
Digitale Recorder voor Live Opnamen 

Inleiding 
Al jaren maak ik live opnamen met een kleine computer met een RME kaart (afkomstig van Onno Bakker) 
er in met mijn zelfbouw microfoons (zie deze site). Bovendien is daar een externe ADC (Cirus CS5396 
met CS8404A audio transmitter) bijgebouwd waar SPDIF uit komt en niet te vergeten een externe 
rutgerS’Clock op 11,2896 MHz. In geval de ADC op de RME-kaart wordt gebruikt, wordt die ook met deze 
externe clock gestuurd. Dit alles is met scherm en klein key board in een kast gebouwd die zowel staand 
als liggend kan worden gebruikt. 

Het computertje is al eens van nieuwe elco’s voorzien maar de laptop-disk (noodzakekijk wegens de 
ruimte in de kleine kast) begint ook kuren te vertonen. 

Derhalve wordt overgegaan op een tien jaar oude Tascam HD-P2, een complete recorder met flesh card 
geheugen met de  afmetingen: 28 cm breed, 19,6 cm diep en 6,5 cm hoog.  

Het vervelende is echter dat het ding moeilijk open te krijgen is en als hij open is niet werkend aangeslo-

ten kan worden, laat staan dat de clock vervangen zou kunnen worden door een rutgerS’Clock. De 
documantatie is daar veel te summier voor! Daarom wordt er een externe ADC en DAC omheen 
gebouwd die ook 192 (of 176) kHz aan kunnen. De interface van en naar de HD-P2 wordt SPDIF.  

Er zit een mogelijkheid op om de clock te synchroniseren op een word clock, dus wie weet hoe goed het 
ding is met clock-synchronisatie.... 

 

Vooronderzoek 
In de litteratuur vindt ik het volgende: 
 

Answering the call of remote recording engineers, the TASCAM HD-P2 Portable High-Definition Stereo Audio 
Recorder is the professional solution for challenging live and on-location applications. Co-developed with Frontier 
Design Group, it records at up to 192 kHz/24-bit resolution to Compact Flash media, and its audio files are instantly 
available to DAWs through the built-in high-speed FireWire computer connection.  
Unlike consumer MP3 sketchpads, the professional HD-P2 incorporates high-end features like a SMPTE timecode 
input for synchronization to external devices while in record or playback.  
The user interface is designed for fast and intuitive use under stressful one-take-only situations, and its large angled 
LCD is perfect for any application from over-the-shoulder location recording to concert recording and commercial use.  
 
High-definition Recording, To Go 
The HD-P2 records in stereo from 44.1kHz to 192kHz, at 16- or 24-bit, to affordable Compact Flash media. Not only 
is Compact Flash absolutely silent, so no transport noise will show up on your recording, but the recorded audio is 
written directly as Broadcast WAVE files for immediate use in digital audio workstations.  
The unit even includes a FireWire jack for the fastest possible transfer of files to your PC or Mac computer. 
The professional design of the HD-P2 extends to convenient details that pro users will appreciate. The Retake button 
allows the user to delete the last recording and set up to re-record with a single button press.  
As audio is recorded, the file headers are continually re-saved to protect your recording against accidental data loss. 
Files can be named from the front panel interface or using a PS/2 keyboard, which can also be used to control 
transport and setup features. 
On the input side, the unit has a pair of XLR mic inputs with phantom power and analog peak limiting to curb 
distortion during unpredictable live events.  
The input level control allows the user to change the level without taking their eyes off the action.  



The HD-P2 also features unbalanced RCA ins and outs as well as S/PDIF digital I/O.  
Monitoring is available through a headphone out - again, with its own ergonomic level control - using a built-in 
speaker. A built-in microphone is also provided for interviews and educational use.  
 
Built-in Synchronization - Because Being On Time Shouldn't Have To Be An Option 
TASCAM's HD-P2 comes standard with a full-featured timecode input - making it the most affordable recorder with 
built-in timecode ever made. Incoming LTC is connected to the locking XLR input for timestamping your Broascast 
WAVE files from a central clock.  
Not only does the recorder timestamp your recorded audio with sample accuracy, the HD-P2 chases incoming 
timecode during playback for review or loading into an editor.  
A video clock input allows frame edge resolve to a central blackburst source or use as a lock-and-release timecode 
slave. There's also a freewheel setting for use with unpredictable timecode sources. 
For maximum compatibility with the post production world, the HD-P2 supports pull-up and pull-down sample rates, 
even at highresolution settings.  
The video clock input accepts tri-level sync for high-definition television production.  
 
On Location, It's More Welcome Than The Craft Service Table 
The shoulder-slung design of the HD-P2 with its included locking strap makes it a natural choice for film production 
recording. The Compact Flash media is safely recessed and latched to prevent accidental ejection, and audio can be 
recorded locked to timecode and video reference for absolute lock.  
It runs for approximately 5.5 hours on readily-available AA alkaline batteries, and weighs less than two pounds with 
batteries installed.  
At the end of the day, recordings can be instantly transferred to an editor through the FireWire jack or a CF reader for 
use in a non-linear editor to sync dailies or to conform dialog during post.  
 
Precise recording quality for capturing a live performance 
The HD-P2's 192 kHz/24-bit recording resolution is so precise, you can almost hear what brand of cork was used for 
the conductor's baton. Its Compact Flash transport doesn't make any noise, so you don't need to worry about 
machine noise on the recording.  
The high-quality mic preamps provide phantom power to handle sensitive condenser microphones, and the analog 
limiter protects the recording against sudden transient distortion.  
With the high capacity of today's Compact Flash media, you might even be able to enjoy the performance without 
constantly watching the time remaining meter.  
 
You don't need a union card to figure it out 
Although the HD-P2 was designed for demanding film shoots and live concerts, it's still simple and affordable enough 
for use in everyday classrooms, churches and home studios. School band and orchestra leaders can use it to record 
rehearsals for students, and then record concerts to sell for fundraising. House-of-worship leaders can record their 
services for duplication on CD, and its high-speed FireWire connection provides instant access to the recording, so 
that CDs can be authored and duplication can begin as the laity files out of the church. 

 

en elders: 
 
The HD-P2 is a compact, lightweight Portable High Definition Stereo Audio Recorder. It uses standard Compact 
Flash memory cards to record in mono or stereo, 16- or 24-bit, at sample rates from 44.1kHz to 192kHz. An 
advanced clocking system is included, with the ability to chase external timecode and lock to an outside word clock or 
video reference signal.  
The HD-P2 supports digital and analog audio inputs and outputs, and has a built-in microphone and speaker. 
The HD-P2 records audio non-destructively. This means you can record a file, rewind, and record another file at the 
same location without fear of losing the first recording.  
A built-in, dynamic Edit Decision List orders file playback based on file record times.  
A file edit screen is provided for auditioning (and editing) of individual files.  
 

De rest van de gegevens staan in de Owner’s Manual:  
https://www.by-rutgers.nl/PDFiles/Tascam%20HD-P2%20UserManual.pdf en in: 

http://tascam.com/product/hd-p2/ downloads.  

Op een en dezelfde Compact Flash Card kunnen verscheidene projecten gedefinieerd worden. 
Zo’n project is gekoppeld aan de sample rate. Een project bestaat uit een of meer files (takes) waar dan 
weer markers in aangebracht kunnen worden. 

De grootste Compact Flash Card is 64 Gb. Op 8 Gb past 12:40 uur stereo met 16 bits @ 44,1 kHz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CompactFlash kaarten (groter dan 8 Gb heeft in de HD-P2 geen zin!) 

Microfoons met voorversterker 
 

De bestaande zelfbouw microfoons en voorversterker worden met een 6 of 7 aderige afgeschermde Van 
Damme kabel met de recorder verbonden. Dat is zeer overdadig. Sinds de komst van de ‘Silent Switcher’ 
geschakelde voeding van Jan Didden (ik heb er twee) zou er een in/bij de voorversterker doos op het sta- 
tief gemonteerd kunnen worden. In dat geval kunnen we met een drie- of vier-aderige kabel toe! Grimm 
Audio maakt zeer fraaie kabel. Toch eens over nadenken.  

 
De ‘SilentSwitcher’ van Jan Didden 
 

maakt ±15 volt bij 150 mA en 6/5/3,3 volt (naar keuze) bij 500 mA 
met een input van 5 volt althans 3 – 10 volt. Bij 9 volt ingangsspan-
ning zijn de maximale uitgangs-stromen twee keer zo groot!  Navraag 
bij Jan: 12 volt aan de ingang mag gerust. 

Voor de aansluitingen kijken we in de volgende figuur: 

 
 
 
 



 
Voeding van de HD-P2 
 

De HD-P2 kan op drie manieren van voeding voorzien worden: acht penlite batterijen onderin de recor-
der, externe voeding (12 volt bij 600 mA) en FireWire... Van de laatste is geen spanning opgegeven. 
Elders wordt gesproken over ‘wel 30 volt’. Kennelijk is dat per applicatie geregeld en is er nauwelijks 
sprake van een vastgestelde interface.  

In de HD-P2 user manual staat op blz.18 onder Power Management dat de spanning op de FireWire plug 
tussen de 8 en 40 volt moet zijn!  

 

Met aparte ADC-DAC combinatie 
  

Door de SPDIF in- en uitgangen kunnen de analoog-digitaal omzettingen visa versa geheel buiten de HD-
P2 plaats vinden om gebruik te kunnen maken van de rutgerS’Clock. Het ding wordt dan uitsluitend voor 
de digitale recording en zijn user interface gebruikt zonder dat er in de HD-P2 ingegrepen hoeft te wor-
den. Dat moet kunnen met 44,1 kHz@16/24 bits en 176,4 kHz@ 24 bits.  
Laten we het bij deze twee standen houden: ‘LowRes’ en ‘HighRes’. Voor omschakelen moet niet alleen 
de ADC omgeschakeld worden doch ook een overeenkomend ‘project’ in de HD-P2 gestart worden!!  
Voor de DAC gebruiken we het FPGA oversampling filter van GertJan, de PCM1792 DAC en de op deze 
site uitgebreid beschreven balans I2V-converter. 

Voor de ADC gebruiken we wellicht een PCM4202. Waarschijnlijk moet die ook door de FPGA gestuurd 
worden om van LowRes naar HighRes te kunnen schakelen….. 

De bestaande microfoon voorversterker, die direct achter de microfoons op het statief zit, heeft ±12 volt 
nodig bij enkele tientallen milliampère. De HD-P2 heeft een compartiment voor 8 penlite batterijen waar 
de recorder een uur of vijf op kan lopen. De recorder trekt zo’n 600 mA. Er is een 12V-2,5A netvoeding 
toegevoegd die nogal groot is en warm wordt. Bovendien laat de isolatie van het lichtnet te wensen over.  

 

Voeding 
  

Laten we de voeding elegant oplossen: In alle gevallen één bronspanning, of die nu van een batterij of 
een (externe)  netvoeding komt. Tegenwoordig zijn er ‘fraaie 5/12 volt stekers’ (met een USB-plug) te 
koop om allerhande mobiele apparatuur op te laden. Daar zit een switch mode power supply in die lekker 
ver weg van de recorder in de muur gestoken kan worden.  
 

5 volt: Er moet dus een degelijke ±12 V voorziening zijn waar zowel de recorder, als de microfoons uit 
gevoed worden. De ‘Silent Switcher’ van Jan Didden kan dat niet zonder meer. Die gaat uit van 5÷12 volt 
en maakt ±15 volt bij 150 mA en 6/5/3,3 volt (naar keuze) bij 500 mA.  

De externe DAC&ADC uit batterijen voeden, kan daarmee. De recorder zelf niet. Die vraagt 12 volt bij 
600 mA. Tenzij we een 5V ==> 12V omvormer maken, kunnen we het geheel met één batterij (een 
‘Power Bank’) van 5 volt voeden die minstens 2 A aan moet kunnen.  
  

12 volt: Uitgaande van 12 volt voedingsspanning kunnen we de recorder rechtstreeks voeden. De Silent-
Switcher mag ook 12 volt hebben volgens Jan Didden. De vraag is of er ordentelijke power packs van 12 
volt zijn. Niet dus. Er wordt nooit over de geleverde spanning gesproken. Er wordt à priori van uitgegaan 
dat het 5 volt betreft, dus wordt het een loodaccu voor stationair gebruik. Zo’n ding kost nog geen 40 euro 
voor 7 Ah bij 12 volt. Die wordt apart in een kastje gebouwd en beveiligd voor een paar ampère tegen 
kortsluiten.  

De Grand Bazar heeft overigens een PowerBank van 10 Ah voor nog geen 10 euro. Twee van die dingen 

in serie gaat niet! De batterijen daarin zijn 3,65 volt en staan parallel. De 5 volt uitgangsspanning wordt 

met een DC-DC-omvormer gemaakt en die kunnen niet in serie geschakeld worden!!  

 

 

 

 



ADC-DAC-voeding etc. 
 

Uitgaande van 12 volt, komt daar een voeding in voor de gemodificeerde FPGA (5,5; 3,3; 2,5 en 1,25 
volt), 5 en 3,3 volt voor de PCM4402 ADC en de PCM1792A DAC, ±15 volt voor de op amps en de 
microfoons en +15 volt voor de rutgerS’Clock. Die komen uit een SilentSwitcher.  

In serie met de analoge voeding van de FPGA die 150 mA trekt (ook bij 12 volt aan de ingang zonder al 
te heet te worden) zetten we een serieweerstand. 

De 12 volt voor de HD-P2 komt natuurlijk rechtstreeks uit de externe voeding (net-adapter of lood-accu).  

 

De Pluggen op de recorder  
 

De pluggen aan de rechter zijkant zijn als op de foto hieronder: 

 
De linkerzijkant is: 
 

 

De opschriften spreken voor zich. Het enige wat bekeken moet worden is: TIME CODE IN en CLOCK 
IN/VIDEO REF. Als van een externe rutgerS’Clock gebruik gemaakt kan worden, bombarderen we de 
B&C tot  ingang daarvoor. Dan moet het ding wel open kunnen! Wie weet wat voor fraaie recorder er voor 
den dag komt.... 
 

Transparantie 

Bij opname (zowel analoog als digitaal) kan meegeluisterd worden (op koptelefoon). De vraag is of de 
digitale uitgang ook actief is tijdens opname zodat de eventuele externe DAC ook output geeft. Dat zal 
het geval zijn omdat in de Owner’s Manual onder het hoofdstuk Specifications de Frequency response 
gegeven wordt bij de verschillende sample rates en woordlengten van ‘MIC to LINE OUT’. De digitale 
uitgang zal dan toch ook werken. 

Bij het gebruik van externe ADC&DAC (die beiden op dezelfde rutgerS’Clock lopen) kan de HD-P2 clock 
ongemoeid gelaten worden.  

Het digital audio oversampling filter van GertJan op een FPGA is een must, vooral omdat asynchroon 
gewerkt zal  worden bij afspelen zodat de clocken niet gesynchroniseerd hoeven te zijn. Bij opname zal 
de HD-P2-clock gelijk lopen met de rutgerS’Clock doordat het SPDIF signaal de PLL van de interne clock 
zal controleren.  
(Het pad: analoog, digitaal, [recording], digitaal, analoog geeft bovendien de mogelijkheid voor een 
digitale vertragingslijn. De latency van de HD-P2 is 1,5 ms bij 44,1 kHz. Dat is goed een halve meter. Dat 
zet dus geen zoden aan de dijk! Op de FPGA kan de buffer-lengte aangepast worden.)  
 
 



FireWire vs USB 
Ondanks dat zowel USB als FireWire voor data-overdracht gebruikt wordt zijn er fundamentele verschil-
len. Deze verschillen zijn zo groot dat een eenvoudige conversie van USB naar FireWire niet mogelijk is. 
Het protocol dat wordt gebruikt om te communiceren werkt compleet anders. FireWire gaat daarbij uit van 
een constante overdracht van data, dit was ook nodig omdat de data vaak op bandjes opgeslagen was  
voor muziek. Het afspelen van een bandje was ononderbroken dus de dataoverdracht moest dit ook zijn.  
USB daarentegen verzendt data in kleine pakketjes. Dit alles maakt een FireWire verbinding veeleisender 
dan een USB verbinding. Derhalve zijn FireWire connectoren verschillend van USB connectoren en zijn 
er geen eenvoudige adapters of converters beschikbaar om een overgang van FireWire naar USB te 
realiseren.  

Oplossing: een PCI kaart inbouwen in de PC om hem uit te breiden met FireWire  
Tip: Controleer of u een PCI of PCI-Express kaart nodig heeft. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw 
moederbord of computer. 

(De oude diskrecorder heeft een FireWire-aansluiting, aangeduid met 1394, refererend aan IEEE. Kenne-
lijk is de juiste driver daarvoor niet aanwezig want de computer herkent de HD-P2 niet als externe disk.)  

DIN-pluggen 
Pen-nummering: achterop vrouwtjes (aan de soldeerzijde dus) tel je de pennen linksom. Het maakt niet 
uit of het om chassisdelen of om kabeldelen gaat. Dus: 

         

    1 en 3 zijn voor Links, 

 4 en 5 zijn voor Rechts,  

 2 is aarde/afscherming. 

 

                          

    3 en 5 voor de versterkeringang, 

   en dus ook voor de bronuitgang.  

 

 

 

 

 

 

Kennelijk zijn dit (links) allemaal man-
netjes (van de soldeerzijde gezien) 
behalve de  5 ‘X’ en de 7 ‘O’ zijn die 
dus rechtsom genummerd. Maar: 7 ‘O’ 
is FOUT getekend voor de soldeer-
zijde van een male. 

Achterop het female (chassis) -deel 
is 7 ‘O’ dus linksom genummerd! 

 

 

 

 

 

 



Afmetingen 

 
NB.: de hier genoemde FPGA zit in de HD-P2 en heeft dus niets te maken met ons digitale DAC-filter. 

 

Globaal Ontwerp 
Met de komst van de twee SilentSwitchers van Jan Didden en andere keuzen voor de voeding, maken 
we een geheel nieuwe ‘Interface Box’ waar ook de ADC en de DAC in zitten. Dat moet in een box waar 
de HD-P2 met pluggen en al in kan.  



De kast wordt 30 cm breed. De electronica (DAC+ADC + FPGA + SilentSwitcher) zitten onder de HD-P2.  

De zijkanten (van staalplaat) zijn half neerklapbaar. Bij staalplaat kan een magneet-sluiting toegepast 
worden.  

In het onderste vaste gedeelte van de rechter zijkant zitten de pluggen: de microfoonplug de 
consumer-plug en de voedingsplug. 
 

Voor de 12 volt voeding komt een ‘fantasie-plug’ (tegen verwarring) achteraan de rechter zijkant.  

Voor een draagband komen twee ‘ogen’ links en rechts in het front.  

Er moet nog ergens een schakelaartje komen om de ADC van LowRes naar HighRes visa versa te 
schakelen. 

 

Het blokschema.  

Rood betekent dat het op de interface (buitenkant) bedienbaar/toegankelijk moet zijn.  

Voor het ingangssignaal van de microfoons: 

1. Een 7 polige 360 gr ‘DIN’ -plug voor de microfoonkabel wordt van ±15 volt voorzien en het linker 
en rechter kanaal gaan via twee line ingangs cinch-pluggen de HD-P2 in. 

De Van Damme microfoonkabel is wat complex. Het is een zesaderige kabel met alle aders 
afgeschermd !  Wellicht overdreven maar het werkt goed en we gaan dit nu niet even veranderen. 
Dus: 1 = 0-voeding, 2 = L-signaal, 3 = +12 V, 4 = -12 V, 5 = R-signaal, 6 = R-retour, 7 = L-retour.  

In het mic-bakje zitten 1, 6 en 7 aan elkaar. De afschermingen zitten aan de schroefmantel’ van de 
pluggen. In de HD-P2-kast komen 1, 6 en 7 dus ‘aan aarde’ samen met de mantel. De plug komt 
aan de rechter zijkant. 

2. Van een DIN 5’D’ rechts aan de zijkant komt (schakelbaar) ook een verbinding naar de cinch line 
ingang: pootje 1 = Links en 4 = Rechts, 2 = aarde, net als op een consumer recorder. 

 

Voor het uitgangssignaal: 

          Pootje  3 = Links en 5 = Rechts van de 180 gr 5-polige vrouwtjes DIN plug (5’D’) rechts op het   

      front komen de analoge line uitgangen, met 2 aan aarde, net als op een consumer-recorder.  

 

 

 



Extern/Intern 
 

Wat wordt er in het blokschema bedoeld met ext/int? Wel, de HD-P2 kan het allemaal alleen wel af. Die 
weg noem ik intern. De kwaliteit van deze interne weg bleek al gauw bedroevend, dus laten we die 
verder achterwege.  

Er is kans dat de DAC asynchroon (met een halve seconde vertraging) gebruikt zal worden. Bij opname 
zou die latency zeer onprettig zijn zodat voor de koptelefoon altijd van de interne DAC gebruik gemaakt 
zal worden. De phones-volumeregelaar blijft ook gewoon werken!  

Het programmeren van de HD-P2 betreft uitsluitend de ingangszijde. Dáár kan gekozen worden voor 
analoge- of digitale input. De uitgangen worden ongemoeid gelaten. Dwz dat de (slechte) analoge 
uitgang altijd output geeft evenals de phono- en de digitale uitgang. De sampling rate (aan de uitgang) 
wordt dus bepaald door het programma. In feite geldt de sampling rate voor het hele apparaat. De ADC 
moet dus omgeschakeld worden naar de sampling rate van het gekozen programma. 

 

CFcard & FireWire 
 

Er is nog een probleempje: Hoe verwisselen we de CFcard? En hoe sluiten we de FireWire kabel aan? 
Een oplossing kan zijn om de bovenkant van de zijwanden van de kast scharnierbaar te maken met 
magneetsluitingen.  

 

Gedetailleerd Ontwerp (eerste fase) 
 

De kast 
 

Zijaanzicht/doorsnede van de kast: 

Alle hier getekende balkjes en platen zijn 300 lang. De zijkanten zijn van staalplaat. Halverwege horizon-
taal gescharnierd zodat minder frequent gebruikte in/uitgangen bereikbaar blijven (FireWire en de 
CFcard!). De pluggen in de rechter zijkant zitten dan in het onderste vaste gedeelte.  

De U-vormige bovenplaat wordt met schroeven op de achterwand en de twee smalle delen van de 
voorwand geschroefd om de HD-P2 te kunnen (de-)monteren. De metalen zijwanden en de bodemplaat 
met de electronica worden ook geschroefd. De balkjes worden op de voor- en achterwand gelijmd.  

De zijwanden worden galvanisch verbonden met de bodemplaat. Dit kan door de zijwanden aan de on-
derkant een centimeter om te zetten en met verzonken schroeven (M3) de onderplaat (van printplaat)  
daarop te bevestigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



De bovenplaat                                                                                                     De zijplaat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaaglijstje 

twee balkjes: 18 x 45 x 300,  achterplaat: 6 x 97 x 300,  voorplaat: 6 x 97 x 300 met een hap er uit van:  

52 x 234.   Materiaal: okoumee.   

 

Handvat 

Het handvat moet eerst op de frontplaat geschroefd worden alvorens het balkje er tegenaan te lijmen.  

 

 

Realisatie 
 

Hoe het ding in elkaar geschroefd en gelijmd wordt, ligt voor de hand.  

Het schakelaartje voor LowRes/HighRes komt rechts boven in het front.  

Omdat de FPGA-met-het-digitale-oversamplings-filter bedienbaar moet zijn (schakelaartjes en display), 
komt het FPGA-bord helemaal aan de linkerkant ter hoogte van het scharnier van het zijpaneel zodat het 
bediend kan worden na open-klappen ervan. De hoogte van het scharnier komt hier wat lager dan het 
midden.  



Prototype 
 

Hó even. Wat zijn we precies aan het doen? We maken voor het eerst het beoogde toestel. We hebben 
daar dus weinig ervaring mee. Bovendien maken wij, hier, er maar één!! In geval er ontwikkeld wordt voor 
een productieserie (waar weinig ervaring/kennis van is) wordt er meestal een prototype gemaakt dat aan 
‘de omgeving’ (een klant bijvoorbeeld) getoond wordt om te horen wat men er van vindt. Aan de hand van 
die terugkoppeling worden er nog veranderingen aangebracht.  

Het kan zelfs zijn dat wij, noch de klant, precies weten wat het worden moet. In zo’n geval wordt er ook 
een prototype gemaakt in een vroeg stadium (rapid prototyping) om samen uit te vinden wat/hoe de archi-
tectuur moet worden. 

In mijn geval, hier, maak ik er maar één. Bovendien ben ik mijn eigen klant en ik denk te weten wat ik wil 
hebben. De kans is echter groot dat ik zaken over het hoofd zie. We spreken hier af: wanneer er tijdens 
de realisatiefase betere inzichten komen, die strikt genomen in een van de eerdere ontwerpfasen thuis 
horen, we die uiteraard alsnog doorvoeren. In de tekst kleuren we die groen in plaats van (cyclisch) de 
ontwerpfasen aan te passen! 

 

Eerste realisatiefase 
Voordat de ADC + DAC + oversamplingsfilter gebouwd worden, wordt het systeem gebruikt/getest met de 
‘kale’ HD-P2. De experimenteerboards voor de DAC en de ADC worden gemonteerd evenals de FPGA. 
De SilentSwitcher voor de voeding van de microfoons wordt natuurlijk aangebracht.   

De beschikbare oppervlakte is: 139 x 298 mm. Een Eurokaart is 100 x 160 mm. Een DAC of ADC kan 
gemakkelijk op een kaart van 100 x 130 mm. 

Het FPGA-board is 135 x 135 mm zodat de drie kaarten niet zomaar achter elkaar op een rij gemonteerd 
kunnen worden. Het FPGA-board wordt toch hoger gemonteerd om de schakelaartjes bedienbaar te 
maken als de linker zijkant neergeklapt is.  
  

Bij nader inzien komt de DIN 5’P’ (voor line in- en uitgang, de ‘consumer’-plug) niet rechts in het front 
maar vooraan in de rechter zijplaat. Van links naar rechts dus: Consumer plug keuze-schakelaar voor 



line-in of microfoons, de microfoons-plug en de voedingsplug. Zodoende wordt de user interface duidelijk 
(zonder tekst).   

Boven staat een schets zoals het er van boven uitziet. Om een indruk te krijgen van de beschikbare 
ruimte is ook een soort vooraanzicht geschetst.  

De analoge voeding voor de FPGA komt er onder.  

Waar de SilentSwitchers komen, zien we tijdens de opbouw. Die dingen zijn klein.  

Ik ben de rutgerS’Clock helemaal vergeten!! 

 

CD’s branden 
 

Voor het branden van CD’s van de opnamen zijn er twee mogelijkheden: 

- Op de host computer komt een CF-card reader zodat de data ingelezen kan worden. 

- Op de host computer komt een aansluiting voor FireWire (plus driver?) zodat de HD-P2 
gekoppeld kan worden. 

Dit kan later beslist worden. Het heeft geen invloed op het ontwerp noch op de realisatie.  

 

Foto’s 
 

Hoe ver zijn we nu? 

De plaatjes spreken voor zichzelf.  

Dat ‘muizengat’ (zie onder) in de achterkant dient om de mini USB-plug door te laten om de FPGA van 
het juiste programma te voorzien.  

 

Rechts worden de pluggen getoond en de schakelaar 
aan de rechter zijkant.  

De bovenste helft is neerklapbaar om toegang te 
verschaffen aan de pluggen op de HD-P2 die minder 
vaak gebruikt worden. (Bij nader inzien gebruiken we 
van de rechter zijkant van de HD-P2 geen enkele 
ingang (afgezien van de steeds aangesloten voeding-
ingang)).   

Het knopjes waarmee het luikjes neergeklapt kunnen worden, komen van de HD-P2! Daar kon een 
draagband aan. 

 

 

 

 



De linker zijkant.  

 

Als we onder een iets andere hoek kijken, zien we beter hoe de schakelaars en het display van de FPGA 
bereikbaar zijn.  

 



Hier is de HD-P2 verwijderd waardoor de printplaten voor de ADC en de DAC zichtbaar worden. Het 
FPGA-board hangt half boven het DAC-board. Het kleine printje dat daar rondslingert is de analoge 
voeding voor de FPGA en moet daar nog onder komen.  

 

Nog een blik in de kast zonder de HD-P2, tonend dat er nog geen bedrading is aangebracht.  

 

 



Hoe sluiten we het een en ander aan? 
 

Phones 

De female phones jack plug links op het front wordt domweg op een mail jack plug aangesloten die in de 
HD-P2 past. 

 

FPGA-voeding 
 

Het voedingsprintje wordt op de bodem onder de FPGA bevestigd. De 7V ingangsspanning wordt verkre-
gen door 20 Ω tussen dat printje en de 12V ingangsspanning - via de stand-by-schakelaar rechts op het 
front - te zetten.  

 

Omschakelen van ingangen 
 

Het schakelaartje tussen de ‘consumer-’ en microfoons-plug schakelt de ingang (van de ADC) om. 
Uiteraard werkt de consumer-ingang als het die kant op wijst en de microfoons-ingang als het daar heen  
wijst. Voor de consumer-DIN P’5’ geldt: pootje 1 = links en 4 = rechts.  
De andere contacten komen aan de microfoons-DIN 7‘O’: 2 = links en 5 = rechts.  

De stand by schakelaar, tweede van boven rechts op het front, schakelt de voeding van de ADC, de 
DAC en de FPGA zodat die uitgeschakeld kunnen worden als op de koptelefoon teruggeluisterd wordt.. 
Die hoeven dan niet altijd aan te staan.  

 

Line out  
 

De consumer-uitgang op het DIN P’5’ chassis deel pootje 3 en 5.   3 = links en 5 = rechts. 2 = aarde 
(afscherming) wordt aangesloten op de nieuw te bouwen DAC. 

 

Microfoons 
 

De  DIN 7 ‘O’ is de microfoons-ingang.  1,6 en 7 zijn aarde/afscherming/0-voeding. 2 & 5 zie boven.  

3 = +15V en 4 = -15V (uit [eerste] SilentSwitcher onderaan het ADC-board).  

 

Voeding (intern) 
 

Van de  vierpolige plug worden twee contacten gebruikt: 2 = --/aarde en 3 = +. In de reeds aangesol-
deerde kabel zit 2 aan br en 3 aan bl. Er wordt, ter beveiliging tegen ompolen, een diode tussen 3 en 1 
gezet. 1 wordt dan de voedingsspanning intern. 

Die voedingsspanning wordt rechtstreeks aangesloten op de grote stroomvreters: de ‘DC-IN’ van de HD-
P2 met het bijbehorende plugje (het centrale pootje is +12V, de ‘bus’ is --), de rutgerS’Clock  en de ADC!  

Het bovenste schakelaartje rechts op het front schakelt de SilentSwitch in die oa. voor de ±15 volt van de 
microfoons zorgt. Dit is om de microfoons op het statief te kunnen wisselen zonder losnemen van een 
plug.  

 

Die voedingsspanning gaat ook naar 
het moedercontact van de ‘stand-by’ 
schakelaar van de DAC (onderste). 

De bovenste schakelaar is dus voor de 
microfoon-ingang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die SilentSwitchers ‘hangen’ onderaan 
de ADC-print. Nog wel even het aard-
vlak doorfrezen! 

 

 

 

 

 



De SilentSwitchers 
 

De [eerste] SilentSwitcher levert ±15V aan de microfoonsplug en …. 

De [tweede] SilentSwitcher voedt de de DAC. Zij hangen beiden onder de ADC-print.   

 

De rutgerS’Clock 
 

Welke frequentie die op moet wekken, is nog de vraag.  

 

Voeding (extern) 
 

De 12 voltvoeding komt dus uit een loodaccu (7,2 Ah), of een omvormer aan het lichtnet. De batterij  
stoppen we in een doos die achterop de recorder wordt geklikt met ‘verende clips’.  

De omvormer zit in de netsteker.  

 

Eerste Realisatie 
 

Volumeregeling 

Zo langzamerhand begin ik te begrijpen dat TRIM in het Block Diagram gewoon de potmeter is die 
rechts op het front is uitgevoerd! Die gebruiken we dus niet. 

 

Vervorming 

Bij controle van het (daarom niet gebruikte) analoge pad van line in t/m line out bleek het uitgangssignaal 
al vast te lopen bij -12 dB op de display! Aan de bovenkant eerder dan aan de onderkant, zonder scherpe 
overgang.  

Bovendien komt er uit beide line uitgangen een paar honderd millivolt negatieve offset spanning! 

De koptelefoonuitgang gaf een veel beter beeld: ten eerste loopt die pas vast als de display duidelijk 
‘overflow’ aangeeft. Ten tweede loopt het signaal symmetrisch scherp vast!  

De frequentiekarakteristiek van de line uitgang verloopt ook nogal wonderlijk: een 3 dB bult bij 300 Hz en 
de karakteristiek loopt duidelijk op bij hogere frequenties. De koptelefoon uitgang is daarentegen volledig 
vlak!  

Conclusie: De uitgangsbuffer (zie Block Diagram) is stuk. Dit verklaart ook dat er signaal uit de koptele-
foon komt als er signaal op de line uitgang gezet wordt…. 

Het ziet er naar uit dat het opnamegedeelte goed werkt en als we op de koptelefoonuitgang afspelen is 
dat ook in orde. Repareren van de uitgangsbuffer kan alleen wanneer er meer documentatie van het ding 
beschikbaar komt. Internet geeft geen soelaas.  

 

Open schroeven dat 
ding! 

Met de summiere aanwijzin-
gen in de ‘service manual’ en 
ware doodsverachting de 
HD-P2 uit elkaar gehaald. Op 
het bord: PCB.AMP HDP2 
E902463-00C zullen de 
uitgangstrappen van de line 
out dan moeten zitten. Dit is 
dat board: 

 

Vergeet het verder maar. Er 
is geen touw aan vast te 
knopen. Het doet mij denken 
aan de ATLAS 210 transcei-
ver. Die zit ook zo (Ameri-
kaans) ongestructureerd in 
elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aarding? 
De adapter van 230V~ naar 12V= (in de netsteker: Shen-
zehn click technology Co LTD waar je verschillende net-
delen aan kunt klikken) geeft kennelijk zoveel koppeling met 
het lichtnet dat er aanvankelijk een stevige 50 Hz brom te 
horen was. Aarding van de recorder gaf uitkomst. Er moet 
dus randaarde aan. Dat wil zeggen, de min uit de omvormer 
komt aan aarde. Die is in de recorder aan het chassis 
gelegd. Daartoe frot ik een  randaardesteker aan de 
omvormer.  

 

Vooronderzoek van de externe 
oplossing 
 

Wat de nieuwe ADC ook mag kunnen (DSD bijvoorbeeld), er zal steeds een omzetting naar SPDIF plaats 
moeten vinden omdat de HD-P2 geen andere digitale ingang heeft.  

De PCM4202 lijkt een geschikte ADC: het is een stereo-ding en hij kan sampling rates van meer dan 200 
kHz aan. We gebruiken echter een CS5381 van CIRRUS LOGIC zoals we aanstonds zien.  

Daarachter zal dus een ‘digital audio transmitter’ moeten komen. Zoiets als de DIT4192 van ti of de 
CS8406 eveneens van CIRRUS LOGIC.   

Op Internet vond ik ontwerpen van Uwe Beis, een Duitser die zeer goed Engels schrijft: 

http://www.beis.de/Elektron ik/ADDA24QS/ADDA24QS.html  

Hij ontwierp een ADC (192 kHz: AD24QS) en een DAC (192 kHz). Het board van deze AD24QS is 91,44 
x 88,27 mm, en dat is kleiner dan waar ik op rekende (100 mm breed en 130 mm diep), dus…. 

De clock wordt opgewekt met een VCO in een MK2703, uitgaande van 27 MHz: 8,192; 11,2896; 12,288 
en 24,576 MHz gestuurd met ‘S1 en S0’’. De jitter is: ±190 ps, jawel…!! Dat gaan we dus niet doen.  

De gewenste voeding is 12 volt (15 volt toegestaan). Op de print wordt de -12V opgewekt uit de +12V…. 
 

De AD24QS van Uwe Beis.  

 

Toch is het wellicht raadzaam om met het originele board te beginnen en te zien met welke Xtal-frequen-
tie(s) “LowRes”: 16/24 bits@44,1 kHz en “HighRes’’: 24 bits@176,4/192 kHz opgewekt kunnen worden.  

De twee LEDs moeten door ‘het balkje’ in het front komen en er moet een gat gemaakt worden om de 
‘frequentie keuzeschakelaar’ (blauw) te kunnen bedienen.  



De AD24QS kan op de kale print (met de twee SilentSwitchers er onderaan hangend) in de kast gemon-
teerd worden met een afschermplaat er tussen.  

 

 

Clock oscillator 
De DAC (PCM1792) kan alleen HighRes (192 kHz) met 128.Fs aan, dus met een clock-frequentie van 
24,576 MHz (blz.15 van de spec). LowRes (44,1 kHz) kan met 22,5792 MHz (= 512.Fs) gemaakt 
worden, dus moet 176,4 kHz ook gemaakt kunnen worden met 22,5792 MHz.  

De ADC (CS5381) kan 176,4 en 44,1 kHz maken met een clock van 11,2896 èn 22,5792 MHz (blz.16 
van de spec). We laten de ADC en de DAC natuurlijk op dezelfde clock lopen dus moet er een clock 
oscillator (rutgerS’Clock) op 22,5792 MHz komen.  
 

Wijzigingen op het AD24QS-board 
Voordat we de MK2703 synthesizer uitschakelen, gaan we zien welke spanningen er uit de GAL16V8 
naar de ADC en de CS8406 (I

2
S => SPDIF transmitter) gaan. Wellicht kunnen we voor onze twee Fs-en 

het een en ander ‘hard bedraden’.  

Met de huidige bedrading en het huidige ‘programma’ in de GAL16V8 komt er uit de MK2703B en de 
GAL16V8: 
  

MClk (pootje 5 van MK2703B) SClk (pootje 7 van GAL16V8) LRClk (pootje 8 van GAL16V8) 

11,2896 MHz = 256.Fs S=01   2,8224 MHz = 64.Fs    44,1 kHz = Fs  SW2 = 4, I0÷I3 = 1011 

24,576   MHz = 512.Fs S=11   3,0720 MHz = 64.Fs    48    kHz = Fs  SW2 = 5, I0÷I3 = 1010 

11,2896 MHz = 128.Fs S=01    5,6448 MHz = 64.Fs    88,2 kHz = Fs  SW2 = 7, I0÷I3 = 1000 

24,576   MHz = 256.Fs S=11   6,1440 MHz = 64.Fs    96    kHz = Fs  SW2 = 8, I0÷I3 = 0111 

24,576   MHz = 128.Fs S=11 12,288   MHz = 64.Fs   192   kHz = Fs  SW2 = 9, I0÷I3 = 0110  
 

dus moet ook kunnen:  
       

22,5792 MHz = 512.Fs    2,8224 MHz = 64.Fs     44,1 kHz = Fs  SW2 = 5  I0÷I3 = 1010  

22,5792 MHz = 128.Fs  11,2896 MHz = 64.Fs   176,4 kHz = Fs  SW2 = 9  I0÷I3 = 0110  
 

zodat één rutgerS’Oscillator op 22,5792 MHz volstaat.  

Verder moet nog gekeken worden wat M0, M1 en M2 doen. Gemeten: bij 48 kHz  M0÷M2 = 001. Bij 192 
kHz  M0÷M2 = 010. Die zouden we rechtstreeks uit de Hex-schakelaar kunnen bedienen, maar dan moet 
Orig en Copw vast bedraad worden. Eenvoudiger is om de GAL16V8 in tact te laten en eens goed naar 
I0÷I3 te kijken. 

De MK2703B wordt pootje gelicht en vervangen door de rutgerS’Clock.op 22,5792 MHz.  



Het Hex-schakelaartje SW2 hoeft niet eens van de print af als we die ‘op 1’ zetten. Dan is I0÷I3 = 1110 
en kunnen we de zaak regelen door I1 (pootje 3) aan ground te leggen voor LowRes of I0 (pootje 2) te 
aarden voor HighRes met een omschakelaar!  Die komt in het (opgeboorde) gat waar oorspronkelijk het 
blauwe Hex-schakelaartje door bediend zou worden.  

De LT1064 (IC12) zou er uit kunnen als we de -12 (-15) volt uit de SilentSwitcher halen. Ook de +5 volt 
voor de VA, VL en VD kunnen daar vandaan komen.   

 

Design van de tweede fase 
Zo langzamerhand zijn we aan het bouwen geslagen (prototype toch?) dus volgt de design / implemen-
tatie  fase.  

Een van de twee schakelaartjes rechts bovenaan het front zou weggelaten kunnen worden. Het andere 
gebruiken we toch om de DAC aan/uit te kunnen schakelen. Bij opname hebben we die immers niet 
nodig. Meeluisteren kunnen we op de phono-uitgang.  
 

De rutgerS’Clock met groot Xtal 
Voor verdere uitleg, zie: “De Xtal-Oscillator met HC-51”. Dat verhaal moet als vooronderzoek van de hier 
gebruikte clock oscillator gezien worden.  

Voor dit project heb ik hem in een klein aluminium hard disk huisje gebouwd. Dat is plat, stabiel en voert 
de warmte goed af. Het Xtal zelf is op een plaatje rubber in het grote gat van het doosje gelijmd om hem 
verend op te hangen ivm. microfonie.  

Voor verdere uitleg zie men de onderstaande foto’s.  
 

Xtal-oscillator met twee TentLabs stabilisatoren.          De andere kant met de BAT83-spanningsdeler. 

 

De verende ophanging van het Xtal.                            De andere kant van het rubberen plaatje.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Met het deksel er op…. 

 

Bij metingen bij TentLabs op de zijbandruismeter 
bleek het nauwelijks iets uit te maken of de BAT83 
voorspanning kreeg of niet (zie het betreffende 
artikel). De spanningsdeler is er nu uit, de BAT83 
zit regelrecht aan aarde! 

 
 

Deze oscillator komt onder de DAC (onder de 
FPGA) te zitten.  

  

 

 
 

De nieuwe situatie 
heeft ook gevolgen voor de voeding van het een en ander: bij opname hoeft de DAC niet aan te staan. 
Dat scheelt in gebruikte energie wat belangrijk is bij batterij-voeding.  

De analoge in- en uitgangen op de HD-P2 worden niet gebruikt. 
 

Bij (digitale) opname 
kan de DAC uit. Dit kiezen we met een der schakelaars rechts boven in het front. De phono-uitgang (om 
mee te luisteren) blijft werken op de interne DAC. Zo simpel is dat. 
 

Bij weergave 
kan de ADC toch niet zomaar uit! Het programma in de HD-P2 verlangt altijd een signaal op de SPDIF-
ingang als het voor digitaal geprogrammeerd is (Clock Source = SPDIF). De interne clock blijft dus 
gesynchroniseerd op de rutgerS’Clock. De ingang van de ADC moet dan wel losgekoppeld worden van 
audio-ingangssignalen om de jitter tot een minimum te beperken. 

Voor weergave op de koptelefoon bij portable gebruik kàn in het betreffende project de ‘Clock Source’ op 
Internal gezet worden waarna de ADC uit zou kunnen.  
 

Transparantie-test 
Om de kwaliteit van de recorder te testen, moet de ingang èn de uitgang werken (al of niet opnemend). 
De recorder wordt op REC (en PAUZE) gezet. Als we dan de consumer DIN-plug voor input en output 
gebruiken, is dat geregeld.  

 

Realisatie, hoe sluiten we het een en ander nu aan? 
 

De uitgang is zeer eenvoudig. De DAC wordt domweg op de consumer-DIN-plug aangesloten.  

De ingang is bijna even eenvoudig: de ADC wordt met het schakelaartje tussen de consumer-plug en de 
microfoonplug omgeschakeld van consumer naar microfoon visa versa.  
 

De DAC  
 

Het plan was om dezelfde DAC te bouwen als in de CD624 CD-speler (zie: ‘Ombouw van een CD624 
met FPGA en PCM1792’ op deze site). Aan (het programma in) de FPGA en de 
PCM1792 zal het niet liggen, echter de toegepaste mica-C’s in de I2VC heb ik niet 
meer precies in die waarden en de ruimte is minder groot dan in de CD624. De 
terugkoppel-C voor de virtuele aarde (met de LT1028) wordt een Philips film-C die 
kwalitatief niet onderdoet voor mica en veel kleiner is en direct invloed heeft op het 
ruimtebeslag van de I2VC. (Die C komt vier keer voor!) 

Het low pass filter daarachter wordt: 2200 Ω – 470 pF – 1800 Ω – 560 pF wat in een simulatie een kleine 
afwijking geeft. De simulatie toont -1º bij 20 kHz. 

De aansluitingen naar de PCM1792 zitten allemaal bovenaan het rode verloopprintje. We zullen straks 
zien dat de aansluitingen naar de FPGA er vlak boven zitten zodat we voor de connectie kunnen volstaan 
met een (zelfgemaakte) plug op de FPGA.  
  

Het aansluitschema wordt dus tamelijk eenvoudig. In vroegere aansluitschema’s zat er in elke verbinding 
een weerstand van 100 Ω. Dat is helemaal niet nodig want achter elke gebruikte aansluiting (JA1 ÷ JD1) 
op het FPGA board zit al 200 Ω!  

De aansluitingen zijn hier dermate kort dat ze ook niet afgeschermd hoeven te worden.  

Wat ‘transport’ (bij JB1,8) betekend, weet ik niet meer… 



Op JD1 wordt het SPDIF-signaal aangesloten. Denk er om dat pootje 4 (JD1,4) alleen bedoeld is voor 
44,1 kHz. Die wordt in de CD624 gebruikt als input. JD1,1÷3 kunnen ‘alle’  SPDIF-frequenties aan, 
althans met het programma 8G0b.bit.  

 
De FPGA (en de PCM1792) werken alleen met 
een clock van 11,2896 MHz, en de ingangen 
JD1,1-3 zijn ‘doof’ zodat het programma 8G0b.bit 
niet bruikbaar is en we ‘terug’ moeten naar 
8G00.bit. De SPDIF-ingang wordt dan JD1,4.  
Een SPDIF-spanning van 1 volt top top is niet 
voldoende voor JD1,4 . Met een transistor is dit 
nauwelijks op te krikken dus is er (letterlijk!) een 
74HC04 voor geplakt. Niet dat dat nodig is maar 
twee inverters achter elkaar kwam qua layout 
beter uit. De voedingsspanning is 3,3 volt. De 
ingang is op de halve voedings-spanning gezet 
met twee maal 22 kΩ. (Dat had ook gekunt met 
één 100k-weerstand tussen in- en uitgang van de 
eerste inverter).  De uitgangsspanning is zeer 
fraai.  
De knutsel ziet er uit als hier links:  
 

 

 



Een clock op 11,2896 MHz was dus ook goed geweest!                                                                      
Dat is ook te vinden in de manual van het FPGA-programma. 22,5792 MHz wil niet werken, dus heb ik 
uiteindelijk een tweedeler voor de FPGA en de 1792 gezet, en ziedaar.... het werkt, althans op JD1,4 met 
44,1 kHz. Op 1, 2 en 3 (waar de hogere samplefrequenties op zouden lopen), NIETS.                              
De AD24QS geeft op de beide gekochte (goedkope) DACs wèl sjoege. Ik ga maar eens proberen of deze 
ADC een SPDIF-signaal geeft dat door de extra ingang op de CD624, die indertijd gebruikt is voor een 
eerste SACD-proef, geaccepteerd wordt op JD1,1. Dat is het geval!! Het ligt dus niet aan de software 
want in de CD624 draait ook 8G0b. Waar het dan wel aan licht, zal een raadsel blijven. Met 8G00.bit, 
waarbij alle SPDIF-ingangen gelijk zijn, kan JD1,4 ook 4.Fs aan, en werkt de FPGA.!! Daar gaan we 
dus mee verder. Dat JD1,1-3 ongevoelig blijven, is dan maar zo. 

Metingen 
 

Opgenomen stroom: 
 

Uit de 12 volt batterij (die 13 V afgaf) loopt er zo’n 0,4 A als de ADC (AD24QS) [en de clock] alleen in-
geschakeld zijn. Na inschakelen van de recorder loopt er 0,72 A, met de ADC-schakelaar aan: 0.86 A en 
met de DAC er bij: 1,5 A. Bij het verhogen van de voedingsspanning naar 12,7 volt, loopt de opgenomen 
stroom snel op naar 2 A! Dat zit h’m in de Silent Switches!! Daar moet dus iets (5 Ω) mee in serie zodat 
de in-gangsspanning daarvan niet boven de (zeg) 11 volt uitkomt. [Een loodaccu kan wel 14 volt leveren, 
dus...] 
 

Het is zaak om tijdens opnamen de DAC (0,7 A) uit te schakelen. Meeluisteren gaat toch op de phones-
uitgang zodat de stroomopname dan 1,1 A is.   
Als er nu toch twee schakelaars rechtsboven op het front zitten, kan de bovenste best gebruikt worden 
om de ADC in/uit te schakelen. Als de betreffende file ‘omgezet’ wordt van Clock Source = SPDIF naar 
Internal, kan de file afgespeeld worden zonder SPDIF signaal aan de ingang! De DAC zal niet opspelen 
omdat die in asynchrone mode staat (SW0 = HIGH). Bij afspelen op de koptelefoon (zonder ADC en 
zonder DAC) loopt er dan zo’n 350 mA. 
Er is nog een voordeel: de microfoons kunnen aangesloten worden (zonder spanning op de plug) terwijl 
de HD-P2 aan blijft staan. Dat kan natuurlijk ook wanneer de betreffende SilentSwitcher alleen de micro-
foon-voorversterker voedt. 
 

Frequentiekarakteristiek: 
 

We zullen de frequentiekarakteristieken opnemen mèt en zònder de HD-P2 tussen ADC en DAC.  
Om die in een grafiek te tonen, is wat overdreven. Ik volsta met lijstjes. 
 
op 1·Fs (44,1 kHz):     op 4·Fs (176,4 kHz):  
 

   7 Hz      0 dB       7 Hz  -0,5 dB 
   7 kHz  -0,5 dB     1,7 kHz  -0,2 dB 
  14 kHz -0,8 dB     6,25 kHz -0,4 dB 
  18 kHz -1,0 dB     11 kHz  -0,6 dB 
  20 kHz -1,2 dB     15 kHz  -0,8 dB 
  21,6 kHz -2.0 dB     18 kHz  -1,0 dB 
  21,7 kHz    -5 dB     21 kHz  -1,4 dB 
  21,73 kHz  -10 dB     23 kHz  -1,8 dB 
  21,8 kHz  -20 dB     30 kHz     -2 dB 
  21,87 kHz  -40 dB     40 kHz     -3 dB 
  22 kHz   <<     47 kHz     -4 dB 
  22,48 kHz  -10 dB     53 kHz     -5 dB 
  25,4 kHz   ---     62 kHz     -7 dB 
    ˅˅    ˅˅      70 kHz   -10 dB 
       81 kHz   -15 dB 
       86,5 kHz  -20 dB 
       87 kHz   -30 dB 
       87,2 kHz  -40 dB 
        87,4 kHz  -50 dB 
       87,5 kHz  -60 dB 
       88 kHz    << 
       89 kHz   -40 dB 
       89,4 kHz  -30 dB 
       89,8 kHz  -20 dB 
       100 kHz  -25 dB 
       116 kHz    -- 
          ˅˅     ˅˅ 
 
Het doet er niet toe of de HD-P2 in de keten is opgenomen of niet. De HD-P2 stond op PAUZE zodat er 
niet gecontroleerd is of het wegschrijven naar disk en het reproduceren iets uitmaakt. Daar kijken we nog 
wel eens naar. 



Op 1·Fs is boven de 20 kHz duidelijk aliasing te horen die bij 22,05 kHz inderdaad 0 wordt. Bij HighRes 
(176,4 kHz) is dit niet waarneembaar (ook niet rond de 88,2 kHz)! 
 

Starten van de ADC 
 

Het was me al eens opgevallen dat de ADC soms niet wilde starten! Dat blijkt het geval als de clock 
aanwezig is en er spanning op de ADC gezet wordt met het schakelaartje op het front (doen we dus niet). 
Pas als ‘de steker uit het stopcontact wordt gehaald’ en even later weer teruggestoken, kruipt de ADC 
langzaam in werking. Dat kan wel een halve minuut duren, ondertussen hevig vervormend....  
Dit is opgelost door pootje 1 van de ADC (RST) even aan aarde te leggen door de reset-‘knop’ (direct 
naast de voedingsplug) even omhoog te bewegen. Het is wonderlijk maar RST valt niet terug naar 0 volt 
als de spanning van de ADC af gaat. Kennelijk verhindert de clock (die altijd aan blijft) dat. Hoe??  
 
 
 
 

 
 
In verband met de warmteafvoer zijn de beide zijkanten geperforeerd. Dat bleek toch nodig. Hetzelfde is 
met de bodem gedaan. Een ventilatortje is ondenkbaar. Zo’n ding hoor je vroeg of laat in de opname 
zoals met de ‘disk-recorder’.  
 

Ingangsgevoeligheid en dynamiek 
 

Met de microfoonvoorversterker (op het statief) was de gevoeligheid zo’n 10 dB groter dan op de 
bestaande diskrecorder. De te grote gevoeligheid zou eenvoudig te verhelpen zijn met een 20 kΩ 
weerstand in serie met de ingang (= 10 kΩ). De signaal/ruis-verhouding is echter slechts 74 dB 
(10V/2mV) en wordt niet bepaald door de microfoon voorversterker!  
De versterking van de ingangs-‘balun’ op de ADC kan niet meer dan 6 dB verlaagd worden omdat de 
ingangsbuffer anders vastloopt. Uwe Beis (de ontwerper van de AD24QS = ADC) heeft het over het 
vergroten van R8 ÷ R11 (en R25 ÷ R28). Het lijkt mij eenvoudiger om R16 en R17 ( en R33 en R34, 
beiden 1,1 kΩ) te verkleinen. Laten we daar maar eens 1 kΩ aan parallel zetten.  
Dat helpt, maar de ruis neemt niet af! Ik heb het idee dat de ruis door de DAC veroorzaakt wordt.... Dat is 
het geval. De DAC in de CD624 ruist ook, zei het 6 dB minder. Het signaal dat op een CD terechtkomt, 
zal daar dus niet onder lijden.  
Tussendoor even naar de koptelefoonuitgang gekeken. Die is immers aangesloten op de interne DAC 
etc. Die ruist nog veel meer. Het is zo slecht dat ik daar niet verder aan ga meten.  
Op koptelefoon hoor ik HighRes nauwelijks verschil in de voor de luisterproeven opgenomen muziekfrag-
menten..... 
 
 



FireWire 
 

Voor info zie: https://www.onlinekabelshop.nl/blog/firewire-hoe-zit-dat-precies/ 

Het werd de StarTech PCI Adapter 3 Poorts Firewire, LP. LP betekent Low Profile, anders past hij 

niet in mijn PC, besteld bij 4Launch onder bestelno.: 1684622A3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luisterproeven 
 

Voor de eerste luisterproeven heb ik een aantal SACD’s opgenomen met dien verstande dat ik steeds 
een stukje muziek heb afgespeeld met de CD624 en met de Sony 940 in SACD-stand. Beide spelers zijn 
heftig gemodificeerd en geven duidelijke verschillen wanneer zij ‘rechtstreeks’ beluisterd worden.  
Dat is gedaan met de HD-P2 in het LowRes-, het HighRes- en het 16bits-‘project’.  
Daarvoor zijn gebruikt:  
 

‘In search of freedom’ van het Berlage Saxophone Quartet, MDG 903 1999-6. 
‘The Audiophile Sound og MDG’ MDG 906 1800-6. 
‘The Canticle of the Sun’ van Sofia Gubaidulina’ Channel Classics CCS SA 20904.  
  

Het is in dit geval jammer dat de sampling rate in de HD-P2 per project vastgelegd wordt zodat het niet 
mogelijk is om snel van sample rate (LowRes / HighRes) te veranderen, maar de verschillen tussen CD 
en SACD moeten bij HighRes toch beter te onderscheiden zijn dan bij LowRes. Als het enige verschil 
tussen een CD-opname en dezelfde SACD-opname de resolutie is, zou er geen verschil te horen zijn bij 
LowRes van de HD-P2. Dat blijkt niet het geval. Er wordt vaak beweerd dat van een SACD de CD-
opname expres ‘slechter’ gemaakt wordt dan de SACD-opname. Ik kan mij ook niet aan die indruk ont-
trekken. Het is dus beter om het resultaat van de HD-P2 (met als ingangssignaal steeds het uitgangs-
signaal van de SACD-speler) te vergelijken met het uitgangssignaal van de SACD-speler.  
 

Dus:  
CD’s: Le Sacre du Printemps, CCS SA 32112        track3 & 4 tot 1:00 min. 
 Circuit van Fitkin,  BIS-SACD-1517      track1 van 3:00 tot 6:00 min. 
 Stockhausen,          KTC 9000-SACD09 track1 van 0 tot 4:00 min. 
 The Red Violin  BIS-2020 | SACD    track4 van 0 tot 4:12 min. 
 

HD-P2: file/proj.-name:       Le Sacre Fitkin Stockhausen Kuusisto 
 16bits:    44,1kHz@16bits     take14 take15    take16   take18 
 KdKlow: 44,1 kHz@24bits     take04 take05    take06   take07 
 KdKhigh:176,4kHz@24bits    take05 take06    take07   take09 
 
Of er met 44,1 kHz of 176,4 kHz weergegeven wordt, maakt voor mijn oren op koptelefoon (Sennheiser 
HD650) geen verschil. Op de luidsprekers (BMR’s op 90º) ook niet! Zelfs de 16 bits weergave is prima. 
Dat heb ik nog een keer beluisterd met:  
‘In Search of Freedom’ van het Berlage Saxophone Quartet op MDG 903 1999-6.  
Voor mijn oren was er geen verschil tussen de SACD-speler en een van de weergaven van de HD-P2, 
noch bij LowRes noch bij HighRes terwijl er een duidelijk verschil is met het afspelen op de CD624 die 
dezelfde DAC-I2V heeft als de HD-P2.  
Het is dus de moeite waard om een SACD af te spelen op de stand SACD en de audio daaruit door een 
(goede) ADC te halen die (LowRes) SPDIF afgeeft om op een PC naar CD te branden.  
Het is dus echt waar dat het afspelen van een hybride SACD op een CD-speler minder goed klinkt 
dan het afspelen van een SACD op een SACD-speler en de audio daarvan via een ADC naar SPDIF 
16bits@44,1kHz in een .WAV-file te transformeren om die op CD te branden.  

 
Eigen opnamen 
 

Bij een voorspeelavond van De Kunstkring De Kempen zijn er opnamen gemaakt in HighRes. in LowRes 
en bij 16bit@44,1kHz. Ik heb geen verschillen kunnen waarnemen!  
Of dat nog zo is na een fase correctie in de SACD-speler (februari 2019) betwijfel ik...!! 
   

Conclusies 
 

Het ziet er naar uit dat van een hybride SACD het audio-signaal verkregen van de SONY XB940QS, 
afgespeeld via een (goede) ADC-DAC-combinaatie, een betere weergave geeft dan het audio-signaal uit 
de CD624. Dat zou betekenen dat de fabrikant het signaal van de hybride SACD afgespeeld op een CD-
speler slechter maakt dan het signaal uit de SACD-speler. In beide gevallen spreken we van sterk gemo-
dificeerde spelers (de SACD XB940QS en de CD624) zoals op deze site beschreven.  
Sinds februari 2019 is dat niet meer het geval.! 



 

Zelfs het audio-signaal rechtstreeks uit de 940 klinkt niet beter dan het met de hier beschreven 
gemodificeerde Tascam HD-P2 opgenomen signaal, onafhankelijk van de sampling rate (176,4 kHz / 
44,1 kHz) en de bit-rate (24 bits / 16 bits).  
 

Dit geldt ook voor zelfgemaakte opnamen. De enige werkelijke winst die deze recorder dus geeft is de 
kleine afmeting (en gewicht) en het los van het lichtnet kunnen opereren. 
 
Om de FPGA uit deze recorder vrij te maken voor het MARANTZ SA6400-project (april 2019), moet de 
DAC PCM1792 met het eigen interne filter werken. Ik vroeg Gertjan hoe dat moest. Zijn antwoord: 
 
  Wat betreft de PCM1792 lijkt het inderdaad mogelijk die stand-alone in te zetten maar ik heb dat nooit 
zo getest.  
  De input is dan 24 bit I2S via pins 4 LRCK, 5 DATA en 6 BCK en de systeemklok wordt zoals gewoonlijk 
aangesloten via pin 7 SCK. 
  Met je 11.2896 MHz systeemklok (en de default "64x" OS) zou 44.1 kHz sample-rate op de I2S ingang 
moeten werken als het goed is. 


