. Wanneer
nu door overbelasting of kortsluiting
de stroom door T9 en Tin een bepaal
de maksimale waarde bereikt, dan zal
over de weerstanden R20 en R21 een
zodanige grote spanning opgebouwd
worden dat de transistoren T5 en T6
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Rendement
Luidspreker impedantie

__dtot= ^0%
f= 1kHz, Pu= 35 W

Frekwentiebereik
Vermogensbandbreedte
Signaal-stoorver houding

Signaal-ruis-ver houding
Tegenkoppelfaktor
Oscilleren

> 60%
0 tot oo (maksimaal vermogen
bij 4 Q)_________________________

Overbelasting

Maksimale kapacitieve
belasting
Ingangsgevoel igheid
Ingangsimpedantie
Vervorming

45 Watt (4 Q );27 Watt (8 Q )

volledig kortsluitvast over lange
tijd__________________________
> 100 uF i
1kHz, Pu= 35 W

Pu= 0-30 Watt f= 1kHz
f= 30Hz
f=10kHz
Vj= 245 mV

open ingang
kortgesloten ingang
open ingang
kortgesloten ingang

ca, 1 Vpff_____________
ca. 45 k£2
<0,1%
<0,2%
<0,25%_______________
25Hz 1,2 MHz (-3dB)
40Hz 1
MHz (-1dB)
>100 kHz (-3dB)

73 dB
>93dB_________________
95dB *
>105dB_______________

ca 36dB________________
uitgesloten

Figuur 3. De voeding voor de nieuwe
edwinv ersterker.

4

Figuur 4. Het uitgangsvermogen als
funktie van de trafospanning bij een
belasting van 4 Ohm resp. 8 Ohm.

Figuur 5. Het maksimale uitgangsverrnogen als funktie van de frekwentie.
Figuur 6. Amplitude-frekwentiekarakteristiek.

voldoet in hoge mate. Hierbij kan
men dan nog kiezen uit een voeding
met een Graetzschakeling of met
twee dioden, zoals in figuur 3a resp.
3b is weergegeven.
De afgegeven wisselspanning mag in
belaste toestand niet groter zijn dan
33 Vcff, omdat anders de maksimale
werkspanning van de transistoren
wordt overschreden en bovendien de
dissipatie in de stuurtrap te groot
wordt.
In figuur 4 is het uitgangsvermogen
van de versterker uitgezet als funktie
van de transformatorspanning. Voor
de
verschillende
trafospanningen
hoeft niets aan de eindversterker te
worden gewijzigd en blijft een eksakte
instelling behouden.

Resultaten
In tabel II zijn de versterker-eigenschappen opgenomen. Enkele opval
lende punten zijn o.a. de kortsluitvasthcid en het feit, dat de kans op
oscilleren nihil is. Hierop duidt ook
al de maksimale kapacitieve belasting.
Het enige resultaat van het belasten
met 100 p.F is het warm worden van
de elko bij uitsturing. Verder is het
rendement van de versterker, ondanks
de ongestabiliseerde voeding erg
hoog. Een belangrijke eigenschap is
ook de goede signaal-stooien
signaal-ruis-verhouding.
ïn de figuren 5 t/m 8 zijn de vervormings- en frekwentiekarakteristieken
van het 35 watt prototype weerge
geven.
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7

Vervorming

r-

dtot.W

•Uitgangs vermogen 6dB onder maksimaal.

Figuur 7. De vervorming als funktie
van de frekwentie (uitgangsvermogen
6 dB onder maksimaal).

Figuur 8. Het vervormingspercentage
als funktie van het uitgangsvermogen
bij 1 kHz.

0.6 —

0.5

Figuur 9. Print en komponentenopstelling van de nieuwe edwinversterker.

0.4

0.3

Figuur 10. Schets van de benodigde
koelplaten voor de stuurtransistoren
(a) en de eindtransistoren (b).
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Print lay-out en koeling
Figuur 9 toont de printtekening en
komponentenopstelling van de edwin
versterker.
De stuurtransistoren worden op de
print van een koelvin voorzien, zoals
in figuur 10a is geschetst. De eind
transistoren worden op een koelprofiel (fig. 1 Ob) gemonteerd en via
draden aangesloten op de print. De
lengte van deze draden is niet
kritisch; m het proefmodel waren de
aansluitdraden zelfs langer dan een
halve meter, zonder dat dit ook maar
enigszins invloed had op de verster
ker.
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Aan de uiteinden van de print is
ruimte gelaten om het geheel gemak
kelijk te bevestigen. De weerstanden
R2o en R2i zijn over het algemeen niet
als zodanig verkrijgbaar. Met behulp
van weerstandsdraad van bijv. 1 Ohm
per meter (0,12 Ohm = 12 cm) kan
men deze eenvoudig zelf maken. Een
andere oplossing wordt gevonden
door 8 weerstanden van 1 Ohm,
(J4 W) parallel te schakelen. Op de
print is ook met deze mogelijkheid
rekening gehouden.
Deze weerstanden worden rechtop
gemonteerd zoals de bijgaande schets
laat zien.

Konklusie
De bizonder hoge eisen waaraan de
nieuwe edwinversterker voldoet hoeft
nog geen reden te zijn om juist «leze
versterker te bouwen. Er bestaan tal
loze (meestal duurdere) ontwerpen
met gclijkwaardige eigenschappen.
De belangrijkste eigenschap van deze
versterker, nl. de uitstekende repro
duceerbaarheid, maakt dit ontwerp
pas de moeite waard. Er bevinden
zich geen afregelelementen in de
schakeling; de ruststroom door de
eindtransistoren is nul, zodat de tem
peratuurafhankelijkheid en de tole
ranties van de halfgeleiders geen in
vloed hebben. Daar komt nog bij, dat
de tegenkoppelfaktor relatief laag
kon worden gehouden, hetgeen tot
uiting komt in de onmogelijkheid tot
oscilleren.
Een tweede bizonder gunstige faktor
is de kortsluitvastheid en de onafhan
kelijkheid van de voedingsspanning.

10

koclprofiel voor twe» emdtransiitoren

hoogt»

(Cv^ <= 6jÖ6^7j.b-C- ,
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dé 40-yfrEen verkeerde opstelling of een on
juiste bedradingswijze heeft vaak nare
gevolgen vooral wanneer men werkt
met kleine ingangssignalen (zoals bij
MD. piek up of microfoon). Enkele
verdere gevolgen kunnen o.a. zijn: os
cilleren, een hoog bromnivo en overspraak tussen de stercokanalen. Hier
bij speelt de voeding en de bedrading
een grote rol. Een belangrijke over
weging t.o.v. de bedrading is dat men
een draad nooit als een kortsluiting
mag zien. Behalve een zeer lage weer
stand (die meestal wèl te verwaarlo
zen is) bezit een draad een zekere
zelfinduktie en vooral bij afgescherm
de draden ook een niet te verwaarlo
zen kapaciteit. De invloed hiervan is
natuurlijk des te groter naarmate men
met hogere frekwenties werkt maar
zelfs bij 50 Hz mag men dit niet on
derschatten. In het nuvolgende wor
den enkele belangrijke grondregels
besproken.

Bouwopstelling en bedrading.
Bij de bouwopstelling van de komplete stereoversterker moet men met
een aantal punten rekening houden.
Op de eerste plaats moet de transfor
mator zo worden opgesteld, dat zo
weinig mogelijk brom in de bedra
ding wordt geïnduceerd. Verder is het
van belang de ingangen liefst zo ver
mogelijk van het voedingsgedeelte en
de luidsprekeruitgangen te houden om
ongewenste terugkoppeling te voor
komen.
De koelprofielen van de eindtransistoren moeten zodanig worden gemon
teerd dat de luchtkonvektie zorgt voor
een goede afvoer van de warmte. Om
dit te bereiken moeten de koelribben
vertikaal worden opgesteld.

Opstelling voedingstransformator.
Hiervoor geldt dat het uitwendige
magnetische veld zoveel mogelijk bui
ten het versterkergedeelte moet wor-
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Het bouwen van een komplete stereover
sterker brengt een aantal moeilijkheden
met zich mee zoals de opstellingswijze
en de bedrading. Natuurlijk zijn er een
aantal principes die hierbij moeten wor
den gehanteerd. De doorsnee bouwer is
hiermee vaak slechVop de hoogte, zodat
het wenselijk is om naast een grondige
I bouwbeschrijving tevens wat aandacht
' aan deze principes te besteden.

den gehouden. Tengevolge van de
ijzerkern bevindt het magnetische veld
zich voor het grootste gedeelte in deze
kern, maar er treedt natuurlijk altijd
een klein gedeelte van dit veld naar
buiten. Dit deel is voornamelijk gekoncêntreerd in de lengterichting van
de wikkeling zoals fig. la laat zien.
Het magnetische veld induceert in de
bedrading van het versterkergedeelte
een 50 Hz wisselspanning die invloed
heeft op het bromnivo. De transfor
mator dient dus zo te worden opge
steld, dat het magnetische veld zoveel
mogelijk buiten het versterkergedeel
te wordt gehouden. Een en ander is
geïllustreerd in figuur 1b.

Voeding.
De voeding voor de eindversterker
werd reeds beschreven. Deze voeding
is in figuur 3 uitgebreid met een
stabilisatieschakeling
waarop
een
voor/regelversterker kan worden aangesloten.

1
A

FOUT

verkerker
gedeelte

B
GOED

veriterker

De spanning V^is vrijwel gelijk aan de
zenerspanning en kan dan ook gemakkelijk worden gewijzigd (zie tabel).
Voor het voedingsgedeelte van de
edwinversterker is een universele
print ontworpen (figuur 2). Hierbij
is rekening gehouden met de moge
lijkheid om een gelijkrichter met twee
of vier dioden te gebruiken (fig. 3a
en 3b).

Aardleidingen.
De meeste problemen bij versterkerbouw ontstaan vaak door een onjuist
gebruik van aardleidingen.
In het algemeen geldt dat men moet
voorkomen dat ongewenste wissel
stromen door aardleidingen t.g.v. induktie van de trafo ontstaan. Verder
is het bizonder gevaarlijk om aard-

Figuur 1. Opstelling van de voedingstransfonnator in een audioversterker.
Figuur 2. Universele print en komponentenopstelling voor de voedings
eenheid. De tussen haakjes aangege
ven wisselspanningen hebben betrek
king op figuur 5b evenals de gestip
pelde dioden.
Figuur 3. Voedingseenheid met sta
bilisatie schakeling voor de voeding
van de voor/regelversterker.

Figuur 4.
Enkele voorbeelden van
fouten die met aardlussen kunnen
worden gemaakt.

stromen afkomstig van twee of meer
verschillende schakelingen over de
zelfde leiding te voeren. Hierdoor
kunnen deze schakelingen elkaar be
ïnvloeden, zodat oscilleren en/of
overspraak niet zijn uitgesloten.

Aardlussen.
Om ongewenste induktiestromen te
voorkomen moet men aardlussen ver
mijden. Een aardlus is a.h.w. een
aardleiding zonder begin of einde, die
als een kortgesloten winding kan wor
den gezien. Het is duidelijk dat hier-

in gemakkelijk aardstromen worden
geïnduceerd. Veel fouten hiertegen
worden gemaakt bij afgeschermde lei
dingen waarbij de afscherming tevens
aardleiding is. Het doel van een af
geschermde leiding, nl. het vermijden
van induktie in gevoelige signaalleidingen wordt hierdoor juist teniet ge
daan omdat, wanneer de afscherming
tevens deel is van een aardlus, juist
ongewenste induktie wordt bevorderd.
In figuur 4 zijn enkele voorbeelden
gegeven van hoe het wel en niet moet.
Voor het vermijden van aardlussen
gelden twee grondregels:

1.

Afgeschermde leidingen mogen
slechts aan één zijde met aarde
worden verbonden (fig. 4b).
De gehele versterker of welke an
dere schakeling dan ook mag
slechts op één punt worden ver
bonden met het chassis (ook wel
kastaarde genoemd).

Als aardpunt wordt de gevoeligste
plaats van de versterker genomen: de
MD-ingang. Bij afwezigheid van een
MD-ingang wordt de aarding gemaakt
bij de kristal- of keramische opnemeringang.
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Mocht de aardlus niet de oorzaak zijn
van het oscilleren dan kunnen ver
schillende modifikaties worden aanbracht.
Bij het modifikatieplan wordt eerst
uitgegaan van de komplete versterker
inklusief de BARRUS.
Voordat hiermee wordt begonnen dient
men er zeker van te zijn dat de voe
ding van de voorversterker tussen 35 V
en 45V ligt. Als deze voedingsspan
ning 35V is dan blijven R24 en R 24
van de Barrus 560Q. Bij 45V voe
dingsspanning worden deze weerstan
den 1 k£2. Tussenliggende voedingsspanningswaarden houden een evenre
dige verandering in van R24 en R*24.
Verder worden op de voorversterkerprint de volgende wijzigingen aange
bracht: R26 en R*2 6 worden nul ohm;
de zenerdioden D! en D,* vervallen.
De kondensatoren C19/C19 worden
vergroot tot 470 J1F/25...40V. De weer
standen R8/R’8 worden vergroot tot

1 kS2, en over de kondensatoren C7/C*7
wordt een zenerdiode van 18V/250mW
geplaatst (met de katode-aansluiting
naar de plus van de voeding).
Als de MD-uitvoering van de voorversterker is gekozen worden
Ci/C*]
10/ixF/16V. Bij een te grote MD-gevoeligheid mogen de weerstanden Rj/R*!
kwa waarde worden vergroot. Als de
balansregeling te effektief wordt ge
ver-
vonden mogen R25/R25 worden ver
groot tot 100Q.
Verder is het zinvol tussen de stereo/

Figuur 5. Gemeenschappelijke aardleidingen en voedingsleidingen kun
nen heel wat narigheid veroorzaken.
In de figuur is aangegeven hoe men
deze kan voorkomen.
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mono schakelaar (aan beide kanten)
een kondensator (5/nF) met een weer
stand (47k) op te nemen, zoals is
aangegeven in figuur 7.
'De stereo/mono schakelaar is uiteraard
overbodig als de BARRUS aanwezig is.
Op de BARRUS zit een basisbreedte-regelingdieop monoingesteld kan worden.
Het kan voorkomen dat bij het scha
kelen van de platenspeleringang een
schakelklik optreedt. Deze klik is te
verhelpen met een kondensator (2/lxF)
en een weerstand (27kQ) op de uit
gang van beide IC-versterkers. Een en
ander is in figuur 8 weergegeven.
Als bij de edwin de BARRUS niet is
opgenomen blijven vrijwel alle genoem
de modifikaties gelijk op een paar uit
zonderingen na.
Zonderde BARRUS worden de dioden
D1/D*1 (24V/250mW) wel op de voorversterkerprint geplaatst. De voorschakelweerstanden R2g/R^6 worden nu
1 k Q bij 35 V, en 1 k8 bij 45 V voedings
spanning. Tussenliggende voedingsspan
ningen houden een evenredige veran
dering in van R2 6 .
De kombinatie zoals hiervoor genoemd
werd met enkele praktische aanwij
zingen door de Heer Klaus Hild met
sukses gebouwd en zijn problemen zijn
in duidelijke vorm beschreven, reden
waarom wij zijn ervaringen hier ongekorrigeerd opnemen.
Wel moet opgemerkt worden, dat de
Heer Hild voor het voeden van de
voorversterker een aparte z.g. ”harde
voeding” gebruikte. Dat kan bij de
door hem toegepaste kristalvoorversterker ook best.
Bij de MD-voorversterker, zoals deze
op de luukse print zit, is dit niet vol
doende door de lange voedingstoevoerdraden. De lange bedrading maakt im
mers van elke "harde” voeding een
"zachte”. Voor de MD-voorversterker
is dan ook een "verharding” nodig
door de reeds eerder beschreven zener
diode 18V/250mW over kondensator
C7/C7 .
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Voor de versterker werden de volgende
eenheden gebruikt:
a. twee 40 W edwineindversterkers
b. luukse voorversterker
c. barrus klankfilterschakeling
d. M.D.-voorversterker
e. trafo Ml02b (omgewikkeld), bruggelijkrichter B80C5000 en elko
4700 juF.
f. spanningsstabilisator (b.v. elektuur
universeel voedingsapparaat).
Deze eenheden werden in een gesloten
chassis(46x25x 1 3.5cm) van 1,5mm dik
aluminium ingebouwd.
Figuur 9 geeft de opstelling van dë di
verse eenheden op het grondvlak van
het chassis.
Om de eindversterkers als afzonderlijke
kompakte eenheid te kunnen opstellen

21

werden de printen hiervan op een
koellichaam (1 1,5x10x2,6 cm) gemon
teerd. Bij kontrole van de eindversterkers met een sinusgenerator en een oscilloscoop, bleken de opgegeven specifikaties goed te zijn. De koelplaatoppervlakte is groot genoeg om een
kontinubelasting van 40 W te kunnen
voeren.
Bij het monteren van de luuksevoorverstèrkerprint bleek de viervoudige
schadowschakelaar niet op de print te
passen. Door de schakelaarkombinatie
om te keren, en te voorzien van 2 cm
lange aansluitdraden, was dit euvel ver
holpen. Voor de transistoren in de
luukse voorversterker werden BC148B
tipen gebruikt. Met meetinstrumenten
werden de klankfilterregelingen gekontroleerd. Bij maksimum bas werd een
verzwakking gemeten van 13 dB bij
60 Hz. Maksimum hoogregeling gaf
13,5 dB bij 10 kHz. Het balansregelbereik bleek erg hoog te zijn. In de
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middenstand van de balans geeft de
betreffende trap 18 dB versterking. Bij
maksimale balansregeling wordt het ene
kanaal 9 dB verzwakt, en het andere
22 dB versterkt.
Het klankfilter werd gewijzigd. In de
stand "spraak” is te weinig laag en
hoog aanwezig. Om dit te verbeteren
werden de kondensatoren C3/C i 2 ver’
anderd in 22 nF. en C8/Ci4 werden
470 pF.
Het voedingsgedeelte, met de aanbe
volen bedrading, leverde iets te veel
brom. Om dit te verbeteren werden de
klankfiltereenheid en de voorversterker
apart gevoed. De eindversterkers wer
den gevoed uit een bruggelijkrichter
met afvlakelko (5000pF), en de voor
versterker met klankregeleenheid via
een stabilisator uit een aparte hoofd
voeding. Het aansluitschema volgens
figuur 6 geeft één en ander duidelijk
aan. Als stabilisator kan de schakeling
uit het meinummer ’72 worden ge-

bruikt. Ook de universele elektuurvoeding is uitermate goed bruikbaar.
Door het gebruik van een spanningsstabilisator werden de zenerdioden op
de voorversterker- en barrusprint over
bodig. Als de bedrading van het geheel
wordt uitgevoerd volgens figuur 6,
treedt niet alleen een brom- maar ook
een ruisvermindering op.
De voorversterker werd met een kristalkorrektie uitgevoerd. De resultaten hier
van waren uitstekend. Hierbij werd nog
een aparte MD-voorversterker op het
versterkerchassis bijgebouwd. Als MDvoorversterker werd de in dit boek be
schreven schakeling gebruikt. Deze is
ruisarmer dan de 709-voorversterker.
De ingangen van beide genoemde voorversterkers werden met kondensatoren
van 330pF naar aarde gelegd, om radiozenderontvangst te voorkomen. Het
resultaat van de komplete edwin, in de
beschreven uitvoering, is zeer bevredi
gend.
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grotere
ingangsgevoeligheid
Door de universele toepassingsmogelijk
heden van de nieuwe edwinversterker
is gebleken dat er in veel gevallen prijs
wordt gesteld op een grotere ingangs
gevoeligheid. Deze gevoeligheid is nor
maal IV voor volle uitsturing.
De ingangsgevoeligheid kan worden
vergroot door het wijzigen van de
weerstandswaarde van R5 .
In figuur l is het essentiële schemadeel nogmaals getekend. Hierin is weer
stand R5 100 £2. Deze weerstands
waarde mag zonder meer worden ver
kleind tot minimaal 33 Fl. Bij deze weer
standswaarde is de ingangsgevoeligheid
van de edwin ca. 200 mV. Verdere ver
kleining van de weerstandswaarde van
R5 moet worden afgeraden omdat dan
de kans op instabiliteit van de verster
ker (oscillatie) sterk toeneemt. Ook het
gebruik van een potmeter of dekadebank i.p.v. een vaste weerstandswaarde
voor R5 kan beschadigen van de ver
sterker (of instabiliteit) ten gevolge
hebben.
In figuur 2 is een tabel gegeven met
bepaalde weerstandswaarden voor R$
(tussen 33 Q en 100 Q) en de daarbij
behorende ingangsgevoeligheid. Uiter
aard zijn de in deze tabel gegeven
waarden afgerond.
Het verkleinen van de weerstandswaar
de van R5 heeft ook verkleining van de
ingangsimpedantie tot gevolg. Deze ver
kleining is echter zo gering dat deze
mag worden verwaarloosd.

Figuur 1. Een gedeelte van de nieuwe
edwinversterker.

Figuur 2. Tabel met verschillende weerstandswaarden voor R§ en de bijhoren
de ingangsgevoeligheid.

Weerstandswaarde R5

33 <2
47 Q
56 Q
68 £7
82 Q
100 Q

Ingangsgevoeligheid
200
250
350
500

mV
mV
mV
mV

750 mV
1000 mV
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edwin-stuurversterker
In het elektuurlab is een voor- en regelversterker ontwikkeld, die

de werking van de verschillende trap-

pen in de voor- en regelversterker wor
kwa eigenschappen goed past bij de 40 W-Edwin.
den deze hierna apart besproken.
Voor de hifi-liefhebbers die het neusje van de zalm willen, is een
tweede print ontwikkeld, die achter de voor- en regelversterker kan
worden geplaatst. Deze print is voorzien van een effektief ruis- en
rumblefilter met daarnaast stereobasisbreedteregeling, en een laagohmige hoofdtelefoonaansluiting.
De korrektieversterker.

gerende versterkertrap wordt toege
voerd aan een aktieve toonregeling.
Vanaf deze toonregeling gaat het ver
sterkte . signaal via de volumeregelaar
naar de balansschakeling. Deze balans
schakeling is in principe de uitgangstrap van de regelversterker. Van hier
uit gaat het signaal naar de edwinversterker.
Tussen deze regelversterkeruitgang en
de edwinversterker kan een ekstra
schakeling worden geplaatst. Deze
schakeling is voorzien van basisbreedteregeling voor de stereokanalen. Daar
naast zijn ook uitschakelbare ruis-,
rumble- en spraakfilters in de schake
ling opgenomen.
Om een duidelijk inzicht te krijgen in

Het blokschema van de voor- en
regelversterker (zie figuur 1).
De eerste trap in de voorversterker
wordt gevormd door een korrektieversterker. Deze trap kan naar keuze
worden voorzien van korrektie voor
kriatal-, keramische- of magnetodynamische opneemelementen. Ook
kan korrektie bij deze versterkertrap
achterwege blijven, als er b.v. een
dynamische mikrofoon op wordt aan
gesloten.
De uitgang van de korrektieversterker
is verbonden met een lineaire ingang.
Op deze ingang kunnen tuner en band
rekorder worden aangesloten.
Het uitgangssignaal van de niet korri-

Figuur 2 geeft het schakelschema van
de korrektie-versterker.
Deze versterkertrap is uitgerust met
een 709 op. amp.
Een groot voordeel van het gebruik
van een IC in een korrektieversterker is
wel, dat het korrektienetwerk kan
worden gewijzigd, zonder dat er in de
principiële werking iets verandert.
De aansluitingen bij het IC (figuur 2)
zijn die van de TO-»99behuizing. Aansluitpunt 2 van het IC is de inverteren
de en punt 3 de niet-inverterende in
gang. Het ingangssignaal wordt via
koppelkondensator C2 aangeboden
aan de niet-inverterende ingang.
Om het IC te kunnen aansluiten op
één voedingsspanning is deze ingang,
met de weerstanden R6 en Rs, op de
helft van het voedingspotentiaal ge
legd. De ingangsweerstand van de nietinverterende ingang wordt bepaald
door de eigen Ri van het IC, die
ongeveer 400kQ is, en de parallelscha
keling van de delerweerstanden Rs en
Ra-

1
linker
ingang

voor kristal
keramische en
M D. elementen
naar keuze.

rechter (__
ingang

korrektieingang
voor
piek ups
ingang
voor tuner
en bandrekorder

balansschake
ling

aktief
toonfilter

I

I

I
-—

I

uitgang
links

links

rechts
korrektie —
ingang
voor
piek - ups

Figuur 1. Blokschema van de
voor- en regelversterker.
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naar Edwin
versterker
of naarde
scratch en
rumble print

het korrektie-netwerk omschakelbaar
te maken voor zowel magnetodynamische- als voor kristalpickup. Uit
de praktijk is gebleken dat er meestal
weinig behoefte bestaat aan twee
pickup-ingangen die omschakelbaar
zijn, voor wat betreft hun eigenschap
pen.

2
+Vb (naar
regelversterken

H
_ uitgang korrektie
versterker (naar
^ongekorrigeerde ingang)

709
korrektieingang

r

1

De lineaire ingang en de toonfil
ters.

R 7f

Figuur 2. Korrektieversterker voor kris
tal of magneto- dinamisch-element.

Voor deze korrektie hebben de weer
standen R5 en Rö een waarde van
390 k£2, zodat bij deze korrektie de
ingangsweerstand ongeveer 130 kJT2 is.
Dit is ruim voldoende voor een kristal
pickupingang.
Het korrektienetwerk wordt gevormd
door de weerstanden R2, R3 en R4
met de kondensatoren C3 en C4.
De versterking van het 1C wordt be
paald door de impedantie van het kor
rektie-netwerk, gedeeld door de weerstandswaarde van Rj .
De versterking van het IC bij lage
frekwenties, waarbij de reaktantiewaarden van de kondensatoren C3 en
C4 zijn te verwaarlozen t.o.v. de waar
den van R3 en R4, is gelijk aan:
R2+R3+R4/Ri .
Voor de kristalkorrektie is deze vervoor
sterking
ongeveer
3x,
en
M.D.-korrektie ongeveer 90x.
Omdat het IC asymmetrisch wórdt ge
voed, ligt weerstand R! alleen voor
wisselspanning aan massa.

------- o

3
C8
330n

r

PÏTII
Tr
CI5

/

ci

V

22OD|

8 0
rn«t2

+Vb = 18V

c^a9)

TUN

lineaire oingang p

De kondensatoren C§ en C6 dienen
voor interne frekwentiekompensatie
van het IC.
De voeding voor het IC wordt betrok
ken vanuit de versterkertrap, die
achter het IC wordt geschakeld. Kondensator C7 en weerstand R8 zijn in
de voeding van het IC opgenomen om
instabiliteit van de schakeling, vanwege
de grote totaalversterking, te voorko
men.
Als er op de korrektievoorversterker
een dynamische mikrofoon wordt aan
gesloten, kunnen de kondensatoren C3
en C4 komen te vervallen.
De weerstanden R2, R3 en R4 kunnen
dan worden vervangen door één weer
stand van 47k£2.
De IC-versterker kan op twee manieren
in de versterker worden gebruikt.
In de eerste plaats kan één vast korrektie-netwerk worden aangebracht, zodat
er b.v. alleen een ingang aanwezig is
voor magneto-dynamische pickup.
In de tweede plaats is het ook mogelijk

Transistor Tj vormt in figuur 3 de
ingangstrap voor tuner en bandrekorder. In wezen is T! een gewone emittervolger. De ingangsweerstand van
deze transistor is bij benadering gelijk
aan de parallelschakeling van de basisinstelweerstanden Rj 1 en Ri2, met
daaraan parallel het produkt van de
weerstandswaarde van R13 en de
stroomversterkingsfaktor van Tj.
Bij een versterking van lOOx van tran
sistor T i, zal de ingangsweerstand op
kondensator C8, ongeveer 100k£2 zijn.
Via kondensator C9 komt het signaal
op de toonfilterschakeling.
Transistor T2 vormt het versterkingselement in deze aktieve filterschakeling.
De terugkoppeling, waardoor aktieve
regeling ontstaat, loopt, vanaf de kollektor van T2, via kondensator C17
naar weerstand R!6 en kondensator
C,3.
Met potmeter P2 wordt de mate van
hoge-tonen-tegenkoppeling
geregeld.
De filtering van de hoge tonen en de
kantelfrekwenties worden
bepaald
door de waarden van de kondensato
ren Ci o t/m Ci 3 .
De lage-tonen-filtering wordt geregeld
met potmeter Pt. Ook hier wordt de
mate van filtering bepaald door de
terugkoppelfaktor voor de lage fre
kwenties.

nR'3

uitgang
toonfilters
(naar volume potmeter)

»13

-Hl
10n

F
—,

ï
—T-o

Figuur 3. De lineaire ingang met de
toonregeling.

25

I

A

4 <«

IC

I:

_L:

Gi
frekwemie (Hzl

Figuur 4. De toonfilterkarakteristieken.

De kantelpunten voor de lage tonen
hangen sterk af van de grootte van de
kondensatoren CI4/C15 en de weer
standen R j4/Rj 6 .
Weerstand R1S is in de schakeling op
genomen, om onderlinge beïnvloeding
te vermijden.
De toonfilterschakeling is volledig
symmetrisch.
De inkoppelweerstand en terugkoppelweerstand zijn, evenals de kondensato
ren met dezelfde funkties, gelijk van
kom ponen ten waarde.
Met beide filterpotmeters in de mid
denstand is de filterkarakteristiek vol
komen vlak in het audiotoongebied.
De versterking van de toonfilterschake
ling is dan ongeveer lx. Het maksimaal
ophalen van hoge en lage tonen hangt
in sterke mate af van de maksimale

Onderdelenlijst voor de korrektieversterker

Onderdelenlijst voor lineaire ingang- en regelversterker.

Weerstanden:
kristalkorrektie MD-korrektie
470 Fl
100 k£2
R1
nul
39 k£2
r2
27 k£2
68 k£2
«3
390 k£2
220 k£2
r4
150 k£2
390 k£2
r5
150 k£2
390 k£2
r6
1,5 k£2
1,5
k£2
r7

Weerstanden:

Kondensatoren:
Ci
C2
C3
C4
C5

c6

100
100
680
3,3
1
1

nF
nF
pF
nF
nF
nF

Halfgeleider:
IC-j
pA 709

25/LtF, 4V
2MF- 25 V
3,9 nF V
10 nF v
1 nF <
47 pF

pA 709 behuizina
dual in line of TO 99

R8
r9
R10
R11
r12
r13
r14
r15
r16
r17
r18
r19
r20
r21
r22
r23
r24
r25
r26
r27

= 10 £2
=
=
=•
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

150
100
220
220
10
3,9
3,3
3,9
82
33
5,6
3,9
82
47
3,9
3,9

k£2
k£2
k£2
k£2
k£2
k£2
k£2
k£2
k£2
k£2
k£2fi
k£2R
k£2
k£2
k£2
k£2

1

Halfgeleiders:
T1>T2<T3 = TUN
Di
= zenerdiode, 18 V, 400 mW

Potmeters:
= 50
Pi
= 50
P2
= 22
P3
= 1
P4

kQ lin. stereo (laagregeling)
kQ lm. stereo (hoogregehng)
kQ log. stereo (volume)
k£2 lin. (balans)

Schakelaars:
= mgangskeuzeschakelaar (zie tekst)
Si
= stereo/mono schakelaar.
s2

Kondensatoren:
= 100 jUF, 25 V C-j 2
= 330 nF
Ci3
=
2 MP, 25 V C14
= 10 nF
C15
= 220 pF
c16

C7
C8
= 22. £2
= 1 k£2, 1 W C9
c10
= 390 £2
C11

= 220 pF
= 10 nF
= 47 nF
= 47 nF
2 pF, 25 V
“

C17
c18
c19
C20
C2i

5/JF.25V
=
5AZF,25V
= 100/HF, 25 V
= 100 pF,15 V
= 50/uF, 15 V

I
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versterking van transistor T2 . Deze ver
sterking is gelijk aan Rc/Rev‘> waarbij
Rc de kollektorweerstand R(9 voor
stelt en Kev de impedantie van de
emilter van T2 .
De impedantie is voor het audiotoongebied gelijk aan de parallelschakeling
van de weerstanden R20 en R27. Bij
het invullen van waarden in de ge
noemde berekening zal blijken dat de
maksimale versterking van T2 ongeveer
16x is.
De gedeeltelijke ontkoppeling van de
emitter van T2 heeft twee funkties.
In de eerste plaats wordt hiermee de
versterking in eigen hand gehouden en
in de tweede plaats kan, door deze
gedeeltelijke ontkoppeling, de ingangsimpedantie van T2 op een redelijk nivo
worden gehouden. Deze ingangsimpedantie bepaalt n.1. mede de tegenkoppeling van de aktieve toonfilterschakeling.
In figuur 4 zijn de verschillende krom
men van de toonfilters in een karak
teristiek opgenomen.

de voor- en regelversterker wordt afge
leid van de eindversterkervoeding.
Deze voeding bestaat, zoals in figuur 6
is te zien, uit een bruggelijkrichter met
een afvlak-elko.
Zoals reeds is verteld bij de publikatie
van de nieuwe edwinversterker, wor
den de grootte van de trafo en afvlakkondensator gekozen naar de mate van
uitgangsvermogen dat de edwin moet
kunnen leveren. Onafhankelijk van dit
laatste blijven de waarden van de voedingskomponenten in de voor- en
regelversterker steeds hetzelfde. De
voedingsspanning van de voor en
regelversterker wordt gestabiliseerd
met zenerdiode Dj . (zie figuur 5.)
Weerstand R26 is zodanig gekozen, dat
de zenerstabilisatie werkt tot een mini
mum eind verster kervoedingsspanning
van ca 33V. Als de voedingsspanning
beneden deze grens komt, blijft de
voor- en regelversterkervoeding toch
nog goed bruikbaar vanwege het filter
R26/C19. Kondensator C, 9 is tevens
bedoeld voor hoogfrekwentontkoppeling van de voeding.

Het komplete versterkerschema.
De komplete voor- en regelversterker
is gegeven in figuur 5.
De schakeling rond het IC en de transistoren T( en T2 is uitvoerig bespro
ken. Omdat op de korrektieversterker
maar één pickup wordt aangesloten is
een ingangskeuzeschakelaar daar weg
gelaten.
De lineaire ingang van de voorversterker is wel voorzien van een keuzeschakelaar. Naar keuze kan hiermee bandrekorder of tuner op de versterkeringang worden geschakeld.
De volumepotmeier P3 is direkt achter
de toonfilters in de schakeling opge
nomen.
Van de loper van deze potmeter gaal
het signaal via kondensator C21 naar
de balanstrap. Deze balanstrap is aktief
geschakeld.
De balans wordt verkregen door de
cmitter van de transistoren in de
balanstrap dynamisch te ontkoppelen
met een potmeter. Door deze ontkop
peling te regelen zal evenredig hiermee
ook de versterking van de balanstransistoren variëren.
De stereo/mono schakelaar S2 wordt
aangebracht tussen de kollektors van
de balanstransistoren.

De versterkervoeding.
De benodigde voedingsspanning voor

De versterkerprint.
Figuur 7 geeft de print lay-out van de
voor- en regelversterker. Ondanks de
hoeveelheid onderdelen is de print
relatief klein. Op een printoppervlakte
van ca 8x2 5 cm zijn alle komponenten
van beide stereokanalen aangebracht.
De print is zodanig ontworpen, dat de
potmeters en de ingangskeuzeschakelaar er op kunnen worden aangebracht.
Voor de potmeters kunnen gewone
typen worden gebruikt.
Aan de aansluitogen van de potmeters
kunnen korte draadjes worden gesol
deerd.
Deze draadjes worden zodanig in de
betreffende printgaatjes geplaatst, dat
de potmeters vlak tegen de print aan
komen te liggen.
Van de voorzijde van de print gezien
(komponentenzijde) is de volgorde van
de potmeters van links naar rechts:
balans-volume— basregeling-hoogregeling. De schroefaansluiting van de pot
meters valt, bij juiste montage, buiten
de print zodat de potmeters vast kun
nen worden gezet op een vertikale
steun- of frontplaat.
Vanwege de kompaktheid van de print
is een montage-volgorde van de kom
ponenten vereist. Het beste kunnen
eerst de doorverbindingen op de print
aangebracht worden. Deze doorverbin
dingen zijn een noodzaak vanwege het

|___ _ ____ .

S |
|

naar edwinsccc^" versterker

Figuur 6. De voeding.

gebruik van enkelvoudige printplaat.
Na montage van de doorverbindingen
worden alle weerstanden op de print
aangebracht.
Als de weerstanden geplaatst zijn, ko
men de kondensatoren aan de beurt.
Hiervoor kunnen het beste printkondensatoren worden gekozen.
Na de kondensatoren worden alle half
geleiders op de print aangebracht. Op
de print is een montagemogelijkheid
aanwezig voor hel plaatsen van een
printschakelaar.
Als voor de ingangskeuzeschakelaar
een vier standen tipe wordt gekozen,
volgens de aansluitmogelijkheid van Sj
in figuur 4, dan kan deze op de print
worden geplaatst. Naast de potmeteraansluitingen op de print kan dan de
ingangskeuzeschakelaar worden aange
sloten.
De schakelaaraansluitgaten zijn ge
boord voor een viervoudige druktoetsschakelaar van het merk Schadow.
Schakelaars van dit merk zijn in
enkele-, drie- en viervoudige uitvoering
vrijwel overal te krijgen. Voor de vier
voudige keuzeschakelaar wordt het
tipe gebruikt dat niet zelflossend is.
De Schadowschakelaar is per toets
voorzien van vier wisselkontakten. De
kontaktaansluitingen zijn aan één kant
van de schakelaar uitgevoerd als pen
nen. Deze penaansluitingen worden op
de print gesoldeerd.
Als de Schadowschakelaar niet op de
print wordt gemonteerd, kan gebruik
worden gemaakt van de soldeerlipaansluitpunten welke tegenover de pen
aansluitingen Eggen. In dit geval moet
wel getracht worden de draden tussen
de schakelaar en de print kort te hou
den. Dit laatst geldt natuurlijk ook als
andere schakelaartypen worden ge
bruikt, die niet op de print gemon
teerd kunnen worden.

27

F

f

a«B

7

mJm

l

®

l

p p
i rM

3

ti

o

4!?
H
r

r

m
^?T?

-HF—
-II-

■ "-' n

i

-H
c___

'!■
S<

S

■
i»J

.—1|?—

o

ffliirairi8®

■ü

Figuur 7. De print gezien vanaf de
koperzijde.
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Figuur 8. Foto van de print.

Met verdient aanbeveling voor de
stereo/mono schakelaar een zelfde
tipe te gebruiken als voor de ingangs
keuzeschakelaar. Voor de Schadow
kan dan een enkelvoudige zelflossende
druktoets worden gebruikt.
Figuur 8 geeft een indruk van de print
na montage van de onderdelen.

Het samen bouwen van de gehele
versterker.
Voor zover de trafo-afmetingen dit
toelaten kan de versterker het beste in
een lage behuizing ondergebracht wor
den.
De opstelling van de verschillende een
heden kan naar eigen idee worden ver
wezenlijkt.
Bij montage van de versterker moet er
van uit worden gegaan, dat de trafo
zover mogelijk van de voorversterker
wordt geplaatst. Figuur 9 geeft een
voorbeeld van juiste aansluiting van de
voeding op de versterker. De voeding
voor beide edwinversterkers wordt
symmetrisch van de voedingselko be
trokken.
Vanaf deze elko worden ook de plusvoedingsdraden naar de regelversterkers gelegd. Omdat deze regelversterkers een gemeenschappelijke mm heb
ben, hoeft er maar een minleiding van
de voedingselko naar de regelversterker
worden gelegd.
De uitgang van de regelversterkers
wordt afgeschermd naar de betreffen
de edwin toegevoerd. De afscherming
wordt alleen verbonden met de massa

+

regelversterker
rechts

Figuif °. I oe Unvsaaish.itmetode voor de hele versterker.
van de regelversterker om aardstromen
te vermijden.
Als de ingangskeuzeschakelaar op de
print wordt gemonteerd, zal afscher
ming van de ingangsdraden weinig
moeilijkheden opleveren. Voor de in
gangsdraden kan het beste afge
schermd stereosnoer worden gebruikt.
De afschermingen voor de lineaire in
gangen worden bij de keuzeschakelaar
met elkaar verbonden.
Bij de ingangspluggen worden deze af
schermingen benut als nulgeleider voor
het ingangssignaal.
De afschermingen van de lineaire in
gangen mogen nergens aan de kast
worden geaard. De kastaarde wordt ge
maakt bij de ingangsplug van de kor-

10

rektieversterker, omdat dit punt het
gevoeligst is.
Figuur 10 geeft een oplossing voor afschermingsmoeilijkheden. als de keuze
schakelaar niet op de print wordt ge
monteerd. Ook hier worden de af
schermingen van de stereosnoeren van
de lineaire ingangen alleen aan elkaar
gesoldeerd bij de keuzeschakelaar.

UiT

-11
lineaire
ingang
rechts

Figuur 10. Een montage
mogelijkheid voor het leg
gen van draadafschermingen op een goede manier.
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M D-voorversterker
Deze versterker maakt het mogelijk om magneto-dinamische en hifikeramische elementen op de al eerder beschreven versterker aan te
sluiten. Omdat de aanpassingstrap bij vrijwel iedere versterker is toe
te passen wordt deze apart besproken. Tevens is een printontwerp
gemaakt van een stereo-uitvoering van de MD-voorversterker.

De voorversterker mag worden aange
Figuur 1 geeft het principeschema van
sloten op iedere voedingsspanning tus
de aanpassingstrap.
In wezen bestaat de aanpassingstrap sen de 12V en 24V. Weerstand R33
uit twee versterkingselementen en een moet echter wel op de voedingsspan
korrektienetwerk. In figuur 1 vormen ning worden aangepast. Als de voe
de transistoren T9 en Ti o de verster dingsspanning lager is dan 16V moet
voor R33 een waarde van 680^2 wor
kingselementen.
De basisinstelling van T9 wordt afge den genomen. Bij een voedingsspan
leid van de emitterspanning van Tl0. ning die hoger dan 16V ligt is de
Omdat de basis van T9 in tegenfase is waarde van R33 470f2.
met de emitter van Tl0 vormt de De ingangsimpedantie van de voorver
onderlinge verbinding, via weerstand sterker is groter dan 47kf2, en de
uitgangsimpedantie kleiner dan 8,2kfi .
R32 tevens een tegenkoppelweg.
Het korrektienetwerk, dat nodig is om In wezen kan de voorversterker op
de niet lineaire karakteristiek van mag iedere bestaande hoofdversterker wor
neto-dinamische (en hifi-keramische-) den aangesloten mits de ingangsgevoeelementen recht te trekken is aange ligheid hiervan groter is dan 300mV
bracht tussen de kollektor van T, 0 en effektief. De ingangsimpedantie van de
de emitter van T9. De korrektie wordt bestaande versterker moet groter zijn
verkregen door het uitgangssignaal dat dan 47kn.
op de kollektor van T, 0 staat, gekorri- De uitgang van de voorversterker is
geerd en tegengekoppeld, op de emit niet voorzien van een scheidingskonter van T9 te sturen. Als de voorver densator. Als de bestaande versterkersterker voor dinamische mikrofoon ingang ook geen ingangskondensator
wordt gebruikt kan het korrektienet bezit moet er alsnog één worden aan
werk (dat wordt gevormd door de gebracht (1 pF).
weerstanden R35/R36 en de kondensatoren C2I/C22) worden weggelaten. De print.

In plaats van dit netwerk wordt dan
één weerstand van 150k£2 tussen de
kollektor van T10 en de emitter van
T9 aangebracht.
De voeding voor de versterker wordt
afgevlakt door het RC-netwerk R37/
C2 3 .
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Figuur 2 geeft de print lay-out van de
aanpassingstrap, gezien vanaf de komponentenzijde. De print is uitgevoerd
in stereo en is volkomen simmetrisch.
De voeding voor beide voorversterkers
is gescheiden gehouden. Als de verster
ker, waarop de aanpassingstrap wordt

aangesloten, één gemeenschappelijke
voedingsspanning heeft voor beide ka
nalen, kunnen de voedingspunten op
de print worden doorverbonden.
De nul (-) is op de voorversterkerprint simmetrisch en gemeenschappe
lijk uitgevoerd.
Om aardlussen te vermijden kan voor
aansluiting van in- en uitgang van de
voorversterker het beste zgn. stereosnoer worden gebruikt.
'Als de voorversterker wordt inge
bouwd bij een bestaand apparaat moet
de aarding die aan de behuizing is
gemaakt, worden onderbroken. Deze
aarding dient altijd te worden gemaakt
op het gevoeligste punt van het versterkcrsirkwie. Dit punt is nu de ingang
van de voorversterker. Alleen daar
wordt een aardverbinding met de versterkerbehuizing gemaakt.

Inbouw bij platenspelers.
Uiteraard kan de voorversterker ook
bij een platenspeler worden inge
bouwd. De voeding kan dan worden
verzorgd door een beltrafo met een
voudige gelijkrichting. Figuur 3 geeft
hiervan een voorbeeld. Het verdient
wel aanbeveling de voeding in een me
talen behuizing onder te brengen. De
behuizing kan dan worden geaard op
het platenspelerchassis.

Negatieve voeding.
De voorversterker kan ook worden
aangesloten op .een negatieve (-) voe
dingsspanning.
In dat geval moeten PNP transistoren
worden gebruikt en de elko’s moeten
kwa polariteit worden omgedraaid. Fi
guur 4 geeft de verwezenlijking van het
versterkerschema voor aansluiting op
een negatieve voedingsspanning.
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=
1
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= 3,9 nF
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= 10 nF
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= 100/JF, 25 V
Halfgeleiders.
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Figuur 3. Een voedingsmogelijkheid.
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Figuur 4. De voorversterker aangepast
voor negatieve voeding.

Figuur 2. De print voor deze versterker
in stereo-uitvoering.
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Klankfilterprint met Basisbreedte Ruis - Rumble - Spraak voor luukse
voorversterker

Om van de nieuwe edwin ook een luukse versterker te kunnen maken is een klankfilterprint ontworpen.
Deze print kan achter de mengversterker in de schakeling worden opgenomen. Behalve effektieve ruis-,
rumble- en spraakfilters zijn ook stereo basisbreedteregeling en hoofdtelefoonaansluiting in de
schakeling opgenomen. De print is zodanig ontworpen dat deze in principe kan worden ingebouwd in
vrijwel iedere versterker.

Het blokschema
In figuur 1 is het blokschema van de
schakeling getekend voor het linker
kanaal. De schakeling bezit in beide
kanalen
een
ingangsen
uitgangsversterkertrap. Tussen deze beide
trappen is het rumblefilter geplaatst.
Het ruisfilter wordt verkregen door
schakelaar Sb in figuur 1 te sluiten.
Hierdoor worden de hoge tonen op de
uitgang van de unit via kondensator Cb
teruggekoppeld naar de ingangstrap.
Het spraakfilter is een kombinatie van
een hoog- en laagfilter. Het spraakfilter
wordt verkregen door schakelaar Sa te
sluiten. Hierdoor wordt weer hoogonderdrukt omdat via kondensator Ca
tegenkoppeling voor hoge tonen wordt
verkregen. Schakelaar Sa is gekoppeld
met een tweede schakelaar welke zich
in het rumblefilter bevindt. Deze twee
de schakelaar schakelt een filter in,
waardoor lage tonen worden onder
drukt. De kombinatie van het hoog- en

1

laagfilter geven een frekwentiedoorlaatkarakteristiek welke juist is gelegen
in het spraakgebied. Het signaal op de
uitgang van de filterschakeling wordt
ook toegevoerd aan een hoofdtele
foonversterker. De aansluiting voor
hoofdtelefoon is laagohmig. Het voor
deel van een dergelijke aansluiting op
de filterprint i.p.v. een aansluiting op
de eindversterker is wel dat nu alle
schakeltoestanden zijn ondergebracht
in het versterkergedeelte dat nagenoeg
geen vermogen vraagt. Hierdoor kan
eventueel de eindversterker van beide
kanalen bij de betreffende geluidsboks
worden ingebouwd. Potmeter Pb is de
basisbreedteregelaar voor hel linker ka
naal. Deze potmeter zit geschakeld tus
sen twee punten op de ingangsversterker die met elkaar in tegenfase zijn.
Het basisbreedteregelsignaal wordt via
een mengweerstand aangeboden op de
ingangsversterker van het rechterkanaal. Het basisbreedtesignaal dat
van het rechter kanaal naar het linker

r—3 r—i

LS. J Md

L - ’ ReSel

I kor. verst. I

| versterker l

I_________ l

I________ J

L

■ ,

|

ingangs
versterker

rumble
filter

wordt gekoppeld, wordt via mengweerstand Rb op de ingang van de linker
versterker gestuurd.

Het schakelschema
Figuur 2 geeft het schakelschema van
de unit voor beide kanalen. De transistoren T| en Ts vormen de ingangsversterker voor resp. het rechter en linker
kanaal. Tussen de kollektor en emitter
van deze transistoren is de stereo basisbreedteregelaar Pj opgenomen Men
ging van het basisbreedtesignaal tussen
de kanalen vindt plaats via de mengweerstanden R( en RI4. Met schake
laar S) kan de basisbreedteregeling
naar believen in-en uit worden gescha
keld Het regclbereik van de basis
breedte loopt van 100% gelijke faze
tot ongeveer 27% tegenfaze. Met scha
kelaar S3 wordt het rumblefilter in- en
uitgeschakeld. Als het rumblefilter in
slaat vindt de koppeling tussen de inen uitgangstrap van de filterversterker

uitgangs
versterker

hoofd
telefoon
versterker

laagohmige
hoofdtelefqon
aansluiting links

Ru

' Edwin
van basisbreedte
potmeterloper
in rechter
kanaal
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naar
ingang O
van rechter
kanaal

I versterker

Figuur 1 Blokschema van de klankfilterschakeling getekend voor het linkerkanaal.

plaats met een kleine koppelkondensator. De in- en uitgangsversterkertrap
voor het linker kanaal, de transistoren
T5 en T6, worden gekoppeld met kon
densator Cj 2 . Deze kondensator laat de
lage tonen niet door. Evenzo laat kon
densator C3 in het rechter kanaal het
laag niet door als het rumble filter
ingeschakeld staat. Als het rumblefilter
wordt uitgeschakeld komen over de
koppelkondensatoren tussen de beide

2

versterkertrappen van het linker- en
rechter kanaal andere kondensatoren
parallel te staan. Voor het linker ka
naal wordt dan CI2 met Cj 1 parallel
geschakeld, waardoor ook de lage frekwenties weer door de versterker ko
men. Evenzo wordt in het rechter ka
naal kondensator C4 met C3 parallel
geschakeld als het rumblefilter uit
wordt geschakeld.
Ruisonderdrukking wordt voor het lin-

ker en rechter kanaal verkregen met
resp. kondensator Ct 3 voor het linker
en C7 voor het rechter kanaal. Als het
ruisfilter wordt ingeschakeld met scha
kelaar S2 wordt via genoemde konden
satoren tegenkoppeling voor hoge to
nen verkregen vanaf de filteruitgang
naar de filteringang. Het spraakfilter is
een kombinatie van een hoog- en laagfilter. Als schakelaar S4 (het spraakfilter) wordt ingezet wordt de parallel-

Figuur 2. Totaal schema van de klankfilterschakeling kompleet met stereo
basisbreedteregeling en hoofdtelefoonaansluiting.
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Halfgeleiders:
Weerstanden:
R 1 ,R7, R1 3 , R14 = 1OOkfi
R3,R4, Ri5.Ri6=220k^
R5,Rl7=10k£2
Rsa R 17a=2,7kQ
R6,R18=1 20k^2
R7,R19=27k£2

R8 < R21=1 <5k
R9,R2 0=4/7k£2
r101r24=560Q(1 Watt)
Rl i,Ri2.R2 2.R2 3 = 220^(rnin-

ti,t2.t3,t5,t6,t7=tun

t4,t8=tup

Kondensatoren:
Cj ,C4,C9,Ci 1 ,C) 7,Ci8=2 pF, 25 V.
C2.C10= 680nb.
C3 ,C 12 = 1 OOn F.
Cs.C, 6=500 ME 25 V.
C6.Cl5 = 100MF, 35V.
C7,Ci3=220pF
i4 = 1,2nF

0^02,04,05=005
D3,D6=zenerdiode 24V„400 mW

Schakelaars:
S, ,S2,S3,S4=printschakelaar, 4 wisselkontakten, zelflossend (zie tekst).

Potmeter:
Pj= 47 Kalin., stereo uitvoering.
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Figuur 3. De print van de klankfilterschakeling.

schakeling van de kondensatoren Cj i '
en C4 met de kondensatoren C12 en
C3 onderbroken. Hierdoor ontstaat
tussen de versterkertrappen weer filte
ring van de lage tonen. Bij inschakeling
van het spraakfilter wordt tevens een
forse hoge tonenfiltering aangelegd.
Deze hoge tonenfiltering wordt verkre
gen door tegenkoppeling tussen de filter-uit-.en ingangsversterkertrap. De ho
ge tonen tegenkoppeling loopt bij het
spraakfilter via de kondensator C14
en C8. Aan de uitgangsversterkertrap
van de filterunit is een hoofdtelefoon
versterker gekoppeld. Voor het linkerkanaal wordt deze trap gevormd door
de transistoren T7 en T8. De diodes
D] en D2 zorgen voor de ruststroominstelling van genoemde transistoren.
Deze ruststroominstelling is vrij stabiel
omdat de uitgang van de hoofdtele
foonversterker een stroom begrenzing
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bezit. Deze stroombegrenzing wordt
gevormd door de weerstanden R22 en
R2 3 . Dc grootte van deze weerstanden
hangt ten nauwste samen met het ver
eiste hoofdtelefoon vermogen. Als bij
een bepaalde hoofdtelefoon blijkt dat
het vereiste volume niet kan worden ge
haald met de gegeven waarden voor de
weerstanden R22 en R23, dan mogen
deze weerstanden worden verkleind
tot minimaal 47S2. In het rechter ka
naal wordt de hoofdtelefoonversterker
gevormd door de transistoren T3 en
T4. Ook hier zorgen de dioden in de
kollektor van de uitgangsversterker van
het filter voor ruststroominstelling van
de hoofdtelefoonversterker.
De totale spanningsversterking van de
filterunit is ongeveer 3x. De ingangsimpedantie is ruim 200kQ terwijl de
uitgangsimpedantie van deze unit on
geveer 4,7k£2 is. Evenals bij de voor-

en mengversterker van de edwin het
geval is, worden ook beide filterkanalen apart gevoed. De voedingsspanning
wordt gestabiliseerd met zenerdioden.
In het linker kanaal is diode D6 in de
voeding opgenomen voor stabilisatie
en in het rechter kanaal diode D- De
kondensatoren Cj 5 en C6 zorgen in de
beide voedingslijnen voor h.f. ontkop
peling en ekstra stabilisatie.

De print voor de klankfilterschakeling.
Figuur 3 geeft de print lay-out van de
filterunit gezien vanaf de komponentenzijde. De print is simmetrisch opge
zet zodat de nulgeleider van beide
kanalen gemeenschappelijk is. Op de
print is een montagemogelijkheid aan
wezig voor het monteren van de scha
kelaars op de print. Als gebruik wordt

I

De voeding.
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sterker.
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gemaakt van ‘schadow’ printschake
laars die voorzien zijn van vier wisselkontakten, dan kunnen deze op de
print
worden
gemonteerd.
De
schadowschakelaars moeten uiteraard
zelflossend zijn. Een groot voordeel
van het monteren van schakelaars op
de print is wel dat niet alleen de
bedrading een stuk eenvoudiger wordt,
maar dat ook de kans op storing sterk
wordt verkleind. Voor het monteren
van alle onderdelen op de print kan
weer het beste de volgorde weerstan-

den - kondensatoren-halfgeleiders-schakelaars worden aan gehouden. Als geen
schakelaars worden gebruikt die op de
print kunnen worden gemonteerd
moet getracht worden de bedrading
van en naar de schakelaars zo kort
mogelijk te houden. Bij gebruik van
schadow printschakelaars kan de print
worden vastgezet tegen het front van
de versterker. Hiertoe worden de
schadow schakelaars vastgeschroefd te
gen het versterkerfront zodat de print
wordt gedragen door de schakelaars.

Vanwege de universele opzet kan de
schakeling in vrijwel iedere versterker
worden ingebouwd. De opgenomen
stroom is per kanaal ongeveer 5mA.
Figuur 4 geeft een goede voedingsmo
gelijkheid voor de filterschakeling als
deze wordt ingebouwd in de edwinversterker. I.p.v. de voor- en regelverster
ker wordt nu de filterschakeling direkt
gevoed vanuit de hoofdvoeding. Van
uit de filterschakeling wordt de voe
ding betrokken voor de voor-en regel
versterker. Deze voeding moet zo dicht
mogelijk bij de ingang van de filter
schakeling worden afgetakt. Het beste
kan de voeding voor de regelversterker
voor het linker en rechter kanaal wor
den afgetakt bij de weerstanden R16
en R4 van de filterschakeling (zie fi
guur 2). Een andere goede voedingsmetode is om alleen de edwins te
voeden vanuit de hoofdvoeding. Vanaf
de edwin kan dan voor de korresponderende kanalen de voeding worden
betrokken voor de filterschakeling. De
voeding vanuit de filterunit naar de
voor- en regelversterker blijft dan het
zelfde. Als de filterunit bij de edwin
wordt ingebouwd kunnen de stabilisatiedioden in de voeding van de regel
versterker achterwege blijven. Deze
dioden (D! en Dja) zijn overbodig
omdat in de filterschakeling reeds
zenerstabilisatie plaats vindt. Alle an
dere komponenten blijven uiteraard
wel in de voeding van de voor- en
regelversterker opgenomen.
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Het blokschema
In figuur 1 is het blokschema van d(
voeding gegeven. Aan de niet-inverterende ingang van een verschilversterker
wordt een referentiespanning aange
boden. De inverterende ingang krijgt
zijn stuurspanning van de loper van potmeter Pi. Deze potmeter is galvanisch
verbonden met de uitgang van de
voeding. De uitgangsspanning van de
verschilversterker komt via weerstand
Ri op de ingang van een buffertrap.
Deze trap zorgt ervoor, dat de uitgang
van de verschilversterker niet te veel
wordt belast. De uitgang van de buffer
trap is verbonden met een stuurtrap

universele
elektuurvoeding
Tot nu toe was het gebruikelijk
dat bij elke schakeling een voedingsschema werd gegeven. Om
de kostenfaktor te drukken wa
ren ze meestal eenvoudig van
opzet. Het staat buiten kijf dat
de kwaliteit van de voeding vaak
van essentieel belang is voor een
goede werking van de schakeling.
Om van dit laatste verzekerd te
zijn wordt voortaan bij elk appa
raat dat een relatief gtote stroom
trekt, steeds hetzelfde tipe voe
ding. toegepast. De opzet van
deze voeding is zodanig, dat met
een minimum aan financiële kos
ten, een maksimum aan kwaliteit
wordt verkregen. Behalve als per
manente voeding in elk wille
keurig apparaat, zijn er ook legio
andere toepassingsmogelijkheden,
door een handig konnektoraansluitsisteem.
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De uitgang hiervan ligt aan de ingang
van de eindtrap. Deze eindtrap is alleen
nodig voor relatief grote vermogens.
In de meeste gevallen kan deze eindtrap
achterwege blijven. De stuurtrap fun
geert dan als eindtrap.
Weerstand R2 is in het uitgangssirkwie
van de voeding opgenomen om de
stroom te begrenzen. De spanmngsval
over deze weerstand, die afhankelijk is
van de grootte van de uitgangsstroom,
verzorgt de informatie voor het stroombegrenzingssirkwie. Als de spanning
over R2 een bepaalde waarde heeft
overschreden, gaat het stroombegrenzingssirkwie de uitgang van de verschilversterker (achter weerstand Ri )
belasten. Deze belasting is zó groot, dat
de uitgangsspanning van de voeding
automatisch daalt tot de waarde van
de ingestelde maksimum stroom. Omdat de uitgangsspanningsinformatie
wordt verkregen achter R2, heeit (leze
weerstand geen invloed op de ingestelde
uitgangsspanning. Het stroombegrenzingssirkwie werkt zo snel, dat de voe
ding onder elke omstandigheid kortsluitvast is.
In het blokschema van figuur 1 vervult
de verschilversterker de funktie van
regel-en korrigerendorgaan. De verster
king hiervan is zo groot dat gesteld kan
worden dat inverterende- en niet-

inverterende ingang steeds hetzelfde
spanningsnivo voeren. Dit houdt in,
dat op de loper van potmeter Pi een
spanningsnivo staat, dat gelijk is aan de
grootte van de referentiespanning. Als
de uitgangsspanning van de voeding
hoger wil worden zal ook, via potmeter
Pi , de spanning op de inverterende
ingang van de verschilversterker willen
toenemen. Hierdoor neemt de spanning
op de uitgang van deze versterker af.
Via de buffer-, stuur- en eindtrap neemt
dan ook de uitgangsspanning van de
voeding af. Deze afname gaat door, tot
de voedingsspanning zo ver is gedaald
dat de loper van potmeter Pi weer op
het referentiespanningsnivo staat.
Als de voedingsuitgangsspanning lager
wordt dan de ingestelde waarde ge
beurt het omgekeerde. In dat geval
daalt de spanning op de inverterende
ingang van de verschilversterker. Daar
door stijgt de spanning op de uitgang
van deze versterker.
Aan de inverterende ingang van de
verschilversterker is tevens een brom
kompensatienetwerk verbonden. De
kompensatie komt tot stand door de,
op de voedingsuitgang aanwezige brom,
in tegenfase toe te voeren aan de inver
terende ingang van de verschilver
sterker.

Het principeschema
van de voeding
Figuur 2 geeft het principeschema van
de voeding. IC-1 vormt de verschil
versterker. Deze IC (een fiA 709) wordt
asimmetrisch gevoed. Een goede wer
king van dit tipe IC is, in de schakeling
volgens figuur 2, gegarandeerd tussen
12 V en 36 V.
Zenerdiode Zi verzorgt de referentie
spanning. Via weerstand R2 komt deze
spanning op de niet-inverterende in
gang van het I(^. Weerstand Ri 2 en
kondensator C4 zorgen voor de ingangsfrekwentiekompensatia van het IC.
Kondensator C2 heeft dezelfde funktie
voor het uitgangssirkwie van het IC.
De uitgangsspanning van het IC (punt 6)
gaat via weerstand R4 naar de basis van
Ti . Transistor Ti is de buffertrap tus
sen de IC uitgang en transistor T2.
Ti en T2 zijn geschakeld als emittervolger. Transistor T2 , die als stuurtransistor voor T3 fungeert, kan in veel
gevallen als eindtransistor worden be
nut. Als dit niet mogelijk is moet T3
als eindtransistor worden opgenomen.
In figuur 2 staan de aansluitpunten van
T3 gestippeld. Dit heeft betrekking op
het feit, dat T3 niet op de print wordt
aangebracht, vanwege het benodigde
(grote) koeloppervlak.
De nummers die in figuur 2 in een
cirkel staan getekend hebben betrek
king op een korresponderend aansluitpunt op de nog nader te noemen print.
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Figuur 1. Blokschema
van de voeding.
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uit figuur 2 waren weggelaten, zou de
uitgangsstroom van de voeding zijn
begrensd op 0,7 A. Deze stroom ver
oorzaakt over R7 een spanningsval van
0,7 V. Daarbij gaat de stroombegrenzingstransistor T4 werken.
In de getekende situatie in figuur 2
is de stroombegrenzing ingesteld op
2,1 A.
De voedingsuitgangsspanningsinformatie, die wordt gebruikt voor het sturen
van de inverterende IC ingang, wordt
verkregen uit de weerstandsdeling R10.
Pi en Rj 1.

De bromkompensatie wordt vanaf de
ongestabiliseerde spanning, via weer
stand Ri 3 en potmeter P2 , op de loper

Potmeters:
Pi
?2

Weerstanden:
=
=
=
=
=

2k7
10k
560 f2
470 f2
100 f2

=
=
=
=
=

zie tekst
1 k (zie tekst)
4k7 (zie tekst)
1k5
100k

Kondensatoren:
= 2200 pF, 40 V (zie tekst)
Cl
= 470 pF
c2
= 470 pF
C3
=
1 nF
C4

c

van ?! gestuurd. Via R3 komt deze
spanning op de ingang van het IC.

Het instellen van de uitgangsspanning
De voedingsuitgangspanning kan nooit
lager worden dan de waarde van zener
diode Zi. Omdat 6 V een redelijk
minimum is, heeft Zi een waarde van
5,6 V. De in te stellen uitgangsspanning
van de schakeling wordt bepaald door
de keten Ri i, Pi en Ri0, in samen
werking met Zi. Zoals de genoemde
komponenten zijn gedimensioneerd in
figuur 2, is de uitgangsspanning instel
baar (met Pi) tussen ca. 5,7 V en 33 V.

Halfgeleiders:
=
T2^3
=
=
IC,
=
G
=
Z1

= instel 22k (zie tekst)
= instel 1 meg.

voeding
uit
- —o

R2

•--------- o
V ongestabiliseerd

Bij afwezigheid van T3 moeten de om
cirkelde punten 2 en 3 worden door
verbonden.
De voedingsuitgangstroom loopt door
de weerstanden R7, Rg en R9. Over
deze weerstanden is de basis-emitteraansluiting van T4 geschakeld. Transis
tor T4 zorgt voor de stroombegrenzing.
Als de spanning over R7, Rg en R9
groter wordt dan ca. 0,7 V zal T4 gaan
geleiden. De kollektor van T4 gaat dan
stroom trekken uit het IC via weer
stand R4. Hierdoor ontstaat een spanningsval over R4, die tot gevolg heeft
dat de basisspanning van T] daalt. Via
Ti, T2 en T3 daalt dan ook de voedingsuitgangsspanning. Als Rg en R9

2

stuurtrap

2N1613, BD137 of BD139
2N3055 of BD130IY)
flA 709 (TO-5 behuizing of dual in line)
bruggelijkrichter B40C2200 (zie tekst!
zenerdiode 5,6 V, 250 mW (zie tekst)

Figuur 2. Principeschema van de voe
ding.
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Uiteraard moet de ongestabiliseerde
spanning dan wel groter zijn dan 33 V.
In figuur 4 is het voedingsinstelnetwerk
nogmaals getekend. Bij genoemde zenerdiode van 5,6 V zal op de loper van
Pi ook steeds 5,6 V staan. Als de voe
ding een vaste uitgangsspanning moet
hebben, krijgt Pj ten opzichte van Rj o
en Ri 1 een relatief kleine waarde, die
achteraf wordt vastgesteld. Voor bere
keningen wordt Pi eerst weggelaten.
In dat geval kan gesteld worden, dat
over R11 5,6 V valt. Voor Ri 1 mag
elke weerstandswaarde tussen 5 k en
27 k worden genomen. Als bijvoor
beeld een voedingsspanning van 10 V
gewenst is, moet de verschilspanning
van de 5,6 V zenerspanning en de
genoemde 10 V over weerstand R10
vallen. Hierdoor is bij een aanname
voor R11, de waarde voor R10 vast
gelegd, omdat de spanningsvallen over
genoemde weerstanden, evenredig zijn
met hun weerstandswaarden
Urn een eksakte instelling van een
bepaalde voedingsspanning mogelijk te
maken moet P] weer worden ingelast.
Een totale weerstandswaarde voor Pi
van ca. 10% van de som van Rjo en
Ri 1 , is ruimschoots voldoende om een
eksakte voedingsspanning te kunnen
instellen.

in de ongestabiliseerde spanning en de
voedingsuitgangsspanning.
Bij stromen groter dan 4 A, en ver
mogens boven 12 W, moet T3 worden
ingelast. De voedingsuitgang wordt dan
zoals is aangegeven in figuur 6.
Om de dissipatie van de eindtor zo
klein mogelijk te houden is het wense
lijk, de ongestabiliseerde spanning niet
meer dan enige volts hoger te kiezen
dan de gestabiliseerde spanning.
In tabel 1 staan de belangrijkste ge
gevens omtrent de voeding vermeld.
In deze tabel staat ook dat d.e uitgangsspanningsvervorming, zoneter bromkompensatie kleiner is dan 2 mV. In
veel gevallen is dit ruimschoots vplaoende, en kan de bromkompensatie
achterwege blijven (R13 en P2 ver
vallen dan). Als de bromkompensatie
wordt aangebracht is dit alleen effektief, als met P2 op minimale brom
wordt afgeregeld. Deze afregeling kan
het beste visueel worden gedaan, met
een skoop. Een andere netode is moge
lijk op het gehoor met een versterker.
De voedingsuitgang wordt dan op de
voorversterker (MD-ingang) van een
geluidsinstallatie aangesloten. Potmeter P2 wordt dan zo ingesteld, dat uit
de luidsprekers van de geluidsinstallatie
een minimum aan brom komt.

Uitvoeringsmogelijkheden

De print

Zoals reeds is verteld, kan de voeding
worden uitgevoerd met of zonder tran
sistor T^. Dit laatste is afhankelijk van
de vereiste maksimum stroom, en het
vermogen. Tot een maksimum stroom
van 4 A, en een vermogensdissipatie
van 12 W van transistor T2, kan T3
achterwege blijven. De aansluiting van
de voedingsuitgang wordt dan zoals in
figuur 5 is weergegeven.
Het vermogen dat transistor T2 dissipeert is te berekenen uit de kontinustroom die de voeding levert, en de
spanning over T2. Dit vermogen is:
Pi 2 = ■vb X VceT2.
In deze formule stelt Pj2 het vermogen
voor dat T2 dissipeert, Ivb de voedings
uitgangstroom en Vcey2 het verschil

4

Figuur 7 geeft de print lay-out van de
voeding. De print is met opzet enigs
zins ruim genomen (ca. 15x9 cm). Uit
ervaringen is gebleken dat de opper
vlakte van een voedingsgedeelte van
een schakeling, een ondergeschikte rol
speelt ten opzichte van de hoogte.
De ruimte voor de voedingskondensator (Ci) is zo groot dat nog gemakke
lijk elko’s van 5000 /izF/40 V kunnen
worden geplaatst. Ook de plaats van de
bruggelijkrichter (G) is wat ruim ge
nomen. Dit is gedaan om twee redenen.
In de eerste plaats moet er, in verband
met de .warmte ontwikkeling van de
bruggelijkrichter, ruimte zijn tussen
deze gelijkrichter en de voedingselko.
In de tweede plaats kan er ruimte

5

nodig zijn om de bruggelijkrichter ge
forceerd te koelen. Meestal worden er
bij een bruggelijkrichter twee stroom
waarden gegeven.
Bijvoorbeeld B40C2200/3200. De term
”B4U” heeft dan betrekking op de
maksimaal te gelijkrichten spanning
(40 V). De term ”C2200” heeft be
trekking op de maksimale kontinustroom door de gelijkrichtschakeling,
zonder geforceerde koeling (2200 mA)
De term ”3200” geeft aan hoeveel
stroom de bruggelijkrichter kontinu
mag voeren, met geforceerde koeling.
Deze koeling kan bestaan uit een aantal
dunne metalen plaatjes, die op elkaar
gestapeld, tegen de bruggelijkrichter
worden gemonteerd. Om een goede
koeling te krijgen worden dan deze
plaatjes waaiervormig uitgebogen. Ook
bestaat de mogelijkheid op de print
een enkelvoudige metalen koelplaat
aan te brengen, voor de bruggelijkrich
ter.
Op de print kunnen twee fiA 709-uitvoeringen worden bevestigd: de TO-5
behuizing, of de veertien pens ”dual in
line” (DIL).
De plaats voor transistor T2 is ruim
gekozen, om er een koelvin onder te
kunnen plaatsen.
Tabel 1 geeft informatie wanneer dit
nodig is.
Figuur 8 geeft een afbeelding van de
voedingsprint. Hierbij is T2 voorzien
van een koelvin.
Om konnektoraansluiting mogelijk te
maken zijn alle aansluitpunten uitge
voerd naar één pnntzijde. De aansluit
punten zijn genummerd van 1 tot 10.
.Tabel 2 geeft de eksterne aansluitingen
voor de voedfng. De spanningsregelpotmeter kan ook buiten de print
worden bevestigd. De aansluitingen
hiervoor zijn de punten 5, 6 en 7. Als
er geen eksterne transistor (T3) wordt
toegepast moeten de punten 2 en 3
worden doorverbonden. Als er een
stroom, groter dan 4 A, door de
voeding moet worden geleverd, moet
naast T2 een doorverbinding worden
aangebracht. Deze doorverbinding is
in tiguur 7 gestippeld. Deze verbinding
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Figuur 4. De terugkoppelweg, die de
uitgangsspanning bepaalt, in samen
werking met de referentie spanning.

Figuur 5. De voedingsuitgang zonder T3.
Figuur 6. De voedingsuitgang met Tj.
Figuur 7. De voedingsprint.

Figuur 8. Een foto van de voedingsprint.
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is nodig om de grote stroom te kunnen
verwerken over de printsporen. In dat
geval wordt ook T3 aangesloten.
De doorverbinding A-A op de print
wordt gemaakt als er geen stroombegrenzingsindikatie wordt aangebracht.
Hierover wordt verder in dit artikel nog
gesproken.

De konnektor
Als de voeding permanent in een be
paald apparaat wordt gebruikt, kan een
konnektor uiteraard achterwege blijven.
In dat geval kunnen er aan de aansluitstroken gewoon draden worden
gesoldeerd. Toch kan het erg handig
zijn de voedingsprint, met behulp van
een konnektor, uitwisselbaar te maken.
Hiervoor is een konnektorprint ont
wikkeld.
Figuur 9 geeft de print lay-out van deze
konnektor. Op de print zijn elf koperbaantjes geëtst. Tien daarvan dienen
voor de kontaktvorkjes, die verbinding
moeten maken met de (tien) aansluitpunten van de voedingsprint. Op het
elfde koperbaantje, dat geheel apart
zit komt ook een kontaktvorkje te
zitten dat dient als zoekerpen.

Voor de kontaktvorkjes wordt gebruik
gemaakt van tipe PK-3 van Gully n.v.
(montafleks). Deze vorkjes zijn in de
handel verkrijgbaar in zakjes van hon
derd stuks (prijs ca. f 6, -).
Figuur 10 geeft een afbeelding van een
kompleet uitgevoerde konnektorprint.
De zoekerpen zit aan de kant van kontakt 10. De bedoeling van deze zoeker
pen is, te voorkomen dat de konnektor
verkeerd om op de print wordt aan
gesloten. Om dit te voorkomen wordt
het kontaktvorkje van de zoekerpen
dichtgebogen. De beide vorkhelften
worden vervolgens aan elkaar gesol
deerd. Daarna wordt op de voedings
print een zaagsnede gemaakt aan de
konnektorzijde, op de plaats waar de
zoekerpen tegen de print aanstuit.
Deze plaats is op de voedingsprint aan
gegeven met een afzonderlijk koper
baantje. Figuur 12 geeft een afbeelding
van de voedingsprint, verbonden met
de konnektor. Deze insteekverbinding
is zo stevig, dat bij vaste opstelling van
de konnektor, de voedingsprint niet
hoeft te worden gesteund. De print
mag zowel horizontaal als vertikaal
worden opgesteld.

Figuur 9. De konnektorprint.

Figuur 10. Een foto van de konnektorprin t.
Figuur 11. De stroombegrenzingswaarde als funktie van'de vervangingsweerstand voor Ry, Rg en R 9.

Tabel 1. Specifikaties van de voeding.
Tabel 2. Konnektoraansluitpunt van
de voeding.

Tabel 3. Weerstandswaarden voor R10
en Rj] bij een vaste uitgangsspanning
(De potmeter Pj kan eventueel word
en weggelaten).
Tabel 4. Enige richiwaarden voor de
bruggelijkrichter en de voedingselko,
bij een bepaalde maksimale uitgangs
stroom. (De spanning en stroom moet
en uiteraard door de voedingstrafo zijn
te leveren).

Tabel 1.______ ________________________________________________________________
ingangsspanningsbereik: 12 V tot 35 V
uitgangsspanningsvervorming zonder belasting: kleiner dan 100/1V.
uitgangsspanningsvervorming met maksimale belasting, zonder kompensatie: 2 mV.
uitgangsspanningsvervorming met maksimale belasting, met kompensatie: kleiner
dan 500 p\l.
spanmngsstabilisatiefaktor: groter dan 1000x.
maksimale uitgangsstroom zonder eksterne transistor: 4 A.
maksimale uitgangsstroom met eksterne transistor:
15 A.
maksimale vermogensdissipatie, zonder eksterne transistor en zonder geforceerde
koeling: 3,5 W.
maksimale vermogensdissipatie, zonder eksterne transistor met koelvin op T2: 1 2 W.
maksimale vermogensdissipatie, met eksterne transistor (gekoeld): 100 W.
stroombegrenzing: volledig instelbaar tot maks. 5 A (kortsluitvast).
spanningsvariatie op de uitgang bij maksimale stroomverandering: kleiner dan 4 mV.

Tabel 3.

Tabel 2.
aansluitverbinding naar:
punt

1.

3.

5.
6.

8.
9.
10.

kollektor T3
basis T3
emirter T3
voedfngsuitgang (+)
eksterne regelpotmeter (uiteinde)
eksterne regelpotmeter (loper)
eksterne regelpotmeter (uiteinde)
voedingsuitgang (-)
voedingstrafo
voedingstrafo

Tabel 4.
maksimale
belastingsstroom
100
500
1000
2000
5000

40

mA
mA
mA
mA
mA

B40C1000
B40C1000
B40C2200
B40C2200
B40C5000

Cl

500 AlF/25
1000pF/25
2000pF/25
4000 pF/25
10mF/25

alle waarden gelden voor

R10

Jk5
8k2
12k
22k
10k
8k2

V
V
V
V
V

brugcel
B40C1000

Cl____

B40C2200
B4002200
B40C5000

2000/^F/35 V
4000 gF/35 V
10mF/35 V

500/HF/35 V
B40C1000j 1000^F/35 V

R11
22k
22k
22k
18k
39k
22k
27k

Pi
2k5
2k5
5k
5k
5k
5k
5k

= 5,6 V.

------------------ uitgangsspanning15 V tot 20 V
20 V tot 25 V

6 V tot 15 V

brugcel

trafospanning
12 V
12 V
12 V
12 V
18 V
18 V
24 V

vaste voedingsspanning_____
6V
7,5 V
9V
12 V
15 V____
18 V
24 V

brugcel

Cl

B40C1000 500/L1F/35 V
B40C1000 1000/JF/35 V
B40C2202 2000 pF/35 V
B40C2200 4000/iF/35 V
10mF/35 V
B40C5000

25 V tot 35 V

brugcel

ÏÏ80C400
B80C1000
B80C2200
B80C2200
B80C5000

Cd

500 /JF/63
1000pF/63
2000 gF/63
4000 jj.F/63
IOmF/63

V
V
V
V
V

1
9

Op de konnektorprint zijn diverse
ekstra gaten aangebracht, om een uni
verseel karakter te kunnen handhaven.
De grote zijgaten kunnen bijvoorbeeld
worden gebruikt voor het doorvoeren
van een draadboom. Verder bestaat
er een mogelijkheid aan weerskanten
van de konnektorprint een kabelklemmetje aan te brengen, om de draad
boom van trek te ontlasten.
Omdat er een kleine afstand is tussen
de konnektor en de voedingsprint, kan
de kabelboom zowel aan de voor- als
achterzijde van de konnektor worden
gelegd.
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Tabel 3 geeft vaste weerstandswaarden
voor Rio en R] i bij verschillende
standaard voedingsspanningen. Indien
de voedingsspanning niet zo nauwkeu
rig behoeft te zijn (10% tolerantie)
mag potmeter Pi worden weggelaten.
Op de plaats van de potmeter op de
print, moet dan een doorverbinding
worden aangebracht, van beide potmeteruiteinden naar de loper.
Afhankelijk van de vereiste uitgangsspanning van de voeding worden de
trafo, bruggelijkrichter en voedingselko
gekozen. Tabel 4 geeft enige richtwaarden voor de bruggelijkrichter en
voedingselko, bij een bepaalde maksimum stroom, en een voedingsspanningsgebied. De stroom moet uiteraard
wel door de trafo zijn te leveren.
De trafospanning kan het beste gelijk
worden gekozen aan de maksimaal te
leveren voedingsspanning. Enige volts
meer vormt geen bezwaar, en kan vaak
gunstig zijn.
De stroombegrenzing is afhankelijk
van de totale weerstandswaarde van.de
parallelschakeling van R7. R8 en R9.
In plaats van drie weerstanden parallel
voor de stroombegrenzing, kan ook
één weerstand worden genomen. Het
parallel schakelen van weerstanden kan
soms gemakkelijk zijn, om een nauw
keurige waarde te krijgen. De totaal
weerstand van R7, Rs en R9 parallel
is eenvoudig te berekenen.
Deze weerstand is:
Rv = 0,7 /lm.
In deze formule stelt Rv de totaal
weerstand van R7. R8 en R9 (parallel)
voor, in ohms. Im is de vereiste stroombegrenzingswaarde in ampères.
In figuur 11 is de stroombegrenzingswaarde gegeven als funktie van de
totaal weerstand voor R7, Rs en R9.
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Om een universeel karakter van de
voeding te kunnen handhaven, worden
de printen voorzien van een tekstopdruk. Deze tekst is alleen bedoeld om
aan te geven waar de verschillende
komponenten worden geplaatst. Dit
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Figuur 12. De konnektor verbonden
met de voedingsprint.

Figuur 13. Stroombegrenzingsindikatie
is mogelijk met een mikro- of milliamperemeter.

Figuur 14. Aansluitmogelijkheid voor
een uitgangsspanning en -stroommeter.

ken is 64 mA. Als voor de stroom
begrenzingsindikatie een stroommeter
van 1 mA-volle schaal wordt gebruikt,
A. meter
moet over de meter een shuntweerstand
Rp worden geplaatst, die de overige
Rp
63 mA verwerkt (zie figuur 13). Deze
Ru
weerstand kan worden berekend door
-O
de mA-meterspanning (bij volle schaal)
R4
te delen door de genoemde 63 mA.
Rv
560
Vb uit
Bij een zelfstandige voeding is een
2N1613
2N1613
permanent aangesloten spanningsmeter
V. meter
geen overbodige luukse. Voor deze
meter kan het makkelijkst een mA—ö
®o1341-14
meter worden gebruikt. Deze wordt
aangesloten op de voedingsuitgang, met
een voorschakelweerstand Rv, zoals is
aangegeven in figuur 14. Als bijvoor
beeld de maksimum uitgangsspanning
heeft als voordeel dat bij elk apparaat, Potmeter Pj (= 22 k) kan dan naar van de voeding 30 V is, en de mAwaarbij voortaan de voeding wordt toe buiten worden uitgevoerd, zodat de meter is 1 mA volle schaal, dan wordt
gepast, niet steeds de print lay-out voedingsspanning regelbaar is buiten weerstand Rv.
hoeft te worden gegeven.
de kast. Om de voeding zoveel moge
vb.maks = 30
= 30 k
De meeste komponenten zijn met aan lijk overal bij te kunnen gebruiken
I meter.maks 1x10-3
verandering van waarde onderhevig. moet de voedingstrafo 24 V/5 A seAlleen de weerstanden R7 t/m Ri 1 , kundair kunnen leveren. Voor de brug- In dat geval is de mA-meter geschakeld
kondensator Cj . bruggelijkrichter G en gelijkrichter wordt een waarde van voor 30 V indikatie bij volle schaal.
Door verschillende waarden voor Rv te
potmeter P] worden, afhankelijk van 40 V/5 A genomen. Kondensator C]
berekenen is het mogelijk, met behulp
de vereiste voedingseigenschappen, ge krijgt een waarde van 10 mF/40 V.
Om de uitgangsstroom bij 5 A te be van een omschakelaar, het voltmeterkozen.
In een bizondere toepassing voor de grenzen krijgen de weerstanden R7, bereik om te schakelen. Zo wordt voor
voeding kan het ook voorkomen dat Rs en R9 een gezamelijke waarde van een 10 V volle schaal indikatie bij dezelfde 1 mA-meter, de voorschakel
de zenerdiode een lagere spannings 0,1 4 £2 (3,5 watt).
waarde krijgt. Als de voeding voor Het is ook mogelijk de stroombegren- weerstand Rv:
'Q— = 10 k.
meerdere doeleinden wordt gebruikt, zing omschakelbaar te maken. In dat
Rv =
I x 10-3
is het ekonomisch voor de bruggelijk geval worden de weerstanden R7, Rs
richter en de voedingskondensator een en Rq niet op de print aangebracht. Behalve een spanningsmeter, is in de
zo groot mogelijke waarde te kiezen. Met een omschakelaar wordt dan de voedingsuitgang ook een permanente
De bruggelijkrichter (G) wordt dan begrenzingsweerstand tussen de kon- stroommeter erg handig. Om ook deze
bijvoorbeeld tipe B40C5000, en de nektorpunten 3 en 4 (op de print) in meter voor meerdere, omschakelbare
voedingskondensator (Cj) krijgt een gesteld. Zo wordt voor een stroom- bereiken te kunnen gebruiken, is het
begrenzing bij 100 mA deze weerstand wenselijk een relatief gevoelig tipe, van
waarde van 5000 /nF/40 V.
0,7/0,1 = 7 £2. Voor een begrenzing bv. I mA volle schaal te gebruiken.
bij 1 A wordt dat 0,7/1 =0,7 £2.
Voor het meten van stromen groter
Een zelfstandige voeding
De aktiviteit van de stroombegrenzing dan I mA wordt een shuntweerstand
Behalve als permanente voeding voor is zichtbaar te maken met een mA- parallel geschakeld aan de meter. Deze
een bepaald apparaat, zijn er ook toe meter. Deze meter kan worden opge weerstand, Ra in figuur 14, moet het
passingsmogelijkheden, waarbij de voe nomen in de leiding tussen de kollektor verschil in stroom verwerken, tussen de
van T4 , en de basis van T1. Op de print één mA van de meter, en de te meten
ding zelfstandig is. In dat geval is het
wenselijk dat de voedingsspanning re uit figuur 7 is dit verbinding A-A. De volle schaal stroom. Derhalve is de
hoeveelheid stroom in de genoemde weerstandswaarde voor deze Ra, het
gelbaar is.
Hiertoe moet voor Rjo en Rj 1 de leiding is afhankelijk van de mate van quotiënt van de meterspanning bij
weerstandswaarde worden aangehou overbelasting. De maksimale stroom volle schaal, en de genoemde versclui
den, die in figuur 2 vermeld staat. die de mA-meter moet kunnen verwer- st room.
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netvoeding voor
batterij-apparaten
groot. Niet alleen de variërende stroom
door de diode, maar ook temperatuur
veranderingen zorgden voor een slechte
spanningskonstantheid. Daarbij kwam
dan nog dat er slechts voor een klein
spanningsgebied zenerdioden beston
den. Door nieuwe ontwikkelingen is
de zenerdiode in de loop der jaren sterk
geperfektioneerd. De temperatuursinvloed is sterk afgenomen. Ook is men
nu minder gebonden aan bepaalde
zenerspanningen. Zeners tussen ca. 3 V
en 1 00 V zijn overal verkrijgbaar.
In figuur 1 is de eenvoudigste span
ningsstabilisator met behulp van een
zenerdiode getekend. In figuur 1 vormt
diode.Di de gelijkrichter. Kondensator
Ci vlakt het gelijkgerichte signaal af.
Om een stabilisator volgens figuur 1
goed te laten werken, moet bij de maksimale belastingsstroom de rimpelspanning van Cj niet in het werkingsgebied
van de zenerdiode terecht komen, want
in dit gebied is de stabiliserende wer
king nihil. Stabilisatie volgens de scha
keling van figuur 1 wordt veel toege
past. Een nadeel van een dergelijke
stabilisator is het beperkte werkings
gebied. Onder het werkingsgebied
wordt de maksimale belastingsstroomvaratie verstaan. Deze is onder andere
afhankelijk van het maksimale zenervermogen. Dit vermogen kan worden
uitgedrukt in:
l)
Pmaks = Uz x ImaksIn deze formule stelt Uz de zenerspanning voor en Imaks de maksimale
zenerstroom.
Als de stabilisator volgens figuur 1 niet
belast wordt, dan is weerstand Ri
bepalend voor de zenerstroombegren-

In het verleden werden gelijkspanningsstabilisatoren praktisch alleen
toegepast bij versterkervoedingen. Door de opkomst van zowel
analoge als digitale IC technieken is de vraag naar deze apparaten
sterk toegenomen. Ook het gebruik ervan in (net)voedingen voor
transistor-portables krijgt al een gestandaardiseerd karakter.
Het elektuurlaboratorium heeft hierom een eenvoudige stabilisator
ontworpen die praktisch overal is toe te passen. Het spanningsstabilisatiegebied is, afhankelijk van de komponentenkeuze, te kiezen
tussen 6 V en 24 V. De belastingsstroom mag afhankelijk van de net
voeding en transistorkoeling oplopen tot ca. 4 ampere.

De zenerdiodestabilisator
Een gestabiliseerde voedingsspanning
kan alleen worden verkregen, als de te
stabiliseren spanning wordt vergeleken
met een referentiespanning. Voor deze
referentiebron werd in het verleden bij
laagspanningsvoedingen veelal een apar
te batterij genomen. Een groot nadeel
van een dergelijke bron is dat de
levensduur niet zo erg lang is. In ver
band daarmee werd de batterij dan

1

Dl

ook vrij hoogohmig belast. Bij hoogspanningsvoedingen (boven ca. 80 V)
werd voor de referentiespanning meest
al een stabilisatiebuis genomen. Een
dergelijke buis heeft de eigenschap dat
de spanning er over binnenredelijke
grenzen konstant blijft als de stroom
door de buis varieert. Deze eigenschap
heeft een zenerdiode ook. In de eerste
jaren van het zenertijdperk was de
konstantheid van de spanning niet erg

R1

Cl
22OV^

I

7z.

ÏD C2

-O

Figuur 1. Een zenerstabilisator.
Figuur 2. Principe van een regelbare
spanningsstabilisator.

3

r3

=

Figuur 3. Het schema van de
stabilisator.
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Weerstand:

wo

Kondensatoren:
C3
=
1 nF
C4
= 47 n F
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”2N3055

C-j en C2 zie tabel 1

Halfgeleiders:
Ti
= BC 107
T2
= 2N1613
T3
= 2N3055 of BD 130Y
= bruggelijkrichter B40-C1000
G

Potmeter:
= 10 k£2 instel
Pi

alle overige waarden staan in tabel 1.
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voedingsuitgangspanning
6V

trafospanning
sekundair
8V

7,5 V

8V

9V

12 V

12 V

12 V

15 V

18 V

18 V

24 V

24 V

24 V

Cl

C2

R1

r4

R5

Z1

1000/jF
15V
1000/4=
15V
1000/1F
__ 25V
1000/1F
25V
1000/4=
25V
1000/1F
25V
1000/1F
35V

100/1F
15V
100/4=
15V
100/zF
25V
100 mf
25V

ik£T

10 kS2

33kS2

3,9V

1kQ

10kQ

27kQ

4,7V

1k£2

12kS2

27 kQ

5,6V

1kf2

15kQ

27kQ

6,8V

100/1F
25V

1kQ

Wk£2

l5kQ

8,2V

100/1F
35V
100/1F
35V

1,2kQ

l2kQ

27 kQ

12V

1kH

ÏÖkf2

12kfZ

12V

Tabel 1.

voedingsuitgangspanning
6V

7,5 V
9
12
15
18
24

V________
V
V
V
V

voedingsuitgangstroom
500 mA____
500 mA
500 mA
500 mA
500 mA
500 mA_____
500 mA

vermogensdissipatie T3
2,5 Watt
1,7 Watt
4 Watt
2,5 Watt
5 Watt
8 Watt
5 Watt

geforceerde
koeling
nee
nee
ja (koelvinger)
nee
ja (koelplaat)ja (koelplaat)
ja (koelplaat)

Tabel 2.

voorziet. Door geleiding van T2 geleidt
ook T3. Hierdoor staat op de uitgang
van de schakeling altijd spanning. Deze
Uc, -Uz,
spanning veroorzaakt een stroom door
R, =
2)
Imaks
de weerstanden Ri en R2 naar aarde.
In deze formule stelt U^j de spanning Over R2 staat dus een spanning die
over kondensator Ci voor, U/j is de de basis stuurt van transistor Ti , waar
zenerspanning en Imaks de maksimale door deze geleidt. Bij een goede dimenzenerstroom. Deze maksimale stroom sionering van de komponenten zal de
kan worden berekend uit de eerste stroom door de emitter van Ti altijd
formule.
zó zijn, dat de diode Zi zenert. Hier
Als de schakeling volgens figuur 1 door zal over weerstand R2 altijd een
hoogohmig wordt belast is weerstand spanning staan, die gelijk is aan de som
Ri te berekenen uit
van de zenerspanning en de basisemitÜCi _ UZi
terspanning van Ti . Omdat deze spanR1 = ---------------3)
ning vrij konstant is, is de spanning
Zi--------------- over R2 dit eveneens.
In deze formule stelt I^j de zener- Als de spanning op de uitgang van de
stroom voor waarbij de diode optimaal schakeling wil stijgen, zal de spanning
stabiliseert. Deze waarde hangt af van op de basis van Ti (via Ri) ook hoger
het tipe zenerdiode.
willen worden. Dit is niet mogelijk
Een nadeel van elke zenerdiode is dat vanwege de zenerdiode in de emitter
de grensfrekwentie niet erg hoog ligt, van Ti. Daardoor neemt niet de spanHierdoor is een kleine kondensator ning op de basis van Ti toe, maar de
(ca. 10 nF) over de diode meestal on- basisstroom van Ti . Hierdoor neemt
vermijdelijk.
de kollektorstroom toe, nl. met hfe x
verandering van basisstroom, ten ge
volge waarvan de spanning op de kol
Regelbare spanningsstabilisatie
In figuur 2 staat het principeschema lektor van Ti daalt. Transistor T2
getekend van een regelbare stabilisator, krijgt minder sturing en wordt daarom
opengestuurd.
In dit schema stelt Zj de zenerdiode (evenals f3)) minder opengestuurd,
voor. Deze wordt hier alleen gebruikt Hierdoor daalt dan de uitgangsspanals referentiebron. Hierdoor blijft de ning van de stabilisator weer.
Als de uitgangsspanning van de stabilizenerspanning zeer konstant.
De werking van een stabilisator volgens sator daalt, wordt Ti minder gestuurd,
stijgt de spanning op de
figuur 2 is als volgt: transistor Tj Daardoor
~
’
wordt altijd opengestuurd. Dit komt basis van T2, T3, die als emittervolger
omdat weerstand R3 de kollektor van is geschakeld, volgt T2, zodat ook de
Ti en de basis van T2 van spanning uitgangsspanning weer stijgt.

zing. In dat geval wordt Rj berekend
uit:
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De uitgangsspanning van de stabilisator
is eenvoudig te berekenen. Over R2
staat de zenerspanning plus de basisemitterspanning van Ti . (Deze is bij Sj
transistoren ca. 0,7 V.)
De weerstanden Ri en R2 worden
altijd zodanig gedimensioneerd, dat
de basisstroom van Ti verwaarloosbaar
klein is ten opzichte van de totaalstroom door deze weerstanden. De uitgangsspanning van de stabilisator is
daarom gelijk aan:
Ri+R2
Uo =
x (ÜZj+Vbe-r,)r2

In deze formule stelt Uz de zenerspanning voor en
<de drempel_
........... .van
---- T
r1 .
'
spanning
Uit de formule blijkt dat de spanning
op de uitgang van de stabilisator niet
lager kan worden dan de som van de
zenerspanning en de transistordrempel.
Deze mogelijkheid is wel aanwezig als
de nul van de schakeling wordt vervan
gen door een negatief potentiaal.

De praktische schakeling
Deze is gegeven in figuur 3. De bruggelijkrichter wordt gevormd door G.
Ci is de afvlakkondensator. De voeding
voor transistor Ti komt via de weer
standen Ri en R2 op de kollektor van
T], Kondensator C2 zorgt voor een
betere afvlakking van de spanning op
de kollektor van Ti. Deze afvlakking
doet alleen dienst als de voeding veel
stroom levert.
Kondensator C3 zorgt ervoor dat de
snelle veranderingen op de stabilisatoruitgang direkt op de basis van T|
terecht komen. Weerstand R3 is in de
schakeling opgenomen om een betere
instelling van T2 te krijgen. De uitgangskondensator (C4) voorkomt hoogfrekwent oscilleren.
Alle komponentenwaarden die niet aan
verandering onderhevig zijn, staan in
de onderdelenlijst bij figuur 3.
In tabel 1 staan alle overige kompo
nentenwaarden. In deze tabel staan de
waarden van verschillende komponenten voor uitgangsspanningen tussen
6 V en 24 V. Al deze waarden gelden
voor een maksimale uitgangsstroom
van de schakeling van 500 mA bij elke
gestabiliseerde spanning. Voor zenerdiode Zi kan een 250 mW tipe worden
genomen.
Potmeter Pi is in de schakeling opge
nomen om de uitgangsspanning enigs
zins te kunnen variëren.
De weerstandswaarden van R4 en R5
zijn zo berekend, dat Pi eventueel kan
worden weggelaten. De spanningsdeler
R4/R5 kan dan net zo worden aange
sloten als de deler Ri/R2 uit figuur 2.
Voor alle zekerheid is het wenselijk T2
te voorzien van een koelvin. In tabel 2
staat de dissipatie van transistor T3

gegeven bij een uitgangsstroom van
500 mA. Tevens staat in deze tabel
wanneer geforceerde koeling van T3
noodzakelijk is. Om de disspiatie van
T3 zo klein mogelijk te houden is het
wenselijk de sekundaire trafospanning
gelijk te nemen aan de benodigde
gestabiliseerde spanning.
De schakeling volgens figuur 3 is ook
geschikt voor uitgangsstromen tot ca.
4 A. De enige veranderingen hiertoe
betreffen de koeling van T2 en T3,
brugcel G en kondensator Ci. Kondensator Ci wordt dezelfde faktor groter
genomen (kwa kapaciteit) als de uitgangsstroomtoename van de schakeling.
Bruggelijkrichter G moet uiteraard
evenals de trafo de gevraagde stroom
kunnen leveren.

De print
Figuur 4 geeft de print voor de schake
ling volgens figuur 3.
De afmetingen van de print zijn ca.
5x10 cm. De bruggelijkrichter en de
afvlakkondensator zijn ook op de print
aangebracht. De opstelling van T3 is
zo gekozen dat er nog ruimte over is
voor een eventueel koellichaam.

Toepassingen
In de eerste plaats kan de stabilisator
worden gebruikt als voeding voor l.f.versterkers.
Ook het gebruik van de stabilisator bij
analoge- of digitale schakelingen, die
niet veel vermogen vragen (bv. 100 mA),
is aan te bevelen. Veel storingsverschijn
selen bij dergelijke schakelingen zijn te
wijten aan instabiliteit van de voeding.
Ook rimpelspanningen over een gewone
voeding (bestaande uit een gelijkrichter
met afvlakkondensator) kunnen een
schakeling negatief beïnvloeden.
De stabilisator kan ook worden ge
bruikt voor het voeden van portable
apparaten, zoals transistorradio’s en
kassetterekorders. Veel van deze appa
raten hebben alleen een batterijvoeding.
Een gewone netadapter (een gelijk
richter en een afvlakelko) wil nog wel
eens brom veroorzaken.
De schakeling kan uiteraard gewoon
op de batterijklemmen van een be
paald transistorapparaat worden aange
sloten. Een nadeel hiervan is dat het
aansluiten van de voeding steeds veel
werk veroorzaakt (batterijen verwijde
ren enz.).
Een betere metode is een omschakel-

plug in te bouwen. Deze plug schakelt
dan automatisch de batterijvoeding uit
als het chassisdeel wordt verbonden
met de eigenlijke plug. Hiervoor kan
het beste de 4-polige DIN luidpsr^kerplug worden genomen.
Een andere toepassing van de stabili
sator is mogelijk bij autoradio’s en
kassetterekorders.
Het wil nog wel eens voorkomen dat
kassetterekorders of autoradio’s een
lagere voedingsspanning nodig hebben
dan de beschikbare akkuspanning van
de auto. Het te veel aan spanning kan
dan door de stabilisator worden op
gevangen. In dat geval kunnen de
bruggelijkrichter (G) en afvlakkonden
sator (Ci) uit de schakeling worden
weggelaten. Let dan wel op de juiste
aansluiting van plus en min. Gebruikt
men de voeding voor eksperimenten,
dan is het opnemen van een snelle
zekering voor de gewenste stroomsterkte aan te bevelen.

Figuur 4. De lay-out en komponentenopstelling volgens figuur 3.

Figuur 5. Een omschakelrnetode voor
batterijgevoede apparaten.
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1

Weerstanden:
68
R1
270
r2
10
*3
100
Pi
500
P2

k
Q
k
k lin.
k lin.

Kondensatoren:
= 330 n, 400 V
Cl
= 330 n, 400 V
C2
=
27 n, 400 V
C3

£■
1487

Halfgeleiders:
Diac = ER 900
Triac = 40669 (RCA)

Figuur 1. Schemerlampregeling met ontstoring.

als fijnregeling dienen.
Weerstand R.2 en kondensator C3 die
nen ter onderdrukking van radiostoring.

schemerlamp
regeling
Met deze zeer eenvoudige schemerlampregeling wordt de moge
lijkheid geschapen om de ver
lichting naar wens in te stellen.
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De schakeling
In figuur l is de schakeling schematisch
weergegeven.
Met potentiometer P2 kan men de
fase-aansnijding regelen. Potmeter Pi
dient als voorinstelling van een mini
male verlichtingssterkte. Tevens kan P,

Praktische uitvoering
Bij de praktische uitvoering dient men
het aanrakingsgevaar van onder span
ning staande delen te voorkomen. Aan
geraden wordt dan ook het geheel in
een isolerende behuizing onder te
brengen. Men dient hierbij op te letten
dat montageboutjes e.d. niet met spanningsvoerende delen in aanraking kun
nen komen. Indien het geheel in een
metalen behuizing wordt gemonteerd,
dient dit omhulsel te zijn voorzien van
een deugdelijke veiligheidsaarding.
Verder dient er op gelet te worden dat
het vermogen van de lampen kleiner is
dan 1500 Watt.

1
Tweekanaals weergave van kwa
drofonische platen
Afgezien van de vraag of vierkanaalsweergave een werkelijke verbetering
van de ruimtelijke geluidsindruk be
werkstelligt, worden de huidige kwali
teitsnormen bij een vierkanaals gram
mofoonplaat niet of nauwelijks aange
tast wanneer men deze via een twee
kanaals (stereo-) installatie afspeelt.
Het linker en rechter stereosignaal zijn
immers nog steeds als audiosignaal aan
wezig. Het derde en vierde kanaal zijn
FM gemoduleerd op een hulpdraaggolf
van 30 kHz (zie figuur 1). Hierdoor
is Het noodzakelijk om het frekwentie-

kwasie-kwadrofonie
en kwadro-synthesizer
In een eerder artikel over kwadrofonie (februari 1972) werd
fel van leer getrokken tegen dit
verschijnsel. Deze bijdrage is een
samentrekking van twee positie
ver bijdragen, namelijk een ver
weer tegen de eerder gepubliceer
de opstelling en een goedkope
oplossing met een z.g. kwadrosynthesizer.
Behalve dat voor deze metode
geen vierkanaals-rekorder nodig
is, biedt de kwadro-synthesizer
het voordeel dat van een stereo
signaal een (zij het kwasi) kwadro signaal gemaakt wordt.
Het door de auteurs verdedigde
standpunt hoeft op sommige pun
ten niet overeen te komen met
dat van de redaktie. De redaktie
bereidt over het onderwerp Kwadrofonie een eigen versie voor.
(zie elektuur, april 1973)

gebied van elk kanaal te beperken tot
15 kHz, maar dit is geenszins een pre
historisch getal, zoals de auteurs van
het bewuste artikel meenden. Het frekwentiespektrum van het menselijk
oor is bij volwassenen meestal niet
groter dan het voornoemde getal. Al
leen jongere mensen die nog tot 17 a
18 kHz kunnen horen zullen enkele
onbelangrijke kiloherzen moeten prijs
geven. Bovendien is de officiële DINnorm voor hifiweergave vastgelegd op
15 kHz.
Wanneer men onoverkomelijke bezwa
ren heeft tegen deze beperking van het
frekwentiebereik, dan kan men onmo
gelijk naar een FM-ontvanger luisteren
waarbij alles boven 15 kHz aan de
zenderzijde is afgesneden.
Afgezien van bovenstaande overweging
moet men dus konkhideren dat bij het
stereo (twee-kanaals) afspelen van een
kwadrofonische plaat dezelfde kwali
teit wordt bereikt als bij gewone stereoplaten. De normale pick-up elemen
ten laten immers de hoogfrekwent ge
moduleerde signalen niet door.
De slijtage van de plaat bij gebruik van
een gangbaar stereoelement is natuur
lijk groter t.g.v. de geringe kompliantie
bij hogere frekwenties, maar deze slij
tage heeft vrijwel alleen gevolgen voor
de hoogfrekwent gemoduleerde kana
len, zodat men zich als tweekanaals-

luisteraar hierover geen zorgen hoeft te
maken. Het systeem is dus volkomen
“compatible” d.w.z. het heeft geen
nadelige gevolgen voor de normale stereoweergave.

Vierkanaals weergave
Of het zinvol is om het aantal kanalen
uit te breiden hangt af van de wijze
waarop deze meerdere kanalen worden
benut. Bij vierkanaals-weergave van
een grammofoonplaat moet men ech
ter rekening houden met enkele nade
lige eigenschappen. In de eerste plaats
is een dekoder nodig, die de FM gemo
duleerde signalen detekteert en op de
juiste wijze mengt met de oorspronke
lijke audiosignalen. De FM-kanalen be
zitten echter aanzienlijk meer ruis en
storing, die niet geheel door de de
koder kunnen worden onderdrukt*).
Zonder bizondere voorzorgsmaatrege
len zoals het goed stofvrij houden van
de plaat kan dit ernstig afbreuk doen
aan de kwaliteit. Deze slechte ruis
eigenschappen van de plaat zijn overi
gens de reden, waarom men voor FMmodulatie i.p.v. amplitudemodulatie,
heeft gekozen.
Om een vierkanaals weergave werke
lijk tot een kwalitatief sukses te maken
zullen andere slijtvaste materialen voor
de plaatfabrikage moeten worden ont
wikkeld met betere ruiseigenschappen.
Verder zullen betere aftasttechnieken
moeten worden gehanteerd. Dit laatste
lijkt zeer goed mogelijk met drukgevoelige elementen en speciale lichtge
wicht aftastsystemen, zoals deze ook is
toegepast bij de videoplatenspeler
(elektuur september 1970). Ongetwij
feld zal men in de toekomst in staat
zijn deze problemen op te lossen.
Wanneer men alleen een uitbreiding
van het stereo-effekt beoogt, dan zul
len de resultaten meestal teleurstellend
zijn. Toch biedt het 4 kanalen sisteem
enorme mogelijkheden voor het ver
beteren van de ruimtelijke indruk en
wel d.m.v. nagalm, waarmee elke ge
wenste akoestiek in de huiskamer kan
worden nagebootst.

Vierkanaals ruimtelijke weergave
Wanneer men een werkelijke verbete
ring van de ruimtelijke indruk wenst
dan ziin één of meer nagalmkanalen
onontbeerlijk. Als bovendien aan de
studiozijde reeds de soort en hoeveel
heid nagalm wordt geregeld, dan is op
de meest eenvoudige wijze een perfekte ruimtelijke weergave bereikt. Het
als nagalmkanalen benutten van het 3e
en 4e kanaal van een kwadrofonische
•) Door toepassing van een PLL-sisteem is
dit wel te doen, hetgeen reeds bewezen is,
Red.
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1
ampl.

ampl.

t

R1 + R2

I

1305—1

Li - L2 (FM)
15 20

32.5

L1 + L2

45

| Rl - R2 (FM)|

15 20

32.5

45

*■ frekw.

frekw.

Figuur 1. Frekwentiespektrum van de kwadrofonische plaat, zoals die op het
ogenblik wordt gebruikt.
Figuur 2. Andere indeling van de signalen in het frekwentiespektrum, zoals die
toegepast zou kunnen worden wanneer de FM-kanalen voor nagalm worden
benut.

2
ampl.

ampl.

I

1305 — 2

R
15 20

32.5

45

frekw.

plaat heeft overigens nog meer voor
delen. Zoals bekend mag worden ver
ondersteld, bevat een nagalmsignaal
weinig hoge frekwenties en kan wor
den volstaan met een beperkte band
breedte van het nagalmkanaal. Indien
nu de FM-gemoduleerde signalen al
leen worden gebruikt om nagalm (-effekten) te maken, dan kan door beper
king van de bandbreedte (tot ca
5 kHz) een bizonder gunstige signaalruis verhouding worden bereikt. In dit
geval worden de linker en rechter stereosignalen niet opgesplitst in de som
men Lj + L2, Rj + R2 en de verschil
len Lj — L2, Rj — R2 zoals figuur 1
laat zien. De FM gemoduleerde nagalmkanalen worden dan volkomen ge
scheiden gehouden van de laagfrekwente stereosignalen L en R. Fi
guur 2 geeft het frekwentiespektrum
van een dergelijke multiplekssignaal.
Zoals stereofonie niet werd ontwikkeld
om ping-pong demonstraties te geven,
zo is ook kwadrofonie niet bedoeld
voor weergave van rondrennende saksofonisten. Daarom is het zeer wel
denkbaar dat met vervangende tech
nieken hetzelfde doel kan worden be
reikt, als met kwadrofonie wordt be
oogd.
Het uitgangspunt is immers, dat de
weergave van een konsert in een grote
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Kwasi-kwadrofonie
L

Ni (FM)

moeten worden opgesteld, waarbij het
geluid naar voren wordt gestraald. De
luisteraar zit in het midden van de
kamer. De meeste firma’s stellen echter
dat men binnen het vierkant moet
zitten, waarvan op elke hoekpunt een
luidspreker staat opgesteld. Dit heeft
als voordeel dat de hele familie even
tueel kan meegenieten.
De twee versterkers voor de beide
achterste luidsprekers hoeven maar van
een gering vermogen te zijn, dit in
tegenstelling met de versterkers voor
de beide voorste kanalen
Om vierkanaals stereo weer te kunnen
geven dient men in het bezit te zijn
van een daarvoor speciaal ingerichte
bandrekorder met voorbespeelde ban
den, of een platenspeler voor vier
kanaals stereo.

!
15 20

n2(fm)
32.5

45

•“ frekw.

zaal zo natuurgetrouw mogelijk in de
relatief veel kleinere woonkamer wordt
nagebootst, respektievelijk gereprodu
ceerd.
Dat kan door bij de opname een zo
groot mogelijk aantal mikrofoons te
plaatsen en bij de weergave een even
groot aantal weergevers. Efficiënter
zal het zijn om te bepalen wat er ge
beurt met de geproduceerde muziek en
hoe bij de reproduktie de door reflekties toegevoegde klankdelen kunnen
worden opgewekt. De aard van de
geluidsreflekties wordt veroorzaakt
door de grootte en de vorm van de zaal
en de bekleding. Deze materie is uitge
breid behandeld in het artikel "akoes
tiek in de huiskamer” elektuur januari
1972. Het doel van stereofonie en
kwadrofonie is om met de akoestische
beperkingen in de huiskamer toch de
akoestiek van de konsertzaal te
kreëren. Het is bijvoorbeeld denkbaar,
dat men de geluidsweerkaatsingen
ekstra opneemt en tesamen met de
normale stereo-informatie in de huis
kamer afspeelt.
Een probleem is echter toch nog wel
de opstelling van de twee achteraan
geplaatste luidsprekers.
In sommige
zeer fraaie reklamefolders over kwa
drofonie wordt gesteld-, dat deze luid
sprekers tegen de achterste kamerwand

Gelukkig is het ook mogelijk om de
normale stereo-weergave behoorlijk te
verbeteren. Men heeft hiervoor een
goede platenspeler nodig en voor de
beide achterste kanalen een ”kwadroaanpasser”. Over het algemeen is het
verschil tussen deze kwasi-kwadrofo
nie en normale kwadrofonie nauwelijks
te horen.
Het apparaat dat er ekstra bijkomt be
staal uit verschillende trappen (fi
guur 3): een echo-unit (bv. een echoveer) en een differentiaalversterker die
uit het linker en het rechter signaal een
verschilsignaal vormt. Daar komt nog
bij, dat men op deze manier uit de
informatie van het linker en rechter
kanaal bij vele grammofoonplaten een
ekstra galmeffekt krijgt. Dat geeft in
vele gevallen een meer ruimtelijke in
druk. In zeer sterk gedempte ruimten
(bv. door de vloerbedekking en over
gordijnen en zelfs de meubels) kan dat
echter toch nog te weinig zijn. Men kan
dan het verschilsignaal nog ekstra ver
tragen.
Het maakt echter voor het gehoor
weinig verschil als het geluid van de
beide voorste kanalen wordt vertraagd
en het zo verkregen signaal wordt toe
gevoegd aan de beide achterste kanalen.
Een klankregel-sisteem voor het echosignaal zou wenselijk kunnen zijn, hoe
wel niet beslist noodzakelijk.
De volledige vierkanaalsversterker
Voor de bouw van een komplete ver
sterker die alle mogelijkheden biedt, is
het volgende nodig (figuur 3):
Allereerst vier eindversterkers met vier

Figuur 3. De volledige vierkanaalsversterker voor kwadrofonie.

4

Schakeltabel voor verschillende geluidseffekten
~T oets A Toets B Toets C _________ effekt________
gesloten gesloten gesloten semi-kwad rofonie
open
gesloten gesloten duofonie
alleen differentiaalsignaal
gesloten gesloten open
van achter
open
gesloten open
stereo van achter
gesloten open
gesloten stereo van beide zijden
open
open
gesloten echte kwadrofonie
gesloten open
open
stereo van achter
open
open
open
stereo van achter, maar
andere signaalbron
(kwadro-ingang)
Toets D en E: monoweergave, voor en achter gescheiden
schakelbaar.

luidsprekers, waarbij de achterste twee
niet erg groot behoeven te zijn, zonder
uiteraard aan de kwaliteit afbreuk te
doen.
Bovendien is een gemeenschappelijke
klankregeling voor alle 4 kanalen nodig
en een aparte klankregeling voor de
toegevoegde kwadro-kanalen (hiervan
bedraagt het regelbereik ± 12 . . .
15 dB). Twee echoveren met voorschakelweerstanden en met bijbehorende
versterkers met variabele echo-versterking zijn ook noodzakelijk. Twee differentiaalversterkers zorgen voor de verschilsignalen. Deze worden zo inge
steld, dat net nog geen kompleet verschilsignaal ontstaat, maar er een gering
stereosignaal overblijft.

Tabel 1. Aan de hand van deze tabel
kan worden nagegaan in welke stand
van de schakelaars er een bijhorend
effekt optreedt.

Figuur 4. Principeschema van de verschilversterker.

Onderdelenlijst bij figuur 4.

Op deze manier is het moge lijk, met
betrekkelijk geringe middelen kwasikwadrofonie te realiseren. Er worden
hierbij normale versterkers gebruikt.
De verschilversterkers zijn te realiseren
met behulp van opamps, waarvan zo
wel de inverterende als de niet inver
terende ingangen worden gebruikt.

Kwadro-synthesizer

IC

= 741

Weerstanden:
Rj t/m R4 =
r5
Pi
p2

Kondensatoren:
=
C1,C2

C3

100 k
1 k
220 k

47 k
5g,16V

= 47p, 16V

De beschreven vierkanaalsinstallatie
maakt gebruik van verschilversterkers

49

o

voor de beide achterste kanalen. Zoals
reeds gesuggereerd, kunnen hiervoor
op-amps worden toegepast.
In figuur 4 is het schema gegeven van
een eenvoudige voor dit doel geschikte
verschilversterker. Met twee van deze
verschilversterkerc verkrijgt men syn
thetische kwadrofonie, vandaar de
naam kwadro-synthesizer.
Teoretisch is het ook mogelijk om met
één luidsprekerboks plus verschilver
sterker te volstaan. Om het geluid
enigszins te spreiden moet deze boks
dan naar het plafond gericht zijn. In
de praktijk blijken echter twee verschilversterkers beter te voldoen.

sterking van de inverterende ingang
kan worden ingesteld met Pj. Dit moet
zodanig gebeuren dat behalve het verschilsignaal een gedeelte van één der
stereokanalen overblijft. Hierbij moet
er rekening mee worden gehouden dat
Pi de versterking op beide ingangen
beinvloedt. Ook de ingangspotmeter
P2 beinvloedt de versterking enigszins.
In figuur 5 is een print en komponentenopstelling afgedrukt voor deze verschilversterker.

De schakeling

Figuur 5. Print en komponentenop
stelling van de schakeling volgens fi
guur 4.

De kenmerken van deze schakeling zijn
de eenvoudige opzet, bedrijfszekerheid
en het geringe stroomverbruik. De
werking is gemakkelijk uit te leggen:
Het neonlampje heeft een ontsteekspanning van minstens 70 volt. De kondensator C wordt via de diode en de
laadweerstand opgeladen tot de ontsteekspanning van het neonlampje
wordt bereikt. Wanneer de ontlading
via het lampje sneller verloopt als het
laden vanuit het lichtnet, dan zal het
lampje na een bepaalde tijd weer uit
gaan. Deze tijd is afhankelijk van onder
andere de in het lampje gebouwde
weerstand. Daarna herhaalt zich dit
periodiek.
De dimensionering van de schakeling is
afhankelijk van het toegepaste neon
lampje. De aangegeven waarden moeten
dan ook als richtwaarden worden ge
zien. Verkleinen van Ri en C verhoogt
de knipperfrekwentie.

50

Verschillende IC’s zijn voor dit doel
geschikt. Voorbeelden zijn de 709,741
en TAA 861. Door zijn slechte ruis
eigenschappen is de 709 niet aan te
raden. De schakeling is daarom uitge
werkt met een 741. De afwezigheid
van frekwentiekompensaties maakt het
geheel zeer eenvoudig.
De versterking van het niet-inverterende gedeelte is vast ingesteld. De ver

goedkoop
knipperlicht

k?,V-

De vier onder
delen kunnen ge
makkelijk in een
groot model netstekker worden
ondergebracht.
Het neonlampje
steekt dan door
de kabelopening.

R1

R2

c

22OV-Xz

D

!◄
R1
R2

c

Dl

HK1

339 k (richtwaarde)
bij het lampje ingebouwde serieweerstand
0,33 u (richtwaarde)
diode 400V/50mA bv. BY127

1
In dit ontwerp werd de portemonnee
van junior als uitgangspunt gekozen
met daaraan toegevoegd zijn verlangen
naar miniaturiseren.
Het resultaat is een schakeling die niet
uitmunt in kwaliteit en vermogen,
maar toch aan alle bovengestelde eisen
voldoet.

De spanningsversterkende voortrap
wordt gevormd door de transistoren
Tj en T2. Het „grovere werk” wordt
door een komplementaire eindtrap,
bestaande uit T3 en T4, uitgevoerd.
Deze eindtrap bezit een klasse Binstelhng, waardoor de ruststroom een
voor batterij-voeding redelijke waarde

’n-beetjeversterker
Deze mini-versterker biedt de mo
gelijkheid om het signaal van een
kristalelement in een voor de
junior-kamer redelijk geluidsvolume om te zetten. De schakeling
is zodanig uitgevoerd, dat een
ordinaire 4,5-volts batterij als voe
dingsbron voldoende is.

heeft. De ruststroom wordt ingesteld
met de dioden Di en D2. Een ruststroomstabilisatie
wordt verkregen
door een tegenkoppelnetwerk, bestaan
de uit R3, R4 en C2. Tevens wordt
hierdoor de vervorming gereduceerd
en de ingangsimpedantie verhoogd.
Een nogal kritisch punt bij dit versterkertje is de gelijkstroominstelling
van de voortrap. De waarden van de
weerstanden Ri en R2 mogen dan ook
niet worden veranderd.
Ter vergemakkelijking van het lokali
seren van storingen zijn in het schema
bij diverse punten spanningspotentialen ten opzichte van massa vermeld.
Deze waarden zijn gemeten met een
universeelmeter, waarvan de inwendige
weerstand ca. 50 k/volt bedroeg. Wan
neer de verschillende punten gekontroleerd worden, dient er op gelet te
worden, dat het toegepaste meetinstru
ment een inwendige weerstand bezit,
die in ieder geval 50 k/volt is of dat
men rekening houdt met meetfouten
Het printje is op "lucifersdoosformaat’'
ontworpen. Het kan hierdoor gemak
kelijk op de voedingsbatterij worden
gemonteerd. Het luidsprekertje kan
eveneens op de batterij worden gemon
teerd. Gm het rendement enigszins te
verhogen kan eventueel een klankbord
om het luidsprekertje worden aange
bracht. De luidsprekerimpedantie moet
ca. 25 Ohm bedragen.

1

+ Ub=4,5V

<

Ingangsimpedantie
>600 k
I ngangsgevoeligheid =
Ueff = 200 mV
Uitgangsvermogen in
25 £2 = 50 mW

2.95

Dl

DUS

IN

02

Cl

-*T_J2M2
^Tlog

II0.47p

TUP
1.55
T2

Figuur 1. Het zeer eenvoudige versterker!je.

r

Figuur 2. De print-lay-out van het versterkertje op lucifersdoosformaat.

2

Weerstanden:
R1
2M2

r2

820 k

r3

22 k
1 k
470 n

r4

«5
F>6
2,2 U
«7
2,2 n
(alle weerstanden
1/8 watt)
= 2M2. log.
pi

Kondensatoren:
= 470 n
Cl

C2
C3

$

= 10p, 10 V
= 100 n, 10 V

Halfgeleiders:
T1(T4 = TUP
T2,T3= tun
Di,D2= DUS

*
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Een van de meest begeerde beroepen van deze tijd is naast dat van
wetenschappelijk onderzoeker en beroepsvoetballer, dat van disk
jockey. Om studenten voor het laatste beroep studiegereedschap te
verschaffen wordt hier een diskobar-mengeenheid beschreven met
aansluitingen voor twee kristal-pickups en een mikrofoon.
De uitgang van deze mengeenheid is geschikt voor elke komplete
stereo-installatie.

1
ingang
links
pickup 1

°------1

I------ °

ingang
links
pickup 2

linkerkanaal

Ll'

~

buffer-

versterker
eindtrap
links

mikrofoon
versterker

Kristal
mikrofoon
ingang

trap

L

buffer
>

voor
versterker
emdtrap
rechts

l

Ondanks de eenvoud heeft de diskodesk professionele eigenschappen.
Om een diskobar efficiënt te gebruiken
.vordt over het algemeen gebruik ge
maakt van twee platenspelers. Van
wege de bedieningseenvoud dienen bei
de platenspelers tegelijk gebruikt te
kunnen worden zodat de versterker
moet zijn voorzien van twee platenspelermengingangen, waarvan het volu
me afzonderlijk moet kunnen wordengeregeld.
Daar bij een diskobar de mikrofoon
over het algemeen alleen wordt ge
bruikt voor spraak is de schakeling
gemaakt voor aansluiting van een kristalmikrofoon, die aanzienlijk goedko
per is dan een dinamische mikrofoon
en waarbij tebens een voorversterker
wordt uitgespaard. Uit de praktijk is
gebleken, dat de meeste zalen, waarin
een diskobar is opgenomen, akoestisch
dermate ongunstig zijn, dat een tiifiinstallatie overbodige luukse is. Daar-

rechterkant»!

pickup 1
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ingang
rechts
pickup 2

Figuur 1. Blokschema van de diskodesk, een diskobar-stereo-meng-voorversterker voor aansluiting van twee
kristal pickups en een mono kristal
mikrofoon.
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voeding
linkerkjnaa'
9 tot 18 volt
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ingang kristal
mikrofoon
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potmet»r» zijn stereo.
J-R40.R1 2-R3O

[ca]
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uitgang
recht»

>6v

1TUN~JL
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om kan bij een dergelijke bar het een
voudigst een goede kristalplatenspeler
worden toegepast waarvan de klankkwaliteit zodanig kan zijn, dat ze na
genoeg niet van hifi is te onderscheiden.
Mocht men toch per se dinamische
elementen willen gebruiken, dan kun
nen de korrektieversterkers hiervoor
meestal bij de platenspeler worden in
gebouwd.
Het blokschema
In figuur 1 is het blokschema van de
mengversterker gegeven. Het signaal
van de beide platenspelers wordt eerst
toegevoerd aan de volumeregelaars,
vanwaar het naar de mengversterkertrap van het linker- en rechterkanaal
gaat. Met de volpmeregelaars, die direkt op de platenspeleringangen zijn
aangebracht, kan de mengverhouding
worden geregeld. Voor deze regelaars
kunnen het beste schuifpots worden
genomen vanwege het bedieningskomfort, ïn figuur 1 wordt het signaal
van de kristalmikrofoon toegevoerd
aan een versterkertrap die dit signaal
ongeveer 2x versterkt. De volume
regelaar voor de kristalmikrofoon is
tevens in deze versterkertrap opgeno
men. Om het mono-signaal van de

Z voeding
• rechterkanaal
9 lot 18 volt.

"31

"”H

«36
J»C»

ca

Ttun
i«v

—[g] •

tun*“

I n.

kristalmikrofoon zowel door het linker
als het rechter kanaal te doen klinken,
zonder dat het stereo-effekt van de
platenspelers verloren gaat, is tussen
de algemene mengtrap van het linker
en rechter kanaal en de mikrofoonversterkertrap een buffertrap aange
bracht. Deze buffertrappen met T2,
resp. T5 (fig.2) zorgen ervoor dat de
kanaalscheiding tussen beide kanalen
groot blijft, terwijl wordt bereikt, dat
het mikrofoonsignaal zowel aan het
linker als het rechter kanaal aanwezig
is.
Voor elk kanaal is een mengtrap opge
nomen, waann behalve het mikrofoon
signaal, het linker-pickupsignaal van bei
de platenspelers wordt gemengd en
evenzo voor de mikrofoon met de beide
rechter-signalen.
Bij zalen wil het nog wel eens voorko
men, dat men éen stereokanaal afzon
derlijk wil beluisteren. Mede hierom
is de balans zo uitgevoerd, dat het
geluid van beide kanalen geheel kan
worden weggedraaid, terwijl dan geen
verlies van signaal optreedt in het ka
naal dat beluisterd wordt.
Na de balansregelaar wordt het totaalsignaal toegevoerd aan een voorversterkereindtrap. Deze voorversterkereind-

k

JQ

Figuur 2. Principeschema van de diskobar-stereo-meng-voorversterker
voor
twee pickups en een mono kristal
mikrofoon.

trap maakt de uitgang laagohmig (on
geveer 5k) zodat lang? leidingen mogen
worden gebruikt tussen de mengver
sterker en de hoofdversterker. Tevens
wordt in deze eindtrap het linker en
rechter kanaal kwa geluidssterkte ge
lijk gemaakt met de balanspotmeter in
de middenstand. Het totaalvolume dat
in de betreffende zaal moet kunnen
worden gehaald kan in deze eindtrap
tevens worden begrensd.
De uitgang van de mengversterker kan
worden toegevoerd aan een gewone
stereoversterker waarvan dan de kristalpickup-ingang wordt gebruikt.
Het schakelschema

In figuur 2 is het totaalschema gegeven
van de mengversterker. De beide kana
len voor het stereo-effekt zijn geheel
gescheiden gehouden om de schakeling
zowel bij de in de handel zijnde ver
sterkers als bij bouwpakketten te kun
nen doepassen. Het mikrofoonsignaal
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Figuur 3. Binnenaanzicht van de diskodesk.

spanning moet hebben t.o.v. het ande
re, om een redelijk stereo-effekt te
krijgen.

De voeding
Voor de voeding moet op een paar
punten gelet worden. Als achter de
mengversterker een hoofdversterker
wordt geplaatst die is uitgerust met
twee kanalen, waarin de nul symme
trisch ligt, hetgeen bij de meeste fabrieksversterkers het geval is, dan kun
nen de voedingslijnen voor beide mengversterkerkanalen rustig worden samen
genomen, zonder dat er brom ontstaat.
De voedingsaansluitingen via Ris en
R36 (de punten N en Z) kunnen dan
worden doorverbonden evenals de nul
leiding (L en Q). Deze laatste verbin
ding kan het best worden gemaakt
tussen de kondensatoren C] 2 en C17.
Als de voorversterker in een metalen
behuizing wordt ondergebracht moet
alleen de kristalmikrofooningang wor
den geadrd, omdat deze het gevoeligst

wordt via kondensator C] toegevoerd
aan transistor T, , welke het mikrofoonsignaal enigszins versterkt. In de
kollektor van Tj is de volumeregelaar
voor de mikrofoon opgenomen. Via
de kondensatoren C2 en C7 wordt
het monomikrofoonsignaal toegevoerd
aan de buffertrappen T2 en Ts , die
als scheidingstrap dienen voor respektievelijk het linkeren het rechter kanaal.
T2 en Ts zijn geschakeld als emittervolger. Via weerstand Rg en konden
sator C 3 in het linker kanaal, en
^20/^8 in het rechter kanaal, komt
het mikrofoonsignaal op de mengtrappen T3 en T6. Aan de basis van T3 en
T6 wordt ook het signaal van de beide
platenspelers via de serieweerstanden
R19 t/m R22 toegevoerd. Het gemikste signaal komt via de kondensatoren
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Als achter de mengversterker een hoofd
versterker wordt geplaatst, waarvan
beide kanalen afzonderlijk worden ge
voed. (zoals dat ook bij de meeste
bouwpakketten het geval is), dan moet
de voeding op een speciale manier ge
legd worden. Zowel de nul als de voedingshjn worden dan van beide kanalen
apart toegevoerd aan het betreffende
kanaal in de hoofdversterker. De plus
C4 en C9 op de balanspotmeter, die van het linkerkanaal komt dan aan de
wordt gevormd door de stereo-pot- plus van het linkerkanaal van de hoofd
meter R12 en R30. Vanaf de lopers versterker en de plus van het rechtervan deze stereo-potmeter komt het kanaal aan de plus van het rechtersignaal via de kondensator C5 in het kanaal van de hoofdversterker. Evenzo
linker- en C10 in het rechterkanaal op ook de nulleidingen.
de bases van de eindtransistoren in de Er moet voor gezorgd worden dat de
nulleiding van beide mengkanalen dan
voorversterker. Deze transistoren (T4
en T7) hebben in hun emitter een regel alleen op de ingangspluggen bij elkaar
bare wisselspanningsweerstand, welke komt (punten R en W) om stromen
wordt gevormd door de instelpotme- door de aardleidingen te vermijden.
ters Rj 7 en R35. Met deze potmeters Uiteraard Liggen de nulleidingen bij de
kan de gewenste uitgangsspanning van voeding in de hoofdversterker wel aan
de mengversterker worden ingesteld en elkaar als er één voeding wordt ge
tevens de gelijke versterking met de bruikt .
balanspotmeter in de middenstand. Dit De schakeling van de mengversterker
laatste kan het beste in de betreffende kan eenvoudig worden geschikt ge
zaal worden afgeregeld, omdat vanwege maakt voor negatieve voeding met plus
ongunstige akoestische eigenschappen aan massa. Voor alle transisloren wor
van veel zalen het wel eens zo kan zijn, den dan silicium-PNP-transistoren ge
dat het ene kanaal de dubbele uitgangs- bruikt en de kondensatoren worden

Waarde Van K-jg en ^36
voedingsspanning van:

12
18
24
30
36
45

Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt

=
=
=
=
=
=

een

680 £2
1k8
2k7
3k9
5k6
6k8

berekend volgens:
Vb - 9 Volt

5 mA

(zie tekst)

Figuur 4. Print
lay-out van de
disko bar-s tere omeng-voorversterker.

dan anders om verbonden, dus plus en
min verwisseld.
De weerstanden Rig en R36 kunnen
het beste worden gekozen afhankelijk
van de grootte van de voedingsspan
ning. De kaïjalen trekken afzonderlijk
ongeveer 5 mA terwijl de benodigde
voedingsspanning ca. 9 Volt bedraagt.
Als de beschikbare voedingsspanning
24 Volt is moet over Ris en R36
24 - 9 = 15 Volt vallen. De stroom
door de weerstanden Ri 8 en R36 is ge
lijk aan de opgenomen stroom van de
beide kanalen, zodat de weerstanden
Ri8 en R36 ongeveer 15/5 x 10~3 =
ca. 27OU Ohm bedragen. (Zie voor
andere spanningen tabel bij onderdelenlijst).
De waarden van de kondensatoren zijn
ruim genomen omdat de in de schema’s
genoemde kondensatorwaarden alle in
printuitvoeringen zijn te krijgen.
De print
In fig. 4 is de print getekend aan de
komponentenzijde. Door letters zijn
de eksterne aansluitpunten aangegeven.
Op de punten P en R wordt de kristal-

mikrofoon aangesloten. (R is nul).
Tussen de punten D en V wordt de ene
kristalpickup aangesloten tussen de
punten F en X de andere. De bij deze
punten behorende aardaansluitingen
(E, G, W en Y) worden met elkaar ver
bonden op de piugaansluiting voor bei
de pickups. In fig. 4 zijn de aansluitin
gen voor de verschillende potmeters
aangegeven. De punten M en I vorfnen
de beide kanaaluitgangen. Deze uitgan
gen zijn niet voorzien van een uitgangselko, omdat die altijd al aanwezig is in
de hoofdversterker. Op de punten N
en Z worden de pluskanten van de
voeding voor beide kanalen aangesloten
en op de punten L en Q de nul. In ver
band met ruimtebesparing is de print
ontworpen voor printkondensatoren.
Gewone kondensatoren moeten verti
kaal worden gemonteerd.

Resultaat
Een aantal op deze wijze uitgevoerde
mengdozen doen het al bijna een jaar
lang zeer goed in een aantal disko-bars
en diskoteken in het noorden van Ne
derland.

Onderdelenlijst
Weerstanden:
= 390 kn
r21
= iMn
R1
r22 = 390 kn
= 270 kn
r2
r23 = ioo kn
= 5,6 kQ
r3
r24 = ioo kn
= potmeter
r4
r25 = 15 kn
10 kniog. r26 = 390 kn
= lOOkFl
RS
r27 = 470 kn
= ioo kn
r6
r28 = 470 kn
= 15 kn
r7
r29 = 15 kn
=
390
kn
r8
r30 = potmeter
r9
= 470 kn
22 kSllin.
R10 = 470 kn
r31 = 120 kSl
R11 = 15 kn
r32 = 27k£l
r12 = potmeter
r33 = 5,6 kQ.
22 kniin. r34 = 1,5 kQ
r13 = 120 kn
r35 = instelpot. lk.\l
r14 = 27 kn
r36 = 820 S2
=
s.6
kn
r15
r37,r38=151^ l stereor16 = i,5 kn
pot log.
r17 = instelpor.
R39,R.40=1M£1 stereoi kn
pot log.
R18 = 820 n
Alle weerstanden
r19 = 390 kn
1/8 Watt
r20 = 390 kn
Halfgeleiders:
= TUN
Tƒ t/m T7
Kondensatoren:
cl.c2.c3.CT.cg.cn.cl4.cn
c16
= IpF/lóV
C4.C5.C9.C10 = 10pFfl6V
C6-CH
= 6411F/16V
C12-C17
=200pF/35V
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De konventioncle leslie.

4P

In de praktijk zijn verschillende soor
ten
Lcsliesystemen
mogelijk. die
meestal gebaseerd zijn op een mecha
■ ®
nisch principe. Men gaat dan uit van
4U(»
een luidspreker die een roterende be
•ÏEÜÏ
weging maakt of van een vaste luidsprekeropstelling met daarvóór een
roterende geluidsverdeler.
Figuur 1 geeft het principe van laatst
genoemde mogelijkheid.De luidspreker
is gcmontccru in een akoestisch ge
dempte ruimte en heeft een vaste op
stelling. Vóór de luidspreker bevindt
zich een trommel die m.b.v. een elek
tromotor wordt aangedreven. Deze
• '!•■ ~
trommel sluit de luidspreker vrijwel
geheel af. uitgezonderd een opening
in de cilindcrwand, waardoor het ge
luid naar buiten kan treden.
Door de roterende beweging van de
trommel zal de geluidsopening zich
cirkelvormig verplaatsen. Het is deze
verplaatsing van de geluidsbron die
zorgt voor het z.g. Leslie-effekt.
Wanneer dit effekt wordt gcanaliseerd, blijkt dat het geluid aan ver
schillende invloeden onderhevig is.
Op de eerste plaats treedt er een volumevariatic op. omdat de geluids
bron afwisselend van de toehoorder
af beweegt en dan weer naderbij
komt. Door deze beweging zal tevens
de faze van het geluidssignaal telkens
weer veranderen.
Een derde punt wat naar voren treedt,
is dat de amplitudevariaties voor hoge
Een eenvoudige vervanging voor de mechanische leslie is de elek frekwenties sterker zijn dan voor lage.
tronische leslie. Deze schakeling geeft met behulp van een stereover- Dit komt omdat naarmate de frekwentie hoger wordt, het richtingssterker een boeiend luidspreker zwaai-effekt.
effekt van de geluidsbron ook groter
wordt, terwijl lagere frekwenties een
Figuur 1. Het /conventionele LeslieFiguur 2. Blokschema van de elek- diffuus klankbeeld geven. Door de
sy steent.
ironische Leslieschakeling.
roterende trommel zullen de hogere
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1
gelijk is; de schakeling is zodanig ge
dimensioneerd, dat de amplitudevariaiie groter is naarmate de frekwentie
van het ingangssignaal groter wordt.
Verder bevat de schakeling een LFgenerator, welke een sinussoïdale
spanning opwekt met een frekwentie
die instelbaar is tussen 3 en 8 Hz.
Deze generator wordt gevolgd door
een faze-omkeertrap, waaruit zowel
het faze- als het tegenfazesignaal kan
worden afgenomen. De werking van
de schakeling is nu als volgt:
Het te „Lesliën” signaal wordt gelijk
tijdig aan beide versterkerkanalen toe
gevoerd; wanneer nu het modulatie
signaal toeneemt, zal de versterkingsfaktor van de desbetreffende verster
ker ook toenemen. Het geluidsnivo
zal dus stijgen, waarbij de hoge fre
kwenties uit het aangeboden signaal
sterker zullen toenemen dan de la
gere. Omdat het modulatiesignaal uit
de fazetrap wordt afgenomen, zal te
gelijkertijd wanneer het ene kanaal
in sterkte toeneemt, het andere af
nemen.
Het resultaat hiervan is, dat de ge
luidsbron zich verplaatst van de ene
luidspreker naar de andere en omgekeerd. Deze verplaatsing van de
geluidsbron gekombineerd met een
progressievere amplitudevariatie voor
de hogere frekwenties uit het aange
boden signaal, geven een effekt dat
veel overeenkomst vertoont met het
tot nu toe gebiuikelijke roterende Les
lie-systeem.

frekwenties dus sterker worden ge
moduleerd dan de lagere.
Wanneer wordt uitgegaan van deze
basisgegevens, kan men trachten deze
resultaten, die langs mechanische weg
tot stand zijn gekomen, op een elek
tronische manier na te bootsen.
Er zijn inderdaad een aantal punten
die deze poging recht vaardigen:
a Het konventionele Leslie-systeem
is over het algemeen niet erg goed
koop en moeilijk na te bouwen.
b Het is, gezien de konsiruktie, vrij
groot van afmetingen.
c Door de mechanische . andrijving
is het aan slijtage onderhavig.
d Vooral op de lange u ur is het
systeem nogal lawaaierig. pmdat in
het algemeen elke meel ni zh bewe
ging met bijgeluiden gcj.ard gaat.

Het elektronisch ontwerp.

In het nu volgend ontwerp wordt uit
gegaan van een tweekanaals weergecfinstallatie. Gezien het feit dat een
stereoversterker tegenwoordig niet
meer als een buitengewoon iets wordt
beschouwd, is dit geen onredclijke eis.
Deze tweckanaalsversterker biedt nl.
direkt de mogelijkheid, om op een
eenvouoige manier, het verplaatsen
van de geluidsbron te simuleren.
Figuur 2 geeft een blokschema van
de toegepaste opstelling. In grote lij
nen bestaat de schakeling uit twee
identieke versterkers, die een gemeen
schappelijke ingang hebben. Deze
versterkers bezitten tevens elk een in
gang waarop amplitudemodulatie mo-

Figuur 3. Principeschema van de modulatieversterker.

m.b.v. transistor T2. Tengevolge van
het modulatiesignaal zal de geleiding
van transistor T2 telkens toenemen en
afnemen. Via de ontkoppelkondensator C wordt nu de versterkingsfaktor afhankelijk van de geleidingstoestand van T2. De waarde van de kondensator is zodanig gekozen, dat de
ontkoppeling van R voor hoge frekwenties sterker is dan voor lage.
Met instelpotentiometer Rv kan men
T2 een voorinstelling geven, waardoor
de geleidingsvariaties niet abrupt zijn
doch in het ritme van het modulatie
signaal optreden.
De emittervolger zorgt voor een vol
doend lage uitgangsimpedantie waar
door de schakeling op velerlei soor
ten stereoversterkers is aan te sluiten.

De generator met fazetrap.
De generator is vrij eenvoudig van
opzet en bestaat uit één transistor T4
met een laddernetwerk (zie fig. 4). De
uitgangsspanning is sinusvormig en
de frekwentie kan m.b.v. een potentiometer worden ingesteld over een
bereik van 3 tot 8 Hz. Aan deze ge
nerator is een fazetrap gelijkspannings gekoppeld. De fazetrap geeft
bij een versterking van ca. 1 x zowel
een faze- als een tegenfazesignaal dat
aan de modulatieversterkers wordt
toegevoerd.

Het komplete elektrische schema.

De modulatieversterker.

In het elektrische schema (fig. 5) zijn
een viertal potentiometers opgeno-

De modulatieversterker is samenge
steld uit een versterktrap T] en een
emittervolger T3 (zie fig. 3). De ver
sterking van de trap wordt geregeld

Figuur 4. Principeschema van de generator met fazetrap.
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men; met potentiometer P, kan elk
aangeboden signaal aan de Leslieschakcling worden aangepast. Deze
potentiometer moet dus een logarit
misch verloop hebben. De potentio
meter P2 dient om de Lesliesnelheid
te regelen en hiervoor kan een lineai
re uitvoering gebruikt worden.
Met de potentiometers P3 en P4, die
achter de fazctrap geschakeld zijn,*
heeft men de mogelijkheid om voor
elk kanaal onafhankelijk de modulatiediepte te regelen en daarmee het
Leslie-aksent, waardoor een groot
aantal effektmogelijkheden ontstaan.

Praktische uitvoering.
Voor de schakeling, zoals getekend in
figuur 5, is een print ontworpen,
waarop alle komponenten, uitgezon
derd de potmcters ?! t/m P4, onder
gebracht kunnen worden. Deze vier
regelpotmeters werden in een frontpaneeltjc gemonteerd in de volgorde:
volume, aksent-links, aksent-rechts
en tempo.
In figuur 6 is de koperzijde van de
printplaat afgebeeld; de daarbij be
horende komponcntenopstelling geeft

figuur 7. De weerstanden zijn alle
maal % Watt uitvoeringen en voor
de transistoren kunnen in principe
alle laagfrekwent NPN-silicium types
met een redelijke a' worden gebruikt.
De benodigde voedingsspanning is
20 Volt, waarbij de opgenomen
stroom ca. 12 mA is.

Het afregelen van de schakeling.
a Sluit een stereoversterker aan op
de uitgang van de Leslie-schakeling.
h Voer aan de ingang een orgel- of
ander muzieksignaal toe, waarin de
hoge frekwenties goed vertegen
woordigd zijn.
c Zet beide aksentregelaars dicht.
d Schakel de voeding in (voedings
spanning 20 Volt).
e Regel resp. P5 en P6, vanaf maksimale weerstand, zodanig terug dat
de hoge frekwenties uit het mu
zieksignaal nog net niet toenemen.
Met deze simpele instelling is de Leslie gebruiksklaar en kan voor de or
gel- en muziekliefhebber een waarde
volle uitbreiding van zijn installatie
betekenen.

Onderdelenlijst bij leslie
R„ RJ7 = 33 k
R2, Ris = 1 M
Rj> Ró’ R19’ 1^22 = ~~
R4, R2o = 5 k 6
R5, R2J = 56 k
R;- Rib R12’ ^29 = 2 k2
Rs' R30 = 1 k
R9, R10 = 47 k
Rl3 = 82 k
Rl4 = 3 M9
Rl5 = 10 k
Rl6 = 68 k
Q, C2, C6 t/m CI0 = 0,33 pF
C3, C„ = 10 uF/16 V
C4, C5 = 47 uF/25 V
P, = pot meter 100 k/log.
P2, P3, P4 = pot met er 100 k/lin.
P5, P6 = instelpotm. 500 k
T, t/m T8= TUN

Figuur 5. Het komplete elektrische
schema.
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DNL
van kassetterekorder
tot hifi-rekorder
*

Een van de grote nadelen van band- en kassetterekorders is wel dat de opnamekwaliteit te allen tijde
wordt begrensd door de ruis, welke afkomstig is van de band. Vooral kassetterekorders die over het
algemeen zijn voorzien van goedkope geluidsband, die bovendien wordt benut bij lage bandsnelheden
(4,75 cm/sek.) produceren hierdoor grote hoeveelheden ruis, die de opnamekwaliteit niet ten goede
komen. Een belangrijke bijdrage tot kwaliteitsverbetering van bandopnamen is tot stand gebracht door
de ontwikkeling van een eenvoudige schakeling waarmee de bandruis dynamisch wordt begrensd zonder
dat de kwaliteit van de opname wordt beinvloed. In dit artikel wordt een dynamische ruisbegrenzer
besproken welke is ontwikkeld door Philips en die zonder moeilijkheden is na te bouwen. Ten opzichte
van de andere gangbare systemen tot het onderdrukken van bandruis kan gesteld worden dat de Philips
DNL (dynamie noise limiter) goedkoper is en bovendien universeel is toe te passen bij iedere band- of
kassetterekorder zonder dat het konventioneel band opname/weergave principe wordt aangetast.

Het principe van DNL

De uitvinder van
DNL, de heer
R. van Sluys,
hoofd ontwik
keling van het
Philips lab te
Hasselt, Belgie
presenteerde
tijdens een
persconfere ntie
DNL. Rechts
van hem de
heer R.van Zeyl,
destijds product
manager Recording bij Philips.

Figuur 1 geeft het blokschema van de DNL-schakeling.
De DNL gaat uit van het principe dat alleen ruis moet
worden geëlimineerd in de zogenaamde zachte passages
van opgenomen spraak of muziek. Immers als de dynamiek
van een band- of kassetterekorder grotendeels wordt
gebruikt, zal, vanwege het maskeringseffekt, de ruis voor
ons gehoor niet hoorbaar zijn. Juist bij zachte passages,
of pauzes tussen de opnamen, stelt onze gehoordynamiek
zich snel in op het aanwezige geluidsnivo, waardoor we
ruis als hinderlijk waarnemen. Als nu, evenals bij ons
gehoor, ook de dynamiek van de band- of kasetterekorder,
voor wat betreft de hoge frekwenties, wordt gewijzigd bij
zachte passages of pauzes, dan is het mogelijk een relatief
grotere dynamiek te kreeren bij bandopnamen waarbij
de banddynamiek slechts gedeeltelijk wordt benut.
De DNL van Philips zorgt voor dit laatste, door tijdens
zachte geluidspassages de hoge tonen, die voorkomen bij
de bandweergave, in tegenfaze met zichzelf op te tellen,
zodat de som van de hoge tonen, afhankelijk van het nog
aanwezige geluidsnivo, nagenoeg gelijk wordt aan nul.

Figuur l geeft het blokschema van de door Philips
ontworpen DNL.
In het blokschema van figuur 1 is de ingangsversterkertrap bedoeld voor impedantie-aanpassing van de DNLschakeling op de band- of kassetterekorder én als fazedraaier. Het van de ingang afkomstige signaal gaat in
tegen faze direkt door naar een optelschakeling
(richting A). Het door genoemde ingangstrap niet fazegedraaide signaal gaat naar een aktief hoogdoorlaatfilter
(richting B). Dit filter kapt het laag-en midden-toongebied vrij scherp af en laat alleen het hoog, fazegedraaid,
door. Vanaf de ingangstrap gaat het niet fazegedraaide
signaal ook naar een laagdoorlaatfilter.
De werking van de ruisbegrenzer is als volgt : als er op de
ingang van de ruisbegrenzer een relatief groot signaal
aanwezig is, waarin ook de lage frekwenties sterk zijn
vertegenwoordigd, dan zal dit signaal van de ingangstrap
ook, via het laagdoorlaatfilter, de konstante verzwakker
en de minimumbegrenzing, op het stuurpunt van de
dynamische verzwakker terecht komen. Deze dynamische
verzwakker werkt zodanig, dat de ingangssturing even
redig is met zijn verzwakking. In het geval dat de ingangsspanning van de DNL, vooral in de lage frekwenties,
relatief groot is, zal de dynamische verzwakker de hoge
tonen, die afkomstig zijn van het hoogdoorlaatfilter,
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Figuur 1. Blokschema van de dynamische ruisonder
drukker met fazetekens van de verschillende signaalwegen.
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Figuur 2. Principeschema van de DNL.
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sterk verzwakken. De optelschakeling krijgt dan alleen
het volledige ingangssignaal aangeboden en in dit geval
wordt er dus niets begrensd.
In het geval dat de lage tonen niet sterk zijn vertegen
woordigd in het’ingangssignaal, of dat het gehele
komplekse ingangssignaal relatief klein is, zal de dyna
mische verzwakker niet worden gestuurd. Immers, ook
al zou er veel hoog en weinig laag aanwezig zijn in het
ingangssignaal, dan zou de dynamische verzwakker nog
geen sturing krijgen, omdat het hoog wordt gesperd door
het laagdoorlaatfilter, In dit geval zal de dynamische
verzwakker nagenoeg niet verzwakken zodat het hoog,
afkomstig van het hoogdoorlaatfilter, fazegedraaid wordt
aangeboden aan de optelschakeling.
Omdat fazetegengestelde signalen die kwa golfvorm en
amplitude gelijk zijn, elkaar opheffen, zullen de in het
ingangssignaal aanwezige hoge tonen, welke via het hoog
doorlaatfilter op de dynamische verzwakker zijn terecht
gekomen, elkaar elimineren in de optelschakeling.
Hierdoor zullen bij zwakke geluidspassages de hoge
frekwenties, afhankelijk van de geluidssterkte, geheel of
gedeeltelijk uit het komplekse signaal worden verwijderd,
waarna een ruisarm signaal over blijft op de uitgang van
de DNL.
Hoge tonen welke in ruis voorkomen en waarvan de faze
sneller verloopt dan het looptijdverschil tussen de weg
”ingangsversterker-hoogfilter-dynamische verzwakkeroptelschakeling” en de weg "ingangsversterker-optelschakeling” zullen uiteraard nooit kunnen worden
geëlimineerd, omdat daarvoor de tijd ontbreekt.

Het schema
Figuur 2 geeft het schakelschema van de DNL.
Op kondensator Cj wordt het ingangssignaal aangeboden.
De transistor Ti vormt de ingangsversterkertrap, waarvan
het signaal enerzijds via kondensator C2 direkt in zijn
geheel naar de optelschakeling gaat. De optelschakeling
wordt gevormd door de rechterplaat van kondensator Ci o,
waarop beide te vergelijken signalen samen komen.
Anderzijds gaat het signaal van Ti fazegedraaid via
kondensator C3 naar een aktief hoogdoorlaatfilter, dat
wordt gevormd door transistor T2, in samenwerking met
de weerstanden R6 t/m R9 en kondensator C4. Vanaf de
kollektor van T2 gaat het gefilterde signaal via konden
sator C5 naar een dynamische verzwakker. Deze verzwak
ker wordt gevormd door de transistoren T3 en T4.
Hoe de dynamische verzwakking in de praktijk tot stand
komt kan het beste worden uitgelegd aan de hand van
figuur 3.
In figuur 3 is dat gedeelte van de DNL weergegeven dat
essentieel is voor de werking van de dynamische ver
zwakker. De verzwakker-werking wordt verkregen door
het minder of meer opensturen van de basis van transistor
T4. Dit opensturen van de basis is dynamisch vrij
eenvoudig te verwezenlijken door voor één van de basisinstelweerstanden van T4 een transistor te nemen.
In figuur 3 wordt de basisgelijkspanning van T4 ingesteld
met de weerstanden Ri 2/Ri 3 en transistor T3.
Als tiansistorTa niet wordt gestuurd vanuit de dioden
Di en D2, dan zal de mate van geleiding van T3 afhangen
van de basisinstelling verkregen met weerstand Rj 1.
De spanning op de basis van T4 is dan nagenoeg gelijk
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Figuur 3. Principeschema van de dynamische
verzwakker van de DNL.

aan de voedingsspanning maal de weerstandsdeling
Ri 3 + Reky3/R] 3 + Reky3 + Ri 2 (RekT3 = weerstand
tussen emitter en kollektor van T3). De basis van T3
wordt echter niet alleen ingesteld door weerstand Ri 1
maar ook uit een sturing via de dioden Dj en D2. Als er
op kondensator C10 een breedbandig LF-signaal staat
met een relatief kleine amplitude, dan zal het in dit
komplekse signaal aanwezige hoog worden uitgefilterd
door diode D4 met kondensator Cg , en door de kombinatie van Dó/C9.
De positieve fazen van de aanwezige hoge frekwenties
zullen via D6 worden doorgelaten aan C9, die ze kort
sluit naar aarde. Evenzo worden de negatieve fazen van
de hoge frekwenties via D4 door Cg kortgesloten naar
aarde. Het resterende hoog dat overblijft is gelijk aan de
drempelspanning van de dioden'D4 en D6. Dit over
blijvende gedeelte van de hoge tonen kan niet tot de
basis van T3 doordringen omdat de drempelspanning van
dioden Dj en D2 niet wordt overschreden. De dioden D)
en D2 begrenzen tevens de gefilterde hoge tonen op
kondensator C5 . De lage tonen van het komplekse signaal
op Ci o worden met uitgefilterd en komen via weer
standen Ri 8 en R] 7, verzwakt door het netwerk Ri 6 /
Ri 7 , op kondensator Có terecht.
Als de amplitude van de lage frekwenties de drempel
spanning van dioden D] en D2 overschrijdt komen deze
lage frekwenties op de basis van T3 terecht. De transistor
T3 zal van instelling veranderen, waardoor ook de
weerstandsdeling van de basis van T4 verandert. Afhanke
lijk van de amplitudegrootte van de lage tonen zal T3
minder of meer gaan geleiden.
Samenhangend met het geleiden van T3 verandert ook de
basisins^elling van T4 en wordt dynamische verzwakking
van de hoge frekwenties verkregen.
De uitgang van de dynamische verzwakker wordt
gevormd door de kollektor 7an T4 . Van hieruit gaan de
hoge frekwenties al of niet verzwakt, via kondensator C7
(in figuur 2), naar de dioden D3 en D$.

Een konstante verzwakking van de dynamisch verzwakte
hoge tonen vindt plaats door het filter C7 , Ri 6 •
Via de dioden D3, D4 en D5 , Dg komen resp. de
positieve en negatieve fazen van de gefilterde hoge tonen
op weerstand Ri8 terecht, waarna menging plaats vindt
met de hoge tonen, welke direkt van de ingangsversterkertrap op genoemde weerstand terecht komen.
Daar de gefilterde hoge tonen in tegenfaze staan tot de
hoge tonen, die voorkomen in hel komplekse signaal,
dat direkt van de ingang komt, zullen de hoge frekwenties
elkaar, afhankelijk van de dynamische verzwakking,
minder of meer opheffen.
De dioden D3 en D5 vormen tevens een minimumbegrenzing voor de gefilterde hoge tonen. De gevoeligheid
van de DNL kan worden ingesteld met instelpotmeter
Ri 9 . Indien op regelbaarheid van deze komponent geen
prijs wordt gesteld kan deze potmeter worden vervangen
door een vaste weerstandswaarde van 3,6 kQ.
Deze weerstandswaarde kan het eenvoudigst worden
verkregen door serieschakeling van twee weerstanden van
1,8 kf2.
Het in- en uitschakelen van de DNL geschiedt door het
openen en sluiten van de schakelaar S. Als schakelaar S
is gesloten wordt de LI--terugkoppeling, welke normaal
de dynamische verzwakker stuurt, kortgesloten naar
aarde, zodat transistor T3 geen dynamische sturing meer
ontvangt.

De gevoeligheid van de DNL
De ruisbegrenzingsgevoeligheid van de DNL, bij gebruik
van de unit bij band- en kassetterekorders, is dermate
groot, dat van hinderlijkheid van de resterende ruis niet
meer kan worden gesproken. Minder goed voldoet de
unit bij gebruik in FM-tuners, hetgeen in hoofdzaak
wordt veroorzaakt door de gekompliceerdheid van ruis
welke bij FM optreedt.
De ingangsweerstand van de DNL is ongeveer 30 k£2,
terwijl de uitgang ook wel in dezelfde orde mag worden
belast. De ingangsspanning, nodig om de DNL goed te
laten werken, moet minstens 0,7 V bedragen, omdat
anders de dioden Dj en D2 niet geleiden.

De print
Figuur 4 geeft de printlay-out van de DNL.
Alle eksterne aansluitpunten zijn aan één zijde van de
print aangebracht. Van boven naar beneden gezien is de
aansluitvolgorde voor de verschillende draden naar de
print als volgt: eerst de uitgang van de DNL met
bijhorende massa, daaronder de schakelaaraansluitpunten
om de DNL in- of uit te schakelen, dan de ingang met de
DNL met bijhorende massa en tot slot de plus en massa
voedingspunten. Alle komponenten, behalve de instelpotmeter en de kondensatoren C3, C4, C8 en C9.kunnen
over het algemeen liggend worden gemonteerd. Als in

5

4
Figuur 4. De lay-out

kompanen tenopstelling van de print.
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Figuur 5. Konnektonnontagemogelijkheid
voor DNL-aansluiting in band of kassette
rekorder.
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Figuur 6. DIN-plug aansluiting op de DNL print.

Figuur 7. Eenvoudige DNL voeding.

plaats van de instelpotmeter een vaste weerstandswaarde
op de print wordt aangebracht, kunnen de hiervoor
benodigde weerstanden het beste vertikaal worden gemon
teerd in de gaatjes welke bestemd waren voor de instel
potmeter. In het middelste gat van de instelpotmeter
komen dan twee draden: van beide weerstanden één.

Het inbouwen van de DNL

Voor de toevoerdraden naar beide pluggen kan het
beste twee-aderig afgeschermd snoer worden gebruikt
om de storingsgevoeligheid zo klein mogelijk te houden.
Verder verdient het aanbeveling een aan/uit schakelaartje
op de rekorder te monteren, welke over kontakt 1 en 3
van de DIN-chassisplug wordt geplaatst. Als de DNL niet
is aangesloten is het dan toch mogelijk de rekorder te
gebruiken door genoemde schakelaar te sluiten.

De afmetingen van de DNL-print, ongeveer 12x6 cm,
zijn dusdanig dat de print meestal wel bij bandrekorders
kan worden ingebouwd. Bij kassetterekorders is dit van
wege de kompaktheid onmogelijk. Het beste kan op de
kassetterekorder een konnektor worden aangebracht die
met de DNL-unit kan worden verbonden. De DNL kan
meestal het eenvoudigst worden geplaatst tussen één der
uiteinden van de volume-potmeter en de daardoor vrij
komende aansluitdraad. Figuur 5 geeft een aansluitvoorbeeld.
Tekening A van figuur 5 geeft de bestaande situatie van
de volumepotmeter in de kassetterekorder. De signaaldraadaansluiting van de potmeter kan worden losgesol
deerd en worden toegevoerd aan een kontakt van een
driepotige DIN chassisplug. Een tweede kontakt van deze
plug wordt benut om de signaalleiding van de plug af
terug te voeren naar de potmeter, terwijl het
overblijvende derde plugkontakt aan de massa van de
rekorder wordt gelegd. De nieuwe situatie is getekend
in tekening B van figuur 5.
Figuur 6 geeft de DIN-plug-aansluiting voor de print.

De DNL dient gevoed te worden met 16 V. Bij deze
voedingsspanning trekt de schakeling ongeveer 20 mA.
Door de relatief vrij grote stroom welke de schakeling
trekt is batterijvoeding af te raden. Als de schakeling
wordt ingebouwd in een moderne bandrekorder is het
meestal wel mogelijk de benodigde voedingsspanning af
te leiden van een in de bandrekorder aanwezige voedings
spanning.
In alle andere gevallen, zoals ook bij kassetterekorders,
kan worden volstaan met een eenvoudige eigen voeding
voor de DNL. De voeding van figuur 7 bestaat uit een
trafo die sekundair 12 V wisselspanning moet kunnen
afgeven. Deze wordt gelijkgericht door 4 goedkope
dioden.
De gelijkspanningsafvlakking vindt plaats met een kondensator van 220 juF. Daar de schakeling weinig vermogen
vraagt, kunnen voor de brugdioden over het algemeen
wel de goedkoopst verkrijgbare germanium- of siliciumdiodes worden gebruikt.
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De voeding van de DNL

1
Bij nauwkeurige tijd- en frekwentiemetingen moet men de be
schikking hebben over een nauw
keurige tijdbasis. Het aangewezen
uitgangselement is dan uiteraard
het kristal. Met behulp van koe
rante digitale schakelingen is dan
een tijdbasis te konstrueren, die
stabiel (beter dan 10”6) en boven
dien goedkoop is. Een kristaloscillator met twee nands vormt
het hart van de schakeling.
Daarachter volgen dan enige tiendelers die het 1 MHz signaal
terugbrengen tot pulsen met een
periodetijd van 1 sekonde. Daar
tussen zijn aftakkingen op iedere
halve dekade mogelijk. Door nu
achter deze tijdbasis een flipflop
te schakelen ontstaan simmetrische pulsen met een pulsbreedte
van 1 sekonde of minder afhan
kelijk van de gekozen aftakking.
Deze simmetrische puls kan wor
den toegevoerd aan de telpoort
van een pulsenteller. Dit kan bv.
een minitron- of nixiebuisteller
zijn.
Als telpoort kan een nand word
en gebruikt.
Het ijken van de tijdbasis is zeer
eenvoudig. De frekwentie van de
tijdbasis wordt vergeleken met
de frekwentie van een radio
zender die uitzendt op een veel
voud van 100 kHz, bv. Droitwich
200 kHz.
Met behulp van de trimmer
wordt afgeregeld op verschilfrekwentie nul.

op print naar
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Voor ca. SC gulden is momenteel een elektronisch muziekinstrumentje verkrijgbaar. De redaktie heeft deze stylofoon onder de loep geno
men en een nieuw instrument ontworpen dat thans nauwelijks nog
als speelgoed kan worden betiteld. Behalve als speelgoed kan de elekturofoon hen die overwegen zelf een elektronisch orgel te bouwen
een portie praktijkstudie verschaffen. Daarnaast zal het instrument
een "eigen sound" kunnen betekenen voor bijvoorbeeld popgroepen.

elehturoFoon

Van stylofoon naar clekturofoon
Op het ogenblik wordt in warenhui
zen en radiozaken een "elektronisch
orgel” aangeboden voor minder dan
honderd gulden. Het ding heeft niets
om het lijf en je vraagt je dus af
waarom die plastik doos met een
handjevol weerstanden en transistoren nog zoveel moet kosten. Een feit
is dat het in een aantal televisiepro
gramma’s is gedemonstreerd en met
sukses.
Het schema (figuur 1) is van maksimale eenvoud en bestaat uit een
dubbel-T-oscillator, waarvan het dubbel-T-filter wordt gevormd door R23,
R24, P], C5, C4, C3, R35 alsmede de

serieschakeling van weerstanden R,
t/m R20. Terugkoppeling vindt plaats
van de emitter van T2 via het dubbelT-netwerk naar de basis van TP Het
blokvormige oscillatorsignaal wordt
via C6 toegevoerd aan een versterkertrap (T3) met in de kollektorleiding
een hoogohmige luidspreker.
Op het bedieningspaneel staat met
forse letters VIBRATO aangegeven,
maar op punt A is de 6 Hz oscillator
aangesloten, zodat voornamelijk amp'.itudemodulatie wordt verkregen,
hetgeen in muziekkringen tremolo
heet. Indien dezelfde oscillator op
punt B zou zijn aangesloten wordt
inderdaad de frekwentie gevarieerd,
de naam vibrato waardig.

1
T„

-

-

5

F

Voor de "vibrato” is gebruik gemaakt
van een RC-laddernetwerk-oscillator.
De verzwakking van het laddernetwerk (ca. 29x) wordt ongedaan ge
maakt door transistor T4.
De toetsen zijn zo eenvoudig van
samenstelling, dat het verbazing wekt,
dat dit systeem nooit eerder werd ge
bruikt, hoewel het idee veel gelijkenis
vertoont met het MINIORGEL uit
elektuur, november 1969.
Eike toets, een verchroomd deel van
een printplaat, is verbonden met een
weerstand. Alle weerstanden zijn in
serie geschakeld en vormen samen
één variabele weerstand (zie fig. 1).
In de stylofoon werden 1 % weer
standen gebruikt, die in de praktijk
voldoende nauwkeurig zijn voor een
aanvaardbare afstemming.
Ondanks het sukses van de stylofoon
meent de redaktie dat een betere
opzet mogelijk is. Een grotere stabi
liteit van de oscillator, een zaagtand
in plaats van een blokgolf, een echte
vibrato, een paar mooie filters en een
groter aantal toetsen zijn in ieder ge
val gewenst.
Een goede zaagtandgenerator

Figuur 2 toont het schema van een
uiterst stabiele zaagtandgenerator, op
gebouwd met een gesimuleerde triggerdiode bestaande uit T2 en T3. De
laadkondensator (Cj) wordt door een
konstante stroombron (T4 en R7 4- RT)
lineair opgeladen. Wanneer de span
ning op de kollektor van T4 lager
wordt dan de spanning op het knoop
punt van weerstandsdeler R3, R4 dan
gaat T3 geleiden. Hierdoor gaat ook
transistor T2 geleiden, zodat een
lawine-effckt ontstaat en kondensator
Cj zeer snel wordt ontladen. Weer
stand R3 wordt door T2 kortgesloten
naar de voeding zodat T1 spert met
het gevolg, dat de stroombron wordt
uitgeschakeld en de transistorkombinatie T2, T3 weer in nietgeleidende
toestand raakt. De laadperiode start
nu weer opnieuw.

Figuur 1. Het schema van de stylofoon

66

1
Over kondensator C, wordt aldus een
zaagtandspanning verkregen met een
zeer goede lineariteit (een waarborg
voor stabiliteit), die via een emittervolgcr (T5) naar de uitgang wordt ge
voerd.
De twee dioden in de kollektorleiding
van T, kompenseren de temperatuur
afhankelijkheid van de basis-emitterspanningen van de transistoren.
De frekwentie van deze zaagtandoscillator is afhankelijk van de
stroombron en bedraagt:

1
f
(RT+R7)*Cj

Via een grote weerstand (R6) kan het
vibratorsignaal aan de emitter van T4
worden toegevoerd. Omdat de stroom
bron geen enkele invloed heeft op de
amplitude van het uitgangssignaal is
het duidelijk, dat hiermee alleen de frekwentie wordt gevarieerd en er sprake
is van werkelijke vibrato.

Het toetsenbord
Weerstand RT uit figuur 2 wordt ver
vangen door een serieschakeling van
weerstanden (zie figuur 3). Elk
knooppunt tussen twee weerstanden
is verbonden met een „toetskontakt”,
dat in de vorm van een vlakje op de
printplaat is aangebracht. Het toetsen
bord bestaat dus uit een deel van de
printplaat waarop de gehele schake-

Figuur 3. Toetsenbord met weerstan
denreeks en stift (stylo) waarmee het
orgel wordt bespeeld.
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ling kan worden gebouwd. Met een
koperen pennetje dat bijvoorbeeld in
een balpenhouder geplaatst kan wor
den, dat aan een zijde goed afgerond
is en aan de andere zijde via een
weerstand is verbonden met de emit
ter van T4, wordt het „toetsenbord”
bespeeld. Goed bruikbaar is ook een
testpen zoals veelal bij universeelmeters wordt toegepast. Om een goed
kontakt tussen het pennetje (stylo)
en de „toets” te verzekeren is het
koperoppervlak van de printplaat
vernikkeld. Natuurlijk is het reeds
voldoende om alleen de „toetsen” te
vernikkelen maar dit is een tamelijk
kostbare zaak, vandaar dat de in de
printservice opgenomen print geheel
vernikkeld is. Ten aanzien van het
solderen moet men er rekening mee
houden, dat een iets langere soldeertijd nodig is om een goed soldeerkontakt te krijgen. Om deze reden is het
dan ook wenselijk om het in de delers
toegepaste IC (zie fig. 6) in een voetje
te plaatsen.
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De vibrato-oscillator (fig. 4) is even
als bij de stylofoon volgens het ladderprincipe opgebouwd, waarbij echter
een ekstra transistor is toegevoegd om
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Vibrato-unit

Figuur 2. Stabiele zaagtandgenerator
zoals die in de elekturofoon wordt
toegepast.

p R9

P~832,8 p R10

466 Hz

4

R34

R35

♦9V
-o

R36

5

R38

R37
47k

47k

si
<^*0-0 UIT

T6

P39

C4

C5

''Xov

1M/
•10V

C6
C±Z)

lol
|~-|

%vj

R40

—ï.
Figuur 4. Vibrato-oscillator volgens
het laddernetwerk-principe voor de
elekturofoon.
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In de praktijk blijkt, dat 6,5 Hz in de
meeste gevallen een zeer gunstige
waarde is.
Delers en filters

oscilleren te garanderen. Bovendien
gaat de oscillator laagohmig uit.
De plaats waarop de zaagtandgenerator wordt beïnvloed is zorgvuldig ge
kozen, nl. de emitter van T4 (figuur
2). De frekwentiemodulatie is dan
afhankelijk van de toetsweerstand
(Rt), zodat het vibrato bij hoge tonen
minder indringend is dan bij lage frekwenties, hetgeen een natuurlijker
indruk krijgt. De vibrato-frekwentie
is vast ingesteld op 6,5 Hz, die men
kan verlagen of verhogen door de
waarde van C4 t/m C6 te veranderen.

Figuur 6. De delers zijn uitgevoerd
met één IC van het type FJH231
(7401) en leveren aan de uitgangen 2
en 3 blokspanningen. Voor de sturing
van de eerste flipflop is een e kstra
transistor toegevoegd.
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In het blokschema van figuur 5 is
aangegeven hoe de elekturofoon ver
der is uitgebreid met twee delertrappen en enkele filters. Hierdoor is het
mogelijk om drie totaal verschillende

c
g

3 a ->
o E Ü
-Q t; -

Figuur 5. Blokschema van de elektu
rofoon met een zaagtandoscillator,
twee delers en drie filters.
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tonen weer te geven, die steeds ecu
oktaaf verschillen. Tevens kan men
deze tonen onderling kombineren, zo
dat bizonder aardige klanken ont
staan.
De meest goedkope deler is onge
twijfeld de AC-flipflop met de
FJH231 (7401), zoals die in het
novembernummer (pagina 1129 e.v.)
is beschreven. Met één IC, 8 weer
standen en 4 kondensatoren kunnen
twee flipflops worden gebouwd, waar
door het bereik van de elekturofoon
niet twee oktaven maar vier oktaven
wordt.
Het schema van de delers is weerge
geven in figuur 6. De eerste flipflop
wordt voorafgegaan door een inverter
die ervoor zorgt, dat de flipflop
negatieve pulsen van de juiste grootte
krijgt aangeboden. Er zijn drie uit
gangen, nl. van de zaagtandoscillator,
de eerste flipflop, (een oktaaf lager,
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Figuur 7. Klankvorming d.m.v. drie
filters. Let op de kortsluitschakelaars
waarmee de toon wordt in- en uitge
schakeld. Achter de optelschakeling
/?55, R^) is een emittervolger geschakeld waarmee een hoogohmige
hoofdtelefoon kan worden gestuurd.
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ter is weergegeven in figuur 8. Vanzelfsprekend kan bij frekwent gebruik
van het orgel in plaats van de batterijvoeding een netvoeding worden toe
gepast; de batterij wordt in dit geval
vervangen door een 8 V beltrafo met
gelijkrichter (zie fig. 9).

Print lay out

zij het dan als blokgolf) en de tweede
flipflop (nog een oktaaf lager). Op
elk van de uitgangen wordt een filter
aangesloten, dat kenmerkend is voor
dat frekwentiegebied en een groot
klankverschil geeft tussen de drie uit
gangen (zie fig. 7). De filters zijn ont
leend aan het decembernummer 1968.
In de eenvoudige elekturofoon is het
voldoende om een keuze te maken uit
de drie gefilterde tonen door elk filter
van een eigen kortsluitschakelaar te
voorzien. Voor hen die met klankfilters eigen eksperimenten willen uit
voeren en bijv, een Janssenfoon of

8

een Pieterfoon willen samenstellen
zijn de drie uitgangen van de zaagtandoscillator en de delers dubbel uit
gevoerd en zijn tevens drie ekstra in
gangen beschikbaar bij de optelschakelingen (punten A).
Het optellen van de uitgangssignalen
van de filters geschiedt d.m.v. weer
standen van minstens 47 kOhm. (R53,
R55, R5i). Achter deze optelschakeling
is een emittervolger geschakeld waar
door een lage uitgangsimpedantie
wordt verkregen. De emittervolgeruitgang is geschikt voor een hoog
ohmige hoofdtelefoon maar kan
natuurlijk ook op een versterker(tje)
worden aangesloten. Met potmeter P2
kan men het volume regelen.
Het is natuurlijk ook mogelijk om in
eerste instantie de delers en de filters
en de uitgang van de zaagtandoscillator direkt te verbinden via een weer
stand van 100 kOhm met de ingang
van een versterker.

De print (fig. 10) bevat alle onder
delen voor het beschreven ,.orgel”
volgens het blokschcma van figuur 5,
behalve een eindversterker, terwijl de
bijbehorende tekening de opstelling
der komponenten en de aansluiting
van eigen filters en de speelstift ver
meldt. Een probleem is nog het toet
senbord, dat weliswaar fraai in de
print is verwerkt, maar waarvan het
koper niet zonder meer als kontaktmateriaai kan worden gebruikt. Het
kontakt zou te s'echt zijn en het is dus
gewenst om een betere laag, bijv,
chroom of nikkel aan te brengen.
In overleg met de fabrikant is ge
kozen voor nikkel, omdat het soldeerbaar, goedkoop en slijtvast is.

9

Voeding

Fipuur 8. V oedingseenheia voor ae
elekturofoon met een gelijkspanningsomzetter naar 5 Volt waaruit het IC
wordt gevoed.
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De gehele schakeling kan worden ge
voed uit twee platte batterijen van
4,5 Volt, waarmee geruime tijd kan
worden gespeeld. De delers werken
echter op een spanning van 5 V zodat
hiervoor een ekstra voorziening moet
worden getroffen in de vorm van een
spanningsomzetter van 9 V naar 5 V.
Het voedingsgedeelte inklusief omzet.

Figuur 9. De batterij uit fig. 8 kan
men vervangen door een beltrafo met
gelijkrichter. Kondensator C22 fun
geert dan als bufferkondensator.

elekturofoonvariaties
Met de elekturofoon zijn een groot aantal varianten
mogelijk, die een welhaast professioneel karakter geven
aan het instrumentje.
Hel sukses van de elekturofoon is onverklaarbaar groot.
Weliswaar is de belangstelling nog niet zo groot als die
voor de edwinversterker. maar reeds nu is een tweede
plaats zeker. Of nu die interesse veroorzaakt wordt
door hel eigen karakter van spelen met elektronika
of door de mogelijkheid goedkoop en eenvoudig muziek
te maken is ons niet bekend.
Wel is het zo dat die belangstelling ons verbaast, omdat
die nog veel groter moet zijn, als men eenmaal het
instrument gehoord heeft. Op een versterker aangesloten
is de klank uniek en wel zodanig, dat een drietal aan
elektuur verbonden niel-elektronici zich aan het projekl
waagden met direkl sukses.
Dat laatste werd op de redaklic ekslra op prijs gesteld
omdat de opzet toch niet zo eenvoudig lijkt.

door een echt klavier te vervangen. Dat zou in principe
wel eenvoudig kunnen door op de huidige ''toetsen”
een draadje te solderen dal naar een nieuw kontaktpunt gaal en onder de toetsen kontaklpunten te maken
die alle met elkaar verbonden zijn ter vervanging van de
stift. Wel zou dit het voordeel bieden om onder de toets
twee kontakten te maken zodat twee lonen tegelijk
gespeeld kunnen worden.
Toch vinden we de methode om met twee stiften op
het zelfde punt aangesloten te spelen, veel aantrekke
lijker. Het blijkt dat het spelen nu veel sneller kan en
bovendien zijn er bepaalde effekten mogelijk, omdat de
stift, die aan een hogere toon ligt (rechterhand) de
linkerstift "dood” maakt. Laat men de linkerstift op een
toets rusten en tremoleert dan met de rechterhand op
een toets b.v. een halve toon hoger, dan is een handvibrato hoorbaar te maken.
Er zijn met twee stiften inderdaad veel spelvaardige
mogelijkheden aanwezig.
Variaties en verbeteringen
Gekker wordt het als er gesproken wordt over het
De uitgangsspanning is voor sommige versterkers aan de
"Vielnam-effekt", waarbij een stift met de uitgang van
lage kant, zodat in vele gevallen een ekslra versterking
de voorversterker (C21) verbonden wordt. Het is natuur
nodig is.
lijk dan beter om deze uitgang via een draadje te ver
Het is een eenvoudige zaak om de lüx versterker uit de
binden met een plaatje bovenop de elekturofoonkast.
Het "Vietnam-effekt” kan dan elk
halfgeleidergids 1969 (nummer 103)
ogenblik beschikbaar zijn. Oh ja. dit
om te bouwen lot een 4x versterker.
effekt is zo genoemd omdat het een
Door tevens lagere weerstanden te
milrailleurgeluid oplevert.dat vanklank
kiezen wordt een ekslra verlaging van
ƒ=
kleur verandert als met de andere
de uitgangsimpedantie bereikt. De iets
stift óverhel toetsenbord wordt gespeeld.
minder dan 100 mV wordl nu opge
Hel Jimmy Hendrix Experience Effekt
vijzeld lol royaal 300 mV, zodat elke
is even verrassend omdat dit wordt
versterker nu geschikt is.
teweeg gebracht door een volledige
De elekturofoon "slurpt" 25 a 30 mA
ontstemming van het orgeltje. Hiertoe
hetgeen zo weinig is dat hij met lange
wordt de stemweerstand PI van 1
re levensduur uil batterijen kan worden
kOhm vervangen door een draai- of
gevoed dan een draagbare ontvanger.
liever nog door een schuifpotmeter,
De 9 Volt betekent dus 2 platte batte
die aan de buitenzijde gemakkelijk
rijen of 6 reuzeslaven van 1,5 Volt.
bedienbaar is. Indien tijdens het spelen
Een nelvoeding zou wel nuttig kunnen
deze potmeter wordt bediend (probeer
zijn, maar betekent hier slechts vragen
het maar eens met de inslelpot) wor
om ekslra moeilijkheden. Een univerBC >-stJ
den de vreemdste geluiden hoorbaar,
seelmeter tussen de + van de batterij
die inderdaad de speelmelhoden van
en en de voeding kan dienen om de
Jimmy Hendrix kunnen evenaren.
goede werking van de elekturofoon
Tot slot nog een verzoek aan elekturoaan le tonen.
fonisten. die eigen ideeen hebben. Meld
Figuur 1. Viennaal-versterker met lage
Een waardevolle tip kan eveneens zijn
om de gaatjes waarin de instelweer- uitgangsimpedantie brengt het uit ze ons en werp U ook eens op het pro
slanden moeten vallen iets op te boren, gangssignaal (80 m V) van de elekturo bleem om voor de linkerhand een stiftorgel te ontwerpen dal akkoorden kan
ofwel de pennetjes van de weerstanden foon op 300 m V.
produceren.
wal bij te vijlen.
De eerste publikaties met betrekking lol de minicord B
Wal de varianten betreft zijn er een aantal zeer merk
(elektuur. jaargang 1966) kunnen een technische hand
waardige.
leiding hierbij zijn.
Af te keuren vinden wij het idee om het toetsenbord
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Figuur 2a. Een 3-bits-teller, opgebouwd met AC-flipjlops (zie novem
bernummer 1970) en de bijbehorende
waarheidstabel).
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dobbelen
met IC’s
De elektronische dobbelsteen is
een bizonder speels objekt dat,
uitgevoerd met IC's perfekt
funktioneert en dank zij de
huidige prijsontwikkeling van
de digitale IC's, nog maar
weinig kost.

Als de avonden langer worden is de
tijd weer aangebroken voor allerlei
oud-hollandse spelen waarbij minstens
één dobbelsteen tot de attributen be
hoort. Uit de literatuur die op het
ogenblik beschikbaar is blijkt dat dit
onmisbare
gebruiksvoorwerp
een
groot nadeel heeft: het wil nogal eens
zijn weg in vertikale richting zoeken,
waar uitsluitend bewegingen in hori
zontale richting gewenst worden ge-
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2b

Figuur 1. Blokschema van een elek
tronische dobbelsteen niet uitlezing
volgens het ogenpatroon.

2c
r5V

Figuur 2b. Schema van de AC-flipflop met de FJH231 (SN7401).

Figuur 2c. Aansluitgegevens van de
SN7401 (FJH231).

ach*
Om aan dit ongemak te ont
komen hebben twee schrijvers - ai dan
niet zelfstandig 2 - een oplossing hier
voor gezocht en gevonden in de elek
tronische dobbelsteen.
In het onderstaande is, voortbouwend
op wat al over dit onderwerp is ge-

schreven, geprobeerd een (dobbel
steentje bij te dragen in de vorm van
twee oplossingen waarbij een mini
mum aan IC’s gebruikt wordt.
De elektronische dobbelsteen is op
gebouwd uit een multivibrator, een
teller en een circuit, het zogenaamde

dekodecrcircuit, dat er voor zorgt dat
het voor een dobbelsteen noodzake
lijke bit-patroon ontstaat (zie blokschema fig. 1). De teller plus ’t daar
bij behorende dekodeercircuit kan
men samenstellen met behulp van
het IC 7401. Een andere mogelijkheid
is een geïntegreerde teller te gebrui
ken.
Van beide mogelijkheden worden de
vóór- en nadelen nagegaan die er aan
verbonden zijn: in beide gevallen
echter staat het streven naar gebruik
making van een zo klein moge lijk
aantal IC’s voorop.
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Dobbelsteen met AC-flipf!ops (7401)

Voor een elektronische dobbelsteen is
het noodzakelijk een teller te gebrui
ken die in zes en niet meer dan zes
toestanden kan verkeren. Zoals in het
vorige nummer is uiteengezet is het
aantal posities (onderling verschillen
de bitpatronen) dat met een teller ver
kregen kan worden gelijk aan 2n,
waarbij n het aantal gebruikte flip
flops voorstelt3. Met twee flipflops,
zijn dus 22 = 4 posities mogelijk,
met drie flipflops 23 posities. De teller
zal daarom uit drie flipflops moeten
bestaan, waarbij twee posities niet ge
bruikt mogen worden (figuur 2).
Teneinde na te gaan welke posities
het beste kunnen worden uitgcschakeld bekijken we het bitpatroon dat
voor een dobbelsteen vereist is (zie
figuur 3). Om verwarring te voor
komen met de letters die de uitgangen
van de teller aangegeven is het „ogen
patroon” van de dobbelsteen aange
geven met de letters p, q, r en s.
Wanneer nu van de teller (fig. 1) de
posities 0 en 7 worden weggelaten,
dan ontstaat een bitpatroon dat al een
zekere overeenkomst vertoont met het
„ogenpatroon” van figuur 3b, im
mers C komt nu overeen met r en A
met p. Kolom q moet alleen op de
eerste regel ’O’ zijn en verder steeds
T. Uit de waarheidstabel van de teller
blijkt dat C of B steeds ’T zijn, uit
gezonderd op de 1c regel. Kolom q is
dus steeds ge'ijk aan B of C in
booleaanse notatie: q = B 4- C.
Tenslotte kolom s: Deze kolom moet
alleen op de laatste regel ’T zijn. Uit
de waarheidstabel van de teller blijkt
dat C en B beide alleen ’T zijn op de
laatste regel van de waarheidstabel;
voor s wordt daarom B.C gekozen.
De teller moet de teleyelus van figuur
4a doorlopen, dus na positie 6 moet

3

« • I

Figuur 3a. Het ,,bitpatroon” van de
dobbelsteen, waarbij gebruik wordt
gemaakt van zeven lampjes verdeeld
in vier groepen (p, q, r en s).
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Figuur 3b. Hetgeen in figuur 3a illu
stratief is uitgebeeld wordt hier in een
waarheidstabel weergegeven.

Figuur 4a. Waarheidstabel van de
voor de dobbelsteen benodigde 6-teller.
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Figuur 4b. 6-teller met AC-flipflops.
Het resetten van de teller van positie
7 naar positie 1 kost slechts 1 NAND.
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Figuur 5. Dekodeercircuit met 3
NAND’s, waarbij gebruik wordt ge
maakt van de inverterende uitgangen
van de teller uit figuur 4b.
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riet dekodeercircuit en de uitlezing
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Figuur 6. Stuurschakeling voor de
lampjes in het ogenpatroon.
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positie 1 komen inplaats van positie 7;
met andere woorden flipflop A moet
omklappen, maar de flipflops C en B
moeten naar ’O’ gaan. Dit kan op een
voudige wijze worden bereikt met be
hulp van één NAND-poort waarvan
de uitgang in „wired-or” verbonden
is met de uitgang van flipflop B en
de triggeringang van flipflop C. Tijdens
het doorlopen van de posities 1 tot en
met 5 wordt de uitgang van de
NAND-poort gedwongen B te volgen,
zodat er geen ongewenste pulsen op
de ingang van flipflop C kunnen
komen. Zodra de teller echter positie
7 bereikt heeft, zijn A en C beide ’l’;
de uitgang van de NAND-poort (fig.
4b) gaat dan naar ’O’ waardoor B die
dan eveneens ’l' is, gedwongen wordt
naar ’O’ te gaan met als gevolg dat
een neergaande puls op de triggerin
gang van flipflop C verschijnt waar
door deze ook ’O’ wordt. Hiermee is
bereikt dat de teller de gewenste telcyclus doorloopt.

Figuur S. Voedingsgedeelte van de
elektronische dobbelsteen met stabili
sator voor het voeden van IC’s. De
batterij kan eventueel vervangen wor
den door het voedingsgedeelte in
figuur 8b.

Figuur 7. Multivibrator uitgevoerd
met 2 NAND’s.

Het dekodeercircuit (figuur 5) is,
dankzij het feit dat de inversen van
A. B en C zonder meer beschikbaar
zijn, bizonder simpel. Hier komen p
en r overeen met A en B. terwijl q en
s met behulp van NAND’s wordt ver
kregen. Voor q is slechts één NAND
nodig, want de ekspressie B.C is ge
lijk aan B + c = q. Kolom s wordt
verkregen door de uitgangen van twee
NAND’s met elkaar te verbinden
(wired-or). De ingangen van elk der
NAND’s worden met elkaar verbon
den, zodat er een NOR-poort ontstaat.
Ko’om s is dan gelijk aan B + C =
B. C.
De uitlezing geschiedt door middel
van lampjes die vo'gens een bepaald
patroon zijn opgesteld. De lampjes
worden gestuurd door de schakeling
in figuur 6. De twee lampjes overeen
komende met q, r en s worden paral
lel geschakeld en uit één schakeling
gestuurd, zodat er in het totaal vier
van dergelijke circuits nodig zijn.
Transistor TA fungeert als emittervolgcr zodat slechts een geringe stuurstroom nodig is. Tevens wordt hier
door het schakelniveau van het circuit
verhoogd hetgeen de betrouwbaarheid
ten goede komt (grotere storingsmarge). Weerstand Rb begrenst de
basisstroom van transistor TB. Met de
hier beschreven indikatorschakeling

kunnen twee lampjes van
50 mA worden gevoed.

6 Volt

De multivibrator
Deze is opgebouwd uit 2 nand-poorten. Via een druktoetsschakelaar kan
men de multivibrator starten en hier
mee de dobbelsteen „werpen”
De willekeurigheid van de dobbelsteen
is afhankelijk van de hcrhalingsfre-

kwentie en neemt toe naarmate deze
frekwentie hoger wordt. Bij een kondensatorwaarde van 0,1 iiF zal de
frekwentie hoog genoeg zijn om een
grote willekeurigheid te waarborgen.
Voeding
Wanneer als voeding een 6 Volt bat
terij wordt toegepast dan kan men de
schakeling van figuur 8 toepassen. De
lampjes
en
indikatorschakeiingen

Figuur 9. Volledige schakeling van de
elektronische dobbelsteen uitgevoerd
met NAND’s (7401).

worden hierbij rechtstreeks uit de bat
terij gevoed terwijl de voedingsspan
ning voor de IC’s uit een stabilisatiecircuit wordt betrokken. De zener-
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diode zorgt ervoor dat de spanning
niet groter kan worden dan ca. 5 Volt.
Men kan de schakeling op eenvoudige
wijze uitbreiden met een netvoeding
door de batterij te vervangen door een
gloeistroomtransformator met gelijkrichtcel en bufferkondensator, zoals
in figuur 8a is aangegeven.
Men kan zonder meer ook een 12
Volt-batterij toepassen mits eveneens
12 Volt-iampjes worden gebruikt.
De kompiete schakeling van de dob
belsteen, volledig uitgevoerd met IC’s

Figuur 11. Waarheidstabellen van
drie geïntegreerde tellers (MSI).

12
P
0
0
0
1
1
1

q
0
1
1
0
0
1

1
1
1
1

s
O

o
o
o o
1

1

"aantal ogen"
2
6
4
3
1
5

Figuur 12a. Bit patroon van de dobhelsteen uitgevoerd met het IC
SN7492N.
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Figuur 12b. Waarheidstabel van de
SN7492 waarin tevens de inversen
van B en D zijn aangegeven.

p = D _
q = B.Djfr C___
r = B + D = B.D

s = B.D

Figuur 12c.
Boolese ekspressie van het benodigde
dekodeercircuit.

I
van het type 7401, is weergegeven in
figuur 9. De voedingslijnen van de
IC’s zijn ekstra ontkoppeld zodat
eventuele stoorpieken (bijvoorbeeld
ten gevolge van het schakelen van de
lampjes) geen invloed hebben.
In figuur 10 is de print met bijbe
horende komponentenopstelling weer
gegeven. Op de print is tevens het
voedingsgedeelte aangebracht en ruim
te gelaten voor het monteren van de
lampjes volgens het ogenpatroon.

IC dobbelsteen met volledig geïnte
greerde teller (M.S.I.).

In het voorgaande is met behulp van
AC-flipflops een teller samengesteld
met een bitpatroon dat zo veel moge
lijk overeenkomst vertoonde met het
voor een dobbelsteen benodigde bit
patroon. De vraag rijst nu of met de
in TTL verkrijgbare tellers niet een
eenvoudiger oplossing mogelijk is.
Allereerst wordt nagegaan welke tel
lers voor toepassing in aanmerking
komen (zie figuur 11).
Al deze tellers bestaan uit vier flip
flops waarbij de uitgang van de eerste
(de zgn. A-flipflop) niet intern verbonden is met de ingang van de
tweede flipflop (de B-flipflop).
Voor een elektronische dobbelsteen is
het noodzakelijk een teller te gebrui
ken die in zes en niet meer dan zes
toestanden kan verkeren. Hieraan
voldoet het geïntegreerde circuit
SN7492, indien tenminste alleen ge
bruik wordt gemaakt van de drie
flipflops B, C en D. Bij de zogenaam
de ongekontroleerde IC’s komt het
nog al eens voor dat de A-flipflop niet
werkt, terwijl de rest van de schake
ling geheel intakt is. Deze IC’s zijn
dan voor ons doel goed te gebruiken.
De. volgorde van het bitpatroon van
de dobbelsteen (figuur 12a) wordt nu
dusdanig gewijzigd dat een zo groot
mogelijke overeenkomst met de waarheidstabel van de SN7492 ontstaat.
De kolommen van deze waarheidstabel moeten weer vertaald worden in
kolommen van het bitpatroon. Kolom
p komt overeen met D en kan direkt
worden gebruikt. De kolommen q, r
en s worden met behulp van de inversen van B en D verkregen. In de met
de inversen van B en D uitgebreide
waarheidstabel van de SN7492 (figuur
12b) lezen we af dat B.D = 1 slechts
één maal voorkomt en wel op de
tweede regel; daarom kiezen we B.D

voor s. Kolom r moet steeds ’l’ zijn,
uitgezonderd op de voorlaatste regel;
aan deze voorwaarde voldoet B + D.
Tenslotte kan men konstateren, dat
kolom q praktisch gelijk is aan kolom
C, op de tweede regel na; hier moet
in plaats_van een ’O’ een T’ komen,
waar B.D voor kan zorgen. De ekspressie voor q wordt dan B.D 4- C
(zie figuur 12c).
De logische schakeling van één en
ander is afgebeeld in figuur 13. Voor
de dekodering worden twee IC’s van
het type 7401 gebruikt. Van de teller
SN7492 dienen de aansluitingen 6 en
7 geaard zijn. De door de multivibrator geleverde pulsen worden toege
voerd aan aansluiting 1 van de teller.
De gehele dobbelsteen uitgevoerd met
de SN7492 bevat drie geïntegreerde
circuits de multivibrator meege
rekend.

Konklusie
Wanneer beide uitvoeringen van de
dobbelsteen met elkaar worden verge
leken. komt men tot de volgende kon
klusie. In beide gevallen zijn drie geintegreerde circuits nodig.
In de 7401-serie nemen de flipflops
weliswaar veel ,.IC-ruimte” in beslag,
maar het dekodeercircuit kan een
voudiger zijn, omdat het bitpatroon
van de teller zoveel mogelijk gelijk is
aan het voor de dobbelsteen vereiste
patroon.
De geïntegreerde teller waarvan het
bitpatroon nu eenmaal vastligt vereist
een ingewikkelder dekodeercircuit. Bij
de schakeling met AC-flipflops zijn
behalve IC’s ook nog een aantal kondensatoren en weerstanden nodig, wat
niet wegneemt dat deze oplossing (nog
afgezien van de ervaring die men met

Figuur 13a. Teller en dekodeercircuit
van de 7492-dobbelsteen. Dit cirbuit
kan zonder meer het met stippellijn
aangegeven gedeelte in figuur 9 ver
vangen.
het werken met AC-flipflops opdoet)
aanbevelenswaardig is aangezien de
prijs van MSI (medium scale integration) op dit ogenblik nog veel hoger
ligt dan de prijs van SSI (small scale
integration).
Literatuur:
1. Elektronische dobbelsteen. H. de
Coreau: elektuur, november 1969.
An electronic dice. Brian Crank:
Wireless World, april 1970.
Een lezer schrijft ons (ir. G. J.
Naaijer): elektuur, juni 1970.
3. Integrierte digitalbausteine, Karl
Reisz e.a., uitgave van Siemens
Aktiengesellschaft, 1970.

Figuur 13b. Aansluitgegevens van de
SN7492.
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Elektronische dobbelstenen zijn reeds meerdere malen gepubliceerd.
Uit een aantal lezerreakties is duidelijk gebleken dat er veel belang
stelling bestaat voor spelen met elektronika. Ook de hieronder gepu
bliceerde ontwerpen geven er blijk van, dat men graag meedenkt
over speelse ontwerpen. Nieuwe inzendingen bevatten hopelijk ook
nieuwe denkbeelden over andere spelen. Op het onderwerp "dobbel
steen" wordt nog slechts eenmaal teruggekornen, daarna wordt er
nooit meer over gepraat.

IC-dobbelsteen
zonder dekodeersirkwie

In onderstaand artikel worden eerst enkele schakelingen behandeld,
die betrekking hebben op de reeds eerder beschreven elektronische
dobbelsteen, terwijl aan het eind nog een geheel nieuw ontwerp ter
sprake komt.
Bij de keus of het voordeliger zou zijn
D
waarde A _B
een veel plaatsinnemende teller met
1
1
0
0
AC-flipflops en eenvoudig dekodeercircuit, dan wel een weinig plaats2
0
1
0
innemende MSI (medium scalc inte1
3
1
0
gration) teller met een komplekser
4
0
1
1
0
dekodecrcircuit. toe te passen, werd de
5
1
1
1
0
gulden middenweg bewandeld.
1
1
6
0
1
Ontworpen werd een synchrone teller,
die een syklus doorloopt van 6 stappen
en direkt het vereiste bitpatroon gene
Figuur 1. Bitpatroon van de 6-teller
reert.
Er zijn nu niet 3, maar 4 flip flops met 7473. De ogensituering is analoog
nodig, dit is geen nadeel omdat 1-^ IC aan die in figuur 11.
niet te koop is.
Voor de teller worden twee IC’s van
het type 7473 gebruikt, die bijna over
al te verkrijgen zijn. De behuizing be
vat twee JK-masterslave flipflops,
14 U 13
12
terwijl iedere flipflop met een ekstra
direkt clear (reset) input (figuur 2) is
ö
[q
uitgerust.
CLEAR
Bij een synchrone teller is de volgende
stand van de teller steeds een funktie
CLOCK K
K CUOCK
J
van de vorige stand. Eenmaal gestart
in een bepaalde beginstand wordt
2 n 3 r
steeds een vaste cyklus doorlopen.
Het schema van de teller toont fig. 3.
Indien gebruik wordt gemaakt van
batterijen voor de voeding, kan men
Figuur 2. Intern schema en aansluitde resettoets Sj aanbrengen. De teller
gegevens van de 7473.

c
o
o
o

2

TH

vb n5

3

n6 n7

wordt nu bij het indrukken van S]
gereset in de stand 0000. waardoor
alle lampjes uitgaan en de levensduur
van de batterijen dus wordt verlengd.
Omdat het aantal J-ingangen van
FF3 en FF4 moet worden uitgebreid,
kan men gebruik maken van nandgates. Bij de teller geldt dan dat
J3 = Qi • Q2 en J4 = Qi • Q3
(figuur 4). Daar dan echter een IC
(bv. 7400) meer nodig is, is het een
voudiger en goedkoper om 4 diodes
toe te passen. Dit moeten, met het
oog op de kniespanning, germaniumdiodes zijn. De goede werking van de
teller wordt hierdoor niet verstoord.
Om de werking van de teller te be
grijpen. beschouwt men eerst de
waarheidstabel van een JK-flipflop
(figuur 5).

Neemt men als beginstand van de
teller 1000 aan, dan geldt:
J, = l.K,
1; J2 = 1,K2 = 0; J3
0,
K3 = 0; J4 = 0. K4 = 1. Na één klokpufs zullen dan FF, en FF2 omgeklapt
zijn, terwijl FF, en FF4 zijn blijven
staan. De volgende stand van de teller
is dan 0100. Hoe één en ander verder
in zijn werk gaat bij het doorlopen
van de cyklus, toont de waarheids
tabel van figuur 6.

naar lampendrivers

A

B

D

Vb+5V

Q|

Jl

iTt

Ck FF1 ffi
Q,

K,

C|

—ï ■
/;7473

Figuur 3. Schema van de 6-teller met
tweemaal 7473.
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Q2

J2

ck FF2 II,

DUG

ö2-

k2
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Ck FF3 ff, DUG

ö3

k3
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7473
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q4

K4

Cl

Cl

Q4

J4

ck FF4 ffo

■ Z1 74 73
12?0-3

“ *UG

reset )=|

DUG

si
tekst

ffiUtEUH
Dc voornaamste eigenschap van deze
teller is, dat hij een bepaald bitpatroon kan afgeven en dus als kodegencrator dienst kan doen.

4

01 o-

2

q2o-

IC 1

J3

7400

Qi

°3

3

4

Figuur 4. In plaats van de in figuur
3 toegepaste germaniumdioden kan
men ook nand-poorten toepassen. Otn
de juiste logische funktie te verkrijgen
moet dan wel van de Q-uitgangen ge
bruik worden gemaakt.

spaarschakeling

tn

tn+1

K

2 o_ o
o21
1 o o
1 o 1
o 2_ £
'o 1 1
2 i_ O
1 1 1

QpT

1
O
1
O
1
O
1

o

5

6

O 1
1 O
1 o
1 o
O 2_
o 1
1 o
o 1

FF?
J K O Q J
1 1 1 1 0 1
2 1 1 o 1 1
3
1 0 1
4 1 To 1 1
5 2 2_ 1 £ 1
6 1 1 o 1 1

het

TF3
K Cl Q]J J< Cl[Q|j
0 o 1 |0 O 0 2. o
0 2_ oio O £ 2 o
0 1 ö[T o 0 2. o
0 2_ ÖJÖ <2
o o
0 1 o 1 p_ 2. 2 2.
1 1 ,ö|ö 1 1 o o

j< Q Q
i_ O J_
2_ O 2_
2_ O 2.
i_ o 1
i_ o 1
1 1 o

Figuur 5. Waarheidstabel van een
JK-master-slave flipflop. De JK flip
flop klapt om op de achterflank van
het kloksignaal. In de tabel is tn een
moment juist voor de klokpuls en tn+l
een moment juist na de klokpuls.

Figuur 6. Waarheidstabel met de inen uitgangstoestanden van de vier
flipflops.

zich via een weerstand Van 47 Q kan
opladen. Zodra relais Ra weer is af
gevallen, komt C2 aan de basis van T,
te liggen, waardoor de transistor in
geleiding komt en de lampjes gaan
branden. Dc kondensator C2 ontlaadt
zich via dc basis-emitterovergang. De
transistor gaat nu langzaam terug

naar de spertoestand, waardoor de
lampjes ook geleidelijk gaan doven.
Dc tijdsduur dat dc lampjes branden
is lang genoeg om de worpstand af te
kunnen lezen. Wil men eventueel nog
maals deze stand aflezen, dan behoeft
alleen schakelaar S2 ingedrukt te
worden.

7
2^1613

+ Vo- = 6a7 V

tpÈ
°

Töoop

Hz
Indien voor de voeding batterijen
worden gebruikt, is om dc levens
duur ervan te vergroten de schakeling
uit figuur 7 ontworpen. Dc werking
is als volgt: bij het indrukken van
schakelaar Sb laadt de kondensator Cj
zich op via relais Ra- Hierdoor wordt
relais Ra gedurende korte tijd be
krachtigd, waardoor kondensator C2

o-

[

kollektor 2N1613 of TUN

§
dobbelsteenlampjes

C2| [

-o

Figuur 7.
Met behulp van deze
spaarschakeling kan de dobbelsteenuitlezing worden onderdrukt, zodat het
stroomverbruik aanzienlijk kan wor
den beperkt.
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kan de tijd van uitrollen van zeer
kort tot ca. 2 sekonde worden ge
varieerd.
Een voordeel van de schakeling is ook
nog, dat de dobbelsteen niet met een
verbreekkontakt werkt, maar met een
maakkontakt, dat gemakkelijker is te
krijgen.
Als nu schakelaar S wordt geopend,
wordt kondensator CB opgeladen,
waardoor de TUN gaat geleiden en
de multivib. start. Als S weer wordt
gesloten, ontlaadt de kondensator zich
over Rw en de TUN gaat terug naar
de spertoestand. Verder kan nog wor-

rollende
dobbelsteen

Een elektronische dobbelsteen onder
scheidt zich van de bekende kubus
met ronde hoeken, doordat de eerste?
direkt het getal aangeeft, terwijl de
gewone dobbelsteen de spanning er
nog even inhoudt door het uitrollen.
Elektronisch is dit uitrollen ook te ver
wezenlijken, door het kontakt, waar
mee de multivibrator (uit elektuur
januari 1971 blz. 145) gestart wordt,
vertraagd te openen. Met de schake
ling van figuur 8 is een vertraging
mogelijk van ongeveer 1 sekonde. In
dien de weerstand K33 wordt vervan
gen door een weerstand van 10 kQ in
serie met een potmeter van 470 kQ

Figuur 8. Het uitrollen van een dobhelsteen is met deze elektronische
schakelaar min of meer te imiteren.

8

9

dobbelsteen
met een IC

den opgemerkt, dat het uitrollen niet
zodanig geschiedt dat de getalsverandering steeds langzamer gaat, maar
dat het getal pas leesbaar is, een
sekonde nadat de knop is losgelaten,
zodat eigenlijk niet van uitrollen kan
worden gesproken.

Li t/m L7 = 6V, 50 mA
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Figuur 9. Schema van de „dobbel
steen met één IC”. Door de 7490 als
zesteller te schakelen wordt een zeer
eenvoudige uitlezing verkregen.
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Figuur 10.
één IC”

Print en koniponentenopstelling van de „dobbelsteen met

Met slechts één IC is ook een zeer
goede dobbelsteen te realiseren zoals fi
guur 9 laat zien. Door toepassing van het
IC 7490, geschakeld als 6-teller, wordt
een eenvoudige uitlezing verkregen.
Bij deze dobbelsteen loopt de uitlezing
nl. niet synchroon met de binaire tellerinhoud. Wanneer de stand van de
teller bv. 3 is staat de uitlezing op 5.
De 7490 wordt rechtstreeks door de
positieve halve periode van de sekondaire trafospanning gestuurd. Hoewel
de 7490 een steile stuurpuls nodig
heeft, werkt hij op deze manier ook
wel.
Figuur 10 geeft een printopzet voor
deze dobbelsteen.

Onderdelenlijst figuur 9
Weerstanden:
= 270
Ri
- 1.5kQ
r2-r3-r6
=
1
r4.h5
= 56 S2
r7

K^ondensator:
Cl
= 250 MF. 10 V
Diversen:
Tri
Si
Li t/m L7

Halfgeleiders;
D-j t/m D4
D5.D6.D7
T1 t/m T5
IC
G1

= trafo 6,3 V/0,5 A
= drukknop
= 6 V, 50 mA
DUG
DUS
TUN
74Q0
B20C6U0
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IC-dobbelsteen
met de 7493

S T

E’

nrrr

trom
Tenslotte nog een dobbelsteen met de
geïntegreerde teller 7493, waarvan
de waarheidstabel in het januarinum
mer 1971 is weergegeven. Ook hier
van worden maar drie flipflops ge
bruikt.

In figuur 11 is de volledige schakeling
van de IC dobbelsteen weergegeven.
Voor de multivibrator wordt gebruik
gemaakt van het IC 7400, waarvan
drie nands worden gebruikt.
Het dekodeercircuit is eenvoudig van
opzet en de werking ervan blijkt
duidelijk uit het schema. Transistor

T|0 zorgt ervoor, dat de teller wordt
gcreset.
Het dekodeercircuit kan hier een
voudig zijn, omdat het bitpatroon van
de teller zoveel mogelijk gelijk is aan
het voor de dobbelsteen vereiste
patroon.

Figuur 13.

Foto 7493 dobbelsteen.
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Onderdelenlijst figuur 11

R1

TUN.
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^-JUN
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TUN
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4,7 nF
TUN
OA 85
7400
7493
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Diversen:
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Si

= 6 V, 50 mA
= drukschakelaar

Figuur 11.

Volledige schakeling van de IC-dobbelsteen met 7493

200 mm

A 01Omm

IC-ontvanger
Een kristal-ontvanger voor begin
ners is in dit tijdperk van geïnte
greerde schakelingen ondenkbaar,
tenzij dit kristal een IC is.
Het ontwerp met TBA 120-kristal
is goedkoop en eenvoudig, maar
toch geen produkt van de firma
”Bar & Boos”. Integendeel. Deze
exalted-carrier-receiver (opgekrikte
draaggolf) is vrij gevoelig en de ver
vorming is laag.
Over de schakeling valt weinig te
vertellen. Deze is rondom het goed
kope IC TBA 120 opgebouwd. Met
de variabele kondensator Ci , die
met L]
de afstemkring vormt,
wordt de ontvanger op een zender
afgestemd. De amplitude-gemoduleerde draaggolf induceert in L3 een
spanning. Dit signaal wordt door het
IC zodanig versterkt, dat de amplitude-modulatie verdwijnt. Op de
punten 6 en 10 ontstaat hierdoor
een blokspanning. Door de hoge
versterking van het IC is de ampli
tude van deze blokspanning vrijwel
onafhankelijk van de veldsterkte.
De detektor is hierdoor lineair.
Het signaal op de punten 7 en 9
verschijnt, na demodulatie, als een
laagfrekwent-signaal aan de uitgang.
De versterking van het LF-signaal is
ca. 40.
Het volume kan met Pi geregeld
worden. Indien de ontvanger met
een versterker gekoppeld wordt,
kan deze regeling natuurlijk ver
vallen.
Op de uitgang kan een koptelefoon
aangesloten worden. De impedantie
moet ca. 2 k bedragen.
De spoelen Li t/m L3 worden om
een ferrietstaaf gewikkeld. Hierbij
moet er op worden gelet, dat de
onderlinge afstand tussen de spoelen
zo klein mogelijk wordt gehouden.
De uiteinden van de spoelen L2 en
L3 kunnen willekeurig aangesloten
worden. De massa-aansluiting van
Li moet absoluut dat uiteinde zijn,
dat naast L2 gelegen is. De juiste
wikkelwijze is in figuur 2 te zien.
De ferrietstaaf kan eventueel inge
kort worden. Het aantal windingen
is omgekeerd evenredig met de
lengte van de staaf. Wordt de lengte
van de staaf gehalveerd, dan moet
het aantal windingen dus verdub
beld worden.
Als antenne kan een stuk draad
fungeren. Eventueel kan ook een
reeds
aanwezige
radio-antenne
goede diensten bewijzen. De ontvan
ger kan met een 9 V-batterij gevoed
worden.
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De werking

drift kan gekompenseerd worden door
Het blokschema is afgebeeld in fi deze kombinatie een temperatuurkoëfguur 1. Aan de fazedetektor I worden ficiënt van -200 ppm/graad te geven.
toegevoerd het versterkte ingangssig ' In de praktijk is het voldoende, als
naal, waarin zich de 1 9 kHz piloottoon voor C2 een styroflex kondensator ge
bevindt, en een 19 kHz blokspanning, nomen wordt. Hiermee werkt de scha
verkregen door het oscillatorsignaal van keling betrouwbaar van -10 tot +50
graden Celciu..
76 kHz twee maal door twee te delen.
De fazedetektor geeft geen signaal af, Het laagdoorlaatfilter voor de phase
als er een fazeverschil van 90 graden locked loop wordt gevormd door C3,
tussen de beide ingangssignalen bestaat. C4, R2 en een interne weerstand. De
Bij een andere waarde van het faze de-emphasis-circuits bestaan uit R3,
verschil levert de fazedetektor een R4 , C7, Cs en de uitgangsimpedanties
spanning af, waarvan dc gelijkspan- van de dekoder.
ningskomponent via een laagdoorlaat Aangezien C3 en C4 fase- en frekwenfilter en een versterker wordt toege tiebepalende elementen zijn, dienen
hiervoor tipen te worden genomen met
een kleine temperatuurkoëfficiënt, bij
voorbeeld polystyreen kondensatoren.
Ce en een interne weerstand vormen
het laagdoorlaatfilter voor de stereoschakelaar. Het circuit kan in monaurale stand gehouden worden door een
positieve spanning van 0,3 volt aan
punt 9. Dit wordt verwezenlijkt met
Rs , Tj en R6 . Via een mechanische
schakelaar of een TAP wordt dan
punt A met de voedingsspanning ver
bonden.
C5 is een koppelkondensator voor de
fazedetektoren. De waarde van 47 n
veroorzaakt een voorijlen van de opge
wekte 38 kHz draaggolf met een be
drag van 3,5°. Verkleining van Cs ver
groot dit bedrag. In totaal bedraagt het
voorijlen 5,5°, aangezien in het circuit
voerd aan de 76 kHz oscillator, die zelf ook fazedraaing ontstaat. Een na
daardoor wordt bijgeregeld tot het ijlen wordt verkregen door het aan
fazeverschil weer 90 graden bedraagt.
brengen van een kondensator Cx tussen
Om te voorkomen dat de opgewekte punt 3 en massa, waarbij een waarde
38 kHz 180 graden in faze verschoven 820 p de voornoemde 5,59 kompenis ten opzichte van de onderdrukte seert.
draaggolf, gaan dekoders van dit tipe De door de niet-ideale middenfrekwent
uit van een oscillatorfrekwentie die doorlaatkromme ontstane fazeverschui76 kHz bedraagt.
ving van het stereosignaal kan dus op
De derde tweedeler is zo geschakeld, eenvoudige wijze worden gekompen
dat een 19 kHz signaal wordt opgewekt seerd. Uiteraard gebruikt men deze
waarvan de faze gelijk is aan die van de mogelijkheid alleen dan, als de kanaalpiloottoon. Hierdoor geeft fazedetek scheiding onvoldoende is, 1 ’tgeen
tor II een gelijkspanningskomponent
blijkt bij stereo-testuitzendingen of uit
af, die evenredig is met de signaalsterk metingen met een stereosignaalgenerate van de ontvangen piloottoon.
tor.
Via een laagdoorlaatfilter wordt de
De op de dekoder aan te sluiten ver
gelijkspanningskomponent toegevoerd sterker dient een ingangsimpedantie te
aan een trigger, die bij een bepaald
bezitten van tenminste 22 k, aangezien
nivo aanspreekt, waardoor de stereo- anders een merkbare beinvloeding op
schakelaar wordt geaktiveerd en de treedt van het de-emphasis filter.
lamp L gaat branden. De dekoder, De maximale stroom voor hetindikatieeveneens een vermenigvuldigerschake- lampje wordt door middel van een
ling, krijgt nu de opgewekte 38 kHz interne stroombegrenzing beperkt tot
draaggolf toegevoerd, waardoor aan de 250 mA.
uitgangen een stereosignaal beschik
baar is.

PLL
stereodekoder
Met het IC MC 1310 P kan een
stereo-dekoder gebouwd worden,
die aan zeer hoge eisen voldoet.
De schakeling bevat weinig eksterne komponenten en de afregeling bestaat uit het instellen van
slechts één trimpotje. De toepas
baarheid van de dekoder wordt
noa vergroot door het feit, dat
kompensatie voor een niet-ideale
middenfrekwent doorlaatkromme op een eenvoudige wijze is
aan te brengen.

Het schema (figuur 2)
Het ingangssignaal wordt via Cj toe
gevoerd aan punt 2 van het IC.
De kombinatie Ri, Pi en C2 bepaalt
de oscillatorfrekwentie. De oscillator-
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Literatuur:
Motorola, advanced Information

Figuur 1. Het blokschema van de schakeling,
waaruit de kompleksiteit van het phase
locked loop sisteem blijkt.
Figuur 2. Het schema van de stereo-dekoder.
De afregelprocedure bestaat uit het instellen
van P-] tijdens een stereo-uitzending, tot het
indikatielampje brandt.
Figuur 3. Print voor de stereo-dekoder met
MC 1310 P.
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Weerstanden:
Kondensatoren:
Rl
= 15k
Ct
=
10JLZ, 16V
R2
=
1 k
C2
= 470 p +
R3
= 3k9
C3
= 0,22 H +
R4
= 3k9
4
= 0,47 [d +
R5
=
27k
=
47 n
C5
Rg
=
10 k
C6
= 0,22 H
R7
= 100k
=
22 n
c7
=
22 n
___________________________
CR
R8
=
100k

Diversen:
p1
= instelpot 4k7
Li
= stereo-indikatielampje
12 V - 75 mA maks.

Halfgeleiders:
Ti
= TUN
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= MC 1310 P
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R5
27k
O.22p

14

Gegevens:

toelaatbare fout in de
osei llatoraf stemming
(geldt alleen voor de in fig. 2
gebruikte komponentwaarden)
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printen
zelf maken
Er zijn zoveel verschillende manieren voor het
maken van printen, dat men daarover een boek
zou kunnen schrijven. Daarom is hier een keuze
gedaan uit een aantal metoden die, om de
doe-het-zelvers sukses te kunnen verzekeren,
eerst allen getest ziin.

Dit werk wordt in de meeste gevallen door het Elektuurlab gedaan.
Dit heeft natuurlijk alleen betrekking op de in Elektuur
gepubliceerde orint-ontwerpen.
Voor het ontwerpen van de lay-out van een zelf ontworpen
schakelino, moet men beginnen met de zogenaamde
gaatjes-pnnt. Dat is een speciale print, waarin veel gaatjes
in een bepaalde rastermaat zitten.
Elk gat is op de achterkant verbonden met een koperring
die niet verbonden is met de andere koperringen. In deze
print worden de benodigde onderdelen gestoken. De be
drading van deze eerste testschakeling moet evenals op de
konventionele manier met geisoleerde montagedraad
gebeuren.
Bij dit werk moet zorgvuldig overlegd worden, hoe later
de gunstigste bedrading op de uiteindehjke print te
bereiken is. Dit geldt zowel voor de elektronische als voor
de mechanische uitvoering.
Zo is het mogelijk dat kapacitieve koppelingen ontstaan
in lange parallel lopende koperbanen. Hierdoor kunnen
oscillaties optreden.
Funktioneert de schakeling op de rasterplaat goed, dan
worden de banen voor de uiteindelijke print met een
viltstift (b.v. Edding 3000, voor dunne lijnen Edding 400)
op de gaatjesprint aangegeven.
De gaatjes print kan na het afsolderen
van de onderdelen voor nieuwe schakelontwerpen
gebruikt worden. De inkt van de viltstift kan met aceton
verwijderd worden.

Het overbrengen van het ontwerp op de koper
zijde van de printplaat

Het uitgangsmateriaal
Als uitgangsmateriaal voor het maken van printen wordt
meestal een 1,5 mm dikke plaat van isolatiemateriaal
gebruikt. Hierop wordt aan een of aan beide kanten met
hittebestendige lijm een 3,5 gm dikke koperfolie opge
walst.
Het isolatiemateriaal van de printen is pertinax of
epoxihars versterkt met glasvezel. Soms wordt ook
polyesterhars en teflon toegepast.
De met glasvezel versterkte epoksiharsplaten (groenachtig
van kleur) zijn vanwege hun stevigheid en vochtongevoeligheid het meest geschikte draagmateriaal voor
de koperfolie.
Uit de overal gelijkmatig aangebrachle koperfolie worden
met behulp van een etsmiddel die plekken verwijderd,
die niet als geleidende verbindingen tussen onderdelen
moeten dienen.
Op de koperzijde van de print bevinden zich na het etsen
banen en kopereilandjes, die de bedrading van de schake
ling vormen.
Deze zeer summiere inleiding geeft slechts een algemeen
overzicht. In het volgende worden de details besproken.

De lay-out
Het belangrijkste en inoeilijkste deel voor het maken van
printen is het ontwerp voor de koperbanen op de koper
zijde van de print. D.w.z. de omzetting van het schakel
schema in de pnnt-layout.
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De volgende bewerking bestaat uit het overbrengen van
.het ontwerp op de koperzijde van de uiteindelijke print.
De koperzijde van de print moet voor het etsen zo voorbe
reid worden, dat alle delen waar het koper moet blijven
bedekt worden met een beschermlaag tegen het
etsmiddel.
Alle niet beschermde koperdelen worden door het
etsmiddel verwijderd. Op welke manier het ontwerp over
gebracht wordt hangt af van het aantal printen, dat nodig
is van een ontwerp.
Heeft men slechts een print nodig, dan wordt het ont
werp direkt op het koper aangebracht.
Moeten echter meerdere printen gemaakt worden, dan is
het foto-chemisch procédé aan te bevelen.

Het maken van een printplaat
Voordat het ontwerp op de print overgebracht wordt,
moet deze met een fijnkorrelig schuurmiddel schoon ge
maakt worden (VIM).
Het koper van de print moet blank en vetvrij zijn.
Vingerafdrukken moeten ook vermeden worden, daar die
de beschermlaag beïnvloeden. Het aanbrengen van het
ontwerp op de koperzijde kan met een fijne penseel en
afdeklak gebeuren; deze afdeklak is in de handel verkrijg
baar.
Voor trekpennen, tekenpennen 03.bij tekenmachines is
de afdeklak minder geschikt, daar deze snel droogt; de
tekenapparaten moeten dan vaak schoon gemaakt worden.
Bij gebruik van viltstiften moet er wel op gelet worden,
dat de kleur van verschillende viltstiften niet etsvast is.
Een zeer goede pen voor dit doel is de Edding 3000 en
voor dunne lijnen de Edding 400 evenals de Dalomarker.
Eenvoudiger en sneller gaat het bij gebruik van afstrijksimbolen. Deze zijn in ruime sortering in de handel ver
krijgbaar.

1

Afstrijksimbolen zij etsvast en zijn oa. opgenomen in het.
Edding-programma R.41 (IC-en transistoraansluitingen,
banen, ogen, aansluitpunten enz. zie figuur 1).
Deze simbolen worden van een doorzichtige kunststof
folie met behulp van een stift op het koper afgestreken.
Deze kleven dan op het koper en vormen de afdeklak.
De plaats waar de simbolen moeten komen, worden van
te voren op de printplaat met lichte ponsslagen aange
geven. Deze ponsgaten geven tevens aan waar de gaten
na het etsen geboord moeten worden. De onderlinge
verbindingen van de simbolen worden hierna gemaakt
met een viltstift.
Het eindprodukt is een zwart afgedekte print, waarop
alleen de weg te etsen delen als blank koper overgebleven
zijn. De afdeklak moet goed dekkend aangebracht
worden. Een eventuele noodzakelijke korrektie kan
gebeuren met de punt van een scherp mes. Een scheer
mesje is hier ook geschikt voor. Na het drogen van de
afdeklak (10. . .15 min) kan de print geetst worden.
Heeft men meerdere malen dezelfde printen nodig, dan
kost de hier beschreven methode te veel tijd. In zulke ge
vallen is het foto-chemisch procédé beter.

Het foto-chemisch procédé
Het maken van printplaten met behulp van het
foto-chemisch procédé gebeurt op dezelfde manier als het
maken van de zogenaamde kontaklafdrukken in de
fotografie.
Het uitgangsmateriaal is weer een met koperfolie bedekte
plaat. Op de koperzijde bevindt zich een laagje lichtge
voelig materiaal. Fotogevoelige printen zijn in de handel
verkrijgbaar maar kunnen ook zelf gemaakt worden.
Het materiaal om de lichtgevoelige laag op de printplaat
aan te brengen, wordt in een spuitbus geleverd.
Voor het aanbrengen van deze lichtgevoelige laag, die de
grootste gevoeligheid heeft in het UV-bereik, is geen doka
nodig. Ook de verdere behandeling van de print kan bij
gedempt daglicht gebeuren. De fabrikanten van de
sprays geven nauwkeurige aanwijzingen voor de toepas
sing hiervan aan op de spuitbus.
De lay-out wordt nu niet direkt op de koperzijde van de
print aangebracht, maar op een transparante plasticfolie.
Voor het maken van dit origineel dienen weer de al
eerder beschreven afstrijksimbolen en een viltstift. Is de
lay-out helemaal klaar en bijgewerkt, dan kunnen hiervan
vele printafdrukken worden gemaakt.
Natuurlijk is deze methode ook bruikbaar voor het maken
van slechts een print. Men heeft dan een korrigeerbaar
origineel, dat bij eventuele veranderingen te gebruiken is.

Kopieeren en ontwikkelen
De folie met de volledige lay-out wordt op de te belichten
print gelegd en met een glasplaat afgedekt.
De glasplaat zorgt ervoor, dat de folie overal vlak op de
print ligt. Een kopieervenster, zoals fotoamateurs ge
bruiken, is hier goed bruikbaar.
De belichtingsduur is afhankelijk van de fotogevoelige
laag en de lichtbron.
Daar deze laag een grote belichting toelaat, is de belich
tingsduur niet kritisch. Als voorbeelden (voor positieve20-printen) zijn de volgende waarden opgegeven.
Gloeilamp 100 W, afstand 20 cm, belichtingsduur ongeveerl 0 minuten.
Fotolamp 500 W (Philips-Photolita), afstand 20 cm,
belichtingsduur ongeveer 3 minuten.
onge-
Hoogtezon 300 W, 25 cm afstand, belichtingsduur onge
veer 30. . . 60 sekonden.
Als ontwikkelaar dient natrium-hydroxide. Deze ontwik
kelaar kan, met de in elke drogisterij verkrijgbare natrium,
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zelf samengesteld worden. Deze samenstelling luidt:
7 gram op 1 liter water. Men moet wel voorzichtig zijn
• met de ontwikkelaar, omdat het een sterk etsende
vloeistof is.
De ontwikkelaar verwijdert alle belichte plekken van de
lichtgevoelige laag, zodat donkere plekken van de lay-out
overeenkomen met de koperbanen op de print. Na het
het ontwikkelen kan men de print met water afspoelen-

Het etsen
Etsmiddelen zijn in de handel ook als vloeistof verkrijg
baar. Meestal wordt dit zelf gemaakt met ammoniumpersulfaat of ijzertrichloride.
Gemakkelijk is ook het gebruik van een ammoniumpersulfaatoplossing voor het etsen, daar het etsproces in
deze heldere vloeistof makkelijk te kontroleren is.
De samenstelling van de etsvloeistof luidt : 100 gr
ammoniumpersulfaat op 1 liter water. Ammoniumpersulfaat is een wit zout, dat in de handel verkocht wordt als
etsmiddel voor gedrukte schakelingen.
Het etsmiddel werkt sneller als het tot maksimaal 70°C
-verwarmd wordt. Men moet er wel op letten, dat de tem
peratuur niet hoger wordt; er mogen zich geen kleine
belletjes vormen, die eventueel delen van de afdeklak los
kunnen maken. Het etsproces duurt ongeveer 10 . .15
minuten? de vloeistof kan vaker gebruikt worden.
Een in verzadiging geraakt etsmiddel is te herkennen aan
de donkerblauwe kleur en aan de etsduur die sterk toe
neemt.
Na het etsen moet de print goed met water afgespoeld
worden. Daarna wordt de afdeklak met aceton verwijderd.
Als laatste handeling moeten de gaten geboord worden.
De diameter van de boren kan variëren van 0,8. . .1,2mm.
Voor het boren van deze gaten zijn de kleine mini-boormachines als ook handboormachines met flexibele as
bruikbaar.
Na deze bewerkingsfase kunnen de onderdelen op de
print gemonteerd worden.
Het vastsolderen van de onderdelen op de koperbanen van
de print wordt gemakkelijker gemaakt, als men de print
met soldeer-aktieve lak bespuit. (Flux).
Het is ook mogelijk om deze lak met watten aan te breng
en. Tevens dient deze lak om het oksideren van het
koper tegen te gaan.
blux kan gemaakt worden door hars in brandspiritus op
te lossen, zodat een dikke honinggele vloeistof verkregen
wordt.
Wil iemand zijn print een professioneel uitzien geven,
dan kan hij op de komponentenzijde een opdruk maken
met de afstrijksimbolen.
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Printmateriaal, dat met VIM, ATA o.i.d. en eventueel met fijn staal wol gereinigd is.

Printlayout of fotokopie

Koperzijde beplakken met

Print geheel met afdeklak,

ervan wordt op koper-

PVC, zoals Boeklon, DC-

stearine of was (van kaarsen)

zijde gekleefd

Fix, Coroplast o.i.d.

bedekken.

Layout overtekenen op

Gaten aftekenen c.q.

centeren op koperzijde.

Printlayout met ballpoint

koperzijde met karbon

"overdrukken" op koper

ertussen.

zijde, evenals gaten.

Wat niet weggeëtst moet

worden, vullen met afdek

Fotografische metode.

lak of Edding 3000.

Met naald of ander voor
werp weg te etsen banen
wegkrassen, gaten aan

tekenen.

Gaten boren 1 of 1,3 mm.

In PVC, met scherp mesje

banen wegsnijden, waar
koper weggeëtst moet
worden.

Met afdeklak worden de

Koper met scherp mesje

korresponderende gaten

wegsnijden, waar isolatie

verbonden.

moet komen.

Etsen met verdund salpeterzuur, ferrichloride of ander etsmiddel.

Goed afwassen met water.

Gaten boren 1 of 1,3 mm (Indien niet eerder

geboord).

Reinigen met benzol, aceton en/of fijne staalwol.
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Een beetje plastikspray beschermt deze opdruk tegen beschadinging.

Het maken van printen uit elektuur ontwerpen
Zoals reeds vermeld zijn er vele mogelijkheden om printen
zelf te maken.
Een methode, die goede IC-aansluitingen en eksakte af
standen weergeeft wordt hier beschreven.
De printtekening wordt op de gereinigde koperzijde van
de print gelegd. Tussen het koper en de tekening,moet
een stuk zwart karbonpapier gelegd worden. Hierna zijn
de boorgaatjes gemakkelijk door te tekenen.
Daarbij worden bij onderdelen met meerdere aanslui-

tingen slechts twee punten doorgetekend, die de plaats
aangeven, waar het simbool afgestreken moet worden; bij
transistoren is b.v. de basisaan'sluiting voldoende. Vervol
gens strijkt men op de gemerkte plaatsen de meerpohge
onderdelen (b.v. IC-voeten) van het overeenkomende
afstrijksimbool af.
De resterende plekken worden dan met de viltstift bijge
tekend. Eventuele korrekties kunnen dan aangebracht
worden met een scheermesje. Als hulpmiddel voor het
dóortekenen werd bewust zwart karbonpapipr (voor
schrijfmachines) gebruikt, omdat de met blauw karbonpapier uitgevoerde kopieen bij het etsen gemakkelijk afge
brokkelde randen gaven. De kopie wordt dan geetst en
verder afgewerkt.
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TUP TUn DUG DUS

Elektuur-schakelmgen worden, indien mogeh|k. altijd zó
opgezet dat komponenten kunnen worden gebruikt die
normaal in de vakhandel verkrijgbaar zijn. De technische
gegevens van veel verschillende tipen transistoren en dioden
komen dermate overeen, dat zij zich soms alleen nog
onderscheiden door afwijkende behuizingen en aansluitingen,
Derj
rgehjke universeel toepasbare tipen worden in elektuurscha
takelmgen vaak niet met een bepaald tipenummer

aangegeven. maar Simpelweg met TUP (transistor-unrverseelpositief). TUN (transistor-unrverseel-negatief). OUG (diodeuniverseel
•l-germamum) en DUS (diode-universeel-silicium).
In de tabel
tellen I en II zijn de eisen opgenomen waaraan deze
halfgel
(leiders minimaal moeten voldoen. Verder zijn in deze
tabellen de belangrijkste gegever
"tni te vinden van enkele andere
tipen, die in elektuur-schakeling
ingen vaak worden toegepast
In tabel III zijn nog enkele hal
ilfgefeiders vermeld die buiten

Tabel I: minimumgegevens voor:
TUP en TUN (Transistor Universeel Pnp of Npn)
toren
b niet universele door elektuur toegepaste transisto
type

PNP
NPN

TUN
TUP
AD 149
AF 118
BC 107
BC 108
BC 109
BC 148
BC 149
BC 171
BC 177
BC 178
RC 182

N
P
P
P
N
N
N
N
N
N
P
P
N

BC 237
BC 239
BC 298
BC 302
BC 308b
BC 328b
BC 338b
BD 130
BD 130Y
BD 132
BD 135
BD 136
BD 137
BD 138
BD 139
BD 140
BD 241
BD 242
BF 115
BF 173
BF 197
BF 254
8 F 259
BFY 34
BFY 90
BU 111
TIP 31
TIP 32
TIP 42a
2N1613
2N2219
2N2905
2N3055
MJE 3055
MJE 2955

FET

2N3819
2N4393
40602
E 300
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VceO
(V)
20
20
30
20
45
20
20
20
20
20
45
25
50

N
N

N
P
P
N
N
N
P
N
N
P
N
N

VcbQ
IV)

50
70
50
30
20
30

30
50
30

003
0.2
0,2
0,2
0.2
0,2
0.2
0.2
0.2

45
20
25
45
25

50
30

0,2
0.2

60
30

0,5
0.2

25

30

60
60
45
45
45

100

60
60
80
80
45

30
30
100
100

60
45
45
45

10
40
40
30
300
75
30
400
40
40

300
30
15
300
40

40
60
50

75
60
60

30
60

70
60
60

N-kanaal
P -kanaal

N
N
N
(MOS-FET)
N

d

0.1

45
30
25
25
20

N
N
N
N
N
N
N
N
N
P
P
N
N
P
N
N
P

‘cmaks
(A)

100

100
100

15
15
6
15

l'5
<5

1.5
3
3
0.03
0.25
0,025
0,03
0.1
0,5
0.05
3
3
6

0.8
0,6
15
10
10

Tabel II, minimumgegevens voor:
a. DUG en DUS (Diode Universeel Germanium of Silicium)
b. niet universele door el^ktuur toegepaste dioden
Pmaks
(W)

100
100
100
180
125 500
125-900
150-800
125-900
< 900
125-500
75 260
75 500
125-500

0,1
0.1
32.5
0.375
0.3
0,3
0.3
0,25
0,22
0.25
0,3
0,3
0.3

125-500
380 800
75 500
100-240
180-460
50-200
100-170
20-70
20 70
10-40
40 250
40-250
25 160
25-160
40 160
40 160
20
20
40 165

0 3
0,3
0.375
0,85
0.3

115
> 25
40-120
>
5
20-100
20-100
40 120
35-300
25-120
20-70
20-70
20-70

’G
InA)

VDS
(V)
25
40
20

0.2
0.1
1

10 000

30

0.5

4500 9000

0,625
100
100

11
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6,5
40
40
0,145
0,26
0,25
0,3
5 .
2.6
0,2
50
30
30
65
0.8
0.8
0.6
115
90
90

(W)
4000

het bestek van de tabellen I en II vallen
In tabel IV worden enkele tipenummers gegeven van half
geleiders die voldoen aan de TUP-TUN-DUG-DUS-eisen
Hiermee worden uitsluitend eerste-klas transistoren en dioden
bedoeld, die zijn voorzien van een origineel fabneksstempel
Geenszins worden hiermee eksemplaren bedoeld die met 'of
iets dergelijks' worden betiteld.

0.2
1.8
0.4

0.25

Ft
(MHz)

300
300
300
300
300
300
150
150
150

250
300
150
120
130
100
200
1.1
60
250
75
50
75
50
75
230
550
550
300

Germa-

behui
zing

100
100
1/0.5

2

2

18
18

type
DUG
DUS
1N914
1N4004
S2E
BA 127
BAY61
(1N4148)
BY 126
BY 127

si

(A) $

(V)

20
25
100
400
380
60
75

3
0.2
0,225

650
800

12

halfgeleider
materiaal +
soort

18

(V)

BA 124

Si-Varicap

30

TIL 23
TIL 63

2
50

BB 103
BB 105B
BB 109G
BPY 78

GaAs LED
Ga As
fototransistor
Si-Varicap
Si-Vancap
Si-Varicap
fotothyristor

BRY 52-400
BT 101
BTX 94-400
ECC402
ER 900

tnac
thyristor
triac
triac
tnggerdiode

30
30
30
50

90
10Ó
1,4 GHz
20
0.3
0,3

60
250
200
0.8
2.0
2.0
Ft
(MHz)
60

•lek
(pA)
100
0,025
10-50
0,4

CD
(pF)

(W)5

behutzing

0,25
0,25
0.25

10
5
4

10
10

0.25
500

2,5

10
10/21

11

hui-

algemene gegevens
lmaks-0.06A.llek=0.05pA,cap 25pF (30V)
55pF ( 2V)
Pput rn'n- 400 pW bij I p « 50 mA
Lichtstroom min. 400 pA
Donkerstroom 0,025 pA bij 30 V
cap 30p (3V). 11p (30V)
cap. 17p (IV), 2-2,3p (25V)
cap. 26-32p (3V). 4.3-6p (25V)
la “ 300mA. Iqi = 10mA, lQo = 150mA,
Ptot = 210mW*
ö

4Ö0V-6A
200V-15A (rms)
4OOV-25A (rms)
400V 6A (rms)
doorslagspanning ca. 32V
‘maks = 1A. hek = 0.8mA (maks)

10
12
13

10
16
10
22
23
24
25
26

1
20
8
8
8

4
9
9
behui-

5
6

44

1000

0,035
0.1
0,11

Tabel III, minimumgegevens voor:
afwijkende halfgeleidertipen, die niet in tabel I en II ondergebracht kunnen worden

18
4
4
9
9
9
9
9
9
9
8
8
14
14
15
19

Silicium
ge
si

3

Tabel IV, voorkeumpen voor TUP, TUN, DUG, DUS.
TUN (Transistor Universeel Npn)
(eventueel A, B of C uitvoering)
BC 107 BC 149 BC 183 VN140
BC 108 BC 170 BC 184 TP 107
BC 109 BC 171 BC 407 TP 108
BC 147 BC 172 BC 408 TP 109
BC 148 BC 182 BC 409

TUP (Transistor Ut
Univt
rerseel Pnp)
(eventueel A, B of
>f C uitvoering)
L
BC 153
BC 178
VP150
BC 157
BC 179
TP 251
BC 158
BC 251
TP 252
BC 159
BC 252
TP 253
BC 177
BC253

DUG (Diode Universeel Germanium)
AA 1 19
AAY 1 1
AAY30
AAY 32
AAZ 15

AAZ 17 OA 95
AAZ 18
OA 47
OA 90
OA 91

DUS (Diode Universeel Silicium)

1N914
1N916
1N4148
IN4009
1N4150

1N4151
1N4154
1N4448
BA 100
BA 182

BAX 16
OA 200
OA 202

1

print

printservice
Het maandblad 'elektuur' publiceert bij de meeste schakelingen
tevens een bijbehorend, door het elektuurlab ontwikkelde,
printontwerp kompleet met komponenten-opstelling. Daar dit
printontwerp op ware grootte wordt afgedrukt, wordt het
nabouwen van de schakeling een zeer eenvoudige zaak. Door de
lay-out van zo'n print over te brengen op kunststofmateriaal
voorzien van een laagje koper kan men zelf printen fabriceren
(zie pag. 86).
Voor degenen die zich hier liever niet aan wagen, zijn van veel
elektuur-ontwerpen kompleet geëtste en geboorde printen
(gedeeltelijk zelfs met opdruk van de komponentenopstelling)
in de vakhandel verkrijgbaar. Alle printen in dit boek of in een
willekeurig nummer van elektuur die zijn voorzien van een
EPS-nummer kunnen kant en klaar worden gekocht.
De printen die rond het verschijnen van deze uitgave leverbaar
zijn, werden kompleet met prijzen in nevenstaande lijst
opgenomen.
Om een zo ekonomisch mogelijke afwikkeling te bewerkstelli
gen van de procedure bij rechtstreekse bestellingen, kan
bestelling alleen plaatsvinden tegen vooruitbetaling van het
betreffende bedrag verhoogd met f 1,25 (Bfrs. 19) voor portoc.q. administratiekosten.
Betaling dient te geschieden op giro 1241100
(voor België PCR 17.70.26) t.n.v. Elektuur B.V. - Beek (L)
De gewenste EPS-nummers s.v.p. op de girokaart vermelden.
Duidelijk schrijven vergemakkelijkt de afwikkeling van de
bestelling!

best.nr. guldens Bfrs.

md-voorversterker
HB 14
3,50
universele tijdbasis
HD4
5,50
monolitische buroklok
1421
6,PLL middenfr. TBA 120
1476
4,90
'n beetje versterker
1486
3,schemerlarnpregeling
1487
2,80
stereo dekoder MC 1310
1477
3,85
plam-ontvanger
1503
ekwa-versterker
1499
8.kwadrofonie
1305
2,50
vervormingsmeter
1437
10,50
keuze-tap
1505
4,75
mos tap
1540
6,30
personen-oproep
1325
15,frontplaat pers.-oproep
1325b
7,70
fm-tuner met afscherming 1525
15,scheidingsfilter voor
elektr. luidspreker
1527
3, —
rc-toongenerator
1324
4, wow zonder spoelen
1330
7,PLUS-voeding
1563
7.25
AD-converter
1443
5,25
klaostuk
5,25
1539
supertransistorontsteking
met 8 autostekers
1552
16,dig. toerenteller
1590
6,40
auto inbraakalarm
1592
8,sticker auto inbraak
beveiliging (inkl.portok.) S1592
1,50
----DNL —
'73
1234
4,25
Funkttegenerator
1583
3,90
MF voor FM
1600
8,IC-ontvanger
3147
3,90
universele afvlakeenheid
3170
2,25
LED-balansindikator
3103
2,10
elekturobel
3201
8,discobar
3115
4,50
1465c
brushes
6,50
100 MHz TBA 120 SQDC 3203
7,10
spoel loze ontvanger
4,30
3166
TDA
3135
2,optische sturing
3132
2,10
mosklok 5314 basisprint
1607A
7,90
mosklok 5314 indikatieprint
1607B
5,80
presonant
1522
227,80
presonant vu
1619
mosklok 5314 tijdbasis
1620
4,1627
4,25
tup-tun-tester
1585 15,mf-strip-fm
4,25
ruitenwisser zonder relais 3185
1621A 4,50
minitrom tap
1465A 5,10
minitrom gyrator
1465C 6,50
minitrom ruis
mengversterker
1465B 3,25

nr. blz.

53
83
90
74
45
42
58
105
120
38
158
71
95
225
116
225

110-773
110-731
111- 926
113-1127
113-1137
113-114G
113- 1153
114- 1235
114-1248
114-1258
114- 1270
115- 149
117-350
115- 154
117-334
116-231

45
60
105
109
79
79

116-241
116-250
118-430

118- 453
119-535
119-557

240
96
120

119-526
119-543
119-541

23
64
59
120
59
34
32
120
68
98
107
65
30
32
119

119- 540
120- 633
120-648
120-645
121-727
121-724
121-726
121-731
121-735
121-740
121-743
121-760
121-748
121-767
122- 935

87
330
117
60
64
225
64
68
77
98
49

122-936
122- 958
123- 1055
123-1059
123-1039
123-1050
123-1047
123-1031
123-1032
123-1035
123-1037

225

116-231

DE PRINTEN UIT DIT PRINTENBOEK
print
best.nr. guldens
3 watt armelui's hifi
hb 11
6voeding voor armelui's hifi hb 12
3voorversterker 3 watt
armelui's hifi
hb 13 X 8md-voorversterker
...
. .
3,50
hb 14
97-536 X 6,50
nieuwe edwinversterker
luukse voor- en regelversterker
151252
md-korrektie
1257
3,50
aanvulling luukse v.v.
9,50
1245
alektuurvoeding
1341
7,80
eenv. spanningsstabilisator 1316
3,50
schemerlarnpregeling
1487
2,80
kwadrofonie
2,50
1305
'n beetje versterker
1486
3disko-desk
4,50
1168
elektronische lesley
98-659 5,50
dnl
4,25
1234
tijdbasis
5,50
HD 4
elekturofoon
92- 1251 12,50
IC-dobbel steen
4,30
93- 146
IC-ontvanger
3147
3,90
1477
stereodekoder MC1310P
3,85

90
45

nr. blz.
10
11

120
53
98

9
8
17

226
53
143
117
53
42
38
45
68
83
64
83
188
65
59
58

28
31
34
39
45
46
50
51
55
59
63
65
69
76
83
85

Bfrs.

FM-KOMPLEET
FM-tuner met afscherming
preset voor 5 (of 6)
zenders
mostap voor 5 (of 6)
zenders
frontplaat voor FM
stereodekoder met
CA 3090
stereodekoder met
MC 1310 P
PLUS-voeding
IC-middenfrekwent

1525

15,-

1562

4,50

68

118-425

1540
1554

6,30
25,-

95
375

117-350
118- 427

1226

3,50

53

103-1296

1477
1563
1150

3,85
7,25
3,50

58
109
53

113-1153
118-453
100-952

1457
4,—
1435
10,1465A 5,10
3,25
1465B
1465C
6,50
1497
9,50
25,1512

60
150
77
49
98
143
375

112-1030
112- 1Q41
113- 1144
113-1150
113- 1148
114- 1262
117-353

ELEKTROM
tap-schakelaar
basisprint elektrom
elektrom (gyrator)
elektrom (mengverst.)
elektrom (ruis)
matrix-elektrom
frontplaat elektrom
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B.V. Technische Handelmaatschappij
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veelzijdige moderne
elektronica
van topkwaliteit en -uit voorraad- wordt U uitsluitend geboden door Van Dam Elektronica
en wel, omdat onze handelmaatschappij als distributeur optreedt in Nederland voor onder
andere de volgende merken:

TEXAS INSTRUMENTS

halfgeleiders

R.C.A.

halfgeleiders

TELEDYNE

halfgeleiders

KING

coaxverbindingen

HEXACON ELECTRIC CORPORATION

soldeerbouten en accessoires

alleenvertegenwoordiger zijn voor onder andere:

ELECTRONIC ASSOCIATES INC!

precici condensatoren, hybrideversterkers

BOURNS ELECTRONIC SECURITY SERVICES beveiligingssystemen tegen vliegtuigkaping

DESIGN CONTROLS

elektronische beveiligingssystemen

OPELEC

professionele instrumentkasten

SANSEI ELECTRONICS CORP.

doe-het-zelf elektronisch alarmsysteem,
testprobes en universeelmeetinstrumenten.

alsmede voorraadhouder voor verscheidene andere vooraanstaande fabrikanten, zoals Fairchild,
Philips, Siemens, Beischlag, Rifa, Evox, Colvern, Sovcor Electronique, Görler, Fischer, enz., enz.

DAAROM:
Zoekt U voor een nieuw te bouwen systeem, voor Uw research of voor Uw produktie hoogwaar
dige produkten voor levering uit voorraad, neemt U dan eens kontakt met ons op onder

tetefoon. 070-670022

te/em 25336 dame/ nf.

en ook U zult ervaren, waarom verscheidene vooraanstaande maatschappijen Van Dam
Elektronica gekozen hebben tot hun 'hofleverancier'. Van Dam Elektronica is ook één
van de weinige technische handelmaatschappijen, waarbij het devies 'wat U vandaag nog
bestelt, gaat er ook vandaag nog uit' nog opgaat.

stop met ingewikkeld zoeken
beigewoon
VAN DAM elektronica

^^^F
^^^f

Spoorsingel 49
Postbus 450

Rotterdam-3004
Tel.: 010

670022*

Telex: 25336 damel nl

Postgirorek.: 295550
Verkooppunt voor Amsterdam
Blasiusstraat 14-16

Telefoon : 020 - 947218
Alle prijzen zijn excl. 16% BTW
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BAUMGARTNER
PRINTTRAFO'S
Serie V.B. open, geïmpregneerd
Serie V.B.G. Geheel ingegoten
in kunststofbehuizing.

2

RAUSCH & PAUSCH
Rapa printrelais

3

^3
I’
;

3

|ni65

TRICOLL

i.

I !

-"i
4 TANGENT

4

TEMPLATE
Lay-out ontwerp sjablonen

ALKMAAR

Giro 174515

Printrelais, met 6-12-24 volt
spoelspanning
1-2-4 omschakelkontakten.

Diverse standaard spanningen,
6-12-18-24, 2x6, 2x12, 2x20,
2x24V.
in vermogens van 3.5VA-20VA
leverbaar.

Vlaktransformatoren.

rn 15

in

F

- standaard serie 12-24-18-018V.
Vermogens 0,8-35 VA
- proeftransformatoren
- serie VB tot 200 VA lever
baar.

I

a

=

0

GRAPHIC ETUDE

§

Lay-out tapes en spots, maat
vast, zelfklevend, diverse maten
uit voorraad.

Lay-out Symbolen.

:•

^tco

Sjablonen in 1:1 en 2:1 alle
voorkomende, transistor, weer
standen IC, connector lay-outs.
5 sjablonen per set.

VAREL B.V. ■ WEIDESTRAAT 10 - POSTBUS 8 ECHT. TEL: 04754-2094 + 2734. TELEX: 58271.

VOOR
ONDERDELEN
POSTORDERS
LAAT 204a
TEL. 02200-16123

Bank: Coop. Boerenleenbank G.A.
Alkmaar Rek. 161700 373

RADIO-TV-GRAMMBANDREC. ENZ.
LAAT 166
TEL. 02200-14795
Inschrijving K.v.K. 29162

DE SPECIAALZAAK VOOR:
Proffessionele meetapparatuur
Microfoons: AKG-Beyer- Sennheiser etc.
Hoofdtelefoons: Roelofs - AKG - Beyer etc.
Weerstanden: Philips - Piher - Vitrohm etc.
Draai- en schuifpotmeters: AB.
Condensatoren en elco's: Philips - Evox etc.
Halfgeleiders: Philips - Siemens - RCA - Motor etc.
Techn. Boekwerken: Muiderkring - Kluwer etc.
Antennes en antennematerialen
Pluggen en stekers Japans en europees.
Soldeerbouten: Ersa - Antex - Tout-electric etc.
Bouwpakketten: Philips etc.
Luidspreker bouwkits: Philips - Roselson - etc.
Luidsprekers: Philips - Audax - Visaton etc.
Luidsprekerdoek: pracht kwaliteit.
Snoeren in allerlei soorten.
Lineaire IC's: Philips - Siemens - RCA etc.
TTL IC's: Texas Instruments.
Geluidsbanden: Scotch - BASF - Mastertape etc.
Schakelaars in diverse soorten en uitvoeringen.
Stereo elementen: magneto dynamisch - kristal etc.
Afspeelapparatuur en geluidsboxen.
Tuners en versterkers.
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wij hebben niet
het breedste
programma van nederland,

f
I

wel een selektief, uitgekiend skala kwaliteits komponenten.

riRnnpn

Wij willen u graag bewijzen dat dit een
uiterst gunstige invloed heeft op prijsèn
kwaliteit.

BI

Onze gratis voorraadprijslijsten verschijnei
binnenkort.
De fraaie zwarte inhangband maakt het U mogelijk van
Uw jaargang meteen een gemakkelijk hanteerbaar boek
werk te maken. Door middel van een eenvoudig klemnaaldensisteem kunt U het blad na lezing opbergen. Wilt
U een artikel nog eens doornemen dan neemt U het
betreffende blad eenvoudig uit de band. De banden
worden geleverd met losse etiketten, zodat U de band ook
kunt gebruiken voor vorige en komende jaargangen
(bedrukking 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975).

Bestel onder vermelding van IH door storting van f 7,75
op gironummer 124.11.00 of Bfrs. 116 op PCR
000-0177026-01 (opsturen naar bestuur der postcheques,
Brussel) t.n.v. elektuur, postbus 75, Beek (Nederland).

Ook voor de elektuur ontwerpen is hc
beslist interessant eens kontakt op 1
nemen:

g;.

Postbus 742,HILVERSi

Tel.: 02150 49794,
unu

1

rn

kursus^^^

ontwerptechniek
halfgeleider.
schakelingen

fc'

t c/ er Tnnri / rr

rl

l

/_ / nu/

zoekt u in honderden bladen
één goede schakeling,
of honderden schakelingen
in één goed blad ?

P Lambrechts

BRIEFKAART

77 TTiytct&v
De kursus, zoals die in de jaargang 1969/70 in elektuur
is verschenen, werd in boekvorm samengevat. Het bevat
o.a. basisteorie van halfgeleiderelementen - basisschakeltechniek - tegenkoppeling - vermogensversterking en
gelijkspanningskoppeling - gelijkrichting en detektieoscillatoren.
Aan de verschillende hoofdstukken zijn opdrachten toe
gevoegd, waarvan de uitwerking aan het slot wordt weer
gegeven.

Bestellingen kunnen worden verricht door storting van
f 7,40 (f 6,50 + f 0,90 voor porto- en verzendkosten) op
gironummer 124.11.00 t.n.v. elektuur b.v. Beek (L)
(voor Belgie Bfrs. 111 op PCR 000-0177026-01) onder
vermelding van k.o.
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iïwt at

Stuur een briefkaart naar: elektuur, afd. abt.,
postbus 75, beek (I.).

Met een abonnement op elektuur krijgt u voor
gemiddeld zo'n dubbeltje per schakeling, elke
maand een uniek blad in uw brievenbus.

i
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