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Functionele Beschrijving
De project II in de mark 2 (Figuur 1) uitvoering is een klasse A audio eindversterker o.b.v. het Single Ended
Concept volgens een architectuur ontworpen door Chuyu Morikawa. De versterker levert per kanaal 3,2W aan
een luidspreker met een nominale impedantie van 4Ω. Het apparaat is geschikt voor directe aansturing van elk
type mediabron dat aan het Philips/Sony Redbook formaat voldoet, echter voor het leveren van het maximale
vermogen kan afh. van de maximaal haalbare amplitude van de bron, een aanvullende voorversterker nodig
zijn. Ideaal voor deze toepassing is een passieve voorversterker o.b.v. een z.g. Transformer Voltage Control
concept (TVC).

Figuur 1: Project II (mark 2)

Aansluitingen
Het apparaat is aan de achterzijde voorzien van een aantal aansluitingen (Figuur 2) waarmee het apparaat op
het audio systeem kan worden aangesloten.

Figuur 2: Apparaat Aansluitingen
(#1) Netaansluiting
T.b.v. de energievoorziening is de versterker voorzien van een gestandaardiseerde IEC350 connector. D.m.v.
een standaard netkabel met IEC stekker moet deze voor de veiligheid op een geaarde (230VAC/50Hz)
wandcontactdoos van de huisinstallatie worden aangesloten.
Indien de aardverspreidingsweerstand van de wandcontactdoos buiten de voor laagspanning installaties
geldende eisen zoals de NEN1010 valt, moet de separate aansluiting voor de veiligheidsaarde (aansluiting #2)
toegepast worden.
(#2) Veiligheid aarde
D.m.v. deze aansluiting kan het apparaat separaat van de netaansluiting met de veiligheidsaarde worden
verbonden. Deze optie moet gekozen worden indien (1) de aardverspreidingsweerstand vanaf de
wandcontactdoos naar de aardreferentie van de huisinstallatie niet aan de geldende eisen (NEN1010) voldoet.
Een andere use-case voor deze aansluiting is het scheiden van de veiligheidsaarde via de normale huis
installatie en een z.g. Functionele Aarde. M.b.v. een Functionele aarde kan het apparaat onafhankelijk van de
huisinstallatie op een schone aarde worden aangesloten waarlangs eventuele stoorstromen van andere op de
huisinstallatie aangesloten apparaten kan worden afgevoerd.
(#3) Luidspreker aansluiting, rechts
D.m.v. de twee banaanaansluiting , kan een 4Ω luidspreker van het rechter kanaal worden aangesloten. De
onderste stekker (zwart) is voor de nul, de bovenste stekker (rood) is voor de aansluiting van de fase.
Beperking: Parallelbedrijf i.c.m. aansluitingen #5 is niet toegestaan.
(#4) Luidspreker aansluiting, links
D.m.v. de twee banaanaansluiting , kan een 4Ω luidspreker van het linker kanaal worden aangesloten. De
onderste stekker (zwart) is voor de nul, de bovenste stekker (rood) is voor de aansluiting van de fase.
Beperking: Parallelbedrijf i.c.m. aansluitingen #5 is niet toegestaan.
(#5) Speak On Luidspreker aansluiting
Buiten de normale banaanstekker (aansluitingen #3 en #4) heeft de versterker een z.g. Speak-On connector
waarmee de luidsprekers van beide kanalen op een enkele stekker kunnen worden aangesloten. Deze
aansluiten heeft twee voordelen.
1.
2.

De aangesloten luidsprekers mogen worden losgenomen en/of worden aangekoppeld zonder dat het
apparaat uit bedrijf hoeft te worden genomen.
De aansluitingen voor het linker en rechter kanaal zijn gedefinieerd waardoor aansluitfouten (fase en
kanaalwisselingen) tijdens configuratie veranderingen in de systeem set-up kunnen worden uitgesloten.

Figuur 3 geeft aan hoe de twee luidsprekers d.m.v. deze aansluiting moeten worden aangesloten.

Figuur 3: Aansluiten luidsprekers op de Speakon connector
Beperking: Parallelbedrijf i.c.m. aansluitingen #3 en/of #4 is niet toegestaan.
(#6) Media ingang (links en rechts)
Via de twee Cinch connectoren, kan een voorversterker of een mediabron worden aangesloten die aan het
Sony/Philips Redbook formaat voldoet. In het laatste geval wordt het maximale vermogen iets beperkt tot
circa 2,5W.
Controls
Het apparaat is aan de achterzijde voorzien van een tweetal schakelaars (Figuur 4 en Figuur 5) waarmee het
apparaat kan worden bediend.

Figuur 4: Controls aan de achterzijde van het apparaat.

Figuur 5: Controls aan de voorzijde van het apparaat.

(#7) Reserved (not functional)
De tuimelaar schakelaar implementeert de power-save functie van de interne bias controller, echter voor deze
toepassing (Single Ended versterker) heeft deze optie geen meerwaarde, ergo wordt deze functie niet
ondersteund. Voor de normale bedrijfsmode, waarvoor de tuimelaar schakelaar in de onderste stand moet
staan worden alle typen 50 binnen de specificaties van de historische 50/250 toegepast.
In een later stadium kan deze functie toegepast worden om de z.g. extended mode die door o.a. Emission lab’s
voor de 50 wordt geboden worden toegepast
Note: Dit vereist een wijziging van de interne biascontroller. De Product Owner (Tentlabs) geeft aan dat dat
mogelijk is, maar heeft nog niet aangegeven welke wijziging nodig is om dit door te voeren.
(#8) Power schakelaar
Met de Power Schakelaar wordt het apparaat volledig aan of uit geschakeld. Buiten de in het interne netfilter
geplaatste direct over het net geplaatste (IEC60384) condensatoren zijn er geen circuits die standby staan,
ergo de Power schakelaar schakelt het apparaat volledig uit.
(#9) Line Level aanpassing
De line level regelaar geeft voor de volgende twee scenario’s het apparaat aanvullende flexibiliteit.
1.
2.

Volumeregeling van een direct aangesloten mediabron (Sony/Philips Redbook formaat compliant)
Aanpassing van het lijnniveau indien een aangesloten voorversterker een amplitude levert welke hoger is
dan de maximale ingangsgevoeligheid.

Onderhoud
De versterker is in principe onderhoudsvrij. Bij de component keuze is rekening gehouden met een levensduur
van twintig jaar in continu bedrijf. De enige uitzonderingen hierop zijn de toegepaste elektronenbuizen,
waarvan mag worden verwacht dat ze na het verstrijken van hun gespecificeerde levensduur moeten worden
vervangen. Deze zijn daarom zodanig geplaatst (Figuur 6) dat deze als normaal onderhoud kunnen worden
vervangen.

Figuur 6: Buisbezetting.
(1) (5) Gelijkricht buis
De versterker is voorzien van twee gelijkrichtbuizen, een voor het linker kanaal (1) , een voor het rechter
kanaal (5). Deze zijn van het type GZ37 of equivalent daarvan (CV378). Mogelijke alternatieven zijn:
1.
2.

Emission labs – deze fabrikant heeft een onberispelijke reputatie en levert een pin compatible versie van
de 5U4G en de 274B, beide varianten kunnen toegepast worden.
GZ34, voor zover deze uit historische productie van westerse (USA of Eurozone) fabricage stammen.

3.
4.
5.

5R4G/GYA/GYB voor zover deze uit historische productie van westerse (USA of Eurozone) fabricage
stammen.
5U4G/GYA/GYB voor zover deze uit historische productie van westerse (USA of Eurozone) fabricage
stammen.
Western Electric of Sylvania 274B, voor zover deze uit historische productie van westerse fabricage stamt.

(2) (6) Vermogenstriode
De versterker is voorzien van twee direct verhitte vermogens triodes, een voor het linker kanaal (2) , een voor
het rechter kanaal (6). Deze zijn van het type 50 van Emission Labs. Echter ook de historische variantem
daarvan (50/UX250/CX350/X250) kunnen zonder aanpassingen ingezet worden. Voor deze buizen bestaat het
volgende alternatief:
1.

Grand Fidelity, of PsVane bieden een form fit function compatibel alternatief uit actuele Chinese
productie, echter er moet met een beperkte levensduur rekening worden gehouden.

Het instelpunt van deze buizen wordt elektronisch geregeld op 400V/50mA. De gloeidraad van de 50 wordt
d.m.v. een precisie voeding (Tentlabs Filament Controller) op 7,5VDC ± 2% gehouden.
(3) (7) Driver buis
De versterker is voorzien van twee driver buizen, een voor het linker kanaal (3) , een voor het rechter kanaal
(7). De driver voorziet de vermogenstriode van de benodigde stuurspanning. Voor zover de buizen van een
westers fabricaat zijn, mogen de 6SN7GT/GTA/GTB van elk fabricaat toegepast worden. Verder mogen de
6H8s van NEVZ of de 1578 van MELZ worden toegepast.
(4) (8) Voorversterker buis
De versterker is voorzien van twee voorversterker buizen, een voor het linker kanaal (4) , een voor het rechter
kanaal (8). Deze zijn van het type NEVZ 6H6π. Hiervoor bestaat geen form fit functioneel compatibel
alternatief.
(9) Kortsluit beveiliging
Ondanks dat de interne circuits d.m.v. veiligheid weerstanden bij een thermisch overload stroomloos worden
gemaakt, kan het zijn dat er een kritische fout in de direct aan de huisinstallatie verbonden componenten
ontstaan. Om hier tegen te beveiligen is het apparaat voor zowel de Neutral als de fase voorzien van een
smeltzekering. Deze zekeringen zijn geplaatst in een aan de bovenkant geplaatste losneem baar dekseltje.

Figuur 7: Netaansluiting

Technische Specificaties
Netaansluiting
Parameter
Aansluiting
Netschakelaar
Netspanning
Netfrequentie
Opgenomen vermogen
Power Factor
HV Testspanning
Transient Protectie
Emissie Filtering

Specificatie
Aansluiting #1, IEC350 met ingebouwde
voorziening voor zekering
Control #8, Dubbelpolig (Line en Neutral)
230VAC ± 10%
50Hz ± 5%
< 150W
>0,95
2000VAC 50Hz / 2sec
Niet geïmplementeerd

Referentie
[5]
[5]
TC115 [4]
TC115 [4]
TC113 [4]
TC116 [4]
[5]
[2]
[5]

Randvoorwaarde

Per CISPR17, Line B 50Ω, 50Ω
asymmetrical

Tabel 3: Technische specificaties netaansluiting
Veiligheid
Parameter
Kortsluiting Beveiliging

Specificatie
Smeltzekering (1A Slow Blow) tegen
Kortsluiting in Line en Neutral.
Veiligheid aarde (P.E)
Aansluiting #1 (IEC350 ), Separate
voorziening (Aansluiting #2) d.m.v. (4mm)
banaanaansluiting en een directe kabel
aansluiting (d=2,5mm), ITH = 16A (continu)
Brandveiligheid
1. Alle interne circuits zijn tegen
overbelasting beveiligd d.m.v. (MOX)
brandwerende veiligheid weerstanden
(UL94V0).
2. De audio circuits zijn voorzien van PTFE
geïsoleerd zilverdraad.
3. De secundaire circuits zijn voorzien van
PTFE geïsoleerd verzilver koperdraad.
4. De primaire (net) circuits zijn voorzien
van dubbel geïsoleerde neopreen
koperdraad.
Tabel 4: Veiligheid voorzieningen

Referentie
[5]
[2]

[2]

Randvoorwaarde

Media ingang
Parameter
Aansluiting
Ingangsgevoeligheid

Specificatie
Aansluiting #6, RCA (gold Plated WBT)
Maximaal 2,1VRMS, regelbaar d.m.v.
control #9
Ingang impedantie
100kΩ ±10%
Tabel 5: Specificaties Media ingang
Noise Linker kanaal

Figuur 8: THD + Noise (no signal)
Noise Rechter kanaal

Figuur 9: THD + Noise (@no signal)

Referentie
[2]
TC97 [4]
TC124 [4]

Randvoorwaarde
PO = 3,2W, 4Ω
resistief

Luidspreker aansluiting
Parameter
Aansluiting #3, #4

Aansluiting #5
Maximaal vermogen
Vermogensbandbreedte
THD + Noise

Specificatie
Aansluitingen #3 en #4, Geïsoleerde
banaan aansluiting (4mm) en
directe kabel aansluiting (d=5mm)
uitgangsimpedantie 4Ω
Aansluiting #5, Speakon (Neutrik
NL4FX), Uitgangs impedantie 4Ω

Referentie
[2]

>3,2W
~20Hz ..55kHz
< 0,03%
< 0,09%
<-70dBm
> 1,4V/µSec
< 6µSec
>90,5dB/W/mtr.

TC102 [4]
TC117 [4]
TC121 [4]
TC120 [4]
TC122 [4]
TC123 [4]
TC119 [4]

Ruisvloer
Slewrate uitgang
Vertraging ingang -> uitgang
Minimale Luidspreker
Efficiency
Tabel 6: Specificaties Luidpreker uitgang

[2]

Randvoorwaarde
Parallel bedrijf met
aansluiting #5 niet
toegestaan.
Parallel bedrijf met
aansluiting #3 & #4 niet
toegestaan.
4Ω resistief
-2dB
PO = 1W, 4Ω resistief
PO = 3,5W, 4Ω resistief

Vanaf 100Hz

Bode diagram

Gain Plot vs. Frequency
Left channel Normalized H(jw) (dB)

Right channel Normalized H(jw) (dB)

Reference data Tango XE60-5SNF (dB) @8Ohm
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Figuur 10: Bandbreedte (@1W, @4Ω)
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Fase diagram

Phase vs. Frequency
Left channel Phase left (°)

Right channel Phase right (°)
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Figuur 11: Fasedraaiing, tussen ingang en uitgang (@1W, @4Ω)
Tijdvertraging

Time Delay vs. frequency
Left channel Delay (msec)
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Figuur 12: Tijdvertraging, tussen ingang en uitgang (@1W, @4Ω)
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THD + Noise (Left Channel)

Figuur 13: THD + Noise (@1kHz, @1W, @4Ω)

Figuur 14: THD + Noise (@1kHz, @3,5W, @4Ω)

THD + Noise (Right Channel)

Figuur 15: THD + Noise (@1kHz, @1W, @4Ω)

Figuur 16: THD + Noise (@1kHz, @3,5W, @4Ω)

Slewrate Linker kanaal

Figuur 17: Slew Rate @20kHz, @4Ω load
Slewrate Rechter kanaal kanaal

Figuur 18: Slew Rate @20kHz, @4Ω load

Transient Response Linker kanaal

Figuur 19: Rising Edge, @4Ω load

Figuur 20: Falling Edge, @4Ω load

Transient Response rechter kanaal

Figuur 21: Rising Edge, @4Ω load

Figuur 22: Falling Edge, @4Ω load

Signaal performance linker kanaal

Figuur 23: Linearity @1kHz, @4Ω load

Figuur 24: Linearity @10kHz, @4Ω load

Figuur 25: Linearity @20kHz, @4Ω load

Figuur 26: Square Response @1kHz, @4Ω load

Figuur 27: Square Response @10kHz, @4Ω load

Figuur 28: Square Response @20kHz, @4Ω load

Signaal performance rechter kanaal

Figuur 29: Linearity @1kHz, @4Ω load

Figuur 30: Linearity @10kHz, @3,5W, @4Ω load

Figuur 31: Linearity @20kHz, @4Ω load

Figuur 32: Square Response @1kHz, @4Ω load

Figuur 33: Square Response @10kHz, @4Ω load

Figuur 34: Square Response @20kHz, @4Ω load

Appendix A - Meet apparatuur
Typenummer

Omschrijving

s/n

Agilent

Fabrikant

AFG3022

2ch Arbitrary/Function generator 250MS/s 25MHz

C011378

Rohde & Schwarz

RTO2014

4ch Oscilloscoop 1GHz - 10GSa/s

1329.7002KA-320043-zN

Rohde & Schwarz

RT-ZS10

Actieve probe 1.0 GHz 0,8pF

1410.4080.02-101737-AE

Rohde & Schwarz

RT-ZS10

Actieve probe 1.0 GHz 0,8pF

1410.4080.02-101737-sJ

Tabel 7: Toegepaste meetapparatuur

Calib. Due

Calib. Cert.

