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DRAAGBAAR
MENGPANEEL

uitgangsmodule 2
en inbouw
(deel 3)
Met de uitgangsmodule met monitor- en hoofdtelefoonversterker wordt deze serie afgesloten. Tevens worden een
aantal tips gegeven voor de inbouw in een fotokoffer
Met de tot nu toe beschreven
modules kan een mengpaneel
gemaakt worden, dat voor zeer
veel toepassingen al goed
bruikbaar is. Het apparaat is
dan een goede, doelt simpele
mikrofoon-mixer. Door toevoeging van nog één module worden die funkties toegevoegd
die er voor zorgen dat het
apparaat over gaat naar de
klasse van semi-professionele
mengpanelen.

Uitgangsmodule 2
Wanneer we het schema van
figuur 1 bekijken, is te zien dat
deze module is opgebouwd uit
de volgende onderdelen:

■ Sommeerversterker voor de
effektsignalen
■ PFL-sommeerversterker
■ Monitorversterker met parametrische equalizer
■ Hoofdtelefoonversterker.
De effektversterker is gebouwd
met Al. Met behulp van Pl kan
het uitgangssignaal tussen
—6 dB en +14 dB geregeld
worden. De weerstand R 30
beschermt de opamp tegen
kortsluiting van de uitgang.
De opamp A3 verzorgt de versterking van de PFL-signalen.
De monitorsignalen komen
terecht op de versterker A2.
Met R27 en R3 kan de versterking van deze twee opamps
ingesteld worden. Door aanpassing van deze weerstanden

kunnen we er voor zorgen, dat
de signaalnivo's van PFL, monitor en HpL/HpR ongeveer gelijk zijn, zodat we bij overschakelen geen verschillen horen.
IC5 is de hoofdtelefoonversterker. Dit IC moet met 12 V
gevoed worden. Deze 12 V
wordt verzorgd door IC 6, dat
de 18 V uit de voeding terugregelt. Met P5 kan het ingangsnivo (en daarmee dus ook het
uitgangsnivo) van de versterker
worden ingesteld. Wanneer
noodzakelijk kan met R23 en
R24 de versterkingsfaktor geregeld worden van de opamps in
IC5. De versterker moet minimaal afgesloten worden door
een hoofdteletoon van 8 ohm.
Hoofdtelefoons met een hogere
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5

19=
1C1
1C2

2

•18V

100176V

A1 ,A2 = (Cl = TL072
A3,A4 = 102 = TL072
A5,A6 = 1C3 = TL072
A7,A8 = 1C4 = TL072

103
1C4

1073v *TOOn

(-1)

O
15V

86074-1

65

DISPLAY SGALE
501:2
2 S

RANGE
MB/

1,4?1
- .

[

-C

1-20

"-H

WRITING SPEED
dnevs)

uncal.L dBV D

E26-1

25

12001

C.--37

DP-11

PAPER SPEED
(melis/

30

I

1 I

10

elektuur
november 1986

estern

n

rn

200
Measuring Object

dB dB F V
0

5 p075

10

Amin
Lis

1-20

7

Rec No

tinlI id
H2

50

100

500

200

1-

max
a 1 áloa
10k

1k

REVERS. TIME T50 I

impedantie mogen wel aangesloten worden.
De karakteristieken van de
parametrische equalizer A4 tot
en met A7 zijn getekend in
figuur 2. Met P3 kan de centerfrekwentie van het bandsperfil-
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ter ingesteld worden. P2 wordt
gebruikt voor het instellen van
de Q-faktor van het filter tussen
2 dB/oktaaf en 14 dB/oktaaf. De
karakteristieken in figuur 2 zijn
getekend voor drie frekwenties
bij minimale en bij maximale
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Q. Met P4 kunnen we de versterking regelen tussen —18 dB
en +2 dB.
Het uitgangssignaal van de
equalizer wordt via een buffer
(A8) naar buiten gevoerd, waardoor het signaal gebruikt kan
worden voor een monitor-installatie op het podium. Weerstand
R31 beschermt de buffer tegen
eventuele kortsluiting van de
uitgang.
Deze uitgangsmodule wordt
gebouwd met de print van
figuur 3. De lay-out voor de
frontplaat en de bijbehorende
boormal zijn te vinden in figuur 4.

Bou wtips
Om te beginnen nog een aantal
tips voor de bouw van de
modules.
De schuifpotmeters zijn logaritmische exemplaren. Dit houdt
in, dat bij het aansluiten gelet
moet worden op het logaritmische verloop. Met behulp van
een ohmmeter kan het verloop
gemeten worden. De potmeters
worden nu zo gemonteerd, dat
het weerstands verloop van
onder naar boven eerst langzaam en daarna snel verandert.
Een nette afwerking kunnen
we krijgen door er voor te zorgen dat de knoppen van de
schuifpotmeters net boven het
front komen. Dit kunnen we
bereiken door afstandbusjes
van 2 mm te monteren tussen
front en schuifpotmeter. Om
dezelfde reden moet het inkorten van de draaipotmeter-assen
met zorg uitgevoerd worden.
Alle aansluitbussen moeten volledig geïsoleerd zijn, dit in verband met brom. Cannon-chas-

Figuur 2 frekwentiekarakteristieken van
de parametrische equalizer
bij een instelling van P3 op
fmm, ƒ1771d en fmax.
Figuur 3. Komponentenopstelling van uitgangsmodule 2
De lay-out is te
vinden op de
middenpagina.
Onderdelenlijst
uitgangsmodule 2
Weerstanden:
R1,R4,R7,R11,R14,R32,
R34 = 10 k
R2,R22,R28 = 100 k
R3,R5,R6,R8,R9,R16,
R18,R27 = 22 k
R10,R13 = 39 Q
R12,R15 = 12 k
R17,R19 = 3k3
R20,R21 = 6k8
R23,R24 = 470 Q
R25,R26 = 2k2
R29 = 1 M
R30,R31 = 100 Q
R33,R35 = 33 k
P1 = 100 k, lin.
potmeter*
P2 = 100 k, log. stereopotmeter*
P3,P5 = 10 k, log.
stereo-potmeter"
P4 = 10 k, lin. stereopotmeter*
P6 = 10 k, log. schuifpotmeter, schuiflengte
58 mm
* met 4 mm as
Kondensatoren:
Cl ,C3,C4,C6,C11,
C32 = 10 b./40 V
bipolair
C2,C5,C31 = 10 p
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C7,C8 = 1n5
C9,C10,C25 = 100 n
C12,C13
220 n
C14,C17,C18,
C23 = 100 1/16 V
C15,C16 = 22 p/6 V
C19,C20 = 150 n
C21,C22 = 470 p/16 V
C24 = 10 i/25 V
C26,C27 = 100 p
C28,C29 = 10 p/16 V
C30 = 470 n
Halfgeleiders:
D1,D2 = 1N4148
1C1,1C2,1C3,
1C4 = TL072
IC5 = TEA2025
(Thomson)
106 = 7812
IC7 = XR4195
IC8 = TL071
Diversen:
S1 = draaischakelaar,
3 standen, 2 moederkontakten
6,3-mm-stereo-chassisdeel geïsoleerd
2 driepolige Cannonchassisdelen
K1 = 13-polige-konnektor male volgens
DIN 41617
Knoppen voor potmeters met 4 mm as
schuifpotmeterknop
Frontplaatfolie 86012-5F
zie blz. 6
print 86012-5 zie blz. 6
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sisdelen zijn al geïsoleerd. Er
ontstaat alleen een probleem
wanneer geïsoleerde 6,3 mm
chassisdelen niet te verkrijgen
zijn. Uitgaande van normale
chassisdelen en kunststofringen is het mogelijk om geïsoleerde aansluitbussen te maken. Het verbreken van de verbinding tussen aarde en de
massa is al aan de orde gekomen bij de bespreking van de
netvoeding.
De vervanging van de XR4195
moet echt als een noodoplossing gezien worden. Bij het
werken met twee losse spanningsregelaars bestaat de kans,
dat we een inschakelklik introduceren.
De U267B VU-meter-IC's hebben als nadeel, dat ze kapot
gaan wanneer de ingangsspanning groter dan 5 V wordt. Om
de IC's te beschermen moet
een zenerdiode parallel met de
ingangskondensator geschakeld worden. Tevens moet, in
serie met de diode, een weerstand van 470 ohm opgenomen
worden. Deze verandering kan
zonder veel problemen op de
print van ingangsmodule 1 uitgevoerd worden.
De grootste problemen kunt u
tegenkomen bij de bouw van
de voedingsmodule. Om te
beginnen moet uit een stuk
blik een bevestigingsplaat
gemaakt worden; de maten
hiervoor dit zijn te vinden in
figuur 5. Met deze plaat kan de
print aan het front bevestigd
worden. Tevens dient het
metaal voor afscherming tussen
voeding en de versterkers.
Wanneer het mengpaneel lange tijd achtereen gebruikt
wordt, zullen de stabilisator-IC's
van de voeding tamelijk warm
worden. Zorg dus voor een
goede koeling. Gebruik in
ieder geval geen kleinere koellichamen dan voorgeschreven.
Verbetering van de koeling kan
door de koellichamen te verbinden met de frontplaat, waardoor het koelend oppervlak
vergroot wordt. Hiervoor monteren we een strip aluminium
tussen koelprofiel en spanningsregelaar. Buig de strip om
en schroef hem met een verzonken M3 boutje tegen de
frontplaat. De spanningsregelaars moeten nu geïsoleerd
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opgesteld worden, dit in verband met kortsluiting.
De montage van de bevestigingsplaat en de extra koeling
moet gebeuren, voordat de
frontplaatfolie opgeplakt wordt.
Gebruik verzonken boutjes,
zodat de folie netjes vlak opgeplakt kan worden.

inb 0 U WfiPS
Zoals op de foto's te zien is,
hebben wij het mengpaneel
gemonteerd in een aluminium
fotokoffer met buitenmaten van
46 cm bij 34 cm bij 14 cm
(L x B x H). Het prototype
bevat 6 Mic/Line-modules,
2 stereo-ingangsmodules, één
uitgangsmodule 1 en één uitgangsmodule 2. In de door ons
gebruikte koffer bleef nog
ruimte over. Met behulp van
een blinde plaat is dit gat
gedicht. De modules worden
met zelftappers op twee hoekprofielen geschroefd, die aan
de voor- en achterzijde van de
koffer zijn bevestigd. Ter voorkoming van doorbuigen van de
modules kan op de bodem van
de koffer een omgezette strip
geschroefd worden. De hoogte
daarvan moet dusdanig zijn, dat
de modules hier tegen rusten.
Met behulp van de 13-poligekonnektoren wordt een "zwevende bus" gemaakt. De massa-aansluitingen 3, 5, 7, 9, 11 en
13 worden met elkaar verbonden door één soepele draad
van 1,5 mm2. De aansluitpunten
4, 6, 8, 10 en 12 worden aangesloten met dunner draad (b.v.
0,15 mm2). Voor de voedingspunten 1 en 2 worden
draden van 0,75 mrn2 gebruikt.
Om bij meet- en servicedoeleinden de modules nog goed
uit de kast te kunnen halen,

zonder de modules van de bus
los te koppelen, is een draadlengte van 17 cm tussen de
konnektors voldoende. Het is
natuurlijk ook mogelijk om de
afstand tussen de konnektoren
zo kort mogelijk te maken. Dit
heeft als nadeel dat de modules niet meer zo makkelijk te
repareren zijn, maar de storingsgevoeligheid zal wel kleiner worden. Zij die het helemaal mooi willen hebben, monteren de konnektoren vast in
de koffer en gebruiken voor
servicedoeleinden een kabel
of een print, waardoor de
modules wel aangesloten kunnen worden op de bus. De verbinding tussen de aansluitpunten HpL, HpR van de uitgangsmodule 1 en de schakelaar S1 van de uitgangsmodule

2, loopt niet via de bus. Deze
verbinding wordt gemaakt met
behulp van twee draden met
printpen-konnektors.
De trafo wordt rechtsvoor in de
koffer gemonteerd. Voor het
makkelijk verwijderen van de
voedingmodule is het handig
wanneer de draden tussen trafo en voedingsprint niet al te
kort zijn. Aan de achterzijde
wordt de schakelaar gemonteerd voor het uitschakelen van
de verbinding tussen massa en
aarde. Over deze schakelaar
moet het neonlampje gesoldeerd worden.
Wanneer u het mengpaneel net
zo bouwt als wij, dan heeft u
een apparaat gekregen dat zich
mag meten met broertjes die
zo uit de winkel komen en dat
tevens tegen een stootje kan.
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Figuur 5. Bevestigingsplaat
voor de print
van de voedingsmodule.
Deze uit blik
gemaakte plaat
dient tevens als
afscherming.

