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elektuur  

een regelrechte 
zelfbouwprimeur 

Na alle teorieverhalen over 
vocoders te hebben doorge-
worsteld, zullen er ongetwijfeld 
een hoop geinteresseerden zijn die 
zich nu wel eens bezig willen 
houden met de praktische kant 
van de zaak. En Elektuur zou 
Elektuur niet zijn als zij niet 
op de nieuwste rage in de muziek-
wereld zou inhaken met een 
zelfbouwontwerp. Dat is dan ook 
waar het hier om gaat. Een 
10-kanaals vocoder, die in 
samenwerking met de firma 
Synton Electronics werd 
ontworpen en die een zeer 
behoorlijke kwaliteit paart aan een 
verhoudingsgewijs lage prijs. 
Geknipt dus voor musici wier 
enthousiasme voor vocoders vele 
malen groter is dan de inhoud van 
hun portemonnee. 

Zeker voor de meer praktisch ingestel-
den is de teorie inderdaad al meer dan 
voldoende aan de orde geweest. Twee 
jaar geleden is het "hoe en waarom" 
uitgebreid besproken, waarbij ook werd 
ingegaan op de opbouw en werking van 
enkele kommerciële vocoders. Het 
artikel "vocodersystemen" van vorige 
maand kan deels worden beschouwd als 
een opfrissertje over de techniek en 
historie van de vocoder en deels als 
aanloop tot dit zelfbouwartikel. Daar 
werd namelijk ook al ingegaan op de 
moeilijkheden die men zo tegenkomt bij 
het maken van een praktisch ontwerp 
van een vocoder. Moeilijkheden die 
uiteraard voor een zelfbouwontwerp 
nog groter zijn dan voor een kommer-
cieel apparaat, omdat het dan aankomt 
op een maximale reproduceerbaarheid 
van een en ander. Onoplosbaar zijn die 
problemen gelukkig niet, zoals we straks 
zullen zien. 

Hoe zat het ook weer? 
Wat een vocoder is hoeven we eigenlijk 
niet meer te vertellen. Voor degenen die 
ondanks alle publikaties hierover toch 
nog in het ongewisse verkeren, ten 
overvloede een korte definitie: 
Een vocoder is een "kastje" waarin twee 
signalen worden gestopt, te weten een 
spraaksignaal en een carrier- of ver-
vangingssignaal (in de praktijk meestal 
muziek). Binnen in het "kastje" wordt 
de artikulatie van het spraaksignaal 
overgebracht op het carriersignaal. 
Ofwel, in het uitgangssignaal van de 
vocoder is alleen de artikulatie van het 
spraaksignaal behouden, maar het door 
de stembanden geproduceerde geluid is 
dan vervangen door het muzieksignaal. 

Hoe gaat dat in zijn werk? Wat dit 
aangaat zouden we kunnen volstaan met 
een verwijzing naar dein de literatuurlijst 
genoemde artikelen. Om echter een 
wat soepeler overgang te kreëren naar 
de zo dadelijk volgende blok- en 
principeschema's van de Elektuur-
vocoder, geven we hier nog maar even 
summier aan wat er als regel in zo'n 
kastje zit. 
Verreweg de meeste vocoders zijn 
zogenaamde kanaal-vocoders. Er bestaan 
ook andere systemen (o.a. heterodyne-
principe), maar vanwege de grotere 
komplexiteit e.d. worden die nauwelijks 
toegepast. Ook het Elektuur-ontwerp 
betreft een kanaal-vocoder en daarom 
zullen we die andere systemen maar 
laten voor wat ze zijn. In het artikel 
"Vocoder-systemen" van vorige maand 
staat een simpel blokschema waarmee 
in principe de werking van elke kanaal-
vocoder geillustreerd wordt. Als we even 
vooruit kijken naar het blokschema van 
de Elektuur-vocoder in figuur 1 zien we 
dan ook dat die opzet daar nauwelijks 
van afwijkt. 
De twee delen waaruit een vocoder 
bestaat, het analyse- en het syntese-deel, 
hebben erg veel van elkaar weg. Allebei 
bezitten ze een identiek stel filters 
(2 x 10 stuks in de Elektuur-vocoder). 
In het analyse-deel wordt het spraak-
signaal m.b.v. deze (kanaal-)filters in een 
aantal frekwentiebanden verdeeld. Na 
gelijkrichting en laagdoorlaatfiltering 
hiervan is het spraaksignaal in feite 
omgezet in een stel gelijkspanningen 
waarvan het verloop korrespondeert met 
de omhullende van de uitgangssignalen 
van de filters. In het syntese-deel wordt 

specifikaties 

aantal kanalen: 

spraak-ingang 
gevoeligheid: 	10 mV ... 7 V (instelbaar) 
impedantie: 	 10 k52 

carrier-ingang 
gevoeligheid: 	 770 mV 
impedantie: 	 100 kS2 

lijn-uitgang 
uitgangsspanning: 	 770 mV 

frekwentiebereik 	 30 - 16.000 Hz 
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het vervangingssignaal (de "carrier") in 
precies dezelfde frekwentiebanden 
verdeeld. Hier worden de filters echter 
gevolgd door spanningsgestuurde ver-
sterkers (VCA's — voltage controlled 
amplifiers), waarvan de versterking 
wordt gevarieerd met de van het analyse-
deel verkregen regelspanningen. 
Een en ander heeft tot resultaat dat de 
omhullenden van het in mootjes gehakte 
spraaksignaal worden overgedragen op 
de overeenkomstige mootjes van het 
carrier-signaal. Na optelling van de 
uitgangssignalen van alle VCA's, is aan 
de uitgang van de vocoder het signaal 
beschikbaar dat we hebben wilden: de 
"stem" van het vervangingssignaal met 
de artikulatie van het spraaksignaal. Dat 
is in het kort hoe het in zijn werk gaat. 

De Elektuur-vocoder 
Nadat we in eigen huis al de nodige 
experimenten met vocoders achter de 
rug hadden, kwam er een toevallig 
kontakt tot stand met de firma Synton 
Electronics, fabrikant van de bekende 
Syntovox-vocoders. Om wat ervaringen 
uit te wisselen zijn we eens met deze 
routinier op vocodergebied om de tafel 
gaan zitten. Een voor alle partijen zeer 
nuttige samenspraak, want na korte tijd 
is daar een alleszins bruikbaar ontwerp 
voor een zelfbouw-vocoder uit komen 
rollen. 
Omdat alle begin bescheiden moet zijn, 
vinden we, is gekozen voor 10 kanalen. 
Dat aantal staat garant voor een goede 
muziekweergave en een goede verstaan-
baarheid van spraak, terwijl het 
bovendien een redelijk kompromis 
betekent tussen kwaliteit enerzijds en 
prijs 	anderzijds. 	Natuurlijk, 	een 
20-kanaals versie klinkt verfijnder en 
gedetailleerder, maar vaak weegt dat in 
de praktijk niet op tegen de stijging van 
kosten en moeite die dat grotere aantal 
kanalen met zich mee brengt. Behalve 
dat er sowieso twee keer zoveel filters 

nodig zijn, moeten ze veel en veel smaller 
zijn (zo'n 50 dB/oktaaf) en dat vereist 
veel zorg en dure komponenten. Meestal 
is selektie van komponenten voor zulke 
filters zelfs onvermijdelijk — en dat is 
iets dat voor een zelfbouwer ondoenlijk 
is. Bij onze 10-kanaals versie konden we 
volstaan met filters van 24 dB per 
oktaaf. Die zijn een stuk minder 
gekompliceerd en bovendien — en dat is 
heel belangrijk — met normale middelen 
goed reproduceerbaar. 

Een goede reproduceerbaarheid is 
trouwens een aspekt dat niet alleen bij 
de filters maar ook bij de rest van de 
schakeling de nodige aandacht heeft 
gekregen. De dimensionering is overal 
waar dat te pas kwam zodanig uitge-
knobbeld dat de zaak zo onkritisch 
mogelijk wordt. Bovendien zijn 
vergeleken met professionele apparaten 
wat meer afregelpunten ingebracht, 
zodat ook zonder de in de industrie 
gebruikelijke onderdelenselektie toch 
een goede kwaliteit haalbaar wordt. 
In de eerste opzet is bewust afgezien van 
de toevoeging van klankanalyse ofwel 
een voiced/unvoiced-detektor. Samen 
met de daarvoor benodigde ruisgenerator 
zou dat namelijk de prijs van het geheel 
een behoorlijk stuk pittiger maken. Bij 
het printontwerp is echter wel rekening 
gehouden met een dergelijke uitbreiding 
en er is alle kans dat we er binnen niet al 
te lange tijd op terugkomen. Voorlopig 
doen we het maar zonder. Ter kompen-
satie van dit gemis is de Elektuur-
vocoder als "toetje" voorzien van een 
aantal LED's (voor elk kanaal één), 
waarmee een indruk wordt verkregen 
van het frekwentieverloop van het 
spraaksignaal. Zo heel veel nut heeft dit 
alles natuurlijk ook weer niet, maar het 
is een aardig geintje en kost hoegenaamd 
niets extra. 
Nu de prijs. Altijd weer een teer punt. 
Even vooruit"spieken" naar de schema's 
(figuur 3 ... 7) leert snel dat er nou niet 

bepaald weinig onderdelen in de vocoder 
zitten. Het ziet zwart van de opamps 
zogezegd. Daar komt nog bij dat er 
aardig wat printen nodig zijn voor een 
komplete vocoder en die zijn ook al lang 
niet meer zo goedkoop als wij eigenlijk 
zouden wensen. Volgens onze bereke-
ningen zal het totaalbedrag dicht in de 
buurt van de 400 gulden liggen. Vrij veel 
voor een zelfbouwontwerp — erg weinig 
voor een goede vocoder, wat dit zeker 
is. 

Opzet 
Figuur 1 toont het blokschema van onze 
vocoder. Het bovenste stuk is het 
analyse-deel, het onderste het syntese-
deel. Diegenen die het vorige maand 
gepubliceerde blokschema nog vers in 
het geheugen ligt, zal dit alles zeer 
bekend voorkomen. Een korte verklaring 
van de opzet nu. 
Eerst het analyse-deel. 
Het van de mikrofoon afkomstige 
spraaksignaal belandt allereerst bij een 
geschikt voorversterkertrapje, waarvan 
de versterking regelbaar is tussen 1000 x 
en 1 x — zulks ten behoeve van reeds 
elders in de geluidsketen voorversterkte 
mikrofoonsignalen. De mikrofoonver-
sterker wordt gevolgd door een simpele 
buffertrap waarin tevens wat hoogdoor-
laatfiltering plaatsvindt om ongewenste 
komponenten onder pakweg 30 Hz 
kwijt te raken. 
Vanuit de buffertrap wordt het spraak-
signaal naar de filters geleid die het in 
mootjes verdelen. Tien filters dus tien 
mootjes. Geen gelijke mootjes echter. 
Samen bestrijken de filters het gehele 
audio-gebied van ca. 30 Hz tot 16 kHz, 
maar het eerste filter — een laagdoor-
laatfilter — en het tiende — een hoog-
doorlaat — nemen een onevenredig groot 
deel van het spektrum voor hun 
rekening. Het laagdoorlaatfilter verzorgt 
de frekwenties tussen 30 Hz en 200 Hz, 
het hoogdoorlaatfilter alles boven 
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Figuur 1. Blokschema van de Elektuur-vocoder. Boven: het analyse-deel waarin het spraaksignaal wordt verwerkt, onder: het synthese-deel waarin 
de "vermening" van spraak en carrier-signaal plaatsvindt. 
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Figuur 3. Principeschema van een filterunit uitgerust met bandfilters. Deze schakeling komt in de vocoder acht maal voor (BPF1 ... 8). Zie voor 

de verschillen in dimensionering tabel 1. 
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Figuur 2. Blokschema van een "filterunit". De vocoder bestaat in feite uit tien van zulke units, 
aangevuld met een in- en uitgangsdeel. 

Tabel 1 

bandfilter nr. Centrum 
frekwentie 

frekwentie-
band 

C1...C8 C9 C10 C11 

BPF1 265 Hz 210 . . . 	320 Hz 82 n 220 n 33 n 330 n 
BPF2 390 Hz 320... 	460 Hz 56 n 150 n 22 n 220 n 
BPF3 550 Hz 460 . . . 	640 Hz 39 n 100 n 15n 150 n 
BPF4 800 Hz 640 . . . 	960 Hz 27 n 68 n 10n 100 n 
BPF5 1200 Hz 960...1440 Hz 18n 47 n 6n8 68 n 
BPF6 1770 Hz 1440...2100 Hz 12n 47 n 6n8 68 n 
BPF7 2650 Hz 2100...3200 Hz 8n2 47 n 6n8 68 n 
BPF8 3900 Hz 3200...4600 Hz 5n6 47 n 6n8 68 n 

Tabel 1. Dimensionering van de acht band-filterunits. 

4600 Hz. Tussen deze twee frekwenties 
ligt het voor spraak belangrijkste gebied 
en dat is opgedeeld tussen de 8 band-
fi lters. 
De filters worden elk gevolgd door een 
precisiegelijkrichter en een laagdoorlaat-
filter. Laatstgenoemde onderdeel is 
weliswaar niet in het blokschema 
aangegeven, maar is natuurlijk wel een 
vanzelfsprekende noodzakelijkheid. Bij 
een vocoder zijn we immers niet gein-
teresseerd in alle ultra-snelle variaties 
van het spraaksignaal, maar meer in het 
globale verloop. 
In het syntese-deel zien we ook voor het 
carrier-signaal eerst een voorversterker-
trapje, gevolgd door eenzelfde buffer-
trap als in het analyse-deel. Dan de 
filters, uiteraard identiek aan die uit het 
bovenste deel van het blokschema. Elk 
filter wordt gevolgd door een spannings-
gestuurde versterker die als regel-
spanning het gelijkgerichte signaal 
van het korresponderende analyse-filter 
krijgt aangeboden. De uitgangsspan 
ningen van de VCA's worden bij elkaar 
opgeteld en via een buffertrap door 
gegeven aan de uitgang. 
Nog wat losse opmerkingen, orr 
mogelijke vraagtekens over details var 
het blokschema maar gelijk weg te 
nemen. In de eerste plaats de door 
verbindingen tussen de ingangsvoorver-
sterker en de buffertrap in zowel her 
analyse- als het syntese-deel. Op die 
plaatsen is op de print de eerder ge-
noemde aansluitmogelijkheid gekreëerd 
voor een voiced/unvoided-detektor. 
Voorts valt het op dat de verbindingen 
tussen de detektor-uitgangen en de 
VCA's gestippeld zijn getekend. Die 
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punten zijn namelijk via aansluitbusjes 
aan de buitenkant van het apparaat 
bereikbaar gemaakt, zodat u die 
verbindingen zelf kunt maken. Dit om 
de mogelijkheid te scheppen de 
detektor-uitgangen ook bewust met de 
"verkeerde" VCA's te verbinden als 
speciale effekten bereikt moeten 
worden. Daar gaan we het echter nu nog 
niet over hebben; dat valt onder het 
hoofdstuk "gebruik van de vocoder" en 
daar komen we in een later stadium nog 
uitvoerig op terug. Voor het ogenblik is 
het van meer belang om te gaan zien hoe 
de verschillende blokjes uit figuur 1 met 
elektronica zijn ingevuld. Over naar de 
schema's dus. 

De schema's 
Bij de praktische uitwerking van een en 
ander is gekozen voor een module-achtige 
opbouw, zoals we straks in het prak-
tische gedeelte zullen zien. Alle deel-
schakelingen zijn zoveel mogelijk op 
aparte printjes ondergebracht. In totaal 
zijn er voor de bouw van de vocoder 
12 printjes nodig. Eén voor de voeding, 
één waarop de ingangsversterkers en 
-buffers alsmede de optelversterker en 
uitgangsbuffer zijn ondergebracht, en 
dan nog 10 z.g. filterunitprinten die elk 
plaats bieden aan een deelschakeling 
zoals er in figuur 1 een met een stippel-
lijn is omkaderd. Onder "filterunit" 
verstaan wij dus een komplete envelope-
follower met hetzij een hoogdoorlaat-, 
laagdoorlaat- of bandfilter, plus het 
korresponderende filter uit het syntese-
deel èn de VCA. Voor alle duidelijkheid 
is in figuur 2 nog eens zo'n komplete 

filterunit blokschematisch weergegeven. 
Omdat het schema van de komplete 
vocoder sowieso te omvangrijk is om in 
zijn geheel af te drukken èn omdat het 
gewoon duidelijker is, gaan we de 
schema's van de deelschakelingen maar 
stuk voor stuk bekijken. Eerst natuurlijk 
de centrale bouwsteen van de vocoder, 
namelijk de filterunit, in de uitvoering 
zoals die — met alleen kleine verschillen 
in de dimensionering — acht maal voor-
komt: 

De band-filterunit 

Figuur 3 geeft het schema hiervan. 
Degenen die gedacht hebben dat we 
daarnet overdreven toen we zeiden dat 
het komplete schema van de vocoder te 
groot was om in een keer af te drukken, 
zullen nu wel bekeerd zijn. Deze hoeveel-
heid onderdelen vertegenwoordigt 
slechts één filterunit en daar zijn er tien 
van, dus dat is geen flauwekul. 
De hier weergegeven uitvoering met 
bandfilters komt acht maal voor. Omdat 
elke unit echter uit het gebied tussen 
200 en 4600 Hz een ander frekwentie-
bandje moet bestrijken, varieert 
uiteraard de dimensionering per unit. 
Dat betreft hier de kondensatoren 
Cl ... C11. Tabel 1 	laat zien wat 
hiervan de waarden moeten zijn voor de 
bandfilterunits BPF1 ... BPF8 en in 
welke filterfrekwenties dit resulteert. 
Bij een wat nadere beschouwing van 
figuur 3 is de in het blokschema van 
figuur 2 geschetste opzet niet bijster 
moeilijk te herkennen. We geven het 
even in het kort aan. De punten a) en b) 
zijn de filter-ingangen voor resp. het 
spraak- en carrier-signaal en punt c) is de 

uitgang van de filterunit, dus de uitgang 
van de VCA. Punt d) is de regelspan-
ningsuitgang (Ucout) van het analyse-
deel en punt e) de regelspanningsingang 
(Uci n) van het syntese-deel. 
Rond Al en A2 zijn de twee bandfilter-
sekties van het analyse-deel opgebouwd, 
rond A5 en A7 zien we twee identieke 
filtersekties voor het syntese-deel. De 
gelijkrichter is gesitueerd rond A3 en A4 
en het laagdoorlaatfilter rond A9, A10, 
tenslotte, is de VCA. Dat is het zo'n 
beetje. Er zijn nog wel een paar onder-
delen niet vernoemd, maar die komen 
straks nog aan de beurt. 
Wat gelijk opvalt aan de schema's is het 
grote aantal opamps. Dat is niet alleen 
bij deze deelschakeling zo, ook in de 
rest van de vocoder is nagenoeg uitslui-
tend met opamps gewerkt. De hoofd-
reden daarvoor was de wens de 
komplexiteit van de schakelingen zoveel 
mogelijk te beperken. Bovendien zijn er 
tegenwoordig verschillende kwaliteits-
opamps op de markt, waarmee het op 
audio-gebied heel goed werken is. 
Het grootste deel van de filterunit is 
gekonstrueerd met opamps met JFET-
ingang, waarvan er vier stuks in een 
TL 084 zitten. Die opamps zijn in 
Elektuur al in meerdere ontwerpen met 
sukses toegepast en tegenwoordig zijn 
de IC's ook behoorlijk goed verkrijgbaar. 
Een eveneens bruikbare opamp, met als 
bijkomend voordeel ook nog een lager 
stroomverbruik, is de 4741 en óók 
toepasbaar is de LM 324. Allemaal 
pin-kompatibel, dus keuze genoeg. Dan 
zien we nog een gewone 741 en — voor 
de VCA — een OTA CA 3080, ook 
bepaald geen onbekende in Elektuur- 

Figuur 4. Schema van de laagdoorlaat-filterunit. Zelfde schema als figuur 3, maar nu zijn de bandfilters vervangen door laagdoorlaatfilters (A21, 
A22; A25, A26). 
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Figuur 5. Hoogdoorlaat-filterunit. Wederom dezelfde schakeling als in figuur 3, nu echter met hoogdoorlaatfilters uitgerust (Al 1, Al2; A15, 
A16). 

ontwerpen uit het verleden. 
Voor de bandfilters is een vrij bekend 
type aktief filter gebruikt. Het gaat hier 
om een rond een opamp gekonstrueerd 
zg. Rauch-filter, waarvan er twee stuks 
achter elkaar zijn gezet (Al en A2; A5 
en A7). De minieme verschillen in 
dimensionering tussen de twee opeen-
volgende sekties hebben tot doel het 
onvermijdelijk op één frekwentie ge-
piekte gedrag dat een enkel filter 
vertoont te veranderen in de wat breder 
getopte kurve van een echt banddoor-
laatfilter. Elk van de sekties heeft een 
steilheid van 12 dB per oktaaf, zodat we 
voor het totale filter op 24 dB per 
oktaaf uitkomen. Overigens is het wel 
leuk om te weten dat men bij verreweg 
de meeste typen filters de steilheid 
gemakkelijk zelf kan berekenen door 
simpelweg het aantal kondensatoren te 
tellen en dat te vermenigvuldigen met 6. 
Elke sektie bezit hier twee kondensato-
ren: vandaar die 12 dB per oktaaf dus. 
Dat even tussen haakjes. 
Terug naar het schema. Als we eerst 
even kijken naar het analyse-deel, dan 
zien we dat het bandfilter wordt gevolgd 
door een met twee opamps gekonstrueer-
de dubbelzijdige gelijkrichter (A3, A4, 
D1, D2), waarbij het netwerk R30/C9 
de eerste ruwe afvlakking verzorgt. 
Vervolgens worden de nog resterende 
zeer kortstondige amplitudeschomme-
lingen geëlimineerd met behulp van het 
rond A9 opgebouwde aktieve laagdoor-
laatfilter. Omdat het in de praktijk het 
beste blijkt om de afsnijfrekwentie van 
de laagdoorlaatfiltering af te stemmen 

op de frekwentie van het ervoor 
geschakelde bandfilter, hebben — naast 
de frekwentiebepalende kondensatoren 
uit de twee bandfiltersekties — ook C9, 
C10 en C11 voor elk van de bandfilter-
units 1 t/m 8 een andere waarde. 
Tabel 1 geeft daarover uitsluitsel. 
Om de DC-offset in de regelspanning 
Vcout zo klein mogelijk te houden, is 
opamp A9 voorzien van een offset-
instelmogelijkheid m.b.v. P1. De eerder 
genoemde LED-indikatie van de 
"frekwentiekarakteristiek" van het 
spraaksignaal is gerealiseerd door bij 
elke filterunit de uitgangsregelspanning, 
behalve voor de sturing van de VCA's, 
ook te gebruiken om via een transistor 
(T1) een LED (D3) te laten oplichten. 
Dan het syntese-deel. Het filter is 
hetzelfde als in het analyse-deel. Dan 
komt de spanningsgestuurde versterker, 
ofwel VCA, welke funktie hier door 
OTA Al0 wordt waargenomen. Aange-
zien deze OTA echter van huis uit geen 
spanningsgestuurde maar stroomgestuur-
de versterker is, was er nog een kleine 
aanvulling noodzakelijk. We zien dan 
ook dat de van het analyse-deel 
ontvangen regelspanning na te zijn 
gebufferd (A6) belandt bij een spanning-
naar-stroom-omzetter. Als zodanig 
fungeert namelijk de spanningsgestuurde 
stroombron die met A8 en T2 is 
opgebouwd; elke ingangsspannings (lees: 
Uc-)verandering wordt daar omgezet in 
een korresponderende variatie van de 
stuurstroom die OTA A10 op pen 5 
bereikt. Met P4 kan in deze stroom een 
"drempel" worden aangebracht — een 

afregeling waar we later nog op terug-
komen. Dat laatste geldt ook voor de 
afregeling van P2; daarmee kan de 
verschilversterker die de ingang van de 
OTA vormt worden gebalanceerd — 
zulks om te voorkomen dat bij afwezig-
heid van carrier-signaal de stuursignalen 
van de analyzer aan de uitgang van de 
OTA verschijnen. 

De laag- en hoogdoorlaat-filterunits 

In de figuren 4 en 5 zien we twee 
schema's die erg veel van elkaar weg 
hebben en ook allebei sterke overeen-
komst vertonen met het schema van de 
band-filterunit. Dat klopt ook wel, want 
van zowel de band-filterunit van figuur 
3 als van de laag- en hoogdoorlaat-
filterunits van resp. figuur 4 en 5 zijn de 
meeste delen identiek. Alleen de filters 
zijn anders. En ook over die filters 
kunnen we kort zijn. 
Zowel bij de hoog- als laagdoorlaatfilters 
gaat het namelijk om een rond een 
opamp opgebouwde zeer bekende 
variant van het Sallen & Key filter. Ook 
hier weer twee sekties. In elke sektie 
zien we twee kondensatoren, wat dus 
betekent dat ook deze filters in totaal 
een steilheid van 24 dB per oktaaf 
bezitten. Rest alleen nog de vermelding 
van de gekozen kantelpunten. Voor de 
twee laagdoorlaatfilters in de filterunit 
van figuur 4 is dat 200 Hz en voor de 
beide zich in de filterunit van figuur 5 
bevindende hoogdoorlaatfilters is dat 
4600 Hz. 
De in- en uitgangsunit 

Figuur 6 geeft het schema van de "rest" 



C72 R115 

A31 = IC13 = TDA 1034NB, N 
A32 = IC14 = TDA 1034B 

6a 

spraak 

80074.6a 

6b 

R124 

carrier 

A33 = IC15 = TDA 1034B 
A34 = IC16 = TDA 1034B 15 V 0 16V 

80074-6h 

6c 

A35 = IC17 = LM 301 
A36 = IC18 = TDA 10348 15 V 

10p 	 80074-6c 
16V 

Figuur 6. De in- en uitgangsunit. 
6a: ingangsdeel voor spraak-signaal, 
6b: ingangsdeel voor carrier-signaal, 
6c: optel- en uitgangsversterker. 
De punten a), b) en c) worden verbonden met alle korresponderende punten van de figuren 
3,4 en 5. 
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van de vocoder, het in- en uitgangs-
gedeelte. Dat geheel is op een en dezelfde 
print ondergebracht. 
Zoals te zien, schittert hier het 
IC TL084 door afwezigheid. Omwille 
van ruisgedrag en uitstuurbaarheid is bij 
de in- en uitgangsversterkers namelijk 
gekozen voor de "studio audio-opamp" 
TDA 1034 (NE 5534). Zeer kort geleden, 
in november '79 bij het artikel "topamp-
voorversterker", is over dit IC het een 
en ander verteld en dat gaan we hier dus 
maar niet herhalen. Geinteresseerden die 
willen weten wat er allemaal vóór 
toepassing van dit IC pleit, lezen er dat 
novembernummer maar eens op na. 
Figuur 6A toont het ingangsdeel voor 
het spraaksignaal. Rond opamp A31 is 
een zeer ruisarme mi krofoonvoorverster-
ker opgebouwd. De spanningsverster-
king hiervan kan met P16 worden 
gevarieerd van 1 x tot 1000 x en kan 
dus worden aangepast op de met P13 
ingestelde gevoeligheid. De ingangs-
impedantie ligt rond 10 kS2 en in de 
praktijk kunnen mikrofoons met impe- 
danties tussen 200 S2 en 	10 kS2 
worden aangesloten. Ook reeds voor-
versterkte mikrofoonsignalen kunnen 
terecht op de mikrofoon-ingang; m.b.v. 
P13 en P16 is nagenoeg altijd een goede 
aanpassing mogelijk. 
De voorversterker wordt gevolgd door 
een buffer/versterker (A32), welke door 
toevoeging van C54 en C55 tegelijk als 
aktief rumble-filter fungeert. De uitgang 
(punt a) van de buffer wordt verbonden 
met de punten a) van alle filterunits. 
In figuur 6B zien we het ingangsdeel 
voor het carrier-signaal. Via potmeter 
P14 belandt ook dit signaal eerst bij een 
voorversterker (A33) die ongeveer 
10 maal versterking levert. Vervolgens 
zien we rond A34 eenzelfde buffer/ 
versterker opgebouwd als in figuur 6A. 
Ook hier geldt dat de uitgang (punt b) 
wordt verbonden met de punten b) van 
alle filterunits. De uitgangen van alle 
filterunits zijn overal gemerkt met een 
letter c) (zie figuur 3, 4 en 5). Al die 
punten c) worden verbonden met ingang 
c) van figuur 6C, zijnde de ingang van de 
optelversterker. Deze met een LM 301 
(A35) uitgeruste versterkertrap wordt 
nog gevolgd door een uitgangsbuffer 
(A36) , waarvoor wederom eenTDA 1034 
is ingezet. De uitgang hiervan vormt de 
uiteindelijke signaaluitgang (lijn-uitgang) 
van de vocoder. Het nominale uitgangs-
nivo ligt op ca. 1 V; de uitgangsimpedan-
tie is zeer laag. 

En verder 
Tot zover dit eerste deel over de 
zelfbouw-vocoder. Het is toch weer wat 
langer geworden dan we gewild hadden. 
Wat doen we volgende keer? U krijgt 
van ons nog het schema van de voeding, 
de onderdelenlijsten en de print-layouts. 
Dat zal dan worden aangevuld met de 
nodige bouw- en afregelaanwijzingen. 
Dat is alles bij elkaar al weer heel wat en 
hopelijk redden we dat allemaal 
volgende maand. 
Wat nog. Er zijn plannen voor een 

artikel over het gebruik van de vocoder 
en er zijn plannen voor een aanvullend 
ontwerp waarmee de LED-indikatie — 
nu niet meer dan een aardigheidje — 
zodanig wordt uitgebreid dat de vocoder 
ook als eenvoudige audio spectrum-
analyzer bruikbaar is. Vooral voor dat 
laatste zal best de nodige belangstelling 
bestaan, dunkt ons. 
De overige plannen zijn nog wat wazig, 
maar binnen niet al te lange tijd willen 
we ook nog iets gaan doen aan een 

voiced/unvoiced-detektor en ruisgenera-
tor. Kortom, het hoofdstuk "vocoder" 
zal de komende tijd in Elektuur nog 
regelmatig opduiken! 	 N 
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