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elel<ltuur infokaart COMPUTERS 26
8751xH

Intel/AMD/NEC

Oe 875h:H van Intel (aecond secree leveranciers: AMO, NEC) is een
8-blts single·chip micro-controller met mtern 4 kilobytes EPRQM (UV
Wisbaar) en 128 bytes RAM.

Oa familie
De 8751 maakl deel Uit van de MCS 51 controller famllre. Oe kern van
deze familie wordt gevormd door de 8051. Het onderscheId tussen de
verschillende familieleden beperkt Zich voornamehJk tot de grOOl1e van
de aanwezIge RAM, ROM of EPROM 81j de 875 h:H betreft hel de fa
miheleden met een EPROM aan boord De MCS 51-familie wordt in
principe In HMOS technologie geproduceerd, meer er zIJnook een aan
tal CMOS ver.,es verkrijgbaar (8oe51 , 87C51 etc.}. Als extra ten op
Zicht van de 8051 heeft de 8751 twee bevelhglngsblll waarmee de
software In da EPROM op verschillende nivo'. te beveiligen is. Verder
IS de 8751 volledIg kompBtÎbel met de 8051.
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kenmerken:
• twee 16 bits timer/COunter.
• vle, 8 bits 110 poorten
• extern programma-geheugen max. 64 KB
• extern dala geheugen max. 64 K8
• Intern 4 KB EPROM
• intern 128 bytes AAM
• twee bevelhglngsblts ter bescherming van de dal a in de EPROM
• VIJf Interruplbronnen waarvan twee extern
• twee Interrupt OIVO'S
• data bits zijn afzonderlijk adresseerbaar
• full-duplex seri4i1e interface

februari 1991

Met deze kaart willen we het u gemakkelijker maken om opmerkingen. kritiek, schouder-
klopjes en dergelijke aan de redaktie te uiten. En omdat we nieuwsgierig zijn, stellen we
het op prijs als u ook de onderstaande vragen beantwoordt.

1. Welke indruk heeft u van dit Elektuur-nummer7
(Geef een cijfer van 1 slecht ... 10 = goed)

toelichting/opmerkingen:

2. Welk artikel is u in dit nummer het best bevallen?

3. Wilt u hier aankruisen wat van toepassing is 7

o Ik ben abonnee van Elektuur.
o Ik koop losse nummers.
o Ik ben "mee-lezer"

4. Welke andere elektronica- en computer-tijdschriften leest u nog meer en om welke
reden(en)7

omdat

omdat

omdat



audio en video 1990

.rmelui's Filmnet -dekcder .

bullen eindversterker

7·59

.. 472

'-69

2-54

7 125

6·56

7134

7137

786

mini-subwoofer - deel 1

minisubwoofer - deel 2

"-50

12·48

11-40

... 7-76

7 116

7·80

7-87

757

10-50

buuerwoorvereterxer

bulzenvoonrersterker

deel 1

deel 2

minutieuze MD-\IOOrversterk.er ..

omgekeerd MD-netwerk

RIAA voorversterkerCO cassette .dapter

CO programmeerhulp

digitale potentIometer

drempet·indlk81or

eenvoudige MOSFET-eindtfep

elektronische n.galm deel 1

elektronische nagalm deel 2 '

feedback-killer

rumbleJsubsonic-,.lter

signaal-onderdrukker voor .udio-schakelcentrale

symme1r1sche low-oolse voorversterker
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262 the power amp - deel 2 . 11-60

1473-70

249

universeel vroeo-mençpaoeet - deel 1

universeel video-mengpaneel - deel 2 2·83

Ingangskeuzeschakelaar 976

344

unlver3eel video-mengpaneel deel 3 3-75

.. 4-66Intervalschakelaar voor camcorders universeel video mengpaneel deel 4

kraakv1lJ8 schuIfpotmeter 992

450

982

universele compander ..... 7105

798McFarlow EXlter universele hjnverslerker

mengveraterker volume aanduiding voor audlo-schakelcentrale 783

767mikro versterker 752 S0f7S-0hm-driver
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pen funktl ••
Vcc' politleVe voechngllpannmg 15 VI
V... malSa
RST' reset
ALEJPROG: edre .. lalch enable I program puise mput
PSEN: reed eXlernal program memOry (program store enablel
EANpp: externel acces. enable I programmeerspanning
Xtel1: Ingang van de Inverterende OSCillator versterker
Xtel2: uitgang van de csclnator ver.terker
po,x: liD-poort 0 (open-drain) of extern data byte/lSB van een ex
tern adres IADO AD 151
Pl.x: ilO-poort 1 (open drain met Interne pull-ups)
P2.x: 110 pOOrt 2 (open drain met Interne pull ups) of MSB van een
extern adres (AS A 151
P3.x: 110 poort 3 (open-dram met interne pull ups) ot.
P3.Q: recelv. data, seriële ingang
P3 1: lranamlt dat., .erl4ile Uitgang
P3.2,
P3_3: .xterne Interrupt-Ingangen
P34,
P3.6 externe Ingang voor resp. timer/counter 0 en ,
P3 6: wrue extcrnal data memory
P3 7: reed externe! date memory

'cc
!tO.O (AOO)

!tO.l (AOI)

P'O.l (A01)

ftO,3 (AOl)

ftO.4 ("04)

PO,' (400)

PO.' (""')
PO.' (A07)

rl/vPP
Al[/~

"'["
1"1.7 (A15)

P2.6 (AU)

'2.5 (AI3)

P2.4 (All)

'l.l (All)

P2.1 ("'0)
P2.1 (.. s)

Pl.O (A')

PLO

PLl
,1.2
P1.l

P1.4

PU,

,1.1
P1.7

R($CT

(RXD) Pl.O

(TXD) Pl.1

(iiiö) "'l.l

(Jr(Tl) 'l.l

(TO) Pl.4

(Tt) 'l.5
(wti) Pl.'

(RO) Pl.7
xr ,
rr .
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volgende maand
in Elektuur

MC-voorversterker
Ondanks de voortschrijdende
digitalisering in de audio-wereld zijn er
nog altijd heel wat hifi-liefhebbers die
het aftasten van een vinylplaat
verkiezen boven het draaien van zo'n
"kille" CD. In de high·end-
platensektor worden grotendeels
moving-coil-elementen toegepast. Spe-
ciaal daarvoor hebben we (misschien
voor de laatste keer?) een state-of-the-
art MC-voorversterker ontworpen die
de geringe uitgangsspanning van het
element opkrikt naar een lijnnivo van
200 mV en die tevens de RIAA·
korrektie uitvoert.

IR-halogeen-dimmer
Verlichtingsarmaturen met
halogeenlampen zijn momenteel
bijzonder populair. Een in de voet of
een aparte doos weggewerkte trafo
zorgt er voor dat de kleine lampjes
van laagspanning worden voorzien.
Het dimmen van halogeenlampen is
door die trafo echter niet zo
eenvoudig als bij normale 220-V-
lampen. Volgende maand presenteren
we u een halogeenlampendimmer die
niet alleen goed werkt, maar ook nog
via een IR-afstandsbediening geregeld
kan worden.

Vermogensmeter
Het werkelijke vermogen dat een
netgevoed apparaat opneemt, is niet
zo gemakkelijk te meten. Met een
spannings- en stroom meting ben je er
nog niet, want je moet ook rekening
houden met de optredende
faseverschuiving. Deze
vermogensmeter geeft op een 3,5-
digit-LCD het echte vermogen aan dat
een apparaat konsumeert. Er zijn twee
meetbereiken aanwezig, die een
oplossend vermogen van
respektievelijk 1 en 10 W hebben, Het
maximale te meten vermogen
bedraagt 3,5 kW.

ElektuurTop5
~-nr_lttO

gemiddelde waarótnng )linuari-nummet- 7.7
....... -- ............ 1



Niet-lineaire
dynamica wordt
belangrijker
Op het gebied van de niet-lineaire dynamica hebben
fundamentcle mechanismen zoals georgani eerde chaos en
zelforganisatie een alle overheersende betekeni . Ook
voor toepassingen in de indu trie en de techniek kunnen
deze verbanden mogelijk heel belangrijk zijn. liet
onderzoek i op dit moment nog in een prernatuur
tadium.

iet-lineaire dynamica is zo be-
langrijk dat gr te ondernemin-
gen cr behoorlij ke hoeveelhe-
den research voor over hebben
om de mechanismen van de na-
tuur te begrijpen. AEG heeft
nlangs op een persbijeenkomst

een boekje opengedaan over de
onderzoeken die op dit gebied
plaatsvinden in het research-
centrum van Daimler-Benz in
Frankfurt. Daar is Dr. hristi-
an lohrdieck sinds mei 1989
bezig met het onderzoeken van
deze fundamentele mechanis-
men.
Iedere keer als het over kom-
plexc systemen gaat waarbij het
geheel meer i, dan de som van
de afzonderlijke delen, heeft
men het over niet-lineaire syste-
men. Werd in het verleden de
rol van niet-lineaire systemen
niet al te serieus genomen, op
dit moment begint men de
kracht van deze kornplexe
vrrukrurcn te ontdekken. Daar-
mee neemt ook de belang tel-
ling voor de fascinerende struk-
tuur van fraktalen sterk toe.

liet rekursief herhalen van het
kwadrateren van een kemplex
getal Z waarbij vervolgen een
konstante wordt opgeteld (Z~
+ ), leven de alom bekende
1andelbrot-reekl (figuur I) op.

De figuren en strukturen die bij
deze berekeningen ontstaan,
noemt men fraktalen ftewel
een gebroken eenheid van niet-
gehele dimensies. In deze struk-
turen vindt men kontinue her-
halingen van de basisvormen.
lIieruit vloeit de uiteindelijke
vorm en omvang van een reeks
(set) voort. Iloe nauwkeurig de
figuur of reeks ook wordt beke-
ken, steeds komt hetzelfde ba-
sispair on weer naar voren.
Past men rekursief (herhalend
op zichzelf) een eenv udig niet-
lineair rekenv rschri ft (formu-
le) toe op twee getallen die zeer
dicht bij elkaar liggen, dan
blijkt dat al snel beide reeksen
hun eigen weg gaan en daarna
nog weinig overeenkom t verto-
nen (figuur 2). In dit geval
spreekt men over een gedeter-
mineerde (om elireven of geor-

ganiseerde) chaos. Men noemt
deze chaos gedetermineerd om-
dat hij voortkomt uit een duide-
lijk omschreven funktie. age-
noeg gelijke startpunten heb-
ben, geheel strijdig met de nor-
male ervaringen, een heel ander
resultaat tot gevolg. Men zou
deze effekien kunnen vergelij-
ken met de invloeden van de
verschillende omgcvingsfakto-
ren op beurskoersen of op het
weer. Een ander voorbeeld van
een zelforganiserend systeem is
de warmtewi seling tussen twee
platen met verschillende tempe-
raturen waar een vloeistof tus-
sen stroomt (figuur 3). Er kun-

Figuur I. De Mondelbrot- et met het "appelmonnetje" is wel de
mee t bekende fraktaal. Op dit moment doen wetenschappers
onderzoek naar de betekenis van de eigenschappen van niet-
lineaire dynamica.

el ktuur 2-9t

0.55550,5554 o

ELEK~

0,9877 0.9876

0,0485 0,0486

0.1846

nen bij bepaalde temperaturen
plotseling wervel- of rolpatro-
nen (Benard-rollen) optreden.
Omdat bij dit effekt geen stu-
rende invloeden van buitenaf
optreden, noemt men het effekt
zelforganiserend. Dit effekt (zie
ook figuur 3) treedt vaker op in
systemen die met elkaar verbon-
den zijn.

x

'iCll\\c systeemkennis bij het
onderzoek
Voornoemde voorbeelden wek-
ken in eerste instantie een inte-
rcs ante maar onsamenhangen-
de indruk. De sensationele ver-
schijning van niet-lineaire dy-
namische systemen komt voort
uit hel feit dat achter alle om-
vangrijke en imponerende reek-
sen steeds dezelfde eenvoudige
principes zitten. Voorbeelden
van deze kornplexe reeksen zijn
de fijn venandc varenbladeren.
de magnetische eigenschappen
van een materiaal of zelfs de or-
ganisatie van een onderneming.
reeds komt de struktuur voort

uit het feit dat hij opgebouwd is
met allemaal dezelfde
bouwsteentjes. Of het nu om de
stroornin tabiliteit van halfge-
leiders of de f1uktuaties in de
populatie jachtwild versus de
jachtintensiteit gaat, steeds
zorgt de gedetermineerde chaos
voor de ordening van het
systeem. iet-lineariteiten zijn
dan ook vaak de oorsprong van
kornplexe trukturen. De ver-
scheidenheid van de overeen-
komstigheid, gedetermineerde
chaos en zelforganisatie is
steeds de sleutel tot een geheel
nieuwe systeem kennis, die de
amenhang russen verschillende

discipline zoal; fraktale geo-
metrie, synergie, katastrofe-
theorie, statische fysica en de
evolutie-theorie verklaart. Veel
onderzoekers zijn dan ook van
mening dat de ontdekking van
deze niet-lineaire systemen na
de kwantummechanica en de
relativiteitstheorie de derde na-
tuurkundige revolutie van deze
eeuw is.

l 0,0860
---+------~----T7Jl-)~

n

r is op dit moment grote be-
langstelling \'0 r de niet-
lineaire dynamica. Deze vindt
zijn oorsprong in het feit dat
nagenoeg alle fysische systemen
niet-lineair zijn. Zelfs bij iets
doodgewoons als een slinger
van een klok treden onder be-
paalde omstandigheden (beïn-
vloeding door bijvoorbeeld
luchtwerveling) onverwachte
maar intere sarue niet-lineaire
effekien. De theorie van de
niet-lineaire dynamica is nu zo-
ver ontwikkeld dal daardoor de
eigen chappen van instabilitei-

Figuur 2. Bij de niet-lineaire dynamica kunnen nagenoeg gelijke
startpunten al nel tot andere re uitaten leiden.

23

T + t
T+6T ~--~I--~~~I~

Figuur 3. De rollen van Bernard, een typi eh voorbeeld van een
zelforganiserend. niet-lineair dynomi eh ysteem zoals dat in de
natuur voorkomt.



ten en chao gebruikt kunnen
worden bij bijvoorbeeld pa-
troonherkenning. Fraktalen
kunnen daardoor toegepast
worden om problemen aan Ie
pakken waar de technici tot
voor kon geen grip op hadden.
Ook in de half'geleidertechnolo-
gie kan de hulp van fraktalen
ingeroepen worden om fourto-
Ierante komponenten te omwer-
pen. In de lucht- en ruimtevaan
kunnen engewen te effekten
zoals turbuleruie, trorning to-
ringen en trillingen in motoren
beschreven worden al niet-
lineaire dynami he y temen.

lIeen op deze manier worden
de effekien begrepen en in een
later stadium beheersbaar ge-
maakt.

Het mcnselijke hart
Een voorbeeld voor de nieuwe
regel koncept en die voortkomen
uit het begrijpen van niet-
lineaire dynamische systemen is
het menselijk hart, dat in een
gezonde toestand een chaotisch
georganiseerd ritme heeft. Lan-
gere serie, van regelmatige
hanslagen zijn vaak de voorbo-
de van een hartritruc- tering.
De chaos zorgt er kennelijk
voor dat het hart kan anticipe-
ren op variaties in de lichamelij-
ke belasting. Chao is daarmee
de basis voor een kreatieve zel-
forganisatie, een tot voor het
crudekken van de niet-lineaire
dynamiek onbegrijpelijke situa-
tie

ornpurer- of andere kommu-
nikatie-netwerken kunnen om-
schreven worden als kornplexe
niet-lineaire ystemen die via
zelforganisatie over lagen ver-
deeld zijn. ~ let de huidige ken-
nis zijn u: intelligent op te zet-
ten. Ook kunstmatige intelli-
gentie wordt nu volgens nieuwe
ysterncn ontwikkeld. Daarmee

komt bijna het puru in zicht
waar het mogelij k wordt om
software zich zelf te laten oru-
wikkelen.
Voor kommunikatie- en infor-
matietechniek, radio en televisie
hebben fraktalen in kombinatie
met pat roonherkenning krach-
ten in huis die het mogelijk ma-
ken data-kompressie t e te pa -
sen, beeld monsters te bewaren
en te herkennen. De evolutie zal
gebruikt worden om daaraan de
koncepten van zelforganiseren-
de intelligente sensoren zoals
ogen en oren te onttrekken.

Omdat de kracht van niet-
lineaire dynamica snel duidelijk
wordt, kan nagenoeg geen enkel
vlak van de hedendaagse tech-
nologie om deze meehaai men
heen. Iiele ondernemingen zijn
door hun hiërarchie van
zelfstandig optredende sektles
(afdelingen, onderafdelingen,
groepsleiders, etc.) een groot en

komplex niet-lineair systeem.
AI hier de kennis van de eerder
om cbreven mechanisme op
wordt losgelaten bij het nemen
van if-then-el e-beslissingen
ont raat er in de organisatie een
grote zelforganiserende (rjevo-
lutie die er uiteindelij k voor
zorgt dat de organisatie zich
weer aanpast op de nieuwe si-
tuatie. liet management kan
deze bewegingen gebruiken om
de organisatie te optimalieren
voor de ingeslagen marsroute.

De omschreven toepa ingen
bieden perspekneven voor de
toekomst. Ondernemingen die
strategische be Ii singen moe-
ten nemen om de konkurrentie
het hoofd te kunnen blijven bie-
den, kunnen alleen door het
evalueren van de kornplexe
organisatie-mechanismen er
voor zorgen dat hun know-how
nu en in de toekomst op het
jui te nivo blij ft.

Praktijktoepnssingen
Fraktalen kunnen zoals al eer-
der opgemerkt is ook gebruikt
worden voor het komprimeren

van data-blokken. Een facet
van de relekommunikatie waar-
bij deze kompressie belangrijk
gaat worden, is de beeldtele-
foon. Zoal al eerder bleek kun-
nen kornplexc figuren zoals de
Mandelbrei-set verkregen wor-
den met zeer eenvoudige funk-
tie. Achter deze Mandelbrot-
et zit, ondanks de zeer eenvou-

dige be chrijving, een zeer
komplexe struktuur die vooral
bekend is om zijn "appel man-
netje ". Ieder punt van het ap-
pelmannetje is eigenlijk weer
een komplete nieuwe fraktaal.
in dit geval de Julia-set, aanwe-
zig. De nauwkeurigheid (re olu-
tie) waarmee de Mandelbrot-ser
bekeken wordt, bepaalt slecht
hoeveel er van het komplete
ysteern zichtbaar is. Daarmee

i de Mandelbrot- et een geheu-
gen voor oneindig veel ver chil-
lende figuren en biedt een aan-
knopingspunt voor hel ontwik-
kelen van een kom pre sietech-
niek voor beelden omdat in
ieder beeld de beeldpunten die
dicht bij elkaar liggen grote
overeenkom t vertonen. In fi-
guur 4 zijn voorbeelden gege-

Figuur 4. De Sierpin ki- en de Koen-funktie kunnen een belan-
grijke rol gaan 'pelen bij dala-kompre ie op basi van
fraktoten.

Figuur 5. De komplexe truktuur van een varenblad i met frak-
talen zeer eenvoudig Ie beschrijven. Stecht 24 tweecijferige ge-
lal/en zijn anten met een funktie voldoende 0111 hel blad Ie
beschrijven.
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ven met de ierpinski-driehoek
en de Koch-funkiie met ver-
chilIende dimensies.
In merika hebben Barnsley en
Sloan de kennis ontwikkeld
voor op fraktalen gebaseerde
data-kompres ie. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van verdraai-
ingen en verschuivingen. liet
iteratief gebruik van reeksen
van deze transformatie zorgt er
voor dat er een gekodeerd beeld
Ont taat, De struktuur van een
kompleet varenblad zoals dat in
figuur 5 te zien is, kan op basis
van deze techniek worden geko-
deerd met lecht 24 tweecijferi-
ge getallen. Met konventioneIe
kompres ietechnieken is een
kompressie van deze omvang
volstrekt onmogelijk.

Met deze reeksen kunnen ook
kornplete "landschappen" ge-
kodeerd en gerekonsi rueerd
worden, er zijn zelfs al kornple-
te SF-film geproduceerd waar
het dekor werd opgebouwd met
Irakralen. Het probleem is op
dit moment alleen nog dat voor
real-time-toepas ingen deze ko-
dering nog te langzaam is. Van-
daar dat er flink gestudeerd
wordt op deze technieken. een
mogelijk oplossing lOU gevon-
den kunnen worden in de zel-
forganisatie die in deze figuren
zit.

Zelforganisatie en redundantie
door netwerken
Een zelforganiserend systeem
resulteert altijd in redundantie.
Bij komplexe systemen die via
een netwerk met elkaar verbon-
den zijn, is de informatie en de
kracht verdeeld ver verschil-
lende onderdelen van dat net-
werk. Storingen van de struk-
tuur worden door het zei r.
herstellend karakter van een
netwerk geëlimineerd. (Uit een
fijn verlakt netwerk kan rustig
een kabel weggenomen worden
zonder de kommunikatie tussen
alle onderdelen van dat net werk
onmogelijk te maken.) zen per-
fekt voorbeeld van zo'n fijn
vertakt netwerk vol redundantie
zijn de hersenen. Ook hier
vindt men een zelforganiserend
leerproces met de nodige redun-
dantie. De hersenen, momen-
teel het krachtigste neurale net-
werk, vormen een perfekt m -
del voor het bestuderen van
komplexe niet-lineaire systemen
waarin leren, herinneren en as-
sociëren mogelijk i . Hiermee
wordt het mogelij k de noodza-
kelijke redundantie en de fun-
damentele opzet daarvan te
bestuderen. liet verwant chap
met sommige magnetische ver-
chijn elen in de natuur bewijst
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Figuur 6. Redundante verbindingen op de konventionele 1'11 de
neurale manier. eurale liet werken blijken veel fouttoleranter te
zijn; zij kunnen zichzelf in belangrijke mate her. tellen.

Figuur 7. Een kreatieve toepassing 1'(111 fraktalen. Dit bergland-
chop is met eenvoudige funkties getekend en kan uitstekend

dienst doen al achtergrond in een F-jilm.

het universele karakter van deze
mechanismen, vandaar dat men
de toepassing van deze kennis
in een zeer breed spektrum kan
zoeken.
In figuur 6 taai een veel ge-
bruikte redundante chakeling
(in dit geval viervoudig) waarbij
het ignaal van links naar rechts
loopt. ignalen kunnen alleen
ongestoord doorgegeven wor-
elen als in tenmin te één van de
vier takken alle verbindingen in
orde zijn. In een neuraal vertakt
netwerk zijn er zelf bij het
wegvallen van een verbindingen
in alle vier de takken nog ge-
noeg andere wegen over om het
ignaal van links naar rechts te

verplaatsen. liet netwerk orga-
niseert zich in deze ituaiie zelf
zodanig dat de gewen te funktie
gewoon beschikbaar blijft.
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ling onderzocht worden. Toe-
pa singsgebieden voor deze
fouuolerame schakelingen zijn
volop aanwezig, vooral daar
waar een zeer grote betrouw-
baarheid gewenst is.

Toekomst
De niet-lineaire dynamica heeft
een volstrekt nieuwe systeem-
kennis vo r het onderzoek van
kornplexe strukturen opgele-
verd. Achter zeer komplexe
strukturen gaan zeer universele
koncepten schuil, zoals grote
gelijkenis, deterministische cha-
os en zelforganisatie. Ilierdoor
heeft men het inzicht gekregen
dat met zeer eenvoudige funda-
mentele mechani men kom-
plexe strukruren zoals fraktalen
herkend en erkend kunnen wor-
den. Dit schept perspektieven
voor de t ekomst. Om zeer
kornplexe netwerken te beheer-
sen en optimaal met de moge-
lijkheden daarvan te kunnen
werken, is het noodzakelijk dat
de niet-lineaire dynamica begre-
pen wordt. liet inter-
disciplinaire onderzoeksgebied
van de niet-lineaire dynamica
brengt nu al veel toepassingsge-
bieden aan het licht. Deze ge-
bieden strekken zich uit van
komplexe technologische roe-
pa singen tor het management
van een grote onderneming.

DAT krijgt konkurrentie

(EA-920)

Philips komt met
DCC-systeem
Cassetterecorder met CD-kwaliteit
Philips Consumcr Electronles heeft begin januari voor
een aantal internationale journalisten zijn nieuwe
revolutionaire digitale compact-ca sette-recorder (DCC)
gedemonstreerd. De recorder, ontwikkeld in
samenwerking met een aantal andere fabrikanten van
konsumenten-elektronica en platenmaatschappijen, is
afspeel-kcmpatibcl II1ct de bestaande (analoge)
ca serrerecorders en evenaart de geluidskwaliteit van de
CD.

De nieuwe digitale recorder,
waarvan men stelt dat hij in het
voorjaar van 1992 in de winkel
ligt, is bedoeld om gebruikt te
worden in alle segmenten van
de konsumenten-elektronica-
markt, dus zowel voor gebruik
thuis, in de auto en als portable.
Gelijktijdig met het beschik-
baar worden van de DCC-
recorder zal ook een grote hoe-

eee
COMPACT CASSETTE

AEG heeft bij interne diskus-
ies over redundante stuurscha-

kelingen voor displays met een
aktieve matrix het grote belang
van een fouuolerant schuifre-
gister erkend. Een neuraal net-
werk kan de funktie van een
schuifregister probleemloos Ie-
ren en is dan door de principieel
aanwezige redundantie veel
fouttoleranter. Het zelfherstel-
lend karakter zal eventuele fou-
ten opvangen zodat de funktie
niet verloren gaat. Dit voor-
beeld kan ok in de praktijk
bijzonder eenvoudig in een
elektronische schakeling omge-
zet, gesimuleerd en getest wor-
den. Ook een aantal eigen-
schappen van neurale nel wer-
ken kunnen met deze schake-

veelheid voorbespeelde digitale
compact cassettes geïntrodu-
ceerd worden. Daarmee is een
adekwate software-ondersteu-
ning, de zwakke plek van het
huidige Oigital Audio Tape-
systeem (DAT), gegarandeerd.
Voor de konsument is het voor-
deel van het 0 C-systeem dat
alle oudere, analoog opgeno-
men bandje, waarvan er vol-

gens onderzoekers zo'n 50 à 60
per hui houden te vinden zijn,
o k met de nieuwe recorders af-
ge pecld kunnen worden. De re-
corder kan verder gebruikt wor-
den om voor eigen gebruik digi-
tale opnamen te maken van bij-
voorbeeld D's. Het ingebouw-
de Serial opy Management
ystern ( M) zorgt dat alles

in overeenstemming met de
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auteurswet blijft door te belet-
ten dat een opnamekopie einde-
loos verder gekopieerd kan wor-
den.

Handigheidjes
De nieuwe digitale cassette
heeft dezelfde afmetingen als de
huidige compact cassette, maar
is voorzien van een nieuw uiter-
lijk door een modernere vorm-
geving. Hierdoor ont taan
nieuwe kansen voor de pre en-
tarie van het produkt, waarbij
speciaal gedacht wordt aan de
voorbespeelde cassette. De
gangbare en algemeen gewaar-
deerde eigenschappen die van
de compact cassette een sukses
gemaakt hebben, worden ook
in de toekomst verder on-
dersteund. Autoreverse zal stan-
daard op de nieuwe machine
aanwezig zijn. Nieuwe eigen-
schappen zijn het snel opzoe-
ken van pa sages op voor-
bespeelde cassettes en de moge-
lijkheid om via een display in-
formatie te verstrekken over de
muzikant of zelfs kornplete
songteksten weer te geven. Om
het kopiëren niet al te aantrek-
kelijk te maken, zal de inge-
bouwde elektronica er voor zor-
gen dat een aantal van deze
handigheidjes tijdens het kopië-
ren niet overgedragen worden.

liet nieuwe digitale compact-
cassette-systeem van Philips
maakt het voor de konsument
mogelijk om goedkoop per-
fekte opnamen op een casset-
teband te maken of voor-
be peelde ca settes met CD-
kwaliteit te beluisteren.

Een gekopieerde digitale com-
pact cassette biedt dus niet die
extra features en dat zullen de
a uteu rsrech ten -verd ed igende
platenmaatschappijen best we-
ten te waarderen. De speelduur
is vastgelegd op 2 x 45 minu-
ten (D90), alhoewel ook de mo-
gelij k heid aanwezig is om 2 x
60 minuten weer te geven met
een Dl20-cas cue,

ct zoal dat met de introduk-
tie van de compact disc en de
gewone compact cassette het
geval i geweest, kunnen ook
andere aanbieders van hard-
ware licenties krijgen voor het
produceren van de D C-
recorder. Hiermee denkt men
aan alle voorwaarden voldaan
te hebben om het D C-systeem
tot een nieuwe wereldstandaard
te verheffen.

Technische eigenschappen
udio-speci fikaties

Aantal audio-kanalen:
Beschikbare bandbreedte:
f. 48 kHz
f - 44,1 kllz
f 32 kllz
Dynamisch bereik:
THD (inklusief ruis):
Wow en nutter:

ignaalformaten
Bemonsteringsfrekwenties:
Kodering:
Foutkorrektie- ysteem:

Modulatietechniek:

Cassette
Speeltijd:

Bandsecru

Breedte band:
Bandsnelheid:

antal sporen:

Spoorafstand.

Geen roterende koppen
De technische specifikaties van
de digitale recorder zien er per-
fekt uit. De DCC-recorder
maakt gebrui k van een vast op-
gestelde, stationaire schrijf/-
leeskop (aanvankelijk werd dan
ook over S-DAT-recorder ge-
sproken; zie lektuur juli/aug.
1990, blz. 37, "S-DAT, een
nieuwe truuk uit -ind-
hoven?"). Om een voldoende
groot digitaal oplossend vermo-
gen bij een lage bandsnelheid te
verkrijgen, is een nieuwe digita-
le koderingstechniek ontwik-
keld: de Preci ion Adaptive
Subband oding (PA ). Deze
koderingstechniek maakt het
door zeer sterke kompressie van
de digitale informatie mogelijk
om met een lage bandsnelheid
het geluid digitaal in 8 sporen in
de lengterichting van de band
op te slaan en dat met een dyna-
misch berei k dat overeenkomt
met een digitale re olutie van
maximaal 18 bits. Hierbij is het
gedrag van het menselijke oor
als referentie gebruikt.

De huidige DAT-recorder ge-
bruikt een roterende koppen-
trommel (net zoals bij de video-
recorders het geval is) en wordt
dan ook wel het R-DAT-systeem
genoemd. De roterende koppen
van de R-DAT-recorder schrij-
veri/lezen de gedigitaliseerde
audiosignalen met hoge snel-
heid niet in de lengterichting
maar schuin over de band,
waardoor met een lage band-
netheid (laag bandverbruik)

toch een groot digitaal oplos-
send vermogen mogelijk is. Het
gebruik van een tationaire kop

2 ( tereo)

5-22.000 Hz
5-20.000 Hz
5-14.500 Hz> 105 dB
> 92 dB
even stabiel als het gebruikte
kwartskristal

48, 44,1 en 32 kHz
PASC
Cl, C2 Reed olomon product
code
Eight tO Ten (ETM)

2 x 45 minuten (D90)
2 x 60 minuten (DI20)
band met lage koërcitiefkracht
zoals standaard-chroomband
(video)
3,78 mm
4,76 cm/s
8 voor digitale audio
1 voor extra kode
195 j.tm

maakt van de DCC-recorder
een betrouwbaar en goedkoper
te fabriceren systeem dat dank
zij de zelfde lee /schrij f nelheid
zowel de analoge (alleen afspe-
len) als de digitale banden kan
verwerken. Ook laat de digitale
compact cassette voor het pro-
duceren van grote partijen nel-
kopiëren toe en dat is met de
DAT-cassette niet mogelijk,
waardoor deze laat te altijd
duurder in produktie zal blij-
ven. Tenslotte kan er gebruikt
gemaakt worden van gewone,
goedkope (video)chroom-tape

elektuur 2-9t

A Ihoewel de digitale compact
ca ette van gelijke afmetin-
gen is al zijn alom bekende
analoge voorganger; zorgt een
nieuwe vormgeving er voor
dat de nieuweling duidelijk als
nieuw produkt te herkennen
is. De cassette is voorzien van
een be chermingskapje dat er
voor zorgt dat de band niet
door aanraking beschadigd
kan worden en alle openingen
in de casselle afgesloten zijn
nadat deze uit de speler is ge-
nomen.

en dus niet zoals bij de DAT-
recorder het geva I is van de veel
duurdere metaalband. Hoewel
nog geen definitieve prijs be-
kend is, verwacht Philips dat de
recorders bij de introduktie
rond de duizend gulden zullen
kosten.

( A-923)

Het Procomm Plus
handboek

HET

PROCOMM PLUS
HANDBOEK

\9 0
ieuw van Addiscri Wesley is

"liet Procomm Plus hand-
boek" (I B 90-6789-240-8)
van auteur Addo Stuur. Pro-
comm en Procomm Plus zijn de
twee meest gebruikte kommuni-
katiepakketten voor de IBM-

komparibete P's. Procomm
Plus moet al kompleet pakket
aangeschaft worden, terwijl
Procornrn in het public domain
circuit tegen ko tprijs als share-
ware (dus niet gratis) beschik-
baar is. Vandaar dat de mee te
PC-gebruikers kennis gemaakt
hebben met deze soft ware. ln
het boek wordt aan de hand van
praktijkvoorbeelden aangege-
ven hoe met behulp van Pro-
comm Plu verbinding gemaakt
moet worden met bestaande
computer-netwerken en bulle-
tinb ard zoal het bekende
Fido-net van de II C. Ook het
gebruik van het XMODEM- en
het Kermit-protokol om bestan-
den tussen computers uit te wi -
selen, krijgt in het boek de no-
dige aandacht. Op de bijgele-
verde 5 v." -diskette staan een
aantal hulpbestanden en voor-
beelden die er voor kunnen zor-
gen dat de gebruiker zich snel
de software eigen kan maken.

(EA-918)
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Digitale audio heeft ten opzich-
te van analoge audio een heel
belangrijk voordeel: i het sig-
naal eenmaal van analoog naar
digitaal omgezet (met een be-
monsteri ngsfrek wentie van 32,
44 of 48 kHz en een resolutie
van 16 bit of meer) dan kunnen
cr oneindig veel bewerkingen
op worden losgelaten zonder
dat de kwaliteit negatief beïn-
vloed hoert Ie worden. Door het
digitale karakter van de infor-
malie hebben de natuurlijke
ruisbronnen zoals die in ieder
analoog circuit aanwezig zijn,
geen invloed meer op het sig-
naal. Bovendien is de techniek
inmiddels zover gevorderd dat
digitale signalen een dynamisch
bereik hebben dat op de gewone
analoge manier amper te berei-
ken is. liet omzeilen van digi-
laai naar analoog en vice ver a
levert daarom geen enkel kwali-
tcitsverlies meer op. Tegen deze
achtergrond is het dan ook dui-
delij k dat speciaal voor het be-
werken van audio-signalen digi-
tale ;y temen de voorkeur heb-
ben. In opname-studio' van
bijvoorbeeld platenmaatschap-
pijen wordt inmiddels al een
aantal jaren gebruik gemaakt
van digitale opnamesystemen
om op deze manier digitale ig-
riaalbewerking (0 P) mogelijk
te maken. Pas als de opname
helemaal afgemonteerd is,
wordt zij in een analoog signaal
omgezet om op bijvoorbeeld
een LP of een compact cassette
opgeslagen te worden. Voor di-
gitale geluidsdragers is de kon-
versie van digitaal naar analoog
niet meer nodig; dat gebeurt
pas bij de eindgebruiker, in de
desbetreffende speler.
Zoals gewoonlijk in de
elektr nica-branche volgt de
konsumentenrnarkt op een re-
delijke arstand de ontwikkelin-
gen op de professicnele markt.
ony heeft als een van de eerste

audio-rabrikanten een aantal
voorversterkers op de kon u-
mentenmarkt gebracht die in-

Digital Signal
Processing

u ook in de huiskamer mogelijk

Oe kon ument heef! door de ent hou laste ontvangst van
de compact disk laten blijken gevoelig te zijn voor
serieuze kwaliteit verbeteringen in de audio-branche,
Vandaar dat de fabrikanten van audio-systemen naarstig
op zoek zijn naar nieuwe technieken die het mogelijk
maken om de kwaliteit van audio-installaties wederom te
verbeteren. Daarom heeft naast de digitale
cassetterecorder (DAT) onlangs ook de digitale
voorversterker zijn intrede op de konsumentenmarkt
gedaan.

--------- -----

verbinding zorgt er voor dat de
digitale signalen van de bron
naar de versterker overgebracht
worden. én goede D/A-
ornzeuer in de voorversterker is
tenslotte voldoende om de sig-
nalen na bewerking om te zet-
ten in de analoge signalen die
de luidsprekers wensen. Analo-
ge ingang signalen worden aan
de ingang direkt omgezet in een
digitaal signaal (bij een be-
monsteringsfrekwenrie van
48 kHz bedraagt de bandbreed-
te van de ver terker 24 kllz),
waarna ze op dezelfde manier
bewerkt worden als de digitale
ingangs ignalen.

Toepassingsgebieden
Voorversterkers hebben door-
gaans drie bereiken waarin digi-
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tale bewerkingen zinvol zijn. Zo
kan dc frekweruiekaraktcristiek
aangepast worden (parametri-
sche ekwalisatie), dc dynamiek
vergroot of verkleind worden en
i het mogelijk ruimtelijke in-
formatie toe te voegen. Deze
drie basi bewerkingen kunnen
doorgaan uilgevoerd worden
met behulp van cen speciale
proce or, een zogenaamde Di-
gital Signal Processor of 0 P.
Sony heeft speciaal voor deze
bewerkingen een tweetal IC's
ontwikkeld die nu al in tal van

apparaten toegepast worden.
De XD-1355Q (afkomstig uit
de populaire digitale studio-
apparatuur die ony al jaren le-
vert) zorgt voor het opwekken
van ruimtelijke informatie (na-
galm en echo), terwijl de XD-
1160 de ekwali atie en dyna-
miekkompressie/expansie voor
zijn rekening neemt.
De drie basisbewcrkingen heb-
ben alle hun eigen toepassings-
gebied zoal uit onder taand
overzicht blijkt.

Parametri che ei. watisntie is een
signaalbewerking die 0 k in de

Sony's paradepaard, de TA-E-IOOOESD, de momenteel krachtigste digitale voorversterker op de
konsumentenmarkt. Met behulp val/ deze versterker kal/ zonder enig kwatiteitsverlie het geluid zo
bewerkt worden dat zelfs een zolderkamer de allure val/ een koncertzaal krijgt.

huidige analoge voorversierkers
aanwezig i . In de digitale ony-
versterkers heeft de ekwalisatie
drie vrij te kiezen centrale fre-
kwentie waarbij de maximale
versterking eu/of demping in-
gesteld kan worden (maximaal
± 12 dB), evenals de kwaliteiis-
rak tor van de filtering. Boven-
dien kunnen in het geheugen
van de versterker verschillende
voorkeurinstellingen opgesla-
gen worden zodat snel lussen
verschillende instellingen ge-
schakeld kan worden.
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tern helemaal digitaal werken.
Voor de eindversterker geert
men nog steeds de voorkeur aan
een analoog opgelet systeem.

xperimentele digitale P M-
eindversterkers zoals die een
aantal jaren geleden om de
markt kwamen, zijn allemaal
weer verdwenen. De voordelen
wogen niet op tegen de nadelen.
Bovendien waren de voordelen
voor de konsument niet vol-
doende merkbaar.

De digitale voorversterker
De gebruiker krijgt met de nieu-
we digitale voorver terker de
mogelijkheid het geluid zoda-
nig te bewerken dat het hele-
maal aan zijn persoonlijke wen-
sen voldoet. Daarbij kunnen de
negatieve effekien van de
luisterruimte nagenoeg wegge-
werkt worden, sterker nog: er
kunnen akoestische eigenschap-
pen gesimuleerd worden waar-
door men de muziek kan be-
luisteren alsof zij in een kon-
eertzaal of kerk wordt ge peeld.
Een bijkomend voordeel is dat
digitale signaalbronnen zoals
de CD-spelcr en de DAT-
recorder niet meer van een ana-
loge uitgang voorzien hocven te
worden. en optische or koax-

De parametrische equalizer kan nauwkeurig ingesteld worden.
Als de drie centrale frekwentles op exakt hetzelfde punt liggen,
is een korrektie met +36 dB mogelijk.



Een Amerikaanse rechter
heeft AMD toestemming
gegeven zijn eigen versie
van Intels 386-processor
onder de naam
AMD80386 op de markt
te brengen. AMD heeft
officieel nog nooit te ken-
nen gegeven daadwerke-
lijk met dit produkt op de
markt te willen komen,
maar uitgelekte plannen
om deze chip te introdu-
ceren hebben juridische
akties van Intel uitgelokt.
Intel heeft er grote be-
zwaren tegen dat andere
chip-fabrikanten met een
ekwivalent van de 80386
op de markt komen. De
uitspraak van de Ameri-
kaanse rechter is een be-
langrijke steun in de rug
van AMD, een onderne-
ming die al lange tijd met
Intel in juridische gevech-
ten gewikkeld is inzake
het gebruik van Intel-
patenten.

Onlangs is de eerste paal
de grond in gegaan voor
het nieuwe hoofdkantoor
van Sony in Nederland.
r--

Het negen verdiepingen
hoge gebouw komt onder
de rook van Schiphol te
liggen en moet een van
de fraaiste gebouwen op
het Airport Office Center
in Badhoevedorp worden.
Het gebouw dat zo'n 60
miljoen gulden gaat
kosten en 23.000 mz om-
vat, moet begin 1992 op-
geleverd worden.

De Europese Commissie
heeft in het kader van
het Esperit-projekt aan
Acorn een subsidie be-
schikbaar gesteld voor
het ontwikkelen van een
Europese multi-media-
computer die onder Unix
werkt en onder andere
gebruikt kan worden in
het onderwijs. De werk-
groep die dit station moet
ontwikkelen is in Parijs
onder de naam "Multi-
Works" bezig met het
ontwikkelen van de nood-
zakelijke software.

Dyrmmiek-tumpnssing i vooral
interessant geworden nu er een
grote verscheidenheid aan sig-
naaibronnen en luisterorngevin-
gen beschikbaar is. Het grote
dynamische bereik van bijvoor-
beeld de CD-speler komt niet
tot zijn recht bij het opnemen
op een gemiddelde cassettere-
corder. Ook het arspelen van
een CD in de auto leven de no-
dige problemen op. Door de re-
latief grote hoeveelheid ornge-
vingsruis verdwijnt een flink
tuk van de muziek hierin (noi-
e ma king). Metingen hebben

aangetoond dat voor achter-
grondmuziek (l) in een huiska-
mer een dynamisch bereik van
niet meer dan 10 dB gewenst i
en dat de dynamiek in een rij-
dende auto maximaal 15 dB
mag bedragen, wil er geen mu-
ziekinformatie verloren gaan.
Zonder aanpassingen kunnen

D's dus eigenlijk niet goed in
deze omgevingen afgespeeld
worden. De dynamiek-
aanpassing in de versterker kan
er voor zorgen dat het dyna-
misch bereik van een CD- peler
(ongeveer 90 dB) wordt terug-
gebracht tot binnen de gewenste
grenzen. Daarnaast kan de
kompressie gebruikt worden om
twee geluidsdragers op elkaar
aan te pas en.
Een gewone ca cuerecorder
heeft een dynamisch bereik van
maximaal 60 dB, de dynamiek-
kompre ie kan er voor zorgen
dat de 90 dB van de CD-speler
wordt teruggebracht tot deze
geringere waarde. Daarmee
wordt het volle bereik van de
casseuerecorder optimaal be-
nul. Zou de dynamiek niet aan-
gepast worden, dan verdwijnt
een gedeelte van de muziek mo-
gelijk in de systeemruis van de
cassetterecorder.

De speciale voorkeurinstellin-
gen zoals CAR en WM op de
versterker maken het voor de
gebruiker mogelijk om met een
druk op een knop het geluid
van een D zodanig aan te pas-
sen dat het probleemloo via
een walkman of autoradio kan
worden weergegeven.
Dynamiekexpansie geert de ge-
bruiker de mogelijkheid om ge-
komprimeerde audio-signalen
zoals die op een LP taan of
door menig diskjockey de ether
in worden gestuurd, weer de
normale dynamische verhou-
dingen te geven.
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level

Surround ounä, onder deze
noemer vangt men het toevoe-
gen van ruimtelijke informatie.

agalm en echo bijvoorbeeld
worden veroorzaakt door de ar-
metingen van de lui terruimte
en de akoestische eigenschap-
pen van de wanden en/of vloe-
ren. Op analoge wijze is het
mogelijk deze effekien op te
wekken (emmenjesgeheugens
worden daar nog steed voor

Level

Thc minimum sound
level the evsrem
can reproduce

Level
Light sound WIl! become audibte

Door de dynamiek vall audio-signalen te beperken, kan voorko-
men worden dat geluid verdwijnt in de omgevingsruis. Expan ie
van de dynamiek maakt het mogelijk gekomprimeerde signalen
weer de oorspronkelijke dynamiek te geven.

.._....1..

gebruikt), maar verslechteren
de signaal/ruis-verhouding
aanzienlijk. Dit wordt ver or-
zaakt door de lage bemenste-
ringsfrekwentie en de niet-
ideale eigenschappen van deze
analoge geheugens. Iloe lager
de bemonsteringsfrekwentie,
des te langer de vertragingstijd
i , maar helaas ook des te meer
kwantisatieruis. Dan kzij de di-
gitale signaalbewerking kunnen
echo en nagalm zonder enig
kwaliteit verlies opgewekt wor-
den.
In de digitale versterker kan een
grote verscheidenheid aan ver-
tragingstijden worden verkre-
gen. De gebruiker kan daardoor
een groot aantal verschillende
ruimten nabootsen. liet ge-
bruik van extra luid prekers
(twee extra speakers achter, een
uh-woofer en een luidspreker

die midden-voor staat) ver-
hoogt de ruimtelijke weergave
aanzienlijk. Bovendien is door
deze konfiguratie en de ge-

Dynamic range tor recording and
communications media
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Het dynami che bereik van ver.chiliende audio-systemen en ge-
luidsdragers. De moderne digitale bronnen halen een dynamisch
bereik van 90 dB; helaas kan dat niet overal benut worden. De
digitale versterker maakt het mogelijk om alle bronnen toch
\Veerdynami eh verantwoord aan elkaar te knopen.
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Enkele maanden geleden
heeft Siemens Matsushi-
ta Components GmbH &
Co. KG (de joint-venture
S+M) in Heidenheim een
nieuwe produktielijn voor
tantaal-chip-kondensa-
toren in gebruik geno-
men. Deze kondensatoren
hebben naast de kerami-
sche multilayer-typen de
beste kansen op de
markt van kondensatoren.
Ze zijn geschikt voor mi-
niaturisering en zeer tem-
peratuurbestendig bij het
solderen. Binnen twee
jaar zullen er jaarlijks 200
miljoen door S+M gepro-
duceerd worden.

In december jl. ontving
de produktgroep CMOS-
logic van de Philips-
vestiging Nijmegen
KEMA-certifikaten voor
hun kwaliteitssysteem als
bewijs dat voldaan wordt
aan de norm ISO 9001,
de wereldstandaard voor
kwaliteit bij ontwikkeling,
produktie, kontrole en af-
ter sales service. De pro-
duktgroep ontwerpt en
produceert IC's.

Vanaf 1 Januari JI. be-
werkt de Duitse firma
Spoerle Electronic als dis-
tributeur van elektroni-
sche onderdelen vanuit
Eindhoven (tel. 040-
545430) de Nederlandse
markt. Spoerle beschikt
over het grootste
onderdelen magazijn in
Duitsland. In de stellingen
meten een totale lengte
van 29 km en herbergen
ca. 50.000 verschillende
voorraad-artikelen met
een totale waarde van
100 miljoen gulden.

Elektrowatt heeft de
elektronica onder-
nemingen Texim Elec-
tronies B.V. en TME B.V.
overgenomen van HCS
Technology NV. Samen
met hun dochteronderne-
mingen en filialen in Ne-
derland, België en Duits-
land hebben Texirn en
TME samen 150 mede-
werkers in dienst en ver-
tegenwoordigen zij een
omzet van 60 miljoen
gulden. Daarmee behoren
zij tot de drie grootste
distributeurs in de Bene-
lux.

bruikte IC's het Pro-logic Dol-
by surround-sound- ysteern zo-
als dat in bioskopen gebruikt
wordt ook in de huiskamer be-
chikbaar, Voor dit effekt is het

wel nodig dat video-banden ge-
huurd worden waarop geluid

met behulp van dit algoritme is
opgetekend.

Voordelen voor de gebruiker
Of de konsument de digitale
versterker even snel zal aksepte-
ren als de CD-speler, is nog de

Digital Detay

Met behulp van een emmertjesgeheugen kan op analoge wijze
ruimtelijke informatie opgewekt worden. Analoge chakelingen
zorgen helaas voor een flinke ruis en vervorming. 111deze figuur
worden de eigen choppen van een digitale en een analoge vertra-
ging met elkaar vergeleken.
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vraag. Toch zijn de kansen voor
deze nieuwe tak van de digitale
audio-techniek bijzonder groot.
Omdat de hele digitale signaal-
bewerking voor rekening komt
van een paar krachtige VL 1-
komponenten is de meerprijs
ten opzichte van de huidige
technieken marginaal. Een be-
langrijk bijkomend voordeel i
dat de produktie eenvoudiger
kan worden omdat afregelpro-
cedures kunnen vervallen. Bo-
vendien is de stabiliteit op de
lange termijn goed; veroudering
komt niet meer voor. Daarnaast
heeft de omgevingstemperatuur
(in een versterker kan het be-
hoorlijk warm worden) geen in-
vloed meer op de signaal/ruis-
verhouding, hierdoor blijft de
audio-kwaliteit onveranderd
hoog. Tenslotte kan de hele
schakeling in MO worden
geïmplementeerd, waardoor het
stroomverbruik flink omlaag
kan. Ilierdoor wordt het moge-
lijk de apparaten kleiner te bou-
wen (er is inmiddels zelfs al een
portable Dvspeler op de markt
waarin de DSP ingebouwd is).
Door de veelheid aan mogelijk-
heden die een digitale versterker
zijn gebruiker te bieden heeft, i
de bediening in principe minder
eenvoudig geworden. Om dit
probleem te ondervangen zijn
gewoonlijk een aantal preset
ingebouwd. Met behulp van de-
ze pre cts, bijvo rbeeld kon-
certzaal, jazz club, kerk, disko-
theek, bioskoop, kan met een
druk op de knop de akoestiek
van deze ruimte gesimuleerd
worden. Hierdoor wordt het
zelfs voor de leek mogelijk de
muziek een eigen karakter mee
te geven eu/of de muziek te be-
luisteren alsof hij in een heel
andere ruimte wordt weergege-
ven.
Door de kracht van de inge-
bouwde elektronica heeft een
digitale versterker altijd de mo-
gelijkheid in hui om de
akoestiek van nagenoeg iedere
ruimte te verbeteren. Hiervoor
is het dan niet meer noodzake-
lijk om de inrichting van de
ruimte helemaal om te gooien.
Als de versterker verteld wordt
wat de afmeting van de te simu-
leren ruimte is, wat de eigen-
schappen van de vloerbedek-
king en wandbekleding zouden
moeten zijn en hoe sterk de ge-
wenste ref'lekties zijn, rekent hij
zelf de in telling voor deze si-
mulatie uit. Daarmee kan zelfs
op een zolderkamer een
akoe tiek gesimuleerd worden
die overeenkomt met het kon-
certgebouw in Amsterdam of
het openluchttheater van de
opera in Milaan. (EA-92I)
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Frequency analysis of delayed signal
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AGENDA
13 t/m 20 maart 1991
"CeBIT", een internatio-
nale beurs op het gebied
van kantoorautomatise-
ring en telekommunikatie
in de Hannover Messe.
Inl.: Deutsche Messe AG,
Messgelände, D-3000
Hannover 82.

16 maart 1991 "Algeme-
ne Hogeschool Amster-
dam", een open dag tij-
dens welke men kennis
kan maken met de Tech-
nische en Maritieme Fa-
culteit. Inl.: Alg. Hoge-
school Amsterdam, Am-
sterdam, tel.
020-242169/255348.

19 t/ml 21 maart 1991
"Nepcon Europe", een in-
ternationaal kongres over
de toepassing van elek-
trotechniek en elektronica
in de industrie te Birming-
ham (Engeland). Inl.:
Reed Exhibition
Companies, Oriel House,
26 The Quadrant, Rich-
mond, Surrey TW9 lDL,
Engeland, tel
+ 44-81-948-9800.

10 t/m 17 april 1991
"Hannover Messe In-
dustrie", een internatio-
nale beurs op het gebied
van industrie, automatise-
ring en produktietechnie-
ken in de Hannover Mes-
se. Inl.: Deutsche Messe
AG, Messegelände, D-
3000 Hannover 82.

22 t/m 28 april 1991
"Flanders Technology In-
ternational", een interna-
tionale beurs over nieuwe
technologieën in Flanders
Expo te Gent (België).
Inl.: Flanders Technology
International, Brussel, tel.
+32·2-2194981.

23 t/m 26 april 1991
"Electronics 91 Amster-
dam" (voorheen Fiarex).
professionele elektronica-
beurs onder auspiciën
van de FIAR, in de RAl in
Amsterdam. Inl.: RAI-
Gebouw B.v., Amsterdam,
tel. 020-5491212.

23 t/m 26 april 1991 "In-
dustriële Automatise-
ring", vakbeurs over in-
dustriële automatisering,
in de RAl in Amsterdam.
Inl.: RAl-Gebouw B.v.,
Amsterdam, tel.
020-5491212.

Tapestreamer met data-
kompressie

Poly-beveiligings-
zakboekje

De reeks poly-technische zak-
boekjes wordt nog steeds gro-
ter. ieuw in de erie is het 800
pagina's dikke "Poly-
beveiligingszakboekje' ,
(ISBN 90-6228-181-8). Het
boekje is een kompakt naslag-
werk voor iedereen die op de
een of andere manier betrokken
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is bij beveiliging, bewaking,
preventie en risikospreiding.
Omdat het boekje breed en uni-
verseel i opgezet - de aan-
dachtsgebieden strekken zich
uit van openbare orde, opspo-
ring technieken, alarmering-
en ignalering sy temen, juridi-
sche zaken tot praktische pre-
ventieve maatregelen - kan het
in ver chilIende bedrij f takken
gebruikt worden. Handig i het
ingebouwde register met adre -
sen van organi aties, media en
andere instellingen die op één
of andere wijze bezig zijn in de
beveiligi ngsbranche.
Het omvangrijke trefwoorden-
register zorgt er voor dat de ge-
bruiker snel de gevraagde infor-
matie in het boekje kan vinden.

(EA-919)

DAT-recorder
voor computer-
branche
Met de annoncering van twee
DAT-recorders heeft Hewlett-
Packard de basis gelegd voor
een nieuwe generatie data-
opslagsy temen. Danklij data-
kompressie bedraagt de
opslagkapaciteit van de
HP 3548 maar liefst 8
gigabyte.

De twee door HP aangekondig-
de DAT-recorders voldoen qua
afmeting, opslagkapaciteit en
snelheid aan het bekende 3,5"-
formaat. Beide recorders ge-
bruiken het door ony en
Hewlett-Packard gezamenlijk
ontwikkelde Digital-Data-
Storage-forrnaat (DOS). Het
type HP 3548 heeft een opslag-
kapaciteit van 8 gigabyte en be-
vat een peciaal data-
kompres ie-systeem waarvan
het komplete algoritme is on-
dergebracht in één krachtige
VLSI-chip. De recorder zonder
data-kom pre sie heeft een ka-
paciteit van 2 gigabyte. Door de
gekozen opzet zijn beide recor-
ders kompatibel met de be-
staande data-registratiesy te-
men.
De kleinste recorder, de
HP 35470A, maakt voor de
opslag gebruik van speciale
DAT-banden met een lengte van
90 meter. Deze tape wordt
dankzij de schrijfsnelheid van
183 Kbyte per sekonde in circa 3

Joint venture
tussen Philips
en VLSI
Philips Components en dc
Amerikaanse onderneming
VL I guan samenwerken bij
dc ontw ikkeling cn marketing
van applikntle-specifieke IC's
voor de snel groeiende markt
van desktop video.

De joint vent ure bouwt voort
op de bestaande samenwerking
op het gebied van de ontwikke-
ling van de l-mikron-
technologie. Philip brengt in
de joint venture zijn bibliotheek
van peciale komponenten in,
terwijl VL 1 zijn l-mikron-
bibliotheek en speciale gereed-
schappen be chikbaar telt. De
eer te schakelingen die speciaal
be ternd waren voor de markt
van de klop video werden afge-
lopen jaar al door Philips gein-

uur helemaal vol geschreven. In
de recorder kunnen ook de ge-
wone DAT-banden met een
lengte van 60 meter gebruikt
worden. De kapaciteit is in dat
geval maximaal 1,3 gigabyte.
De HP 354 OA dankt zijn
op lagkapaciteit van 8 gigabyte
aan het ingebouwde 00-
kompres ie. Voor deze kom-
pre sie maakt men gebruik van
de Lempel-Ziv-algoritrne. Door
het algoritme blij ft de data
transparant voor de gebruikte
computer en zijn er geen extra
voorzieningen nodig om de
data terug te winnen. De mate
waarin de data-kompressie mo-
gelijk is, is ook afhankelijk van

troduceerd. Zij zijn gebaseerd
op digitale video-bewerking en
worden ingebouwd in de mo-
derne luxere televisies. Desktop
video zorgt voor de integratie
van video-bronnen zoals TV,
V R, La erdisc en kamera's
aan de ene zijde met de perso-
nal computer aan de andere zij-
de. De integratie beperkt zicht
niet lot het louter weergeven
van enkel en alleen video, ook
het scheppen van mogelijkhe-
den om selektief en kreatief met
de video-informatie om te gaan
hoort bij deze technologie. De
toepassingsgebieden ziet men
op dit moment in industriële
video-produkties, computer ai-
ded design, onderwijs en bij in-
formatieve en kommerciële pre-
sentaties.

Vooraanstaande technologie
en normaal desktop-video-

systeem is een mengeling van
applikatie-speci fieke tandaard-
produkten voor de konversie

de gebruikte bandsoort. In de
praktijk blijkt dat een database
dankzij de kompre sie tot circa
25 070 van zijn oorspronkelijke
omvang kan worden terugge-
bracht. Objekt-georiënteerde
programmatuur kan tot circa
50 0J0 van de oorspronkelijke
omvang worden teruggebracht.
De op lagkapaciteit van
732 Kbyte per sekonde maakt
de recorder ge chikt om op de
achtergrond back-ups te maken
in bijvoorbeeld een netwerk.

(EA-913)

Inl.: Hewlett-Pncknrd,
Amstelveen, tel. 020-54769/1.

van de ver chilIende video-
formaten (zowel digitaal als
analoog) die in de konsumente-
nelektronica en in de computer-
industrie gebruikt worden.
Daarnaa t wordt de kern van
het desktop-video-systeem
steeds specifiek voor de geko-
zen toepassing ontworpen.
Om een optimale prestatie te
verkrijgen is het noodzakelij k
een aantal onderdelen van het
systeem onder te brengen in één
of meer krachtige geïntegreerde
schakelingen. ewone micro-
process ren zijn bij lange na
niet in iaat om de data-stroom
in de ktop-video- ysternen te
verwerken.
Tot nu toe is Philips bezig ge-
wee t met het ontwerpen van
deel chakelingen die bruikbaar
zijn voor deze toepa ingen.
Met behulp van de kenni en de
gereed chappen die VL 1 ter
be chikking heeft, kunnen
daarvan IC' gemaakt worden.

(EA-915)
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ontwerp:
M. Breuer (Duitsland)

In principe werkt de MIDI-interface (Musical
Instrument Digital Interface) van een com-
puter op dezelfde manier als ieder ander se-
rieel kommunikatie-kanaal. Iedere databyte
wordt over een seriële verbinding bit voor bit
verzonden. Is het bit "hoog", dan loopt er bij
het MIDI-protokol geen stroom door de ver-
binding. Is het bit "laag", dan loopt er een
stroom van circa 5 mA. Dezestroom loopt in
de ontvanger door een opto-coupler. zodat
er een galvanische scheiding is tussen de
zender en de ontvanger. De verschillend
randapparaten kunnen daarom onafhanke-
lijk van elkaar met verschillende voedings-
spanningen en massapotentialen werken.

De Atari ST is mede äenkzt] ZÜn krachtige
grafische interface een universeel inzetbare
computer. Helaas heeft hl] één nadeel: er is

geen parallelle IlO-poort aanwezig. Hierdoor
is het niet eenvoudig mogelijic om extra

randapparatuur aan te sturen. De schakeling
uit dit artikel lost dat probleem snel en

eenvoudig op. Met een handvol goedkope
komponenten is een IlO-interface te bouwen

die werkt via het MIDI-kanaal van de
computer. Zo kunnen data met een snelheid
van 1. Kbitls op een IlO-poort gezet worden.

Aan de computer hoeft verder niet gesleuteld
te worden. Een klein programma in BASIC, C

of machinetaal klaart de klus.
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Het voor MIDI gebruikte seriële formaat
komt overeen met het RS-232-C·protokol. Na
het startbit (dat altijd "0" is) volgen 8 data-
bits, beginnende met het minst signifikante
bit (LSB). Deze serie databits wordt met een
stopbit (altijd een "1") afgesloten. In onge-
bruikte toestand is de datalijn altijd stroom-
loos, er staat dan dus een logische één.
De baud-rate die op een MIDI-interface ge-
bruikt wordt, is internationaal ge tandart-
seerd en bedraagt 31250 baud. Een over-
drachtssnelheid naar de I/O·poort van
I Kbyte/s zal dus zeker geen probleem zijn.
De omzetting van seriële data naar parallelle
data is eenvoudig te realiseren met een UART
(Universal Asynchronous Receiver/Tran mit·
ter). In de schakeling uit dit artikel hebben
we echter een goedkopere oplossing gezocht
en gevonden. Met behulp van en paar gewo-
ne CMOS-komponenten bleek het ook moge-
lijk te zijn om de parallel/serieel-omzetting
en omgekeerd te realiseren.

De schakeling
Het hart van de schakeling uit figuur I wordt
gevormd door IC6, een 14-bits teller met in-
gebouwde oscillator. Op pen 6 van de 4060
staat het door 128 gedeelde kloksignaal. tiet
signaal gaat vanaf dit punt naar de chuifre·
gisters IC3 ... IC5 en de decimale teller IC7.
Omdat gebruik wordt gemaakt van en
4'MHz-kristal heeft het gedeelde kloksignaal
een frekwentie van exakt 31250 Hz, de bit-
snelheid op het MIDI-kanaal. DIN·bus Kl is
via een kabel verbonden met de MIDI-uit-
gang van de computer. De seriële data ko-
men via optocoupler ICI bij de interface aan.
Nadat het signaal met twee poortjes (IC2a en
IC2b) opgepoetst is, gaat het naar data-in-
gang D van IC3. Verder wordt door de nega-
tieve flank van de startpuls via D2, IC2c en
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kondensator C2 en naald-impuls opgewekt
die zorgt voor het resetten van IC6 en IC7.
Daarmee i gegarandeerd dat aan het begin
van een data-tran missie alle tellers in een
gedefinieerde stand staan. Uitgang Q9 van
IC7 is na de reset-puls laag en zorgt er via D3
voor dat verdere reset-pulsen niet meer wor-
den doorgegeven. Pas na de tiende klokpuls
wordt uitgang Q9 weer hoog en kan het
startbit van een nieuw databyte weer voor
een re et zorgen. De opgaande flank van Q9
zorgt via kondensator CI voor een strobe-
puls op d STR-ingang van IC3. De ingelezen
data worden daarmee op de parallelle uit-
gangen van dit IC gezet. De dioden D4 en D5
zorgen ervoor dat de door de differentialors
opgewekte negatieve pulsen niet negatiever
dan -0,6 V kunnen word n (hierdoor worden
de IC' afdo nde beveiligd). De digitale data
op duitgangen QO... Q7 van IC3 staan di-
rekt op konnektor K3 (aansluitingen
00 ... 07) ter beschikking van de gebruiker.

Figuur 2 laat het verloop van de signalen
zien op verschillende meetpunten die in fi-
guur I aangegeven zijn. Daarmee heeft de
hele timing van de interface geen geheimen
meer.

Direkt als het eerste databit op het seriële
kanaal verschijnt, chakelttienteller IC7 zijn
uitgang Ql op een hoog nivo. Daardoor wor-
den de ignalen op de ingangen van K3,
10... 17,in het parallel-regi ter van IC4 gele-
zen. Bij de eerstvolgende negatieve flank van
de klokpuls wordt de P/S-ingang van IC4
weer laag en schuift hel IC de ingelezen data
op het rilme van de klokpuls via zijn seriële
uilgang (QH) weer naar builen. IC5 neemt
deze data via zijn J- en K -ingang over. ig-
naai QI van IC7 heeft er v rder ook voor ge-
zorgd dat op ingang POvan IC5 een logische
nul ingelezen is. Deze nul wordt als tartbil
voor de data gezet. De seriële data komen
uiteindelijk via de QO-uitgang van IC5 en de

elektuur 2-91

Figuur l. ttet komplete
chema uan de 8-blts

I/O-interface die uia een
MIDI-kanaal bestuurd
kan worden. ~r worden
alleen maar goedkope
en goed uerkrUgbare
CMOS-komponenten ge-
bruikt.
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CD MIDI out

® Reset

® Clock

0 "9". EN

® Strobe

® .," ,pis

CD MIDI In

I 00 I 01 102 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I

______~r-l~ _
----~--------------------~~~--------

10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 16 I 17 I 910005·12

Figuur 2. Dil ujavotqor-
de-diagram geeft de

spanningsvormen op de
verschillende mee/pun-
ten aan. Daarmee Is de

welklng van de schake-
ling goed te volgen.

Figuur J. Een goede
grafi che interface

maakt de bediening van
de Interface aanzien/Uk

eenvoudiger. lIet pro-
gramma kan op de a n-

tergrond werken.

twee buffers IC2e en IC2f al ra echte MIDI-
data op de MIDI-interface te staan. Na het
startbit volgen de 8 databits. beginnende
met het minst signifikante bit. Omdat de se-
riële ingang van IC4 met de voedingsspan-
ning verbonden is, worden na het achtste
databit alleen nog maar logische enen ver-
zonden. Het MIDI-kanaal blijft daarmee in
rust op het gewenste hoge nivo (geen stroom
door de kabel) staan. Een kabel die via K2 de
interface met de MIDI-ingang van de compu-
ter verbindt zorgt voor de noodzakelijke
elektrische verbinding. Er zijn dus twee MI-
DI-kabels noodzakelijk om de interface met
de computer te verbinden.

De software voor de Atari ST
De interface is niet computer-gebonden (in
princip kan iedere computer met een MIDI-
interface van deze I/O·kaart gebruik maken)
maar wat de oftware betreft hebben we ons
beperkt tot de Atari ST.Bij deze computer is
het aanstur n van de MIDI-interface relatief
eenvoudig door de ondersteuning van de MI-
DI-interface via de BI05-ROM van de compu-
ter. De mee te compilers voor de ST on-
dersteunen het gebruik van BI05-routines,
waardoor ook het ontwikkelen van software
in een hogere programmeertaal eenvoudig
mogelijk is.
Het testen van de interface gebeurt in drie
stappen. Eer t worden data voor de uitgang
van de I/O-bu verzonden. Vervolgens wordt
een aantal keren de status van het ingangs-
register van de MIDI-interface van de Atari ST

3

written wlth PAO$PEAO C mmg 1.132
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opgevraagd. Mocht het na een b paalde tijd
niet gelukt zijn om de data van de IlO-kaart
suksesvol in te lezen, dan i het vrijwel zeker
dat de MIDI-interface niet of niet jui t aan-
gesloten is. Hoe de routine voor het aanstu-
ren van de MIDI-interface er in de program-
meertaal C uit gaat zien, toont de Iisting in
figuur S.
Een voorbeeld voor de grafi che pre entatle
van een testprogramma dat de IlO-kaart on-
dersteunt is te zien in figuur 3. liet logische
nivo van ieder in- en uitgangsbit is grafisch
duidelijk zichtbaar gemaakt in het venster.
In de mode "automatic" wordt bijvoorbeeld
iedere 4 sekonden via een teller in de soft-
ware de uitgangswaarde van de i/o-bus met
één verhoogd. In de mode "man uaI" wordt
met behulp van de pointer ieder bit indivi-
dueel één of nul gemaakt. Is de IlO-interface
niet aanwezig, dan is de tekst van de in-
gangsvelden grijs in plaats van zwart. Duide-
lijker kan het eigenlijk nietl
Via de Elektuur Produkt Service is een dis-
kette lev rbaar met de source-kodes. zowel
in machinetaal als in C, inklusief de grafi-
sche ondersteuning. Met deze bronbestan-
den als uitgangspunt is het mogelijk zelf een
uitgebreider hulpprogramma te schrijven
dat in een soort multi-tasking-mode op de
achtergrond zijn werk doet. Een leuke toe-
passing i mog lijk door de interrupt van U-
mer A uit de 68901 te gebruiken om ied re
millisekonde via de MIDI-interface een byte
te verzenden. Vergroting van de MIDI-buffer
in de computer tot de maximale omvang van
32 Kbyte maakt het zelfs mogelijk om met
relatief lange tijdsintervallen (enkele tiental-
len sekonden) de informatie van de buffer te
aktuariseren.
Gebruikers van andere computers dan de
Atari ST kunnen de opzet van het b schreven
Atari·programma als uitgangspunt voor zelf
te schrijv n programma's gebruiken.

•

De bouw van de schakeling
In figuur 4 staan de koper-Iayout en de kom-
ponentenopstelling van de dubbelzijdig
doorgemetalliseerde print die voor deze
schakeling ontworpen is. Problemen hoeft
de opbouw niet op te geven. U hoeft alleen
maar alle komponenten op de daarvoor
bestemde plaatsen te monteren. Is het ver-
krijgen van het opgegeven weer tand -array
(R9) een probleem. dan kunnen ook 8 losse
weerstanden vertikaal naast elkaar gemon·
teerd worden. Met een klein stukje draad kan
de gemeenschappelijke aansluiting van de
weerstanden met punt 1 gemaakt worden.
Voor de voeding zijn een aantal oplossingen
te bedenken. De veiligste en meest eenvoudi-
ge is het gebruik van een losse net-adapter
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
RLR7,R8 = 3 x 220 Q
R2 = 1x 4k7
R3 ... R5 = 3 x 47 k
R6 = 1 x 10 M
R9 = 1x weerstandsarray
8 x 100 k

Kondensatoren :
CLC2 = 2 x 100 P
C3,C4 = 2 x 15 P
C5 = 1 x 1001-1/25 V
C6 ... C12 = 7 x 100 n

Halfgeleiders:
IC1. 1 x CNY1.7
IC2 = 1.x 74HC04
IC3 = 1 x 4094
IC4 = 1 x 401.4
IC5 = 1 x 4035
IC6 1x 4060
IC7 1.x 401.7
IC8 1 x 7805

Diversen:
Kl,K2 = 2 x 5-polige DIN-
bus

K3 = 1x 20-polige haakse
sub-D-konnektor (male)
voor printmontage

Xl = 1 x 4-MHz-kristal
print EPS 910005 (zie pag.
6)

software op 3,5"-diskette
voor Atari ST, EPS 1573
(zie pag. 6)

Figuur 4. De koper-lay-
out en komponentenop-
stelling van de print die
voor deze schakeling
ontworpen is.

Figuur 5. De basisrouti-
ne in C waarmee de
werking van de interfa-
ce gekontroleerd kan
iooräen.

met een uitgangsspanning van circa 9 V en
een kapaciteit van enkele milli-ampères. Zo-
als al eerder opgemerkt wordt voor de ver-
binding gebruik gemaakt van twee DIN-ka-
bels. Het is de bedoeling dat deze niet langer
dan zo'n 5 meter zijn. Bij grotere lengten
neemt de kans op fouten toe. In geval van
twijfel gewoon even uitproberen!

5 bios(3, 3, outvalue);
i = 10;
while (i > 0 ss bios (1, 3) ! = -1) {

i = i -1;
}
if (i > 0) {

invalue = bios (2, 3);
else {

printf( "MIDI a-bit I/O-interface not found\n");
910005 - 14

(910005)
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deel 2

the com~lete
~ream~

Misschien zijn er lezers die na het bekijken
van de cherna' in het eer te deel enige
schrik hebben gekregen van d totale om-
vang van deze voorv raterker. Gelukkig valt

.het door de gekozen print-opz t reuze mee,
Vorige maand hebb n we al de bus-print af-
g b Id waarop enkele buffers zitten en de
draai chakelaars voor ource select en rec-
ord lect, Voor het hele ingangsgebeuren
hoeven du nauwelijks nog kabel te worden
g legd. Via enkele verleng-as en worden de
draai chak laar op de frontplaat bediend,

Na de bespreking van alle schema's in het
eerste deel wordt het nu weer tüd om naar
de praktische realisatie te gaan kÜken. De

soldeerbout kan vast klaar worden gezet, de
printen en onderdelen kunnen worden

gekocht en dan kan er gebouwd worden.
Voordat er muziek door de "complete

preemp" kan lopen, moeten de handen nog
eens goed uit de mouwen gestoken worden.

42

Op de hoofdprint zit v rder alles wat vorige
maand in het schema van figuur 3 i afge-
bid, m t uitzondering van de bedieningse-
I menten op de frontplaat. D opbouw van
d hoofdprint zal door zijn dubbelzijdige en
doorgemetalliseerde karakter weinig bouw-
probl men gev n. bovendien is hierop alles
netj in groepen gerangschikt. Het m e te
werk zal de bewerking van de kast geven en
h t v rbinden van d bedieningseternenten
met d hoofdprinL Dat is een hele bos bedra-
ding en we willen natuurlijk ook dat het in-
wendige er netje blijft uitzl n. Tot zo ver de
globale bchrijving van het mechanische
w rk. Zoals vorige keer beloofd, gaan we -
voordat er gesoldeerd wordt - rst kijk n
naar de verschillend oorten opamps die in
dit ontwerp kunnen worden toegepast.

Keus genoeg
D geluid kwaliteit van de voorversterker zal
hoofdzakelijk afhangen van de gebruikte
opamp-typ n en h t oort kondensatoren in
d ignaalwegen, Wat die kondensatoren be-
treft zijn we snel klaar. Het schema i zoda-
nig opgezet dat in de h I signaalw g van li-
ne-in naar line-out slechts één kond n ator
zit, h I maal aan de ultgang. Er is op de
print plaats voor twee parallel geschakelde,
grote konden atoren (C24/C25, C56/C57),
Het beste zijn hier MKP-typen, maar die

ko ten wel het nodige, Op de tweede plaats
komen MKT-C's_Eventueel kunt u ook kiezen
voor een kombinatie van een MKP en een
MKT_Aan de uitgang van de MD-sektie zitten
ook nog een paar konden atoren (C62/C63,
C30/C31), maar die hebben zo'n kleine waar-
de dat hiervoor zonder hoge kosten MKT- of
MKP-typen kunn n worden g nom n. Bij h t
inschakelen van de toonregeling moet het
signaal nog enkele kapacitelten pa eren,
maar dat i bij een toonreg ling haa t onver-
mijdelijk_ Aangezien een toonregeling toch
al enig kwaliteitsverlies veroorzaakt, maken
we on in dez ekti over d aanw zige kon-
densaroren niet zo druk,
En dan de kwaliteit van de oparups. Er is
nogal wat keus, waarbij we zeker niet willen
beweren dat de geluidskwalit it evenredig
met de prijs toeneemt. Het is meer e n
kwe tie van een geschikte oparnp kiezen
voor een bepaalde situatie, We lopen de di-
ver e IC's in de SChakeling tuk voor stuk na,
Voor de volledigheid vindt u hierbij boven-
di n e n tabel met een aantal oparnp-typ n
en hun specifiek eigenschappen, De hieron-
der opgesomde typen zijn overigen altijd
pin-kompatibel m t h t in h t eh ma voor-
g schreven type.
ICI. Op d ze pi kie n opamp nodig m t
weinig ruis en liefst ook weinig offset-span-
ning, De 5532 (o.a, van Signetics) vormt hier
een goede n go dkop keuze, E n i ts sn I-
lere versie hi rvan is de 5535, terwijl d
SSM2132 nog wat sneller is. Bij National
Semiconductor zit de LM833 in h t program-
ma, die kwa specs aardig lijkt op de 5532_
Duurder en aardig sn I (en bovendien met
FET-ingangen) is d AD7 J 2 van Analog De-
vlees, Wie het graag in de OP-familie zoekt,
die kan terecht bij de OP270 (een dubbel
OP27) of de OP249 (hog slew-rate. met FET-
ingang n). In de Burr-Brown-familie zijn
bruikbare typen de OPA2107 en OPA2604,
beide met FET-inputs_ Een bijzond r go d-
koop alternatief vormt t n rotte de TL072,
die weli waar FET-ingangen heeft, maar ook
wat harder ruist dan de 5532_
IC2. Hiervoor geldt hetzelfde verhaal al
voor ICI, All n is hier nog belangrijker dat
een type met een lage offset-spanning wordt
toegepast omdat alle hier ontstane afwijkin-
gen op weg naar de uitgang door de schake-
ling nog extra ver terkt worden, In verband
met omschak Iklikken en nivo-veranderin-
gen di op d tape-out-uitgangen kunn n
ontstaan tijdens veranderen van ingangska-
naai via de sou ree- I t- chakelaar zijn
FET-ingang n toch wel raadzaam, Aan b id
voorwaard n voldoen de AD712, OP249,
OPA2107 en OPA2604_ De kwartj s-oplossing
is ook hier weer de TL072,



een kast krijgt inhoud

IC3. Vo r de mono-optel chakeling is een
ruisarm opamp nodig. Behalve de OP27 ko-
m n hi r ook en 5534A en e n M2134 in
aanmerking. Deze x mplar n zijn echter
niet unity-gain-stabiel. zodat u in dat geval
bij elke opamp e n 'Ije van 22 pF tussen
p n 5 en 8 aan d onderkant van de hoofd-
print mo t monteren. FET-ingang n zijn hier
niet nodig. hoewel d cententetters op deze
plaats ook wel een TL072 kunnen gebruiken.
IC4/IC5. Ilier gelden dezelfde opmerkingen
als bij I 3. D nk aan de extra kondensaloren
bij en 5534A of SM2134.
IC6/1C7. m bij d MD-voorver terker zo
weinig mogelijk ruis te introduceren, is hier
gekoz n voor en LTI028 van Linear 1< eh-
nol gy. W h bben g merkt dat deze exern-

el ktuur 2-91

plaren wel eens stabilileitsproblemen heb-
ben, waarbij de oorzaak moeilijk te achter-
hal n valt. Een splinlernieuw lyp, de
LTIl15, heeft praktisch dezelfde peci fi ka-
ti s al de 1028 en heefl di stabilileitspro-
bi men ni t. Will u hel goedk p r houden,
dan kan een OP27 worden toegepast. ook
een prima k us. Andere alternatieven vor-
men de 5534A en de S M2134. Bij de laal l
twee moet voor inslelpotmeter P5en P6 en
waard van 100 kQ worden genomen, t rwijl
ook weer een 22-p·kondensator tus en
p n 5 en 8 moet worden opgenom n.
IC8. E n 5532 doet het prima in het hoofd-
telefoon-g deelte. Omdat hier enige verster-
king plaat vindt en je ook de minste ruis al
hoort via en hoofd tel foon. is hier een typ

7àbel J. Belangrükste
gegeven van toepasba-
re opemps.
(alle waarden "typlcal"
bÜ iln= ±15 V).

Tabel I.

Unrnax lsunpty input input input input G1RR 9.]111· sicw Llnotse min. untty-
(per offset offset bias irnp, ban dw. rale (nV I nz) RIOi.,d gain
arnp.j voltage currcnt currcnl product (V/~s) (IOllz/ stabie

I klll)

singl oparups.
TL071 (fET) ± 16 V 1.4 mA :5 mV 5 pA :50 pA I TQ 66 dB :5 Mlll 1:5 45/18 2 kQ yes
NE55:54 (blp.) 22 V 4 mA 0.5 mV 20 nA 500 nA 100 kQ 100 dB 10 Mllz 1:5 9/4 600Q na (A", )
SS~12):5 I WET) "20 V 5.1 mA l,S mV 6 pA 1:50 pA 92 dB I 0 ~ll1z 50 :58/1 :5 I kQ yes
ssnz 1:54 (hip.) .22 V 4.5 mA 0,:5 mV 15 nA :550 nA 100 kQ 114 dB 10 MHz 1:5 4.5/:55 600 Q na (A":5)
OP27 (bip.) ±22 V 2.5 mA :50 ~V 12 nA 15 nA 4 ~lQ 120 dB 6 ~lHz 2,6 :5.6/:52 600Q yes
OP:57 (bip.) +22 V :5 mA :50 ~V 12 nA 15 nA ij ~lQ 120 dB 6:5 ~1Hz 17 :5,8/:52 600Q na (A"5)
AD711 (rCTI ± 18 V 2.5 mA 0,:5 mV 10 pA 15 pA :5 TQ 88 dB 4 MHz 20 45/18 2 kQ yes
I TI028Ibip.) ±22 V 7.6 mA 20 ~V 18 nA :50 nA :500 MQ 126 d8 75 MHz 15 1/0,9 600 Q no (A",2)
LTII15Iblp.) 22 V 8.5 mA 50 ~V :50 nA 50 nA 250 MQ 12:5 dB 70 MHz 15 1/0.9 600 Q na

dual opamps:
TLon trrrn ± 18 V 1.4 mA J mv 5 pA :50 pA I TQ 86 dB :5 Mliz 1:5 45/18 2 kQ yes

f.55:52 (bip.) ±22 V 4 mA 0,5 mV 10 nA 200 nA 300 kQ 100 dB 10 MHz 9 12/5 600 Q yes
E553 (bip.) ± 18 V 1.8 mA 2 mV IS nA 65 nA 6 MQ 90 dB I MHz 15 50/30 600Q yes

LM8:53 (bip.) + 18 V 2.5 mA 0,3 111 V 10 nA 500 nA 100 dil 15 MHz 7 7/4.5 2 kQ yes
SS~12I32 (blp.) 4 mA 16 MHz IS -;6 600 Q yes
OP249 (FeT) ± 18 V 5.6 mA 0,2 rnv 6 pA 30 pA I TQ 90 dB 4 7 ~lI1L 22 75/17 2 kQ yes
OP270 (bip.) + 18 V 2 mA 50 ~V 5 nA 5 nA 400 kQ 110 dB 5 MIIL 2.4 :5.6/3.2 2 "Q yes
AD712 (FET) . 18 V 2.5 mA 0.3 mv 10 pA 25 pA 3 TQ 88 dB ij lHz 20 45/18 2 kQ yes
OPA2107 (FET) ± 18 V 4,5 mA 100 ~V I pA 4 pA 10 TQ 94 dB 4.5 MHz 18 :50/9 2 kQ yes
OPA2604 (FET) + 24 V 4.75 mA 100~V 10 pA 25 pA I TQ 100 dB 10 ~lHl 25 :50/ I I 600 Q yes
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Onderdelenlijst
hoofdprint

Weerstanden:
R40,R4LR43,R44,R63,R64
,R68,R69,R88,R89 = 10 x

6k8
R42 = 1 x 3k3

R45,R60,R61,R70,R85,R86
= 6 x 12 k

R46,R47,R5LR7LR72,R76
= 6 x t M

R48,R49,R73,R74 = 4 x
2k2

R50,R75 = 2 x 18 k
R52,R77 = 2 x 1 k 1%

R53,R78 = 2 x 5k62 1%
R54,R79 = 2 x 10 k
R55,R80 = 2 x 47 Q

R56,R81 = 2 x 88k7 1%
R57,R82 = 2 x 7k5 1%

R58,R83 = 2 x 154 Q 1%
R59,R84 = 2 x 47k5 1%

R62,R87 = 1 x 1 k
R65,R66,R90,R91 = 4 x

27 Q
R67,R92,R94,R99,RIOO =

5 x :LOO Q

R93 = 1 x 47 k
R95 = 1 x 68 Q/O,5 W

R96 = 1 x 2k7
R97,R98 = 2 x 4Q7

PI = 1 x 10-k-
stereo-potmeter log. (bijv.

Alps type 10KAX2)
P2 = 1 x Lû-k-potmeter

balans-uitvoering
P3 = 1 x 22-k-potmeter (of

25 k) Iin. (bijv. Bourns
type 91A2AB28B17B17)
P4 = 1 x Lû-k-potmeter

lin. (bijv. Bourns type
91A2AB28B15B15)

P5,P6 = 2 x 10-k-
instelpotmeter

Kondensatoren:
CIO,C12,C20,C22,C33,C37

,C52,C54,C65,C69,C79,
C80,C8LC82,C96 ... C99

= 18 x 47 n ker.
CILC13,C21,C23,C32,C36,

C53,C55,C64,C68,C92 ..
. C95 = 14 x 47 /1/25 V

radiaal
C14,C46 = 2 x 10 /1/40 V

bipolair, radiaal
C15,C16,C17,C35,C39,C43

,C47,C48,C49,C67,C7L
C75,C83,C86,C87,C90 =

16 x 100 n
C18,C50 = 2 x ln8
C19,C51 = 2 x 1n2

C24,C25,C56,C57 = 4 x
10/1 MKP of MKT

C26,C27,C58,C59 = 4 x
18n MKT (uitmeten op

1%)
C28,C60 = 2 x 5n6 MKT

(uitmeten op 1%)
C29,C61 = 2 x 3n9 MKT

(uitmeten op 1%)
C30,C62 = 2 x 47 n MKT

(uitmeten op 1%)
C3LC63 = 2 x 120 n MKT

(uitmeten op 1%)
C34,C38,C66,C70,C85,C89

6 x 10/1/25 V radiaal
C40,C72 = 2 x 47 p

styroflex
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met weinig ruisbijdrage nodig. Bruikbaar
zijn ook een 5535, een SSM2132, een LM833
of een OP270. Degene die van plan is om de
voorversterker regelmatig grote uit-
gangsspanningen te laten leveren (dus veel
meer dan de nominale 1 Verr), die kan voor
deze dubbel-opamp een type met fET-ingan-
gen nemen. Een 5532 bezit namelijk bevelli-
~ingsdioden aan zijn ingangen, waardoor bij

oversturing van de hoofdtelefoonversterker
een kleine De-komponent op de lijn-uitgan-
gen kan ontstaan!
ICll/IC12. De voornaamste reden voor de
keuze van een 5534 is zijn kapaciteit om la-
ge impedanties (vanaf 600 Q) van voldoende
stroom te voorzien. Die eigenschap heeft
ook de SSM2134. De meeste fET-opamps
hebben problemen met zulke laagohmige



komponentenzijde

soldeerzijde

(print-Iayouts in spiegelbeeld afgedrukt)
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C4LC7.3 = 2 x 100 p
styroflex

C42,C74 = 2 x 100/1/10 V
radiaal

C44,C45,C76,C77 = 4 x
150 n

C78 = 1 x 220/1/10 V
radiaal

C84,C88 = 2 x 2200 /1/
40 V radiaal
C91 = 1 x 220/1/25 V
radiaal

CI00,CI01 = 2 x 100/1/
25 V radiaal
CI02,CI0.3 2 x 150 p
styroflex

Halfgeleiders:
Ol. .. 04,06 ... 09 = 8 x
lN4148

05,010,011 = .3 x lN4001
BI = 1 x B80C1500
TLT5 = 2 x BC550C
T2,T6 = 2 x BC560C
T.3,T7 = 2 x BOl.39
T4,T8 = 2 x B0140
T9 = 1 x BC517
IC3,IC4,IC5 = 3 x OP27
IC6,IC7 = 2 x LTI028CN8
IC8 = 1 x NE55.32
IC9 = 1 x 7815
ICI0 = 1 x 7915
ICILIC12 = 2 x NE55.34

Oiversen:
S.3,S4 = 2 x miniatuur-
tuimelschakelaar, 2 x
maak

S5,S6 = 2 x miniatuur-
tuimelschakelaar, 2 x
wissel

S7 = 1 x miniatuur-
tuimelschakelaar, 1 x
maak

ReLRe2 = 2 x miniatuur-
relais, 12 V
spoelspanning, 1 x wissel
(bijv. Siemens
V2.3101-A0006-BI0l of
SOSOS2E-M-OC12)

1. x ê-mm-
stereo-klinkstekerbus
voor hoofdtelefoon

2 x koelvin voor IC9 en
ICI0 (bijv. Fischer SKI04)

1 x drievoudige print-
kroonsteen voor voe-
dingsaansluiting

1. x 2-polige netschakelaar
met druktoets

1 x zekeringhouder,
F = .315 mAT

1 x trek-ontlasting voor
netsnoer

1 x nettrafo. sek. 2 x 15
V/1 A (bijv. Amplimo
type 1101.3)

1 x print EPS890169-2 (zie
pag. 6)

1 x frontplaatfolie EPS
890169-F (zie pag. 6)

Figuur 6. De hoofdprint
heeft behoorlijke afme-
tingen, zodat deze hier
verkleind moet worden
weergegeven.
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Figuur 7. Dit bedra-
dingsschema vormt een
goede hulp bij het aan-

sluiten van alle delen.

belastingen. Wie de voorversterker toch
nooit belast met waarden onder zo'n 2 kQ,
die kan ook kiezen uit een AD711 of TL071.
Tot zo ver de mogelijkheden. Zoals u ziet,
kunt u hier alle kanten uit. Het is alleen de
vraag of sommige van de genoemde opamp-
typen goed verkrijgbaar zijn. Het lijkt ons
verstandig om vooraf eens te informeren bij
uw handelaar naar prijs en verkrijgbaarheid.

De opbouw
Nu u weet wat u wilt, kunnen alle komponen-
ten aangeschaft worden en kan worden be-
gonnen met solderen. Deopbouw van de bei-
de printen zal wel van een leien dakje lopen,
daar zitten geen opmerkelijke punten bij. De
twee spanningsstabilisatoren krijgen elk

een eigen koelvin. Als u voetjes voor de IC's
wilt gebruiken, neem daar dan wel een goe-
de kwaliteit voor. We blijven er bij dat bij
goede audio-schakelingen beter zo weinig
mogelijk overgangspunten aanwezig moe-
ten zijn, dat geldt vooral voor IC-voetjes. Als
u dus zeker van uw zaak bent, soldeer dan
alle IC's gewoon op de print. Voetjes geven
daarentegen wel de mogelijkheid om de IC's
gemakkelijk uit te wisselen en zo de verschil-
lende typen kwa klank met elkaar te vergelij-
ken.
Bij de bus-print wordt een goede kwaliteit
cinch-bussen genomen, die direkt op de
print worden geschroefd. De twee draaischa-
kelaars komen ook direkt op deze print te
zitten. Leg een draadbrug bij J-K en lrM als
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POWER SOURCE r.co ~ RECORD SASS TRESLE BALANCE VOLUME PHONES
SELECT SELECT

0
• / TUHER "'-. • . . .. . ... . .. . ..

• TAPE' •

EB EB EB EB EBEB EB

E8 • TAPE2 •

• •
• "'-..'OEO/·LPHOHO~ EB EB EB EB EB

(AUX)

8

r u de op de hoofdprint aanwezige MD-voor-
versterker niet wenst te gebruiken. Verder
moet er een draadbrug komen bij A-B en E-F
(eventueel via een kleine header en een
kortsluitstekertje), want een aparte
DIA-print is voorlopig toch niet aanwezig.
Zet verder op alle aansluitpunten op de twee
printen soldeerpennen. dat is straks wel zo
handig bij het leggen van de bedrading.
Nadat de beide printen zijn opgebouwd,
kunt u eens gaan kijken hoe ze in de kast
passen. Zoals in het bedradingsschema van
figuur 7 te zien is, komt de hoofdprint rechts
in de kast zodat de verleng-assen van de
draaischakelaars juist langs de koelplaatjes
van de spanningsstabilisatoren lopen. Op de
overgebleven ruimte links in de kast komt de
trafo te zitten. Met het in de onderdelenlijst
opgegeven type zit u kwa veiligheid in elk
geval goed. De opzet van de frontplaat
bepaalt de plaatsing van de bus-print achter
in de kast. Afhankelijk van de kast-maten
moet u dan even kijken of er nog plaats is
voor een net-entree met ingebouwde zeke-
ringhouder, of dat u gebruik moet maken
van een kabel-doorvoer met trek-ontlasting.
In het laatste geval moet een losse zekering-
houder in de kast worden geplaatst bijvoor-
beeld naast de trafo.
Voor de voorversterker is een frontplaat-folie
(figuur 8) leverbaar die de kast een mooi
uiterlijk verschaft. Het beste kunt u nu eerst
alle gaten in de kast boren. Voor de voorkant
kan de folie als boormal worden gebruikt.
Als boormal voor de achterkant kan een ko-
pie van de bus-print-afdruk in het januari-
nummer worden genomen. Let wel op de
goede maat want een kopieermachine geeft
niet altijd een kopie op ware grootte.
Pas als de bewerking van de kast helemaal
klaar is, kunnen de beide printen en alle be-
dieningselementen er in worden gemon-
teerd. Wie Bourns-potmeters gebruikt moet
er even op letten dat deze assen hebben met
een diameter van 6,3 mm (i.p.v. de gebruike-
lijke 6 mm). En dan kan het vervelendste
werkje beginnen: het leggen van de interne
bedrading. Voor het netgedeelte moet u de
veiligheidspagina nog maar eens doorlezen.
Weweten het dat vertellen we telkens weer,
maar het is voor uw eigen veiligheid en niet
de onze (hoewel ... wat moeten we dan zon-
der lezers?). Vooral de aansluitingen bij de
netschakelaar en de net-entree dienen van
een deugdelijke isolatie te worden voorzien.
Voor het audio-transport wordt zo veel mo-
gelijk afgeschermde kabel van een goede
kwaliteit gebruikt. houd de diameter wel in
de gaten, kabels dikker dan zo'n 5 mm krij-
gen op dehoofdprint aansluitmoeilijkheden
omdat ze zo dicht bij elkaar zitten.

Leg nu eerst de verbindingen tussen bus- en
hoofdprint. Vier paar aansluitingen verbin-
den in- en uitgangen van de MD-trappen met
de busprint (K en M van bus-print met u en
R-MD-ingangen op hoofdprint J en L van
bus-print met u en R-MD-uitgangen op
hoofdprint). De uitgangen van de buffers op
de bus-print worden doorgelust met de in-
gangen op de hoofdprint. De verbindingen
voor de lijn-uitgangen zullen wel geen pro-
blemen geven. De voeding van de bus-print
wordt via een paar gewone stukjes soepel
draad vanaf de hoofdprint betrokken.
Dan resteren ons nog alle aansluitingen met
de bedieningselementen. Het aantal soldeer-
pennen is zo groot omdat elke signaalvoe-
rende pen ook een bijbehorende massa-pen
heeft gekregen om de afscherming van de
kabel aan vast te leggen. De kabel-afscher-
mingen worden alleen bij de volume- en ba-
lanspotmeters daadwerkelijk gebruikt als
massa-leiding, bij alle andere aansluitingen
wordt de kabel-afscherming aan het andere
uiteinde niet aangesloten. Verder is het ver-
standig dat u hier het schema bij de hand
houdt zodat duidelijk is welke aansluiting
waar naar toe moet. De in het hoofdschema
met stippellijnen omgeven gedeelten moe-
ten helemaal met de hand worden bedraad
(volume- en balansregelaar).
Bij de hoofdtelefoon-aansluiting moet er op
gelet worden dat de klinksteker-bus geïso-
leerd is ten opzichte van de behuizing, an-
ders bestaat de kans op een aardlus. Het eni-
ge massa-punt van de kast wordt verbonden
met de nul-aansluiting van de voeding.
Als deze klus geklaard is en alles zorgvuldig
is gekontroleerd, dan kunt u zich waar-
schijnlijk eigenaar noemen van een goed
werkende voorversterker. Bij zoveel bedra-
ding kan er natuurlijk wel eens wat mis
gaan. In het elektronische gedeelte van de
schakeling kan eigenlijk weinig gebeuren,
dat zal hoogstwaarschijnlijk meteen naar
behoren funktioneren.

Zo, nu rest ons nog een passende eind-
versterker (wat dacht u van "the power
amp"?) en een paar goede boxen (kijk eens
in een van onze Luidspreker-Specials) om het
tot een klinkend geheel af te ronden. Veel
luisterplezier!

(890169-2)

Elektuur I R
220V"'v I 50Hz I tbb
No. 890169

F= 315mA T

Figuur 8. Deze fraaie
frontplaat geeft de voor-
versterker een keurig
uiterlijk.
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TTL..kom~atibele
100- MHz-kristal-

De moderne digitale schakelingen zijn niel
meer zo bang voor wat hogere kloksnelhe-
den. Bij digitale signaalproce oren, HF-syn-
thesizers, videoverwerkingsschak lingen en
logic analyzers zitten we al nel in de tiental-
len m gah rtzen. Een goede oscillator die
een frekwentie van 100 M~lz levert. kan in
ommige gevallen dan ook heel bruikbaar

zijn.

Het gebruik van 100 MHz als klokfrekwentie
in elektronische circuits komt tegenwoordig
teed vaker voor, Deze schakeling levert zo'n

kloksignaal met genoeg vermogen om een
TTL-circuit te kunnen aansturen,

Figuur t.. ttet schema
van de hele schakeling

die uit een oscillator,
een buffer en een puls-

vormer beslaaI.

Het schema
De in figuur I getekende schakeling i te
verdel n in drie stukk n: de eigenlijke 0 cll-
lator (TI, X1), een buffer (T2) en een eind-
trap/pulsvormer (ICI). In de oseillalorscha-
keling zorgl resonanli kring L I /C2 er voor
dal h l krislal op de vijfd harmonische zal
reson r n. De eigenlijke grond loon van hel
krislal (parall Ir sonantie) is dus 20 Mllz.
Voor de m ekoppeling in de oscillator zorgt
C5. Voor een goede werking van de schake-
ling moel de serieweerstand (verlies-
weerstand) van het krislal kleiner zijn dan
20 Q.
Startproblemen en instabiliteit van d 0 cil-
lalor voorkomen we door d re onantiekring
zo min mogelijk te belasten. Om toch hel
uilgangssignaal van d oscillalor le kunnen
aftapp n, wordl de oscillator gevolgd door

een buffertrapje dal is opgebouwd met een
dual-gale-MO FET. De oscillalor wordt nu
uitsluitend "belast" met een van de gates
van T2, lerwijl we aan de drain van T2 h t
100-MHz-signaal ver t rkl n redelijk laag-
ohmig kunnen aftappen. lIel netwerkje
C4/ R3/ DI zorgl er vervolgen voor dat h l
signaal door eindtrap ICI (vier parallelge-
schakelde AND') verwerkl kan worden. B -
halve dal ICI voor en voldoende sterk uil-
gangssignaal zorgt, maakl dil IC ook een
nette blokgolf van het signaal.

1

L2

r-----~--~~--~--~--------~+
sv14

.,

~---+--~~~---+--~------------~~·o
N 1...N4 = IC1 = 74FOO 890178· 11

o
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oscillator

De bouw
De schakeling kan het beste worden opge-
bouwd op een printje volgens de layout in fi-
guur 2. De komponentenzijde is naar goede
HF-traditie als massa-vlak uitgevoerd. Om-
dat de print niet is doorgemetalliseerd. moe-
ten alle massa-aansluitingen aan de kompo-
nentenzijde worden gesoldeerd. De twee
spoeltjes hebben een binnendiameter van
3 mmo U zou ze dus bijvoorbeeld op de
schacht van een 3-mm-boortje kunnen wik-
kelen. Ll bestaat uit 10 windingen en is ge-
maakt van 0,5-mm-lakdraad. L2 heeft 25
windingen van 0,3-mm-draad. De spoeltjes
worden ongeveer een halve millimeter boven
het print-oppervlak vastgezet. Voor alle ove-
rige komponenten geldt dat ze met zo kort
mogelijke aansluitingen moeten worden ge-
monteerd (IC 1 wordt dus niet in een voet ge-
monteerd). De aansluitingen die aan de
komponentenzijde moeten worden gesol-
deerd, kunt u het beste van te voren alvast
vertinnen. Dat soldeert na het op de print
steken wat gemakkelijker. Deze aansluitin-
gen moeten overigens ook aan de koperzijde
worden gesoldeerd in verband met de me-
chanische stabiliteit.
De voedingsspanning van de schakeling
mag liggen tussen 4,75 en 5,25 V. De
stroomopname is gering, bij 5 V wordt
slechts 10 mA gekonsumeerd.

(890178)

2

...~
::::I
-ti
Q)

,El
ca

"C
Qj
Q)

J:l
Qj
Ol

.ä, komponentenzijde
I/)

.S
~
::::Io
>-
~
.5
.9-

~ • c••• _~v· ·····1·."'..• •••I I •••••
• t!t 1(,) • •·'" ."" .S .v~~

elektuur 2-91

Figuur 2. De print-lay-
out voor de lOO-MHz-os-
cillator.

Onderdelen lijst.

Weerstanden:
KI 1 x 22 k
R2 1 x 220 Q
R3 1 x 470 Q

Kondensatoren:
Cl 1 x 390 P
C2 1 x 22 P
C3 1 x 1 n keramisch
C4 1 x 33 P
C5 1 x 15 P

Halfgeleiders:
Dl = I x lN4148
Tl = 1 x BF495D of

BF495C
T2 = 1 x BF982
ICI = I x 74FOO of
74ASOO

Diversen:
Xl = 1 x 100-MHz-
overtone-kristal
(grondfrekwentie 20 MHz,
parallelresonantie,
verliesweerstand :5 20 Q)

koperlakdraad 0,3 mm
koperlakdraad 0,5 mm
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Uit deze kompatibiliteitsoverweging vloeil
aulomati ch voort dat de eigenlijke
zwart/wit-informatie in de vorm van hel
luminantie- of Y-signaal ook bij kleuren-uit-
zending n aanwezig moet zijn. In dil signaal
zit de totale informatie van de drie primaire
kleuren rood (R), groen (0) en blauw (B). Dil
omsignaal levert alleen een helderheid in-

formatie op, de onderlinge verhouding n
tus en de drie primaire kleuren zijn er niet in
terug te vinden. Omdat het luminantiesig-
naal belangrijk is voor de definitie van de
beeld cherpte, heeft men de bandbr dle
voor dil signaal zo groot mogelijk gehouden,
namelijk 5 MHz. Blijft natuurlijk de vraag
waar de kleuren-informatie opg slag n
moet worden al de totale bandbreedte on-
aangetast moel blijven en de geluidsdraag-
golf op 5,5 Mllz zit.

video-signalen
in de knoop

De ontwikkelingen in de video-techniek
leveren ons steeds meer video-in- en

uitgangen op die niet met elkaar kompatibel
zijn. Zo zijn er tegenwoordig TV-toestellen

met een zogenaamde SCART-aan luiting (met
ROB-ingangen), terwijl andere weer alleen

een ingang voor een komposiet-videosignaal
bezitten. Vanuit Japan is daar de laatste

jaren nog het S-VHS-systeem met weer een
andere signaal-overdracht bij gekomen. Tijd
om eens til te staan bij de opbouw van het

video-signaal en hoe dit verstuurd en (op
band) opgeslagen kan worden.

Bij de ontwikkeling van zowel het Ameri-
kaan TS - Y teem als het Duitse PAlr
systeem voor de tran missie van kleurente-
levisie- ignalen. heeft steeds de kompatibili-
teit m t de be taande zwart/wit-televisie
voorop gestaan. Hel wa bij de ontwikkeling
een belangrijke eis dat op bestaande
zwart/wit-tel visie het beeld met kleurin-
formatie storingvrij le ontvangen is. terwijl
ook rekening gehouden diende te worden
mel de voor de video-informatie be chikbare
bandbre dte van 5 Mlfz.

50

De kleurkodering
Om iedere kleur op het beldscherm te kun-
nen weerg ven. i het voldoende om de drie
primaire kleuren rood, groen en blauw. kort-
weg ROB.in de vorm van zeer kleine. naa t
elkaar geplaatste, puntjes te laten oplich-
ten. Door de r latief grote af tand lussen de
ogen en het beeld cherm wordt de on-
scherpte die veroorzaakt wordt door de klei-
ne beeldpuntjes niet opgemerkt. Ook wor-
den de drie individuele beeldpunljes als één
mengkleur geïnterpreteerd.
Doordat voor dit principe gekozen i . is het
al direkt duid lijk dat de informatie van alle
drie de primaire kleuren moet worden over-
gedragen. Omdat het somsignaal van deze
drie kleursignalen al in h t Y-signaal ver-
werkt is, moet nog leehts de informatie van
twee primaire kleuren in het video-signaal
gemoduleerd worden. Deze twee kleursigna-
I n zijn zo g kodeerd dat ze het ver chil van
de primaire kleur met het Y-signaal gev n.
Die twee signalen zijn respekt! velijk R-Y en
B-Y. Beide kleurverschilsignalen worden ge-
wogen alvorens ze worden gemoduleerd n
uitgezonden. Hierdoor kunn n verzadigde
kleuren de zender niet in de problemen bren-
gen met overgemoduleerde signalen. Het
R-Y-signaal wordt met e n faktor 0.88 ver-
menigvuldigd, het B-Y-signaal met een fak-
tor 0.49. De eigenlijke kleur ignalen zijn
daarmee als volgt samenge teld:

U ~ 0.49 . (B-Y)
V = 0.88 . (R-Y)

Hel luminantie ignaal (Y) is zo opgebouwd:

Y = 0,3 . R + 0.59 . 0 + 0, I I . B

Door de gekozen verhouding tu en de dri



van S-VHS en
PAL-CVBS naar KGB

primaire kl uren i ook de grijsweergave van
hel signaal op n zwarl/wit-t I visie p r-
fekl. Uil d twee chrominantie ignalen U n
V en hel luminantie-signaal Y wordl in de
matrlx-schak ling die in ied re kl urentele-
vi i aanwezig is, door oplellen en aflr kken
dinformalie voor de drie primaire kleur n
leruggewonn n.
rl llaalsle probleem dat nog opgelo l moet
worden, i de modulatie van beid kleur ig-
naren in de video-informatie zonder de Y-
bandbr dle n daarmee d scherpt van
h l zwart/wil-signaal te reduceren. Bij d
oplossing van dil probleem is de natuur d
onlwikk laars l hulp gekomen. In legen-
slelling lol dal wat bij de zwart/wil-helder-
h idsinformalie hel geval i , heeft hel men-

lijke oog veel meer mo ite kontouren in
kleur ignalen waar te nemen. Deze eigen-
chap maakt h t mogelijk, zonder dal hel

beid schijnbaar minder scherp wordt. kl u-
r ninformalie uille zend n mel een geringe-
r bandbreedl. D bandbre dte van hel
kl ur ignaal bedraagt bij hel PAlrsysleem
dan ook I hl I MHz.
Bij hel moduler n van het kleurv rschilsig-
naai in h l P klrum van het Y- ignaal wordt
gebruik gemaakl van hel feil dal d lijnen
van hel Y- p klrum ven veelvoud n zijn van
de lijnfr kwentie van 15.625 Ilz. Bovendien
neeml d amplitude van dez spektraallij-
n n bij lo nemende frekwentie af.
II l kleurv r chil ignaal wordt op een hulp-
draaggolf fe gemoduleerd waarvan de [re-
kw nli de rasterfrekwentie plus een oneven
ve Ivoud van de lijnfrekwentie gedeeld door
4 i .

fe - 1135 . (15.625/4) + 25 [Hz]

Hi rdoor vallen de lijnen van het pektrum
van het kl urver chil ignaal precie in de
ongebruikle stukje die in het Y- pektrum
zill n. Als draaggolffrekwenlie heefl m n,
zoals uil bovenslaand formule blijkl,
4,433 1875 Mllz gekoz n. Het kleurverschil-
signaal is kwadratuur-amplitud -gernodu-
leerd (QAM) op de 4,43-MHz-drager. net
B-Y-signaal wordl op een draaggolf mel een
fasedraaiing van O· gemodul erd. h l
R-Y-signaal met en fas verschuiving van
90· (figuur Id en Ie). De draaggolf zelf
wordl g durende de transmis ie onderdrukt.
Wordl ge n kleursignaal uitgezonden, dan
ontbr ekl du ook de draaggolf in het video-
Ignaal.

Om te voorkomen dal fas verschuivingen
(die lijden de lransmi ie altijd aanwezig
zijn) enige invloed kunnen hebben op de
kleurechlh id van het video- ignaal, wordl
hel R-Y-signaal om de andere beeldlijn gein-

1
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Figuur 1. De ignalen
die gebruikt worden bij
de kwadratuurmodulatIe
uan de kleuruer hll tu-
nalen, U« - 0,49 . (BI-Y)
en U» - 0,88 . (R-Y). Fi-
guur la toont het kwa-
dratuur-gemoduleerde
signaal Us, terwijl In b
en c de gemoduleerde

Ignalen Uu en U» zijn
gel kendo Omwlll uan
de duidelijk/leid Is uoor
één signaal een sinus-
uorm gekozen, terioi]!
net andere een blokuor-
mig signaal i . Tekenin-
gen d en e lonen noe
deze signalen gemodu-
leerd worden op Iwee
draaggoluen met een
onderling îese-oerscnn
uan 90·. ttet Ignaal In
tekening a komt uoorl
uil hel op lellen uan de
Ignalen uil de lekenln-

gen den e.

Figuur 2. De opzet en
timing uan een beeldlijn
in een normaal kompo-
let-uideo- Igl1aal dat I

gekodeerd uolgens de
PAL-norm.

U.

beeldinhoud

52~sec,------~~~------~
9873 2

2 witnivo 100%

a

Uu

b

Uv j-ó---o---o,

c .'---------t----------t--------

Uucoswt

u ...sinwt

e

verleerd. De ongewensle fasev r chuivingen
kunnen elkaar dan opheffen.
Om een amplitude-gemoduleerd ignaal dat
wordt uilgezonden mel een onderdrukte
draaggolf te demoduleren, i h l noodzake-
lijk in de ontvang reen hulpdraaggolf op te
wekken met exakte dezelfd frekwentie n
fa e al de draaggolf in de zender. In iedere
PAlrontvanger word n de R-Y- en B-Y-signa-
len gedekodeerd met b hulp van een oscil-
lator waarvan de draaggolf elke 64 f's
(I lijntijd) gedurende 2 f'S ge ynchroniseerd
wordt met behulp van een bur l-signaal dal
aanwezig is vlak achter de horizontale yn-
chronisatiepuls. Het bur t-signaal i opge-
bouwd uit 8 tot II p riod n van d kleuren-
draaggolffrekwentie die gebruikt wordl aan
d zenderkant. In figuur 2 is de plaals van

blanklng-
nivo 30%!

O%t II ca.2.,

ca.l2.,

I
horizontale
blanklng
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Figuur.3. De spekIra zo-
al die horen bij een ge-

woon VI/S- Ignaal en
een -VI/S-signaal. I/el

kwadraluur-gemoduleer-
de kleursignaal is meI
be/wip uan een mixer

omlaag gelran [ormeerä
naar 627 kl/z. net lumi-
nantie-signaal is FM-ge-
moduleerd. -VtI -recor-
der gebruiken uoor hel

lumlnantie- ignaal een
draaggolf uan 5,4 MI/z

en een zwaai uan
/,6 MI/z. Dil leuerl een

bandbreedle uan 5 MI/z
uoor hel Y-signaal. Oe-

wone VI/ -recorder
hebben lecht .3 MI/z

lOl hun beschikking
uoor hel Y-signaal.

de kleuren-burst in het video-signaal duide-
lijk te zien.
Een fase-komparator wordt gebruikt om de
in de televisie opgewekle hulpdraaggolf syn-
chroon te laten lopen mel de ontvangen
kleuren-butst. De kri taloscillator wordt ver-
der ook nog gebruikl voor de PAL--schakelaar
die iedere lijn de fase van het R-Y-signaal in-
verteert. Door de synchronisatie wordt er
voor gezorgd dat het omschakelen in de zen-
der en de ontvanger op hetzelfde moment
gebeurt. Hierdoor is een goede demodulatie
verzekerd.

Storingen _. _
In de praktijk blijkt hel kombineren van
chrominanti - en luminantie-signalen tot
een kompleet gekombineerd video-signaal
(CVBS)niet echt probleemloos te gaan. Om-
dat de hulpdraaggolf van de kleureninfor-
matie in hel spektrum van het luminantie-
signaal ligt. treedt er inlerferentie tus en
beide signa I nop. Hi rdoor verschijnen in
het beeld storende moiré-patronen. De lumi-
nantie-schakelingen in de meeste televisie
zijn daarom standaard voorzien van een
kleurfilter dat voor een groot deel deze pa-
tronen onderdrukt. Alleen patronen die ont-
staan bij zeer scherpe kleur-overgangen zijn
niet h lemaal l onderdrukken. Bij deze
cherp fa e-sprongen ontstaan signalen

met zo'n hoge frekwentie (zij banden van
hulpdraaggolf) dat hel simpele stopfilter de-
ze ni l afdoende kan onderdrukken. Helaa
wordt ook een gedeelle van het Y-signaal dat
in het bereik van het filler valt onderdrukt.
Hierdoor verdwijnen een aanlal kom ponen-
len mel een hogere frekwentie uil het Y-sig-
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naai en neemt de scherpte van het beeld iets
af. Het 4,4.3-MHz-stopfilter is in principe al-
leen in kleurenontvang rs aanwezig, hoewel
er tegenwoordig ook zwart/wit-ontvangers
zijn die van dit stopfilter voorzien zijn.
De mogelijke Inlerferentie tussen de
chrominantie- en luminantie-signalen ver-
oorzaakt ook slorende effekten in de omge-
keerde richting. Omdat sommige kompo-
nenten uit h t Y-signaal qua frekwentie in
het gebied van de 4,4.3 MHz liggen, kunnen
zij interfereren met de hulpdraaggolf. Het
gevolg hiervan is een kwasi-wil I keurig pa-
troon in en rond beldvlakken met zeer fijne
details. In nagenoeg iedere tel visie-uitzen-
ding waarin kl ding met zeer fijne patronen
gedragen wordt, is dit te zien.

De standaard VHS-videorecorders
Toen ongeveer IS jaar geleden het koncept
voor het VliS-video-systeem werd onlwik-
keld, was een video-bandbreedt van.3 MHz
zo'n beetje de limiet. D ze grenzen werden in
belangrijke male bepaald door de kwaliteit
van de video-banden, de band nelheld en de
rotatiesnelheid van de koppentrommel. In
het gewone VliS-systeem wordl de kleuren-
draaggolf terugg bracht tot 627 krtz. waar-
door ze een flink stuk van de onderkanl van
het spektrum van het (op de band als FM-ge-
moduleerde) luminantie-signaal verwijderd
blijft (zie figuur .3).
liet gebruik van FM-modulatie voor h t lumi-
nantie-signaal zorgt voor een aanzienlijke
verbetering van de signaal/ruis-verhouding
en maakt de informatie ongevo lig voor arn-
plitude-variati in het weergave- ignaal.
Het FM-gemoduleerde ignaal zit in de band
van .3,8 tot 4,8 Mttz.
De kleureninformatie (chrominantie-signaal)
wordt door de roterende koppen opgeslagen
als een analoog signaal. alleen wordt de
draaggolf omgezet van de oorspronkelijke
4,4.3 MHz naar 626,9 kHz. Door de verschil-
lende draaggolffrekwenties di gebruikt
worden, kunnen de signalen bij w ergave
weer eenvoudig van elkaar gescheiden wor-
den. Wel i het noodzakelijk d bandbreedte
van het kleur ignaal terug te brengen tot
slechts 500 kHz. Als gevolg hiervan zullen
de overgangen van de kleuren minder
scherp zijn, een effekt dal amen mel d ver-
laagde luminantie-bandbreedte een wat
vlekkerig beeld geeft.
Deze minder ideale eigenschappen van hel
VHS- ysteem w rden door de fabrikanten
van video-cassette-recorders snel onder-
kend. Het antwoord hierop is d liQ-record r,
een apparaat waarin de modulatie i ts beter
is en de definiti van het Y-signaal eveneens
wal verhoogd is. D uileindelijke kwaliteits-



verb lering is niet bepaald spektakulair.
maar all beetj s helpen. Omdat men de
kompatibiliteit binnen het systeem wil hand-
hav n, zijn verdere verbeteringen niet meer
mogelijk. Echte verbeteringen in de beeld-
kwaliteit ont tonden pas toen men een aan-
tal standaarden ging veranderen.

Het Super-VI1S-systeem
Bij dil Y leem is de bandbreedte van het lu-
minanti -signaal flink opgevoerd. ondanks
h l feit dal de relatieve bandsnelheid nog
steed 4.85 m /s bedraagt. Hiertoe is gebruik
gemaakt van twee technieken. Ten eer te is
de luchtspie t van de video-kop kl iner ge-
worden. Een verdere verb tering i de spe-
ciale vid o-band die veel beter te magnetise-
ren is.
Om kompalibiliteit met de gewone VH -re-
corder te garanderen. is de kleuren-infor-
matie op dez Ifde manier opgeslagen. De
fr kwentiezwaai van het Y-signaal is wel v r-
schoven en verbreed. Dit signaal zit nu lus-

n 5.4 en 7.0 M11z. Hierdoor i de sig-
naal/rui -verhouding beter geworden. Door
d ze v r chuiving is h t tevens mogelijk ge-
word n hel luminantie-signaal met zijn volle
bandbreedle op d band te zetten.
In de meeste videorecorders worden hel
chrominantie- en het luminantie-signaal on-
afhank lijk van elkaar verwerkt, totdat ze
g kom bin erd moeten worden tol en kom-
po iel-video- ignaal (CVB ). Hi rbij kunn n
er w er ong wenste interfer nties optr den
m l de nodige torende effekten. Super-
VI IS-recorder hebben daarom gescheiden
uilgangen voor het chrominantie- en lumi-
nanti - ignaal. Ov rbodig om te vermelden
is natuurlijk dat deze scheiding alleen per-
fekt i al ook op d ingang de signalen ge-
cheiden slaan. Bij hel opn men van een TV-
ignaal. waar hrominantie en luminantie al

gekombine rd zijn. kunnen ongewen te in-
terfer nlie niel voorkom n worden. Oeluk-
kig komen er sl eds meer video-bronnen. zo-
al S-VII kam ra's en MAC-ontvangers (in
een MA -sy t m zijn beide ignalen ook tij-
den de lransmi ie helemaal gescheid nl.
di de informatie gescheiden aan de recor-
d r kunnen aanbieden. Zo worden optimale
pre tatie mogelijk.

Aan luitproblemen
Tol zo ver zal all s wel duidelijk zijn. Weko-
men nu bij de verbinding van de -VHS-r cor-
der mel een TV. Als n gangbare lel visie
aan de achlerzijd bek ken wordt. dan i
daar bij de mod rnere toe tellen veelal een

ART-aan luiting op te vinden. Op deze
konn klor kan helaas geen gesch iden
chrominantie- en luminantie- ignaal worden
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aange loten. De televisie is daardoor niet ge-
schiklom -VHS-signalen optimaal weer te
geven. Bezitter van een S-VH -record r wor-
den op deze manier verplicht gebruik te ma-
ken van de gekombineerde video-ingang van
de televi ie. die wel op de SCART-bus zit.
~lierdoor worden nagenoeg alle voordelen
van het -VHS- ysteem weer wegg gooid.
11etaanschaffen van een monitor of televisie
die wel voorzien is van en S-V~I ingang i
een mogelijke oplos ing. Hieraan kleeft wel
een flink prij kaartje. zond r dat dit echt
noodzakelijk is. Het is veel e nvoudiger om
de chrominantie- en luminantie-signalen via
een geschikte adapter om te zetten in een
ROB-signaal dat wel via een SART-bus ver-
werkl kan worden. In deze uitgave wordt de
bouw van zo'n omzetter beschrev n. Dez
omzetter bevat ook nog een CTI-funktie
waarmee de scherpte van het beeld v rder
opgevoerd kan worden. Ten lolle kunnen
ook gewone kompost l-video-signalen om-
gezet worden in een ROB- ignaal.

Van komposiet-video naar RGB
Hoewel d mee te videorecorder voorzien
zijn van een 5CART-aansluiting. hebben d ze
apparaten gewoonlijk geen ROB-signalen op
deze konnektor staan. Iietzelfde geldl vaak
voor atelliet-ontvangers en los e TV-tuners.
ook zij gener ren meestal alleen een kom po-
slet-video-signaal. Problemen lreden dan op
wanneer een verbinding gemaakt moet wor-
den met een monitor waarop alleen analoge
ROB-ingangen aanwezig zijn. Ook voor d ze
kombinatie heeft de konverler uil dit num-
mer een oplossing in p tto.

(900055-1)

Figuur 4. tiet uer chll
tu en een gewoon PAL-
gekodeerd uldeo- Ignaal
en een uldeo- Ignaal dat
door een uideo-recorder
gebruikt wordt Is duide-
lijk zichtbaar. De hulp-
draaggolf uoor het
kleursignaal I normaal
4,43 MI/z. In een uldeo-
recorder Is dat 627 kt tz.
Ook de be cntkbere
bandbreedte uoor het
lumlnantle- Ignaal I
minder.
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laser-scanning-

Voordat u naar de soldeerbout grijpt om de
scanning-interface te bouwen, raden wij u

aan om toch in ieder geval de
montagehandleiding door te lezen. Een juiste

aanpak kan u namelijk een hoop ergernis
besparen. Maar voordat het zo ver is, moeten

we nog vertellen hoe al die elektronische
schakelaars bediend worden.
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Voor hel b sturen van de elektroni che
chakelaar in de la er-scanning-interface

maken we opnieuw gebruik van elektronica.
De b nodigde m chanica blijft daardoor be-
perkt lol een aantal eenvoudige druktoets-
je die op de prinl gemonteerd worden. Hoe
een n ander er uil ziel. is in figuur 6 gele-
kendo B halve de schakel-elektronica is in
d ze figuur ook de vo ding gelekend. Dez
vo ding beslaat uit twee 7810- pannings-
regelaars met wat omringende komponen-
ten. I 306 neemt de voeding van de eind-
trappen voor zijn rekening en moet gekoeld
worden. IC305 voedt de rest van de las r-
scanning-inlerface. In de voeding is ook een
diode opgenomen (0307) di de schakeling
be cherml tegen e n verkeerde polarttelt
van de door d net-adapter geleverde span-
ning (12 à 15 VII A).
Voor hel ebaketen i gebruik gemaakt van
twee principe: een met inverters opgebouw-
de flipflop voor de schakelfunktie met
leehts 2 standen en een teller voor de 3- en

4- tanden-schakelaars. De gebruikte teller
voor de 3- en 4-standen-schakelaars heeft
een ingebouwde BCD-naar-decimaal-deko-
der. Dal betekent dus dal bij elke stand van
de teller maar één uilgang hoog is, hetgeen
id aal is om de ver chiliende elektronische

chakelaar te besturen. Om de l lier in de
volgende stand te krijgen, worden ze g klokl
met een schakelaar die is voorzien van een
R -nelwerkje dat de kontakldend r onder-
drukl. Als de teller in de laat te stand slaat
die in gebruik is, dan zal - als er weer ge-
klokl wordt - de volgende uilgang in eer le
inslantie hoog worden. Dez uitgang is eh-
ter via n HC-netw rkje m t de reset-ingang
van de lell r verbonden, die daardoor direkl
terugspringl naar de eer te stand van de
schakelaar. Doordat de kondensalor van hel
RC-netwerkje rn t de voeding spanning i
v rbonden, zorgt het nelwerkje er l ven
voor dat bij hel inschakelen van de laser-
canning-interface d teller automan ch in

de eerste land terecht komt.
De met invert ropgebouwde schak laar
beslaat in princip uit steehts twee poort n
die zo zijn teruggekopp Id dal na elke druk
op de schakelaar de poorten omklapp n. De
overige inverlers worden als buffer gebruikt
bij hel stur n van de LED's die rno len aan-
g ven in w Ik tand de elektronische cha-
kelaar staal.

De bediening
Alle details over "welk el ktronische scha-
kelaar wanneer in welke stand taat" h bben
we in het voorgaande overgeslagen. I-Iel zou
toch niet veel duidelijk gemaakl hebben.
H t is veel handiger om na te gaan hoe de la-
ser-scanning-interface b diend moel wor-
den. Aan de hand daarvan is hel dan eenvou-
dig om in hel schema de bijb horende lan-
den van d diverse schakelaars erbij te zo -
ken.
In figuur 7 h bben we d la er-scanning-in-
terface nog eens afgebeeld, dat verklaart
wal makkelijker. Uilerst links vinden we d
aan/uit-schakelaar met bijbehorend LED.
Daarboven is achter een gat in de fronlplaal
de ingebouwde mikrofoon geplaalst. De rest
van de fronlplaal is in twee gelijke slukken

I
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interface
het schakelgedeelte en de montage

verd eld. De boven te helft hoort bij het lin-
k r kanaal, de onderste h Ift bij hel rechter.
In h l aldus in tweeën gesplil te vak naa l
d aan/uil- chakelaar bevindt zich de ex-
chang - chakelaar waarrn e u hel linker en
recht r kanaal met de horizontale en vertika-
I eindversterk r of omgek rd kunl verbin-
d n. II l daar weer naa t geleg n vak is ge-
wijd aan d groolle van hel plaatje dal d la-

r proj kleerl (picture dirnensions). Na h l
in hakel n van de vo ding spanning staat
dil d I van de laser- canning-interface

automatisch in de stand handb diening
(rnan.). De grootte van het v rkr 9 n plaalje
wordl bpaaid door de stand van de level-re-
g laar. Na een druk op de knop staat de
schakelaar in de stand "Iine". Hel audio-slg-
naal dat op de line-ingang of de LS-ingang
van het desbetreffende kanaal staat. wordt
nu 9 bruiklom de beeldgrootl te b sturen.
Iloe groot het beid uiteindelijk wordt onder
invloed van het audio-signaal, dal bepaalt
d stand van de level-reg laar. Datzelfd
geldt ook als na nog een druk op de knop

6

Figuur 6. De schakel-
chakeling uan de la er-

scanning-interface. Van
hieruit worden de elek-
troni che schakelaars
bestuurd.
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Figuur 7. /Iet beate-
nlng paneel uan de la· 7
ser- cenning-lnterfe e.
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het mikrofoonsignaal is ing schakeld om de
beeldgroolte te regelen.
Het laatste deel van de frontplaat is gereser·
veerd voor d frekwentie-komponenten die
het uiterlijk van het laser-plaatje bepalen
( canning frequencies). Na het inschakelen
van de voeding staat ook hier de schakelaar
in de stand handbediening (man.). In deze
stand en in de stand "automatisch" zijn één
of beide gen ratoren ingeschakeld. In de
sland "rnanual" kan de frekwenlie die de ge·
neratoren afleveren worden ingesteld met de
regelaars op het front. De LED's boven de
knoppen g ven aan dat de regelaar aktief is.
Dat wil dus zegg n dat de LED boven de re-
gelaar van channel 2 (generator 2) uit is als
de generator met de ernaast gel g n druk-
chakelaar is uitgeschakeld. In de stand

"automatisch" zijn beide regelaars buiten
werking en zullen beide LED's dus uit zijn.
Wel kunt u nog met de channel-2-schakelaar
d tweede generator aan- en uitschakelen.
Met alleen uit te leggen waar welk knopje
voor dient. zijn we er nog niet. Ook de
opstelling van de laser en de volgorde waar-
in u d knoppen gaat bedienen, zijn van beo
lang - zeker in het begin als u de laser-
scanning-interface nog niet zo goed kent.
Met de la er-unit en de laser-scannlng-Inter-
face is per meter af tand tussen laser en pro-
j ktievlak en beeldgrootte bereikbaar van
30 cm. Bij een afstand van :3 meter heeft u
dus al een beeld dat bijna I meter groot is.
Bij proj ktle-afstanden groter dat zo'n lam
b gint de la er-straat duidelijk breder te
word n, hetgeen een on cherpe indruk van
het geprojekteerd patroon geeft. Om het
beeld op grotere af land scherper te krijgen,
zou u vóór d spiegels een lens moeten
plaatsen. Maar scherp of onscherp, met de
la er is een reikwijdte van vele tientallen me-
ters geen probleem. Als uitgangspunt bij het
plaat en van de la er verdient het de voor-
keur dat d la er-straal - nog zonder stuur-

signaal op de spiegels - loodrecht op het
midden van het projektievlak valt. Maar als
u eenmaal vertrouwd bent met de appara-
tuur, dan kunt u natuurlijk ook eens kijken
wat er gebeurt al de laser niet loodrecht op
het projeklievlak staat of als het proj ktle-
vlak niet vlak is.
De meest eenvoudige start-posilie voor de
taser- canning-interface is d tand "manu-
al" voor de "picture dimensions" en de
tand "auto" voor de "scanning fre-

quenci s", Naar keuze kunt u dan ook nog
"channel 2" aan- en uitschakelen. De beeld-
grootte bepaalt u met d level-regelaars.
Met de "scanning frequencie " van h t lin-
ker en rechter kanaal ingest Id op "manua!"
gaan we nu e n eerste poging wagen om een
fatsoenlijk beeld te produceren. De beide
"channel 2"·generatoren schakelen we uit.
Een van de "channel I"·regelaar wordt nu
op ongeveer 3;' van de maximale frekwenlie
ingesteld. Daarna wordt met de andere r g .
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Figuur 8. De hoofdprint
van de laser-scan-
ning-interface (koper-
layouts verkleind afge-
beeld).

Onderdelen lijst

Weerstanden:
RLR4,Rl04,Rl05,RI08,
R149,R151,Rl75,R204,
R205,R208,R249,R251,
R275,R304,R305,R308,
R315 = 18 x 1 M

R2,R5,R158,R258 = 4 x
33 k

R3,R6 ... R8,Rl4 ... R16,
R24,R25,R28 ... R30,
R38,R39,R42,R43,R46,
R47,R65,R67,RI09,RIIO,
RI59,Rl60.R164,R165,
Rl78,Rl81,R183,R209,
R210,R259,R260,R264,
R265,R278,R281,R283,
R309,R310 = 40 x 10 k

R9..Rll,R21,R35,R50 ..
. . R53,R64,R66,R68,R69,
RIOl,RI03,RI06,RI07,
Rl14 ... Rl16,R120,
Ri23, R125,R 126, R132,
R136 ... R138,R143,
R144,R154,R156,RI57,
R169 ... R172,R176,
R179,Rl82,R20\ ,R203,
R206,R207,R214 ..

· . R216,R220,R223,R225,
R226,R232,R236 ..

· . R238,R243,R244,R254,
R256,R257,R269 ..

· . R272,R276,R279,R282,
R301,R303,R306,R307,
R314 = 72 x 100 k

R12 = j x 470 k
iU3 = 1 x 4k7
R17,R31,R135,R235 = 4 x
2k2

R18,R19,R32,R33,RI 2.1,
R174,R221,R274 = 8 x
47 k

R20,R34,R48,R49,RlI1,
R177,R180,R184 ..
. . R186,R211,R277.
R280,R284 R286,
R311,R316 R318
20 x t k

R22,R36 = 2 x 68 k
R23,R27,R37,R41,Rl12,
R128,R130,R139,R145,
R212,R228,R230,R239,
R245,R312 = 15 x 22 k

R40',R26 = 2 x Lû-k-
instelpotmeter, liggend
met as

R44,R45,RI33,R233,R246
= 5 x 220 k
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laar gezocht naar een passend patroon. De
truuk daarbij is om de regelaar zo in te stel-
len dat het verloop in het patroon zich pas
na een sekonde of meer herhaalt. Bij een
sneller verloop van het patroon wordt het
beeld namelijk heel onrustig. Hebt u een sta-
biel plaatje, dan kunt u er één generator bij
schakelen (channel 2), waarna u met de bij-
behorende regelaar opnieuw probeert het
beeld te stabiliseren. Pasdan kunt u de vier-
de generator er bij schakelen of een van de
andere regelaars een andere stand geven.
Het belangrijkste is dat u telkens van het
ene stabiele patroon naar het andere werkt
door slechts één instelling tegelijk te veran-
deren. Doet u dat niet, dan ontstaat zo'n wild
patroon dat het effekt van een veranderde
instelling niet of nauwelijks te achterhalen
is.
Bent u eenmaal al draaiende een beetje
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thuis geraakt in de bediening van de laser-
scanning-interface, dan kunnen ook de' mo-
gelijkheden die de audio-ingangen en de mi-
krofoon bieden worden onderzocht. Eén ding
moet u in ieder geval niet doen - zeker niet
bij publieke voorstellingen - en dat is de
beeldgrootte-sturing van beide kanalen op
line en/of mie zetten. In dat geval kan het
namelijk voorkomen dat bij het wegvallen
van het signaal de laser-straal stil komt te
staan en dat is niet bevorderlijk voor de vei-
ligheid. Let er dus op dat de laser-straal al-
tijd in beweging is (al is het maar een rechte
streep, maar er zijn nog genoeg andere leu-:
ke. interessante en fascinerende mogelijkhe-
den).

werk aan de winkel
In figuur 8 en 9 hebben we de layouts afge-
beeld van de beide dubbelzijdige doorgeme-
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soldeerzijde komponentenzijde

.(print-Iayouts in spiegelbeeld afgedrukt)

talliseerde printen. De kleine print komt ach-·
ter de frontplaat en bevat alle bedienings-
komponenten en LED's. Neem rustig de tijd
bij het monteren van de komponenten op de
printen, want in een aantal gevallen zit de
aansluitdraad van een komponent - voor-
dat u het weet - in een doormetallisering en
niet in het daarvoor bestemde gat. Het beste
gaat u als volgt te werk:
U begint met de 100-k-weerstanden, gevolgd
door die van 10 k en .I M. De grootste voor-
raad weerstanden is er dan alvast doorheen.
Ook de overige weerstanden werkt u het bes-
te waarde voor waarde af aan de hand van de
onderdelen lijst. U loopt dan het minste risi-
ko dat een weerstand de verkeerde waarde
krijgt. Na de weerstanden zijn de dioden aan
de beurt, gevolgd door de kondensaroren. el-
ko's (op de front-print liggend monteren),
transistoren, schakelaars en diverse konnek-

toren. Voordat u de konnektoren vastsol-
deert, is het verstandig om met de achter-
plaat even te passen of de konnektoren goed
zitten. Daarna wordt de boel vast gesol-
deerd. Voor de potmeters geldt min of meer
hetzelfde. Het front kunt u over de schake-
laars leggen om te kontroleren of de potme-
ters recht achter de gaten liggen. Zaag, voor-
dat u de assen in de potmeters steekt, deze
eerst af op een lengte van 20 mm (de klem-
nokjes niet meegerekend). Als ze eenmaal
gemonteerd zijn, zijn ze nauwelijks nog te
verwijderen. Als laatste monteert u de IC's,
met als allerlaatste IC306 met zijn koelplaat.
o ja, bij transistor T30l moet u ook even
opletten, want die komt precies onder de
aan/uit-schakelaar te staan. Daardoor is de
beschikbare hoogte wat beperkt. Maar er is
nog genoeg ruimte om de transistor netjes,
maar kort, op de print te monteren.
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Figuur 9. De print met
de bedieningsorganen
wordt direkt achter de
frontplaat geplaatst.
(hier is alles verkleind
afgebeeld)

R54,R58 2 x 390 Q
R55,R59 2 x 220 Q
R56,R60 2 x 4Q7
R57,R61 2 x 1 Q
R62,R63,Rl19,R173,R219,
R273 = 6 x 15 k

RI02,R202,R302 3 x
470 Q

Rl13,R213,R313 3 x
5k6

R124,R224 = 2 x 120 k
R127,R142,R148,R227,
R240,R242,R248 = 7 x
330 k

R129,R229 = 2 x 150 k
R13LR231 = 2 x 8k2
R134,R146,R234 = 3 x
270 k

R140,R153,RI55,R253,
R255 = 5 x 390 k

RI41,R147,R24LR247 =
4 x 100-k-instelpotmeter,
liggend met as

R150,RI52,R250,R252 =
4 x 820 k

R161,R162,R166,R167,
R261, R262, R266, R267
8 x 100 Q

R163,R168,R263,R268
4 x 3k3

R187,R188,R287 ,R288
4 x 680 k

Kondensatoren:
CLC2,C1l6 ... Cl 18,
C216 ... C218,C310,C311
= 10x47n

C3,C11,C16 = 3 x
471J116V

C4 ... C6,C12,C17,C22,
C29,CI05,CI07,CI08,C.1
11,Cl12,Cl14,C123,C20
5,-C207 ,C208,C21 LC212,
C214,C223,C305,C309,
C312 = 24 x 10 1J/16 V

C8,C13 = 2 x 180 n
C9,C14 = 2 x 220 n
CIO,CI5 = 2 x 15 n
C18,C24,C31,Cl19,C120,
C219,C220 = 7 x
100 1J/16 V

C19,C2 LCI04,CI06,C122,
C125,C204,C206,C222,
C225,C304,C306 = 12 x
1 1J116 V

C20,C25,C26,C28,C32,
C34,C36,C101,CI03,
C127,C129,C13LC20LC-
203,-
C227,C229,C23LC30L
C303,C307 = 20 x 100 n

C23,C30 = 2 x 470 1J/16 V
C27,C35 = 2 x

4700 1J/16 V
CI02,Cl13,C202,C213,
C302 = 5 x 2n2

C110,C210 = 2 x 470 n
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121.C 124.C221.C224 -
4xl~

126. 128.C 130.C226.
C228.C230.C313 _ 7 x

10 n
308 - I x 1000 ~/40 V

lIalrg leid rs:
DI ... D4,D I 0 I.D 102.
DI15 ... DI17.D201.
D202,D215 ... D217.

D30l.D302 - 16 x
IN4148

DI03,DI04.D203.D204 -
4 x DX400 (door een

wijziging op het laatst
moment staat in het

schema nog een ander
typ vermeldt)

DI05.DI07 ... DI14,DI18.
D205,D207 ... D214.

D218.D303 ... D306.D308
- 25 x rod 3-mm-LED

D307 _ I x IN4001
TI ... T4,T I 02,T202 _ 6 x

B 548
TI01.T201,T301 - 3 x

BF245B
ICI ... IC3,1 107,1 207 -

5 x LM358
IC4 _ I x TDAI074A

IC5.1 6 - 2 x TDA2003
ICI01 ... 1104.IC201 ..

.. 1204.1301 _ 9x
LM324

IC I 05.IC 106.IC205.IC206
_ 4 x XR2206

ICI08.ICII0.ICI13,1 213,
IC302 - 5 x 4049

IC 109,1 112,1 209,1 212
_4x4017

I 111,1 114,ICII5.1 211,
I 214,1 215,1 303,1 304

_ 8 x 4053
I 305,1 306 _ 2 x 7810

Diversen:
TAIOl ... TAI03.TA201 ..

.. TA203,TA301 _ 7 x
druktoets. printmontag

BUI.BU3 - 2 x DIN-
luid prek rbus,

printmontage
BU2.BU4 _ 2 x clnch-bus.

printmontage
BU301 - I x mono

3.5-mm-klinkstekerbus.
printmontage

BU5 - I x stereo 3,5-mm-
klinkstekerbus.

prinlmontag
I enkelpolig schakelaar

I el ktre t-mikroroon
I koelplaat voor IC306

(bijv. K 13)
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doet u dat het be te met de schakeling in de
onderste chaal van de ka t. Eventu el kan
een stroommeter worden opgenomen in de
vo dingsleiding (de spiegelgalvanometer
nog niet aansluiten en denk om de pan-
ningsval over de meter). Als bij het inschak -
len de stroom ruim boven 300 mA ligt. dan
snel weer uitschakelen en alles nog een
go d nazi n op fouten. Direkt na het inscha-
kelen moeten de volgende LED' branden:
0107.0112.0113,0118.0207,0212,0213,
0218, 0303. 0304 en 0308. Door drukk n
op de dlver e schakelaars moeten de bijbe-
horende LED's steeds de opeenvolgende
standen van de schakelaars aanwijzen. Is dit
ergens niet het geval. dan mo t het bijb ho-
rende deel van de schakeling gekontroleerd
worden. Als alles in orde is bevonden. kan de
laser-unit worden aangesloten om de ov ri-
ge delen van de schakeling op hun werking
te konlroleren. Bezitters van en koop kun-
nen eventueel ook hun op XY-geschakelde
skoop gebruiken.
Voor het inbouwen in de kast worden front-
en achterplaat gemonteerd, waarna het g -
heel in de onder te kasthelft kan word n ge-
plaatst. Dan worden de vier bev ligings-
bout n naar binnen gestoken. waarov reen
vulring en een afstandsous worden ge cho-
ven (in die volgorde). Daarna kan d boven-
kant van de kast er op met de luchtsleuven
naar achter. Om de bouten goed voor de ga-
ten in de bovenkant te krijgen. kan het nodig
zijn om de af tand busje met een dunne
chro vedraaier of zoiets goed op hun plaats

te duwen. terwijl u vanaf de ond rkant van
de kasl de bijb horende bout verd r op zijn
plaal duwt of schroeft. Zit de bout aan de
bovenkanlook door het gat. dan kan een
moertje er op. Zitten alle vier de bouten vast.
dan kunn n de gaten in de kast worden afge-
werkt mel voetjes en kapjes en is de laser-
scanning-int rface show-klaar.

Het mikrofoonkapsel wordt zo door de print
gesloken dat dit ong veer 8 mm boven de
komponentenzijde van de print uit sleekt.
De printpennen TI ... ST3 waarmee het mi-
krofoonkapsel wordt verbond n. worden aan
de koperzijde geplaatst. De aansluiting op
het kapsel die via een kort koperbaantje met
de mikrofoonbehuizing is verbonden. wordt
aan de middel te printpen (ST3)gesold erd.
Met de klok mee gerekend de volgende
draad i gemerkt met een klein plusje. Deze
draad wordt met printpen STl verbonden
(naast ST3. even ns m t de klok mee). Dan
blijven er tot slot nog één printpen en één
aansluitdraad over. die uiteraard ook met el-
kaar verbonden moeten worden. Eventueel
kunt uh l kapseltje nog met een drupje lijm
fixer n, maar echt nodig is dat niet.
Zit alles op en aan de printen. dan i een
goede zicht-kontrole de volgende stap. Bij
ongeveer 500 onderdelen is een foutje zo ge-
maakt. Want wat dacht u bijvoorbeeld van
een B-pens IC waarvan er maar 6 pennen zijn
gesold erd? Die fout vonden we pas na die
(toch niet zo goede) zicht-kontrole. toen we
de laser-scanning-interface gingen prob -
ren. Voordat we nu na de kontrole de beide
printen aan elkaar solderen, moet de on-
der te chaal van de behuizing (die we als
mal gaan gebruiken) nog wat worden aange-
past. De kant mel de luchtsleuven is de voor-
kant. Aan d achterkant verwijderen we nu
de nokje waarachter normaal ge proken de
achterplaat zil. Die nokjes zitten nu in de
weg omdat de print tot aan de achterplaat
doorloopt. Zijn die nokjes weggehaald. dan
legt u de hoofdprint in de kast en schuifl de
fronl-print inklusief frontplaat ervoor. Daar-
na wordt de hoofdprint zo g plaat t dat de
sold ervlakjes van hoofd- en front-print nel-
jes teg n elkaar aan luiten. Zorg er boven-
dien voor dat de front-print rechtop laal.
AI u nu erst in de twee uiterste hoeken met
weinig soldeer een kleine aanhechting
maakt, dan kunt u - als de printen toch nog
ni t goed aan elkaar zitlen - de zaak nog
gemakkelijk korrigeren. Zit alles goed. dan
soldeert u alle old ervlakjes over de hele
lengte aane n. Let er daarbij wel op dat u de
kast niet beschadigt doordat u die raakt met
de bout. V rvolgens neemt u het geheel weer
uit d behuizing om aan de koperzijde van
de hoofdprint de overige soIdeerverbindin-
gen tussen hoofd- en front-print te leggen.
Als allerlaatste wordt tot lot de bedrading
tussen de onder te twee aansluitingen van
d aan/uit- chakelaar en de printpennen
ST301 en ST302 gelegd.
De schak Iing is nu elektrisch gezien kom-
pleet en kan g te t worden. Om kortsluiling
door losliggende draadje te voorkomen.

(909522-2)



Radar-in lallati s maken hel mogelijk om
m l b hulp van I klromagnetische golven
de omg ving over grote af tanden le verken-
nen. chep n, vliegtuigen en mililair appa-
raluur mak n dan ook volop gebruik van ra-
dar ysl men. Omdal radar een aktief
sy l m i (dat wil zegg n: er worden igna-
I n uilg zond n om daarna weer opgevan-
gen te worden), kan e n buitenslaander al-
tijd merken dal een radar gebruikt wordt. Dil
taat in chril kontrast tot pas ieve y te-

m n zoal h Iderheid ver terkers. die ge-
bruik mak n van de informatie zoal die
aanwezig is. Een radar zendt een pul erend
hf- ignaal mel een fr kwentie van 2 tot
12 Gt tz uiten ontvangt. indien de golven ob-

jekt n op hun w g tegenkomen, vervolgen
r fI kti s. Aan de hand van de intensileit
van deze refl kli s en de gemelen vertra-
gingstijd kan d af tand tot en de omvang
van d "ontdekte" objekten geschat worden.
lli rdoor i hel mog lijk de hele omgeving
die binn n het bereik van de z nder valt in
kaart te br ngen.
Voor ni t-profe ionele tocpa sing n, zoals
In de pleziervaart, is h l gebruik van radar-
systemen vaak t duur. Daardoor blijft hel
bij slecht zicht (bijvoorbeeld door mi t of
zwar r g n) g vaarlijk om uit te varen. De
radardeleklor uit dit artikel i een slimme
tus noplo ing die het mogelijk maakl
voor weinig g Id gebruik te maken van ra-
dar Ignalen van and ren. Zodra binnen hel
ontvangb reik van d detektor een radar-
y t rn gebruikt wordt, gaat en LED knip-

peren en/of e n alarm ignaal klinken. Voor
de kapitein is dat een l ken dat er chep n
in h l vaarwater verwacht kunnen worden.
De radard l ktor is richlinggevo lig, zodat
h l zelfs mog lijk Is d plaats te challen
waar d tegenligg r zich moet bevind n.

Voor elektronici die er een gewoonte van ma-
ken het niet zo naLilv t nemen met nel-
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radardetektor
speciaal voor de pleziervaart

Radarsignalen worden in navigatiesystemen
voor de scheepvaart gebruikt om in situaties
waarin het visuele zicht beperkt i de
omgeving te verkennen. Omdat zo'n radar-
installatie prijzig is, ontbreekt deze
voorziening op veel kleinere schepen. Met
behulp van de gevoelige radardetektor uit dit
artikel kan de aanwezigheid van
radarsignalen opgemerkt worden, zodat men
weet wanneer er vaartuigen in de buurt zijn
die een radar gebruiken,

heiä limieten, vermelden we hier nog even
dat deze detektor niet geschikt i om de bij
sncthetä metingen gebruikte politieradar te

ignaleren!

7àbe/l. Per type chip
heeft de gebruikte radar
andere eigen happen.
In deze tabel staan alle
betangrijke eigen cnep-
pen bij elkaar.

ontwerp: M. Ebell

Oe werking
Omdat radarsystemen pulserende hf-signa-
len uitzenden, kan de werking van een radar
mel behulp van een gevoelige ontvanger ge-
detekteerd word n. pedaal voor het ge-
bruik van radarsystemen zijn een aantal
banden in het hf-spektrum gere erv erd. In
label I is te zien welke frekwentiebanden dat
zijn en welke namen zij hebben. Gewoonlijk
bezillen deze banden een naam die bestaat
uil een letter. Voor radarsystemen in de
scheepvaart maakt men gebruik van ïre-
kwenti gebieden in de zogenaamde X- en -
band. Zoals uit de tab I blijkt, hoort bij de X-
band en frekwentieband van 8 tot 12 GHz,
waarvan 8,5 tot 10,68 GHz voor radardoel-

Tabel I

Bandnaam Frckwcl1ti bereik Spe irlek radarbanden
volgens ITU-Indcling

hr 3·30 Mllz
vhr 30·300 Mllz 138·\44 M\1z
uhf 300·1000 Mllz 420·450 Mllz
L 1·2Ollz 1215·1400MHz
S 2·4 ou, 2300-2500 Nllz

2700-3700
C 4-8 Ollz 5250·5925 ~lIll
X 8·12 Ollz 8500·10680 Mllz
Ku 12·\8 Ollz 13.4-\4.0 Otlz

15.7'17.7
K 18·27Ollz 24.05·24.25 Ollz
K. 2740 OHz 33.4-36.0 OH7
V 40·75 ouz 59-64 OHz
IV 75-110 Ollz 76-8\ OIIZ

92·\00
rnm I 10-300Ollz 126-\42 Ollz

144-149
231·235
238-248
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figuur I. 1/ I kampiele
hema uan de reäerae-

tektor. Mei behulp uan
deze onluanger signa,

leerl men eenuoudig ra-
darslgnalen uan Irca.3

lol /0 oin.

einden wordt gebruikt. D 5-band ligt in een
veel lager gebied dal loopl van 2 tot 4 GHz.
Hi rvan dien n 2,3 lol 2,5 GHz en 2,5 tot
3,7 Gllz voor radartoepassingen. De radar-
deteklor is primair ontworpen voor de ont-
vang l van signalen in de X-band, maar
blijkl in d praklijk ook geen problemen te
hebben mel de onlvangst van ignalen in de
-band. Daarmee is hij ge chikt voor hel de-

lek leren van alle gangbare pul radarsyste-
men uil de scheepvaart.
Per lyp chip wordl gewoonlijk een and re
anlenn hoogle en een ander zendvermogen
g bruikl. waardoor ook hel bereik per vaar-
tuig ver chilIend is. In tabel 2 zijn alle beo
langrijke eigen chapp n van de toegepaste
radar y lemen op een rij gezet. De grote
zendvermogen die in de tabel worden ge·
no rnd, zijn alleen pulserend b schikbaar.
Dil pulseren is noodzakelijk omdat alleen
mel pulsvormige ignalen afstanden geme·
len kunnen worden. De putsfrekwentle beo
paalt de maximale af land die gemeten kan
word n. tlo verder de pulsen uit elkaar lig·
gen, de te langer mag en signaal onder-
weg zijn om nog voor een meetbare reflektie
te kunnen zorgen. Door hel puls rende ka-
rakler van d radarsignalen i het konlinu-
vermog n van de zender slechts een fraklie
van hel opgegeven vermogen.
tiel bereik van de radar kan in de praktijk zo-
wel in positieve als negatieve zin behoorlijk

Thbel 2. De plaal uan
de oers ntuenae radar-
banden In hel [rekuien-

Hesp klrum dal toopt
uan .30 MI/z lol

.300 oin.

Tabel 2
f-

Typ boot bundelbreedte antennehoogt vermag 11 bereik

f-
(graden) (meters) (kW) (zeemijl)

rivierboot \,5° 4 5 2,5
Jacht .3 4 3 1.5
trawler 2° 6 la 3
kustvaarder 1.5° 8 la 5
grote vaart 1° 30 50 8
(X-band)
grole vaart 3° 30 50 .3
(s-baud)
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b ïnvlo d worden door atmosferische effek-
ten, De eigenschappen van radarsignalen
komen namelijk sterk overeen mel die van
licht. Iiel zichl van de radar kan dan ook
nooil verd r reiken dan de horizon. Wel is hel
zo dal door d afbuigende werking van de al-
mo feer de horizon van de radar iel verder
weg ligl dan de horizon voor licht.

De elektronica
In figuur I is hel chema van de radardetek-
lor te zien. Hoewel de schakeling bestemd i
om signalen met zéér hoge frekwentles te
verwerken (lOGt Iz is nou niel direkl taagfre-
kwenl te noemen), is het chema zeer een-
voudig opgezet. Het eigenlijke hf-gedeelte
blijft beperkt tot de detekliediode, een
I 23, en de antenne die op de diode g mono
leerd i . 0 detektie-dlode krijgt via tran-
sislor TI een voorspanning, waardoor een
kleine diodestroom gaat lopen. Zodra een
puisvormig radar ignaal op de antenne
wordl ontvangen. neemt de diodestroom
Dink lo . Deze pulserende verandering van
d diodeslroom brengt TI verder in gelei·
ding n I vert op de kolleklor van deze Iran-
sislor en spanningspuls op. Daarmee is hel
hf-radarslqnaat al ged moduleerd tol en
pul erend If-signaal. De frekwentie en de
I ngle van de pulsen i afhankelijk van de
pul h rhalingsfrekwentie die in een radar-
systeem gebruikt wordt. Deze kan bij de ver-
schillende schepen dan ook sterk variëren,
maar ligl g woon lijk tussen 400llz en
4 kllz. De Illnke verandering in de kollek-
lorslroom van d tran istor zorgl er voor dal
de spanning op de +-ingang van IClc Dink
zakt. Op de inverterende ingang blijfl de
spanning dankzij konden ator C5 een lange-
re tijd labiel. De uitgang van deze opamp is
po ilief als er geen ignaal is en negalief in-
dien een ignaal ontvangen wordt. R9 en D4
begrenzen het uitgangs ignaal van ICIc tol



een panningsnivo van 3.3 V. Vervolgen
wordt ICld gebruikt om de korte impulsen
om te z II n in een signaal met een vaste
impul duur van circa I millisekonde.
II t uitgang signaal van deze monostabiele
multivibrator gaat tw e kanten op. ICI b ver-
sterkt de door IC Id geleverde pulsjes. zodaL
di direkL door de luidspreker (LSI) hoorbaar
gemaakt kunnen worden. Verder gaat het
uilgangssignaal van ICld naar een enk lzij-
dige g lijkricht r di b staat uit R14. RIS.
CIO n D7. Zolang er positieve pulsen op de
uitgang van ICId staan. wordt Cl 0 via R14
en D7 opgeladen. liet ontladen van de kon-
den ator i alleen mogelijk via RlS. Omdat
RIS veel groter i dan R14. wordt C2 pas he-
lemaalontlad n al er g en pulsen meer van
ICld komen. G durende de tijd dat C2 gela-
d n i. taat op d inv rterende ingang van
ICla en hogere spanning dan op de niet-in-
verterend Ingang. De LED in d opto oupi r
(IC2) kan dan gaan gel iden en tart zo een
oscillator die opgebouwd is met de tran-
si tor uit d opto-coupler. Via R17 kan e n
pieptoontje uit de luidspreker gaan klinken.
Bovendien licht LED DIO ook op. De stand
van chakelaar I i bepalend voor het ge-
luid dat uit de luidspreker komt: de pulsjes
die ontvangen worden of een pieptoon.
chak laar I kan tevens gebruikt worden

om d detektor aan en uit te schakelen. De
voeding panning (mee tal afkom tig van
d boord-akku) wordt afgevlakt met b hulp
van R20 en C11.Diode D9 begren t de maxi-
male voedings panning op 13 V en voor-
komt daarmee dat een eventuele over pan-
ning d schakeling kan beschadigen. Alleen
d deLekti -dloc krijgL een lagere vo dings-
spanning van 8 V. IIiervoor zorgen D2 en
R21. Voor nig extra afvlakking zorgen CII
en C3. terwijl C4 en C6 voor de hoogfre-
kwent-ontkopp fing van de vo ding zorgen.

De mechanische opbouw.
Zoal op de foto van het proefmodel te zien
is. i de ontvang- en d tektiediode midden
op en rond tukje print gemonteerd. Voor
dit ontwerp i geen print(layoul) verkrijg-
baar; u zuiL di du zelf moeten maken. Om-
dat de diod gevoelig is voor verhitting. i
het noodzak lijk om gebruik te maken van
d sp cial b vestiging klemmen die voor
dez diod be chikbaar zijn. In de elektron i-
ca-dumphand I. waar ook de diode voor een
prik te koop i • kan men u zeker aan het
juiste monlagemateriaal help n. Op de ano-
d van d diod komt e n bevestiging klem
waarop een ond rlegring (de "antenne") met

een diameter van circa 15 mm is ge oldeerd.
Van hieruit gaat een kort tuk draad naar R2
n Cl op de print. D rest van de chakeling

kan vrij gemakkelijk op een stuk exp rim n-
teerprint worden opgebouwd. I de hele
schakeling zo ver klaar. dan moet hij in een
gesloten m talen behuizing worden gemon-
te rd. Precie in het verlengd van de ont-
vangdiode. aan de kant waar de diod op de
print zit. wordt een gaatje in de behuizing
aangebracht. lIierdoor kunn n d hoogfre-
kwent-radar ignalen de diode probleemloos
bereik n. Omdat radarsignalen zich rechtlij-
nig voortplanten. kunnen alleen ignalen d
antenne bereiken als het gaatje xakt op de

zender gericht is. Volgen de ervaringen van
de ontwerper van deze chakefing blijft de
openingshoek op deze manier b p rkl tot
circa 25°.
Afhankelijk van de stand van I hoort men
bij de ontvangst van radarsignalen r pete-
rend steed 1.5 s een alarmloon of een raL -
lend geluid. I-Iet ratelende geluid kan kwa
frekwentie variëren van 400 toL 4000 IIz. af-
hank lijk van de in de zender gebruikt puls-
herhalingsfrekwentie. Verder zult u merk n
dat het geluid met en vaste reg Imaal kort-
stondig te horen is. Dit wordt v roorzaakt
door het feit dal een radar-antenne rond-
draait. Gebruik lijk is een toer ntal van 22
omwentelingen p r minuut. Iedere 3 ekon-
den wordt du even het radar Ignaal opg -
vangen. Indien meerdere rn tradar ultge-
rusLeschep n binnen het ontvangb reik van
de radardetektor aanwezig zijn. dan i dat te
merken aan het feit dat de pauz tu sen de
signalen aanzienlijk korter i dan de 3 die
voortkomt uit het loeren lal van de antenne.
Door de d tektor met de hand langzaam te
bewegen. kan de hele horizon afg zo ht wor-
den naar radar ystemen die akll f zijn.

(910017)
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De eigell enepoen
ven radar. igllalell
komen terk overeen
met die ven licht.

Figuur 2. Een foto van
het opgebouwde proto-
type. Duidelijk is zicht-
baar hoe de diode vla
een klem en een ringe-
tje verbonden Is met
een stukje draad dat
naar R2 en Cl op de
print gaat.
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het lek van elektuur

400-W-laboratoriumvoeding
(oktober + november 1990)
Dezedubbele voeding wordt veel nagebouwd
en er zijn lezers die ons opmerkzaam hebben
gemaakt op enige problemen die zich kun-
nen voordoen.
Eer t een Foutje in de onderdelenlijsl. Daarin
staat dat C26 en C27 1000 I'f/63 V groot
zijn. l1ier is een nul weggevallen, het moeten
namelijk beide exemplaren van 10_0001'F
zijn. Verder is C27 niet in het schema afge-
beeld; hij staat echter gewoon parallel aan
C26_
In het schema zijn de aansluitingen 5 en 6
van konnektar K2 verwisseld, op de print is
dit echter korrekt. Verder is er een verbin-
ding g tekend tussen twee lijnen, vlak bo-
ven K2' en K3'. Deze hoort er niet te zijn en
is ook niet op de print aanwezig.
Bij sommige exemplaren kan de stroom be-
grenzing te vroeg beginnen, al bij zo'n 3 A.
Dit kan worden opgelost door TI te vervan-
gen door een darlington (bijv. BC517)en R20
te verkleinen tot 82 k.
Een ander vers hijnsel is een tikkend geluid
dat door de trafo wordt geproduceerd. Dit
wordt veroorzaakt door overshoot van de
voorregeung. Met een skoop kan men dat
goed zien aan de spanning over afvl ak-etko
C26 bij een matige belasting. Deze elko
moet tijdens elke 50-l1z-periodehelft worden
bijgeladen en niet eenmaal per enkele perio-
den. De remedie hiertegen: verklein de ver-
sterking van de regeling door R17 te verla-
gen tot 39 k en deze tussen basis en kollek-
tor van T3 op te nemen (dus niet meer in se-
rie met de basis van T3)_In serie met de LED
in de opto-coupler (IC5) komt een weerstand
van I k. f{ 16 krijgt een waarde van 10k, C24
wordt 10 I'F en RI5 wordt 270 k,
Er zijn ook gevallen waarbij de trafo overma-
tig warm wordt. tloewel de voorregeling pe-
ciaal gekozen is vanwege zijn geschiktheid
om induktieve belastingen te verdragen, kan
het voorkomen dat er bij belasting een ge-
lijkstroomkomponent gaat lopen. Dit is een-
voudig te verhelpen door een kondensator
van 47 n ... 470 n/630 V parallel aan de pri-
maire trafo-wikkeling te schakelen. Dezekan
worden bevestigd aan aansluitblok PK2 op
de print.
Tot slot nog een opm rking over het aanslui-
ten van de meetmodules. Bij gebruik van
LED-DVM's dient de massa hiervan op de
pluspool van C12 te worden aangesloten.

Ft IOO-thermometer
(november 1990)
In de onderdelenlijst van deze thermometer
heeft een weerstand de verkeerde waarde ge-
kregen. R9 moet niet 274 Q zijn, maar

274 kQ! In het schema is overigens wel de
goede waarde verm ld.

super-video-omzetter
ûanuar; 1991)
In het artikel zijn enkele foutjes geslopen. Zo
staat in de onderdelenlijst: 1~15.R28= 2 x
3k3. Dit hoort te zijn: R15,R18 = 2 x 3k3.
Verder staat in de onderdelenlijst vermeld
dat de relais ReI en Re2 typen met 12-V-
spoelspanning dienen te zijn. Dat had echter
5 V moeten zijn (bijv. Gunther
3573-1231.051 of Siemens V23100-V1f30S-
COOO).Wie al 12-V-relais heeft gekocht. die
kan deze toch gebruiken als weerstand R20
wordt vervangen door een draadbrug. T7
ontbreekt in de onderdelen lijst. dit is een
BC549
Verder is op de komponentenopdruk van de
print tweemaal hetzelfde kondensatornum-
mer vermeld (C37). De kondensator met de
aanduiding "C37" op een hoek van de print,
bij R31, moet C39 zijn. Voor de montage
maakt het niets uit. want C37 en C39 heb-
ben dezelfde waarde.
In de tekst wordt niets gezegd over de instel-
ling van L2. Dezespoel wordt gewoon op op-
timale beeldkwaliteit aFgeregeld.

radardetektor
ûanuar; 1991)
In h t schema van de radardetektor (blz. 62)
is het een en ander mis gegaan bij de dirnen-
sionerlng van enige komponenten. boven-
dien bevat de tekst enkele foutieve verwijzin-
gen. Zenerdiode D9 in het schema dient een
waarde van 13 V te hebben, zoals ook uit de
tekst blijkt. C9 moet 100 n worden en C6
dient een elko van 1501'/16 V te zijn. In de
schemabeschrijving bovenaan blz. 63 wordt
bij het gelijkrichtgedeelte rond D7 enkele
malen gesproken over kondensator C2_ Die
heeft er natuurlijk niets mee te maken, dat
moet C10 zijn. In de laatste alinea van het
stukje "De elektronica" dient u i.p.v. "C 11" te
lezen "C6", terwijl "C6" vervangen moet wor-
den door "C9".

the complete preamp - deel
ûanuar; 1991)
De bus-print op blz. 69 is in verband met zijn
afmetingen niet op ware grootte afgebeeld.
maar we zijn vergeten dit er bij te vermelden.
Vooral omdat deze print als boormal wordt
gebruikt voor de achterkant van de kast. is
het belangrijk te weten hoeveel de print is
verkleind. De afdrukken zijn verkleind tot
71% van de ware grootte, in werkelijkheid is
de bus-print 36 cm lang.
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single-chi~
AM/FM-ontvanger

APPLIKATOR
Applikator is
briek waarin int res-
sant komponent n m t
hun toepassingen wor-
den b schreven. De in-
houd is gebas rd op
informati di door fa-
brikant n en import urs
is ver trekt en sloelt
niet noodzakelijk rw ijs
op praktijkervaringen
van d redaktie.

ruimte voor elektronica blijft er niet over. De
TEA5591A zit dan ook niet in en normale
Dllrbehuizing. maar in en zogeheten
hrink·DIP waarbij de pootjes niet 0.1 maar

0.07 inch van elkaar staan. Daardoor is de
24·pens behuizing van d TEA5591A niet
langer dat e n normale DIP met 16 pootjes.
Wel is het IC een tiende inch breder g wor-
den.

De TEA5591A van Philips bevat met
uitzondering van enkele resonantiekringen

alle elektronica die nodig is voor een AM- èn
een FM-ontvanger. Voegen we daar nog een

volledig geïntegreerde stereo-äekoder en een
dito eindtrapje aan toe, dan kan met een

minimum aan komponenten een komplete
radio worden gerealiseerd.

64

Ilo klein radio's tegenwoordig ook zijn. bij-
na allijd zitten er nog diskrete komponenten
in di de diverse resonanliekringen vormen.
De benodigd poelen en (afstem)kondensa·
tor n zijn in kleine radio's weli waar ook tot
minimal afmeting n geslonken. maar veel

Enkele specIfikatles:

AM·gevoeligheid
FM gevoeligheid

< 5 "V
< 2 "V

uitgangsvermogen
harmonische vervorming

max. 1 W in 8 Q

< 2,5 %

luidspreker uitgangen zun onvoorwaardelijk
kortsluitvast
de eindtrappen schakelen klik-vrf in

voedingsspanning
ruststroom

3 ... 6 V
-30 mA

In de TEA559IA
Voor de ontvang t van de AM- en FM-signa-
len h eft de TEA559lA twee aparte ontvan-
g rs aan boord. Het blokschema van fi-
guur I loont dat het in b id gevallen om
een super gaat. De FM-ontvanger krijgt het
signaal via een breedbandige antenne-kring
binn n op pen 2. Na de HF-verst rkertrap
pass rt het signaal de af tem kring ( en pa-
rallelkring) op weg naar de mixer. Daar wordt
het IIF·signaal gemixt met het signaal van
de oscillator. Ook de oscillator wordt afg -
stemd met een parallelkring. Daarnaast is in
de oscillator een AFC-circuit opgenomen
(Automatic Fr quency Control) dat alleen
een externe bufferkond nsator nodig heeft.
Na de mixer verdwijnt het signaal in het eer-
ste midden frekwent-filter. waarna het door
de eer te middenfrekwent-ver terker wordt
ver terkt. Daarna gaat het nog ens door
een middenfrekwent-filter en een versterker.
Tot slot wordt het signaal g demoduleerd
door de FM·diskriminator. Het hi ruit resul-
terende laagfrekwente audio-sigriaal verlaat
het IC via pen 11.Om te voorkomen dat tij·



koder en en st ree-eindtrap die circa I Win
8 Q kan leveren. U ziet dat rondom d
TEA5591A eigenlijk alleen afg stemde krin-
gen, keramische filters en wal ontkoppel-
kondensaloren ho ven te worden aange-
bracht. LI n CI vormen de ingangskring
van de FM-ontvanger. De HF-afslemkring i
mel L7 en een 20-p-sektie van de afst mkon-
densater opgebouwd. Voor h lafstemmen
van de oscillator van het FM-deel zorgen L6
en de lweede 20-p- ekti van de afstem kon-
d nsator. liet eerste FM-middenfr kwent-fil-
ter komt voor rekening van L5 en 12. Het
twe de FM-MF-filter is een k ramisch filt r
(KI). Het ander keramische filler (K2) i no-
dig om de FM-diskriminalor zijn werk te la-
ten doen. De voor de d ëmfasis benodigde
Lijdkonstanle van 50 l'S wordt gevormd door
d inw ndige weer tand (2k4) van d LF-uit-
gang (pen 11) en een daarop aangesloten
kondensator (CS).

den FM-ontvangst de AM-ontvang rook
een audio-signaal aan p n II aflevert. wordt
d vo ding voor het AM-gedeelle uitg scha-
keld door de uitgang van de voeding via
pen 14 aan massa te I ggen. Bij AM-ont-
vang t draaien w de truuk om en leggen de
vo ding voor de FM-middenfrekwent plat via
p n 5.
De AM-ontvang r zit in grote lijn n hetz Ifde
in Ikaar als d FM-ontvanger. Maar h t eer-
l ver hil zit gelijk al aan de ingang. In

plaals van een breedbandige antenn kring
heft d AM-ontvanger aan dingang m t-

n d afst mkring zitt n. D poel van die
kring is al ferri t-anlenne uilg voerd. Hel
ignaal van dez kring wordl vervolgens ver-
t rkt en naar de mix r ge tuurd. Na d

mixer volg n d middenfr kwent-filters en
de MF-v r lerker. Met het uitgangs ignaal
van de midd nfrekwent-verst rker wordt hel
AG -circuit (Automatic Gain Conlrol)
ge luurd, dat afhankelijk van de sig-
naarst rkte d MF-versl rker en de mixer bij-
r geit. Het uilgangssignaal van de midden-
fr kw nt-versterk r gaat natuurlijk ook naar
de AM-det ktor voor d modulati

Voor de AM-ontvang r geldt e n soorlg lijk
verhaal. Ferriet-antenne L8 en de 140-p- k-
tie nemen d 11F-afstemming voor hun reke-
ning, L4 en de 82-p-sekLie dragen zorg voor
d 0 lltator-af temming. Omdat d beid
ekti s van de af t mkond nsator galva-

nisch aan de ekti s van d FM-ontvanger
zijn gekopp Id (de plat n op de as zijn alle-
maal met Ikaar verbond n). zijn L4 en L8

Een portable
In figuur 2 i het enema afg drukt van een
AM/FM-radio, kompleet met een tereo-de-
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APPLIKATOK

Figuur I. ttet bloksche-
ma uan de TEA5591A
laai zien dal de chip
twee upers beuat.
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APPLIKATOK

figuur 2. liet chema
uan een portable radio

rond de TEA559IA.

gelijk al lrafo uitg va rd. Zo blijft de AM-
eleklronica toch g scheiden van de FM-ont-
vanger. In de AM-ontvanger zitten twee MF-
filt rs di resp ktievelijk word n gevormd
door L2/ I I en L3/C6. Met I wordt omg -
chakeld lu en AM- n FM-ontvang t. Mel

SI in de AM-stand wordl een deel van de FM-
onlvanger van zijn voeding beroofd en met
S2 in d FM- tand ma t de AM-ontvanger
hongeren.
Na detektie gaal h t r suiterende LF- ignaal
naar de stereo-dekoder. IIiervoor wordt een.
TDA7040T g bruikl. een chipje in SMD-uit-
va ring dal we in juni 1987 als eens hebben
gebruikt in en walkman ontwerp. Er zijn
maar en paar extern komponenten nodig
bij deze uil t kende dekader die zelf slechts
y. cm? aan ruimte in beslag neemt. Via
p n 7 van de dekader kunt u dez eventueel
Op mono schakelen door die pen met een
weerstand van 4k7 aan de po itieve voe-
ding panning te hangen. U kunt p n 7 ook
gebruiken om - via een tran istor als driver
- een stereo-Indikator te turen ("'hoog" is
mono, "laag" i ster 0).
Van d tereo-e kod r gaat het signaal via
e n tereo-potmet r naar de stereo-eindtrap.

Twee kortsluitvaste brugver terkers in IC3
leveren elk I Waan 8-Q-luid prekers. Hel ge-
bruik van brugversterkers heeft als voordeel
dat er meer vermogen kan word n geleverd
bij en relatief lag voedings panning (mini-
maal 3 V). IC3 kan niet zonder meer zo'n mo-
dern lichlgewicht hoofdtelefoonlje aanstu-
ren (de TDA7053 i daar eigenlijk ook niet
voor gemaakt), want die hebben immers
geen vier maar slechts drie aansluitingen. In
dat g val kunnen w maar één helfl van de
beid brugverslerkers gebruik n. Die word n
via een elko (I 00 1-1) aangesloten op de hoofd-
telefoon. De g meenschappelijke aan lui-
ting van d hoofdtelefoon gaat naar massa.
Die elko's zijn nodig omdat op d versterk r-
uitgang n en g lijk panning van circa 2 V
staat. Daar hebben we bij het in brug aan-
sluiten geen last van, maar wel al we een
hoofdlelefoon willen aansluiten. Op d foto
kunl u zien hoe wij het hebb n opgelo t bij
het prototype dat we tot onze beschikking
hadden. Zo konden we ons tijdens h t chrij-
ven van dit artikel van de kwaliteiten van de
schakeling overtuig n zonder d kollega's
met en hoop herrie te storen. En kwaliL ilen
heeft de chak ling. zelfs de PC waarop dit
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arUkel werd ge chreven wi t geen roet in hel
el n le gooien. Natuurlijk hebben we al
pro f ook en paar" chte' luid pr kerboxen
aan de onlvanger gehangen en dat klonk
z er ov rluig nd. Eigenlijk verdient de scha-
keling h l niel om m t twe breedband-
luidspr kertjes te word n uitgerust. Maar ja,
gezien h t toepas ingsg bied waarvoor de
chakeling b doeld is - portable, klok-ra-

dio' e.d. - zal h l daar in d prakLijk wel op
uitdraalen. Ondanks deze positi ve geluid n
kunt u d schakeling zoals di in figuur 2 is
g lek nd b ter niet op een hifi-inslallatie
mel en grot v rsterker aansluiten. In het
uilgang ignaal (bij FM'ontvangst) i de
19-kllz'piloolto n namelijk sterk aanwezig.
Aange toten op d TDA7053 hebb n hifi-
luidspr k r daar geen last van, die en walt
kan g en kwaad. Maar als een vele ti nlallen
watts lerke eindtrap die 19 kHz d lwe l r
in blaa L dan zou die daar w I eens niell -
gen kunnen. Als u d chakeling loch op d
hifi-installaU will aan luiten, dan i een
19'kllz-sperfiller luss n st ree-d kod r en
indtrap n noodzaak.

AI u de indtrappen van de TDA7053 op vol-
I st rkle wilt gebruiken, dan mo tu b den-
k n dal de pi k lroom bij 2 x I Win 8 Q I A
bedraagt. Een r del ijk slevige voeding (een
I-A-nel-adapl r) is dus w I op zijn plaat. Bij
draagbar to passingen zijn vier mono-eer-
I n l hwi noodzakelijk. Bij uit luil nd ge-
bruik van een hoofdterefoon zijn klein re
batterij n ook voldoende, want de
ru lslroom van d hel schakeling - een
hoofdt lefo n g bruikt niet veel - i leehts
30 mA.

De print
Als u d layout gebruikt die in figuur 3 is ge-
geven om m l de TEA559lA te experim nte-
r n, dan i al voldaan aan de ei en die aan
h t printje word n g sleld. Maar het is to h
interes ant om te weten waarop gelet moet
word n. Zo mo t L4 zo dicht mogelijk bij d
af t mkonden ator worden geplaalst. Om
massa-probl men t voorkomen, mo t bij
P n 3 n l rpunt word n gemaakt voor d
ma a-signalen in het ltf-deel. Voor de kom-
pi te s hakeling wordt er een terpunt ge-
I gd bij d min-aan luiting van d vo ding.
Ook d spor n naar pen 14 (de AM-vo dings-

panning) mo t n terpuntsgewij worden
aang loten. D poren naar de pennen 22
en 24 moel n smal blijven in verband m t
parasilair kapaciteiten. Bovendien moel
h l spoor naar pen 24 zo kort mogelijk zijn.
Om terugkoppeling te voorkomen, moet tol

lol de ~ rriet-antenn zo ver mogelijk van
d LF-uitgang gehouden word n.
Voor de benodigde poelen in de onlvanger

Tabel I. Gegevens spoelen.

elektuur 2·91

LI:
Luchlspoel 0, 12 ~II, 4,5 windingen van 0,6 rnrn Cut, binnendiam ter van de
spoel 4.5 mmo

LJ: fe - 468 kl1z. L,·, 665 ~II, n tz - 33 wdg .. nz-o 133 wdg ..
draaddiameter 0.07 mmo C" 160 p. spoelvorm: 7MCS

IA: L" - 270 ~H. ni-a - 66 wdg. n46 4 wdg .. draaddiameter 0.07 mmo
spoelvorm. 7BRS

L5: spoel: 119AC /30120 ; wikkelg geven: fe - 10.7 MlJz. 112.' _ II wdg .•
n46 - 2 wdg .. draaddiameter 0.07 mmo C2·' - 62 P

L6: spoel: 30 I 0 I00; wikkelgegevens: 0.04 I'H. 1.5 wdg.

L7: spoel: 30lSN0200; wikkelgegevens: 0.066I'H. 2.5 wdg.

L8: ferrlet-staaf la x 60 I11m, L"2 - 6251'11. n 1-2 = 105 wdg .. n,·. 10 wdg ..
draaddiameter a. I mm, spo len wikkelen op e n papieren kokerij

L2: re 466 kHz. L" = 665 ~IJ. n rz
7 wdg .• draaddiameter 0.07 mmo C,·,

kunt u deel terugvall n op kant-en-klare
spoelen (L5. L6. L7) en zuil u deels zelf aan
de lag mo ten. In tab I I laan d geg ven
van alle poelen. dus ook degene di u zo
kunl kopen. Verwacht echt r niel dal de
handelaar op de ho k dez spoelen n ook
nk Ie van de and re komponent n tan-

daard in voorraad zal hebb n. Maar aange-
zien het ni lom exoti eh fabrikanten gaal,
kan hij z ong twijf Id bestelt n.
Is alle opg bouwd, dan kan de ontvanger
worden afg reg ld. E rsl worden d trlrn-
mers in d midden land g z t. Daarna wordt
een op 468 kllz afg stemde en AM-gemOdu-
leerde ~IF-generator aan dAM-ontvanger
gekopp Id via n paar windingen draad om
d ferri t-ant nne. De tw e AM'midd nfre-
kwenl-kringen (L2. L3) word n nu op e n
maximaal uitgangssignaal afgereg ld. Ver-
volgen wordt door het verslemmen van d
IIF'gen rator de ymmetri van d MF-fillers
gekontrole rd. Die kan worden g korrig erd
door één van de filters een beetje bij te tei-
len. Dan is de AM-oscillatorkring aan de
beurt. D IIF·g nerator wordt op 520 kllz ge-
zel en d afst mkonden ator op maximal
kapaciteit. 5poel L4 wordt nu ing sleld op
een maximaal uitgangssignaal. V rvolgens
verhuiz n we naar d and re kanl van d AM-
band (1600 kttz) en zett n de afstemkonden-
ator op minimale kapaciteit. Met het trlm-

merlj van de oscillalorkring wordt nu op-
ni uwen maximaal uitgang signaal inge-
leid. Dan gaat u weer naar 520 kllz en lelt

L4 bij. U herhaalt dat lotdat een v rand rde
inslelling van L4 en de trimmer geen verb -
l ring opl v rt (ongeveer 5 keer). Daarna
volgt dezelfde procedure voor d antenne-
kring. maar dan bij 600 n 1500 kllz. Door-
dat d antenne-kring niet op de twee uiterste
frekwenties wordt afgeregeld. zorgen we er
voor dat de g lijkloop van de antenne- en de
oscillatorkring optimaal is. D poel in de
antenne-kring (de ferriet-antenne) stett u in
door de spoel op de ferriet laaf te ver chui-
ven.
Voor de FM-ontvanger verloopt d afregel-

14 wdg .. n2·' ~ 132 wdg .• n46 -
160 p. spoelvorm: 713RS
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Figuur 3. De print-lay-
out voor de ontvanger

uit figuur 2.

Onderdelen lijst I

Weerstanden:
R8/R9/52 = 1 x 22-k-

stereo-potmeter log. met
schakelaar

R2 = 1x 47 Q

R3 = 1 x 68 k
R4 = 1 x 4k7

R5 = 1 x 120 k
R6 = 1 x 220 Q

R7 = 100-k-
instelpotmeter, staand

model

Kondensatoren:
CLC1.5 = 2 x 22 P

C2 = 1 x 470 P
C3,C4,C9,C7,C30 = 4 x

22 n
CS = 1 x 560 P

C6 = zie L3
C8 = 1.x 10 P

C1.0,C29 2 x 47 IJ./IO V
C1.1 = zie L2
C1.2 = zie L5

C13 = 1.x 41J.7 I 10 V
C14 = 1 x 27 P

C1.6,C27 = 2 x 220 IJ. I 1.0 V
C17 = 1.x 4p7

C18,C25,C26 = 3 x 100 n
C19,C22,C23 = 3 x 220 n

C20 = 1 x 100 IJ. I 10 V
C2LC24 = 2 x 10 n

C28 = 1 x 470 n
1.x afstemkondensator,

AM-sekties 1.40 en 82 p.
FM-sekties 2 x 20 p.

parallel aan elke sektie
een trimmer van 5 à 1.0 P
(bijv. FE22124 van Toko)

Spoelen:
(.: zie tabel 1.)

Ll 1 x luchtspoel •
L2 = 1 x 7MCS •
L3 = 1.x 7MCS •
L4 = 1.x 7BRS •

L5 = 1.x
1.1.9ACS/301.20N •

L6 = 1 x 301.SNOIOO •
L7 = 1.x 301.SN0200 •

L8 = 1.x ferrietstaaf 10 x
60 mm •

Halfgeleiders:
ICl = 1 x TEA5591A
IC2 = I. x TDA 7040T

IC3 = 1.x TDA 7053

Diversen:
Kl 1.x keramisch filter

SFEIO.7 MS2
K2 1 x keramisch filter

CDA1.0.7 MCl

(print-Iayout in spiegelbeeld afgedrukt)

MLIV1
iJ

procedure min of meer gelijk aan die van de
AM-ontvanger. U begint met het aansluiten
van een op 10,7 MHz afgestemde en FM-ge-
moduleerde HF-generator op de antenne-in-
gang. Een signaalsterkte van een paar milli-
volt moet voldoende zijn. De FM-middenfre-
kwentkring stelt u daarna in op een minima-
le vervorming van het uitgangssignaal (dat
kunt u op de skoop bekijken of horen). Dan
volgt de FM-oscillator-kring (het signaal van
de generator mag nu wel wat zwakker). Ook
hier beginnen we met een lage frekwentie
(87,5 MHz) om de spoel (L6) af te regelen.
Hier staat de spoel ook weer goed als de ver-
vorming van het uitgangssignaal minimaal
is. Het trimmertje wordt afgeregeld bij
.1.08MHz. Deze afregeling moet eveneens
een aantal keren herhaald worden. Dan kan
de afstemkring van de FM-ontvanger worden
afgeregeld bij 88,5 en 107 MHz.
Tot slot wordt de VCOvan de stereo-dekoder
afgeregeld. U biedt daarvoor met de HF-ge-
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nerator een ongemoduleerde draaggolf aan
of u legt pen 8 van IC2 aan massa. Tussen
pen 7 en de positieve voedingsspanning
wordt een weerstand aangesloten van 5k6
en op pen 7 komt een frekwentieteller te
hangen. Instelpotmeter R7 wordt dan zo in-
gesteld dat er 19 kHz wordt gemeten, waar-
bij een afwijking van circa 100 Hz door het
grote vangbereik van de PLL alleszins toe-
laatbaar is.
Daarmee is de ontvanger afgeregeld, waarbij
we nog moeten opmerken dat het best mo-
gelijk is om de ontvanger op het gehoor af te
regelen met behulp van zenders met een be-
kende frekwentie. Maar met meetapparatuur
krijgt u natuurlijk wel de beste resultaten.

(91002.1.)

Dokumentatie: Philips laboratory report
TEA5591A single chip AM-FM receiver, nr.
NBA8906.



kanttekeningen

het lek van elektuur

CD-toerenregelaar
De CD-toerenregelaar uit december 1988
blijkt nog regelmatig nagebouwd te worden,
getuige de telefoontjes die we daarover krij-
gen. En het zijn niet alleen bezitters van Phi-
Iips-spelers die deze schakeling in hun appa-
raat durven te bouwen. Een van onze lezers
had de behoefte om een toerenregeling in
zijn Sony-speler onder te brengen. Voor het
Sony-apparaat in kwestie bleek dat geen pro-
bleem te zijn (alleen even de juiste aanslui-
tingen in het schema zoeken). We vermoe-
den dat de meeste merken CD-spelers weinig
moeite hebben met zo'n regeling. Het gaat er
maar om dat de aanwezige toerental-ser-
vo-regeling bij zowel de eerste track als de
maximale speeltijd (er bestaan CD's met 78
minuten muziek) de toerenvariaties zonder
instabiliteit moet kunnen bijregelen. In het
genoemde geval ging het om een Sony-type
met een kristal-frekwentie van 8,4672 MHz.
Voor die frekwentie moet de oorspronkelijke
toerenregelaar iets aangepast worden. Voor
L1 worden 28 windingen op de kern van een
7FlS-Neosid-spoeltje gewikkeld. C12 en C13
worden in waarde verlaagd tot 47 pF. Kristal

PC-ventilatorregeling
(oktober '90)
Het blijkt dat de regeling voor een betrouw-
baar aanloopgedrag bij sommige ventilato-
ren zo moet worden ingesteld dat de ventila-
tor, als hij eenmaal op gang is gekomen,
veel te hard draait. Om een beter aanloopge-
drag te krijgen, onafhankelijk van het in-
gestelde toerental, moet u een elko (bijv. 1.00
J..l11.6 V) parallel aan de NTC schakelen. De
plus van de elko komt aan + 12 V. Door de el-
ko krijgt de ventilator nu bij het inschakelen
even de volle spanning. Is de elko eenmaal
geladen, dan neemt de NTChet over en redu-
ceert het toerental.

mini-subwoofer
(november '90)
In het kader met de formules om het korrek-
tienetwerk uit te rekenen zijn een paar fout-
jes geslopen. In de formule voor Cl vindt u
onder de breukstreep twee rechte strepen.
Daar had een maalteken moeten staan. In de
allerlaatste formule staat tweemaal de letter
R en dat had de letter C moeten zijn. Met de
laatste formule wordt dus C3 uitgerekend en
deze luidt: C3 = (fc'/fc)2 . Cl.

elektronische nagalm - deel 2
(maart '90)
In de onderdelenlijst zijn de dioden niet ver-
meid. De ontbrekende komponenten zijn:
Dl = lN4148
02 == BB204G
BI = B80CI500

Xl wordt nu natuurlijk het 8,4672-MHz-
exemplaar uit de speler. C8 en C9 hoeven
kwa waarde niet per se veranderd te worden,
u kunt eventueel eens kijken welke waarde
men in de speler heeft genomen. Let bij het
aansluiten van de toerenregeling wel op wat
de ingang en de uitgang bij de kristal-aan-
sluitingen in de speler zijn (eventueel een
service-dokumentatie aanschaffen). De goe-
de werking van de schakeling kan worden
gekontroleerd door de regelspanning van de
VCO te meten (knooppunt R27/R28). Die
spanning moet variëren tussen circa 1. en
4 V bij een instelling van + 15 naar -20%.
Nu we het toch over de toerenregelaar heb-
ben, kunnen we nog een kleine verbetering
in het schema vermelden. Bij de O-instelling
bleek de door de VCO geleverde frekwentie
een minieme onregelmatigheid te vertonen
door het synchroon lopen van de kwarts-os-
cillator en de VCO (dit is overigens zo weinig
dat het niet hoorbaar is). Door nu een weer-
standje tussen het kristal en de uitgang van
inverter N9 op te nemen (zie figuur I), is de
frekwentiestabiliteit ook bij 0% perfekt.

Verder meldt de onderdelenlijst voor R39 en
R42 een waarde van 300 Q, maar dat had
330 Q moeten zijn.
In de tekst tenslotte vindt u midden in de
middelste kolom op pagina 73 de opmer-
king dat C1.0een bipolaire elko is. Daar had
natuurlijk, zoals het schema laat zien, C30
moeten staan.

triggerbare zaagtandgenerator
(juli/euqustus '90)
Weerstand R6 heeft niet de in het schema
aangegeven waarde van 1. M, maar moet een
waarde van 10 k hebben.

automatische huistelefooncentrale
(oktober '90)
Bij deze schakeling blijkt de bidirectionele
buffer IC17 sporadisch in de verkeerde rich-
ting geschakeld te worden. Hierdoor ont-
staat soms een latch-up, waardoor de
toestand van de telefoons niet goed ingele-
zen kan worden. Dit is te voorkomen door
het print-spoor naar pen 1.van IC17 door te
krassen (dit spoor ligt op de komponenten-
zijde van de print) en vervolgens pen 1.aan
massa te leggen (bijv. door pen 1. met de er-
naast gelegen aansluiting van C6 te verbin-
den).
Tenslotte staat er nog een fout in de zin die
begint op de laatste regel van pagina 48 en
die gaat over een aanpassing van het Corn-
puboard. Daar had moeten staan dat pen zes
van K2 moet worden verbonden met pen 7
van IC3.

elektuur 2-91
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neerrit m n geno gen met e n minder opti-
maal resultaat of maakt men gebruik van
een tijdelijke oplo ing.
D omzeller uit dit artikel zet h l S-VIIS-sig-
naai (mel gescheiden chrominanti n lumi-
nantie) om in d drie primaire kleursignalen
rood. gro n en blauw. aang vuld mel de
noodzakelijk synchroni atie-signalen. Via
de CART-ingang kunnen deze signalen op
d meeste televisietoe tellen aangeboden
worden. De OI11Z tter werkt zo goed dat het
zeifs te overwegen i om alle kom posiel-vi-
deo-signalen (van bijvoorbeeld n CD-Vi-
deo. losse karnera of gewone vldee-r eerder)
via d ze konv rter om t zelten in ROB-sig-
nalen. Een spe iaIe ingang i hiervoor op d
interface aanwezig. Dankzij d omz lter
kunn n bovendien kwalitatief hoogwaardige
computer-moniloren (zij h bben g woonlijk
en afstand van 0.28 mm tu en d b eld-

punten in plaats van de gebruik lijk
0.64 mm bij een TV) g bruikt worden voor
hel weergeven van video-beeld n. De b eld-
weergave wordt dan nog gedelailleerder.

sURer-video-omzetter
ontwerp: H_Reelsen

(Duitsland)
konversie zonder kwaliteitsverlies

Met behulp van deze schakeling is het
mogelijk om een kleuren-TV of monitor met

ROB-ingangen te koppelen met een S-
VHS-videorecorder of -camcorder, zonder dat

daarbij kwaliteitsverlies optreedt. Ook een
kompo iet-video-signaal (CVBS) kan door de
konverter worden omgezet in ROB-signalen.

De chakeling kon vrij kompakt worden
gehouden door de toepassing van enkele

peciaal voor dit doel ontwikkelde IC's.

Hel i eigenlijk een b lje merkwaardig dat
enkele jaren na de introduktie van de S-
VIIS-record r de indu trie nog steed geen
grole aanlallen kleurentelevisi op de
markt brengl met aparte ingangen voor
chrominantie- en luminantie-signalen (zie
ook hel artikel "video-signalen in de
knoop"). D ze ingangen zijn noodzakelijk
om een S-VHS-y leem optimaal te benullen.
Een mogelijke verklaring hiervoor is de b -
perkte vraag. Er zijn natuurlijk altijd perfek-
tioni ten die onder alle om tandigheden een
nieuwe TV of monitor will n aanschaffen om
zodoende alle voordelen van de nieuwe re-
corder le b nullen. Maar de me te gebrui-
kers zullen gewoon wachlen tot d bestaan-
d TV aan vervanging toe is. In de tuss ntijd
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De schakeling
De chakeling uit figuur 1 he ft drie ingan-
gen voor donderstaande signa I n:

• CVB (chrornlnance-vid o-blanking-syn-
chronisation). ingangsimpedantie 75 Q. De-
z ingang i g chikt voor hel verw rken van
hel uilgangssignaal van video-bronnen zo-
als vid or corders. camcord r en compu-
ter. De ingang is ontworpen voor video-sig-
nalen mel een amplitude van I Vu.

• Y (luminantie of helderh id). ingang im-
pedantie 75 Q en een ingangsgevoeligheid
van I Vu. Hel lurnlnantie-stqnaat wordl ver-
werkl met een bandbreedte van 7 Mllz. er zil
dus geen hrominantie-stopfiller in.

• U/V (chrominantle- of kleurinformalie).
ingangsimp dantie 75 Q en een ingangsni-
vo van 0.5 Vu. tiet signaal dat op d ze in-
gang wordt aangeboden. gaat direkl naar de
PAL-dekoder.

Luminantie
De Y-.U-en V-signalen bevall n. zoal elders
in deze uitgave beschrev n is. alle informatie
die nodig is om een kleurenbeeld te realis -
ren. D ingangen gemerkt met Y (luminan-
tie) en U/V (chrorninantie) worden gebruikt
voor het aan luiten van S-VH5-recorders. D
CVB -ingang i b temd voor de vid o-bron-
nen di een kompo iet-video- ignaal afge-
ven. Twee relai (Rel en Re2) zorgen voor d
ingang keuze. het verwerken van -VII5- of
CVB -signalen. D CVBS-ingang wordl ge e-



lekl erd al e n panning van + 12 V op de
-VII INORM-ingang wordt gez t. De

VII -stand wordt g koz n door d
Vtl I ORM-ingang op n te laten. Relais R I
zet h lluminanLi -signaal (Y)via koppelkon-
d usator 2 op d ingang van IC2. Zoal uil
hel blok ch ma van figuur 2 blijkt. b vat de
TDA4565 e n zogenaamd colour-trans-
i nt-improv ment-cir uit en een vertra-
ging lijn voor hel Y- ignaal. 0 ze vertra-
gingslijn i noodzakelijk omdal h l lumi-
nantie-signaal engroter bandbre dte be-

elektuur 2-91

zil dan het chrominanLie- ignaal. Door d
ver chilIende groep loopLijden v r chuiven
de signalen iet ten opzichte van elkaar. Een
verlraging van circa 800 ns brengl beide rs-
nalen weer in de pas. Een aanlal gyrator n in
de TDA4565 maken h t mogelijk d v rtra-
gingstijd van dil IC in lapjes van 90 n in te
stellen lussen 690 en 960 ns. Hiervoor moet
e n panning worden aangeslol n op p n 15
van het I . In d schakeling i gekozen voor
een v rlraging van 780 ns. Dezeinst lIing is
b reikl met een spanningsd Ier di b laal

Figuur 1. ttet komplete
chema uan de utäeo-

konuerter. De sChakeling
wordt met behulp uan
een CART-kabel aan-
gesloten op een TV of
monitor. Ook P -mont-
toren met analoge in-
gangen ZÜn bruikbaar.
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uit R9 en RIO_Koppelkondensator CS6 zorgt
er voor dat hel verlraagde Y- ignaal op
pen 12van het IC bij pen 15van het kleuren-
matrix-IC lerechl komt (IC7, een TDA3S0S).
Het verlraagde ignaal heeft een amplitude
van 0,5 Vu.

transmi si ontstaan g ëlimin erd. Omdal
hel zeer b langrijk is dat de fase en ampli-
tude van beid signalen de jui te verhou-
ding hebben, zijn in het vertraging circuil
een inslelpotentiometer en een kleine poel
aanwezig om d chakeling optimaal af te
regelen. In het Amerikaanse NTSC-sysleem
ontbreekl deze methode van lijn-vergelij-
king, waardoor de beeldkwalileit veel 51 eh-
ter i en de onlvanger een extra in l Ipunt
op hel bedi ningspaneel heeft.
De techniek gaat snel vooruil en inds kort
is er en el ktronisch alternaLi f voor d gla-
zen verlraging lijn beschikbaar. De nieuwe
TDA4660 is een analoge vertragingslijn op
basis van D's di alle igen chapp n in
hui heeft om de glazen vertragingslijn te
vervangen. Bovendien is de schakeling zo
krachLig dat d moeilijke afregelpunl n die
bij de glaz n vertragingslijn gebruik lijk
zijn, kunnen vervallen. llellC is, zoal ook al
uit het sch ma blijkt. g knipt om ingez l te
worden bij d dekodering van PAlrsignalen.
D gedekodeerde kleurver chilsignalen die
op de uilgangen I en 2 van I 4 slaan, wor-
den direkl aangeboden op de TDA4660, het
analog schuifregister (zi ook h t bloksche-
ma van figuur 3). adat hel ignaal door hel
chuifregister gegaan is, wordt hel vertraag-

de ignaal bij het niel-verlraagde ignaalop-
geleid n zijn de gedekodeerde I~-Y- en
B-Y-komponent n beschikbaar.
Iiel kloksignaal voor het CCD-geheugen

Chrominantie
De chrominanLie- ignalen komen via Re2 bij
d PAlrdekoder (IC4) aan. Voordat het ig-
naai door de dekoder verwerkt kan word n.
mo t hel eersl verzwakt word n. Hiervoor
zorgl spanningsd Ier RI6/RI7. Een hoog-
doorlaal-filter (CIS, CI6 en L2) filtert het sig-
naai ook nog een, zodat ongewenste stoor-
signa I n onderdrukt worden.
De g bruikle TDA4SI0 is oor pronkelijk ont-
worpen om gebruikt te worden in kombina-
tie mel een vertraging lijn van glas. In deze
vertragingslijn wordt h t hrominantie- ig-
naai gedurend één lijntijd (64 fiS) ver-
traagd, zodat de korrelatie chakeling die de
kleurinformatie moel bewerken aan d be-
nodigde ignalen komt. Het PAL-syste m
heefl namelijk voor de dekodering d kleu-
rinformatie van twee opeenvolgende beeld-
lijn n nodig. In een lel visie die werkt vol-
gen hel PAlrsysleem worden de kleurver-
chil ignal n R-Y en B-Y (die gemoduleerd

zijn op een hulpdraaggolf van 4.43 MHz)ver-
traagd en daarna gekombineerd met het
niet-v rtraagde signaal. Door deze signaal-
v rwerking worden fase-fouten die tijdens de

Figuur 2. ttet blok ene-
ma uan de TDA4565 die
een CT/(C%ur n-ans-
ienl tmprooementï- ir-
uil beual.
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wordt opgewekt door een PLLr chakeling in
d TDA4660. De referentiefrekwentie is afge-
leid van de sup r-zandka teel-puls n die in
het video- ignaal zitten en aan h t IC wor-
den aangeboden via de verzwakkertrap
RI3/RI4. Op de oor prong en funktie van de
sup r-zandkast el-pulsen komen we strak
nog terug.

De eTi-funktie
D kleurver chilsignalen R-Y en B-Y zijn be-
chikbaar op duitgangspennen II en 12

van IC3. De nlvo's van beide signalen zijn
ver chilIend, g middeld 1,0 Vu voor het
R-Y- ignaal en 1,.3Vu voor het B-Y-signaal.
Een 0 cilloskoop die op deze uitgangen van
IC.3 wordt aangesloten maakt de r latief
nauwe nanken in de kleurverschil ignalen
duidelijk zichtbaar. De lange tijg- en daal-
tijden word n veroorzaakt door de beperkte
bandbreedte (circa I MHz)die voor het chro-
minantie-signaal beschikbaar i . Dezeband-
breedte i zelf nog kleiner (maximaal
500 kllz) bij weergave met een gewone VIIS-
record r. De nanken van dit signaal zijn nog
minder steil en resulteren in e n tel visi -
beeld dat daardoor zichtbaar minder sch rp
i . Tot overmaat van ramp wordt in engroot
aantal g vallen het beeld dat afkomstig is
van en vid orecorder nog verder ver leen-
terd doordat moiré -patronen deze toch al
ni t zo cherpe kl urovergangen verder ver-
storen. Zoal al bij "video-signalen in de
knoop" i opgemerkt. worden d ze moiré-pa-
tronen veroorzaakt doordat de zijbanden
van de hulpdraaggolf voor het kleur ignaal
ni t voldoend onderdrukt word n.
Oelukkig kan d kwaliteit van het video-
beeld aanzienlijk verbeterd worden door een
IC waarin een chakeling voor beeldverbete-
ring (Colour Tran ientlmprovement, oftewel

TI) i ing bouwd. liet IC met deze funktie,
de TDA4565, wordt hier volgen de stan-
daard-applikatie van de fabrikant toegepa l.
De manier waarop de CTI-funktie is inge-
bouwd n werkt zond r dat hij over hoot en
extra ruis opw kt is bijzonder vernuftig en
wordt hier even apart onder de loep 9 no-
men.
De TDA4565 detekteert een kleurovergang
door d kleurver chil ignalen te differentië-
r n. lliervoor wordt gebruik gemaakt van
en intern ver chilversterker en de konden-
atoren C.3en C4. Zodra een flank 9 detek-

te rd wordt, gaat een ingebouwde pul vor-
m r (di konden ator C5 al tijdreferentie
gebruikt) en puls gener ren. Hiermee wordt
het kl ursignaal opge lagen in een
ampl &hold-circuil. Dit signaal wordt va t-

gehoud n en 9 bruikt voor de b eldweerga-
ve totdat de kleurwis eling in h t binnenko-
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mende beeld voorbij is. Pas 100 ns nadat de
kleurovergang heeft plaatsgevonden, wordt
het nieuwe kleursignaal g bruikl. Dankzij
deze schakelfunklie wordt de overgang tu -
en twee kleurnivo's veel cherper. De

sample&hold-funkti maakt 9 bruik van de
externe komponenten R6, R7, C6 en C7. De
verbeterde kl urverschilsignalen laan op
de uitgangen (pen 7 en 8) van d TDA4565
en gaan naar de matrix-s hakeling via de
kondensatoren C54 en C55.

Figuur.3. liet bloksche-
ma uan de TDA4660,
een uertraglngslUn die
werkt met een CCD-ge-
Ileugen en een PPI..-gere-
gelde oscillator.

De RG8-uitgang
De matrix-schakeling die gebruikl wordt
voor het dekoderen van het kleur ignaal zit
ook in een IC dat afkomstig is uit de Philip -
stal. namelijk de TDA.3505 (IC7). In dit IC
worden de chrominantie- en luminantie- ig-
nalen verwerkt om daar uiteindelijk de g -
wenste ROB-informatie van de maken. De
ROB-signalen ontstaan door de kleurver-
schilsignalen en het luminantie-signaal op
de jui te manier bij elkaar op te tellen. De
beeld-in tellingen zoals helderheid, kontrast
en kleurverzadiging, kunnen worden bein-
vlo d met behulp van reg Ispanningen voor
de bias en versterking op een aantal punten
in de matrix-schakeling. De hi rvoor aanwe-
zig komponenten in de schakeling zijn
R63 ... R71 n de in telpolmeters P2 (hel-
derheid), P.3(kontrast) en P4 (kl urvcrzadi-
ging). Als u daar behoefte aan hebt, dan
kunnen dez instelpotmeter ook vervangen
worden door gewone potmeters die op het
front van het kaslje bediend kunnen worden.
Op de ROB-uitgangen van IC7 zijn tweetrap
nivo-ver chuivers aang slot n. D ze zijn no-
dig omdat de matrix- chakeling niet tot 0 V
kan schakelen en niet ge chikt is om 75-Q-
belastingen aan te stur n. Elke nivo-ver-
schuiver bestaat uit een emitlervolg r en
en geaarde-basi schakeling (TI ... T6). D

uitgang impedantie van de drie stuurlrap-
pen i 75 Q.
Iedere uitgang buffer i via een diod ver-
bonden met pen 26 van IC7, waarmee de
TDA.3505 de instelling van dez uit-
gang trappen kan konlroleren. net werk-
punt van de trapp n wordt gemeten en, in-
dien noodzakelijk, gedurende de verlikale
synchronisatietijd bijge teld. De gelijk pan-
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Figuur 4. De layout en
komponentenopstelling
van de print die voor
deze schakeling ontwor-
pen is. Alies past op de-
ze enkelzüdige print.

Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl,R2,R3,R58,R59,R60

= 6 x 82 Q
R4,R17 = 2 x 220 Q
R5 = lk2
R6,R7,R37 = 3 x 100 Q
R8,R19,R52,R54,R56 = 5 x
6Q8

R9,R26 = 2 x 12 k
RIO = 1 x 6k8
RIl = 1 x 1 M
R12 = 1 x 560 Q
R13,R14,R28,R29,R41 = 5
x 10 k

R15,R28 = 2 x 3k3
R16,R21,R23,R57,R61.R62

= 6 x 1 k
R20,R40,R42,R43,R51,R53
,R55 = 7 x 68 Q

R22 = 1 x 820 Q
R24 = 1 x 4k7
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ning die voor deze funktie noodzakelijk is,
wordt tijdens de beeldtijd vastgehouden in
de kondensatoren C40, C41 en C42. De ma-
trix-schakeling herkent de vertikale synchro-
nisatie via de super-zandkasteelpuls.
Om de SCART-uitgang helemaal kompleet te
maken, staan op de konnektor ook nog een
aantal stuursignalen. Zo zitten er naast de
ROB-uitgangen ook nog uitgangen voor het
aansluiten voor een stereo-signaal (pen 1. 3
en 4) alsmede de AV- en SWITCH-signalen
(respektievelijk + 12 en + 5 V) voor het auto-
matisch omschakelen naar de AV-of de ROB-
mode.

De CVBS-mode
De werking van de schakeling in de CVBS-
mode is aanzienlijk eenvoudiger dan wan-
neer S-VHS-signalen verwerkt worden. Zodra
de S-VHS/NORM-ingang verbonden wordt
met een spanning van + 12 V, worden beide
relais geaktiveerd. Hierdoor wordt de sig-
naalweg in de dekoder omgegooid.
Net zoals dat bij het chrominantie-signaal
gebeurt, wordt het ongefilterde CVBS-sig-
naai naar het kleurenfilter gevoerd, waarna
het verder gaat naar de PAlrdekoder (IC4).
Het met een kleurstopfilter (R4, Cl en L1) ge-

Y level S-VHS

GND
GND
U/V level S-VHS

CVBS

GND

filterde CVBS-signaal (een signaal dat alleen
nog maar helderheidsinformatie bevat)
wordt ook nog aangeboden aan IC2 en ICS,
de synchronisatie-scheider. Een extra laag-
doorlaat-filter (R21, C29) zorgt er voor dat
hogere harmonischen de synchronisatie-
scheider niet in de war kunnen brengen.
Door de aanwezigheid van het kleurstopfilter
aan de ingang kan het kleursignaal niet in-
terfereren met de helderheidssignalen, waar-
door de beeldkwaliteit aanzienlijk toeneemt.

De voeding
De 12-V-voeding op de print is op de bekende
wijze opgezet. Een bruggelijkrichter
(Dl ... D4), een bufferkondensator (C17) en
een spanningsstabilisator (IC1) zorgen voor
een rotsvaste spanning. Het nivo van de
wisselspanning aan de ingang mag liggen
tussen 12 en 15 V.

Synchronisatie en zandkastelen
De horizontale synchronisatie en de syn-
chronisatie-scheiding zijn klusjes die ICS
verzorgt. Dit IC wekt ook de eerder genoem-
de zandkasteelpulsen op.
Als pen 9 van de TDA2S9Smet de + 12 V ver-
bonden wordt via een Lö-k-weerstand. is het



(print-Iayout in spiegelbeeld afgedrukt)

elektuur 2-9]

komplete synchronisatie-signaal met een
amplitude van 12 V beschikbaar op deze
pen. Met behulp van een inverter (TB) wordt
dit positieve signaal geïnverteerd. Transistor
T7, een emittervolger, zorgt voor de noodza-
kelijke buffering tussen het IC en de uit-
gangstrap. Door de spanningsdeling met
R35 en R37 is de spanning in rust op de kol-
lektor van TB circa 2 V. Daarmee is de span-
ning op de SYNC-uitgang van de SCART-plug
gedefinieerd. Wordt de uitgang belast, dan
daalt de spanning tot 1 Vu. Als een multi-
sync-monitor met een TTLrkompatibele syn-
chronisatie-ingang gebruikt wordt, is voor
R37 een waarde van 390 Q noodzakelijk.
De TDA2595 gebruikt zowel de horizontale
als de vertikale synchronisatie-puls om een
super-zandkasteelpuls op te wekken. Deze
puls, die vier nivo's kent, bevat de volgende
informatie:

• 0 V: beeldtijd en referentie-nivo
• + 2,5 V: vertikale synchronisatie-puls
• + 4,5 V: horizontale synchronisatie
• + 11 V: burst-periode

De informatie over de burst-periode is af-
komstig van de PLLrgestuurde oscillator

voor de lijnfrekwentie in de TDA4660. Dit
signaal wordt gebruikt door de PALrdekoder
voor de timing van het kleuren-burst-signaal
van 4,43 MHz. Gewoonlijk worden de pulsen
voor de horizontale en vertikale synchroni-
satie in het afbuigcircuit van de televisie op-
gewekt. Nu moeten ze gegenereerd worden
door de converter. Hiervoor is de hulp inge-
roepen van twee monostabiele multivibrato-
ren in IC6.
Het positieve komposiet-synchronisatie-sig-
naai op de emitter van T7 wordt gefilterd
door een laagdooriaat-filter dat opgebouwd
is met R33 en C39. Door deze filtering blij-
ven alleen de vertikale-synchronisatiepulsen
uit het video-signaal over. Hiermee wordt
een van de MMV's via pen 4 gestart. Op de
uitgang van deze monostabiele multivibra-
tor staat dan een 1,2 ms lange puls die aan
de zandkasteelpuls wordt toegevoegd via
R32. Het uitgangssignaal van de oscillator
voor het horizontale- synchronisatiesignaal
(pen 4 van IC5) gaat direkt naar de tweede
monostabiele multivibrator in IC6. Hierdoor
wordt een 10 #-islange puls gegenereerd die
retour gaat naar IC5 en daarna in de zand-
kasteelpuls gemengd wordt als horizontale
synchronisatie-puls.

R25 = 1 x 100 k
R27 = 1 x 1.20 k
R30 = 1 x 22 k
R31,R33 = 2 x 39 k
R32 = 1.x 2k7
R34,R36 = 2 x lk5
R35 = 1 x 470 Q
R38,R39,R64,R68,R72 = 5
x 15 k

R44,R46,R48 = 3 x 47 Q
R45,R47,R49,R50 = 4 x
680 Q

R63 = 1. x 150 k
R65,R70 = 2 x 220 k
R66 1.x 56 k
R67 1.x 68 k
R69 1 x 47 k
RTl 1.x 82 k
PI = 1.x 1.0-k-
instelpotmeter

P2,P3,P4 = 3 x 1.0-k-
meerslagen-
instelpotmeter

Kondensatoren :
Cl,C16 = 2 x 1.50 P
C2,C1.0,C1.LC21. ,C35,C40,

C41,C42,C54,C55,C56 =
11 x 470 n

C3,C4 = 2 x 1.00 P
C5 = 1 x 330 P
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6,C7 - 2 x 220 P
8, 26,C30,C48,C49 - 5 x
220 n

C9,C14 - 2 x 10 fli 16 V
radiaal
12, 13,C31 - 3 x 4n7

C 15 _ I x 33 P
17,C22,C23,C24,C32,36
- 6 x 10 n
18,C20, 28 - 3 x 330 n

C19- Ix4711
C25 - 1x 30·p·tri 111mer
C27, 46 - 2x 100,,1I6V
radiaal

C29 _ 1x 56 P
33,C43,C44, 45 _ 4 x 22
n
34 - I x 4,,71 16 V
radiaal
37,C39 - 2 x 1 n
38 - I x 100 n

C47 I x 1000,,/25 V
C50, 51,C52 - 3 x I "
C53 - I x 470 ,,116 V
radiaal

C57... C62 - 6 x 33 n

Zelfindukties:
L I - I x instelbare
zelfinduktie 10 fI (Toko
119 LN·A3753)

L2 _ 1x instelbare
zelfinduktie 50 " (Toko
119 LN·A5783)

Ilalfgeleiders:
I 1 _ 1x 7812
I 2 - I x TDA4565
IC3 - I x TDA4660
IC4 _ I x TDA45I 0
IC5 _ I x TDA2595
IC6 - I x 4528
I 7 _ I x TDA3505
TI,T2,T3 - 3 x BC549B
T4,T5,T6 - 3 x B 560C
T8 - I x BSX20
DI ... D4 - 4 x IN4004
D5,D7,D8,D9 - 4 x

IN4148
D6 - I x zenerdiode
5V6/400 Il1W

DIO - I x zenerdlod
5V1/400 Il1W

DI I _ I x zenerdiode
4V3/400 mW

Diver en:
Rel,l~ 2 - 2 x DIL·
reed-r Ials,
poel panning 12 V, I x

wis el
KI _ I x CAKT·konnektor
voor print-montage

X I - I x kristal 8,8672.38
Mllz

I x koellichaam voor I I
I x print ErS 900055 (zie
ook pag. 6)

figuur 5. net S·
Vl/S· Y teem wordt snel
populairder. Een uoor-
beeld uan de moderne
kompakte S·VHS·syste·
men i deze draagbare
et ( C·f007) uan JVC

met Ingebouwd LCD·
beetas herm en oeaer-
11"te kamera.

Bouwen afregeIing
tloewel de schakeling behoorlijk komplex is,
kan hij opgebouwd worden op een enkelzij-
dig print (figuur I). Breng als eerste de vijf
draadbruggen op de print aan, daarna kan
de rest volgen. ICI moet van een koelvin
voorzien worden. Indien een SCART-bus ge·
bruikt wordt die voorzien is van twee
schroefgaten, is het aan te bevelen om hem
met behulp van twee M3·boutjes stevig op
de print te bevestigen. Verder zijn er ook
SCART·bus en in de handel die speciale beo
vestigingsbeugeltjes aan de zijkanten bezit-
ten. liiervoor moeten extra gaatjes in de
print gemaakt worden, Zet de instelpotme·
ters meteen bij de montage op de print in de
middenstand, dat voorkomt vreemde effek-
len als de schakeling de eerste maal aan-
gesloten wordt. Nadat alle komponenten op
de juiste manier op de print zijn aange-
bracht, is het verstandig Om alles nog eens
te in pekteren aan de hand van de print-op-
druk. Grove fouten, zoals verkeerd om in de
voetjes gestoken IC's of niet korrekt aan-
gesloten elko's en dioden kunnen zo gemak·
kelijk opgespoord worden voordat er echt
iet tuk gaat,
Sluit dan pas de konverter via een SCART·ka-
bel op een geschikte monitor of televisie
aan. Zorg er voor dat de monitor/televisie
zodanig ingesteld is dat hij het signaal op de
SCART'plug kan weerg ven. Schakel de voe-
dingsspanning van de konverter in n kon-

troleer of het stroomverbruik ong veer
350 mA bedraagt. Regel v rvolgens PI zo af
dat de PLL werkt op de lijnfrekwentie van
J5,625 klfz (periodetijd 64-f's). Deze fre-
kwenLie kan gemeten worden op pen 4- van
IC5. Sluit een kleuren·videosignaal aan op
de ingang van de schakeling en regel C25 zo-
danig af dal een g kleurd beeld op de mont-
tor verschijnt. Gewoonlijk gebeurt dit al als
de trimmer in de middenstand staat. Kontro-
leer nu of de 8,86-MHz·osciliator goed start
door de voeding een paar keer aan en uit te
schakelen. Iedere keer moet het kleuren-
beeld direkt na het inschakelen van de voe-
ding weer op de monitor verschijnen. Is dit
niet het geval, korrigeer dan de instelling
van de trimmer zodanig dat dit wel gebeurt.
Als laatste moet met LI nog de onderdruk-
king van de kleurendraaggolF afger geld
worden. Zorg er voor dat een CVB5- ignaal
op de ingang staat, met een S-VHS-signaal is
deze afregeling niet mogelijk omdat hel fil-
ter niel gebruikt wordt bij de weergave van
deze signalen. LI moet dan zodanig afgere-
geld worden dat d amplitude van het chro-
minantie-signaal en de kleurendraaggolf in
het Y-signaal minimaal is. Dit kan het beste
gem ten worden met een oscilloskoop op
pen 12 van IC2. Is een oscilloskoop niet be-
schikbaar, dan moet LJ zodanig afgeregeld
worden dat d molrè-patron n in het kleu-
renbeeld minimaal zijn.

(900055-11)
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het lek van elektuur

400-W-laboratoriumvoeding
(oktober + november 1990)
Dezedubbele voeding wordt veel nagebouwd
en er zijn lezers die ons opmerkzaam hebben
gemaakt op enige problemen die zich kun-
nen voordoen.
Eer t een Foutje in de onderdelenlijsl. Daarin
staat dat C26 en C27 1000 I'f/63 V groot
zijn. l1ier is een nul weggevallen, het moeten
namelijk beide exemplaren van 10_0001'F
zijn. Verder is C27 niet in het schema afge-
beeld; hij staat echter gewoon parallel aan
C26_
In het schema zijn de aansluitingen 5 en 6
van konnektar K2 verwisseld, op de print is
dit echter korrekt. Verder is er een verbin-
ding g tekend tussen twee lijnen, vlak bo-
ven K2' en K3'. Deze hoort er niet te zijn en
is ook niet op de print aanwezig.
Bij sommige exemplaren kan de stroom be-
grenzing te vroeg beginnen, al bij zo'n 3 A.
Dit kan worden opgelost door TI te vervan-
gen door een darlington (bijv. BC517)en R20
te verkleinen tot 82 k.
Een ander vers hijnsel is een tikkend geluid
dat door de trafo wordt geproduceerd. Dit
wordt veroorzaakt door overshoot van de
voorregeung. Met een skoop kan men dat
goed zien aan de spanning over afvl ak-etko
C26 bij een matige belasting. Deze elko
moet tijdens elke 50-l1z-periodehelft worden
bijgeladen en niet eenmaal per enkele perio-
den. De remedie hiertegen: verklein de ver-
sterking van de regeling door R17 te verla-
gen tot 39 k en deze tussen basis en kollek-
tor van T3 op te nemen (dus niet meer in se-
rie met de basis van T3)_In serie met de LED
in de opto-coupler (IC5) komt een weerstand
van I k. f{ 16 krijgt een waarde van 10k, C24
wordt 10 I'F en RI5 wordt 270 k,
Er zijn ook gevallen waarbij de trafo overma-
tig warm wordt. tloewel de voorregeling pe-
ciaal gekozen is vanwege zijn geschiktheid
om induktieve belastingen te verdragen, kan
het voorkomen dat er bij belasting een ge-
lijkstroomkomponent gaat lopen. Dit is een-
voudig te verhelpen door een kondensator
van 47 n ... 470 n/630 V parallel aan de pri-
maire trafo-wikkeling te schakelen. Dezekan
worden bevestigd aan aansluitblok PK2 op
de print.
Tot slot nog een opm rking over het aanslui-
ten van de meetmodules. Bij gebruik van
LED-DVM's dient de massa hiervan op de
pluspool van C12 te worden aangesloten.

Ft IOO-thermometer
(november 1990)
In de onderdelenlijst van deze thermometer
heeft een weerstand de verkeerde waarde ge-
kregen. R9 moet niet 274 Q zijn, maar

274 kQ! In het schema is overigens wel de
goede waarde verm ld.

super-video-omzetter
ûanuar; 1991)
In het artikel zijn enkele foutjes geslopen. Zo
staat in de onderdelenlijst: 1~15.R28= 2 x
3k3. Dit hoort te zijn: R15,R18 = 2 x 3k3.
Verder staat in de onderdelenlijst vermeld
dat de relais ReI en Re2 typen met 12-V-
spoelspanning dienen te zijn. Dat had echter
5 V moeten zijn (bijv. Gunther
3573-1231.051 of Siemens V23100-V1f30S-
COOO).Wie al 12-V-relais heeft gekocht. die
kan deze toch gebruiken als weerstand R20
wordt vervangen door een draadbrug. T7
ontbreekt in de onderdelen lijst. dit is een
BC549
Verder is op de komponentenopdruk van de
print tweemaal hetzelfde kondensatornum-
mer vermeld (C37). De kondensator met de
aanduiding "C37" op een hoek van de print,
bij R31, moet C39 zijn. Voor de montage
maakt het niets uit. want C37 en C39 heb-
ben dezelfde waarde.
In de tekst wordt niets gezegd over de instel-
ling van L2. Dezespoel wordt gewoon op op-
timale beeldkwaliteit aFgeregeld.

radardetektor
ûanuar; 1991)
In h t schema van de radardetektor (blz. 62)
is het een en ander mis gegaan bij de dirnen-
sionerlng van enige komponenten. boven-
dien bevat de tekst enkele foutieve verwijzin-
gen. Zenerdiode D9 in het schema dient een
waarde van 13 V te hebben, zoals ook uit de
tekst blijkt. C9 moet 100 n worden en C6
dient een elko van 1501'/16 V te zijn. In de
schemabeschrijving bovenaan blz. 63 wordt
bij het gelijkrichtgedeelte rond D7 enkele
malen gesproken over kondensator C2_ Die
heeft er natuurlijk niets mee te maken, dat
moet C10 zijn. In de laatste alinea van het
stukje "De elektronica" dient u i.p.v. "C 11" te
lezen "C6", terwijl "C6" vervangen moet wor-
den door "C9".

the complete preamp - deel
ûanuar; 1991)
De bus-print op blz. 69 is in verband met zijn
afmetingen niet op ware grootte afgebeeld.
maar we zijn vergeten dit er bij te vermelden.
Vooral omdat deze print als boormal wordt
gebruikt voor de achterkant van de kast. is
het belangrijk te weten hoeveel de print is
verkleind. De afdrukken zijn verkleind tot
71% van de ware grootte, in werkelijkheid is
de bus-print 36 cm lang.
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het lek van
automatische
hu isteterooncentrale
oktober /990
In de tekst wordt onder het
kopje "Software" verteld dat
het programma met Ctrl C on-
derbroken kan worden, waarna
het met LIST zichtbaar kan
worden gemaakt. Dit funkrio-
neert echter alleen als de kom-
munikatie tussen de telefoon-
cent rale (het Cornpuboard) en
de terminal met dezelfde baud-
rate verloopt als tijdens de pro-
grammering van de EPROM is
gebruikt. En dat is: 9600 baud,
8 databits, no parity en 1 stop-
bit.

veelzijdige NiCd-ladcr
december /990
Met de gegeven dimensienering
is het in sommige gevallen niet
mogelijk om de oscillator (IC2)
op de juiste frekwentie af te re-
gelen. C4 dient daarom ver-
groot IC worden tot een waarde
van 27 nF.

su per- video-e rnzet ter
februari /99/
In het schema van de video-
omzetter zijn de pennummers 8
en 16 van konnektor Kl verwis-
seld; op de print is alles echter
goed aangesloten.
Daarnaast hebben we nog wat
opmerkingen over de toege-
paste komponenten. C31 kan

Op 22 en 23 november a.s. wor-
den in de Jaarbeurs in Utrecht
weer de HCC Microcomputer
Dagen gehouden. Het is al weer
de vij ftiende maal dat dit spek-
takel plaatsvindt en het zal net
als in voorgaande jaren wel

elektuur
beter geen keramische konden-
sator zijn, maar een MKM-
exemplaar i.v.m. de tempera-
tuurstabiliteit. Voor de
weerstanden rond IC5 kunnen
het beste metaalfilm-typen wor-
den genomen. Indien er hori-
zontale jaloezie-effekten in het
beeld zichtbaar zijn, dan dient
u C27 te vergroten tot 470I'F.

batterij -tester
ju/i/.1ugustus /99/
In de tekst wordt verteld dat op
pen 7 van het IC een spanning
tussen 1,5 en 2,7 V kan worden
ingesteld. Dit is onjuist, deze
spanning moet op pen 8 wor-
den ingesteld.

RS232 voor Sharp-pocket-
computers
juli/augustus /99/
In de tekst is niet vermeld dat
deze interface alleen geschikt is
voor de Sharp-typen PCI403H
en PCE5oo. In de kommando-
regel aan het einde van het arti-
kel is bovendien een komma
weggevallen. Deze moet luiden:
OPEN
"COM:2400, E,8,I,A, L,&H IA-
,X,N":CLOSE.

poster I'C-konnektors
september /99/
Ofschoon we behoorlijk ons
best hadden gedaan om de
poster uit het september-

weer goed zijn voor tenminste
zo'n vij ftigduizend bezoekers.
Ook uitgeversmaatschappij
Elektuur zal zoals gebruikelijk
acte de presenee geven op de
HCC-dagen. Er is een team van
redakteuren en ontwerpers aan-

nummer zo foutloos en volledig
mogelijk te krijgen, er bleken
toch nog een aantal foutjes in te
zitten. Zo blijken bij het tabel-
letje van de video-aansluitingen
twee nummers verwisseld te
zijn. EGA gebruikt konnektor
nr. I en NEC konnektor nr. 3.
Bij de 25-naar-9-polige RS232-
verbinding is een lijntje verge-
ten, namelij k dat tussen pen 20
van de 25-polige konnektor en
pen 4 van de 9-polige konnek-
tor.
Verder attendeerde de heer De
Vries uit Capelle aan den lJssel
ons nog op een aantal punten
die we u niet willen onthouden:
- Pen 2 van de voedingskon-

nek tor op het moeder-board
is bij een AT niet Not Connee-
ted, maar + 5 V. Pen I is welis-
waar gewoonlijk aangegeven als
Power Good, maar deze is bij
de meeste moderne boards niet
meer aangesloten.
- De funkties van de pennen

bij de f1oppy-konnektor zijn
niet kompleet. Bij een 720 KB
3,5"-drive fungeert pen 34 als
Disk Change. 1,2-M B- en 1,44-
MB-drives gebruiken pen 2
voor het signaal Lew/High
Density Select, SOI11S aangeduid
met Reduced Write Current.
- Pen B8 van een IBM-slot is

alleen Reserved bij een XT;
bij een AT of EISA-machine is
dit OWS.
- De vijfpolige DIN-

keyboard-konnektor heeft
alleen Reset op pen 3 van een
XT, bij een AT is deze pen Not
Connected.

wezig om adviezen en informa-
tie te verstrek ken en er zullen
ook wat recente projekten wor-
den gedemonstreerd. Te bewon-
deren zullen o.a. zijn:
- logic analyzer
- Z80-kaart
- I'C
- video digitizer.

Verder wordt er met behulp van
het Elex "Rad van Avontuur"
een quiz gehouden, waarmee
leuke prijzen te verdienen zijn.

U vindt ons in de Bernhardhal
3, standnummer K64. Vergeet,
alvorens de Jaarbeurshallen op
te zoeken, niet om bijgaande re-
duktieeoupon uit te knippen;
dat bespaart u I' 2,50 op de en-
tree. Voor HCC-Ieden en kinde-
ren onder 12 jaar is de toegang
overigens gratis. De beurs is op
beide dagen geopend van 10.00
tot 17.00 uur.

elektuur t 1·91

- Bij de Joystick zijn de firc
bullons 2 en 4 vergeten.

Drukknop 2 zit tussen pen 5 en
7, drukknop 4 tussen pen 12 en
14.
- De sync-polariteiten in de

video-tabel zijn niet overal
korrekt. CGA heeft h+ v-t- en
MOA heeft h- v +,
Onze dank voor deze informa-
tie!

Elektuur en Elex op HCC-dagen

8032/8052-compuboard
september /99/
In de onderdelen lijst van dit
compuboard is een foutje geslo-
pen in de array-
weerstandsnummers. De kor-
rekte onderdelenlijst luidt:
R21,R23,R24 3 x
weerstand-array 8 x 10 k
R22,R26 ~ 2 x weerstand-
array 9 x la k
De aansluitgegevens van de
BC337 links in het schema zijn
fout. Van links naar rechts
dient hier te staan: C-B-E.
Bij het monteren van de
LM317T (IC4) dient men er aan
te denken dat de metalen ach-
terplaat van het IC intern met
de middenpen is doorverbon-
den; het IC moet daarom geïso-
leerd op een kocIplaat worden
gemonteerd.
Tot slot funktieneert draad brug
!I. precies andersom als in de
tekst (blz. 80) is vermeld; bij ge-
bruik van een BASIC-processor
moet deze draadbrug dus niet
gelegd worden.

I
I
I
I
I

IJ
IJ
:r:

E
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E n slaande-golf-meler ( WR-meler) i een
onmi baar m etin trum nl dal in vrijwel el-
k radlewluk I te koop i . 0 inveslering in
dil apparaat] is voor i dere amateur zinvol.
Bij amal ur-z ndapparaluur wordl gewoon-
lijk met betr kk lijl, kleine vennog ns ge-
w rkl en dan is hel belangrijk dal alle be-
schlkbare v rmogcn ook echl door de anten-
n wordl ullg lraald. Dal i all en maar
mog lijk al de antenne zodanig i afge-
st md dal deze een korrekte en ohm be-
la ting vormt. Bovendi n moet d h I ka-
b Iv rbinding tu n zender en antenne ook
d ugdelijk zijn. Als erg n in deze ket n iel
mi i, dan wordt eng deelte van h l ver-
mogen g r fI kteerd. II t kan zelf zo rg
word n dal de zendtrap wordt opg blaz n
(g lukkig zijn de moderne zend rs daar te-
gen b veiligd). De 5WR-met r geeft dez fou-
l n overduidelijk aan, zodat er pa sende
maatr gin genomen kunnen worden.
Gewoonlijk wordt de WR-meler va t lus en
de uilgang van de IIF-z nder en d z ndan-
t nne g rnonte rd (hoewel we dal niet aan-
raden, in v rband met h t introduceren van
v rvorming). Gedur nde hel zenden geeft
h l apparaat op n draaispo Im t r een in-
dikatie van h t zendvermogen, of de verhou-
ding tu s n hel uitgezond n en hel g reflek-
teerd v rmogen. Deze verhouding is een
maat voor de misaanpassing tussen de zen-
d r n de antenne.
Omdal d me te radio-amateur verschil-
lende zend rs en antennes bezitten, i het
g d d aanpa slng van de zend ren d an-
lenn reg Imatig l kontroleren. Daarmee
wordt voorkomen dat hel groot te d el van
het g produceerde IIF-vermogen door en
rnisaanpa ing we r bij de indtrap van de
z nd r t re hl koml. Is een bepaald kom bi-
natl van zender, verbinding en antenne een-
maal go d afg r geld, dan kunt u de 5WR-
met r het be l weer uit de kelen verwijd -
ren, omdat d z toch altijd een geringe in-
vlo d op het uitgezonden signaal heeft.

De taande-golf-verhouding
D slaande-golf-v rhouding van een IIF-sig-
naai heet in d volksmond WR ( tanding
Wave Ratio). Hiermee wordt aangegeven hoe
h l in de zend r opgewekte Hf-vermogen
zich v rhoudt lol het gereflekleerde Hf-ver-
mogen. Omdat bij de meting gebruik ge-
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SWK-meter
bruikbaar van 1,5 tot 70 MHz

maakl wordt van een duidelijk gedefinieerde
impedantie, kan door de meter gewoon naar
spanningsnivó gekeken worden. In een
transmi ielijn met verliezen zal niel all en
d opgewekte spanning UI aanw zig zijn,
maar ook een gereflekleerde panning U,.
De staande-golf-verhouding is nu te deflniè-
ren als:

(UI + Ur)
WR -

(UI - Ur)

Indien de uitkomst. van deze berekening
exakt I is, is er een optima I aanpassing
tuss n de zend r-irnpedantle en de kab l-lrn-
p dan tie plus antenn -lmp dantie aanwe-
zig. Dal wil echter ni l zeggen dat er verder
geen vermog n verloren gaal. hel blekent
all n dat de zender-uitgang optimaal is af-
g sloten aan het kabel/anlenn -ged elte.

Zuinigheid met vlijt _ .. Dat geldt zeker voor
radio-amateurs. Zij zijn pas tevreden als
iedere milliwatt van de HF-eindversterker op
de zendantenne aankomt en vervolgens ook
afgestraald wordt. Het goedkope meet-
instrument uit dit artikel helpt de radio-
amateur die gebruik maken van de banden
tussen 6 en 160 meter om het HF-vermogen
in de juiste richting te stuwen.

Een slechte kabel kan hierbij e n flinke rol
spelen, want daardoor kan het g b uren dal
d invloed van een lechl aangekopp Ide an-
tenne door een beroerde kab Iverbinding
aan de zend r-kant nauwelijks h rkend
wordt, l rwijl er in feile loch 11 el wat verlie-
zen in hel kabet-antenne-qede ue gaan zit-
ten. Soms geb urt hel wel e ns dal een flink
stuk 10 e koax-kab I en p re kl dummy-
bela ting vormt voor en zend r. Bij een los
luk koax-kabel van de juist irnpcdantl

met een d mping van bijvoorbeeld 20 dB bij
de te tfrekwentle zullen ze r IV inig reflek-
ties gemeten kunnen word n. D 5WR lijkt
dan dik in ord , terwijl er in werkelijkheid
een flinke misaanpa ing i . Let dan ook
go d op de verliezen in de kab II
Een aks ptabele waard voor de WRis in de
praktijk 1,5 lol 2. De meeste radio-amateur
zullen h t er mee e ns zijn dal een WR van
meer dan 2 een goede red n is om een nader
ond rzoek naar de verliezen in te tellen. Er
verdwijnl dan meer dan II % van het zend-
vermogen in ong wenste reflekti s. De oor-
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Figuur 1. Het schema
van de SWR-meter. Het

door de zender afgege-
ven HF-vermogen wordt
kapacitief met de scha-

keling gekoppeld via Cl
en induktief via LI.

Hieruit wordt de verhou-
ding tussen het afgege-

ven en gereflekteerde
vermogen berekend.

Figuur 2. De dubbetzij-
dige maar niet doorge-

metalliseerde print voor
de SWR-meter.

Onderdelenlijst

Weerstanden:
RI,R2=2x150Q

R3,R4 = 2 x I k
PI 1 x l Oü-k-potrneter

(lineair)

Kondensatoren:
Cl = 1 x 12 P

C2 1 x 40-p-trimmer
C3 = I x 82 P

C4,C5 = 2x IOn

Zelfindukties:
LI = 1 x FT37-43

(Amidon)
L2 x 3-mm-ferrietkraal

L3 = I x 560 /.L

Halfgeleiders:
DI,D2 = 2 x AA 119

D3,D4 = 2 x IN4148

Diversen:
SI =1 x miniatuur

wisselschakelaar
M I I x draaispoelmeter

100/.LA
KI, K2 = 2 x BNC-

konnektor
I behuizing, bijv.
Hammond 1590B

Figuur.3. Een blik op
het prototype. Spoel LI

is gewikkeld rond een
kern waardoor de

.3-mm-koax-kabel loopt
die beide fiNC-bussen

met elkaar verbindt.
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het volle vermogen van de zender op 100%
ingesteld met PI) of de verhouding tussen
zendvermogen en gereflekteerd vermogen.

zaak van de misaanpassing kan gezocht
worden in een niet optimaal afgestemde
eindtrap van de zender, een stuk koax-kabel
met de verkeerde impedantie (het bekende
50/75-Q-probleem), vogels op de zendanten-
ne, een antenne vol ijspegels, water in de ko-
ax-kabel of een aantal slechte HF-verbindin-
gen tussen de zender en de antenne. Wat de
oorzaak ook is, het is belangrijk dat hiervoor
een oplossing wordt gevonden voordat met
zenden wordt begonnen.
Omdat veel zenders, zeker die voor SSB en
andere niet-lineaire modulatiemethodes,
niet van misaanpassingen gediend zijn, kun-
nen hierdoor bovendien allerlei ongewenste
frekwenties geproduceerd worden die storin-
gen in de omgeving kunnen veroorzaken.

De schakeling
In figuur I is het komplete schema van de
SWR-meter te zien. Het door de zender gele-
verde vermogen en het gereflekteerde ver-
mogen induceren beide een spanning in de
als stroom trafo gebruikte spoel LI. Deze
spoel is aangebracht rond een klein stukje
koax-kabel. Let wel op, de koax-kabel is maar
aan één zijde geaard. Een ideale koax-kabel
die aan beide zijden afgeschermd is, straalt
niets uit.
De HF-spanning die afkomstig is van de zen-
der wordt via kondensator Cl naar de meet-
schakeling gevoerd om als referentie te die-
nen. De koppel kondensator is verbonden
met een afgestemde kring die opgebouwd is
met L2, L3, C2 en C3. Deze kring kompen-
seert de verliezen die in spoel U bij hogere
frekwenties ontstaan. Zo blijven de meetre-
sultaten ook bij deze frekwenties korrekt.
Zowel de gereflekteerde spanning als de uit-
gangsspanning van de zender wordt gelijk-
gericht. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van
DI en D2. De verhouding tussen de twee
spanningen komt overeen met de verhou-
ding tussen het zendvermogen en het gere-
f1ekteerde vermogen. Daarmee is de SWR
dan ook bekend. Die waarde hoeft alleen nog
zichtbaar te worden gemaakt op een
draaispoelmetertje met een aangepaste
schaal.
De gebruikte AAl19-dioden zijn kapaciteits-
arme puntkontakt-germaniumdioden met
een zeer lage drempelspanning van 0,2 V.
Keuzeschakelaar SI geeft de gebruiker de
mogelijkheid om het relatieve zendvermo-
gen te meten (de meter wordt dan eerst bij

De opbouw
De koper-Iayout van de dubbelzijdige print is
te zien in figuur 2. Let op dat tijdens het sol-
deren trimmer C2 niet te heet wordt. Zoals
op de foto van figuur 3 te zien is, zijn twee
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BNC-konnektoren m t elkaar verbonden via
n klein stukje 50-Q-koax-kabel. De af-

sch rming van deze kabel is aan de antenne-
kant. en enkel en alleen daar, met de BNC-
konn ktor en ma sa verbonden. In het
prototype is gebruik gemaakt van ong v er
40 rnrn koax-kab I van h t typ RG174U.D -
z kab I he ft aan de buitenkant en diame-
t I' van 3 mm. D wikkelproc dure voor LI

n L2 Lijn al volgt: leg voor spo I LI 30 win-
ding n van 0,2 rnrn dik geëmailleerd kop 1'-

draad rond een Amidon-k rn van het ty-
pe FT37-43. Zorg er voor dat de windingen
gelijl~matig ov I' de k rn verdeeld word n.
V rwijder v rvolg n voorzichtig de i olalie
aan de uiteinden van d draad. Voer de koax-
kabel nu door d op ning in de poel en 01-
de r de spo I m t d tw e aan luitdraden
va top d met LI g merkte punten. luit d
koax-kab I aan op de beid BNC-konnekto-
ren zoals in figuur 4 t zien i. poel L2
wordt gemaakt door 6 windingen van
0,2 rnrn geëmailleerd kop rdraad op een
30 rnrn lange f rrietkraal te wikk I n. Na het
wikkelen kunnen de uiteinden ontdaan wor-
d n van d i olatie en wordt de poel op de
print gemont rd.
De opgebouwde print past in n aluminium
lIammond-ka tje van bijvoorbeeld
1I x 6 x 3 cm. D afmetingen van h t ka tj
zijn t rk afhank lijk van de afm tingen van
d gebruikte draai po Imeter. In de boven-
kant van de behuizing worden twee gaatjes
aang bracht. één voor de montage van de
pot ntiorn ter waarmee d gevo ligheid
wordt ing st Id en één voor de keuzeschake-
laar (ïorward/r flected power). Kijk nog een
naar figuur 11, daar i duidelijk te zien hoe
alle komponenten in de kast met elkaar ver-
bond n word n.

Test en gebruik
Plaats d opg bouwd WR-meter tussen de
kortegolf-z nd r en en ni t-reflekterende
bela ting, bijvoorbeeld een dummy-be-
lasting m t d jui t impedantie. Z nd nu

n kon tant v rmogen uit. net uitg zonden
signaal zorgt voor n maximale uitslag van
d met r (in tellen op 100% met de potm -
ter). Omdat er geen g rellekte rd IIF-signaal
is, zal dit v rmog n in de tand "reflected
power" g en uit lag van de meter mog n
vroorzak n. B zilter van een g ijkt WR-
met r hebb n het helemaal eenvoudig. Zet
gewoon b id met I' in erie en ijk de z lf-
bouwm t I' met het be taande exemplaar.
Indien bij h t aflezen van d meter blijkt dat
h tuitgezonden en gereflekteerde vermog n
v rwi eld word n weerg geven, dan moe-
ten d aansluiting n van LI v rwlsseld wor-
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den of d aanduidingen bij SI moet aange-
past worden.
Wordt de meter alleen voor d kortegolf-ban-
d n gebruikt. dan i het in de praktijk niet
nodig om 2 af te reg len. Blijft de to pas-
ing niet bep rkt tot de korte golf, maar

wordt ook de 6-met r-band benut. dan i af-
regeling van C2 wel noodzak lijk. luit hier-
toe opnieuw een dumrny-bcla ting aan en
zend een 50-MHz-signaal m t een laag ver-
mogen uit. Regel nu de trimmer zo af dat

n minimaal gereflekleerd vennog n wordt
aang gev n. 1~laari Kees!

5~----------------,
watt (%)

o 2 1020 406080100
\ ' ,,' , I " ' t I

1 1,5 2 3 5 10 co

SWR

lIel g bruik van d meter is aan het b gin
van dit artikel eigenlijk al beschreven. a
iedere modifikalie aan de antenne of de ver-
bindingskabel moel de SWR-mel r gebruikt
word n. Kies met SI de stand "forward
power", zend een kontinu-vermogen uit en
regel PI zo af dat de meter maximal uitslag
geeft. chakel SI nu in de tand "reflectcd
pow r", Ilo groter d uitstag. des t slechter
i de aanpa sing tu sen de antenn en de
zender. lIel is ver tandig om tijden h l z n-
den d SWR-met r weer uil d anlennekab I
te verwijderen. (900013)

Figuur 4. De uelblndin-
gen tu sen de print en
de u rschillende kompo-
nenten die geen ptaat ;je
op de print hebben ge-
kregen.

Figuur 5. Zo kan Ilet
schaaltje uan tiet draaI-
poetin trul11ent el' uit

gaan zien.
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•

audio-
p-olariteitsindikator

Bij het aansluiten van een audio-installatie is
het niet altijd even gemakkelijk om alles zo
te verbinden dat de beide kanalen vanaf de

signaalbronnen tot aan de luidsprekers in
fa e zijn. Met deze tweedelige schakeling kan

een eventueel faseverschil tussen linker en
rechter kanaal eenvoudig worden

gedetekteerd. De schakeling is niet alleen
handig voor home-hifi, maar ook heel

geschikt voor eer-hifi.

ontwerp:
K.Orlowski
(Duitsland)

Figuur I. De polarltelts-
Indlkalor kan o.a. wor-
den get» ulkl uoor een
fa e-korrekte aan lul-

ling uan mikrofoon (a)
en luid preker-boxen

(b).

Bij de zogenaamde werkelijkheidsweergave
zoals we die teg nwoordig kennen, wordt ge-
bruik gemaakt van twee geheel gescheiden
geluidskanalen die samen een stereo-wer-
king plegen te geven middels twee luid pre-
kerboxen die op enige afstand van elkaar en
van de luisteraar zijn opgesteld. De ruimte-
lijke kwaliteit i o.a. afhankelijk van de aan
de opnamekant g bruikte mikrofoontech-
niek. Bij goede opnam s kan er een verbluf-
f nd echt st reo-beetd ontstaan waarin me-
nig hifi-liefhebber ook nog een vorm van

1 a I~· MIC LS Y0
IN[$T

A0IN OUT
lINE

zender ve,ste,ker ontvanger

b Mie LS

-. Y0!IN~T

IN OUT A0
lINE

9001U·I,
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diepte-werking meent te kunnen waarne-
men. Om dat stereo-beeld zo goed mogelijk
te reprodu eren, mogen er in de twee kana-
len van de weergave-keten geen verschillen
ontstaan. Nu komt het vooral bij het aanslui-
ten van luidsprekers nogal n voor dat een
van de kabel-uiteinden verkeerd om aan-
g sloten wordt, dus de plus- en d min-kant
verwisseld. Als op die man i reen fas ver-
schil van 1800 ont taat tu en linker en
recht r kanaal, dan wordt h t stereo-beeld
daardoor b hoorlijk verpest. Een getraind
luisteraar hoort dat direkt, maar een minder
ervaren luisteraar kan er wel eens probl men
mee hebb n.
Met deze schakeling kunt u m ten of bijvoor-
beeld de beide boxen in fa e op d versterker
zijn aangesloten. Een andere mogelijkheid is
het in fase aansluiten van m rdere mikro-
foons (voor een eigen opname). Met behulp
van een ingebouwd luidsprekertje in de zen-
der gaat dat heel gemakkelijk. Figuur I
toont de blokschematische opzet bij de twee
genoemde mogelijkheden. In figuur Ia
wordt de polariteit van een mikrofoon geme-
ten vla het luidsprekertje in d zender. De
ontvanger wordt recht treeks gekoppeld aan



bevindt uw audio-
installatie zich wel
in de juiste fase?

de uitgang van h t mengpaneel of de ver-
terk r waarop de mikrofoon aangesloten is.

In 2b wordt de zender via een lijn-uitgang
verbonden m t de ver terker voor het kon-
troleren van de boxen. Deontvanger wordt in
dit g val vlak voor de woof r van elk box ge-
houd n en d ingebouwde elektreet-mikro-
foon det kt ert dan de polariteit. Of het ge-
meten uitgangssignaal wel of niet in fase is
met het door de zender geleverde signaal,
dat wordt door twee LCD's op de ontvanger
aang g ven.

De zender
II t zend rgedeelte (figuur 2) produ eert
naaldimpul n m t een puls-pauze-verhou-
ding van circa 2: 1000 (2 ms aan, I uit). De
ontvanger detekteert strak aan de hand
van d puls-flank n of hij het signaal wel of
niet in fas ontvangt. Rond poortje ICIa is
daarto c n astabt Ie multivibrator opge-
bouwd. liet gebruikte IC-typ bevat NAND-

hmill-trigger, die door de ingebouwd
drempel uitermate g chikt zijn om er en
multivibrator me te bouwen. Pen I van ICla
i met de po iti ve voedingsspanning ver-
bonden, zodat d uitgang van de poort ver-
dralleen maar r ageert op de spannings-
nivo' die op p n 2 worden aangeboden. Tus-

n in- en uitgang is een serl schakeling van
en diod (DI) en een weer tand (R2) opge-

nom n, terwijl aan p n 2 v rder nog en
konden ator (C2) naar ma a en een weer-
stand (RI) naar d positieve voedingslijn zijn
g schakeld. Bij het inschakelen van de voe-
dings panning is C2 in eerste instantie ont-
lad n, zodat n "0" op de ingang van ICIa
staat n dus en "I" aan de uitgang van de-
z chmill-trigg r, C2 wordt nu via RI lang-
zaam opg laden. AI de bovenste span-
ning dremp I (circa 5,5 V) van ICla na enige
tijd bereikt wordt. klapt de NAND-poort om
en dan kan C2 vervolgens ontladen worden
via DI n R2. Bij h t bereiken van de on-
der te trigger-dr mp I (circa :5V) klapt de
poort we r om en b gint de zojui t be chr -
v n pro edure opnieuw. De dimensionering
van RI en R2 bepaalt hierbij de puls-pau-
z -v rhouding. II t zo ontstane ignaal
b staat uit n "I"-nivo dat elke sekond ge-
dur nd zo'n 2 m nul wordt.
De uitgang van ICIa i via weer tanden (R:5
n R4) verbonden met twee transistoren. T2

zorgt voor d stroomlevering van een mini-
luidsprek r di traks in hel ka tje van de
zend r wordt ondergebracht. Via de sektles
C n D van draaischakelaar I kan het luid-
spreker-signaal ook nog geinvert erd wor-
den. In d midd nstand van SI wordt het sig-
naal m t po iti ve 2-ms-pul n uitg zon-
d n. Voor d elektrische verbinding van de
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zender met e n audio-apparaat zorgt T I. De-
ze i al fa edraai r uitgevoerd, met identie-
k kollektor- en emitterw erstand n. Met SI
kan w er worden gekozen tu en positi ve
(kollektor van TI) en negatieve pulsen (erntt-
ter van TI). Via koppel konden ator C:5 en
een drie-standen-verzwakker, b staande uil
R7 ... RIO n 52, gaat het signaal naar de
uitgang van de zender. D nominale uil-
gang spanning bedraagt I VII.
Een vierde sektie (A) van chakelaar I zorgt
voor het inschakelen van de voeding span-

Figuur 2. De zender
heeft uoor de Ignaal-
opwekking ooteoenee
aan een hmltt-trlg-
ger-poort en twee tran-

istoren.

2

RI

T1" h
T2 22m.

,,,,,,,
C2 ~,

1
Hl 63V

o
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Figuur J. De ontvanger
bevat twee bijru: iden-

tieke detektor-schakelin-
gen, een voor positieve

en een voor negatieve
pulsen.

Onderdelenlijst zender

Weerstanden:
RI = 10 M

R2,R4 = 3k3
R3 = 10 k

R5,R6,R8 = I k
R7 = Ik5

R9 = 100 Q
RIO = 10Q

Kondensatoren:
Cl = 10 J1/ 16 V radiaal

C2 = I J1/ 16 V radiaal
C3 = 4J17/ 16 V radiaal

Halfgeleiders:
DI ... 03 = IN4148

TI,T2 = BC560
IC I = 4093

Diversen:
5 I draaischakelaar voor

printmontage,
4 moederkontakten,

3 standen
52 draaischakelaar voor

printmontage,
I moederkontakt,

12 standen
LS I = 8-Q-mini-luidspre-

ker, diameter 50 mm
9-V-batterij met aansluit-

clip
cinch-chassisdeel
kastje (bijv. OKW

A9409126)
print EPS 9001 14-1 (zie

pag. 6)
frontplaat 9001 14-F2 (zie

pag. 6)

Figuur 4. De print voor
de zender. Het grootste

deel van de print-opper-
vlakte is gereserveerd

voor de twee draaischa-
kelaars.
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9V
+

2x
1N4148

3
9V + S2 9V~------~--~----~~~~------~------~~~

4

SI

c

IC1 = 4528 LINE

900114·12b

Het meetsignaal wordt door de ontvanger
opgepikt via lijn-uitgang Kl of via elektreet-
mikrofoon Micl. Na Kl volgen nog een kop-
pelkondensator, een laagdoorlaatnetwerkje
(Rl/C3) en een spanningsbegrenzer (01/02)
voordat het signaal naar de twee detektor-
schakelingen gaat. Aan de mikrofoonzijde is
de zaak iets eenvoudiger. R2 zorgt voor de
voeding van de in het mikrofoonkapsel geïn-
tegreerde FET-buffer. Via Cl gaat het opge-

02

ning die uit een 9-V-batterij betrokken wordt.
03 beveiligt de schakeling tegen verkeerd
aangesloten batterijen.

De ontvanger
Dit gedeelte bevat weliswaar wat meer kom-
ponen ten dan de zender, maar echt ingewik-
keld is het bepaald niet. Het schema in fi-
guur 3 bestaat namelijk uit twee bijna iden-
tieke detektor-schakelingen.



vangen signaal naar de detektoren.
Elk detektorgedeelte begint met een verster-
kerschakeling die met twee transistoren is
opgebouwd. Voor de ene zijde is dat TI/T2
en voor de andere kant T4/T5. De gelijk-
stroom-instelling van deze versterkers is zo-
danig gekozen dat op de kollektor van T2 in
rust een logische één staat en op de kollek-
tor van T5 een logische nul. Door deze opzet
wordt bereikt dat de uitgang van T2 een ne-
gatieve puls levert bij een negatieve puls op
de ingang van de ontvanger, terwijl de uit-
gang van T5 een positieve puls afgeeft bij
een positieve puls op de ingang.
De twee monostabiele multivibratoren in ICI
nemen de eigenlijke fase-detektie voor hun
rekening. ICIa reageert namelijk via zijn ne-
gatieve trigger-ingang op pulsen van T2, ter-
wijl IClb juist via zijn positieve trigger-iti-
gang verbonden is met T5. ICla reageert zo-
doende op neergaande flanken en IClb op
opgaande flanken. Om te voorkomen dat de
MMV's abusievelijk worden getriggerd door
de achterflank van de binnenkomende pul-
sen, zijn ICla en IClb aan elkaar geknoopt
via hun Q- en R-aansluitingen. Hierdoor
wordt IClb geblokkeerd tijdens de mono-tijd
van ICI a, en omgekeerd. Via de transistoren
T3 en T6 worden de LED's 03 en 04 aan-
gestuurd door de uitgangen van de MMV's.
De monoflop-tijd is met R9/C8 en RI7/CIO
vastgelegd op ongeveer 0,5 sekonde. Een
knipperende LED geeft zo de polariteit van
het ontvangen signaal aan (groen = positie-
ve puls).
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Voor de voeding zorgt evenals bij de zender
een 9-V-batterij. 52 dient als aan/uit-schake-
laar.

Opbouwen testen
De opbouw van de zender en de ontvanger
zal weinig problemen geven, zeker als u ge-
bruik maakt van de in figuur 4 en 5 afgebeel-
de printen. Voor de in- en uitgangen kunt u
het beste cinch-chassisdelen gebruiken. Het
luidsprekertje dient van een zodanig for-
maat te zijn dat het naast de draaischake-
laars, het printje en de batterij nog in het
zender-kastje past. Let nog even op bij de
mikrofoon voor de ontvanger. Er zijn in de
handel ook typen met drie aansluitpennen
verkrijgbaar. Deze kunnen hier eveneens
worden toegepast. Vraagt u aan de hande-

5

Figuur 5. De ontvanger-
print is wat dichter be-
volkt met elektronica-
komponenten.

Onderdelenlijst
ontvanger

Weerstanden:
RI,R3,R8,RI6 10 k
R2 = 2k2
R4,R13 = IM5
R5 = 330 k
R6,R15 = 100 k
R7,RIO,RII,RI4,RI8

I k
R9,R 17 = 2M2
R 12 = 270 k
P\,P2 = 100-k-instelpot-
meter

Kondensatoren:
CI,C5,C6 = 33 n
C2 = 47 n
C3 = In5
C4 = 101-1/16 V radiaal
C7,C9 = 100 P
C8,C 10 = 330 n

Halfgeleiders:
01,02 = IN4148
03 = LEO rood, 3 mm
04 = LEO groen, 3 mm
TI,T2,T3,T6 = BC550C
T4,T5 = BC560B
IC I = 4528

Diversen:
SI = miniatuur-schakelaar

I x wissel
S2 = miniatuur-schakelaar

I x maak
Mie I = elektreet-mikro-
foon (bijv. Monacor type
MCE-IOI)
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Figuur 6. Deze front-
plaatjes kunnen op de

boven- en zijkanten van
de kastjes worden ge-

plakt.

laar dan wel de aansluitgegevens, want deze
mikrofoontjes hebben een aparte voedings-
aansluiting. In dat geval is weerstand R2
meestal niet meer nodig.
De frontplaat jes die u in figuur 6 ziet, kun-
nen op de kastjes worden geplakt om het ge-
heel een net uiterlijk en een duidelijke op-
druk te verschaffen.
De zender en ontvanger kunnen worden ge-
test door ze met elkaar te verbinden via een
cinch-kabeI. De twee instelpotmeters op de
ontvanger-print worden gewoon in de mid-
denstand gezet. Als alles goed is bedraad.
dan moet dejuiste LEDoplichten. Mocht dat
niet het geval zijn, dan is het waarschijnlijk
voldoende om de twee LED's van plaats te
verwisselen. Als er geen enkele LED oplicht,
dan moet u PI resp. P2 zodanig instellen dat
D3 resp. D4 regelmatig knippert tijdens het
ontvangen van negatieve resp. positieve pul-
sen van de zender.
Bij het testen van luidspreker-boxen verdient
het aanbeveling om de verzwakker aan de
zender-zijde in eerste instantie op -40 dB te
zetten, om te voorkomen dat de pulsen uit
de luidsprekers knallen. Denkt u er verder

(vervolg onderdelenlijst)

I cinch-chassisdeel
9-V-batterij met aansluit-

clip
kastje (bijv. OKW

A9409126)
print EPS 900 I 14-2 (zie

pag. 6)
frontplaat EPS 900 I 14-F I

(zie pag. 6)
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aan dat het bij de boxen niet belangrijk is of
de pulsen in het hele systeem wel of niet
geïnverteerd worden. Het gaat er om dat bei-
de boxen een identieke puls produceren.

(900114)


