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BEKNOPTE WERKING van het pseudo-stereo effect.  
 
In figuur l zie je het  schema van het geheel. Het audiosignaal, dat uit de computer komt, komt via 
de ingang binnen naast potmeter P1. Met potmeter PI kunnen we het audiosignaal regelen voor de 
buffertrappen Tl en T2, die dan zo het optimale audiosignaal aan het IC de TDA 3810 geeft. Omdat 
het IC is geschakeld als PSEUDO-STEREO zijn de pennen twee en zeventien met elkaar 
verbonden voor het inkomende monosignaal. Het IC splitst nu het monosignaal. Een van de 
kanalen gaat rechtstreeks naar de uitgang, maar in het tweede kanaal vindt een vertraging plaats van 
alle frequenties tussen 300 Hz en 2 kHz. De waarde van de vertraging is afhankelijk van de 
frequentie en dat geeft de Illusie van stereo. Om het geluid tussen de beide speakers op te vullen 
worden de frequenties onder de 300 Hz en boven de 2 kHz ongewijzigd naar de tweede uitgang 
geleid. Om het effect te veranderen hebben de makers van de TDA 3810 het filter buiten het IC 
gehouden, (R/C netwerk dat zit aan de IC-pennen 14 en 16), zodat men dit naar zijn eigen smaak 
kan aanpassen. De kanaalscheiding bedraagt 60 dB. Eventueel kan er aan pen 8 een led worden 
gehangen die oplicht, als het IC is geschakeld in pseudo stereo. 
 



 

 

 
 
 
Het bouwen 
 
Maak het printje volgens de print-layout. Behandel het koperoppervlak met een soldeerlak en boor 
de gaatjes 0,8 mm. Alleen de gaatjes voor de potmeter, de schakelaar, +12V de min en de in- en 
uitgangen l mm. 
 
Het bestukken 
 
Monteer eerst de weerstanden. Let op de goede waarden op de goede plaats. Voor alle zekerheid 
staan achter de weerstanden ook de kleuren geschreven, die op de weerstanden voorkomen. Bijv.: 
1K= BRUIN-ZWART-ROOD-(GOUD); GOUD komt op elke weerstand voor, die 5% in 
tolerantiewaarde is. Hierna monteer je de condensatoren De MKS-MKT typen die we nodig 
hebben, hebben geen + en - dus het maakt niet uit hoe je deze monteert. De elco's hebben wel + en - 
dus opletten met monteren (zie ook voorbeeld). Nu de transistoren. De weg wijst zich vanzelf door 
goed op de platte kant van de transistor te letten (voorbeeld). De diode heeft een ring. De ring is 
hetzelfde als het streepje achter het pijltje (voorbeeld). Het kan dus niet missen. Deze diode is 
geplaatst om te voorkomen, dat men de + en - omdraait; een beveiliging dus. Het plaatsen van de 
potmeter wijst zich vanzelf. 
 
Tenslotte het IC 
 
Dit heeft aan een kant een inkeping. Zorg ervoor dat deze klopt met het voorbeeld. Sluit eventueel 
nog een schakelaar aan voor het omschakelen van mono naar pseu-do-stereo. Voor de spanning kan 
men kiezen tussen een 9 Volt batterij of een adapter. Maar let op : Het IC mag niet meer dan 15V 
spanning. Een adapter geeft op 12V al gauw meer. Meet altijd eerst wat de adapter aan spanning 
uitgeeft. Let voor de montage van de onderdelen goed op het voorbeeld en soldeer nauwkeurig. 
 
 



 

 

Afstellen van de potmeter 
 
Voordat je de spanning op het printje zet, stel dan de potmeter eerst in de middenstand. Sluit de 
ingang van het printje aan op de audiouitgang van de computer en de audiouitgangen L en R van 
het printje op de stereoinstallatie, bijv Tapel of Tape2 of de AUX-ingang Controleer alles nog even; 
sluit de spanning aan en, als je alles goed hebt aangesloten, hoor je nu het audiosignaal in pseudo-
stereo. Stel de potmeter nu zo af, dat het signaal niet vervormt. Mijn ervaring is, dat de 
middenstand precies goed is. Veel bouw en luisterplezier, 
 
Onderdelenlijst 
 
Weerstanden 1/8 Watt 5 % 
 
1 270 k  bruin-violet-geel (goud) 
2 39 k oranje-w1t-oranje (goud) 
3 10 k  bruin-zwart-oranje (goud) 
4 12 k  bruin-flood-oranje (goud) 
5 10 k  bruin-zwart-oranje (goud) 
6 10 k  bruin-zwart-oranje (goud) 
7 47 k  geel-violet-oranje (goud) 
8 3k3   oranje-oranje-rood (goud) 
9 3k3  oranje-oranje-rood (goud) 
10  10 k bruin-zwart-oranje (goud) 
11 15 k  bruin-groen-oranje (goud) 
12   1k bruin-zwart-rood (goud) 
13    22 k rood-flood-oranje (goud) 
14      22 k rood-rood-oranje (goud) 
15_  22 k rood-rood-oranje (goud) 
16 15 k bruin-groen-oranje (goud) 
17     1 k bruin-zwart-hood (goud) 
18    22 k  rood-rood-oranje (goud) 
19    100 k   bruin-zwart-geel (goud) 
20   12 k  bruin-flood-oranje (goud) 
21 12 k   bruin-flood-oranje (goud) 
22  l8k bruin-grijs-oranje (goud) 
 
P1 250k log 



 

 

 
Elco's en condensatoren 
 
C1  l uF  M.K.S.steek 5mm  
C2 470 N  M.K.S.steek 5 mm  
C3      220N  M.K.S.steek 5 mm 
C4      4,7uF 63V ELCO   
C5      4,7 uF 63V   ELCO  
C6     47uF 3V ELCO 
C7      100uF 16V ELCO 
C8     47uF 16V ELCO  
C9     10N  M.K.S.steek5 mm 
C10    22 N  M.K.S.steek5 mm 
C11    10N  M.K.S.steek 5 mm 
C12    12 N   M.K.S./M.K.T.steek 5 of 7,5 mm  
C13    10 N   M.K.S.steek 5mm   
C14  47uF 16v ELCO 
 
Halfgeleiders 
 
Tl en T2  transistor:BC 549 C / BC 550 C / BC 230 C 
Dl   diode 1N4148 
I.C.   TDA 3810 (van Philips of Signetics) 
 
 eventueel nog een schakelaar S om te kunnen schakelen tussen mono en pseudo-stereo. 


