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eenvoudige metaaldetektor
Een uitstekende gevoeligheid en een eenvoudige

opbouw kenmerken deze schakeling die niet

meer kost dan enkele tientjes.

EHBA: eerste hulp bij audio-problemen
Een handleiding voor het opsporen en verhelpen

van fouten in audio-installaties.

tweekanaals-oscilloskoopvoorzet
Een schakeling die twee signalen zichtbaar

maakt op een éénkanaals-oscilloskoop.

low budget kapaciteitsmeter

Deze meter heeft wel geen digitale uitlezing,

maar hij kost slechts een krats en geeft goede

meetresultaten.

midi-expander van Böhm
Een verhaal over een polyfone

MIDI-kompatibele expander die als bouw-
pakket wordt geleverd.

print-layouts

elektronische wichelroede

Deze schakeling kan worden ingezet als

veldsonde, ionenbalansmeter, leidingzoe-

ker
#
stralingsmeter en waterader-zoeker!

CCD-videogeheugens
Met behulp van digitale beeldopslag krij-

gen we straks betere beelden en meer

mogelijkheden op onze beeldbuis.

kilo-watter —
deel 2
blz. 66 107

kilo-watter — deel 2

De periferie voor deze zware jongen —
voorversterker, ventilatorsturing en voe-

dingsgedeelte — en een uitgebreide

bouwbeschrijving.

VH F-voo rverste rke r

Theorie en praktijk bij het ontwerpen van

een VHF-voorversterkertrap.

diefstalalarm

Een schakeling die op de geringste beweging

reageert en meteen waarschuwt dat iemand aan

uw eigendom zit.

adverteerdersindex

NttOM

e WO' Lig eetste Qeb\ed ~Lte\-

a °P S een

toespï
e^.^ b0uVJp

aK

s\u^end o'5»



elektuur

juni 1986

Elektuurprinten. -frontplaten, -soft-

ware en -paperware kunnen worden
besteld via de handel, via de bestel-

kaart achterin dit blad of via de

Elektuur-databank (zie kolofon). U
kunt ze ook rechtstreeks en tegen
vooruitbetaling bestellen bij Elektuur

B.V., Beek (U met duidelijke vermel-

ding van het (de) bestelnummer(s)
op uw overschrijvingsformulier. Per
(gekombineerde) bestelling dient

f 3.50 (Bfrs. 69) extra voor verzend-

en administratiekosten te worden
overgemaakt.
Postgiro 124.11.00 of bank-nr.

57.83.41.883 (voor België

PCR 000-017-70.26-01 ).

(E)PROM's kunt u door Elektuur

B.V. laten programmeren. Stuur de
(E)PROM('s) in een deugdelijke ver-

pakking naar Elektuur B.V., Postbus
75. 6190 AB Beek (L) met duidelijke

vermelding van het gewenste
Elektuur-programma -f bestelnum-
mer en maak gelijktijdig het ver-

schuldigde bedrag

( + f 3,50/Bfrs. 69 voor verzend- en
administratiekosten) over op bo-

venstaand post- of bankrek. nr. met
vermelding van het bestelnummer.
(Elektuur B.V. kan niet aansprakelijk

worden gesteld voor verlies of be-

schadiging. in welke vorm dan ook.
van toegezonden IC's.)

TECHNISCHE VRAGEN SERVICE!

Deze service is bedoeld om lezers die

moeilijkheden ondervinden bij het opbou-
wen van Elektuur-schakelingen behulp-
zaam te zijn. Om een snelle beantwoor-
cfing van uw vragen te bewerkstelligen,

verzoeken wij u bij het stellen van uw
vraag aan de volgende punten te denken:

De vragen dienen vergezeld te gaan
van een geadresseerde en gefrankeer-

de antwoordenveloppe. Alleen Neder-
landse postzegels kunnen worden
gebruikt.

Vanuit het buitenland dient men ge-

bruik te maken van een internationale

antwoord-coupon.

Vermeld in de linker bovenhoek van de
enveloppe de kode "TV" + het on-
derwerp waarover u vragen stelt.

Alleen vragen die betrekking hebben
op in de laatste drie jaar gepubliceerde

Elektuur-schakelingen komen voor
beantwoording in aanmerking. Dit

geldt trouwens ook voor telefonische

vragen op maandagmiddag tussen

12.30 en 16.00 uur. tel. 04402-71850.

Stel uw vraag op een zakelijke manier,

vermeld eventueel gemeten spannin-
gen, stromen, gebruikte onderdelen
etc. en schrijf vooral leesbaar.

Wanneer bepaalde onderdelen bij u in

de buurt niet verkrijgbaar zijn, kijk dan
alvorens in de pen te klimmen de ad-

vertenties in Elektuur na. Meestal vindt

u daarin wat u zoekt.

Vragen die niet te maken hebben met
de gepubliceerde schakeling zelf. maar
met speciale individuele wensen (zoals

bijv. aanpassing van onze ontwerpen

op fabrieksapparatuur of een bepaalde,

door ons nooit beproefde samenvoe-

ging van deelschakelingen) komen niet

voor beantwoording in aanmerking.

Ook aanvullende technische gegevens

van komponenten en theoretische in-

formatie over Elektuur-schakelingen

kunnen niet verstrekt worden. Zulks

om te voorkomen dat de lezerspost

onnodig veel beslag gaat leggen op de

tijd van de redaktie.

I Zie ook Elektuur-databank (kolofon,

pag. 3).

SOFTWARE SERVICE

527 28.- 552 Elabyrint in

1 x 2716 EPROM
528 28.- 552 EPROM -duplikator

in 1 x 2716 EPROM
529 13.- 256 multimeetmonitor

in 1 x 82S23PROM
530 44,- 867 typemachine-

interface

in 2 x 2716 EPROM
531 44.- 867 pP-gestuurde

frekwentiemeter in

1 x 2732 EPROM
532 44,- 867 X-Y plotter in

1 x 2732 EPROM
533-NL 44,- 867 Octopus 65

monitorprogramma
in 1 x 2732 EPROM

535 44,- 867 ónmogelijke schakel-

klok in

1 x 2732 EPROM
536 44.- 867 pP-gestuurde fre-

kwentiemeter met
U665B-prescaler in

1 x 2732
537 28.- 552 modelbaanbesturing

in 1 x 2716
539 49.- 788 jumbo-klok in

2 x 2716 EPROM
543 14.- 276 grafische kleuren-

kaart in

2 x 82S123 PROM
544 20,- 394 veelzijdige printer-

1 x 2716

PAPERWARE SERVICE

bestel- gul- Bfrs omschrijving
nr. dens

PWS-1 10.- 197 ESS-511 software-

dokumeniatie:
wijzigingen/

aanvullingen

ESS-507-N
PWS 2 10,- 197 DOS

bootstrap- oader

listing ESS 515
PWS-3 10,30 203 aanvullende

formatie uiversele

terminal

PWS-4 11,05 218 aanvullende

informatie

VDU-kaart +
source-listings

1 FRONTPLATEN 1
bestel gul- Bfrs. frontplaten
nr. dens

labvoeding
Prelude XL
Maëstro
kapaciteitsmeter

pulsgenerator

terts-analyzer

funktiegenecaior

jiP-gestuurde fre-

kwentiemeter
onmogelijke schakel-

klok

sweepgenerator
dubbele voeding
LS*impedantiemeter

PRINT SERVICE

Wanneer u een print(en) bestelt, kunt
u desgewenst het (de) bijbehorende
nummer(s) van Elektuur meegeleverd
krijgen door bij uw bestelling per
nummer f 5,25 (Bfrs. 103) extra over
te maken (voor Halfgeleidergidsen:
f 10,50, Bfrs. 206). Vermeldt u dan bij

uw bestelling "plus tijdschrift

maand/jaar" (voor maand/jaar zie

onderstaande lijst). De meeste - ech-
ter niet alle — reeds verschenen num-
mers zijn nog beschikbaar. Indien het
(de) door u bestelde tijdschrift(en)

niet meer leverbaar is (zijn), ontvangt
u kopieën van het (de) desbetreffende
artikel(en).

Deze pagina geeft een overzicht van
de meest courante Elektuur printen.

Regelmatig wordt een uitgebreide
lijst van het komplete aanbod gepu-
bliceerd.

bestel- gul- Bfrs. omschrijving
nr. dens

SEPTEMBER 1985
85081 8.60 169

85089 1 33.- 650
85089 2 9.80 193

OKTOBER 1985
85000 7.20

85093
85096

38.85
15.-

85097-1 24,50 483
85097 2 25,45 501

NOVEMBER 1985
85073 15,70 309

85090 1 25,90 510
85090 2 18,60 366
85102 18,50 364
85103 29,80 587

85097 3 18.35 362
85097 4 16.75 330

DECEMBER 1985
85067 33.60 662
85080 1 61.- 1202

85100 47,- 926

JANUARI 1986
85079 16.55

85110 68,25
86004 13,25

86006 13,85

FEBRUARI 1986
85099 22,75
85120 40.50

86002 23.15

86007
86026

22.75

40.50

23.15

19,30

8.75

MAART 1986

85080 2 47,35

85114-1 47,-
85114 2 20,15
86001 48.25
86016 12.55

86018 1

860182
28.75

16,25

APRIL 1986
85052 15.95
85128 15,20
85130 19,30

86005 1 18,55
86005 2 10.65
86017 15.40

MEI 1986

86003 72.60
86031 72.05
86041 27.-

JUNI 1986

86042 14,70

86067
86069

46.35
12.10

solid-state relais

alarmcentrale:

hoofdprint

ingangsprint

H F -experimenteer -

print

digitale anemometer
n i'tad -lader / kapaci-

teitsmeter

illuminator

hoofdprint

kanaalprint

RS-232 interface

flipperkast:

basisprint

frontplaat

autobooster

sweepgenerator
illuminator:

synchronisatieprint

vermogensprint

aktieve subwoofer
grafische kleuren

kaart basisprint

lumboklok

8 kanaals l/O bus
telefooncentrale

mobiele versterker

IR-lampschakelaar

lesley

protektor

akkuspannings
opkrikker

telefoon-oppas

Electron-speed up

grafische kaart:

geheugenkaart
printer-buffer:

basisprint

displayprint

DX filter

sateliet-luidsprekers

dubbele voeding:
hoofdprint

voorregeling

frekwentie standaard

transistor-ontsteking

MSX-cartridge print

auto alarm:

hoofdprint

toetsenbordprint
bijdetijdse pP klok

1430 MSX busprint

1420 1 -kW versterker

532 LS-impedantiemeter

low budget kapaci

teitsmeter

küo-watter periferie

eenvoudige metaal-
detektor

Van de met • aangeduide produkten is

de leverbaarheid niet gegarandeerd.



Fractals: simpe-

le wiskundige

formule voor

grillige vormen

Op het beeldscherm van
de computerterminal
groeit stap voor stap een
boom. In het begin lijkt

het er nog niet zo erg op,

maar na een paar minu-

ten ziet de boom er al

knap realistisch uit. Drs. J.

Kaandorp, medewerker
van het Centrum voor Wis-

kunde en Informatica

(CWI) in Amsterdam, legt

uit dat het computerpro-
gramma is gebaseerd op
"fractals". Dit begrip werd
een tiental jaren geleden
ingevoerd door dr. Benoit

Mandelbrot. Met behulp
van fractals kan men een
eenvoudige meetkundige
beschrijving geven van
bepaalde op het oog zeer

ingewikkelde vormen zoals

kustlijnen, riviersystemen,

berglandschappen, bo-

men, maar ook longen,

weefsels, etc.

De wiskundigen liepen

lang met een grote boog
om deze "monsterlijke” vor-

men heen. Maar vooral

sinds de verschijning van
Mandelbrots boek "The

Fractal Geometry of Natu-

re" in 1982 is daarin ver-

andering gekomen. De
laatste jaren blijken steeds

meer verschijnselen in de
natuur een fractale struc-

tuur te hebben: opper-

vlakken van materialen

(bijvoorbeeld breukvlak-

ken), processen van sa-

menklontering (aggrega-
tie), bomen en allerlei an-

dere vegetatievormen, ko-

raalriffen, etc.

Ook hier hebben nieuwe
ontwikkelingen op compu-
tergebied voor een be-

langrijke vooruitgang

gezorgd: Het in sa-

menspraak met de com-
puter tekenen en aan-
passen van plaatjes (com-

puter graphics) heeft een
hoge vlucht genomen.
Sinds kort kan men allerlei

vormen in de natuur, bij-

voorbeeld een landschap
met bomen, bergen, wol-

ken, etc., met behulp van
fractals zeer realistisch na-

bootsen. Dat is niet alleen

leuk als "Computer Art",

maar het geeft ook inzicht

in de manier waarop zul-

ke vormen tot stand zijn

gekomen.
In het verleden was al de
aandacht gevestigd op
bepaalde figuren waar
eenzelfde soort patroon

zich op steeds kleinere

schaal herhaalt (zoals de
bekende Droste-cacaobus,

waarop een verpleegster

staat met een dienblad,

waarop een cacaobus
staat, waarop. . .). Een

eenvoudig en instruktief

voorbeeld is de door de
Duitse wiskundige Helge
von Koch in 1904 bestu-

deerde "sneeuwvlok"

-

kromme. Neem een gelijk-

zijdige driehoek. Deel ie-

dere zijde (lengte I) in drie

gelijke stukken. Vervang
het middenstuk door de
twee opstaande zijden

van een kleinere gelijkzij-

dige driehoek (naar bui-

ten wijzend) met het mid-

denstuk als basis. Elke zij-

de van de oorspronkelijke

driehoek ("initiator") is

door dit proces ("gene-

rator") vervangen door
vier kleinere lijnstukken

met totale lengte 4/3 I. Pas

nu deze generator weer
toe op elk der (12) kleinere

lijnstukken, enz. De figuur

waar dit proces uiteinde-

lijk toe leidt beslaat een
eindig oppervlak, maar
heeft een oneindig lange
omtrek.

De wiskundigen van die

dagen wisten niet wat ze

met deze "gedrochten"

aan moesten. Wel was dui-

delijk dat het gangbare
begrip "dimensie" hier on-

toereikend was. Normaal
is de dimensie een ge-

heel getal: een lijn heeft

één dimensie (lengte), een
vlak heeft er twee (lengte

en breedte) en een voor-

werp drie (lengte, breedte

en hoogte). Dit heet de to-

pologische dimensie. Om
objekten als de sneeuw-
vlok-kromme te kunnen
beschrijven is echter een
ruimere definitie nodig: de
"Hausdorff-dimensie" (ge-

noemd naar de Duitse wis-

kundige die dit in 1919

introduceerde). Voor lijn,

vlak en voorwerp heeft de-

ze Hausdorff-dimensie de

i,::
normale waarden 1, 2 en

3, maar de sneeuwvlok-

kromme komt bijvoorbeeld

uit op een Hausdorff-di-

mensie van 1,26. Bij elke

stap wordt het aantal lijn-

stukjes vier maal zo groot

en de lengte van elk lijn-

stukje drie maal zo klein.

De Hausdorff-dimensie is

de verhouding der logarit-

men van deze faktoren.

De verdienste van Mandel-
brot is dat hij deze reeds

lang bekende wiskundige

bespiegelingen nieuw le-

ven heeft ingeblazen door
te wijzen op de grote hoe-

veelheid vormen in de na-

tuur die daar direct mee
te maken hebben. Man-
delbrot voerde de term

"fractal" in voor een ob-

jekt waarvan de Hausdorff-

dimensie verschilt van de
topologische dimensie. Ka-

rakteristiek voor een frac-

tal is dat zijn vorm op elke

schaal een patroon ver-

toont. De figuren die men
krijgt met behulp van een
initiator en een generator

zijn fractals waarbij dat

patroon er op alle scha-

len hetzelfde uitziet. Men
spreekt dan van "schaalin-

variantie", een eigenschap
die bij diverse natuurver-

schijnselen een belangrij-

ke .rol speelt.

Fractals zoals de
sneeuwvlok-kromme zijn

echter te regelmatig om
veel overeenkomst te heb-
ben met natuurlijke vor-

men. Die zien er meestal
nogal grillig uit, hetgeen
wijst op een belangrijke

rol van het toeval. Als er

sprake is van een fractale

struktuur, dan is dat dan
ook meestal in situaties

die instabiel zijn, bijvoor-

beeld een elektrische ont-

lading (bliksem). Met be-

hulp van fractals, waarbij

de patronen tot stand ko-

men volgens de wetten
van het toeval, blijkt een
aantal van deze verschijn-

selen heel redelijk te wor-

den gesimuleerd.

De natuurverschijnselen

waarbij fractals om de

hoek komen kijken zijn te

veel om in zo kort bestek

op te noemen. Mandel-
brot geeft er in zijn boek
al vele voorbeelden van.

Met behulp van fractals

kan men modellen maken
van de groeistrukturen van

planten en bomen, die

van belang kunnen zijn bij

de taxonomie (indeling in

soorten). Kennis over de
ineenstorting van boom-
strukturen onder een be-

paalde belasting is van

betekenis voor de studie

van hartinfarcten of bron-

chiale aandoeningen.
Op het CWI gebruikt men
fractals op een wat ande-
re manier. Een der onder-

zoeksgebieden in de infor-

matica betreft daar het

Graphical Kernei System,

een internationale stan-

daard voor computer
graphics, waaraan het

CWI belangrijke bijdragen

heeft geleverd. Tot nu toe

ontbrak het aan voorbeel-

den, die goed inzicht ge-

ven in de gebruiksmoge-
lijkheden ervan. Bij het

konstrueren van fractals

op de computer worden
de tekenmogelijkheden
van zo'n systeem tot het

uiterste beproefd. De ver-

wachting is dat zo inder-

daad goede voorbeelden
zijn te maken. Als volgen-

de stap wil het CWI dan
fractals gaan gebruiken
bij simulaties in bijvoor-

beeld de biologie en de
systeemtheorie.

bron: De letter W, uitgave

van de Dienst Weten-

schapsvoorlichting,

N.Z. Voorburgwal 120,

Amsterdam. (1074 S)
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EENVOUDIGE
METAAL-
DETEKTOR

zoek
schatten

voor

enkele

tientjes

Het voorvoegsel "eenvoudig” slaat bij deze
metaaidetektor alleen op de schakeling en zeker niet op
de kapaciteit Een uitstekende gevoeligheid en een
eenvoudige opbouw kenmerken deze schakeling die niet
onder hoeft te doen voor kant-en-kiare detektoren van
enkele honderden guldens.

Een metaaidetektor is een
onderwerp dat nogal tot de
verbeelding spreekt. Misschien

door kranteberichten van fan-

tastische vondsten in een ach-

tertuintje of een vuilnisbelt,

of. .

.

misschien gewoon jon-

gensdromen die zijn blijven

hangen. In elk geval worden er

nogal wat metaaldetektoren

verkocht. En de goedkoopste
daarvan kost nog altijd een
paar honderd gulden. Heel

wat, vooral als na enkele tijd

de lol er af is, of het zaakje

toch niet zo goed bleek te wer-

ken als men zich had voor-

gesteld.

In het verleden heeft Elektuur

al eens een metaaidetektor

gepubliceerd. Dat was echter

een vrij gekompliceerd en
duur apparaat (doordat een
kompleet bouwpakket met
behuizing en zoekschotel werd
aangeboden). Mede door de
ingewikkelde bediening wist

niet elke bouwer met deze
schakeling goede resultaten te

boeken, waardoor dit projekt

zijn doel een beetje voorbij-

schoot.

We hebben hieruit lering

getrokken en publiceren dit-

maal een goedkope metaaide-

tektor die niet meer kost dan
enkele tientjes, helemaal zelf

gemaakt kan worden (leve de
echte knutselaar!) en toch goe-

de resultaten levert. Een ideale

schakeling dus, waarmee men
zelf prima kan experimenteren.

En mocht de schatzoekerij na
enige tijd niets opleveren, dan
kunnen de onderdelen wel

voor een andere Elektuur-

schakeling worden gebruikt.

De diverse

systemen

Voor metaaldetektoren zijn ver-

schillende typen in omloop,

die we hier kort beschrijven:

BFO (beat frequency oscillator)

Hierbij wordt een variabele fre-

kwentie gemengd met een
konstante frekwentie. De ver-

schilfrekwentie van deze twee
ligt in het hoorbare gebied.

Komt er een metalen voorwerp
in de buurt van de zoekspoel,

dan verandert de variabele fre-

kwentie en dus ook de hoorba-

re toon.

Een goedkoop systeem, dat

dan ook in talloze detektoren

wordt toegepast.

TR/IB (transmit-receive/induc-

tion-balance)

Zoals de naam al zegt wordt
hier gebruik gemaakt van twee
spoelen, een zend- en een ont-

vangspoel. Bij de aanwezigheid
van metaal wordt de induktieve

koppeling tussen de twee
spoelen veranderd, wat resul-

teert in een verandering in de
sterkte van het oscillatorsignaal.

PI (pulse induction)

Hierbij worden pulsen uit-

gestuurd, waarbij de vorm en
de grootte van de ontvangen
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Figuur 1. Het
schema van de
eenvoudige
metaaldetektor.

Er zitten slechts

drie aktieve

komponenten
in de scha-

keling.

puls een indikatie geeft van de

aanwezigheid van metalen

voorwerpen.

Elk van deze drie methoden

heeft zijn specifieke voor- en

nadelen. Wil men een echt

goede metaaldetektor bouwen
waarmee ook de metaalsoort

kan worden vastgesteld, dan

zouden de drie methoden moe-

ten worden gekombineerd in

één apparaat. Dit is echter een

ingewikkelde en prijzige aan-

gelegenheid.

Nu terug naar de hier beschre-

ven eenvoudige metaaldetek-

tor. Deze is van het type TR/IB

en heeft dan ook twee spoelen

in de zoekschotel. Het ontwerp

bestaat uit niet veel meer dan

een oscillatorschakeling (be-

staande uit één transistor) en

een detektor (een opamp en

een transistor). Maar daarover

straks meer bij het ontwerp.

Het opsporen
van metalen
Bij het opsporen van metalen in

de grond wordt gebruik ge-

maakt van twee dingen. Ten

eerste beïnvloedt een metalen

voorwerp de zelfinduktie van

een spoel (en natuurlijk ook de

koppeling tussen twee spoe-

len). Dat kan zowel positief als

negatief zijn, afhankelijk van de

relatieve permeabiliteit (^r) van

het metaal. Men onderscheidt

hier paramagnetische materia-

len (^r>l), diamagnetische

materialen (^<1) en ferromag-

netische materialen (ptr>>l). In

tabel 1 is de groepsindeling

van een aantal stoffen aangege-

ven. Het bepalen van het soort

materiaal via de ^ is erg las-

tig. Wat wel goed gaat, is het

onderscheiden tussen dia- en

paramagnetische materialen

enerzijds en ferromagnetische

materialen anderzijds (want

hiertussen zit een zeer groot

verschil in pn).

Een andere faktor die een

belangrijke rol speelt, zijn de

wervelstromen die ontstaan in

een elektrisch geleidend mate-

riaal als dit in een veranderend

magnetisch veld wordt ge-

bracht. De grootte van de wer-

velstromen wordt bepaald door

de grootte en de vorm van het

voorwerp, en de soortelijke

weerstand van het materiaal. In

een grote vlakke metalen plaat

kunnen sterke wervelstromen

ontstaan, terwijl het wervel-

stroom-effekt veel geringer is

als in diezelfde plaat allemaal

sleuven zitten. Verder speelt

ook de plaats van het voorwerp

in het magnetische veld een

rol (voor het aantal veldlijnen

dat het voorwerp doorsnijdt).

Tellen we daarbij nog de af-

Tabel 1.

Magnetische eigenschappen van

verschillende materialen.

Tabel 1. Diver-

se materialen

gegroepeerd
naar hun mag-
netische eigen-

schappen.

Diamagnetisch Paramagnetisch Ferromagnetisch

bismut aluminium kobalt

glas silicium nikkel

koper lucht ijzer

water platina ferroxcube

zilver palladium staal
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Figuur 2. Deze
golfvorm wordt
geproduceerd
door de rond
Tl opgebouw-
de oscillator.

Figuur 3. De
vorm van de
spoelen is erg
belangrijk. Er
mag dan ook
beslist niet

worden afge-

weken van de
hier aangege-
ven dimensio-

nering.

stand van het voorwerp tot de
zoekschotel en de invloed van

het aardoppervlak, dan zal het

wel duidelijk zijn dat het ont-

zettend moeilijk is om met één
methode een indikatie te krij-

gen van het soort materiaal.

Nu we de wetenschappelijke

achtergronden van het metaal-

zoeken een beetje hebben
belicht, kunnen we ons gaan

bezig houden met het eigenlij-

ke ontwerp.

De opzet

In figuur 1 zien we het schema
van de eenvoudige metaalde-

tektor. Heel eenvoudig dus!

De oscillator is opgebouwd
rond een enkele transistor, Tl.

Dit is een zogenaamde zelf-

quenchende oscillator. Dat

betekent dat de oscillator twee

frekwenties produceert, een
hoge en een lage. De hoge fre-

kwentie wordt in het ritme van

de lagere in- en uitgeschakeld.

Er onstaat zo een signaal zoals

afgebeeld in figuur 2. Duidelijk

is hier te zien dat de stijgende

flanken veel steiler zijn dan de

dalende. Het in- en uitschake-

len van de oscillator wordt

bepaald door Dl, Cl en Rl. Tij-

dens het oscilleren wordt de

kondensator Cl via Dl opgela-

den. Wordt een bepaalde span-

ningswaarde over Cl bereikt,

dan stopt Tl met oscilleren. Cl

ontlaadt zich vervolgens over

Rl, zodat de oscillator even

later weer aanslaat, en dan

begint het verhaal weer op-

nieuw.

Tussen de kollektor en de
basis zijn de zendspoelen

opgenomen (LI, L2 en L3). De
opzet is zodanig dat kapacitie-

ve invloeden elkaar zoveel

mogelijk opheffen en de stabi-

liteit bij de eenvoudige opzet

toch optimaal is. Kondensator

C5 bepaalt samen met de drie

spoelen de oscillatiefrekwentie.

Deze kondensator wordt direkt

bij de spoelen gemonteerd,

zodat de kabels tussen schotel

en elektronica geen invloed

hebben op de frekwentie.

L4 en L5 vormen samen de
koppelwinding, die ook een
plaatsje krijgt in de schotel en

gedeeltelijk over L1/L2/L3 valt.

Via C6 kan het in L4/L5 geïn-

duceerde restsignaal worden
gekompenseerd. Hiermee kan

men het zoekgedeelte uitnullen

als de schotel uitgericht en
ingebouwd is. Het door L4/L5

opgepikte signaal gaat via C8
naar de komparator IC1. Hier

wordt het vergeleken met een
gelijkspanning die men kan

instellen met PI (grof) en P2

(fijn). Op deze wijze kan men
dus de gevoeligheid regelen.

Van het opgepikte spoelsignaal

wordt alleen het positieve

gedeelte doorgegegeven naar

de komparator (door de aanwe-

zigheid van D2). Dit is nodig

omdat de ingang van IC1 geen
negatieve spanningen kan ver-

werken. Als de ingangsspan-

ning groter wordt dan de
ingestelde gelijkspanning op
de niet-inverterende ingang,

dan klapt de uitgang van de
komparator naar nul (open-

kollektor-uitgang) en schakelt

zo transistor T2 in. Op dat

moment wordt het signaal hoor-

baar in de luidspreker. Wat
doorgelaten wordt bij de
detektie van een voorwerp, is

eigenlijk de top van elke

”burst" (in figuur 2 aangegeven
met een stippellijn). Bij veran-

dering van de signaalsterkte

verandert zodoende de puls-

breedte, wat een duidelijk

hoorbare geluidsvariatie geeft.

Het uitgangssignaal van T2

wordt verder negatief gelijkge-

richt door D3, R7 en C12, en
vervolgens teruggekoppeld

naar de signaal-ingang van IC1.

Op deze wijze ontstaat een
soort automatische nivo-rege-

ling, waardoor zeer sterke nivo-

verschillen worden onderdrukt.
Aan de uitgang is ook nog een
draaispoelinstrumentje toege-

voegd (Ml) dat een visuele

indikatie geeft van de sig-

naalsterkte. Met behulp van

druktoets S2 kan de batte-

rijspanning op de meter wor-

den afgelezen. De meter wordt

dan via R10 en P4 tussen de
plus- en de min-pool van de
batterij geschakeld.

De opbouw. .

.

kritisch werk

De goede werking van de
metaaldetektor staat of valt met

voorbeeld
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de opbouw van de schotel met

de spoelen. Men heeft daarbij

weinig eigen inbreng; de hier

gegeven aanwijzingen moeten

stipt worden opgevolgd. In

figuur 3 is de vorm gegeven

van de spoelen. Men kan hier-

voor twee mallen maken van

plexiglas. Dit is het enige rede-

lijk goed verkrijgbare materiaal

dat kwa eigenschappen hier-

voor in aanmerking komt (hout

wordt bijvoorbeeld te veel

beïnvloed door de luchtvoch-

tigheid). In de zijkanten van de

plexiglas-platen worden sleu-

ven gefreesd, als men hier-

voor het gereedschap bezit.

Met een goede vijl kan men
echter ook vrij goed een sleuf-

je aan de buitenzijde maken.

Dan kan begonnen worden met

wikkelen (met CuL-draad van

0,3 mm <j>). Zet het begin van de

koperen draad met een drup-

peltje lijm vast op punt A van

plaat 1. Draai dan 22 wikkelin-

gen met de klok mee op de

plaat, weer tot punt A. Twist de

draad nu over een dikke 10 cm,

en lijm dit uitstekende gedeel-

te weer vast op het plexiglas.

Laat die draad nu even zo han-

gen, want als tweede is L3 aan

de beurt. Maak de draad hier-

voor vast aan het getwiste ein-

de en leg dan 4 windingen

over de windingen van LI,

maar nu tegen de klok in. Stop

weer bij punt A en zet het uit-

einde met een druppel lijm

vast. Nu gaan we verder met

de resterende draad van LI

(het getwiste gedeelte) voor L2.

Leg nog eens 22 windingen

met de klok mee over de ande-

re windingen en zet dan het

uiteinde ook bij punt A vast

met wat lijm. Dan is het tweede

schotelgedeelte aan de beurt.

Dat is wat eenvoudiger. Leg
vanaf punt B 36 wikkelingen

met de klok mee (L4), maak
dan een aftakking (draad weer
twisten over zo’n 10 cm) en ga

verder met nog eens 36 win-

dingen (L5). De kondensatoren

C5 en C7 moeten direkt naast

de spoel-aansluitingen worden
geplaatst en worden dan ver-

bonden met de desbetreffende

spoel-aansluitingen. De twee

spoelhelften worden nu op de

aangegeven plaatsen aan elkaar

geschroefd met behulp van

nylon bouten en schroeven.

Wijk vooral niet af van de in de

tekening aangegeven maten. In

één spoelhelft wordt een sleuf

gemaakt, zodat men de twee

delen over elkaar kan schui-

ven. Dat is straks nodig voor de

afregeling. Nu kan het overige

gedeelte van de metaaldetektor

naar eigen inzicht worden
opgebouwd: een kunststof of

houten stok waaraan de schotel

wordt gemonteerd, met aan de
bovenzijde van de stok een

kastje waarin de elektronica,

kompleet met meter en luid-

sprekertje, wordt onderge-

bracht. De opbouw van het in

figuur 4 afgebeelde printje zal

waarschijnlijk geen enkel pro-

bleem geven. Op het kastje

komen vijf bedieningsorganen:

SI, S2, C6, PI en P2. De verbin-

ding tussen de schotelspoelen

en de schakeling geschiedt via

afgeschermde kabel. Let erop

dat u die precies zo aansluit als

in het schema is aangegeven.

Het zoekgedeelte met de spoe-

len kan eventueel in een

kunststof behuizing worden
ondergebracht. We denken
hier bijvoorbeeld aan twee op
elkaar geplaatste plastic bor-

Figuur 4. Het
print-ontweip

voor de metaal-

detektor. De
opbouw van dit

gedeelte is in

het geheel niet

kritisch.

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1 = 270 k

R2 = 22 Q
R3

r
R4,R5 = 100 k

R6 = 1 k

R7 = 220 Q
R8 = 470 Q
R9 = 4Q7

R10 = 27 k

PI = 22 k lin. potmeter

P2 = 2k2 lin. potmeter

P3 = 5 k instelpot

P4 = 100 k instelpot

Kondensatoren:

Cl = 33 n

C2,C3, C8 = 10 n

C4 = 1000 p/10 V

C5 = 100 n (Styroflex)

C6 = 500 p

afstemkondensator

C7 = 18...22 n

(Styroflex)

C9,C13 = 100 n

CIO = 47 p/10 V

C11 = 22 n

C12 = 1 p/63 V

Halfgeleiders:

Dl = 1N4148

D2,D3 = AA 119

Tl = BC 560C

T2 = BC 327

IC1 = LM 311

Diversen:

LI . .

.

L5: zie tekst

51 = enkelpolige

schakelaar

52 = drukknop met

maakkontakt

LSI = luidspreker 8 Q
100 mW
Ml = draaispoelmeter

100... 250 pA

Geschatte bouwkosten:

circa f 55, -
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den. De schotel kan worden
volgespoten met poly-urethaan-

schuim, dat in doe-het-zelf-

zaken in spuitbussen wordt ver-

kocht. Maar dat mag pas wor-

den gedaan als alles is afge-

regeld!

Tot zover de opbouw. Nog-

maals, de goede werking van

de metaaldetektor hangt af van

de opbouw van de schotel.

Figuur 5. Zo
zou een front-

plaat kunnen
worden uit-

gevoerd.

AfregeHng
Eerst worden de twee spoel-

helften helemaal uit elkaar

getrokken. De verbindingen A
en B op -de print mogen nog
niet zijn aangebracht. Na het

inschakelen van de voedings-

spanning moet de schakeling

een hoorbare toon produceren
bij een bepaalde stand van de

5

potmeters PI en P2. Beweeg de
spoelen nu langzaam naar

elkaar toe (er mag geen metaal

in de buurt zijn!), totdat een
minimum wordt gevonden.

Eventueel kan men de potme-

ters nog iets bijstellen. Heeft u

het minimum gevonden, dan
trekt u de twee helften weer
iets uit elkaar (ongeveer

0,5 mm) en schroeft de nylon

bouten dan voorzichtig vast.

De schotel kan nu, indien

gewenst, in een kunststof

behuizing worden gebouwd,
waarna het geheel kan worden
volgespoten.

Leg nu draadbrug A op de
print en kijk of u een instelling

van C6 kunt vinden waarbij

geen geluid meer hoorbaar is.

Lukt dat niet, verwijder draad-

brug A dan weer en probeer

het met draadbrug B. Lukt het

in beide gevallen niet, dan is

het zoekgedeelte erg veel ver-

lopen door het inbouwen. U
kunt nu een kondensator van

470 pF parallel aan C6 schake-

len en het nog eens proberen.

Vindt u nog steeds geen nul-

punt, dan hebt u zich niet

gehouden aan de dimensione-

ring of onze inbouw-adviezen

voor de schotel. Helaas, u zult

dan een nieuwe schotel moe-
ten bouwen.

Sluit de schakeling aan op een
gestabiliseerde voeding die op

9 V is afgeregeld. Stel de
gevoeligheid met de potmeters

zo in dat geen geluid uit de
luidspreker klinkt en verdraai

P4 zodanig dat de meter volle-

dig uitslaat (S2 indrukken!).

Draai vervolgens de uitgangs-

spanning van de gestabiliseer-

de voeding naar 7 V en zet een
rode streep op de plaats die

de naald nu aanwijst (ook weer
S2 indrukken). Daarmee is de
batterijkontrole geijkt.

Er blijft nu nog één instelpunt

over: P3. Hiermee kan men de
gevoeligheid van het meetin-

strument beïnvloeden. Deze
instelling hangt gewoon af van

de persoonlijke voorkeur.

Tenslotte nog een opmerking
over het oscillatorgedeelte.

Door interferentie tussen de
twee geproduceerde frekwen-

ties kunnen zwevingen in het

geluid hoorbaar zijn die klin-

ken als brom van 100 .. . 150 Hz.

Door het opnemen van een
instelpotje van 50 k in serie met

R1 kan men een synchronisatie-

punt zoeken waarbij de zwevin-

gen niet meer hoorbaar zijn.

De proktijk

Bij het werken met de metaal-

detektor is het verstandig om
eerst eens te experimenteren

met verschillende instellingen

van C6. De detektor is het

gevoeligst als men juist een
toon hoort. De geringste veran-

dering kan dan al worden
waargenomen. Afhankelijk van

de stand van C6 (links of rechts

van zijn "nulpunt”) kan men vrij

goed horen of het gedetek-

teerde materiaal dia/paramag-

netische of ferromagnetische

eigenschappen heeft. Zoals we
in het begin van dit artikel heb-

ben opgemerkt, speelt de
vorm en de afmeting hierbij

een grote rol. Een aardig voor-

beeld hierbij: maakt u eens

een kortgesloten winding van

koper en een van ijzer (beide

natuurlijk even groot en van

even dik materiaal). De metaal-

detektor zal op beide identiek

reageren, terwijl koper diamag-

netisch is en ijzer ferromagne-

tisch. Over vorm gesproken . .

.

Na enige oefening zult u met
de metaaldetektor vrij goed
voorwerpen kunnen opsporen,

ook kleine. Het gevoeligste

gedeelte van de schotel is het

middenstuk, waar de spoelen

elkaar overlappen, Bij onze
eigen proefnemingen kon een
gulden nog goed worden waar-

genomen op een afstand van

circa 15 cm. Toch niet gek voor

zo’n goedkoop ontwerp, niet?
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foutzoeken in audio-appaxatuur

EHBA: EERSTE HULP
BIJ AUDIO-
PROBLEMEN

Het opsporen van de fout in een audio-instaiiatie

heeft veel weg van de gang van zaken in

een detective-roman. Een goede detective
gaat er eerst eens rustig bij zitten en stelt

vast wat er nou eigenlijk aan de hand is.

De symptomen worden op een rijtje gezet
en vervolgens wordt door kombineren en

deduceren getracht een oplossing te vinden.

Allereerst dit: We gaan er

van uit dat de apparaten
uit de audio-installatie ge-

woon blijven zoals ze zijn.

Daarmee bedoelen we
dat ze dus niet meteen
worden opgengeschroefd
om er met de soldeerbout

in te gaan "spitten”. Nee,

de tips in dit artikel gaan
over het foutzoeken zonder

speciaal gereedschap en
zonder dure meetappa-
ratuur.

Normaalgesproken begin-

nen we het foutzoeken met
het opstellen van een vra-

genlijstje. Wat deed de in-

stallatie voor het mis ging:

deed-ie het goed, was er

sprake van kraken, ruis of

brom, of heeft-ie het nooit

(goed) gedaan? Misschien

dat dit u meteen op het

idee brengt dat het wel

eens "daar en daar" aan
zou kunnen liggen. U voert

een bewijstest uit om te kij-

ken of u gelijk heeft of

niet. Indien zo’n test posi-

tief is levert dit een snelle

lokalisatie van de fout op.

Heeft u echter geen enkel

idee omtrent de vermoe-
delijke fout, of indien de

uitslag van een bewijstest

negatief is ("daar ligt het

dus niet aan"), bent u

aangewezen op systema-

tisch onderzoek.

Dat kan op verschillende

manieren, maar het

snelste gaat het vaak vol-

gens de zogenaamde
"halveringsmethode". La-

ten we even aannemen
dat de fout zich op een
onbekende plaats in een
keten van apparaten of

schakelingen bevindt. Die

keten kan uit een willekeu-

rig aantal schakels

bestaan; figuur 1 geeft

een voorbeeld van een
"audioketen". Voert men
aan de ingang van de ke-

ten een testsignaal toe en
er blijkt met het signaal

op de tape-uitgang van
de versterker wat aan de
hand te zijn, dan weet
men dat de fout ergens in

het linker deel van de ke-

ten zit. Nog een halve-

ringstest en men weet of

de fout in de MD-versterker

zit danwel elders in de
voorversterker. Na een
paar tests weet u meestal
al waar de "rotte plek"

zich ongeveer bevindt.

Zoek het echter niet met-

een te ver: begin altijd

met een simpele test en
laat daarna pas zwaarder
geschut aanrukken. Het

skala van mogelijkheden
varieert van het opnieuw
stevig in de wandkontakt-

doos stoppen van een
netsteker tot een soort

openhartoperatie, waarbij

een geopende versterker-

kast met tijdelijk losge-

maakte printen is

omgeven door dure

meetspullen zoals een
luxe sinus/ blokgenerator,

een dubbelstraalsskoop,

een spektrumanalyzer,

enz.

Die netsteker-kontrole mag
misschien een beetje be-

lachelijk lijken, toch zijn in

de praktijk veel proble-

men tot dit soort simpele
oorzaken terug te voeren.

Kontroleer dus ook of er

soms ergens in de keten

bedieningsorganen in de
verkeerde stand staan en
kijk of de verschillende ze-

keringen nog in orde zijn.

Wisseltest

Een test die zeer geschikt

is als bewijstest is de "wis-

seltruuk": verwissel het lin-

ker en rechter signaal op
een bepaald punt in de
audioketen. In figuur 1 is

schematisch aangegeven
welke ingangen en uit-

gangen van een versterker

zich hiervoor lenen. Ne-
men we aan dat het

symptoom is: de weergave
van één stereo-kanaal is

niet in orde. Verwissel nu
op een bepaalde plaats

links en rechts. Indien de
verschijnselen eveneens
van luidspreker wisselen,

dan zit de fout ergens
vóór (dus in figuur 1 links

van) het punt waar links

en rechts gekruist zijn. Ko-

men daarentegen de ziek-

teverschijnselen nog
steeds uit dezelfde hoek,

dan moet de fout achter
dit kruispunt worden ge-
zocht, en gevonden. Let er-

op dat u één kruising

tegelijk maakt!
Vervolgens maakt u de
kruising ongedaan en
voert een volgende
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Figuur 1. Hier zijn die

plaatsen in een
stereosysteem

weergegeven, waar door
verwisseling van linker en
rechter signaal uitsluitsel

kan worden gegeven over
de al dan niet juiste

werking van een deel van

een kanaal Het is de
bedoeling dat telkens

slechts één L/R-kruising

plaatsvindt.

kruistest uit. Maak bij de
keuze van een nieuw
kruispunt ook weer ge-

bruik van de "halve-

ringsstrategie". Weliswaar
is het aantal in figuur 1

genoemde kruispunten

niet zo erg groot, maar het

kan in een bepaalde fase

nodig zijn om ook de tus-

senliggende, interne

kruispunten erbij te be-
trekken.

Indien de versterker is uit-

gerust met DIN-

aansluitingen, dan kan
gebruik worden gemaakt
van een adapter zoals ge-

tekend in figuur 2. Voor
"Cinch" -aansluitingen,

met één plug per signaal,

is het verwisselen van links

en rechts natuurlijk een
fluitje van een cent.

Leveren de tot nu toe be-

schreven tests geen uitsluit-

sel op? Tijd voor zwaarder

geschut! Zorg tijdelijk voor
een tweede, goed funktio-

nerende audioketen. Ver-

vang een of meerdere
blokken van de "zieke" ke-

ten door het (de) overeen-

komstige blok(ken) van de
hulpketen. De L/R-

kruispunten van figuur 1

bieden aanknopingspun-
ten voor een min of meer
drastische "wegom-
legging".

Balanstest

Indien men een luidspre-

ker aansluit tussen de "he-

te" luidsprekerklemmen
van een stereo-versterker

(de twee massa-aansluitin-

gen blijven dus open), zal

er, óók bij sturing van één
eindversterker, geluid uit

de luidspreker komen. Is

dat niet het geval, dan ko-

Figuur 2. Hulpmiddelen
voor de verwisseling van
links en rechts in DIN-
verbmdingen. Een DIN-
kabel wordt aangesloten
op het DIN-chassisdeel
voor bandrecorder-
opname/weergave. Steek
het andere uiteinde van de
kabel in een DIN-
chassisdeel dat van twee
doorverbindingen is

voorzien (figuur a). Zet de
desbetreffende schakelaar
op de versterker in de
stand "bandrecorderweer-
gave" (of "momtor”). Het
koppelstuk van figuur b
neemt men op in serie met
een DJN-signaalverbinding
(platenspeler, tuner, aux,

enz.).
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men beide eindversterkers

in aanmerking voor het

predikaat "fout". Trouwens,

nu die luidspreker toch zo

is aangesloten: zorg voor

een mono-testsignaal voor

beide kanalen, dus zet de
mono/stereoschakelaar in

de stand mono. In de mid-

denstand van de balans-

regelaar dient er grote

stilte uit de luidspreker te

komen, terwijl bij verdraai-

ing linksom of rechtsom

de geluidssterkte toe-

neemt naarmate u verder

verdraait. Vaak zal de
stand met geluid-nul niet

samenvallen met de po-

pulaire 12-uur-stand van

de balansregelaar. Omdat
bij deze test met één luid-

spreker wordt gewerkt is

deze afwijkende stand niet

het gevolg van akoesti-

sche onbalans (dus de
luidsprekeropstelling),

maar het gevolg van elek-

tronische onbalans van de
beide kanalen, danwel
een slip in de bevestiging

van de balansknop op de
as van de regelaar.

"Signaai-

generator”

Vóórdat u meteen naar

een toongenerator als

doorfluitinstrument grijpt:

bedenk dat uzelf een uit-

stekende bromgenerator

bent. Draai een paperclip

uit elkaar, houdt deze tus-

sen duim en wijsvinger en
steek deze in de te testen

ingang. Wél even vooraf

de volumeregelaar op
een bescheiden nivo

zetten.

Een beter, maar nog
steeds goedkoop alterna-

tief voor de brommende

paperclip is de testscha-

keling van figuur 3, waar-

mee u — geloof het of niet

— op basis van de 50 Hz-

frekwentie van het lichtnet,

zelfs de werking van de
hoge-tonenregeling kunt

kontrolen!

Er is gebruik gemaakt van
een klein trafootje (bijvoor-

beeld een beltrafo), waar-

van de sekundaire wissel-

spanning dubbelzijdig

wordt gelijkgericht en
waarvan de DC-kompo-
nent via Cl is verwijderd.

Het resultaat is een wissel-

spanning met een grond-

frekwentie van 100 Hz en
een zeer groot aantal

100 Hz-harmonischen (me-

de het gevolg van de dio-

dekarakteristiek van
Dl. . .D4). Schakelt men S2

van stand 1 naar de
stand 2, dan zal de in-

gang waarop de schake-

ling is aangesloten (iets)

meer ruis opleveren. Is dit

niet het geval, dan levert

zo’n eenvoudige schakel-

meting foutaanwijzingen

op.

Kabelbreuk en
vuile kontakten

Is het geluid zwak en
schril, dus zijn de hoge to-

nen oververtegenwoor-

digd? Dat kon wel eens
wijzen op een open ver-

binding, bijvoorbeeld een
kabelbreuk (de hoge to-

nen komen verzwakt door
via de door de verbroken

verbinding ontstane kon-

densator).

Last van kraken of knallen

bij het veranderen van de
stand van een schake-

laar? Dat kan het gevolg
zijn van lekkende koppel-

kondensatoren. Achter el-

ke uitgangs-koppelelko en
vóór elke ingangs-

koppelelko dient een met
massa verbonden weer-

stand te zitten, teneinde
de gelijkspanning over de
kondensator konstant te

houden. Over de weer-

stand mag geen gelijk-

spanning staan. Is dat wél

het geval, dan lekt die C
en is dus aan vervanging
toe. Voor dit soort tests

moet de versterker open
en is enige kennis van het

schema vereist. Meet met
een universeelmeter (ge-

voeligste DC-bereik) de
gelijkspanning over de di-

verse weerstanden.
Vaak hoeft de reden voor

het kraken of knallen niet

zo ver te worden gezocht
en helpt de volgende
"shocktherapie’! Schakel

de versterker uit en ver-

draai de schakelaar een
aantal keren achter elkaar

van de ene naar de an-

dere uiterste stand. Dan
worden de schakelkontak-

ten eens goed schoonge-
schuurd. Deze "bewegings-

therapie" is ook erg nuttig

voor alle aansluitingen

achterop een versterker.

Herhaal voor iedere plug

de volgorde: uittrekken-

induwen. De zogenaamde
"Cinch"-pluggen worden
daarbij om hun lengte-as

verdraaid, zodat de met
elkaar kontakt makende
oppervlakken zijn gewij-

zigd. Bij luidsprekeraan-

sluitingen verdient het

sterke aanbeveling om
"verse" verbindingen te

maken, dus om de kope-

ren draaduiteinden af te

knippen en opnieuw stuk-

jes isolatie af te strippen.

De uiteinden niet ver-

tinnen!

![]
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Overigens: Dit punt is óók
zeer geschikt om uit te

voeren wanneer er (nog)

geen sprake is van duide-
lijk in het oor lopende fou-

ten, bijvoorbeeld wanneer
de audioketen tóch over-

hoop ligt bij de grote

schoonmaak.

Fase-test

Misschien bestaat de fout

wel hieruit dat het geluid

wel goed, maar "niet ste-

reo genoeg" klinkt. Wed-
den dat dan de onder-

linge fase van de luidspre-

keraansluitingen niet

klopt!? De meest betrouw-

bare fase-check is nog al-

tijd de batterij-test. Neem
een 1,5-V-batterij. Verwijder

de "vitrage" van de luid-

sprekers. De luidsprekerko-

nussen zijn nu zichtbaar.

Maak de luidsprekerdra-

den los van de aansluit-

punten achterop de ver-

sterker. Neem een van
de draden en sluit deze
aan op een batterij-pool.

Neem de andere, bijbeho-

rende draad en tip hier-

mee kortstondig de
andere batterijpool aan.
De konus van de aan-
gesloten (bas)luidspreker

zal een zichtbare bewe-
ging naar voren óf naar
achteren maken. Herhaal
vervolgens deze tiptest

voor de tweede luidspre-

ker. Nu is het zaak dat bij

beide luidsprekers de ko-

nus dezelfde kant op be-

weegt als de "+" en de
van de batterij er op

dezelfde manier op wor-

den aangesloten. Is dat
niet het geval, dan moe-
ten van een van beide
luidsprekers de aansluitin-

gen worden verwisseld. N

Figuur 3. Een goedkoop
alternatief voor een 'echte"

signaalgenerator vormt

deze simpele 100 Hz-op-

wekker. Door het grote

aantal harmonischeri dat

geproduceerd wordt, kan
men er zelfs de hogetonen
regeling mee kontroleren!
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TWEEKANAALS-
OSCILLOSKOOP-

VOORZET

Bij metingen aan bijvoorbeeld audio-apparatuur is het
handig in- en uitgang gelijktijdig te bekijken. Met een
eenkanaals-oscilloskoop is dat niet mogeiijk. Wei kan
men de signalen afzonderlijk bekijken waarbij de
meetkop van de skoop steeds moet worden verplaatst.

Daarom is het nuttig eens te kijken wat daaraan
veranderd kan worden.

uitbreiding

voor een-

kanaals-

oscillo-

skoop

Hoe werkt een oscilloskoop?

Welnu, zoals waarschijnlijk be-

kend is, bestaat een skoop in

het algemeen uit de volgende

delen: een ingangsverzwakker,

een verticale versterker (Y-as),

een tijdbasis met triggering (X-

as, dit is de zaagtandgenerator)

en een elektronenstraalbuis (fi-

guur 1). Wanneer een signaal

aan de skoop wordt aangebo-

den, zal de elektronenstraal af-

gebogen worden in de horizon-

tale X-richting en in de vertika-

le Y-richting. Daardoor kan een

signaalkurve of een grafiek op

het scherm worden gebracht.

Om nu twee kurves zichtbaar

te kunnen maken, zijn er ook

twee mogelijkheden. Ofwel

maakt men gebruik van een

dubbelstraals-oscilloskoop of-

wel gaat men over tot uitbrei-

ding van het bestaande kanaal.

Het zal duidelijk zijn dat voor

de eerstgenoemde mogelijk-

heid een deel van de genoem-
de skoop-onderdelen dubbel

uitgevoerd moeten zijn.

Bij een tweekanaals-skoop kan

men toch volstaan met één
elektronenkanon, één X- en Y-

afbuiging en één zaagtandge-

nerator (= tijdbasis). Wel zullen

twee ingangsverzwakkers en
een snelle elektronische om-
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trigger

Awm

schakelaar nodig zijn. Deze

elektronische schakelaar is het

onderdeel dat de uitbreiding

naar twee kanalen mogelijk

maakt.

Chop of

A/ternate?

Een dubbelstraals-oscilloskoop

kan veelal meerdere signalen

op twee verschillende manie-

ren schrijven; met behulp van

de schakelaar Chop/Altemate.

Wat zijn de verschillen?

— Stand van de schakelaar op
Chop:

De kanalenschakelaar wordt

onafhankelijk van de signaalfre-

kwentie met een frekwentie

van enkele kilohertz omgescha-
keld (figuur 2). Anders gezegd:

de skoop schrijft eerst een
stukje signaal op kanaal 1, om
vervolgens naar kanaal 2 over

te springen en ook daar een
stukje signaal te schrijven, en

herhaalt deze cyclus zo vaak

als nodig is. In feite zijn beide

signalen dus puntsgewijs ge-

schreven. Omdat de frekwentie

van het multiplexen relatief

hoog is, zijn de sprongen niet

zichtbaar op het scherm. Als

de signaalfrekwentie lager is

dan de chopperfrekwentie (bij-

voorbeeld bij een verhouding

van 1:50), zijn de schrijfpuntjes

niet meer afzonderlijk waar te

nemen. We zien dus een mooie

en egale kurve. Is de signaal-

frekwentie hoger dan de chop-

>
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tijdbasis horizontale versterker

perfrekwentie, dan is eveneens

een egale kurve te zien. Pro-

blematisch wordt het pas wan-

neer signaal- en chopperfre-

kwentie kort bij elkaar liggen.

Het slecht zichtbare beeld kan

dan alleen vermeden worden
als de chopperfrekwentie re-

gelbaar is.

— Stand van de schakelaar op

Altemate:

Nu wordt eerst het ene kanaal

volledig geschreven alvorens

het andere kanaal aan de beurt

komt. Dit betekent dus dat het

laatst geschreven signaal in tijd

achter loopt op het eerder ge-

schreven signaal. Derhalve is

fase-vergelijking van beide sig-

nalen onmogelijk. Een voor-

beeld: Stel de aangeboden sig-

naalfrekwentie is 1000 Hz en we
willen twee volledige sinus-

oïden schrijven. Eén periode

duurt 1 ms, dus voor twee peri-

oden hebben we 2 ms nodig.

Is het scherm verdeeld in 10

schaaldelen (divisions), dan

moeten we een tijdbasis kiezen

van 0,2 ms/div. Voor het schrij-

ven van 2 sinussen van elk sig-

naal zal dus een tijd van 4 ms
nodig zijn. Hieruit volgt dat de
schrijffrekwentie van de skoop

gelijk is aan 250 Hz. De beide

beelden zullen dan nog niet

hinderlijk flikkeren.

Wanneer de signaalfrekwentie

daalt naar 100 Hz of lager, dan
zal de schrijffrekwentie ook
een faktor 10 dalen en daarmee
op 25 Hz of lager komen te lig-

gen. Als de tijdbasis nu op

2 ms/div. is ingesteld, dan zul-

len dus 20 ms verstrijken voor-

dat het andere signaal geschre-

ven kan worden. Hieruit volgt

dus dat een der beide signalen

steeds ”in het donker zit”. We
krijgen dan een sterk flikke-

rend beeld dat onder bepaalde

omstandigheden nauwelijks

meer kan worden geïnter-

preteerd.

De schakeling
Het blokschema van figuur 3

geeft een indruk omtrent de

opbouw van de schakeling. We
zien twee aparte ingangs-

versterkers met elk een vertika-

le positie-instelling en een

Figuur 1. Blok-

schema van

een eenka-
naals-skoop.

Figuur 2. Het
omschakelen
bij chopperbe-
drijf. Omdat de
sprongen zo
snel zijn, zijn

de flanken niet

zichtbaar.

Figuur 3. Blok-

schema voor

de tweeka-

naals-voorzet.
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elektronische omschakelaar,

die door een pulsgenerator

tegengesteld-in-fase worden

gestuurd.

Figuur 4 toont het principe-

schema. In de ingangsverster-

kers zijn snelle, inverterend

geschakelde CMOS-opamps
CA 3130 gebruikt. De potme-

ters PI en P2 tellen bij het sig-

naal nog een gelijkspannings-

komponent op voor de onder-

linge vertikale verplaatsing van

de beelden. De elektronische

schakelaars bevinden zich in

IC3, een CMOS-IC type 4066.

Daar de ingangskapaciteit van

de skoop de flanken van een

gechopt signaal minder steil

zou maken (en daardoor zicht-

baar) is een snelle buffer-

versterker (IC4) tussengescha-

keld.

De pulsgenerator wordt gerea-

liseerd met Schmitt-trigger-

NAND’s NI en N2, waarbij P3

een frekwentievariatie van

50 Hz . . . 100 kHz mogelijk

maakt.

De vertragingsnetwerken welke

ondergebracht zijn in N4/N5
en N3/N6 verhinderen overlap-

ping in de schakelprocedure

van de beide omschakelaars.

Om het geheel onsymmetrisch

te kunnen voeden, zorgt IC7

voor een kunstmatige massa.

Opbouw,
instelling

en bedrijf

De printplaat en de voeding

(18 V en minimaal 50 mA) wor-

den in één kastje onderge-

bracht. Om radiostoringen door

het snelle schakelen te voorko-

men, dient dit een metalen

kastje te zijn. Nadat we de

schakeling op de skoop heb-

ben aangesloten, gaan we de

potmeters instellen. Met PI

wordt de nullijn van kanaal 1

op de bovenste helft van het

scherm ingesteld, en met P2

de nullijn van kanaal 2 op de

onderste helft. De tijdbasis stel-

len we in op 10 ^s/div. Daarna

stellen we P3 zó in dat we een

stilstaand beeld van de scha-

kelfrekwentie krijgen. P4 en P5

worden vervolgens zodanig in-

gesteld dat de schakelflanken

van het signaal zo steil moge-

lijk zijn, en daarmee (bijna) on-

zichtbaar worden.

Enkele beperkingen van de

schakeling zijn o.a.:

— het ontbreken van ingangs-

verzwakkers, waardoor de

signaal-amplitude niet hoger

mag zijn dan 12 V«.

— de geringe bandbreedte

(veroorzaakt door de opamps),

die voor LF-signalen echter toe-

reikend is.

Als de schakelfrekwentie on-

verhoopt zichtbaar mocht wor-

den, dan is een kleine

verdraaiing van P3 al voldoen-

de om geen last te hebben.

Omdat een normale skoop

geen trigger-uitgang bezit

waarmee men de elektronische

omschakelaars zou kunnen stu-

ren, is op altemate-bedrijf niet

verder ingegaan. Het is ook
niet aan te bevelen hier iets

aan te veranderen, omdat de

nauwkeurigheid van de tijdba-

sisgenerator door de bijkomen-

de kabelkapaciteit ongunstig

wordt beïnvloed. Voor het

zichtbaar maken van twee sig-

nalen is de schakeling zeker

toereikend.

Figuur 5. Koper
lay-out en kom-
ponentenopstel-
ling van de
print. De be-
drading van SI

loopt geheel
buiten de print.

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1,R2,R5,R6 = 100 k

R3,R4 = 120 k

R7...R10 = 4k7

R11.R12 = 10 k

P1,P2 = 100-k-

potmeter, lin.

P3...P5 = 5-k-

instelpotmeter

Kondensatoren:

C1,C2 = 220 p

C3 = 150 p

C4,C5,C10 = 100 n

C6 = 6n8

C7,C8 = 100 p

C9 = 100 /i/25 V

C11.C12 = 10 /i/25 V

Halfgeleiders:

IC1JC2JC4 = CA 3130

IC3 = 4066

IC5JC6 = 4093

IC7 = 741

Diversen:

SI = enkelpolige

omschakelaar

2 knoppen voor PI

en P2

4 coax-aansluitingen

voor de in- en

uitgangen

gestabiliseerde voeding

voor 18 V en 50 mA
metalen kastje
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De in februari ’84 gepubliceerde kapaciteitsmeter is een
apparaat, waar nauwelijks nog iets aan kan worden
verbeterd of toegevoegd. Maar we beseffen dat niet

iedereen die wei eens een kondensator wii meten, met-
een het geid beschikbaar heeft voor een dergeiijk iuxe

meetinstrument met digitale uit/ezing. Voor die kategorie

knutselaars hebben we nu de ’iow-budget-meter" — die
kost maar een krats en geeft niettemin verrassend goede
meetresultaten.

Eigenlijk zijn we er bij het ont-

werp van dit meetinstrumentje

op voorhand van uit gegaan dat

het als een soort "voorzetje”

moest kunnen fungeren voor

de universeelmeter. Die opzet

is ook geslaagd. Het aantal

onderdelen is beperkt geble-

ven en het stroomverbruik laag

(ca. 6 mA), zodat het een kom-
pakt, batterijgevoed apparaatje

kan worden. Voor de uitlezing

kan een willekeurige multime-

ter worden gebruikt.

Het meetprincipe van deze

kapaciteitsmeter is eenvoudig.

Kortweg gezegd, komt het erop

neer dat we de tijd meten die

nodig is om een kondensator

tot een bepaalde spanning op
te laden. Die tijd wordt omge-
zet in een spanning, welke op

haar beurt korrespondeert met

de kapaciteit van de kon-

densator.

Biokschema
Figuur 1 illustreert de opzet

van de kapaciteitsmeter. Omdat
één enkele keer opladen en

dan meten, ietwat moeilijk gaat

bij een kondensator (zodra je

meet, daalt de spanning), heb-

ben we een andere oplossing

bedacht: namelijk een schake-

ling die de kondensator voort-

durend beurtelings op- en
weer ontlaadt.

In figuur 1 zien we dat de te

meten kondensator Cx wordt

geladen met behulp van een
gestabiliseerde spanning en
een weerstand (R). Parallel over

Cx is een schakelaar aange-

bracht, welke door middel van

een kloksignaal wordt open- en
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dichtgestuurd. Tijdens de klok-

pulsjes wordt Cx dus steeds

snel ontladen; tijdens de

pulspauzes wordt hij weer
opgeladen.

Op het knooppunt van Cx en R
krijgen we daardoor een soort

"laadspanningsblokjes”, welke

door een schmitt-trigger wor-

den omgevormd tot een recht-

hoeksignaal. Aangezien de

duty-cycle hiervan evenredig is

met de kapaciteit van Cx, hoe-

ven we dit signaal alleen maar

te integreren om op de multi-

meter een met die kapaciteit

korresponderende spannings-

waarde te kunnen aflezen.

Een centrale rol bij dit prin-

cipe wordt gespeeld door de

schmitt-trigger. De triggerdrem-

pel hiervan vormt namelijk de

referentie voor de spanning

over Cx. Aangezien de schake-

ling gevoed wordt met een

gestabiliseerde 5-V-spanning,

weten we vrij nauwkeurig waar

die triggerdrempel ligt: name-

lijk op 2/3 van 5 V. De laadka-

rakteristiek van een konden-

sator (spanning als funktie van

de tijd) is:

^t
Uw = U (1 - e t

) (t = RC)

Dus op het tijdstip t = — ilnl/3

bereikt de spanning over Cx
een waarde gelijk aan 2/3 van

de voedingsspanning. De tijd

blijkt derhalve recht evenredig

te zijn met de waarde van Cx,

waarmee we kunnen konklude-

ren dat het principe van onze

schakeling wel degelijk korrekt

is.

Schema
In figuur 2 zien we de prakti-

sche uitwerking van een en

ander. De in het blokschema

geschetste opzet is niet moei-

lijk te herkennen. Er zijn maar
een paar wezenlijke verschil-

len. Om te beginnen hebben
we zowel de klokfrekwentie als

de laadweerstand omschakel-

baar gemaakt (met resp. Sla en
Slb), waarmee in totaal 6 meet-

bereiken zijn gekreëerd. Voorts

zijn er een paar komponenten
toegevoegd (T2.N3 en omge-
ving) ter kompensatie van para-

sitaire kapaciteiten en van de
meetfout als gevolg van het tus-

sentijds ontladen van Cx.

We zullen het schema even

snel doorlopen.

Figuur 1. Het
principe komt
erop neer dat

we langs de
eenvoudigste
weg gaan kij-

ken hoeveel
tijd er nodig is

om een kon-

densator tot

een bepaalde
spanning op te

laden.

Figuur 2. Zoals

te zien, blijft de
elektronica

zeer beschei-

den van om-

vang. De uitle-

zing gebeurt
met een gewo-
ne multimeter

(1-mA-bereik).
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Het kloksignaal wordt geprodu-

ceerd door een rond NI opge-

bouwde klokgenerator, in

kombinatie met een aantal

decimale delers (IC2. . .IC5).

De delers geven op de Q0-

uitgangen een signaal met een

duty-cycle van 10/90 (10% hoog,

90% laag). Gedurende de 10%

hoog-tijd wordt Cx via Tl ontla-

den — Tl vervult dus de rol

van schakelaar. Als de klokpuls

voorbij is, spert Tl en kan Cx
zich via een van de weerstan-

den R2, R3 of R4 opladen. Door

met SI de klokfrekwentie en/of

de laadweerstand om te scha-

kelen, is het meetbereik in zes

stapjes instelbaar van 100 pF tot

10 juF.

N2 fungeert als (inverterende)

schmitt-trigger voor de over Cx
gemeten spanning, waarna het

signaal via de buffer N5/N6/

N7, het integrerend netwerk

R7/C4 en instelpot P2 aan de
uitgang verschijnt. Uitgelezen

wordt er met een multimeter,

welke in het 1-mA-bereik is

geschakeld. In principe mag
dit zowel een analoog als digi-

taal instrument zijn, maar een
digitale meter heeft het nadeel

dat er in de hogere bereiken

een ietwat instabiele uitlezing

ontstaat als gevolg van de lage

meetfrekwentie.

Dan hebben we nog één ding

niet besproken — en wel de

eerder genoemde kompensa-

tieschakeling. Deze is gereali-

seerd door aan het meetnet-

werk R2,R3,R4/Cx een tweede
netwerk (P1.R5/C3) parallel te

zetten, waarbij T2 als schake-

laar fungeert. Via een extra

schmitt-trigger (N3) worden de
"laadspanningsblokjes” van C3
met behulp van N4 (EXOR) af-

getrokken van het oorspronke-

lijk signaal.

Deze hele ceremonie heeft een
tweeledig doel. Door de gerin-

ge waarde van C3, zal in de
hogere meetbereiken op de
uitgang van schmitt-trigger N3
een signaal staan dat nagenoeg
exakt overeenkomt met het

kloksignaal. Door dit af te trek-

ken van het meetsignaal, krij-

gen we een perfekte kompen-
satie voor de 10% ontlaadtijd

van Cx.

Bij het meten van kleine kapa-

citeiten, zal de waarde van C3
echter in toenemende mate

een rol gaan spelen. De door

N3 geleverde pulsen worden

dan in verhouding breder, het-

geen een kompensatie vormt

voor eventuele parasitaire kapa-

citeiten van bijv. meetsnoeren.

Voor hen die de werking van

de schakeling nog eens rustig

willen doorgronden, zijn in het

tijdvolgordediagram van figuur

3 de belangrijkste signalen op
een rijtje gezet.

Bouw en
afregeüng

Tja, wat moeten we over de
bouw eigenlijk nog vertellen. U
hebt waarschijnlijk uit figuur 4

al afgeleid dat er een print is

ontworpen voor de kapaci-

teitsmeter. En aangezien de
schakeling toch al niet bijster

gekompliceerd is, wordt de

bouw hiermee gereduceerd tot

een simpele routineklus — ”a

piece of cake”, zoals de Ameri-

kanen het zo plastisch uitdruk-

ken. Als behuizing kan een

multi-box type MBPO 126540

worden gebruikt of een ander

passend kastje (van OKW bijv.)

Oh ja, een ding hebben we
nog niet genoemd, en dat is

schakelaar S3. Om te voorko-

men dat als gevolg van een

lege batterij ongemerkt meet-

fouten zouden ontstaan, heb-

ben we met S3 een mogelijk-

heid tot batterijkontrole

gekreëerd. Met S3 in stand B

wordt er normaal kapaciteit

gemeten; in stand A gaat er via

R6 een stroompje van ca. 1 mA
door de multimeter lopen,

zodat bij een goede batterij de
multimeter tot de volle schaal

moet uitslaan.

Figuur 3. Tijd-

volgordedia-

gram van de
schakeling. De
triggerdrempel

van schmitt-

trigger N2 ligt

op 2/3 van de
voedingsspan-

ning. N3 levert

het kompensa-
tiesignaal.
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Tabel 1

C C gemeten C gemeten met
bereik opgegeven (Ml = analoog) meetserie-instrument

(
10 pF 10,8 p 9.2 p
33 pF 37,0 p 31,2 p

t 68 pF 77,5 p 64,5 p

(
100 pF 110 p 94,5 p

2

1

330 pF 350 p 330 p

I
680 pF 660 p 640 p

* 1 n 0,98 n 0,95 n

|

( 3n3 3,25 n 3,20 n

3 6n8 6,80 n 6,65 n
1

1 10 n 10,0 n 9,83 n

|

l 33 n 30,2 n 31 n

4 < 68 n 69,2 n 69 n
‘ 100 n 102 n 102 n

|

( 330 n 338 n 336 n

5 <
, 680 n 685 n 674 n
* 1 y 1,01 m 0,993 \x

/ 1 n elko I.IO/i 1,09 m

6 -

{
4 M7 5,80 n 5,90 /i

\ 10 overflow 11.3/i

Tenslotte nog de afregeling.

Dat is gelukkig een heel sim-

pel karwei.

— We sluiten nog even geen
kondensator aan, zetten SI in

bereik 1 (100pF) en regelen

met PI de meteruitslag op nul

af.

— Vervolgens sluiten we een
nauwkeurige kondensator

van 10 nF (MKT of nog beter:

polystyreen) aan op de
ingangsklemmen, schakelen

om op bereik 3 (10 nF) en ver-

draaien P2 tot de meter volle

uitslag (1 mA) laat zien. Klaar.

Nauwkeurigheid
Gemeten naar de simpele

opzet en de uiterst vriendelijke

prijs, kan de nauwkeurigheid

van onze low-budget-meter niet

anders dan verbluffend worden
genoemd. Tabel 1 geeft een
aantal vergelijkende metingen,

welke werden uitgevoerd met
de "echte” kapaciteitsmeter uit

de meetserie als referentie. In

de bereiken 2 t/m 5 zijn de
verschillen minimaal, zoals te

zien. Alleen in het gevoeligste

bereik geeft onze low-budget-

meter wat te veel aan; het

meetserie-instrument lijkt daar

echter een tikkeltje te weinig

aan te geven.

De afwijkingen in het hoogste

bereik moeten worden toege-

schreven aan de onnauwkeu-
righeid van elko’s (vaak

—10%/ +50%). Ook keramische

kondensatoren kunnen trou-

wens aardig onnauwkeurig zijn.

Figuur 4. De
print is lekker
kompakt. Ook
de draaischa-

kelaar SI kan
er rechtstreeks

op worden
gemonteerd.

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1,R6 = 10

k

R2 = 68 k (1%)

R3 = 6k8 (1%)

R4 = 680 Q (1%)

R5 = 33 k

R7 = 1 k

PI = 25 k instel

P2 = 5 k instel

Kondensatoren:

Cl = 120 p

C2 = 8p2

C3 = 68 p

C4 = 10 m/16 V

C5 = 330 n

C6 = 100 n

C7,C8 = 47 n

Halfgeleiders:

Tl J2 = BS170

IC1 = 78L05

IC2...IC5 = 4017

IC6 = 40106

IC7 = 4030

Diversen:

51 = draaischakelaar

2x6 standen

52 = schakelaar

enkelpolig

53 = drukschakelaar

met wisselkontakt

behuizing: bijv. multi-

box MBPO 126540

Geschatte bouwkosten:

circa f 55, -

(exkl. draaispoelmeter)

Tabel 1. Een
aantal vergelij-

kende metin-

gen tussen de
low-budget-

meter en een
"echt" meetin-

strument. Ons
simpele appa-
raatje komt er
bepaald niet

slecht vanaf.
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MIDI-EXPANDER
VAN BÖHM
Tot voor kort was de markt voor digitale

synthesizers uitsluitend voorbehouden aan kanten-
klare units van Japanse origine. De Duitse firma

Böhm heeft a/s eerste in Europa geprobeerd dit

monopolie te doorbreken. Zij introduceerde een
polyfone MtDt-kompatibeie expander die

uitsluitend ais bouwpakket verkrijgbaar is.

Een expander is in princi-

pe een muzieksynthesizer

die ontworpen is om be-

stuurd te worden via de
input van zijn MIDI (Musi-

cal Instrument Digital Inter-

face). Dit type synthesizer

is tegenwoordig al ver-

krijgbaar in verschillende

uitvoeringen en prijsklas-

sen. De voordelen en
technische kenmerken van
de MIDI-standaard heb-

ben we in ons januari-

nummer al kort besproken.

Het feit dat de expander
van Böhm alleen verkrijg-

baar is als bouwpakket
maakt het voor de lezer

met zowel een voorliefde

voor muziek als ook voor

elektronica geweldig inte-

ressant. Na het lezen van
dit artikel kan men dan
zelf beslissen of deze

nieuwe synthesizer al dan
niet een konkurrent is voor

kant-en-klare units van

dezelfde prijsklasse.

• 'Ö* 1

- ';X - W»

12 of 24
polyfone

stemmen
De basisversie van de
MIDI-expander van Böhm
is een digitale, volledig

programmeerbare 12-

stemmige polyfone synthe-

sizer met 98 voorgepro-

grammeerde klanken op-

geslagen in ROM (Read
Only Memory), terwijl 98

andere opgeslagen kun-

nen worden in de niet-

vluchtige RAM (Random
Access Memory). Er is een
back-up-batterij inge-

bouwd om de door de
gebruiker ingestelde voor-

keur te bewaren als de
stroom uitgeschakeld
wordt. Voor toepassingen
waarvoor meer dan het

totaal van 196 presets

nodig is, kan een cassette-

recorder gebruikt worden
als massageheugen (op

ongeveer dezelfde wijze

als bij de personal com-
puters).

Dank zij het krachtig

software-pakket "MIDI-

recorder" van Treesoft

(NL-distr: MOPRO, Utrecht)

en de nieuwe Atan 1040 ST
waren wij in de gelegen-
heid om de polyfonische

en de multi-channel-moge-

lijkheden van de Böhm-
expander te beluisteren.
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Figuur 1. De midi-expander

van Böhm wordt aange-

sloten op een sequencer
of een programmeerbaar
toetsenbord. Op deze wijze

kunnen de meest kom-
plexe klanken worden
opgewekt.
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De uitgebreide versie van
de expander is een 24-

stemmig type waaraan
een analoge phasing/

chorus-eenheid toege-
voegd kan worden. Jam-
mer genoeg is in de
basisversie van het bouw-
pakket niet de 19-inch-

behuizing opgnomen;
Böhm heeft echter wel
een geschikte, voorge-

boorde behuizing in het

programma, voor verdere
uitbreiding van de 98-

preset-banks is Böhm van
plan een geheugenuit-
breiding te introduceren

voor 392 permanent be-

schikbare presets. De
basisversie heeft een stan-

daard 16-kanaals MIDI-

input voor de gelijktijdige

besturing van maximaal
12 stemmen (of 24 in de
uitgebreide versie). De
expander kan dus simul-

taan 16 specifieke klanken
produceren, met elk een
eigen karakteristiek. Ver-

der kan een aantal van
deze geprogrammeerde
klanken polyfoon gebruikt
worden (d.w.z. verschillen-

de stemmen op één enkel

Figuur 2. De frontplaat-

indehng van de program-
meerbare MIDÏ-expander
van Böhm.

Figuur 3. Zo ziet de achter-

zijde er uit.

MIDI-kanaal) met een
maximum van 12 of 24

stemmen, verdeeld over 16

kanalen. Het is nou juist dit

aspekt van de expander
van Böhm, dat naar onze
mening ontbreekt bij ver-

gelijkbare apparaten van
dezelfde prijsklasse.

Hef principe

van de
klankopwekking
De Böhm-expander wekt
klanken op volgens de
additieve synthese-

methode. Deze methode
maakt gebruik van fase-

modulatie (PM = phase
modulation), ongeveer te

vergelijken met fase-

vervorming (PD = phase
distortion) en frekwentie-

modulatie (FM = fre-

quency modulation); twee
methodes die steeds meer
toegepast worden in digi-

tale synthesizers. Het zou
echter te ver gaan om in

dit artikel de technische
bijzonderheden van deze
modulatiemethoden
nader toe te lichten. Het

algemene principe van
de additieve synthese-

methode is, dat elk uit-

gangsgeluid in feite een
kombinatie is van digitaal

opgewekte sinusoïdale

spanningen. In tegenstel-

ling tot de subtraktieve

methode worden alleen

die bestanddelen van
klanken opgewekt, die

van belang zijn voor een
bepaald beoogd uit-

gangsgeluid; in dit appa-
raat zijn dus geen filters

opgenomen. De subtrak-

tieve methode gaat even-

wel uit van een grote

hoeveelheid boventonen
(harmonischen) waaruit
vervolgens de gewenste
gefilterd worden.
Bij de expander van Böhm
gaat de klankopwekking
in principe als volgt: er

zijn vier generatoren (ook

operators genoemd) die,

afhankelijk van de gebrui-
ker, gekombineerd kunnen
worden in acht algoritmen
(konfiguraties). In elk van
deze algoritmen kan een
operator (jammer genoeg
een vaste) naar zichzelf

teruggekoppeld worden,
zodat een bepaalde mate
van feedback ontstaat

waarmee ruis geprodu-
ceerd wordt. Kwa funktie

kunnen deze operators het

best vergeleken worden
met de algemeen beken-
de VCO-VCA-VCF-modules,
elk met zijn eigen ADSR,
die te vinden zijn in ana-
loge synthesizers; zij zijn

ontworpen om klanken te

produceren enbf te modu-
leren. In de meeste digi-

tale synthesizers wordt de
LFO-funktie niet vervuld

door een zelfstandige

module, maar door een
logische funktie met het-

zelfde effekt. In het MIDI-

artikel (januari *86) is al

gezegd dat de meeste
digitale synthesizers over

slechts één LFO-funktie

beschikken, alleen be-
doeld voor vibrato. Vol-

gens veel gebruikers van
analoge synthesizers is dit

betreurenswaardig, omdat
zij weten dat er meer inte-

ressante toepassingen
voor de LFO-funktie te

bedenken zijn. Het is jam-
mer dat ook Böhm de
expander slechts van één
vibrato-LFO voorzien heeft.

De operators in de expan-
der van Böhm zijn alleen
toegankelijk via software

en niet via hardware-
komponenten zoals pot-

meters of schakelaars. In

plaats daarvan kan de
gebruiker een aantal
parameters programme-
ren teneinde de gewenste
klankeffekten te verkrijgen.

Deze parameters worden
verdeeld in twee groepen;
één groep is identiek

voor alle operators en de
andere is opgebouwd uit

operator-specifieke para-
meters. Een van deze
parameters is de relatieve-

pitch-parameter die niet

in eenheden van frekwen-

tie (Hz) uitgedrukt wordt,

maar in getallen of in

voetmaten van de betref-

fende grondtoon; op deze
methode zullen we nog
terugkomen. De uitgangs-

amplitude van de opera-
tor kan geprogrammeerd
worden tussen de relatieve

waarden 0 en 99; de mate
van ontstemdheid (detu-

ning) ten opzichte van de
andere generatoren is ook
programmeerbaar (0 tot

7), terwijl er een aantal
relatieve parameters is om
het omhullende-profiel
van het door iedere gene-
rator opgewekte signaal
te definiëren.

Onder de groep van ge-
meenschappelijke para-
meters valt o.a. de kode
voor de gewenste interne

konfiguratie van de
expander (algoritme), een
parameter voor de fre-

E F H I J
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Parameter

Detuning

Harmonie

Level

Envelope scaling

Attack

Decay
Sustain

Sustain Level

Release 1

Touch sensitivity

Level scaling +

Level scaling -

Release 2

Harmonie 0

Harmonie 1

Harmonie 2

Harmonie 3

Harmonie 4

Harmonie 5

Harmonie 6

Harmonie 7

Harmonie 8

Harmonie 9

Harmonie 10

Harmonie 1

1

Harmonie 12

Harmonie 13

Harmonie 14

Harmonie 15

Range

- 7

- 15

-99
- 3

0-31
0-31
0-31
0-15
0-15
0-99
0-99
0-99
0-15

Octave

0

Octave

1

Octave

2

Octave

3

Octave

4

64' 32* 16* 8* 4’

32* 16* 8* 4* 2
'

16’ 8* 4* 2* 1’

1 0 2/3' 5 1/3* 2 2/3* 1 1/3* 2/3’

8* 4’ 2* 1’ 1/2*

6 2/5‘ 3 1/5* 1 3/5’ 4/5* 2/5’

5 1/3’ 2 2/3* 1 1/3’ 2/3* 1/3’

4 4/7* 2 2/7* 1 1/7* 4/7’ 2/7’

4' 2* 1* 1/2* 1/4’

3 5/9* 1 7/9* 8/9’ 4/9* 2/9’

3 1/5’ 1 3/5* 4/5' 2/5* 1/5’

2 10/11' 1 5/11* 8/11* 4/11* 2/11*

2 2/3’ 1 1/3’ 2/3* 1/3’ 1/6’

2 6/13’ 1 3/13* 8/13* 4/13* 2/13’

2 2/7* 1 1/7’ 4/7’ 2/7* 1/7*

2 2/15* 1 1/15* 8/15* 4/15* 2/15’

Parameter Range

Feedback 0-7
Octave 0-7
Second Generator 0 — 12

Connection diagram 0-7
Options 0-7
Vibrato depth 0-99
Vibrato frequency 0-99
Vibrato delay 0-99
Vibrato after touch 0 — 99

Options: 1 = monophone
2 = glide on

4 = ensemble on

Connection diagram:

DYNAMIC 12/24
Programming Parameters

Connection diagram:

kwentie en de intensiteit

van het vibrato-eftekt als-

ook een parameter voor

de mate van terugkoppe-

ling gebruikt bij operator

1 .

Bij de uitgebreide versie

van de expander heeft

men 24 stemmen ter

beschikking.

Ook is er een zogenoem-
de "second generator" -

parameter, waarmee de
polyfone stemmen in

paren gekoppeld worden.
Is voor een bepaald instru-

ment deze second-genera-
tor-parameter ingescha-

keld, dan worden er (per

toets en voor dit instru-

ment) van de 12 of 24 be-

schikbare stemmen twee
afgetrokken (i.p.v. 1). Dit wil

echter niet zeggen dat

men stemmen verliest;

integendeel, dit arrange-

ment maakt zwevingen
mogelijk waardoor een
indrukwekkende klankim-

pressie ontstaat (vooral bij

strijkinstrumenten). Het

aldus verkregen effekt kan
het beste worden vergele-

ken met een piano waar-

van twee of drie snaren
bijna hetzelfde gestemd
zijn. Dit ogenschijnlijk

onbelangrijke detail kom-
penseert afdoende het

relatief geringe aantal

operators.

'loonaan-

geven(d)”

Omdat Böhm een reputa-

tie heeft op het gebied
van elektrische orgels in

bouwpakketvorm, is het

niet vreemd dat zij een
toonhoogte niet uitdrukken

in een frekwentie (hertz)

maar in harmonischen of

voetmaten. Deze techniek

wordt ook gebruikt door
orgelspelers die er de
term " voet" voor gebrui-

ken. Teneinde de uit-

gangstoon van een ope-
rator in te stellen, moet de
gebruiker een kodegetal

specificeren om daarmee
een bepaalde voetmaat
te selekteren; deze is

natuurlijk afgeleid van
een basisfrekwentie waar-

van de toon aanvankelijk,

net als bij de andere ope-

ratoren, gedefinieerd

wordt met de "oktaaf"-

parameter. Samen met de
mate van ontstemdheid

die gespecificeerd wordt

voor elke operator, heeft

de genoemde methode
van toonkontrole bijzonder

interessante klankeffekten

tot gevolg, terwijl het pro-

grammeringsgemak niet

aangetast wordt.
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Gründlichkeit”

Het bouwpakket is uitzon-

derlijk kompleet: Een spe-

ciale ingegoten transfor-

mator, MIDI-kontrastekers

van het DIN-type, 6,3mm-
chassisdelen voor de
audio-verbindingen, net-

snoer, dubbele glaszeke-

ringhouder, druktoetsen

voor de verschillende funk-

ties en displays voor mon-
tage in het frontpaneel,

koellichaam, alle kabels
en interne konnektoren,

back-up-batterij voor het

"onthouden” van de
inhoud van het RAM-
geheugen en last but not

least alle komponenten
voor de printen (van IC-

voetjes van uitzonderlijke

kwaliteit tot de micro-

processor-chip en zelfs sol-

deertin).

De hoofdprint is groot (4

maal eurokaartformaat),

dubbelzijdig en doorge-
metalliseerd, waardoor
niets meer een snelle en

efficiënte voltooiing in de
weg staat. Teneinde kort-

sluitingen te voorkomen,
is de soldeerzijde van
de print dusdanig ontwor-

pen dat er geen koperba-
nen lopen tussen twee
IC-pennen. Er zijn ook
twee afzonderlijke printen

voor de komponenten van
het frontpaneel en voor

de input- en output-kon-

trastekers aan de achterzij-

de. Böhm heeft het aantal

instelpunten met opzet zo

klein mogelijk gehouden;
na voltooiing hoeven er

slechts 4 potmetertjes

ingesteld te worden, en
deze hebben dan ook
nog betrekking op de
cassette- en phaser-uitbrei-

dingen.

De tijd die men nodig
heeft om deze toch bijzon-

der uitgebreide synthesizer

te voltooien, hangt voor

een groot deel af van de
individuele vaardigheid

en ervaring. Toch is het af

te raden om te proberen

de expander binnen zo’n

uur of 12 af te krijgen.

Gaat men te werk volgens

de stap-voor-stap methode,

zoals in de handleiding

van Böhm, dan hebben
zelfs de minst ervaren hob-

byisten al bij de eerste

keer een redelijke kans

van slagen, vooropgezet

dat men beschikt over het

juiste (eenvoudige) ge-

reedschap.

Na een grondige visuele

kontrole van de voltooide

printen kan men ertoe

overgaan voor de eerste

keer de voeding in te

schakelen. Maak niet

dezelfde vergissing als wij;

we monteerden namelijk

de mikroprocessor 6809
verkeerd! Op de hoofd-

print moeten namelijk zo’n

50 IC’s gemonteerd wor-

den, waarvan 9 stuks

40-pens. Al deze IC’s moe-
ten in dezelfde richting

gemonteerd worden, be-

halve. . .de CPU! Na deze
ietwat domme vergissing

(gelukkig bleek de 6809

voldoende "foolproof”)

was de expander meteen
volledig operationeel. Met
behulp van een versterker

en een stel luidsprekers

kunnen de eerste akkoor-

den tevoorschijn getoverd

worden door middel van
een MIDI-keyboard; hier-

voor kan men ook een
MIDI-kompatibele synthesi-

zer gebruiken of een mi-

crop rocessorsysteem
waarmee men met be-

hulp van de passende
software MIDI-data kan
leveren aan de desbetref-

fende input van de expan-

der.

15 toetsen

om te

programmeren
De expander is werkelijk

erg eenvoudig te bedie-

nen, omdat men slechts

hoeft te beslissen welke
van de bovengenoemde
presets men voor een of

meer MIDI-kanalen wil

besturen. Een LED geeft

aan dat er data ontvan-

gen worden aan de MIDI-

input van de expander en
twee 7-segment-displays

laten zien welk MIDI-

kanaal op dat moment in

gebruik is; twee andere
displays geven de bijbe-

horende preset-kode voor

dat MIDI-kanaal aan. De
kode kan geprogram-
meerd worden door een-

voudig de toetsen 0 tot 9

te gebruiken; voor het kie-

zen van een ander kanaal
gebruikt men de CHAN-
NEL-toets, die het hele

bereik van kanaal-preset-

kombinaties laat zien. Dit

eenvoudige geheel van
toetsen en displays is een
redelijk kompromis voor

het afdoende programme-
ren van de expander.
Om eigen klanken en
klankkleuren te kreëren,

kunnen de 98 in de ROM
aanwezige presets naar
de RAM gekopieerd wor-

den, door tijdens het

inschakelen op de EDIT-

toets te drukken. In dit ver-

band zal ook de al eerder

besproken back-up-voor-

ziening voor het RAM-
geheugen door musici en
komponisten bijzonder

gewaardeerd worden. De
ROM-naar-RAM-kopieer-
procedure kan gebruikt

worden wanneer men wil

beginnen met "iets”, d.w.z.

met een van de 98 door
Böhm ingebrachte presets.

Het kopiëren duurt minder
dan twee sekonden; op
het display verschijnt dan
"init”. Er is ook een proce-

dure om te beginnen met
"niets".

Deze korte beschrijving

bevat natuurlijk geen
diepgaande uitleg over

het werkelijke programme-
ren van de expander,
maar in de handleiding
gaat Böhm daar uitge-

breid op in.

Het ktankbereik

Onder het grote aantal in

de ROM opgeslagen klan-

ken bevinden zich ook
”gesynthesizerde” imitaties

van een bandoneon, een
Hawaï-gitaar, een kerk-

orgel, verschillende elek-

tronische orgels, een
kopersektie, de menselijke
stem, snaarinstrumenten
etc. Bij de perkussie-

instrumenten treft men een
bijzonder goede vibrafoon

aan, een xylofoon en een
marimba, alsook een
”glockenspier van bijzon-

der goede kwaliteit. Los

van deze imitaties is er
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natuurlijk ook een uitge-

breide keuze aan moder-
ne synthesizergeluiden.

Deze kunnen gemakkelijk

door elkaar gebruikt wor-

den; men experimenteert

gewoon met de program-
meringsparameters (trial-

and-error-methode). De
parameters kent men snel

uit het hootd; na een paar
dagen met de expander
gewerkt te hebben, hoeft

men alleen nog maar de
preset-kodes op te zoeken
die niet zo vaak worden
gebruikt.

De Böhm
DYNAMIC 12/24

vergeleken met
de Yamaha
TX7

Om een beter inzicht te

krijgen in de relative kwa-

liteiten van de expander
van Böhm, is het misschien

wel handig deze eens te

vergelijken met de alge-

meen bekende Yamaha
TX7. We hebben hier geko-

zen voor de TX7 omdat er

tussen dit apparaat en de
DYNAMIC 12/24 uit ons arti-

kel drie belangrijke over-

eenkomsten bestaan. In

de eerste plaats zijn beide

apparaten kwa tunktie

gelijk aan elkaar (beide

apparaten werden ontwor-

pen als uitbreiding voor

andere elektrofone instru-

menten: de TX7 voor de
populaire digitale synthe-

sizer DX7, de DYNAMIC
12/24 voor Böhm-orgels). In

de tweede plaats worden

beide apparaten aange-
boden voor ongeveer
dezelfde prijs, en in de
derde plaats wordt de TX7

door velen gezien als een
soort standaard.

Het eerste merkbare ver-

schil tussen de twee
apparaten is dat de
DYNAMIC 12/24 helemaal
en direkt geprogram-
meerd kan worden via de
toetsen op het frontpa-

neel, dus zonder de hulp

van extra apparatuur. De
klanken van de TX7 daar-

entegen kunnen alleen

maar geprogrammeerd
worden met behulp van

de DX7 of een vergelijkba-

re synthesizer.

Een ander verschil komt te

voorschijn bij het gebruik

van de MIDI-interface en

het daarbij behorende
protokol.

Terwijl de TX7 ontworpen is

voor een vast arrange-

ment van één klank op
één MIDI-kanaal, is de
standaard 12-stemmige

versie van de Böhm-
expander in staat tot

simultane 12-kanaals MIDI-

ontvangst (of zelfs

16-kanaals in de uitgebrei-

de 24-stemmige versie);

tegelijkertijd kunnen deze
12 of 16 klanken bestaan

uit 16 (of zelfs 24) verschil-

lende tonen. Dit geeft aan
de expander van Duitse

makelij natuurlijk een
behoorlijke voorsprong.

Geen wonder! Daar zit

een Nederlandse ontwer-

per achter. .

.

Psycho-akustika

Omdat smaken nu een-

maal verschillen, zit het er

dik in dat elk oordeel over

de kwaliteit van de door

de expander geprodu-
ceerde klank subjektief is.

Uit muzikaal oogpunt
gezien is er weinig of

geen verschil tussen de
PM- en FM-synthese en
daarom zullen we er dan
ook niet verder over uitwei-

den. De zes operatoren en
32 algoritmes van de
Yamaha TX7 lijken de
mogelijkheden van de
expander van Böhm dan
wel te boven te gaan,
maar om nou te zeggen
dat de presets op de
TX7 beter zijn dan die

op de DYNAMIC 12/24 is

wel wat overdreven; deze
laatste zijn eenvoudig-

weg. . .anders, exotisch,

charmant. Het grote aan-

tal beschikbare operato-

ren in de TX7 maakt een
rijke klank mogelijk, vooral

bij de "aanslag" (tran-

sients); de uitstekende

kwaliteit ervan laat zien

dat de ontwerpers van
Yamaha het belang van
een goede inzetkarakte-

ristiek in de definitie van

een vokale of instrumenta-

le klank duidelijk begre-

pen hebben. De voortdu-

rende nadruk op de inzet-

ten kan evenwel een be-

paalde vermoeidheid bij

de luisteraar veroorzaken;

de hogere frekwenties wor-

den namelijk tijdens het

inzetten buitensporig

benadrukt. De expander
van Böhm werkt juist

tegengesteld en geeft

door de nadruk op de
lage frekwenties en lage
middenfrekwenties een
gelijkmatigere, warmere
klank te horen.

Misleidende

getallen

Wanneer men het aantal

stemmen telt dat beschik-

baar is voor polyfone

arrangementen, dan komt
de TX7 als overwinnaar uit

de bus, omdat deze over

een 16-stemmige polyfonie

beschikt (de DYNAMIC
12/24 is maar 12-stemmig).

Dit verschil is echter niet

zo belangrijk als men mis-

schien zou denken, omdat
de Böhm-expander een
polyfonie van klanken te

zien geeft, d.w.z. niet 12

verschillende stemmen,
maar 12 verschillende

instrumentale klanken. De
24-stemmige versie van
Böhm overtreft de TX7 zon-

der twijfel nog meer. Een

ander verschil zit in het

aantal (voorgeprogram-
meerde) klanken dat in

het ROM-geheugen opge-
slagen is: 98 in de Böhm
en 32 in de Yamaha). Ook
nu weer moet aan dit

soort getallen niet al te

zwaar getild worden,

omdat er afdoende mid-

delen zijn om hier veran-

dering in te brengen
(ROM-uitbreidingenfoar-

tridges, cassette-interfaces

en verschillende MIDI-

interfaces). Vanuit muzi-

kaal oogpunt gezien is de
diskussie over "wie er nou
de meeste heeft" dus
onbelangrijk.

Ergonomie
Het is natuurlijk juist dat
de 7-segment-displays op
de expander van Böhm
alleen geschikt zijn voor



de weergave van geko-

deerde Informatie. Deze
displays hebben echter

het voordeel dat zij,

anders dan het LCD-

display van de TX7, onder
de meest slechte licht-

omstandigheden nog
leesbaar zijn. De bedie-

ning van de toetsen is bij

beide eenheden even
goed. Hoewel de Böhm-
expander voorzien is van
een stereo-uitgang, is de
aansluiting voor een

hoofdtelefoon bij de TX7

ook niet te versmaden.
Men kan niet voorbijgaan

aan het feit dat de
"ensemble” -uitbreiding

aan de Böhm-expander
een rijke klank geeft en
ruimschoots kompenseert
voor het relatief kleine

aantal operators. Jammer
genoeg heeft de DYNA-
MIC 12/24 geen snelle en
automatische toename
van de uitlezing van de
preset-pa rameter op het

display. De nivo-aanpas-

singskarakteristieken (level

scaling) van beide eenhe-

den zijn ongeveer hetzelf-

de; dit geldt ook voor hun
after-touch-kwaliteiten.

Opvallend is hier echter

dat de Böhm-expander de
mogelijkheid heeft tot

simultane specifikatie van
16 verschillende waarden
voor deze parameters, ter-

wijl dit op de Yamaha
slechts met één tegelijk

mogelijk is.

Dit waren de meest essen-

tiële punten. Bedenk ech-

ter wel dat de expander
van Böhm geleverd wordt

als bouwpakket (geheel

volgens de traditie van de
firma Böhm), terwijl de
Yamaha TX7 kant-en-klaar

gekocht wordt. Het plezier

dat elektronica- en mu-
ziekhobbyisten zullen bele-

ven aan het in elkaar

zetten van een goed elek-

tronica-bouwpakket zal

echter altijd een van de
grote voordelen van ae
expander van Böhm
blijven.

Faites vos jeux

Elk van de genoemde
expanders zal ongetwijfeld

zijn eigen aanhangers
hebben, die door dik en
dun "hun” apparaat ver-

dedigen. De kombinatie
TX7/DX7 verdient natuurlijk

onze achting en bewon-
dering. Wanneer we ech-
ter spreken over een
state-of-the-art digitale

expander gaat onze sym-
pathie toch uit naar de

Böhm DYNAMIC 12/24.

Hoewel wij bijzonder goed
beseffen dat dit artikel

nogal subjektief is, zal het

toch duidelijk zijn dat er

meer of minder duidelijke

verschillen zijn tussen bei-

de expanders. Deze ver-

schillen worden vaak wat
al te sterk naar voren

gehaald in de reklame (of

juist verzwegen). In tegen-

stelling tot een gewone
koper hadden wij de
gelegenheid om dit

apparaat eens grondig te

testen en te vergelijken.

Konk/usie

Door zijn vele kwaliteiten is

de expander van Böhm
een krachtige nieuwkomer
op de door Japanse fir-

ma’s gedomineerde markt
voor synthesizers. De Duitse

firma is er in geslaagd
een technisch hoogwaar-
dige, state-of-the-art-

muziekgenerator op de
markt te brengen, die met
zijn unieke prestaties, de
lage prijs en de verkrijg-

baarheid als bouwpakket,
vergelijkbaar is met de
dure kant-en-klare eenhe-
den van andere firma's.

Inlichtingen:

Böhm Nederland,
Herculesplein 229, Utrecht,

tel 030-523423.

MOPRQ Postbus 85026,

3508 AA Utrecht.

De belangrijkste kenmerken van de Böhm
DYNAMIC 12/24 expander

Additieve digitale synthese (fase-modulatie)

4 operators (één met feedback) en 8 algoritmes

die 4 ADSR’s gebruiken met aanslaggevoelig-

heid en nivo-aanpassing (level scaling).

12- of 24-stemmige polyfonie (afhankelijk van

de versie).

98 in het ROM-geheugen opgeslagen klanken.

98 in het RAM programmeerbare klanken met
back-up-voorziening.

Grote ROM-uitbreiding in de nabije toekomst.

Vibrato en vibrato-after-touch.

Glissando (glide), modulatie-instelling, after-

touch, toetsgevoeligheid, etc.

Programmeerbare koppeling van polyfone stem-

men in paren voor ”string”-effekten.

Tuning/detuning (standaard 440 Hz).

Direkt programmeren van 98 presets op de
expander; geen extra apparatuur nodig.

Cassette-interface mogelijk.

Krachtige MIDI-interface; simultane besturing

van 16 verschillende klanken op de 16 beschik-

bare kanalen (de zogenaamde "Böhm Extra

Mode”, een soort van super-MIDI-monomode).
Read-out van de parameters op vier 7-segment-
displays op het frontpaneel.

15 funktietoetsen; 10 numerieke en 5 multifunk-

tionele programmatoetsen met LED-indikatie.

Analoog "ensemble” circuit (BBD) naar keuze.

Een pedaal voor het "doorstappen” van preset

naar preset.

Netvoeding ingebouwd.
Platte 19-inch-behuizing naar keuze beschik-

baar; voorgeboord en bedrukt.
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-CLirLLff l^ pr,nten

i IflP/^zelf maken

^rf
I U hebt hiervoor

nodig: een spuitbus
^ transparant-spray, een
layout-pagina, een UV-lamp,
natronloog en positief foto-

gevoelig printmateriaal (evt.

lP
|
'y' zelf ma-

r ken met p°s^
If tieve fotokopieer-

lak en printmateriaal).
^ De fotogevoelige

koperzijde van het printma-

teriaal wordt met de
transparant-spray goed nat

gespoten.

De uit de layout-pagina

geknipte koper-layout (in

spiegelbeeld) legt u met de
gedrukte zijde op het natte

printmateriaal. Druk het

papier licht aan en verwijder

eventuele opgesloten lucht-

belletjes door voorzichtig

met een prop papier over

de layout te strijken.

Het geheel kan nu met
een UV-lamp belicht wor-

den. De belichtingstijd is

afhankelijk van de gebruikte

UV-lamp, de afstand hiervan

tot het printmateriaal en het

fotogevoelige materiaal.

Na het belichten verwij-

dert u het layoutvel (nog
meerdere malen bruikbaar)

en spoelt u het printmate-

riaal onder stromend water

schoon.

Na het ontwikkelen van
de fotogevoelige laag in

natronloog (ongeveer 9 gram

in 1 liter water oplossen) kan
de print in ijzer-3-chloride

(500 gram FeCl3 in 1 liter

water) geëtst worden. Spoel

daarna de print grondig
schoon (en ook uw handen!),

verwijder met wat staalwol

het fotogevoelige laagje van
de kopersporen en boor de
gaatjes.

Spaar ons milieu en gooi
geen uitgewerkte chemi-

caliën of resten ervan achte-

loos in de gootsteen, maar
informeer in uw gemeente
naar een hiervoor bestemd
depot!

(Voor kant-en-klare Elektuur-

printen zie pagina 6.)
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Een elektronische wichelroede? Jawel! Want hoe vreemd
het ook mocht klinken, met het apparaat dat we in dit

verhaat aan u willen voorstellen kan men ondergrondse

wateraders opsporen. Maar niet alleen dat, de
schakeling kan ook worden ingezet als veldsonde,

ionenbalansmeter, leidingzoeker en stratingsmeter En dat

alles met slechts een handvol elektronica!

Over de invloed van elektri-

sche en elektromagnetische

velden op je gemoedsgesteld-

heid en gezondheid is al veel

zinnigs, maar ook veel onzin-

nigs gezegd en geschreven.

Feit is in ieder geval dat het

merendeel van de ”veld-

onderzoekers” waarschuwt

voor de negatieve uitwerking

van kunstmatige elektrische

velden op al wat leeft. Maar

hoe nou de vork precies in de

steel zit, weet kennelijk nog

niemand. Ook wij niet. Wat wij

wèl weten, is hoe men relatief

eenvoudig een apparaat in

elkaar kan knutselen dat veran-

deringen in elektrische velden

registreert, en dus duidelijk-

heid verschaft over hoe het met

de ionenhuishouding in uw
onmiddellijke omgeving is

gesteld. Dat deze elektronische

wichelroede ook uitstekend

bruikbaar is als leidingzoeker,

spreekt, gezien het koncept,

een beetje voor zich. Ietwat

minder voor de hand liggend

is dat met het ding ook onder-

grondse wateraders kunnen

worden opgespoord . .

.

We beseffen heus wel dat

velen bij het lezen van deze

laatste opmerking naar een

bepaalde plaats op hun voor-

hoofd zullen wijzen; onder-

grondse wateraders, zijn ze nou

helemaal. . .? Maar toch is het

zo, met een beetje oefening

kan met onze wichelroede zelfs

de stroomrichting van een

ondergrondse waterader wor-

den vastgesteld! Hoe en waar-

om dat mogelijk is, wordt waar-

schijnlijk wel wat duidelijker

water-

detektor

en
veldsonde
in één
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Figuur 1. Het
binnenwerk
van de wichel-

roede. Om de
meetwaarden
goed te kun-
nen interprete-

ren, hebben
we de schake-
ling van een
audiovisuele

weergave
voorzien.

wanneer we wat dieper op het

verschijnsel "velden” ingaan.

In het dagelijkse leven zijn we
letterlijk omgeven door allerlei

velden: elektrische velden,

elektromagnetische velden en

natuurlijk het magnetisch veld

van de aarde. Mogen we de

theoretici geloven, dan zijn met

name (elektro)magnetische vel-

den het ongezondst. In een

medisch centrum in New York

bijvoorbeeld, konstateerde men
bij proefdieren die voortdu-

rend in een dergelijk veld

moesten verblijven, alle symp-
tomen van chronische stress

(veranderingen in het bloed-

beeld, hormoonhuishouding in

de war, gewichtsafname etc.).

Een Russisch rapport spreekt

zelfs van storingen in het cen-

traal zenuwstelsel van arbei-

ders die aan hoogspannings-

leidingen werken. Kortom, we
kunnen er gevoeglijk van uit-

gaan dat wanneer men voortdu-

rend blootgesteld wordt aan

elektromagnetische stralings-

velden — van welke aard dan

ook — dat niet bepaald bevor-

derlijk is voor de gezondheid.

Nu heeft natuurlijk niet ieder-

een een hoogspanningsmast

naast het bed staan, maar ook
een simpele elektrische kook-

plaat of wekker vormt al een
veld dat naar de mening van

de "deskundigen” niet bepaald

gezond is, maar of je daar nou
wakker van moet blijven

liggen. . .?

Dat men met onze wichelroede

ook ondergrondse wateraders

kan detekteren komt omdat in

zo’n waterader een ionenuitwis-

seling plaatsvindt, waardoor het

natuurlijk elektromagnetisch

veld verandert. Door met het

apparaat een soort kruispeiling

te verrichten kan met een beet-

je ervaring zelfs de stroomrich-

ting van de ader worden
vastgelegd.

Het binnenwerk
van de
wichelroede

Voor het oppikken van de
ionen (= positief of negatief



61 elektuur

juni 1986

geladen deeltjes) gebruiken

we een sprietantenne of een
zelfgemaakt sensorplaatje

(uiteraard van metaal). Het

opgepikte signaal wordt eerst

door IC1 gebufferd en door

een tweede opamp (IC2) ver-

sterkt, waarna het signaal op
een draaispoelmetertje en een
hoofdtelefoon terecht komt;

een audiovisuele weergave

dus. Om te voorkomen dat de

ingang van de schakeling "ver-

stopt” raakt door de opgepikte

ionen, wordt de lading perio-

diek via een elektronische

schakelaar (ES3) naar massa

afgevoerd. Voor het open- en

dichtsturen van deze schake-

laar zorgt een als blokgolfoscil-

lator geschakeld timer-IC van

het type 7555. De frekwentie

waarmee dat schakelen ge-

beurt (met P4 instelbaar) is

bepalend voor de gevoeligheid

van de schakeling; hoe lager

de frekwentie van de multivi-

brator, hoe gevoeliger het

apparaat is. SI vormt hierbij

een omschakelaar voor het fre-

kwentiebereik; is deze schake-

laar gesloten en P4 op maxi-

male weerstand ingesteld, dan

is de wichelroede op z’n ge-

voeligst. De sensor wordt dan

immers minder vaak ontladen,

waardoor ook een klein lading-

overschot gededekteerd kan

worden. De spanningsdeler

bestaande uit R6, R7 en P3

dient voor het instellen van

de offset en kan dus als een

soort vóórinstelling worden
beschouwd.

Om van bepaalde velden een

beter beeld te krijgen, hebben
we de wichelroede van de

mogelijkheid voorzien om vlak

voordat de sensor ontladen

wordt het uitgangssignaal van

IC1 te bemonsteren. Het enige

dat men daartoe hoeft te doen
is S2 sluiten. ESI zal dan (via

ES2) door de oscillator-naald-

pulsen heel even dicht en

meteen weer open gestuurd

worden, zodat tijdens de mo-

menten dat ESI gesloten is het

uitgangssignaal van IC1 be-

monsterd wordt. C9 fungeert

hierbij als opslagmedium van

het bemonsterde signaal en

moet dus tamelijk "lekvast”

zijn.

Voordat het al dan niet

bemonsterde signaal

akoestisch of visueel kan wor-

den weergegeven, moet het

natuurlijk eerst wat worden ver-

sterkt. Die taak heeft IC2; een

CMOS-opamp van het type

3130. De versterkingsfaktor van

deze opamp kan met behulp
van PI ingesteld worden, zodat

deze potmeter in feite als volu-

meregelaar kan worden gezien.

AfregeHng en
gebruik

Enig afregelpunt in deze scha-

keling is een instelpotje van

50 k (P2). Deze potmeter moet

zo worden ingesteld, dat de
wijzer van het aangesloten

draaispoelinstrument (een

exemplaar met de nul in het

midden) nèt in een van de hoe-

ken staat. Daartoe moet de ver-

sterking van IC2 op maximaal

worden gezet (loper PI aan Rl)

en de offset potmeter (P3) in

één van de uiterste standen.

Het gebruiken van de wichel-

roede en het interpreteren van

de gemeten waarden is puur

een kwestie van ervaring. Wij

geven hier dan ook alleen

maar wat richtlijnen. Ook voor

wat betreft de op- en inbouw

van de schakeling bent u hele-

maal vrij. Dat neemt natuurlijk

niet weg dat u niet het op de
foto afgebeelde prototype als

voorbeeld kunt gebruiken.

Apropos gebruiken: is het de
bedoeling dat er binnenshuis

metingen worden verricht, dan
moet — i.v.m. stoorvelden die

in elk huis voorkomen — de
wichelroede tamelijk ongevoe-

lig worden ingesteld.

Wilt u de schakeling als lei-

dingzoeker inzetten, dan moet
de timer-frekwentie hoog wor-

den gemaakt (loper P4 aan R9

en SI open), waarna het spriet-

je (of sensorplaatje) vlak langs

de muur moet worden bewo-
gen. Onder de plaats waar de
brom uit de luidspreker het

hardst klinkt, moet zich een
netspanningsleiding bevinden.

De stand van S2 is hierbij niet

van belang.

Het naar ondergrondse water-

aders zoeken met de wichel-

roede is een verhaal apart en

alleen maar dan mogelijk wan-

neer er geen wisselspannings-

leidingen in de buurt zijn. Als

volgt: zet de wichelroede in de

gevoeligste stand en de

sample-rate laag (SI en S2

gesloten, P4 op maximale

weerstand). .Het te onderzoe-

ken gebied moet nu zodanig

worden "afgetast”, dat elk

gemeten stuk ook een keer

onder een rechte hoek (dus

90°) wordt afgelopen (zie ook

onderstaande tekeningen). Als

er een waterader gevonden is

en de wijzer slaat maximaal uit,

dan stroomt het water in een

hoek van 90° ten opzichte van

de antenne. H

ffiin,

ma».

waiaradai

mii.

0 Ml Mpaian vaa da

vin aan walarstraam
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beelden in RAM en videogeheugens

VIDEO
GEDIGITALISEERD

In de professionele elektronica is het al een
bekend verschijnsel: Digitale videogeheugens in

kombinatie met digitale signaalverwerking. Met
de digitalisering van de TV wordt dit ook

interessant voor de huiskamer. Daarvoor wordt
gebruik gemaakt van speciale CCD-video-

geheugens en goedkope dynamische RAM’s.
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Figuur 1. Een opgebouwde
print van de Digit 2000
voor een komplete digitale

beeld-, geluid- en tekstver-

werking voor TV-toestellen.

(Foto Intermetall)

Figuur 2. Blokschema van

het Digit-2000-systeem.

Figuur 3. Zo gaat Philips te

werk bij de verwerking

van digitale videosignalen.

De klokgenerator is lijnge-

synchroniseerd.

Toepassingen van digitale

videogeheugens treft men
onder andere aan in ont-

vangers van weersatellie-

ten, in de medische en
algemene meettechniek
(scanners), in de kwaliteits-

kontrole waar gewerkt
wordt met infrarode, ultra-

sone en röntgenstralen, en
last but not least in de
beveiligingstechniek. Voor
deze toepassingen worden
voornamelijk dynamische
RAM’s gebruikt. Met de

TUNER &
IF AMPüFlER

AUDIO A/D
CONVERTER

STEREO
OUTPUT
AMPUFIER

analog

clock-

generator

digital analog

86027-3

introduktie van de digitale

signaalverwerking in tele-

visietoestellen kan men
met behulp van videoge-
heugens een aantal nieu-

we eigenschappen toe-

voegen:

Verbeterde beeldkwali-

teit (ruisonderdrukking,

stilstaand beeld, minder
overspraak van de kleu-

rendraaggolf).

Stilzetten van het beeld
en het telefonisch verstu-

ren ervan.

Meervoudige beelden
("beeld in een beeld").

Vergroting van bepaal-
de beeldfragmenten

("zoom").

Teletekstgeheugen met
direkte toegang.

Bovendien is het mogelijk

om een videogeheugen
in verbinding met videore-

corders en mikrocompu-
ters te gebruiken, voor het

"editen" van films.

Digitale

televisie-

techniek in

het kort

In het begin van de jaren

tachtig werden door ver-

scheidene fabrikanten van
halfgeleiders verschillende

systemen aangekondigd
voor de digitale verwer-

king van televisiesignalen.
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De "race" werd gewonnen
door Intermetall uit het

Duitse Freiburg. Het

systeem van deze firma

heet Digit 2000, omvat de
volledige verwerking van
beeld, geluid en tekst, en
is tot nog toe het enige
digitale systeem dat in

serie geproduceerd wordt.

Digit 2000 werd in 1983 in

produktie genomen en is

sindsdien toegepast in

ettelijke honderdduizen-
den toestellen. Hier deed
zich ook weer het beken-
de verschijnsel voor dat
slechts een honderdui-
zendtal werd gefabriceerd
in de Bondsrepubliek zelf

en de rest door licentie-

partners in Japan, Korea,

Taiwan en de V.S..

Een eervolle tweede
plaats werd behaald door
Philips met een ontwerp
dat werd ontwikkeld in

samenwerking met Sie-

mens. Een aantal van
deze proefexemplaren
wordt nu gebruikt voor

onderzoeksdoeleinden.
Het belangrijkste verschil

tussen deze twee systemen
is de keuze van de
sample-frekwentie: Inter-

metall koppelt de klokfre-

kwentie aan die van de
kleurendraaggolf. Bij Phi-

lips heeft men daaren-
tegen gekozen voor een
lijn-georiënteerde sample-
frekwentie. Met dit laatste

koncept is het mogelijk

om het videogeheugen
overeenkomstig de beeld-
opbouw te organiseren,

en in tijd op elkaar vol-

gende halfbeelden uit te

voeren. Zo kan de signaal-

verwerking achteraf wor-

den uitgevoerd, waarbij

rekening kan worden
gehouden met naburige
beeldpunten van opvol-

gende rasters. Philips

gebruikt daarvoor speci-

aal ontwikkelde seriële

CCD-komponenten, waarin
de informatie lijn voor lijn

wordt opgeslagen. Inter-

metall maakt bij voorkeur

gebruik van standaard
RAM's voor het videoge-

heugen. Hoewel RAM’s

moeilijker te adresseren

zijn, zijn deze geheugen-
komponenten goedkoper
en heeft men er minder
nodig. Voor een rasterge-

heugen zijn slechts vijf

256-K-DRAM’S nodig; daar-

tegenover staan zeven

CCD-komponenten van
317 k in het koncept van
Philips.

RAM-video-

geheugen
Een TV-toestel met een
klein RAM-videogeheugen
van slechts 12 Kbyte is al

In produktie sinds 1985.

Met dit toestel kunnen
twee videosignalen gelijk-

tijdig op één scherm wor-

den bekeken. Het in het

gewone beeld geprojek-
teerde extra beeldsignaal,

van een van de SCART-
bussen, doorloopt eerst

een 1-chip-PAL-decoder.

De RGB-signalen aan de
uitgang van de decoder
worden door één enkele
A/D-converter omgezet
(multiplex-procédé), waar-
bij de sample-frekwentie
1,5 MHz bedraagt. Een
gegevensvermindering
van 4:1 wordt eenvoudig
bereikt door slechts elke

vierde lijn in te lezen in

het RAM-geheugen, dat
zorgt voor de synchronisa-
tie van het "beeld in het

beeld". Vanwege het klei-

ne formaat van het extra

beeld, is het voldoende

Figuur 4. Een videogeheu-

gen met vijfDRAM’s van

256 K stuurt de video-

memory-controller VMC
2260 van Intermetall Dank-
zij de verdubbeling van de
rasterfrekwentie aan de
geheugenuitgang verkrijgt

men een mooi stilstaand

beeld.

Figuur 5. Opgebouwde
print met CCD-videogeheu-
gen van Philips. Naast de
zeven CCD-geheugenkom-
ponenten SAA 9001 (links

aan de rand van de print)

bevinden zich vier stuur-

IC's. Deze maken ettelijke

'features' ' mogelijk zoals

stilstaand beeld en ruison-

derdrukking.

Figuur 6. Extra beeld op
het scherm door beeld-in-

beeld-projektie.

Figuur 7. De SAA 9001 is

georganiseerd in 294 blok-

ken ("lijnen") van elk 1080
bits.
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om slechts een raster op
te slaan. Hierdoor zijn

4 Kbyte per kleursignaal

(R, G en B) voldoende,

waardoor het totaal 12

Kbyte bedraagt. De bestu-

ring van het geheugen,
inklusiet de RAM-adres-

sering, wordt verzorgd

door twee gate-arrays. Elk

van deze gate-arrays ver-

vangt zo’n 30 standaard-

IC's (74HC. . .).

Voor een volledig video-

geheugen met vijf DRAM’s

van 256 K zijn gate-arrays

geen goede oplossing.

Daarom heeft Intermetall

een speciale stuurkompo-

nent ontwikkeld, de video-

memory-controller VMC
260, die naast de verdub-

beling van de rasterfre-

kwentie (100 Hz) ook zorgt

voor de extra funkties als

stilstaand beeld, beeld in

het beeld, zoom en tele-

tekstgeheugen.
Toestellen met een RAM-
videogeheugen werden
overigens ook al geïntro-

duceerd door Japanse
fabrikanten, waarvan een
het zelfs presteerde om
zeven beelden in beeld te

krijgen.

Het CCD-video-

geheugen
In het koncept van Philips

wordt het analoge video-

signaal (CVBS) lijnsyn-

chroon gedigitaliseerd

met een oplossend vermo-

gen van 7 bits. De keuze

van de sample-frekwentie

van 13,5 MHz leidt tot een
vast aantal samples van

720 per beeldlijn voor het

luminescentiesignaal (Y-

signaal). De kleurverschil-

signalen U en V aan de
uitgang van de kleur-de-

coder worden echter van-

wege hun beperkte band-
breedte slechts bemon-
sterd met 3,375 MHz, wat
overeenkomt met 180 sam-
ples per beeldlijn: Daar-

door worden per beeldlijn

(720 + 2 x 180) 1080 sam-
ples genomen. De klokfre-

kwentie van het gemulti-

plexte signaal (Y+U+V)

bedraagt 20,25 MHz.

Het videogeheugen is het-

zelfde opgebouwd als het

bemonsterde beeld. De
kern van het geheel wordt

gevormd door het CCD-
geheugen SAA 9001. Door

de CCD-techniek (Charge
Coupled Device) is het

mogelijk om 317 Kbit

onder te brengen op een
klein kristaloppervlak. Het

1-bit-brede CCD-schuifre-

gister is verdeeld in 294

"lijnen” (blokken) van elk

1080 bits lengte.

Voor het zichtbare deel

van een normaal raster bij

de 625-lijnen-standaard

moet men rekenen op 288

lijnen met een lengte van

52 mikrosekonden. De SAA
9001 is met zijn 294 "lijnen”

in staat om een kompleet
raster op te slaan met 1

bit per sample. Van elk

van de 720 bemonsterde
beeldpunten van een lijn

krijgt het desbetreffende

blok van 1080 bit van de
SAA 9001, 720 bits voor

de luminescentie en
2 x 180 bits voor de kleur-

verschilsignalen. Omdat
men per afgetast beeld-

punt 7 bits nodig heeft, is

het rastergeheugen opge-
bouwd uit zeven CCD-kom-

1080 BITS
720Y 180U 180V BITS

IN”

REGISTER
1

294
LINES

REGISTER
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ponenten die samen de
gegevens opslaan van
(720 x 288) 207.360 beeld-

punten.

In tegenstelling tot andere
CCD-schuifregisters is de
SAA 9001 alleen serieel

gestruktureerd aan in- en
uitgang; de interne data-

verschuiving vindt parallel

plaats. Dat werkt ongeveer
zo: De eerste lijn van
1080 bit met gegevens
wordt serieel ingelezen in

het ingangsregister. Vervol-

gens wordt deze regel met
gegevens in één keer

(parallel) een regel opge-
schoven ("line-shift") en
wordt in het ingangsre-

gister weer de volgende
regel met (1080 bits) gege-
vens ingelezen. Nadat 294

regels ingelezen zijn,

bevindt zich de regel die

het eerste opgeslagen
werd in het uitgangsre-

gister en wordt er serieel

uitgeschoven.

De "line shifts" in het

geheugen vinden syn-

chroon met de lijnfrekwen-

tie plaats. Een verhoogde
regel- en rasterfrekwentie

is niet opgenomen in het

huidige koncept van Phi-

lips. Het omvat echter wél

de volgende "features”:

Een vermindering van

de overspraak door de
kleurdraaggolf.

Een ruisvermindering bij

signalen die vol ruis zit-

ten (video-recorder!).

Het opslaan van beel-

den uit een uitgezon-

den programma om er

eventueel later nog eens
naar te kijken.

Een stilstaand beeld in

een uitgezonden pro-

gramma.

Een opslagmogelijkheid
voor maximaal 252 tele-

tekstbladzijden (op afroep

zonder wachttijd).

Andere "noviteiten" liggen

nog in het verschiet. De
verdere ontwikkeling wordt

bepaald door de prioritei-

ten van de TV-fabrikanten,

die zich weer laten leiden

door de mate waarin de
gewaardeerde konsument
dit soort "noviteiten"

aksepteert.

De SAA 9001 is trouwens

ook een interessante

geheugenkomponent voor

andere toepassingen dan
in TV's. Met slechts drie

stuuringangen is hij

gemakkelijk in het gebruik

en is hij zeer geschikt voor

digitale beeld- en geluids-

geheugens. Experts op het

gebied van mikrocompu-
ters en ook zendamateurs
(Slow-Scan-TV) zullen ver-

heugd zijn over de moge-
lijkheid om met een
computer blokgewijs in te

grijpen op delen van een
beeld.
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KILO-WATTER DEEL 2

in het meinummer is het zuivere vermogensdeei van onze
zware eindversterker besproken. Voordat we er getuid
aan kunnen onttrekken, zijn nog enkele ondersteunende
schakelingen nodig: een netvoeding voor de driver-trap,

inschakeivertraging, ventiiatorsturing, DC-beveiiiging en
een mono-brug-voorversterkerschakeiing.

periferie

voor de
1000-watt-

versterker

In dit tweede deel worden alle

bijbehorende schakelingen

besproken die nodig zijn om
de kilo-watter te kompleteren.

Natuurlijk wordt ook een dui-

delijke beschrijving van de
opbouw gegeven, want dat is

bij een ontwerp als dit wel erg

belangrijk.

Stuurtrap-

netvoeding
De meest essentiële randscha-

keling is de voeding voor de
driver-trap (figuur 1). Zoals vori-

ge maand al uit de doeken
werd gedaan, wordt voor die

driver-trap een hogere voe-

dingsspanning gebruikt ter

kompensatie van de relatief

hoge gate-source-spanning van
de vermogens-FETs, waardoor
een maximale uitsturing en een
relatief hoog rendement haal-

baar worden. Deze ongestabili-

seerde voeding levert onge-

veer + /— 90 V bij een 100-mA-

belasting. Op de eindverster-

kerprint vindt stabilisatie op

+ /— 80 V plaats.

De driver-netvoeding levert

tevens een symmetrische 12-V-

spanning, verkregen met kon-

ventionele spanningsregelaars,

om de rest van de periferie-

schakelingen alsmede de relais

te kunnen voeden.

Voorversterker

Om de versterker van 2 x

250/500 W stereo om te kun-

nen schakelen naar 1000 W
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mono is een extra ingangstrap

nodig (figuur 2), die een 180°

in fase gedraaid signaal kan

leveren. A3 en A4 nemen deze

taak voor hun rekening, waarbij

A3 als niet-inverterende en A4

als inverterende versterker

geschakeld is. Met Al en A2
zijn twee symmetrische ingan-

gen gekreëerd. Het voordeel

van de juist in de professionele

sektor veel gebruikte symme-
trische signaaloverdracht mag
bekend worden verondersteld:

de verminderde gevoeligheid

voor (door lange signaalleidin-

gen opgepikte) stoorsignalen.

Als geen symmetrische ingan-

gen nodig zijn, kunnen de min-

ingangen eenvoudig aan massa

worden gelegd.

Om ervoor te zorgen dat in

monobedrijf beide eindverster-

kertrappen symmetrisch dip-

pen zijn alle weerstanden in de

voorversterkerschakeling— op

R34 en R35 na — 1%-exem-

plaren. PI moet een potmeter

zijn met een goede gelijkloop.

Als volumeregelaar is een loga-

ritmische potmeter in verband

met het instelgemak te prefe-

reren, maar wordt PI alleen

gebruikt om de ingangsgevoe-

ligheid in te stellen, dan ver-

dient een lineaire potmeter de

voorkeur in verband met de

Figuur 1. De
voeding voor

de driver-trap.

De hoge +/—
90 V spanning
garandeert een
maximale uit-

sturing van de
emdtransis-

toren. De
+/- 12 Vis
nodig voor de
periferie en de
relais.

Figuur 2. Voor-

versterkertrap

met symmetri-

sche ingangen
en stereo/

mono/brug-
omschakeling.

Voor asymme-
trische in-

gangssignalen

wordt de min-

ingang aan
massa gelegd.
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Figuur 3. De
DC-beveiliging

en inschakel-

vertraging voor
rinkerntrafo's

en luidspre-

kers.
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betere gelijkloopeigenschap-

pen.

inschakei-

vertraging en
beveiliging

De inschakelvertraging (figuur

3) heeft een eigen gelijk-

stroomvoeding rond C7, die de

benodigde wisselspanning AC2
van Tr2 betrekt. Op het

moment van inschakelen met

SI wordt C7 snel opgeladen.

Via C8 krijgt de ingang van NI

ongeveer een sekonde lang

een logische 1. Zo lang blijft de

uitgang van NI ”0” en spert T6.

De primaire stroom van de

ringkemtrafo's loopt in die tijd

vanaf punt Z via de stroombe-

grenzingsweerstand van 100 Q
(R59, zie figuur 5 in het eerste

deel), waardoor de zekering

gespaard blijft. Na die sekonde

wordt via NI en T6 Rel

bekrachtigd, waardoor de tra-

fo’s vol op het net komen te

hangen. Omdat Rel de ring-

kemtrafo’s voor Sla op het licht-

net schakelt, loopt de hoofd-

stroom niet via de schakelaar

en mag SI relatief klein zijn.

Na de eerste tijdvertraging

volgt een tweede van ongeveer

1,5 sekonde, veroorzaakt door

R14 en C9, alvorens de luid-

sprekers door Re2 op de uit-

gang worden geschakeld. De
gele LED dooft daarbij en de

groene licht op. De tijdvertra-

ging tussen het sluiten van SI

en het inschakelen van de

luidsprekers geeft de verster-

ker de gelegenheid zich in te

stellen, waardoor de luidspre-

kers geen inschakelploppen

hoeven te verwerken en een

gehoormatig aangenaam in-

schakelgedrag bewerkstelligd

wordt.

Wordt de versterker uitgescha-

keld, dan zal eerst Tr2 via Slb

losgekoppeld worden. Overi-

gens is die aparte sektie van SI

voor Tr2 nodig omdat de pun-

ten Y en Z via Rel en R59 door-

verbonden zijn en zodoende

Sla overbruggen. Allereerst zal

de spanning over C7 snel

dalen. De relaisbekrachtiging

valt weg, het luidsprekerrelais

elektuur
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Figuur 4. Een
temperatuurge-

voehge schake-

laar voor de
ventila-

torstuhng.

Foto 4. De
reeds bedrade
trafo's van de
voeding van de
stuurtrap.

Rechtsvoor het

luidspreker- en
soft-start-relais.

Foto 5. Het hele
voedings- en
penferiegebeu-
ren bevindt
zich centraal in

de kast
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Onderdelenlijst

stuurtrap-netvoeding

(figuur 1)

Kondensatoren:

C18,C19 = 1000 p/

25 V

C20,C21 = 100 p/16 V

C22X23 = 220 p/100 V

Halfgeleiders:

D22...D33 = 1N4002

IC3 = 7812

IC4 = 7912

Diversen:

F1 = zekering, 10 A

traag plus

zekeringhouder

51 = dubbelpolige

netschakelaar, 3A

Tri Jr3 = trafo 48 V

(2 x 24 V)/ 150 mA,

bijvoorbeeld Timonta

TF943

Tr2 = trafo 2 x 15 V/

400 mA, bijvoorbeeld

Timonta 2590

koellichaam voor IC3

(SK09 of SK59,

37,5 mm)
deel van print 86067

Onderdelenlijst voor-

versterker (figuur 2)

Weerstanden:

R23...R33 = 47 k/1%
R34, R35 = 100 Q
PI = 10 k stereopot-

meter (zie tekst)

Kondensatoren:

C10,C11 = 1 p MKT
C12, C13 = 470 n

C14...C17 = 22 p

C24, C25 = 100 n

Halfgeleiders:

IC2 = TL 074

Diversen:

52 = schakelaar, enkel-

polig wisselkontakt

deel van print 86067

Onderdelenlijst venti-

latorsturing (figuur 3)

Weerstanden:

R36 = 3k9

R37 = 120 Q
R38, R39 = 3k3

R40 = 560 Q
R41 = 68 k

P2 = 100 Q instel

Halfgeleiders:

D21 = LED

D34 = 1N4148

T8,(T9) = BD 139

T10 = BD 680

Diversen:

Re3 = relais, 12 V,

maakkontakt voor

minstens 220 V/

1 A AC
deel van print 86067

(tweemaal aanwezig)
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Onderdelenlijst DC-

beveiliging en

inschakelvertraging

(figuur 4}

Weerstanden:

R1,R2 = 15 k

R3...R6 = 56 k

R7,R8 = 10 k

R9,R10 = 3k9

R11.R12 = 1k8

R13 = 2M2

R14 = 3M3

R15 = 220 Q/0,5 W
R16 = 22 k

R17,R18 = 39 k

R19 = 56 k

R20...R22 = 390 Q

Kondensatoren:

C1...C4 = 33p/63 V

147 n)

C5,C6 = 22 m/16 V

C7 = 100 m/35 V

C8,C9 = 560 n

Halfgeleiders:

D1...D14 = 1N4148

D15,D16 = 1N4001

D17 = zener 8V2/

1.3 W
D18 = LED rood

D19 = LED geel

D20 = LED groen

T1...T3 = BC 547B

T4.T5 = BC 557B

T6,T7 = BD 679

IC1 = 4093

Diversen:

Rel = relais 12 V,

maakkontakt voor

220 V/10 A AC

Re2 = relais 12 V,

2 maakkontakten voor

80 V/16 A

deel van print 86067

Geschatte bouwkosten:

circa f 200, -

(inkl. voeding en relais)

Figuur 5. De
komponenten-
opstelling voor

alle periierie-

schakelingen.

Merk op dat

de ventila-

torsturing dub-
bel is uitge-

voerd om twee
koellichamen
eventueel onaf-

hankelijk te

kunnen
bewaken.
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Figuur 6. Een
mogelijke
opstelling zon-

der geforceer-

de koeling.

Foto 6. De peri-

ferieschakelin-

gen geplaatst

boven de klei-

ne voedingstra-

fo's. Links de
inschakel-

weerstand voor
de ringkern-

trafo's.

Foto 7. Ingangs-
versterker ge-

plaatst tussen

de ingangs-

bussen.

valt af en Rel schakelt de ring-

kemtrafo’s uit. De grote buffer-

kapaciteit in de voedingen

zorgt ervoor dat de luidspre-

kers zijn uitgeschakeld voordat

eventuele onaangename uit-

schakelverschijnselen zich aan

de uitgang kunnen manifeste-

ren.

De beide identieke schakelin-

gen rond Tl en T2 vormen de
DC-beveigigingen voor de
eindtrappen. Het zal weinig

betoog behoeven dat juist bij

versterkers van deze vermo-

gensklasse een dergelijke

beveiliging een absolute must
is. Mocht door een defekt de
eindversterker tot de volle voe-

dingsspanning uitsturen, dan
geeft dat 140 V DC (in brug),

voorzover de trafo's overigens

deze spanning nog in stand

weten te houden, hetgeen de
lagetonenweergever van een
aangesloten 8-ohm-luidspreker

tot een 2,5-kW-straalkachel zal

doen metamorfoseren. De DC-
beveiliging is praktisch dezelf-

de als die uit de Crescendo.

Via R9 en/of R10 wordt bij het
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aktief worden van de beveili-

ging de ingang van N2 ”0” en

schakelt Re2 de luidsprekers)

af. De groene LED dooft en de

gele licht op.

VentHatorsturing

Zoals in deel 1 al werd

beschreven, is bij bepaalde

toepassingen een geforceerde

luchtkoeling nodig. Voor het

sturen van de ventilatoren)

dient de schakeling van figuur

4. T8 en T9 werken als tempe-

ratuursensors. Is er slechts één

koellichaam, dan kan T9

komen te vervallen en wordt

alleen T8 op dit koellichaam

gemonteerd. Bij twee koellicha-

men en één ventilator komt T8

op het ene en T9 op het ande-

re koellichaam. Voor het derde

geval, twee koellichamen en

twee ventilatoren, hebben we
ervoor gezorgd dat deze scha-

keling op de print twee maal

opgebouwd kan worden. De
onderdelen van de tweede

schakeling zijn met een aksent

genummerd. Zo kan elk koelli-

chaam zijn eigen onafhankelij-

ke koeling krijgen.

Een korte verklaring van de

werking van de schakeling: De
basis-emitter-spanning van een

BD139 bedraagt bij kamertem-

peratuur ongeveer 625 mV.

Deze spanning is echter tempe-

ratuurafhankelijk: ze neemt met

ongeveer 2 mV/°C af. Met P2

kan een referentiespanning

worden ingesteld tussen 640

mV en 350 mV op de basis van

T8 en T9. Staat de loper van P2

bijvoorbeeld op 565 mV, dan

zal T8 pas in geleiding komen
bij een temperatuur van 50°C.

In dit geval komt ook T10 in

geleiding, trekt Re3 aan en zal

D21 oplichten. Met Re3 wordt

de ventilator ingeschakeld.

Bovendien is via R41 een mee-

koppeling gekreëerd. De
basisspanning van T8 wordt,

zodra T10 in geleiding komt,

een beetje opgekrikt. Dit

garandeert een snel doorscha-

kelen van T10 terwijl tevens

een hysterese van ongeveer

5°C tot stand komt.

Print

Alle periferieschakelingen

bevinden zich, op de nettrans-

formatoren en de temperatuur-

sensors (T8 en T9) na, op een

enkele print. Die print is er

echter op ontworpen om de

diverse deelschakelingen van

elkaar te scheiden. De zo ont-

stane deelprinten kunnen op

een gunstig plekje in de kast

worden geplaatst: de ingangs-

versterker bij de ingangsplug-

gen, de voeding bij de trans-

formatoren, etc. Wat de monta-

ge van de onderdelen betreft,

valt er eigenlijk bar weinig te

zeggen. Het enige waar het

hoofd over gebroken kan wor-

den, betreft de keuze of u een,

twee of geen ventilatorsturin-

gen toe wenst te passen. Die

keuze is, zoals in het artikel

van vorige maand al gepo-

neerd werd, afhankelijk van het

uiteindelijke gewenste uit-

gangsvermogen. 2 x 250 W in

8 Ohm kan probleemloos zon-

der geforceerde ventilatie ver-

werkt worden met koellicha-

men van 0,3 K/W. Overigens is

het interessant om te wijzen op

de mogelijkheid om de ventila-

torstuurschakeling in dit geval

te gebruiken voor een automa-

tische uitschakeling van de

luidsprekers voor het geval de

eindtrap toch over zijn toeren

mocht raken. Het blower-relais

wordt dan vervangen door een

klein relais met verbreekkon-

takt dat in serie komt met de

spoel van het luidsprekerrelais.

Voor het zwaardere werk, met

name als de versterker ook in

"heavy duty” omstandigheden

op het podium gebruikt gaat

worden, is een ventilator wel

onontbeerlijk.

De opbouw van de printen zelf

zal geen problemen leveren.

Laten we daarom maar snel

verder gaan met de juist bij

eindversterkers zo kritische. .

.

Foto 8. Een
opgebouwde
eindversterker-

rnoduul met
koellichaam.

. . .opbouw en
bedrading.

Foto 9. Boven-

aanzicht. Let op
het centrale

nulpunt.
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dingsprint wordt gelegd maar

rechtstreeks naar de middenaf-

takking van Tr2. Door deze

draad loopt om de 10 ms het

laadstroompiekje voor het bijla-

den van C7, en we moeten
voorkomen dat dit zich als

brom manifesteert via de voe-

ding van de voorversterkertrap.

Als tussenstap testen we de
inschakelvertraging en beveili-

gingsschakeling. Na inschake-

len komt eerst Rel en even

later Re2 op. Een DC-spanning,

bijvoorbeeld de 12 V voedings-

spanning, op een van beide

ingangen, waarbij wel de o tij-

delijk met © moet worden
verbonden, moet Re2 doen
afvallen. Bij het aansluiten van

de ingangen moet men erop

letten dat de verbinding recht-

streeks met de uitgang ge-

maakt wordt, dus vóór het

luidsprekerrelais.

Vervolgd wordt met het aanslui-

ten van de ringkemtrafo’s.

Houd de punten X, Y en Z

goed uit elkaar. De 100 Q
inschakelweerstand (R59) moet

ergens op een steuntje

geplaatst worden.

Tot slot het bedraden van de

versterkerprinten, waarbij er

weer op gelet moet worden dat

de voedingselko’s volkomen

ontladen zijn. De 10000-^F-

kondensatoren eventueel ontla-

den met een 2k2/4-W-weer-

stand. Zowel voor de + /—

70-V-voeding als voor de

luidsprekeraansluitingen moet

een dikke kwaliteit draad

(minstens 2,5 mm2
) gebruikt

worden. De nul van de

luidsprekers gaat niet naar de

versterkerprint, maar recht-

streeks naar de voedingselko’s,

waar een gemeenschappelijk

nulpunt gekreëerd wordt. Vanaf

dit nulpunt gaat ook een draad

naar de®op de eindversterker-

print. Die draad hoeft niet zo

dik te zijn omdat hij in principe

geen stroom voert. De massa-

aansluiting op de versterker-

print wordt verbonden met het

overeenkomstige punt van de

driver-voeding. Omdat dit punt

tevens de nul is voor de voe-

ding van de voorversterker,

mag de afscherming van de

voorversterkerprint niet worden
doorverbonden met de eind-

versterkerprint, dit ter voorko-

ming van een aardlus. Ook in

verband met aardlussen dient

u, als u cinch-ingangsbussen

gebruikt, ervoor te zorgen dat

deze geïsoleerd ten opzichte

van de kast worden opgesteld.

Mocht u professionele XLR-

pluggen toepassen, dan bestaat

dit probleem niet, omdat hier-

bij de afscherming op een
aparte pool, de middelste, is

uitgevoerd. Het metaal van de

plug zelf wordt niet recht-

streeks met de afscherming

verbonden. De metalen kast

wordt behalve met netaarde

ook via een 100 Q weerstand

met het gemeenschappelijk

nulpunt op de voedingselko’s

verbonden.

Het in bedrijf stellen van dit

soort apparaten vergt altijd eni-

ge moed van de bouwer, maar
met wat voorzorgen zijn de risi-

ko’s tot een minimum te beper-

ken. De zekeringen in de
eindversterker worden tijdelijk

vervangen door 22 Q/5 W
weerstanden, De potmeters

voor de ruststroominstelling

worden geheel linksom ge-

draaid. Na slikken en inschake-

len meten we de spanning over

deze weerstanden die prak-

tisch 0 V moet zijn. Ook de uit-

gangsspanning wordt gemeten

en mag niet meer dan 50 mV
DC bedragen. Overigens, stond

hier een flinke gelijkspanning,

dan zal Re2 helemaal niet

opkomen. Kontrole van de

spanning over de voedingsel-

ko’s van de driver-voeding

moet een waarde van ongeveer

90 V opleveren. Tevens kan de

spanning van de "zware” voe-

ding nagemeten worden. Is dit

alles in orde bevonden, dan

moeten de spanningen in de

eindversterker zoals aangege-

ven in figuur 4 van deel 1

nagemeten worden. Nadat de
drivertrap op zijn merites

gekontroleerd is, kan de rust-

stroominstelling (ook beschre-

ven in het vorige deel) plaats-

vinden. Kontroleer nogmaals

de ruststroomverdeling over de
verschillende eindtransistoren

door de spanning over de

source-weerstanden te vergelij-

ken. Een te groot verschil kan

bij het opwarmen van het koel-

lichaam leiden tot een thermi-

sche onbalans, waarbij één of

meerdere FET’s er werkeloos

bijhangen terwijl de anderen al

het werk verrichten.

Bij het aansluiten van de
luidsprekers moet een laatste

addertje in de gaten worden
gehouden. In figuur 8 is te zien

dat de plusaansluiting van de
rechterluidspreker, we spreken

hier dus over gebruik in de
stereo-mode, verbonden is met

de nul van de eindversterker.

Dit in tegenfase aansluiten is

nodig om de 180° fasedraaiing

in de voorversterkertrap te

kompenseren. Overigens zou

hetzelfde effekt verkregen kun-

nen worden door niet de luid-

spreker in tegenfase aan te

sluiten, maar de plus- en minin-

gang van alleen het rechterka-

naal om te draaien. In brugbe-

drijf hangt de luidspreker tus-

sen beide eindversterkeruit-

gangen. Aansturing van de
versterker vindt dan plaats via

de linker ingang.

Figuur 8. Aan-
sluiten van de
luidsprekers.

Foto 10. Luid-

sprekeraanslui-

ting aan de
onderzijde van

de print.



elektuur

juni 1986
76

VHF-VOOR-
VERSTERKER

Figuur 1. Het
FM-spektrum
op een wille-

keurige plaats.

De tweede
figuur laat zien

dat het ruisge-

tal van de voor-

versterkertrap

voor een groot

deel bepalend
is voor het aan-

tal stations dat

kan worden
ontvangen.

Er komen nogal wat dingen kijken bij het ontwerpen van
een VHF-voorversterker In dit artikel beginnen we met een
theoretisch gedeelte. Daarna gaan we over tot de
praktijk: een schakeling voor het ontvangen van FM-
programma’s die tot nog toe ten onder gingen in ruis.

Sommige aspekten van het ont-

werpen van antenneversterkers

zijn al behandeld in het mei-

nummer van Elektuur
, samen

met de theoretische achter-

gronden voor het ontwerpen

van een goed VHF-filter. Naast

de informatie die in dat artikel

gegeven werd, willen we in dit

artikel eens kijken naar de
belangrijkste eigenschap van

elke VHF-voorversterkertrap:

het ruisgetal.

Terwijl veel van de huidige

FM-tuners (het front-end) een
bijzonder goed afstemsysteem

en een prima stereo-demodula-

tor hebben, loopt het ontwerp

van de ingangsversterker en de
eerste mengtrap vaak jammer-

lijk achter. Omdat het zeker

niet raadzaam is om in het door

de fabrikant gemaakte ontwerp

te gaan rommelen, is een goed
ontworpen losse voorverster-

kertrap een beter middel voor

het "opvoeren” van de presta-

ties van de ontvanger. Een
VHF-antenneversterker moet
overigens niet gemonteerd
worden in de ontvanger, maar
aan het andere einde van de
koax-kabel: bij de antenne.

Alleen wanneer zo’n versterker

bij de antenne gemonteerd is

(mastmontage) zal hij enig

effekt sorteren (zie hiervoor

ook het al eerder genoemde
artikel).

Ruis

Bij het ontwerpen en konstrue-

ren van een HF-voorversterker-

trap moeten een aantal funda-

mentele overwegingen worden

gemaakt als we deze willen

gebruiken in een breed fre-

kwentiegebied van 50 .

.

. . 300 MHz. Een deel van de
genoemde band, namelijk de
FM-band (88 tot 108 MHz), heeft

de speciale belangstelling in

dit artikel. Terwijl deze band in

verstedelijkte gebieden vol

lokale stations zit, kan men in

landelijke gebieden vaak

slechts enkele stations ontvan-

gen. De oorzaak hiervan ligt in

het feit dat de HF-golven zich

rechtlijnig voortplanten. Hier-

door wordt het onmogelijk sta-

tions te ontvangen die achter

de horizon liggen (behalve tij-

dens speciale weersomstandig-

heden).

Een overzicht van de sterkte

van de signalen in de FM-band
overdag, kan er bijvoorbeeld

uitzien als in figuur la, een aan-

tal bijzonder sterke signalen

samen met enkele relatief

zwakke en haast onzichtbare

(dus onhoorbare). Dit spektrum

is zuiver theoretisch, omdat het

een weergave is van relatieve

signaalsterkten aan de antenne-

aansluiting, dus zonder ruis



veroorzaakt door enig aktief

elektronisch apparaat. Het lage

ruisnivo N, in figuur la is aan-

wezig bij elke VHF-antenne,

omdat die een bepaalde hoe-

veelheid atmosferische ruis

oppikt. We zullen op dit effekt

niet dieper ingaan omdat we
dan terechtkomen in de theore-

tische natuurkunde, hetgeen

ons wel wat te ver zou voeren.

Analyse van het uitgangssignaal

van de voorversterker (figuur

lb) laat zien dat, terwijl alle sig-

nalen versterkt werden, een

bepaalde hoeveelheid extra

ruis geïntroduceerd werd door

de antenneversterker. Het

resultaat hiervan is dat sommi-

ge signalen in het ruisnivo No
verloren zijn gegaan en niet

meer te horen zijn op de ont-

vanger. Omdat de ruisafgifte

van de versterker niet alleen

veroorzaakt wordt door verster-

king van het atmosferische ruis-

nivo Ni (vergelijk de nivo’s van

de signalen van fs in figuur la

en lb), moet een deel van nivo

No opgewekt worden door de
versterker zelf. Het zal duidelijk

zijn dat dit een ongewenst

effekt is.

Vergelijken we de effektieve

signaalsterkte van bijvoorbeeld

fi in figuur la en figuur lb, dan

kan de totale ruisfaktor van de

versterkertrap gedefinieerd

worden als de verhouding van

uitgangssignaal/ruis en

ingangssignaal/ruis, öf als

F=(So/No)/(Si/Ni) ( 1)

Het ruisgetal kan berekend

worden uit F met

FdB=101ogiaF (2)

Het zal duidelijk zijn dat

So/Novooi fi slechter (lager) is

dan de oorspronkelijke Si/N

en dat dit veroorzaakt wordt

door de extra hoeveelheid ruis

opgewekt door de versterker.

Ideaal zou zijn:

So/No=Si/Ni of F=l,

of Fdb=0 dB (3)

Jammer genoeg is er nog geen
enkele elektronische versterker

uitgevonden die niet ruist, iets

dat ook nooit zal gebeuren
dankzij enkele fundamentele

natuurkundige wetten. Maar
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niet getreurd, er zijn tegen-

woordig moderne SHF(super-

hoogfrekwent)-transistoren ver-

krijgbaar met een ruisgetal van

slechts 1,5 dB bij 1000 MHz.

Ook zijn er FET’s van gallium-

arsenide ontworpen die 0,8 dB

halen bij 12 GHz. Deze kompo-

nenten liggen echter vanwege

hun komplexiteit en de eraan

verbonden kosten buiten het

bereik van de gewone hobby-

ist.

Het belang van een klein ruis-

getal van de voorversterker zal

duidelijk zijn na vergelijken

van figuur lb en lc. Terwijl de

signaalversterking nog altijd

n dB is, heeft de versterker van

figuur lc een ruisgetal dat met

4 dB verbeterd is. Hierdoor

kunnen signalen ontvangen

worden die met de versterker

van F = 6 dB onhoorbaar

waren. Daarom kunnen we de

volgende algemene regel

opstellen: de ontvangst wordt

verbeterd door een lager ruis-

getal van de voorversterker.

Daarom zou een laag ruisgetal

een hoge prioriteit moeten krij-

gen bij het ontwerpen.

Tot dusver hebben we alleen

de aktieve komponenten in de

voorversterker verantwoordelijk

gesteld voor de ruisbijdrage,

maar er moet op worden gewe-

zen dat deze alleen een mini-

male ruisbijdrage kunnen

leveren als zij ondersteund

worden door passieve kompo-
nenten met een optimale ther-

mische stabiliteit en lage

signaalverliezen. Het zal duide-

lijk zijn dat elke misaanpassing

aan de ingang van de verster-

ker een nadelige invloed (toe-

name) zal hebben op het ruis-

getal van de transistor zoals dat

opgegeven werd in de data

sheets van de fabrikant.

Geen enkele voorversterker-

trap, hoe laag zijn ruisgetal dan
ook, is in staat om de ontvangst

te verbeteren als de gewenste

signalen door kabelverliezen of

aanpassingsfouten aan de

versterkeringang reeds aan-

zienlijk verzwakt zijn, voordat

ze bij het eerste aktieve ele-

ment aankomen. In het artikel

in het mei-nummer hebben we
al gezien dat de ingang van de
voorversterker noodzakelijker-

wijs een filter met geringe ver-

liezen bevat. Dit filter heeft een
tweeledige funktie: verzwakker

voor signalen buiten de door-

laatband en impedantietransfor-

mator tussen de signaalbron en

de ingang van de transistor

(source matching). Het zal daar-

om onderhand wel duidelijk

zijn dat de feitelijke versterking

van de versterker veel minder

belangrijk is dan het ruisgetal.

Als de versterking zo’n 10 dB
hoger is dan de verzwakking

door de kabel, worden ge-

woonlijk redelijke resultaten

behaald. Normaliter versterkt

een voorversterkertrap met een
enkele transistor zo’n 15 .

.

. . 20 dB.

De praktische

uitvoering

Het schema van de VHF-

voorversterker is te zien in

figuur 2. Het HF-signaal aan de

ingang wordt doorgegeven

naar de basis van Tl via een

banddoorlaatfilter met induk-

tieve topkoppeling en lage

Figuur 2. Sche-

ma van de
lage-ruis anten-

neversterker

met de kompo-
nenten die in

de ontvanger-

voeding wor-

den gemon-
teerd.
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Figuur 3. Deze
karakteristie-

ken tonen de
eigenschappen
van de nieuwe
transistor

BFQ 69. Let op
dat de kurves
in de figuren

3b en 3c
betrekking
hebben op een
testfrekwentie

van 500 MHz
en niet op de
frekwenties

waarvoor onze
voorversterker

ontworpen is

(figuren:

Siemens).

Figuur 4. Bij dit

HF-ontwerp
werd ook
gebruik
gemaakt van

de universele

HF-experimen-
teerprint

(EPS 85000)

verkrijgbaar

via de EPS.

doorlaatverliezen. De —2-dB-

bandbreedte is 20 MHz (88 .

.

. . 108 MHz). Let op de aftak-

kingen aan LI en L2 die zorgen

voor de impedantie-aanpassing

tussen de kabel en de transis-

tor. In de schakeling kan

gebruik worden gemaakt van

elk type transistor dat in de
onderdelenlijst genoemd
wordt. Het type BFQ 69 heeft

echter de voorkeur vanwege
het extreem lage ruisgetal. De
verkrijgbaarheid van deze tran-

sistor zou echter wel eens pro-

blemen kunnen opleveren,

omdat hij pas sinds kort op de
markt is.

De versterker wordt gevoed uit

de ontvanger via de koax-

kabel; de komponenten rechts

van de stippellijn worden dus

in de FM-tuner gemonteerd. L5

zorgt ervoor dat geen HF-

signaal verloren gaat in de voe-

ding. De ruststroom van de ver-

sterker kan ingesteld worden
met behulp van PI; afhankelijk

van het toegepaste type transis-

tor kan deze instelling gebruikt

worden om een kompromis te

vinden tussen ruisgetal (lage

stroom) en maximale verster-

king met een akseptabele

kruismodulatie (hoge stroom).

Voor meer details over de rust-

stroominstelling van transis-

toren voor HF-verterkers

verwijzen wij hier naar het

februari-nummer van Elektuur

1980. Figuur 3 laat drie karakte-

ristieken zien van de nieuwe
BFQ 69; een kollektorstroom

van 15 mA lijkt geschikt te zijn

voor een ruisgetal van onge-

veer 1 dB, waardoor de totale

ruis van ons ontwerp ligt in de
buurt van 1. . .2 dB. Het

gebruik van de BFQ 69 is ech-

ter geen absolute "must”; de
BFR 34A en de BFR 96S staan

ook garant voor een ruisgetal

dat vaak veel beter is dan dat

van de gemiddelde FM-tuner.

De spoelen en smoorspoelen

worden als volgt gewikkeld:

LI = 4 wdg. 1 mm 0 koperlak

draad (CuL) gewikkeld op wik-

kelvorm 6 mm 0 ,
aftakking op

1,5 wdg van massa.

L2 = identiek aan LI, aftakking

op 2,5 wdg. van massa.

L3 = 11 wdg. 1 mm 0 koper-

lakdraad op toroïde type T50-12

(Amidon).

L4, L5 = 4,5 wdg. 0,3 mm 0
koperlakdraad op ferrietkraal

van 3 x 3mm

Montage en
afregeting

De versterker wordt opge-

bouwd op onze universele HF-

experimenteerprint (zie figuur

4). Niet zichtbaar zijn de kom-
ponenten voor de ruststroom-

instelling, omdat deze inge-

bouwd zijn in de ontvanger. Is

de schakeling klaar, dan kan ze

het beste getest worden door

de ontvanger af te stemmen op
een zwakke zender op onge-

veer 95 MHz, waarna C2 en C3
afgeregeld worden op een
optimale ontvangst. De instel-

ling van de kollektorstroom is

niet zo kritisch; de uitwerking

ervan op de prestaties van de
versterker kan alleen goed
beoordeeld worden wanneer
een stabiel maar toch zwak sig-

naal ontvangen wordt en het

ingangsfilter al korrekt afgere-

geld is.

Tenslotte moet de voorverster-

ker gemonteerd worden in een
geschikte waterdichte behui-

zing voor mastmontage, die

bovendien voorzien wordt van
koax-bussen. Nu kan de uitein-

delijke montage aan de anten-

nemast plaatsvinden. H
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DIEFSTALALARM
Waar draait het bij een diefstaiarm altijd om? Juist, om
een goede bewegingssensor Want er is geen dief of

inbreker die iets kan weghaien zonder ook maar de
geringste beweging te maken.

Nu kun je zo’n sensor natuurlijk zo moeilijk maken ais je

wiit, maar na het nodige geëxpenmenteer ontdekten wij

dat ook met eenvoudige middelen een uiterst effektieve

bewegingsopnemer te konstrueren vait: namelijk met een
spoel en een magneet.

Een koffer of fiets ontvreem-

den, zonder dat ding te bewe-

gen is onmogelijk. Zelfs de
meest geroutineerde beroeps-

dief zal dat moeten beamen.

Ook inbraak in een auto of huis

zal altijd gepaard gaan met de

nodige beweging. Dus voor

een alarmschakeling is het

eigenlijk alleen zaak om een

goede manier te vinden om
die beweging te registreren.

Verder is dan nog slechts een

of ander simpel detektiecircuit

nodig, alsmede een signaal-

gever.

De konstruktie van een bewe-

gingssensor (of versnellings-

sensor) kun je op verschillende

manieren aanpakken. Je kunt

met infrarood-licht werken en

daarmee een lichtsluisje op-

bouwen dat voor de te beveili-

gen deur of raamsluiting wordt

geplaatst; een prima methode,

alleen bij fietsen en koffers wat

lastig uitvoerbaar. Een ultra-

soon-sensor is ook een moge-

lijkheid, maar dat lukt alleen

binnenshuis. Verder kun je

natuurlijk ook gewoon met

micro-switches werken; dan

reageert het alarm echter uit-

sluitend op het openen van

raam of deur en niet op het

intrappen daarvan. Kortom, we
kunnen nog wel meer varianten

opnoemen, maar het zal duide-

lijk zijn dat aan elke manier

voor- en nadelen kleven.

De truuk met
de magneet

voor
fietsen,

koffers,

auto’s,

deuren,

ramen en
noem maar
op

Wij hebben het sensor-

probleem voor dit diefstal-

alarm heel anders aangepakt.

De oplossing doet wellicht wat

simplistisch en onkonventio-
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Figuur 1. De
sensor bestaat

uit niet meer
dan een stan-

daard-smoor-

spoel van

100mH en een
aan een soepel
draadje opge-
hangen mag-
neetje. Als
behuizing kan
bijvoorbeeld

het opbergko-
kertje van een
kleinbeeldfiJm

worden ge-

bruikt.

Figuur 2. Blok-

schematische
opzet van het
diefstalalarm.

neel aan, maar is daarom niet

minder effektief. Bovendien is

onze opnemer zeer universeel

van karakter en is het — anders

dan de bovengenoemde varian-

ten — een echte versnellings-

opnemer.

Figuur 1 toont de door ons

bedachte konstruktie. Het gaat

om een (smoor)spoel, met een

daar vlak boven of onder opge-

hangen magneetje. Het hindert

niet hoe de zaak precies wordt

gemonteerd, zolang het mag-

neetje maar zo dicht mogelijk

bij de spoel hangt en volledig

vrij kan bewegen. Wij gebruik-

ten voor de ophanging dunne
nylondraad en als behuizing

het kokertje van een klein-

beeldfilm. Zowel de smoor-

spoel als het nylondraad

werden met een paar druppel-

tjes lijm vastgezet.

Hoe werkt de sensor? Ten

gevolge van de traagheid, zal

reeds bij de minste beweging
van het kokertje, de afstand

spoel-magneet veranderen. In

de spoel wordt dan een span-

ning geïnduceerd. Nu is dat

weliswaar een heel miniem
spanninkje, maar als we met de

spoel een afstemkring maken,

dan wordt door plotselinge

bewegingen (dreunen, trillen,

tikken) de kring aangestoten —
en dat is heel goed detekteer-

baar. In de praktijk blijkt dit

type sensor dan ook voortreffe-

lijk te werken. Bovendien is de
gevoeligheid voor storingen zo

goed als nihil.

De detektie-

schakeüng
Met alleen een sensor zijn we
er nog niet. De geregistreerde

beweging zal nog moeten wor-

den gedetekteerd en omgezet

in een akoestisch alarmsignaal.

De daarvoor benodigde scha-

keling kan gelukkig vrij simpel

blijven.

Kwa funktie komen we voor de
detektieschakeling uit op een
opzet zoals geschetst in het

blokschema van figuur 2. Daar

zien we dat het gaat om vier

blokjes: een versterker, een
schmitt-trigger en twee astabie-

le multivibratoren. Aangezien

1

*20 dun

mogetijke

draad

gebruiken

2

het in de spoel geïnduceerde

spanninkje ontzettend klein is,

dient het eerst te worden ver-

sterkt. Boven een bepaalde uit-

gangsspanningswaarde van ver-

sterker A, schakelt de trigger

om en komt AMV1 in funktie.

Deze bepaalt de geluid/pauze-

verhouding van het intermitte-

rend alarmsignaal. De tweede
AMV fungeert als stuurtrap

voor de luidspreker.

Het principeschema (figuur 3)

lijkt op het eerste gezicht wei-

nig gemeen te hebben met het

blokschema. Toch zijn alle

bovengenoemde funktieblok-

ken wel degelijk aanwezig. Ze

zijn echter wat moeilijk te her-

kennen, omdat ze zich alle in

en rondom IC1 bevinden.

Hoe werkt het? Als het alarm

wordt ingeschakeld met SI, dan
zal op het knooppunt van C2
en C3 aanvankelijk een span-

ning van ca. 2,5 V staan; deze
beide elko's hangen immers in

serie over de uitgang van de
5-V-stabilisator IC2. Zodra

opamp IC1 is "gesettled", zal

C3 echter via Dl tot ca. 50 mV
worden ontladen, waarna R4

ervoor zorgt dat die ontlading

kompleet tot 0 V wordt doorge-
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zet. Een en ander heeft tot

gevolg dat het alarm niet

onmiddellijk afgaat bij het

inschakelen.

Wanneer de uitgangsspanning

van IC1 hoger wordt dan ca.

0,6 V, dan zal transistor Tl als

emittervolger gaan werken. Het

uitgangssignaal van de opamp
wordt in dat geval via R1 terug-

gekoppeld naar de niet-inver-

terende ingang, hetgeen in

kombinatie met de aan diezelf-

de ingang aangesloten sensor-

spoel (LI) een LC-oscillator

oplevert. De aldus ontstane LC-

oscillator vertoont echter een

tamelijk ongebruikelijk gedrag.

Diode Dl is er namelijk verant-

woordelijk voor dat de opamp
zich niet goed kan instellen: na

een aantal periodes te hebben
geoscilleerd, geeft onze oscil-

lator er dan ook de brui aan.

Hij pauzeert dan tot het tijdstip

waarop de spanning op de in-

verterende ingang weer hoog
genoeg is om te kunnen oscil-

leren. Aangezien deze ceremo-

nie zich noodgedwongen voort-

durend zal herhalen, ontstaat er

een intermitterend alarmsig-

naal, dat van de emitter van Tl

wordt afgenomen, vervolgens

wordt gedifferentieerd (met

C5/R7) en tenslotte met behulp
van de uit T2 en T3 bestaande

power-schakeltrap op luidspre-

kemivo wordt gebracht.

Het resetten van het alarm

gebeurt simpelweg door het

bedienen van de aan/uit-scha-

kelaar SI. Instelpotmeter PI

dient voor de afregeling. Voor

die afregeling volstaat het om
(in rust) de uitgang van IC1 op
een spanning van zo’n 100 mV
in te stellen — zulks om de

drempel voor Tl wat lager te

maken.

In rust bedraagt de stroomop-

name van de schakeling niet

meer dan 5 ... 8 mA. Tijdens

het alarmsignaal kunnen er

piekstromen optreden tot ca.

2 A, maar de gemiddelde

stroomopname blijft onder de

0,25 A. Voeding uit een stel

penlight-batterijen is dus zon-

der meer mogelijk.

Extra beveiliging

Indien de bewegingssensor op
een tamelijk opvallende plaats

is opgesteld, zou een "slimme”

dief op het idee kunnen ko-

men om de koaxkabel door te

knippen. Wil men voorkomen
dat het alarm aldus buiten spel

gezet kan worden, dan kunnen
de in het schema gestippeld

aangegeven onderdelen L2 en
R10 worden toegevoegd, waar-

na er een dubbele koaxkabel

naar de sensor wordt gelegd.

Zodra nu een van beide kabels

(of allebei tegelijk) wordt door-

geknipt, zal ogenblikkelijk het

alarm afgaan.

De truuk die hierachter steekt

is simpel. Met behulp van

weerstand R10 wordt door

zowel LI als L2 een ”rust-

stroompje” gestuurd. Het

doorknippen van de koaxka-

bel(s) zal te allen tijde resulte-

ren in een plotselinge veran-

dering van dat stroompje en
een overeenkomstige span-

ningspiek op de ingang van de
schakeling; en op zulke dingen
reageert ons alarm nu eenmaal
onmiddellijk!

Hoewel er voor het diefstal-

alarm geen print is ontworpen,

zal de opbouw van de uit

slechts twee IC’s en drie tran-

sistoren bestaande schakeling

weinig hoofdbrekens opleve-

ren. De keuze van de behui-

zing zal afhangen van de aard

van de toepassing. Voor de
konstruktie van de bewegings-

sensor kan figuur 1 als leidraad

dienen. De verbinding tussen

sensor en schakeling dient met
afgeschermde (koax)kabel te

gebeuren.

Figuur 3. Door
het kiezen van

een slimme
opzet, kon het

aantal benodig-
de komponen-
ten zeer be-

perkt blijven.

Door toevoe-

ging van R10,

L2 en een
extra koaxka-

bel, is het

alarm ook
beveiligd tegen

inbrekers met
een kniptang!

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1 = 180 k

R2 = 4M7

R3 = 4k7

R4 = 470 k

R5,R6 = 470 Q

R7 = 2k2

R8 = 220 Q
R9 = 1 k

R10 = 8M2...10 M

Kondensatcren:

Cl = 470 n

C2,C3 = 47 ji/10V

C4 = 47 ft/25 V

C5 = 100 n

Halfgeleiders:

T1J2 = BC550C

T3 = BD242

Dl = AA119

D2 = 1N4148

IC1 = CA3130

IC2 = 78L05

Diversen:

LI = 100 mH
L2 = 100 mH of groter

SI = enkelpolige

schakelaar

LS = luidspreker

1 watt/8 ohm


