


3. SYNTHESIZERS 

Er zullen tegenwoordig wel geen muziekliefhebbers zijn, die nog 
nooit het geluid van een synthesizer hebben bewonderd. Muzikaal 
geïnteresseerde technici en experimenteel ingestelde musici hebben 
veelal grote interesse in dit geheel andere instrument. 
Grotere synthesizers zijn geen muziekinstrumenten in de gebruikelij
ke zin van het woord. In studio's worden zij uitsluitend gebruikt voor 
het produceren van muzikale effecten. De speeltechniek is wezenlijk 
anders dan die van elektronische orgels. 
De uitgebreide opnamen van synthetische klankbeelden ontstaan 
namelijk meestal via een in-dub-systeem. leder effect en iedere 
klankcombinatie worden vooraf zorgvuldig beproefd en ingebouwd 
in de geplande compositie. Een synthesizer voor studiotoepassingen 
wordt daarom nooit "enkelvoudig bespeeld". De veelzijdigheid van 
de synthesizer vraagt zeer veel "gevoel" en geeft plezier bij het zelf 
experimenteren. Ondanks deze eigenschappen is de synthesizer toch 
een instrument voor de muzikale "genieter". Constructies die op een 
vernuftige wijze zijn samengesteld, kunnen echter verschillende een
heden bevatten, die men evenals bij een sound-orgel met enkele 
handgrepen speelklaar heeft. Voor gebruik in orkestjes e.d. zijn der
gelijke instrumenten ideaal. 
Voor de doe-het-zelver biedt de synthesizer een groot terrein van 
nieuwe combinatiemogelijkheden. Het is niet van belang of het nieu
we effect reeds bekend is of niet. Alles wat prettig klinkt is toege
staan! Men kan met enkele goedkope eenheden beginnen en het 
instrument naar eigen muzikale smaak uitbreiden. 

3.1. Klanksynthese - Synthetische klank 

Op het eerste gezicht lijken de begrippen "klanksynthese" en "syn
thetische klank" sterk verwant. Het door elkaar halen van de begrip
pen geeft echter vaak een volledig verkeerd beeld van de muzikale 
mogelijkheden van de synthesizer. We zullen daarom de begrippen 
op eenvoudige wijze verklaren. 

Klanksynthese 

Klanksynthese is het samenvoegen van verschillende deeltonen tot 
een harmonische klank. Er is pas sprake van harmonie, wanneer de 

72 

gemengde tonen in een vaste frequentieverhouding tot elkaar staan. 
Een typisch voorbeeld van klanksynthese is de klankregelmogelijk
heid met "drawbars" van een elektronisch "sinusorgel". Eén voet
maat klinkt zeer rustig, aangezien de sinustonen geen boventonen 
bezitten. De drawbars zijn echter zodanig, dat men de gewenste 
klankcombinaties zelf kan instellen. Met behulp van een oscilloscoop 
is een en ander duidelijk waarneembaar. Stel bijvoorbeeld de volgen
de amplituden in: 16' = 100%, 8' = 50%, 51/ 3 ' = 331/ 3%, 4' = 25%, 
22// = 162/ 3%, 2' = 12½% en 1' = 6¼%. Het resultaat is een 
zaagtandvormige trilling! 
Zo eenvoudig is een klanksynthese. De bekende hammond-klank is 
echter ook nog terug te voeren op andere factoren zoals een weinig 
kruismodulatie, vibrato met behulp van de scanner (mechanische 
methode om vibrato op te wekken), enz. Degenen die een dergelijk 
polyfoon bespeelbaar instrument wensen zullen een groot elektro
nisch orgel moeten maken met veel effecten. 

Synthetische klanken 

Met synthetische klanken is het mogelijk zich muzikaal uit te druk
ken, op een wijze die met traditionele instrumenten doorgaans niet 
kan worden gerealiseerd. Dit is het specifieke gebied van grotere 
synthesizèrs. 
Natuurlijk kan men met deze omvangrijke apparaten ook alle beken
de klankkleuren opwekken. Hun belangrijkste taak is echter het 
produceren van zeer speciale effecten. 
Een dergelijk instrument is echter alleen monofoon, maar wel met 
meerstemmige speeltechniek, bespeelbaar, aangezien men bij ge
bruikmaking van een polyfone generatorset geen gebruik zou kun
nen maken van spanningssturing. Bij een elektronisch orgel worden 
daarom de verschillende voetmaten pas samengesteld achter de ge
neratorset. Synthesizers openen weer enorme mogelijkheden tot 
combinatie van de verschillende eenheden. Generatoren kunnen 
andere generatoren sturen, de golfvorm beïnvloeden, enz. Om dit 
duidelijk te maken, worden hierna de belangrijkste trappen van een 
synthesizer beschreven. --

Synthesizer-eenheden 

Afb. 3-1 toont een blokschakeling van een synthesizer. Met opzet zijn 
hier de internationale aanduidingen aangehouden, omdat de geïnte
resseerde lezer op deze wijze ook de weg kan vinden in buitenlandse 
publikaties. 
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Afb. 3-1. Eenheden van een kleinere synthesizer. 
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Bedieningspaneel (control board) 
Een reeks registers vinden we alleen bij kleine synthesizers, die vaak 
meer lijken op een sound-orgel. Grotere synthesizers bevatten on
derling onafhankelijke eenheden met een eigen frontplaat. Alle ver
bindingen geschieden met kabels van verschillende lengten. 

Klavier (keyboard control) 
Een belangrijke speel hulp is een normaal kiavier, dat in tegenstelling 
tot een orgel klavier, stuurspanningen levert in lineaire volgorde. Het 
exponentiële verloop wordt verkregen met behulp van de functiege
nerator. Voor omhullende-effecten en het sturen van filters kan deze 
spanning worden omgekeerd (geïnverteerd). Veelal zijn meerdere, 
onafhankelijke stuurmogelijkheden aanwezig. 

Bandmanuaal (ribbon control) 
Een bandmanuaal bestaat in zijn eenvoudigste uitvoering uit een 
weerstandsdraad, die is aangesloten tussen plus en min. De "speel
elektrode" wordt verbonden met een optelschakeling. Moderne con
structies bevatten ook wel een weerstandsbaan van geleidend rub
ber, waarover een vergulde band is bevestigd. Dit bandje is geïso
leerd tegen aanraking en geeft bij het drukken op een bepaalde plaats 
de gewenste spanning (eveneens glijdend). 

XV-regelaar {joystick control) 
Dit is een- bedieningseenheid die sterk lijkt op de stuurknuppel die 
wordt gebruikt bij meerkanaals-afstandsbesturing (modelbouw). De
ze interessante regelmogelijkheid is voor "snelle" effecten in een or
kest bijzonder waardevol. 

Voetzwel (swell shoe control) 
Normaal doet de voetzwel dienst om de amplitude te beïnvloeden. 
Met behulp van een potmeter kan hij echter ook benodigde stuur
spanningen afgeven. Er bestaan uitvoeringen met een logaritmisch, 
exponentieel, hyperbolisch of lineair verloop. 

Optelschakeling (summer) 
Optelschakelingen tellen de spanningscomponenten van verschil
lende spanningsbronnen lineair bij elkaar, waardoor een gelijktijdige 
sturing door meerdere speelhulpen of generatoren mogelijk is. Er 
bestaan ook impulsoptelschakelingen. Beide uitvoeringen worden 
toegepast. 
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Omkeertrap (inverter) 
Voor het omkeren van bepaalde stuurfuncties en impulsen zijn 
doorgaans eenvoudige transistortrappen bruikbaar. Grotere synthe
sizers hebben daarnaast nog omschakel bare versterkers. Met behulp 
van een handgreep kan worden gekozen uit inverteren en niet-in
verteren. 

Functiegenerator (exponential function generator) 
Wanneer een lineaire spanningsverandering aan de ingang wordt 
toegevoerd, ontstaat aan de uitgang een spanning met exponentieel 
verloop, die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. 

Toetsgeheugen (sample and hold) . 
Het toetsgeheugen wordt gestuurd door impulsen van het klavier. 
Een gespeelde toon blijft ook aanwezig wanneer men de toets loslaa_t. 
Hij verdwijnt pas bij het aanslaan van een andere toets. Me~stal 1s 
het ook mogelijk de toon over grotere intervallen te laten ghJden. 

Stuurgenerator (voltage controlled oscillator) 
De spanningsgestuurde oscillatoren (VCO) zijn zodanig dat de fre
quentie lineair verandert met de aangelegde gelijk(stuur)spanning. 
Bij "getempereerd" speelbare instrumenten moet een functiegene
rator worden tussengeschakeld. Kleinere synthesizers moeten mini
maal drie van deze stuurgeneratoren hebben. In studio-uitvoeringen 
worden, afhankelijk van de prijs, een groot aantal VCO's in verschil
lende uitvoeringen ingebouwd. 

Zaagtandvormer (ramp function generator) 
Een schakeling waarmee exponentieel verlopende spanningen li
neair kunnen worden gemaakt. 

Driehoekvormer (triangle function generator) 
Deze eenheid vormt uit de opgewekte zaagtandspanning een drie
hoekgolfvorm, die voornamelijk wordt gebruikt voor sturingsdoel
einden. 

Blokgolfvormer (square wave function generator) 
Meestal wordt hiervoor een Schmitt-trigger gebruikt; men vindt ech
ter ook wel echte begrenzerschakelingen. 

Impulsvormer (pulse function generator) 
Voor impulsvorming wordt meestal gebruik gemaakt van een trig
gerschakeling, met daarachter een monostabiele multivibrator. De 
impulsverhouding is binnen ruime grenzen instelbaar. 
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Sinusvormer (sine wave function generator) 
Een versterker met dioden netwerk in de tegenkoppelingskring. Voor 
de sturing is een driehoekspanning noodzakelijk. 

lmpulsgever (pulse control) 
Uit de steeds veranderende klavierstuurspanning wordt bij iedere 
toetsaanslag een impuls afgeleid en zodanig omgevormd dat die het 
toetsgeheugen en andere trappen stuurt. 

Drempelwaardeschakelaar (trigger) 
De Schmitt-trigger is algemeen bekend. Uit de gewenste frequenties 
en golfvormen haalt hij impulsen met een nauwkeurig gedefinieerde 
amplitude. 

Vertrager (timer) 
Een monostabiele multivibrator, die door het klavier of door aparte 
toetsen wordt gestart. Na afloop van de gekozen tijd kan bijvoorbeeld 
een omhullende-sturing worden begonnen. 

Contourgenerator (wave form generator) 
Met deze schakeling worden de stuurspanningen voor de omhullen
de-modulator opgewekt. De verticale flanken van het blokgolfsignaal 
zijn instelbaar. 

Omhullende-modulator (voltage controlled amplifier) 
Deze eenheid maakt amplitudemodulatie van het geluidssignaal 
mogelijk. De modulator wordt gestuurd door de contourgenerator. 
Een VCA met aan de ingang een optelschakeling kan ook door andere 
trappen, zoals VCO, programmagenerator, enz. worden beïnvloed. 

Spanningsgestuurd filter (voltage controlled filter) 
VCF's zijn al naar gelang hun constructie hoogdoorlaat-, laagdoor
laat- of banddoorlaatfilters. Met behulp van een stuurspanning kan 
de filterfrequentie worden verschoven. Bij sommige filters kan ook 
de kwaliteitsfactor (Q) worden veranderd. 

Resonantiefilters (filter unit) 
Passieve filters zijn meestal in grote groepen als T- of 1r-filter samen
gevoegd. Met de beschreven VCF dienen ze niet voor de synthese, 
maar juist voor een analyse van het reeds samengestelde signaal. 

Ringmodulator (ring bridge modulator) 
Een interessante modulatieschakeling, die afkomstig is uit de draag-
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golftechniek. De schakeling wordt meestal gebouwd metschaalkern
trafo's en een viertal diodes (brugschakeling). 

Balansmodulator (balanced mixer) 
Deze benaming wordt voor verschillende onderdelen gebruikt. In het 
eenvoudigste geval wordt een verschilversterker voor modulatie
doeleinden bedoeld. Men gebruikt echter dezelfde benaming voor 
"trafoloze" ringmodulatoren, die de laatste tijd met geïntegreerde 
schakelingen worden gebouwd. 

Programmeerbare deler (flipflop unit) 
Frequentiedeler met instelbare frequentiedeling. Minimaal is een 
viervoudige binaire teller met decoder ingebouwd. Met deze eenheid 
zijn eenvoudige programmasturingen mogelijk en naar keus ook de 
meerkorige klankopbouw van een sound-orgel. 

Programmagenerator (sequencer) 
Een bijzonder veelzijdige eenheid voor automatische uitsterfeffec
ten. De schakeling bestaat uit meerdere programmeerbare delers. De 
uitgangsspanningen worden via optelschakelingen samengevoegd 
tot spanningssprongen met een instelbare volgorde. 

Elektronische stemvork (440 cps unit) 
Een bijzonder belangrijke eenheid van grotere synthesizers. Door de 
vele stuurmogelijkheden van de synthesizer verandert de stemspan
ning met iedere nieuwe programmacombinatie. Met behulp van de 
"stemvork" is een zeer snelle correctie mogelijk. In verband hiermee 
wijzen we nog op een eigenaardigheid van de synthesizer. De stabili
teit van de oscillatoren is meestal zeer betrouwbaar. Wanneer echter 
een groot aantal eenheden op de stuurspanning wordt aangesloten, 
wordt de grote tijdconstante kleiner. Dit neemt men echter (in tegen
stelling tot bij het elektronische orgel) graag op de koop toe, aange
zien het grote aantal mogelijkheden belangrijker is. 

Ruisgenerator (white noise generator) 
Witte ruis wordt gebruikt in elektronische slagwerkapparaten voor 
het nabootsen van cimbels, bekkens, enz. Via de VCA zijn in de 
synthesizer identieke effecten mogelijk. 

Ruisfilter (coloured noise filter) 
Een schakeling die ongeveer gelijk is aan de "koeiestaartklankrege
ling" in sommige versterkers. Hiermee is het vormen van "gekleur
de" ruis mogelijk (rood en blauw). 
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Laagdoorlaatruisfilter (very low frequency noise filter) 
Met dit omschakel bare filter kan het ruisen van de wind van fluister
zacht tot stormkracht worden nagebootst. De amplituderegeling ge
schiedt via een VCA. 

Galmversterker (reverberation unit) 
Een kunstmatige nagalm is ook gebruikelijk bij andere elektronische 
muziekinstrumenten. Meestal worden veersystemen met stuurtrap 
en voorversterker gebruikt. 

Mengeenheid (audio mixer) 
In grotere instrumenten zijn meerdere mengversterkers gebruikelijk. 
Ze doen dienst om de verschillende geluidsfrequenties en ruisspan
ningen te mengen. Ook kan op deze wijze een extern signaal worden 
toegevoegd. 

Netvoedingsdeel (power supply) 
Aan het netvoedingsdeel van grote synthesizers worden qua con
stantheid zeer hoge eisen gesteld. Er zijn minimaal twee gelijke, 
tegengestelde spanningen nodig zoals bij analoge rekenapparaten. 
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3.2. Synthesizers uit de bouwdoos 

De opzet van alle hier gebrachte bouwbeschrijvingen is, overeen
komstig het internationale idee, alle eenheden volkomen onafhanke
lijk van elkaar samen te stellen. Een blokschema voor het complete 
instrument is daarom zinloos. De voedingsspanning voor alle eenhe
den bedraagt ± 15 V. Deze voedingsspanning zal de auteur ook in 
latere ontwerpen aanhouden, zodat eventuele uitbreiding geen pro
blemen oplevert. Degenen die de schakelingen nabouwen kunnen 
op deze wijze hun synthesizer gebruiken en na vele jaren nog uitbrei
den, zonder dat eerder gemaakte eenheden waardeloos worden. 
Een dergelijke universele opbouw is noodzakelijk, omdat de bouw 
op langere termijn van een groot instrument nu niet bepaald goed
koop is. Een instrument dat alleen is voorzien van een VCO, is name
lijk geen synthesizer maar een "eenvinger-springer". Men moet 
daarom de uitbreidingen van te voren plannen en daarbij rekening 
houden met de relatief hoge kosten; de prijs ligt hoger dan die van 
een groot bouwpakket van een elektronisch orgel. 
Voor latere publikaties staan nog "Master-si ave VCO's", omvangrijke 
programmasturingen en andere interessante constructies op het 
programma. Deze bevinden zich echter nu nog in een ontwikkelings
stadium. Wanneer een en ander volledig is gerealiseerd, heeft men 
een instrument dat het mogelijk maakt vrijwel alle geluids-en ruisef
fecten na te bootsen. 
Allereerst zullen we echter beginnen met relatief eenvoudige en ge
makkelijk na te bouwen eenheden. Alle schakeling~n zijn zodanig, dat 
ook een niet ervaren amateur met enige zorgvuldigheid tot een goed 
resultaat komt. Alle eenheden kunnen later worden vervangen door 
professionele eenheden. 
In alle eenheden wordt gebruik gemaakt van de geïntegreerde scha
keling TBA221A van Siemens. Deze operationele versterker is zeer 
geschikt voor zelfbouwtoepassingen, aangezien zijn uitgang sym
metrisch is en bovendien bestand is tegen kortsluiten. Wanneer in 
de schakeling fouten worden gemaakt behoeft men niet direct bang 
te zijn voor defecte IC's. 
Afb. 3-2 laat de aansluiting zien van het IC met de hier gebruikte 
aansluitcijfers en het symbool. In de schakelingen zijn deze cijfers 
niet gebruikt, omdat het symbool steeds hetzelfde is. Bij het inzetten 
van het IC dient er alleen op te worden gelet dat de "stip" op het IC 
aan de juiste kant zit. 
De verschillende foto's laten de eenheden zien, gemonteerd op per
tinaxplaten. De bedrading is-uitgevoerd met dun soepel draad. 
Om het instrument te kunnen gebruiken, zijn een aantal afgescherm
de kabels nodig. Deze worden aan de zijkant van de behuizing opge-
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hangen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gepakt. De in- en uit
gangen hebben elk verschillende stekkers en aansluitingen, aange
zien men de uitgangen nooit direct met elkaar mag doorverbinden! 
Eén uitgang kan echter wel verschillende ingangen voeden. Bij enke
le eenheden zijn daarom twee of drie parallel geschakelde uitgangen 
zeer praktisch. Grotere synthesizers worden uitgevoerd met speciale 
verdeelvelden. Hier zijn steeds één ingang en drie uitgangen beschik
baar. Afb. 3-3 geeft een voorbeeld. 

van boven gezien 

1' 13 12 Il 10 9 8 

indicatiepunt 

Afb. 3-2. Operationele versterker TBA221A. 

groep 1 

,-------------7 
1 1 
I E A A A I 
1 ~ 1 
1 .__ ______ -, 1 

L------------ --l 
I E A A A 1 
1 ~ 

groep Il 1 1 
1 

10 

,--------- - --1 afgeschermde ruimte 

groep 111 

groep IV 

1 ~ 1 
1 1 .____ ______ ___.. 1 

1-------------j 
1 E A A A 1 
1 ~ 1 
1 
1 

.___..._ _________ ..,_ __ aan 0 

L ____________ -1 

Afb. 3-3. Kruisbord voor grotere instrumenten. 
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3.3. Voeding 

De moderne synthesizer-eenheden zijn bijna alle uitgerust met 
operationele versterkers. Daardoor is er altijd een dubbele netvoe
ding noodzakelijk. De voedingsspanning blijft voor alle eenheden 

hetzelfde. 
In de grotere instrumenten vindt men vaak een extra 5 V-voedings-
spanning, aangezien de meeste programmerings- en delereenheden 
met goedkope TIL-schakelingen zijn uitgevoerd. Ook hier is uitbrei

ding altijd mogelijk. 

Netvoedingsdeel 

In de meeste gevallen hebben we voldoende aan een eenvoudige 
netvoeding voor+ en - 15 Ven 2 x 300 mA. De blokschakeling is 
getekend in afb. 3-4. Zekering en netschakelaar zijn ingebouwd in de 
behuizing. T3 en T4 hebben een gemeenschappelijke koelplaat van 
70 x 50 mm. Ze worden met de bijbehorende mica isolatieplaatjes 
gemonteerd. Alle andere onderdelen worden op een printplaat 
ondergebracht (afb. 3-5 tot en met 3-8).De in doorlaatrichting aan
gesloten dioden D1, D2, D5 en D6 dienen voor temperatuurcompen-

satie. 

z 
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Afb. 3-4. Blokschema van de netvoeding. 
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+ 
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o-

+ TZ 
6 

5 
Afb. 3-5. Schakeling van de print. 

Stuklijst 

G 1 = B 80 C 800 
C 1 = 2500 µF 
C 2 = 2500 µF 
R 1 = 15 0/1 W 
R 2 = 15 O/1 W 
D 3 =ZD 15 
D 2 =BAY41 
D 1 =BAY 41 
C 3 = 470 µF 
R 3 = 2,2 kO 
C 5 = 100 µF 
R 5 = 820 Q 

C 7 =0,22 µF 
D4 =ZD 15 
D 5 =BAY41 
D 6 = BAY 41 

C4 =470µF 
R4 = 2,2 kQ 
C 6 = 100 µF 
R 6 = 820 Q 

C 8 = 0,22 µF 

T 1 = BCY 59 met koelster 
T 2 = BCY 79 met koelster 
T3 =BD137K 
T 4 = BD 138 Kop koelplaat 

(zie tekst) 
Tr 1 = nettrafo 25 W, primair 

220 V, secundair 2 x 15 V 
Z = zekering 200 mA met houder 
S 1 = netschakelaar met 

ingebouwd neonlampje 
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0--0 o--1 
0-0 ~ ~ ! ! 

0 0 

0-0 

--J 
0 0 

0 0 0 

Afb. 3-6. Gedrukte bedrading. 

-----c=J- 0 2 01 ~ ~ • 3 
Rl / lr R5 

03~~~~ ~~ 9[7:: + 
Cl 

cz 
+ 

::~~~\~ 9~ ~ Q~," 
• 6 

•-1 • :M: 2. • 5 
---c=1- 05 06 

Afb. 3-7. Onderdelenopstelling. 

Afb. 3-8. Onderdelenopstelling (als afb. 3-7). 
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3.4. Stuurspanning afkomstig van het klavier 

Deze eenheid levert alle benodigde stuurspanningen voor het ge
bruik van de synthesizer. Het blokschema is getekend in afb. 3-9. Het 
klavier omvat vijf octaven; iedere toets heeft drie contacten (afb. 3-10 
tot en met 3-12). De exponentiële contacten vervangen de meestal 
zeer onstabiele functiegenerator. Het stemmen wordt behandeld in 
hoofdstuk 3.5. De lineaire stuurspanningen zijn voornamelijk nodig 
voor de effectgeneratoren. Hierop kan men later ook de VCO met 
ingebouwde functiegenerator aansluiten. Alle effectcontacten zijn 
parallelgeschakeld. Ze vervangen op eenvoudige wijze een speciale 
impulsschakeling. De contacten moeten zodanig worden ingesteld, 
dat eerst de stemcontacten en dan pas de effectcontacten sluiten. De 
opbouw van de stabilisatieprint is gegeven in de afb. 3-13 tot en met 
3-16. 
Zenerdiode D7 is met D8 temperatuurgecompenseerd. P61 wordt zo 
ingesteld, dat aan uitgang 1 maximaal 3 V kan worden gemeten. Op 
de tweede print (afb. 3-17 tot en met afb. 3-20) zijn drie spannings
volgerschakelingen ondergebracht, die achter de contacten worden 
geschakeld. Alle uitgangen zijn laagohmig en bestand tegen kortslui
ten. 

+ 7 + 10 
g -+---0 + 3V/constant 

0 B 0 11 
C> g 12 11 II + 3V/exponentieel .!: 13 äi 
-"' ;;; 14 ., 
1; Cl 

ä 15 "' > 13 m + 3V/lineair ., 
"' i C> 
C: 

.!!! ë:: :a C: ., ., 
15 IT + 1ii C. 3V/toetsspanning "' 
D 

Afb. 3-9. Blokschema van de klaviersturing. 
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Afb. 3-10. Exponentieelcontacten. 

R7 tot R66 R67 

Afb. 3-11. Lineaire contacten. 

740-1-1 -1 ------
1 L , L J L ---~--toets 

o7 

Afb. 3-12. Effectcontacten. 

Stuklijst 

R 7 -.R 67 =metaalfilmweerstanden 10 fl/1% 

Grote instelpotmeters met loper van koolstof (in volgorde van de 

stemprocedure): 

P60-tP49 =2500 ➔ 

P 37 -tP 28 = 1 kO ➔ 
P 1 7 ➔ P 9 = 2,5 kO ➔ 
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P 48 -t P 38 = 500 0 
P 27 ➔ P 18 = 1,5 kO 
P8 -tPl =5k0 

Stabilisatie en spanningsvolger 

r-~-----------+---<'1 + 

+ 

cg C11 

r------jf-----+---+---<J 8 

>---+---1--...,., 9 

..___--t- ____ _,._ __ 1---+--+---co 
+ 

C10 C12 

Afb. 3-13. Stabilisatie. 

Stuklijst 

ICl = TBA 221 A 
IC2 = TBA 221 A 
R 68= 2,7 kO 

7 =ZG2,7 
61 = 1 kO 
71 = 10 kO 

(D8 is vervallen) 

R 69= 10 kO 
R 72= lOkO 
R 70= 1,2 k0/1 % 
C 9 = 100 µF 
C 10= 100 µF 
C 11 = 0,22 µF 
C 12= 0,22 µF 
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IC 1 

0 

0 0 
0 0 
0 0 

Afb. 3-14. Gedrukte bedrading. 
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R71 C9 

R68 -CJ- -----c=J-- ..--.c::J----e 
R72 

--en-- ~ 
07 DB + 

<j ~ R 6 9 ..--.c::J----e C10 
R70 

Afb. 3-15. Onderdelenopstelling. 

C11 ~ 
~C12 

Afb. 3-16. Onderdelenopstelling (als afb. 3-15). 

•+ 

•9 

• D 

•7 

•B 

•-

R74 

10 

R73 

12 

14 

Stuklijst 

IC 3 = TBA 221 A 
IC 4 = TBA 221 A 
IC 5 = TBA 221 A 
R 73 = 1,2 kQ/1 % 
R 74= 1,2 kQ/1 % 
R 7 5 = 120 kQ/1 % 

R76 

R77 

RBD 

R78 

R79 

Afb. 3-17. Spanningsvolger. 

R 76= IOMQ 
R 77 = 120 kQ/1 % 
R 78= IOkQ 
R 79= IOkQ 
R 80= 10 kQ 

Afb. 3-18. Gedrukte bedrading. 
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11 • IC5 •+ 
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10 • • 15 

12 • 

• 0 
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Afb. 3-19. Onderdelenopstel/ing. 

Afb. 3-20. Onderdelenopstel/ing (als afb. 3-19). 

3.5. Generatoren 

De toepassingsmogelijkheden van een synthesizer worden voor een 
groot deel bepaald door het aantal ingebouwde toonopwekkers. 
Spanningsgestuurde oscillatoren kunnen zeer verschillend zijn ge
bouwd en kunnen - afhankelijk van de gewenste eigenschappen -
tot ongeveer f 1000 kosten. Speciale programma-generatoren zijn 
nog veel duurder! 
Ditzelfde geldt voor andere eenheden die in de synthesizer worden 
toegepast. Hier worden echter eenvoudige en bedrijfszekere schake
lingen beschreven, die ook voor de jonge amateur betaalbaar zijn. 
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Generator (VCO 1) 

De afb. 3-21 tot en met 3-25 laten de opbouw zien van een zaagtand
generator die reeds in verschillende synthesizers wordt toegepast. 
IC6 vormt met de weerstanden R81, R82 en R83 een lineaire opteltrap. 
Wanneer aan ingang I een positieve stuurspanning met exponentieel 
verloop wordt toegevoerd, ontstaat er een "getempereerd" toon
bereik van vijf octaven. Op ingang Il kan een extra modulatiespan
ning worden aangesloten . 
De eigenlijke generator bestaat uit een zaagtand integrator, die wordt 
gevormd door IC7, C13 en D10. Een negatieve spanning van de 
opteltrap laadt de condensator lineair op tot de drempelwaarde van 
de vierlaagdiode D10 is bereikt. C13 ontlaadt zich dary direct. Via de 
schakeling van D13, T5 en D14 komt het zaagtandsignaal aan uitgang 
111. Wanneer een goed gestemd vergelijkingsinstrument beschikbaar 
is, is het stemmen erg eenvoudig. Allereerst worden P62, P63 en P64 
in de nulpositie gedraaid. Punt X wordt met P65 op 3,8 V ingesteld. 
Vervolgens wordt P62 volledig opengedraaid en wordt ingang I met 
uitgang Il van de klaviersturing (afb. 3-9) verbonden. Nu wordt P64 
- met ingedrukte toets 61 - zo ingesteld, dat de maximale frequentie 
2093,0 Hz (c4 van het vergelijkingsinstrument) bedraagt. Nu worden 
ook de andere tonen, beginnend met toets 60 en P60 (afb. 3-10) met 
behulp van het vergelijkingsinstrument zwevingsvrij afgeregeld. 
Wanneer tenslotte de maximale frequentie (toets 61 en P64) iets 
wordt verhoogd, kan de juiste stemming steeds door vergelijking 
met a 1 = 440 Hz. met behulp van P62 geschieden. 
Het klavier is in 8' (acht voet) gestemd. De a1 van 440 Hz ligt in het 
derde octaaf. Door verlaging van de stuurspanning (aan P62) kan het 
instrument op 16' (a1 in het vierde octaaf) of in 32' (a1 in het vijfde 
octaaf) worden ingesteld. 

Afb. 3-21. Blokschema 
van de stuurgenerator. 
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R81 R83 09 010 R 89 
16 

17 

(16 

18 

'----+---4-+----1-----------...__.___.._+--+-+-+--o 0 

Stuklijst 

IC 6 = TBA 221 A 
IC 7 = TBA 221 A 
R 81 = lOkO 
R 82= lOkO 
R 83= lOkO 
P 64 = 1 kO 
R 84= 1,2 kO 
R 85= 1,2 kO 
D 9 =BAY41 
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Afb. 3-22. Stuurgenerator. 

C 13= 0,22 µF 
D lO=BRY 39 
D 11= BAY 41 
R 87= 6,8 kO 
R 88= 3,9 kO 
R 86= 6,8 kO 
P 65 = 1 kO 
R 90= 2,7 kO 
D 13=BAY 41 

(17 

T 5 =BC 172 B 
R 89= 4,7 kO 
D 14= BAY 41 
D 12=ZD 5,6 
C14= 100 µF 
C 15= 100 µF 
C 16= 0,22 µF 
C 17 =; 0,22 µF 
P 62 = 1 kO 
P 63 = 1 kO 

I i ~\ 

~~J \-o 
~ 

1/ 
0 

0 
0 

i 0 0 0 0 
0 0 
0 0 

Afb. 3-23. Gedrukte bedrading. 

Afb. 3-24. Onderde/enopstelling. 

Afb. 3-25. Onderdelenopstel/ing (als afb. 3-24.). 
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Effectgenerator (VCO 11) 

De driehoekgenerator van afb. 3-26 tot en met 3-34 is bijzonder ge
schikt voor modulatie- en percussie-effecten. Met de aangegeven 
condensatoren heeft men bij lineaire sturing door het klavier een fre
quentiegebied van 0,01 tot 130 Hz. De werkelijk omvangrijke 
schakeling wordt ondergebracht op twee printplaten. lC8 en IC9 doen 
hier dienst als "balanced mixer". De gelijktijdig toegevoerde positie
ve signalen aan de ingangen I en Il worden opgeteld (f1 + f 2). 

Voert men daarentegen aan ingang leen groter positief signaal (f1) 

en aan ingang 111 een kleiner positief signaal (f2) toe, dan is het 
resultaat een verschilsignaal (f1 - f2). De positieve stuurspanning 
aan punt X laadt C18 via de integrator IC10 lineair op tot aan de 
drempelwaarde van de Schmitt-trigger IC11. T6 komt hierdoor in ge
leiding en legt punt X op een lage potentiaal, tot C18 weer lineair ont
laden is. Aan uitgang IV is daardoor een driehoeksignaal ter beschik
king. Zijn verhouding ten opzichte van de nullijn kan worden in
gesteld met P69. Het blokvormige signaal van de trigger (uitgang V) 
is met behulp van D16, T8 en D17 vastgelegd op een voor uitsturing 
van de contourgenerator geschikt niveau. 

€ 26 .. 19 .. 24 
0 20 0 25 

ingang 

~ 9 21 26 I 

niveau 27 22 27 19 23 28 

28 24 29 
25 30 ingang 

Il 
L 

B 20 e L 

Cl 
.. 
Cl 

.!! Cl 

.!: E ingang 
m 

21 

29 AA 
uitgang ll1 

52 0 C:23 nn__ 
frequentie 22 30 uitgang V 

24 0 

Afb. 3-26. 8/okschakeling van de effectgenerator. 
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Afb. 3-27. Opteltrap en integrator. 

Stuklijst 

IC 8 =TBA221 A R 97 = 100 kQ 
IC 9 =TBA 221 A R98 =47kQ 
IC 10 =TBA 221 A R 99 =47kQ 
R 91 = lOkQ C 18 = lOnF 
R92 = lOkQ C 19 = 1 µF 
R93 = lOkQ C 20 = 0,1 µF 
R94 = lOkQ R 100 =47 kQ 
R 95 = lOkQ T6 = BC 172 B 
R96 = lOkQ R 101 = IOkQ 
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Afb. 3-28. Gedrukte bedrading. 
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R96 R97 / l G:)T6 • -

•+ 
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R 107 
30 

+ 
R110 

C22 C24 

Afb. 3-31. Trigger- en uitgangstrappen. 

R98 Stuklijst 
Afb. 3-29. Onderdelenopstellîng. 

ICll =TBA221A R 106 = l0kQ 
T7 = BC 172 B R 107 = 3,9 kQ 
T8 = BC 172 B 

.,~ 
D 16 = BAY 41 

R 102 = l0kQ C 21 = 100 µF 
R 104 = I0kQ C22 = 100 µF 
R 108 = 6,8 kQ C 23 = 0,22 µF 
R 105 =47kQ C 24 =0,22 µF 
D 15 =ZD 6,8 P 66 = 1 kQ 
R 103 =4,7kQ P 67 = 1 kQ 
R 111 = 2,7kQ P 68 = 1 kQ 
R 109 = l0kQ P 69 = lOkQ 
D 17 =BAY 41 S2 = draaischakelaar, 

Afb. 3-30. Onderdelenopstelling (als afb. 3-29). 
R 110 = 2,7 kQ 1 x 3 contacten 
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Afb. 3-32. Gedrukte bedrading. 
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Afb. 3-33. Onderdelenopstelling. 

Afb. 3-34. Onderdelenopstelling (als afb. 3-33). 
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Contourgenerator 

De contourgenerator (afb. 3-35) is een universele eenheid voor stu
ring van de omhullende-modulator. 

aanspreken 38 

37 

2 
uitsterven 39 

o---32 
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0 .B 33 
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0 
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+ 36 
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E 39 
0 40 t 41 ::, 
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c 
0 
c., 

40___., 
S4 

31---

36 ---,<), 

41--+----,-o, 

o--~ 

Afb. 3-35. Blokschakeling van de contourgenerator. 

tijdsduur 

impulsingang I 

contouringang IJ 

uitgang m 

De monostabiele multivibrator en de omhullende-modulator worden 
op aparte printen ondergebracht en met behulp van afstandsbussen 
tot een eenheid samengevoegd. De afb. 3-36 tot en met 3-39 laten 
de opbouw zien van de monostabiele multivibrator. In rusttoestand 
is T9 gesperd en T10 in geleiding. Een positieve spanningssprong 
aan ingang I keert deze uitgangspositie om. De tijdsduur van deze 
toestand kan met S3 en P70 in twee bereiken worden ingesteld. De 
uitgangsimpuls gaat via de aansluiting 35 naar de contourvormer 
(afb. 3-40 tot en met afb. 3-43). P71, P72 en S4 dienen voor het instel
len van de aanspreek- en uitsterftijden. IC12 en IC13 doen dienst als 
impedantie-omzetter. Ingang Il is bestemd voor continu spel en 
repeatpercussie (herhalingspercussie). Hij kan worden gestuurd 
door de klavierspanning of door de blokgolfuitgang van de effect
generator. Het grote regelgebied van de contourvormer is slechts 
volledig te gebruiken bij toepassing van een toetsgeheugen. 
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Afb. 3-36. Monostabiele multivibrator. 

Stuklijst 

T9 = BC 172 B R 114 = 5,6 kO 

T 10 = BC 172 B C 28 =22nF 

C 25 = 10 µF D 19 =BAY 41 
C 26 = 1 µF C 30 =0,22 µF 
R 116 = lOkO R 113 =470k0 
D20 =BAY 41 C 27 = 0,12 µF 
R 112 = 1,8 kO D 18 =BAY 41 
R 117 = 1,8 kO R 115 = 5,6 kO 
C 29 =22nF 

100 

+• 

31 • 

35 • 

32• 

LJ l 
0--0 

Afb. 3-37. Gedrukte bedrading. 

R115 
----c:::}---

-cn-----
018 

Afb. 3-38. Onderdelenopstelling. 

Afb. 3-39. Onderdelenopstelling (als afb. 3-38). 
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C 32 
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+ 
C34 C36 

Afb. 3-40. Contourvormer. 

Stuklijst 

IC 12 = TBA 221 A 
IC 13 = TBA 221 A 
R 118 = 12 kO 
D 21 = BAY 41 
R 120 = 120kO 
R 122 = 120 kO 
R 121 = 12 kO 
R 119 = 12 kO 
C 32 
C 31 
D22 

102 

= l0µF 
= 0,47 µF 
=BAY 41 

D23 =BAY 41 
C 33 = 100 µF 
C 34 = 100 µF 
C 35 = 0,22 µF 
C 36 = 0,22 µF 
P 70 = 100 kO 
P 71 = lO0kO 
p 72 = l00kO 

S3 = wipschakelaar, 1 x aan 
S4 = wipschakelaar, 1 x aan 

+ 

'.l. ,,,./ 

41 

38 

39 

• 40 

0 

0--0 

Afb. 3-41. Gedrukte bedrading. 

Afb. 3-42. Onderdelenopstelling. 

Afb. 3-43. Onderdelenopstelfing (als afb. 3-42). 
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Ruisgenerator 

Witte ruis is bruikbaar voor veel muzikale effecten. Afb. 3-44 laat zien 
dat met behulp van een aantal eenheden diverse ruisende slaginstru
menten zoals cimbel, bekken enz. kunnen worden nagebootst. Het 
aanspreken en het uitsterven kan men zelf instellen met de contour
generator. 

contour.generator 
1 m 

lll' 
klaviersturing 

IJl 
VCA 
m lil 

n 
ruisgenerator 

rr. filter mengversterker 
m 1 lll' 

uitgang 

Afb. 3-44. Nabootsing van een ruisend slaginstrument. 

De afb. 3-45 tot en met 3-49 laten de opbouw zien van een goede ruis
generator. T11 doet dienst als ruisbron en moet voor optimale (scher
pe) ruis worden geselecteerd. T12 en IC14 zorgen voor versterking 
van het ruissignaal. De maximale amplitude wordt met P73 op ca. 
3 Vn ingesteld. Uitgang Il is regelbaar. Ruisfilters worden aan ingang 
1 aangesloten. 

+ 42 42 filteruitgang 1 

D 43 
44 43 amplitude 

~ 

~ 
" C 

" Cl ., 
·2 

44 uitgang Il 

0 

Afb. 3-45. Blokschema van de ruisgenerator. 
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Afb. 3-46. Ruisgenerator. 

Stuklijst 

IC 14 = TBA 221 A R 124 = 220 kQ R 127 =8200 
R 126 = IO0kQ T 12 = BC 172 B C42 =0,22 µF 
R 125 = 12kO T 11 =BC 172B C 39 = 100 µF 
P 73 =47kO C 37 = 1 µF C 40 = 100 µF 
C 38 = 0,22 µF R 128 ·= 2,7 kO C 41 =0,22 µF 
R 123 =27kO T13 = BC 172 B P 74 = 1 kO 
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Afb. 3-47. Gedrukte bedrading. 
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Afb. 3-48. Onderdelenopstelling. 

Afb. 3-49. Onderdelenopstelling (als afb. 3-48). 
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440 Hz-generator 

Aan het begin van dit hoofdstuk hebben we al gewezen op de nood
zaak van een geschikte vergelijkingsgenerator. Een kristalgestuurde 
oscillator is echter voor een kleine synthesizer veel te kostbaar. Een 
sinusoscillator, die van tijd tot tijd wordt vergeleken met een mecha
nische stemvork is hier ruimschoots voldoende. De frequentie van 
de hier beschreven generator (afb. 3-50toten met3-54wordt bepaald 
door een brug van Wien. C43, C44, R130, P76 en P77 zijn opgenomen 
in de meekoppeling van de operationele versterkers IC15 en IC16. De 
stabilisatie geschiedt in de tegenkoppeling. LA 1 doet dienst als PTC
weerstand. P75 wordt zo ingesteld dat de uitgangsspanning ca. 3 Vtt 
is. Degenen die voor deze meting geen oscilloscoop beschikbaar 
hebben, kunnen ook gebruik maken van een hoogohmigwisselspan
ningsinstrument. De effectieve aanwijzing van het meetinstrument 
moet met een factor 2,828 worden vermenivuldigd. De stemgenera
tor blijft constant ingeschakeld. De uitgang wordt bij gebruik verbon
den met een vrije ingang van de mengversterker. 
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Afb. 3-50. 8/okschakeling van de 440 Hz-generator. 
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Afb. 3-51. 440 Hz-generator. 

Stuklijst 

IC 15 = TBA 221 A 
IC16 =TBA221A 
R 129 = 560 Q 
C 44 =47 nF 
C43 =47nF 
R 130 = lOkQ 
P 76 = lOkQ 
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P 77 
P 75 
C 45 
C46 
LA 1 

=4700 
= 1 kO 
= 100 µF 
= 100 µF 
= miniatuurlampje 

6-7 V/30 mA 
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Afb. 3-52. Gedrukte bedrading. 
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Afb. 3-53. Onderdelenopste/ling. 

C46 
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Afb. 3-54. Onderdelenopstelling {als afb. 3-53). 
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3.6. Modulatoren en filters 

In synthesizers worden alle bekende mengschakelingen èn modula
toren toegepast. Ze dienen echter maar zelden voor het verkrijgen 
van een zuiver gefilterde tussenfrequentie. De vaak ongewenste 
zijbanden zijn hier echter voor het verkrijgen van verschiltonen bij
zonder interessant. Voor selectieve klankvorming wordt meestal ge
bruik gemaakt van actieve RC-filters en passieve LC-filters. Grotere 
instrumenten hebben daarnaast nog extra terts- en octaaffilters. 

Ruisfilter 

Dit instelbare filter is zeer geschikt voor het opwekken van stormef
fecten en het geruis van de branding. De klank- en amplituderege
laars moeten daartoe in de juiste intervallen gevariëerd worden. Het 
gebruik van schuifpotmet~rs met lange banen vereenvoudigt de be
diening aanzienlijk. 
De schakeling (afb. 3-55 tot en met 3-59) komt grotendeels overeen 
met die van de gebruikelijke actieve klankregelaars. Hettegenkoppel
netwerk is hier optimaal aangepast. 
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Afb. 3-55. Blokschakeling van het ruisfilter. 
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Afb. 3-56. Ruisfilter. 

Stuklijst 

IC17 =TBA221 A R 135 =68kQ 
T 14 =BC 172B R 136 =820Q 
C48 =0,22 µF R 137 = 2,7kQ 
R 133 =2,7kQ C 52 = 100 µF 
R 132 = 2,7kQ C 55 = 0,22 µF 
C 50 = 8,2 nF C 54 =0,22 µF 
R 131 =2,7kQ C 53 = 100 µF 
C49 = 5,6 nF P 78 = lO0kQ 
C47 = 2,2 µF P 79 = l00kQ 
R 134 = 3,3 kQ P 80 = 1 kQ 
C 51 = 8,2nF 
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Afb. 3-57. Gedrukte bedrading. 
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Afb. 3-58. Onderdelenopste//ing. 

Afb. 3-59. Onderdelenopstelling (als afb. 3-58). 

Laagdoorlaat-ruisfilter 

Het laagdoorlaat-ruisfilter zorgt voor een hol klinkende ruis, die 
vooral geschikt is bij het opwekken van windeffecten. Hij wordt 
daarom vaak aangeduid met "windfilter". Bij kleine "dosering" is het 
filter ook goed bruikbaar om het aanblazen van een orgelpijp na te 
bootsen (afb. 3-60). 
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Afb. 3-60. Nabootsing verschillende houtb/aasinstrumenten. 

De afb. 3-61 tot en met 3-65 laten de eenvoudige opbouw zien. Het 
actieve filter met IC18 bevat weinig onderdelen. C56 en C57 bepalen 
de filterfrequentie. Aangezien de laagfrequentaandelen van de ruis 
maar gering zijn, moet het zeer zwakke signaal met IC19 behoorlijk 
worden versterkt. De ingang moet daarom zorgvuldig worden afge
schermd. 
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Afb. 3-61. 8/okschakeling van het laagdoorlaatruisfilter. 
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Afb. 3-63. Gedrukte bedrading. • 

Afb. 3-62. Laagdoorlaatruisfilter. T15 

Stuklijst 

IC 18 =TBA221 A R 141 = 1 kO 
IC 19 =TBA221 A R 143 = lOOkO 

T 15 = BC 172 B R 145 = 2,7 kO 

IC 18 R142 IC 19 (8 R144 

R ~ R~9~~ ~ gl4~ C;S 

nsY Y-c:J--

--wI]-- ~ ~ 

56 • •+ 

• 59 

• 58 

• 57 

• 0 

R 138 = 390 kO R 144 =8200 •-
R 139 = 330 kO C 59 = 100 µF 
C 57 = 5,6 nF C 61 = 0,22 µF Afb. 3-64. Onderdelenopstelling. 

R 140 = 390k0 C 60 = 100 µF 
C 56 = 56nF C 62 = 0,22 µF 
C 58 = 2,2 µF P 81 = 1 kO 
R 142 = 1200 

Afb. 3-65. Onderdelenopstelling (als afb. 3-64). 
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7T-filter 

ingangen opteltrap seriefilter Il spanningsvolger uitgang 

parallelfilter I parallelfilter m 

Afb. 3-66. Principe van het n-filter. 

In de inleiding is reeds gezegd dat grotere instrumenten, naast trap
pen voor synthese, ook speciale eenheden bevatten voor de analyse 
van het samengestelde signaal. Het hier beschreven 7T-filter (afb. 
3-66) is op vele manieren te gebruiken. Door het inschakelen van 
verschillende spoelen en condensatoren in het filter kunnen naar be
hoefte hoog-, laag- en bandfilters met een hoge kwaliteitsfactor wor
den samengesteld. Met de potmeters P84 tot P86 kunnen de kringen 
worden gedempt. 
De schakeling wordt op vier printplaten ondergebracht. Op enkele 
zeer kleine verschillen na zijn deze filterprinten geheel aan elkaar ge
lijk. Alle bijzonderheden zijn aangegeven bij de afb. 3-67 tot en met 
3-80. 

60 0 65 

~ 61 66 
62 67 

i;; 63 68 
E' 64 - 69 

C 0 '- 70 
"'i,; #1 
0. 01 e .; ] 
- C 
- C e ~ 0 
a. a. 0 
0"' a. 

Afb. 3-67. 
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60 
63 0 77 
71 78 
72 79 
73 s 80 
74 81 .. 75 '- 82 

'- 76 ~ 61 

~ 
;;:: 
] 

i e ,::: 
"' 0 64 
U) 0. 

0 

Blokschema van het n-filter. 

ingang 
I 

ingang 
II 

uitgang 
llI 

R146 R148 

C63 C65 
>-----1------0 64 

62 o------lf---~f---' 

63 °·------+-----+-----+ 

1---+---------1--- ....... -..-----o 0 
+ 

C64 C66 

Afb. 3-68. Opteltrap en spanningsvolger. 

Stuklijst 

IC 20 =TBA 221 A C 63 = 100 µF 
IC 21 =TBA221 A C 64 = 100 µF 
R 150 =lMO C 65 =0,22 µF 
R 146 = lûkO C 66 = 0,22 µF 
R 147 = l0kO P 82 = 1 kO 
R 148 = lûkO P 83 = 1 kO 
R 149 = lûkO 
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0>------0 

O>----o 

r-----0 o----o--o----0 

uü 

64 • 

63 • 

60 • 

61 • 

0 0 
0 0 
0 0 

Afb. 3-69. Gedrukte bedrading. 

IC 20 
IC 21 0 + 
□ [63 

R150 ~~ --,:::]- R 
149 +. R146 

-c:J- [64 
-c:}--

R147 

Afb._ 3-70. Onderdelenopsteffing. 

~ 
~ 

Afb. 3-71. Onderdelenopstelling (als afb. 3-70). 

•+ 

• 0 

•-

[67 [68 [69 L 1 L2 L3 

0 

66 67 68 69 70 
Afb. 3-72. Schakeling van alle filterprinten met de aanduidingen van het paral
lelfilter I. 

Stuklijst 

C 67 = 5,6 nF C 68 = 22 nF C 69 = 0,1 µF 
L 1 = 450 Wdg./0,08 CuL Kern= 3 H 1/4322 022 02200 
L 2 = 650 Wdg./0,08 CuL Kern= 3 H 1/4322 022 04200 
L 3 = 950 Wdg./0,08 CuL Kern= 3 H 1/4322 022 06200 
P 84 = schuifpotmeter 25 kil met schaalverdeling 0-10 
S 5-S 10 = geruisloze wipschakelaar, 1 x aan 

P 84 S5 S6 S7 S8 S9 S 10 

rrrrr1 
62 65 66 67 68 69 70 0 

Afb. 3-73. Bedieningselement I. 
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I L J 
+ + 

Afb. 3-74. Gedrukte bedrading. 

L1 

• • • • • 
65 66 67 68 69 

L2 

• 
70 

+ 

L3 

Afb. 3-75. Onderdelenopstelling van parallelfilter /. 

Afb. 3-76. Onderdelenopstelling (als afb. 3-75). 

I 

• 
0 

• • • • 
71 72 73 74 

L4 

• 
75 

L5 

• 
76 

L6 

• 
63 

Afb. 3-77. Onderdelenopstelling van het seriefilter ll. 

Stuklijst 

C 70 = 1 nF C 71 = 3,9 nF C 72 = 12 nF 
L 4 = 450 Wdg./0,08 CuL Kern= 3 H 1/4322 022 02200 
L 5 = 650 Wdg./0,08 CuL Kern= 3 H 1/4322 022 04200 
L 6 = 950 Wdg./0,08 CuL Kern= 3 H 1/4322 022 06200 
P 85 = schuifpotmeter 47 kO met schaalverdeling 0-10 
S 11-S 16 = geruisloze wipschakelaar, 1 x aan 

P 85 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

rrrrr1 
62 71 72 73 74 75 76 63 

Afb. 3-78. Bedieningselement ll. 
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77 78 79 80 

L 7 L8 

• 
81 

• 
82 

L9 

• 
0 

Afb. 3-79. Onderdelenopstelling van het para/Ie/filter Il/. 

Stuklijst 

C 73 = 5,6 nF C 74 = 22 nF C 75 = 0,1 µF 
L 7 = 450 Wdg./0,08 CuL Kern= 3 H 1/4322 022 02200 
L 8 = 650 Wdg./0,08 CuL Kern= 3 H 1/4322 022 04200 
L 9 = 950 Wdg./0,08 CuL Kern= 3 H 1/4322 022 06200 
P 86 = schuifpotmeter 25 kfl, met schaalverdeling 0-10 
S 1 7-S 22 = geruisloze wipschakelaar, 1 x aan 

P86 S17 S18 S19 S 20 S 21 S22 

fTTTTl 
63 77 78 79 80 81 82 0 

Afb. 3-80. Bedieningselement Il/. 
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Omhullende-modulator (VCA) 

Omhullende-schakelingen werken altijd volgens het principe van 
amplitudemodulatoren. In tegenstelling tot gebruikelijke mengscha
kelingen is echter een vervormingsvrije modulatie tot ca. nul moge
lijk. Eenvoudige poorten, die als pianopoorten of als orgelsustain
contacten worden gebruikt zijn hier niet voldoende. In het onderste 
deel van de modulatiekromme snijden ze het signaal af en veroorza
ken daardoor een extra en ongewenste vorming van boventonen. 

mengen + optellen 

ingang Il 

Afb. 3-81. Principeschakeling van een verschilmenger. 

Dergelijke moeilijkheden heeft men ook wel met verschilmeng
apparaten die vaak in kleine synthesizers en sound-orgels zijn inge
bouwd. 
Afb. 3-81 laat het principe zien van een interessante schakeling. 
Aangezien voor beide ingangen symmetrische signalen nood
zakelijk zijn, is de gelijkspanningsinstelling van de voortrappen 
uiterst kritisch. Men eigen proefnemingen doet men in deze de nodi
ge ervaring op. In de door de auteur ontworpen schakeling (afb. 3-82 
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tot en met 3-86) worden de voordelen van een lichtmodulator benut. 
Bij zorgvuldige instelling wordt voldaan aan alle praktische eisen die 
aan een omhullende-modulator worden gesteld. Als stuurtrap voor 
de LED (lichtgevende diode) wordt een opteltrap met IC23 toegepast. 
Men kan daardoor verschillende stuursignalen mengen zonder enige 
terugwerking. 
De eigenlijke modulatieversterker bevat twee trappen. Via de optel
schakeling met IC22 worden alle signalen in de verhouding 10: 1 ge
reduceerd. De versterking van de tweede trap (IC24) is afhankelijk van 

• de momentele weerstand van de LOR (lichtgevoelige weerstand). In 
onbelichte toestand bedraagt zijn weerstand minimaal 10 Mfi. Met 
R160 als tegenkoppelweerstand is er een verzwakking van ca. 1000 
maal. Bij maximale modulatie daalt de weerstand tot ongeveer 1 kfi. 
De tegenkoppelverhouding komt dan overeen met een tienvoudige 
versterking. LDR en LED moeten lichtdicht worden gemonteerd. 

+ 83 
83 0 84 86 85 

86 
signaalingang Il 87 

88 
VCA 

84 87 

ruisingang 111 85 88 

0 0 
Afb. 3-82. Blokschakeling van de omhullende-modulator. 
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modulatie

ingang IV 

modulatie. 

ingang V 

uitgang VI 

R151 R156 
~------------------0+ 

C76 C78 

>-<-+---~"88 

(aansluitkant) 

+ 
C77 

0 
C79 

'----------------+----<>---{) - j,A' 
',-:l 

Afb. 3-83. Omhul/ende-modulator. 

Stuklijst 

IC 22 =TBA221A R 160 = l0kO 
IC 23 =TBA221A C 76 = 100 µF 
IC 24 =TBA 221 A C 77 = 100 µF 
R 151 =91 kO C 78 =0,22 µF 
R 152 = 91 kO C 79 =0,22 µF 
R 153 = 91 kO R 159 =LDR07 
R 154 = lOkO LED = CQY26* 
R 155 = lOkO P 87 = 1 kO 
R 156 = l0kO P 88 = 1 kO 
R 157 = lOkO P 89 = 1 kO 
D24 =BAY 41 P 90 = 1 kO 
R 158 =3300 

* rood/ diffuus (ITI) 
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0-0 

0-0 

0-0 

0-0 

0-0 

126 

~0-0 

0 
0 0 

~~ lLLl 
0 0 
O 0 
0 0 

Afb. 3-84. Gedrukte bedrading. 

IC 24 

0 

Afb. 3-85. Onderdelenopstelling. 

+ 
C76 

Afb. 3-86. Onderdelenopstelling (als afb. 3-85). 

Ringmodulator 

diodenbrug OA154Q 

modulatie 

1:1 

---1:1 

draaggolffrequentie 

uitgang 

1:1 

Afb. 3-87. Schakeling 
van een ringmodulator. 

Afb. 3-87 geeft een schakeling van een ringmodulator. Hij ziet er een
voudig uit maar de schakeling heeft veel nadelen. Voor hen die echter 
willen experimenteren volgen hier enkele aanwijzingen. Voor de 
bouw van de transformatoren zijn slechts hoogwaardige schaalker
nen geschikt. De wikkelgegevens zijn afhankelijk van het gewenste 
frequentiegebied. Spoelen met aftakkingen moeten bifilair worden 
gewikkeld. 
Het gebruik van een ringmodulator is muzikaal gezien niet geheel 
duidelijk, aangezien de gebruikelijke zwevingseffecten (f1 + f 2) ook 
met de VCA zijn te verkrijgen. Modulaties van f, - f2 zijn eveneens 
mogelijk wanneer oversturingen worden voorkomen. Afb. 3-88 laat 
een blokschema zien. 

universele versterker 
Ill' 

Il 

fl 
modulatiefrequentie 

20 ... 30kHz 

klaviersturing 

I 

1r 
VCA 

'llll-----i~ 

t2 
draaggolffrequentie 

30kHz(sinusl 

laag doorlaatfilter 
fg=l0kHz 

.uitgang 
t, - t2 

Afb. 3-88. Modulatie van een draaggolffrequentie. 
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3.7. Signaalvormers 

De hierna beschreven eenheden maken de generator (VCO 1) tot een 
universele generator. Ze zijn echter ook te gebruiken voor andere ge-
neratoren met een ongeveer gelijke uitgangsamplitude. Afzonderlij-
ke signaalvormers kunnen daardoor op vele wijzen worden gebruikt. 

Driehoekvormer 

Er zijn verschillende schakelingen waarmee een zaagtandvormig 
signaal kan worden omgezet in een symmetrische driehoekspan-
ning. In de schakeling van afb. 3-89 tot en met3-93wordt het principe 
van een gemodificeerde faseverschuiver met gelijke emitter- en col-
lectorweerstanden toegepast. Via R 162 krijgt de emitter van T16 hier 
een extra negatieve voorspanning. In de eerste periode van het 
zaagtandvormige signaal werkt de schakeling als een normale fase-
verschuiver. Tijdens de tweede positieve periode van de zaagtand 
is de basis-collectordiode geleidend. Het signaal wordt daardoor niet 
meer omgekeerd (geïnverteerd}. Het omkeerpunt kan met P91 exact 
worden ingesteld. Hiervoor is geen meetapparaat nodig. Men doet 
de instelling op het gehoor en wel zodanig dat er zo weinig mogelijk 
boventonen hoorbaar zijn. P92 en IC25 dienen voor de niveauver-
schuiving. 

+ 89 
0 90 
- 91 

.; 92 
E 93 
0 94 ~ 
" 95 0 .s:: 

90 

3 91 
golfvorm 

92 
93 

niveau 
.!!1 
-0 

94 

89 ../1./1 ingang 1 

95 vv uitgang Il 

0 

Afb. 3-89. 8/okschakeling van de driehoekvormer. 
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93 
R167 

R163 

91 
R165 

90 
T16 

89 

R166 
92 

Stuklijst 

IC 25 
R 161 
R 165 
R 163 
T 17 
T 16 
C 80 
R 166 
R 164 
R 162 

=TBA 221 A 
=8200 
= 10 kf.l 
= 56 kn 
=BC 172 B 
= BC 172 B 
= 5,6 nF* 
= 33 kf.l 
= 56 kf.l 
= 270 kf.l 

R169 
T17 + 

C 81 

R168 

R164 

+ 

C 82 

Afb. 3-90. Driehoekvormer. 

R 169 
R 168 
R 167 
C 81 
C 82 
C 83 
C 84 
P 91 
P 92 

= 12 kf.l 
= 8,2 kf.l 
= 18 kf.l 
= 100 µF 
= 100 µF 
= 0,22 µF 
= 0,22 µF 
=4,7 kQ 
=4,7kf.l 

* Afhankelijk van het frequentiegebied 

+ 

C83 

95 

94 

0 

CB4 
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0--0 

0--0 

0--:.-0 

91 • 

90 • 

Afb. 3-91. Gedrukte bedrading. 

R161 
~ 

R165 
-c::::i-

IC 25 0 
0 "'' --c:J---. 

T17 ~ (3 T16 R169 .§i 

±649 ~Rl~ 

R166 

Afb. 3-92. Onderde/enopstel/ing. 

Afb. 3-93. Omjerdelenopstelling (als äfb. 3-92). 

•+ 

•-

Sinusvormer 

m 

klavier
st urmg 

driehoekvormer 

Il 

sinusvormer 
Il 

VCA 
l llf l!l 

m--------------1 m 
contour. 

generator 

Afb. 3-94. Blokschakeling sinuspercussie. 

meng versterker 

l Il[ 

uitgang 

Met deze eenheid kan meri de uitgangsspanning van de driehoekvor
mer omzetten in een sinusvormig signaal. Hiervoor zijn geen fre
quentie-afhankelijke onderdelen nodig. De schakeling is daardoor 
bruikbaar over een grote toonomvang. Afb. 3-94 laat als voorbeeld 
de combinatie zien van verschillende eenheden waarmee sinusper
cussie kan worden verkregen. De afb. 3-95 tot en met 3-99 laten de 
opbouw zien van de sinusvormer. De diodenparen in detegenkoppe
ling moeten worden geselecteerd op sper- en doorlaatweerstand. 
Voor het instellen van het werkpunt (P93) is een oscilloscoop nood
zakelijk. Niveau (P94) en symmetrie (P92 in afb. 3-89) zijn extern 
instelbaar. 

+ 96 97 

5 0 97 
98 98 

niveau 

99 
:;; 100 99 E 
0 
> 

96 ~jj VV 
., 
::, ingang 1 C: 
·;;; 

100 '\./'v uitgang Il 

0 

Afb. 3-95. Blokschakeling van de sinusvormer. 
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97 
R177 0 27 0 29 031 033 

96 
R179 

R173 R174 R175 R181 
I 

R 172 

R 176 

R180 

R178 
99 

Afb. 3-96. Sinusvormer. 

Stuklijst 

IC 26 =TBA221A D 32 =BAY 41 
IC 27 =TBA 221 A R 174 =27k0 
R 170 = 1200 R 175 = 1,5 kO 
P 93 = 1 kO D 33 = BAY 41 
R 171 = 2,7 kO D 34 = BAY 41 
D 25 =BAY 41 R 176 = 33 kO 
D26 =BAY 41 R 181 = 12 kO 
R 172 = lOkO R 180 = 18 kO 
R 173 = 18k0 R 179 = 12 kO 
D27 =BAY 41 R 177 = 15k0 
D28 =BAY 41 R 178 = lûkO 
D29 = BAY 41 C 85 = 100 µF 
D 30 = BAY 41 C 86 = 100 µF 
D 31 = BAY 41 P 94 = 4,7 kO 
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+ 

C85 

98 

100 

0 
+ 

C 86 

LC~ 0 ----<O 

0---0 

~J ----<O 

0 
0 ~ 

i 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

Afb. 3-97. Gedrukte bedrading. 

"i ~J ö rJL ~ s. :,~o 

6 : 908 

• 99 

•-

Afb. 3-98. Onderdelenopstelling. 

Afb. 3-99. Ondec:delenopstelling (als afb. 3-98). 
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Blokvormer 

klaviersturing vco 1 blok vormer driehoekvormer sinus vormer 
ni-- 1 m~1 n-1 

JI m m n r l[ 

1 t 

.....-4/Vl nn N\I 

Afb. 3-100. Spanningsgestuurde universeelgenerator. 

De blokvormer wordt aangesloten aan de uitgang van de stuurgene
rator (VCO 1). Hij vormt het zaagtandsignaal om in een symmetrische 
of asymmetrische blokgolfspanning. Samen met de driehoek- en de 
sinusvormer (afb. 3-89 tot en met afb. 3-99) is dus een universele ge
nerator verkregen die alle gebruikelijke grondgolfvormen opwekt. 
Een blokschakeling is gegeven in afb. 3-100. De eenvoudige begren
zingsschakelingen zijn hier niet zo goed bruikbaar. Een Schmitt-trig
ger (afb. 3-101 tot en met afb. 3-105) voldoet hier beter. Door de grote 
versterking van de operationele versterker IC 28 worden steile flan
ken verkregen. De impulsverhouding kan met P95 binnen ruime 
grenzen worden ingesteld. 

+ 101 
102 

0 102 
103 103 

impulsverhouding 

104 
:. 
E 
0 
~ 101 ~ 0 ingang 1 
j:i 

104 _n_n uitgang Il 

0 

Afb. 3-101. 8/okschake/ing van de blokvormer. 
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+ 

T18 + 
101 

C87 C89 
102 

104 
103 

R183 
R185 R186 

0 35 

0 
+ 

C 88 C90 

Afb. 3-102. 8/okvormer. 

Stuklijst 

IC 28 =TBA221A R 185 = 3,9 kQ C 87 = 100 µF 
R 183 =lMQ D 36 = BAY 41 C 89 = 0,22 µF 
T 18 =BC 172B D 37 =BAY 41 C 90 = 0,22 µF 
R 184 = l0kQ D 35 =ZG3,3 C 88 = 100 µF 
R 186 = 2,7 kQ R 182 = lOkQ P 95 = lOkQ 

135 



136 

71 t-1 ~ >-" ~ ~ 0 

101 • 

0 0 
0 0 

Afb. 3-103. Gedrukte bedrading. 

Afb. 3-104. Onderdelenopstelling. 

Afb. 3-105. Onderdelenopstelling (als afb. 3-104). 

3.8 Versterkers 

In iedere grote synthesizer heeft men een aantal eenvoudige verster
kers nodig die ook zijn te gebruiken als omkeertrappen (inverters). 
Bovendien is minstens één mengversterker vereist. Een schakeling 
met hoog- en laagohmige ingangen maakt het mogelijk andere mu
ziekinstrumenten aan te sluiten; ook kan een microfoon worden aan
gesloten. 

Universele versterker 

De in de afb. 3-106 tot en met 3-110 getekende eenheid is werkelijk 
op allerlei manieren te gebruiken. 
Het is niet alleen de versterker (ingang x 10), maar ook een verzwak
ker (ingang x 0, 1 ). Té hoge en té lage signaalspanningen kunnen 
daardoor in ruime mate worden aangepast. Daarnaast is er nog een 
ingang x 1 beschikbaar; de signaalamplitude blijft hierbij constant. 
Wanneer aan deze ingang een positieve spanning wordt toegevoerd, 
is aan de inverterende uitgang IV een negatieve spanning beschik
baar. Aan de niet-inverterende uitgang V wordt het signaal met IC30 
nogmaals omgedraaid. 

105 ingang I x 0,1 

+ 105 
0 106 - 107 106 ingangll xl 

L. 108 Q) 

~ 109 
2 
111 
ij 107 ingangfilxl0 
> 
.!! 
Q) 

~ 
Q) 
> 
Ï:: 

108 uitgang llr 
C inverterend J 

::, 

109 uitgang ll 
C niet inverterend l 

0 

Afb. 3-106. Blokschema van de universele versterker. 
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R187 R190 

R191 >-<~--+---l-----0 109 

'-----t-----.,_----1- __ _.___.__ _ _,., 0 
+ 

C92 

Afb. 3-107. Universele versterker. 

Stuklijst 

IC 29 = TBA 221 A 
IC30 =TBA221 A 
R 187 = 100 kQ 
R188 =lûkO 
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R 189 = 1 kO 
R 190 = 10 kQ 
R 191 = 10 kO 
R 192 = 10 kQ 

C 91 
C 93 
C 92 
C 94 

C94 

= 100 µF 
= 0,22 µF 
= 100 µF 
= 0,22 µF 

0--0 

0--0 lli !-1~0 

0--0 
0 0 
0 0 

Afb. 3-108. Gedrukte bedrading. 

IC29 
R187 

10 5 • -c:=J- 0 
R188 

R191 
-c::J-

IC30 

0 
106• -c::J

----c:::::J--. 
--c:J-e 

R192 
R190 

+ 

C91 

•108 

•+ 

C93 

• 109 

R189 
107• -c:=J-

r7 •O 

~YC94•-

Afb. 3-109. Onderdelenopstelling. 

Afb. 3-110. Onderdelenopstelling (als afb. 3-109). 
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Mengversterker 

VCA 
Il N 'iZI~-..i 

mengversterker 
N ll1+----1W 

extra ingang 
I 

naar 2e bandapparaat 
.opname" 

naar le bandapparaat 
.weergave· 

R193 R196 
110 ~ I---C::J---.--C=::J--4-+--+--4-----o 113 

111 ~ C 9 8 _c--° 114 

'c%1 ~ 
112 ~ J_; 

C97 C99 L-o 115 

0 
Afb. 3-111. Indubben met twee bandapparaten + 

Met behulp van de mengversterker is, wanneer men de beschikking 
heeft over twee bandapparaten, op eenvoudige wijze "in-dub" -opna
me mogelijk. Het blokschema is gegeven in afb. 3-111. Deze "twee
bandmethode" heeft ten opzichte van de gebruikelijke apparaten het 
voordeel, dat men bij omvangrijke composities steeds de weergeef
band kan verwisselen. Bovendien kunnen eenmaal opgenomen pas
sages zo vaak worden herhaald als men wenst (eindloze cassette). 
Het synthesizersignaal moet in ieder geval via de mengversterker 
(afb. 3-112 tot en met 3-116) worden gevoerd, aangezien die de 
vereiste scheidingscondensatoren bevat. Alle ingangen zijn geheel 
vrij van terugwerking. 

ingang 1 

ingang Il 

ingang 111 
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+ 110 
0 

;;; 
-"' ;;; 
E ., 

111 
> 
C) 
C: 

" E 

110 
111 
112 
113 
114 
115 

115 ~ 

0 

114 

113 

uitgang IV 

massa 

totaalregelaar 

Afb. 3-112. Blokschema van de mengversterker. 

Afb. 3-113. Mengversterker. 

Stuklijst 

IC 31 =TBA 221 A C 98 =47µF 
C 95 = 1 µF C 100 = 100 µF 
C 96 = 1 µF C 101 = 100 µF 
C 97 = 1 µF C 102 = 0,22 µF 
C 99 =47 µF C 103 =0,22 µF 
R 193 = 56kO P 96 = 1 kO 
R 194 =56kO P 97 = 1 kO 
R 195 =56kO P 98 = 1 kO 
R 196 =56kO P 99 = 1 kO 
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0----0 0---0 

~---o--0----0--0--0 

~u , 0----0 0--0 

0----0 0--0 

0--0 0--0 g~ 
og~ 

Afb. 3-114. Gedrukte bedrading. 

IC31 

R193 0 
®. ' 

•+ 
110 • -{Iill-----c::J-

-IIill--- -c:::i- R194 
111 • 6 

-c:::J-- •113 
112• -{Iill-- -c::::::J--. R 196 

• 0 R195 

~ ' 
115• ~ ~ •114 

•-

Afb. 3-115. Onderdelenopstelling. 

Afb. 3-116. Onderde/enopstel/ing (als afb. 3-115). 

Speciale ingangen 

gitaar of orgel extra ingang 
----~n m 

I 
klaviersturing 

'lr vcon 

VCA 
I Ii lil 

1T-filter meng versterker 
I m I IJl 

uitgang 

Afb. 3-117. Repeatpercussie en klankvorming voor extern aangesloten instru
menten. 

Met behulp van de universele eenheden van een synthesizer kunnen 
ook andere instrumenten qua klank worden beïnvloed. 
Afb. 3-117 laat een voorbeeld zien van een extra repeatpercussie met 
daarachter een klankvormend deel. Eigen ideeën zijn daarnaast altijd 
gemakkelijk te realiseren. De afb. 3-118 tot en met 3-122 geven de 
opbouw van de ingangsversterker. De versterking wordt bepaald 
door R198 en R199. Ze dienen daarom te worden aangepast aan de 
voorhanden zijnde instrumenten of microfoons. 

Versterking 

X 1 
X 10 
X 100 

R198, R199 

100 kil 
10 kil 

1 kil 

+ 116 
0 117 

118 
119 

Cl 120 C 

"' 121 Cl 

-~ 122 e x 
Q) 

116 
118 

119 

117 
120 

121 

122 

D 

maximale ingangsspanning 

3V 
300 mV 

30 mV 

ingang 1 

(hoogohmig) 

ingang Il 

(laagohmig) 

uitgang 111 

Afb. 3-118. Blokschema van de extra ingang. 
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116 ~ ~----------...---...-----u+ 

118 
J 104 

119 o---C:::J----1 

R198 
121 

117~ 1 '101 

J C106 

120 

Stuklijst 

IC 32 =TBA 221 A 
IC 33 =TBA 221 A 
C 104 =47nF 
R 197 = 100 kO 
R 198 =* 
R 199 -* 
C 106 =47 µF 
C 105 =47 µF 
R 200 = 100 kO 

* volgens tabel 
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R199 

RZ00 

C107 

+ 

C109 C111 

>-+---t ~ 1-----1-----1----0 12 Z 

C 108 

+ 
C110 

Afb. 3-119. Extra ingang. 

C 109 = 100 µF 
C 110 = 100 µF 
C 111 = 0,22 µF 
C 107 =47 µF 
C 108 =47 µF 
C 112 = 0,22 µF 
P 100 =lMO 
P 101 = 1 kO 

0 

C112 

0-----0 

0-----0 I 

0-0 

~ 1 J>-----0 o--<) 

0---:~ ~ g 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

~---~!o o ~o-o--~-~--~ 

Afb. 3-120. Gedrukte bedrading. 

116• ~IC32 IC33 •+ 

110
• R197 0 D $~ 119• ~ QR199 : + + 

121• ~ -=-- : \ ~ ~ •122 

~ ·~-~ RZ00 C111 
120 • ~ Q • 0 

111 • ~ ~ cm 
CllO + 

•-
D 

Afb. 3-121. Onderdelenopstelling. 

Afb. 3-122. Onderdelenopstelling (als afb. 3-121). 
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3.9. Gebruik en uitbreiding 

De met onafhankelijke eenheden opgebouwde synthesizer is buiten
gewoon veelzijdig. De combinatiemogelijkheden stijgen met iedere 
ni.euwe eenheid met de factor 2n-1. De talrijke bedieningsorganen 
in aanmerking genomen zal het ook de leek duidelijk zijn, dat een uit
voerige beschrijving van alle toepassingen tot een zeer omvangrijk 
boekwerk zou uitgroeien. 
Dit is ook de reden dat voor grotere studio-synthesizers in de loop 
van de tijd dikke handleidingen zijn ontstaan, waarin o.a. combinatie
voorbeelden en instelaanwijzingen van effecten zijn beschreven. Een 
dergelijke "truclijst" is ook voor amateurinstrumenten zeer praktisch. 
De volgende voorbeelden zijn dan ook alleen als handleiding be
doeld. Iedere eenheid moet zodanig worden ingesteld dat het ge
wenste effect wordt gehoord. Een synthesizer kan vrijwel onbeperkt 
worden uitgebreid; de ontwikkeling van nieuwe eenheden is echter 
nog steeds in volle gang. 

klaviersturing VCO II VCOI VCA '11'-filter 

w Ii~ I Il1' l--lo I ID 1--9 I Il1' il ~I m 

n m I 
contou rgenerator meng versterker 

nz: 

Afb. 3-123. Sirene. 
. ! 

uitgang 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geïntegreerde schakelin
gen zijn reeds zover dat ze binnen afzienbare tijd kunnen worden 
toegepast in nieuwe eenheden. Mogelijkheden waarvan de technicus 
en de musicus momenteel alleen nog maar dromen. De auteur komt 
op deze ontwikkeling nog terug in zijn bouwbeschrijvings-service 
(hoofdstuk 4). 

Hoorspeleffecten 

De eenvoudige combinaties van afb. 3-123 tot en met afb. 3-126 zijn 
zeer geschikt bij het maken van geluid bij hoorspelen en films. Wan
neer men in de sireneschakeling de frequentie van VCO Il met ca. 12 
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klaviersturing VCO[ VCA 
Ii 1i-- I Ill'i----- I Il1 1ZI '--- I 

contourgenerator 
il 1 

klavierstu ring 

I 

I m 
cantourgenerator 

Afb. 3-124. Pauk. 

klaviersturing 
nr , 

l 
ruis generator 

VCOJ 
m 

l Il 
ruisfilter 

VCA 
1 m nr1ZI 

Afb. 3-125. Slag- en pijpruis. 

ruisgeneratar ruisfilter VCA 
I r n m Il1' 1ZI 

meng versterker 

Il1' 

l 
uitgang 

TT-filter 
m 

mengversterker 
nr 

uitgang 

meng versterker 
1 Il!" 

I VCO II V i----- Il m cantaurgenerator uitgang 

Afb. 3-126. Stoomlocomotief. 

hertz verhoogt klinkt een zwevend "ruimte-effect". Het "locomo
tiefeffect" dient voor het nabootsen van een voorbijrijdende trein. De 
instellingen van de ruiskleuren en de amplituderegelaars moeten zo 
langzaam mogelijk worden veranderd. 
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Eenvoudige instrumenten 

De hier beschreven eenheden dienen niet alleen voor het opwekken 
van onconventionele effecten, er kunnen vrijwel alle bekende klan
ken mee worden nagebootst. Een blokschema voor aangehouden 
stemmen (lange tonen) is gegeven in afb. 3-127. Het universele 
1T-filter maakt het mogelijk talrijke varianten van de selectieve klank
vorming toe te passen. De vibrato-frequentie is afhankelijk van de ge
speelde toonhoogte, aangezien VCO Il door de lineaire uitgang van 
de klaviersturingseenheid wordt beïnvloed. De tooninzet wordt be
paald door de contourgenerator. 
Afb., 3-128 laat een meer uitgebreide combinatie zien, waarmee 
verschillende pijporgelregisters kunnen worden nagebootst. Er 
wordt hier o.m. gebruik gemaakt van selectieve en additieve klank
vorming. Ruisgenerator en laagdoorlaatruisfilter zorgen voor een 
zwak geruis dat bij een pijporgel hoorbaar is door het aanblazen van 
de pijpen. 

klaviersturing 
m m 

klaviersturing 

1l1 n 

Il 
contourgenerator 

m 
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vco [ VCA rr-filter mengversterker 
n.- I Il m--- 1 m-m ,---. I mf---1, llT 

1 
llT m 

contour. uitgang 
vcon generator 

Il 

(1) 
VCOI 11'-filter 

1 m m I m 

n m 
blok vormer 1T-filter 

(2) 

1 1 n 
ruisgenerotor ruisfilter 

VCA 
r n m 

Afb. 3-127. • 
Aangehouden stemmen. 

IY il 
mengversterker 

0-----,Mf 1l1 

uitgang 

Afb. 3-128. 
Nabootsing 
verschillende 
pijporgel registers. 

. i 

Meerstemmig spel 

Het gelijktijdig gebruik van meerdere VCO's maakt een synthesizer 
pas werkelijk universeel, aangezien men de stemmingsbereiken naar 
wens ten opzichte van elkaar kan verschuiven. 
De reeds genoemde "master-si ave VCO" maakt het mogelijk om ook 
gedurende langere tijd de frequentieverhouding constant te houden. 
Iedere uitgang van de klavierstuureenheid is in staat maximaal vijf 
ingangen te voeden. Op eenvoudige wijze is deze mogelijkheid ech
ter te verdubbelen. De schakeling hiervoor is getekend in afb. 3-129. 
De twee IC's zijn als spanningsvolger (buffer) geschakeld. Let er wel 
op, dat bij grotere instrumenten ook een voeding die meer vermogen 
kan leveren noodzakelijk is. 

+ ---------------

11 

D 

IT 

Afb. 3-129. Verdubbeling van het aantal uitgangen (fan-out). 

Percussie-instrumenten 

De afb. 3-130 tot en met 3-132 làten drie eenvoudige combinaties zien 
met percussie-eigenschappen. Voor nabootsing van een xylofoon is 
een blokgolfsignaal geschikt. VCO Il zorgt voor de repeterende 
aanslag. De grondtoon van de metallofoon is een sinusvormig 
signaal. Het blokgolfsignaal wordt slechts zeer zwak - voor het vor
men van boventonen - bijgevoegd. 
Voor het nabootsen van een vibrafoon is de opzet iets gecompliceer
der. VCO 1 (1) geeft via de driehoek- en sinusvormer de grondtoon. 
VCO 1 (2) zorgt voor de boventoonrijke aanslag. Het vibrato (VCO 11) 
mag een slechts geringe frequentiezwaai hebben. 
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klaviersturing VCOI blok vormer VCA 'IT-filter 
IY Il m II IY 1ZJ i----i_____;fil:;:-__, 

I il------------til m 
VCO II contourgenerator 

klaviersturing 
llT n 

contourgenerator 
m 

Afb. 3-130- Xylofoon. 

VCOI blok vormer VCA 
m m L-, ___ __,u I n nr 

D I D 
driehoekvormer si nusvormer 

Afb.3-131. Metal/ofoon. 

meng versterker 
ll1 

uitgang 

'IT-filter 

m 

meng versterker 

IV 

uitgang 

sinusvormer( 2> contourgenerator( 1l 

1 n ._ _ __,;m=---~ 

driehoekvormer sinusvorrner(l 1 
1 n I n 

n-filter 

contourgenerator 
121 ml--------------~ 

uitgang 

Afb. 3-132. Vibrafoon. 
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TIL-schakelingen 

Aangezien de blokgolfuitgangen van de hiervoor beschreven effect
generator en blokvormer TIL-compatibel zijn, kan het toepassings
gebied van de synthesizer op eenvoudige wijze belangrijk worden 
uitgebreid. De voedingsspanning wordt verkregen met behulp van 
een gestabiliseerde netspanningsvoeding van 5 volt. De minaanslui
ting hiervan wordt verbonden met nul (0). Voor grotere instrumenten 
is bovendien de inbouw van een genormaliseerde printconnector 
aan te bevelen. Hierin kunnen dan de genormaliseerde steekprinten 
voor TIL-schakelingen worden gestoken. Omvangrijke combina
tieschakelingen zijn in het kader van dit boek helaas niet mogelijk. 
In de hierna volgende onderdelen komt het beginsel echter duidelijk 
tot zijn recht. • 

Frequentiedelers 

In afb. 3-133 is de combinatie voor een vierkorig (vier voetmaten) 
blokgolforgel met de binaire teller FLJ181 gegeven. Voor iedere twee 

VCO[ sinusvormer Af. 
1 Jll~ 1 D Kle 

! 
b. 3-133. 
in vierkorig orgel. 

1 Df--1 II m l 
klaviersturing VCOI blok vormer 

li n 

0 - 10 2 3 14 5 -+sv 
FLJ 181 

[::1 
9 8 11 

1 n I n 
TI"-filter ( 1) rr-filter<2) 

m m uitgang 

~ 

n I n,;zr --contourgenerator VCA 
m Ii 

I 
meng versterker 
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voetmaten is een 1r-filter aangebracht. De blokgolf-zaagtandklank
vorm ing van een sound-orgel (zie Elektronica en muziek) is eveneens 
gemakkelijk te realiseren, aangezien VCO I een lineair zaagtand
signaal opwekt. 

lmpulsgever 

Afb. 3-134 toont de opbouw van een eenvoudige ritme-eenheid. lede
re impuls van de VCO Il (2) slaat via de VCA (2) een ruisinstrument 
aan. De klankkleur kan naar eigen wens worden ingesteld met de 
regelaars van het ruisfilter. Via de deler FLJ181 wordt bij iedere vier
de slag een trommelslag gegeven. Deze wordt nagebootst met VCO 
Il (1) enVCA (1 ). Natuurlijk ku_nnen ook zeer ingewikkelde ritmen wor
den opgewekt. Voor uitgebreide impulsgevers is het gehele TIL
programma met delers, monostabiele multivibrators en poorten be
schikbaar. 

VCO[(ll VCA(1J klaviersturing 
• I I llTt------- Ill 'll 1------, 

1 lZ t-----,~ 
VC0Il(2l 

:iz: 

0 +SV 

contourgenerator( 2 l 
mi----------. 

I 
ruisgenerotor 

152 

ruisfilter 
lli' 'll 

VCA!2l 

Afb. 3-134. Ritme-eenheid. 

I 
contourgenerator ( 1 l 

uitgang 

I llT Il 
meng versterker 

4. AANHANGSEL 

De volgende paragrafen mag men beslist niet overslaan. Er wordt 
gesproken over de getempereerde stemming en tevens is een syn
thesizer-spanningstabel opgenomen. Verder is nog een overzicht op
genomen van grammofoonplaten van synthesizers. Het literatuuro
verzicht geeft een indruk van de publikatie$ over elektronische mu
ziekinstrumenten die de auteur bekend zijn.'Sommige titels zijn niet 
meer verkrijgbaar bij de uitgever; sommige grote boekwinkels heb
ben ze echter nog wel in voorraad. Ook zijn enkele elektronicaboeken 
opgegeven, waarmee men eventueel de kennis kan uitbreiden. De 
theoretisch geïnteresseerde lezer zal zeker belangstelling hebben 
voor de boeken over operationele versterkers, analoge rekenappara
ten en aktieve filters. De wetenschap bij het ontwerpen van synthesi
zers wordt hierin ook wiskundig behandeld. 

4.1. Bouwbeschrijving-service 

Boeken die in grote oplagen verschijnen bevatten doorgaans slechts 
thema's die ook na enkele jaren nog interessant zijn. Actuele zaken 
moeten op een andere manier worden gepubliceerd. Wanneer de 
bouwbeschrijving niet te omvangrijk is, kan de "sound" van het sei
zoen altijd nog worden gepubliceerd in een tijdschrift. Bovendien zijn 
er ook veel effecten en muziekinstrumenten die alleen maar door 
enkele specialisten worden gezocht. 
Talrijke brieven van lezers hebben de auteur op het idee gebracht een 
speciaal op elektronische muziekinstrumenten gerichte bouwbe
schrijvings-service in te stellen. In het kader daarvan kunnen ook uit
gebreidere instrumenten en eenheden waarvoor juist de profes
sionele musicus veel belangstelling heeft, worden behandeld. Alle 
bouwbeschrijvingen zijn zodanig dat nabouwen zonder meer moge
lijk is en tevens is een lijst opgenomen van alle benodigde materia
len. 
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4.2. Gelijkzwevend getempereerde stemming 

Elektronische muziekinstrumenten met generatoren en frequen
tiedelers zijn werkelijk zeer eenvoudig te stemmen wanneer een ge
schikt vergelijkingsinstrument beschikbaar is. De stemmethode is 
reeds behandeld op blz. 63. Een toonvergelijking is echter alleen 
mogelijk wanneer het vergelijkingsinstrument eveneens getempe
reerd is gestemd. Ideaal is het gebruik van een elektronisch orgel. 
Bij monofone instrumenten moet men teruggrijpen naar andere 
hulpmiddelen, aangezien het menselijk gehoor hoge tonen onvol
doende kan vergelijken. De hier opgenomen tabel bevat de gebruike
lijke frequenties voor alle elektronische muziekinstrumenten die ge
lijkzwevend getempereerd zijn gestemd. Wanneer met een digitale 
frequentiemeter wordt gestemd, moet de impulstijd minimaal tien 
seconden bedragen. Onder de 100 Hz is een impulstijd van 100 s no
dig. In de tabel zijn de 12 tonen van een octaaf verticaal genoteerd. 
De bijbehorende frequenties zijn horizontaal achter iedere toon 
aangegeven in hertz. 

Octaaf: 

C 
Cis 
D 
Dis 
E 
F 
Fis 
G 
Gis 
A 
Ais 
B 
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2 3 4 5 6 7 8 

32,703 65,406 130,81 261,62 523,25 1046,5 2093,0 4186,0 
34,648 69,296 138,59 277,18 554,36 1108,7 2217,4 4434,9 
36,708 73,416 146,83 293,66 587,33 1174,6 2349,3 4698,6 
38,891 77,782 155,56 311, 12 622,25 1244,5 2489,0 4978,0 
41,203 82,407 164,81 329,62 659,25 1318,5 2637,0 5274,0 
43,654 87,307 174,61 349,22 698,45 1396,9 2793,8 5587,6 
46,249 92,499 184,99 369,99 739,98 1479,9 2959,9 5919,9 
48,999 97,999 195,99 391,99 783,99 1567,9 3135,9 6271,9 
51,913 103,826 207,65 415,30 830,60 1661,2 3322,4 6644,8 
55,000 110,000 220,00 440,00 880,00 1760,0 3520,0 7040,0 
58,270 116,540 233,08 466, 16 932,32 1864,6 3729,3 7458,6 
61,735 123,470 246,94 493,88 987,76 1975,5 3951,0 7902,1 

4.3. Spanningstabel 

Zoals hiervoor reeds uitvoerig is beschreven kan men zien dat de fre
quentie van een VCO lineair de extern toegevoerde stuurspanning 
volgt. Aangezien echter de stemming volgens de getempereerde 
schaal een exponentieel verloop nodig maakt, moet de klavierspan
ningsdeler worden aangepast. De onderstaande tabel geeft voor 
iedere toets de benodigde stuurspanning aan de uitgang Il van de 
klaviersturingseenheid. 
Bij het ontwerpen van een exponentieel-converter kan de tabel ook 
voor functiecontrole worden gebruikt. 

Toets Volt Toets Volt 

61 3 30 0,500564945 
60 2,831622938 29 0,472470394 
59 2,672696154 28 0,445952668 
58 2,522689246 27 0,420923268 
57 2,381101578 26 0,397298660 
56 2,247460615 25 0,375 
55 2, 121320344 24 0,353952867 
54 2,002259781 23 0,334087019 
53 1,889881575 22 0,315336156 
52 1, 78381 0673 21 0,297637697 
51 1 ,683693072 20 0,280932577 
50 1 ,589194642 19 0,265165043 
49 1,5 18 0,250282473 
48 1,415811469 17 0,236235197 
47 1 ,336348077 16 0,222976334 
46 1 ,261344623 15 0,210461634 
45 1 , 190550789 14 0, 198649330 
44 1 , 123730308 13 0,1875 
43 1,060660172 12 o, 176976434 
42 1,001129891 11 0,167043510 
41 0,944940787 10 0, 157668078 
40 0,891905336 9 0,148818849 
39 0,841846536 8 0, 140466289 
38 0,794597321 7 0, 132582522 
37 0,75 6 o, 125141236 
36 0,707905735 5 0,118117598 
35 0,668174039 4 0,111488167 
34 0,630672311 3 0,105230817 
33 0,595275395 2 0,099324665 
32 0,561865154 1 0,09375 
31 0,530330086 
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4.4. Nieuwe eenheden voor de synthesizer 

De ontwikkeling van moderne synthesizer-eenheden loopt parallel 
met de ontwikkeling van de geïntegreerde techniek. Deze ontwikke
ling zal in de komende jaren wel nauwelijks tot een einde komen. Na 
beëindiging van dit boek beschikte de auteur reeds over een serie 
nieuwe schakelingen die echter pas in latere uitgaven kunnen wor
den gepubliceerd. De interessantste eenheden zullen we hier echter 
nog noemen. 

Ritme-eenheid. Vrij programmeerbaar slagwerk dat wordt gestu~rd 
door een ringteller met meerdere trappen. 
Begeleidingsgenerator. Een VCO, die gelijktijdig drieklanken opwekt 
die over het gehele klavier speelbaar zijn. 
Koorgenerator. Veelkorige generatorset, die wordt gesynchroni
seerd door een "high-speed"-VCO. 
Toonconverter. Een schakeling die uit toonhoogte en geluidssterkte 
een externe signaalstuurspanning afleidt. 
Digitaal-toetsgeheugen. Hiermee kan iedere toets op digitale wijze 
worden geprogrammeerd; zolang men dat wenst is herhaling moge
lijk. 

4.5. Overzicht van grammofoonplaten 

Degenen die een grotere synthesizer willen bouwen moeten beslist 
een aantal grammofoonplaten beluisteren, die, beter dan het ge
schreven woord, de talrijke muzikale mogelijkheden van het instru
ment tot uitdrukking brengen. Walter Carlos die op deze platen de 
verschillende muziekstukken heeft geïnterpreteerd is reeds vele jaren 
bevriend met Robert Moog. Let bij de plaat "Switched-on Rock" eens 
speciaal op alle ritme-effecten die door de synthesizer worden ge
produceerd. ,,The Well-Tempered Synthesizer" bevat o.m. nieuwe 
kooreffecten en zangstemklankkleuren. 

Switched-On Bach. CBS S 63501 
Switched-On Bach ll. CBS S 65974 
Switched-On Rock/The Moog Machine. CBS S 63807 
The Well-Tempered Synthesizer. CBS S 63656 

156 

4.6. Opmerkingen bij de Nederlandse uitgave 

Het in deze uitgave genoemde boek Elektronica en muziek is uitgege
ven door Kluwer Technische Boeken B.V. en kan in de boekhandel 
worden gekocht of eventueel rechtstreeks bij de uitgever (postbus 
23, Deventer). 
De in dit boek genoemde Valvo-schaalkernen hebben geen lucht
spleet. Ze kunnen worden vervangen door andere typen, wanneer 
daarbij het aantal windingen wordt aangepast, zodat de zelfinduc
tiewaarde klopt: 

Valvo-bestelnummer 
3 H 1 /4322 022 02200 
3 H 1 /4322 022 04200 
3 H 1/4322 022 06200 

Diameter x hoogte 
14 x 8 mm 
18x11mm 
22 x 13 mm 

Zelfinductie 
2200 nH 
3670 nH 
4650 nH 

Gebruik voor het bouwen van voorversterker (blz. 58), netvoedings
deel (blz. 60) en stabilisatie en spanningsvolger (blz. 87) de betreffen
de schakelingen, aangezien in de printen en de onderdelenopstellin
gen enkele kleine fouten zijn geslopen. 
De verzamellijnen van de elektronische pianocontacten moeten op 
een afstand liggen van 4 à 5 mm. De gebruikelijke contactsets die in 
de handel zijn voor gebruik in elektronische orgels zijn daarom niet 
geschikt. 
Door inzending van twee internationale antwoordcoupons kunt u de 
nieuwste correcties en een lijst van de bouwplan-service van de 
auteur ontvangen. Besteladres: Helmuth Tünker, D 433 Mül
heim/Ruhr, Heidkamp 2, BRD. 
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Lange, Digital-Analog-, Analog-Digital-Wandlung (R. Oldenbourg

Verlag, München) 
Martin, La musique électronique 
Meijer/Heggie, Elektronische Muziekinstrumenten (De Muiderkring 

N.V., Bussum) 
Pressman, Digitale Schaltungen mit Transistoren (Verlag Berliner 

Union, Stuttgart) 
Sabrowsky, Sinus-, Rechteck- und lmpulsgeneratoren (Franzis-Ver-

lag, München) 
Schmidt, Die physikalische Grundlagen der Musik (Franzis-Verlag, 

München) 
Sutaner, Das Spulenbuch (Franzis-Verlag, München) 
Tünker, Elektronica en muziek (Kluwér Technische Boeken B.V., De

venter-Antwerpen) 
Tünker, Wir bauen elektronische Musikinstrumente (Telekosmos-

Verlag, Stuttgart) 
Vahldiek, Operationsverstärker (Telekosmos-Verlag, Stuttgart) 
Wilk, Rechenverstärker (Verlag Frech, Stuttgart-Bottnang) 
Winckel, Klangstruktur der Musik (Verlag für Radio-Foto-Kinotechnik 

GmbH, Berlin) 
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l!!!ieen 
elehtroni!!!ich zelt=bouworgel 

wel een orgel? Nee .... 

Nee, het is veel meer. Een instrument met een 
geheel eigen skala van mogelijkheden. 

W ersi levert zelfbouwsets voor elektronische orgels 
en effekt piano's. 

Een uitdaging aan U om Uw oordeel te toetsen aan 
klank en mogelijkheden. 

BOUWSERVICE: Voor het zelf bouwen van 
WERSI orgels is geep speciale kennis vereist. 

Als U kunt solderen bespaart U vele duizenden 
guldens. Het is echter ook mogelijk om de afbouw 

door WERSI te laten verrichten. 

Vraag uitvoerige dokumentatie aan: 

WER!!i 1 ~Il) electronic 

Toonkabinetten *ritme-apparaten* versterkers* boxen 
Zeemanlaan 4, Badhoevedorp. Tel: 029684823 




