
Ombouw van een CD624 met FPGA en PCM1792 
 

Inleiding  
De CD624 is een Philips CD-speler uit de late 80-er jaren (van de vorige eeuw) met een CDM-4-loop-

werk. Het is een van de bekende ‘plastic kratjes’,zoals ze in de would be HiFi-wereld wel genoemd 

worden, maar het is een uitstekende speler. Loopwerk en besturing zijn gelijk aan de CD850. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het aardige is dat ongeveer een kwart van de kast 
leeg is gelaten. Dat biedt perspectieven. Als je van 
plan bent om ‘een nieuwe DAC’ in te bouwen, is hier 
de ruimte. Zelfs een eigen voeding kan hier gemak-
kelijk geplaatst worden. 

 
De CD624  
De user interface van de speler laat te wensen over. 

Het loopwerk is goed (CDM-4/19). De loopwerk-

besturing en het display laten we (bijna) ongemoeid. 

In de service-doc gaan we naar: DECODER CIR-

CUIT DIAGRAM. De PCF3523P is de SPDIF-gene-  
rator. Afhankelijk van het gebruik (SPDIF-uit / E2S-uit) 'zetten we die aan of uit' met het meest linker 
drukknopje: ‘DIGITAL OUT’. Dat drukknopje stellen we buiten werking. Dat is van belang omdat we 
de SPDIF-uitgang zullen gaan gebruiken als inteface naar het nieuwe back-end.  
Na verwijderen van jumper 9081 kan pootje 14 doorverbonden worden met 16 (= + 5V) al of niet 
via een weerstand (hier 220 Ω). 

 

Wat zit er in de SAA7320 ev?  
Het laat zich aanzien dat hierin het digitale filter, de DAC, de IV-convertor en het analoge filter zitten. De 

op amps er achter met de kill-rimram, dienen als 'eindversterker'. Dit hele spul moet dus vervan-gen 

worden door een nieuw 'back-end'. De dubbele op amp en de SAA7320 worden stroomloos gezet door 

op de print spoortjes door te frezen. De elco's blijven aangesloten (veelal via 4 Ω of zo). 

 
De µP 
 
De clock voor de µP komt uit de MC68HC05C8P/SERVO (zelfde chip). Daar hangt een 4 MHz-

resonator aan. Zou het niet beter zijn in verband met interferentie om die clock van de 11,2896 MHz 
systeem-clock af te leiden? Een 3-deler levert 3.7632 MHz op. Dat moet ook werken. Op 5,6448 
MHz (na delen door 2 dus) werkt de zaak nog plezieriger (sneller) want:  
Met een PSM-5 HF-generator is een signaal toegevoerd naar pin 39 van de µP waar standaard 

dat piepsteentje van 4 MHz zit. De speler blijft werken tussen 2,5 en 10 MHz! Op 5,6448 (11.2896 
/ 2) werkt hij vlekkeloos zodat de µP op de halve systeem-frequentie kan lopen. De bediening 

wordt aangenaam sneller! Alzo uitgevoerd.  
Op de audio-uitgang is overigens niets te bespeuren van een varierende frequentie op de µP als naar een 

'silence' geluisterd en gekeken wordt, laat staan met muziek. Baat het niet, het schaadt ook niet. 

 
De Afstandsbediening  
De afstandsbediening RD5860 werkt niet meer! Kennelijk moet de frequentie van de afstandsbedie-
ning ook aangepast worden. Daar zit een 'blokje' in waarop 432 UC staat. Dat zal 432 kHz zijn, wat 
volgens de oscilloscoop klopt. Ik had nog twee van dat soort blokjes liggen met als opschrift: CSB 
560 en CSB 614P32. Op de scoop geven die inderdaad een hogere frequentie als zij in de 
afstandsbedie-ning gemonteerd worden.  
Met de PSM5 weer signaal toegevoerd. De niet-gemodificeerde CD624 (µP op 4 MHz) werkt met een 

remote control frequentie van 378 - 500 kHz. De CD624 met µP-freq. op 5,6 MHz werkt bij een RC-freq. 

tussen 540 en 700 kHz. Dat was te voorzien. Het 'blokje' CSB 614P32 ligt in het midden van dit 



gebied en werkt prima! 
 

Oscillator-ingang van de SAA7310 
 
Het Xtal wordt verwijderd. Dit is niet noodzakelijk omdat de 7310 stroomloos wordt gemaakt maar de 

Philips Xtallen zijn soms verrassend goed in mijn eigen oscillatoren dus: verzamelen die dingen! Langs 

een lange weg komt het clock-signaal bij de PCF3523. Daar wordt het spoortje onderbroken en het 

rutgerS'Clock-signaal (zie ‘De Beste Xtal-Oscillator’ op deze site) aangesloten via een dunne coax. 

 

Display uitschakelen? 
 
Op het display-board zit een vrijlopende oscillator op zo'n 60 kHz. Daar staan smerige blok-signalen 
van 30 volt die continu aanwezig zijn om de display te sturen. Door de voedingsspanning van +30 
volt te onderbreken, is de display uit te schakelen. De handbediening (toetsen op het front) werkt 
dan ook niet meer! De RC wel. Een schakelaartje op de achterkant?  
Een speler zonder display bedienen met de RC is geen pretje. Zodra de RC wordt gebruikt, zou je 
het display voor 5 seconden aan kunnen laten gaan……...  
Na nauwkeurige metingen is besloten om het display te laten voor wat het is. Het enige hoogfrequent 
dat op de uitgang staat, komt uit de lucht aanwaaien! Toch zijn de toevoerdraden naar het display 
door een 'ferriet-blok' gehaald en is de wand tussen 'moederboard' en display-board afgeschermd 
met koperfolie. 

 

Open/Close van de lade 
 
De drukknop voor het openen van de lade zit op de lade zelf! Dat is onhandig. De schakelaar voor 
het in- en uitschakelen van de digitale uitgang wordt niet gebruikt (zie boven). De voorkant van de 
lade wordt voorzien van een oranje strip formica (ivm de andere RC-frequentie). De schakelaar 
'OPEN' wordt op de print buiten werking gesteld en 'DIGITAL OUT' gaat dienen als schakelaar 
'OPEN'. Het woordje DIGITAL wordt verwijderd.  
De aangepaste afstandsbediening krijgt ook een stukje oranje formica, zodat die niet verward 
wordt met andere RC's. 
 

Front van een CD618? 
 
De bediening van de CD624 (met FTS) is onhandig: de disk wordt direct afgespeeld na 
inleggen bijvoorbeeld. De meer sobere bediening van de CD618 vind ik te verkiezen.  
Aanvankelijk heb ik een CD618 omgebouwd. Dat is in feite een DC624 zonder die FST. Dat ding 
liet het afweten!! Om de een of andere reden wilde de 618 niet meer correct spelen en is het 
moeder-board van een 624 gemonteerd. De interface tussen het 618-bedienings-paneel en het 
624-moeder-board had toch meer voeten in de aarde dan aanvankelijk verwacht. Het ging niet 
werken! Ik heb dat maar gelaten voor wat het was en het front van de 624 maar weer gemonteerd. 
 

Het nieuwe back-end 
 
Het nieuwe back-end zal moeten bestaan uit een digtaal filter (oversampling), een DAC, een 
I/V-converter en een analoog low pass filter. 
 

Het digitale filter 
 

Er zijn vele kant-en-klare hardware digitale 
filters te koop. Het algoritme dat daarin loopt, 

is verre van ideaal. Derhalve heeft Geertjan 
Groot Hulze een digitaal filter (software) 

ontwikkeld dat op een FPGA loopt. Dat 
FPGA (zie later) wordt gestuurd met het 
SPDIF-signaal uit de PCF3523P. (De FPGA 

in kwestie verlangt 3 volt-signalen en uit de 
PCF3523P komen 5 volt-signalen, dus moet 

dat aangepast worden). 
 

De DAC 
 

Als DAC is gekozen voor de PCM1792. Dat 
is een SSOP-chip met 28 pootjes. De 1792 
bevat zelfs een digitaal filter doch dat is te 
omzeilen: je kunt voor een ander digitaal 
filter kiezen. Zie de doc voor details.  
De interface tussen de FPGA en de DAC 
ziet er als volgt uit: 



Voor montage van de 
1792 is een verloop-printje 
gebruikt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er zijn verschillende van 

die dingen in de handel, 
doch het hier getoonde 

exemplaar komt het 
meest in aanmerking 
omdat de verbindingen 

naar de buitenwereld 
korter zijn. Het is van 

Roth Elektronik GmbH 
type RE931-05PI. 

 

De I/V-converter 
 
Voor de I/V-converter (= de stroom-spanningsomzetter) wordt een LT1028 gebruikt. Daar zijn elders 

op deze site argumenten voor aangevoerd. Deze zorgt ook voor een 6 dB/octaaf filter op zo’n 90 
kHz. Voor de anti aliasing is dat onvoldoende. Het volgende low pass filter moet minstens tot 100 
MHz doorlopen omdat de DAC daar nog steeds producten uitspuugt die door terugvouwen in het 
audio-gebied kunnen terechtkomen. Er is gekozen voor een instrumentatie-versterker, wat inhoudt 
dat de voedingsspanning niet te klein (> ±15 volt) gekozen wordt! De PCM1792 geeft veel signaal af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Over de beide ingangen van de I/V-converter staat 2,2 Ω. In het audio-gebied is de 
ingangsimpedantie (de virtuele aarde) slechts een enkele milli Ohm, In het MHz-gebied loopt die op 
door het afnemen van de gain van de LT1028. Met die 2,2 Ω (SMD!) in-serie-met-1-µF-(SMD) parallel 
kan de ingangsimpe-dantie dus niet groter worden dan 2,2 Ω. 



De voeding 
 

De voeding voor de FPGA 

wordt betrokken uit de 

voeding van de speler. 

Voor de DAC, de I/V-

converter en het analoge 

filter wordt de voeding in 

‘het lege compartiment’ 

gebouwd. Achter de twee 

ringkerntrafo’s komen 

twee stabilisatoren van 15 

volt (op de print van twee 

TentLabs fillement sup-

plies). Het π-filter met de 

smoorspoelen (TentLabs) 

van 400 mH en de grote  
elco’s dienen om de ruis uit de eenvoudige stabilisator 7815 respectievelijk 7915 te onderdrukken. 

 

De mechanische opbouw 
 
Waar de extra voeding komt, is boven te zien. De FPGA komt op de enigszins lager gemaakte 
plastic verstevigingsbalkjes in het midden boven het niet meer functionerende deel van het 
moederboard. Onder de FPGA is de zeer jitter-arme rutgerS’Clock oscillator bevestigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het doosje met de PCM1792 etc. komt bovenop de extra voeding. De print in dat doosje heeft 
de breedte van een euro-kaart. Daar is een blikken doosje omheen gebouwd dat onder en 
boven afgesloten wordt met geperforeerde plaat: 
 

 

De verbindingen 

tussen FPGA en 
dit ‘DAC-doosje’ 
is met (zelfge-

maakte) pluggen 
en dunne 50 Ω 

coax gereali-
seerd. 

 

Details 
 

De PCM1792 
is op het 

verloopprintje 
gemonteerd en 

aan de 
onderkant van 
de ‘DAC-print’ 

geplaatst: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aan de bovenkant is de I/V-converter etc. met discrete componenten opgebouwd. Zoals te zien is er 
gebruik gemaakt van mica condensatoren. Deze zijn zeer stabiel, nauwkeurig van waarde en ‘klinken 
ook nog goed’.  
De twee kleine printjes rechts bovenin zijn parallel-stabilisatoren van TentLabs met 3 resp. 5 volt 
voor de PCM1792. Het blauwige doosje links is het mute-relais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alvorens dit hele spul te monteren, is daar een plan voor gemaakt in de vorm van een printontwerp: 

 

Die print is niet 
verder uitgewerkt 
omdat ik niet van 
plan was meer dan 
een speler om te 
bouwen. 



Bijzonderheden 
 
In dit document zijn niet alle details beschreven. Vele details zijn in andere hoofdstukken op deze 
site te vinden. Dit is dus geen bouwbeschrijving doch bedoeld als mogelijke opzet voor iemand die 
met dezelfde snode plannen rondloopt. 

 

De FPGA: NEXYS 2, met een Xilinx Spartan 3E-1200 
 
Er is indertijd gekozen voor dit (dure) type omdat die (qua geheugen) groot genoeg is (1200), goed 
programmeerbaar, beveiligd tegen ‘de buitenwereld’en vele mogelijkheden biedt. Er moesten in ieder 
geval (om te beginnen) ‘lange filters’ mee gemaaktkunnen worden. Voor een kleine productie zou dit 
experimenteer-exemplaar niet gekozen worden.  
De bijbehorende software kan van een PC via de USB geladen worden. De software voor 
de PCM1792 heeft Gertjan top8t28.bit genoemd. Deze software is eventueel beschikbaar. 
 

De DAC-chip 
 
De PCM1704 bleek een paar jaar geleden al een verbetering tov. de PCM63. Hoe zou de 
PCM1792 klinken? De ‘buitenwereld was veelbelovend’ maar jemoet dat toch zelf proberen is de 
ervaring. Samen met de eigen filter software is dat toch anders dan met de filter-IC’s uit de handel 
of het ingebouwde filter in dit geval.  
Een van de aardige dingen is dat je de ingangssignalen niet hoeft te ‘reclocken’ zoals bij de PCM63 
en de 1704. Kennelijk gebeurt er zoiets intern in de 1792. Er wordt in de spec beloofd dat de 
omzetting plaats vindt aan de hand van de SCK-ingang (pootje 7)…….. Daar moet dus de 
rutgerS’Clock aan. (Tussen twee haakjes: die zit onder het FPGA-board tegen een van de 
verstevigingsribben aangeplakt.)  

 

De I/V-omzetter en het analoge filter 
 
Voor de RC-tijden in zowel I/V-converter als het filter daarachter heb ik me laten leiden door de 
fabrikant van de PCM1792. De kantelfrequenties zijn hoog! Als bij metingen mocht blijken dat 
lagere kantelpunten betere resultaten geven, dan wordt dat hier gemeld en aangepast. 

 

De Audio Uitgangsspanning 
 
De uitgangsspanning staat 'rechtop'. Dat is getest met de laatste signalen op de testdisk CD107: een 
blok met een DC van 10%. Op AdobeAudition is die 'rechtop' gegenereerd. (Op de FPGA zit 
overigens een schakelaartje waarmee de fase omgekeerd kan worden.)  
De grootte van de uitgangsspanning is zo’n 12 Vtt bij 0 dB. Dat is fors en het betekent dat de op 

amps in de OPA2134’s 24 Vtt te verwerken krijgen! De voedingsspanningen moeten derhalve 
minimaal zo’n ±15 volt zijn. 
 

EMC 
 
Door een trifilair trafootje is de DIN-plug-uitgang voor HF gescheiden van de audio-uitgang op de 
blikken-doos-met-het-back-end er in. De koptelefoonversterkeraansluiting is aangesloten op de 

blikken doos, dwz. de koptelefoonversterker hangt niet direct aan de DIN-uitgangs-plug. Op een 100 
MHz-oscilloscoop is een paar millivolt HF te zien, die onafhankelijk is van de CD-toestand: uit, 

silence afspelen, pause, etc. De volumeregelaar van de koptelefoonversterker heeft invloed evenals 
het aanraken van de kabeltjes er naar toe (deksel was verwijderd). Bij goed kijken zag ik daar een 

AM-gemoduleerd signaal! Dus.... instraling.... 
 

SPDIF 
 
De SPDIF wordt 'rechtstreeks' uit de PCF3523P gehaald en ziet er perfect uit. Het signaal is 5 
volt groot en wordt met een weerstandsdeler gereduceerd tot 3 volt (voor de FPGA).  
Hetzelfde geldt voor de clock die echter met een afsluiting van 50 Ω net iets meer dat 3 volt 
afgeeft. Dat is ook voldoende voor de 1792. 

 

Andere zaken 
 
De metalen onderplaat en het metalen deksel zijn 'geaard' aan de aardlaag van de PCB. Eigenlijk 
zou er nu randaarde aan moeten.  
Voor de koeling zijn er hier en daar 9 mm gaten in de kast geboord. 

 

‘Voorloop’ 
 
In de audio-wereld wordt over het algemeen gedacht dat een impuls signaal ‘van nul af’ moet begin-
nen. Als je een signaal digitaal gaat filteren treedt er, bij bepaalde keuzen, een zg. ‘voorloop’ op: 



Links staat een 100 Hz signaal van 0 dB met een duty 
cycle van 10% dat weergeven wordt door onze speler in 
kwestie. Daar zit dus duidelijk een voorloop aan.  
Gertjan zegt daarover:  
“Wat betreft de beweringen over voorloop wijk ik met 
overtuiging af van de algemene mening. Mijn luisterer-
varingen zijn er tot nu toe altijd op uitgekomen dat als je 
moet filteren voorloop goed is of, beter gezegd, dat fase-
lineariteit nodig is. Faselineair klinkt het geluid natuurlijk 
en dynamisch met ruimte en harmonische transparantie. 
Zonder faselineariteit heeft het geluid een 'preciese' klank 
maar is dat niet werkelijk en mist het coherentie, alsof ‘het  

zichzelf voor de voeten loopt’.  
Mijn ervaringen zijn voornamelijk gebaseerd op kantelpunten rond de 20 kHz en het is dus mogelijk 
dat bij lagere frequenties, zoals voor wisselfilters, dit anders uitpakt maar mijn verwachting is dat 
dat niet het geval zal blijken te zijn. Later dit jaar (2013) kom ik er wel achter hoe het uitpakt voor 
wisselfilters. (Inmiddels blijkt Gertjan daar gelijk in te hebben! 15-9’15.)  
De gevoelsmatige en theoretische onderbouwingen die de ronde doen lijken me gebaseerd op foute 
analogieën en misinterpretaties van het 'scoopplaat je'. Het slingeren wordt vaak herkend als een 
aangeslagen resonantie die 'dus' natuurlijk hoort na te slingeren omdat 'we dat gewend zijn'. In wer-
kelijkheid kunnen natuurlijke resonanties ook voorloop laten zien en is sowieso die hele analogie een 
verkeerde omdat de frequentie die je denkt te herkennen in het plaatje helemaal niet werkelijk 
aanwezig is (tenminste niet meer aanwezig dan alle andere frequenties in de doorlaatband).  
Ook wanneer je gelooft dat je gehoor gevoelig is voor de omhullende van het signaal (wat 
helemaal geen raar geloof is) is het nog altijd niet logisch te veronderstellen dat een 
scheefgetrokken omhullende beter zou moeten klinken dan een tijdsymmetrische versie.  
Waarvan acte. 
 

Resultaten 
 
Uitgaande van een reeds aangepaste CD624 met PCM63’s en één met PCM1704-en met de daar 
bijbehorende digitale filter software in de FPGA, kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden: 
 
Inmiddels heb ik uitgebreid geluisterd. Ik vind het een verbetering en wel om de volgende 'redenen':  
- strijkers klinken nog ronder dan met de oude versie: boterzacht. (ja, hoe druk je dat uit heh..)  
- In een 'drukke omgeving' klinken de instrumenten 'kleiner' in het stereobeeld. Er zit 'meer lucht 

omheen' (zoals ik het wel eens heb horen uitdrukken). Daardoor komen er ook details tevoorschijn die 

ik niet eerder hoorde. (Niet elke opname is goed genoeg om dat te constateren, natuurlijk.)  
- Het fraaie is dat de instrumenten klein blijven en ook op hun plaats blijven staan als het hard 

gaat. De vorige luistersessie had Gertjan het er over dat 'de instrumenten naar de luidsprekers 
toe bewogen’ als het hard ging. Ik heb het idee dat dat niet (meer) aan mijn luidsprekers ligt, doch 
aan 'de oude speler'.  

- Het wordt nog moeilijker om de muziek af te zetten. Met een originele niet gemodificeerde CD624 is 
dat geen enkel probleem: dat ding verveelt binnen een paar minuten terwijl het helemaal geen 
slechte CD-speler is/was….  

Gertjan:  
De sterkte van de nieuwe DAC zit in mijn beoordeling vooral in de zekerheid die in het geluid zit. De 
dynamiek is overtuigender en meer aanwezig. Het laag is steviger met meer doorzicht en het 
midden en het hoog zijn zuiver en aanwezig. Het geheel speelt meer naar voren waar nodig maar 
laat tegelijkertijd de ruimte beter in takt.  
De sterkte van de nieuwe code zit volgens mij vooral in het gemak en de vanzelfsprekendheid van 
het geluid. Het hele beeld is opener en er blijft meer ruimte vrij. Vergeleken met het oude filter (alleen 
maar bij terugblik vanuit het nieuwe) is de klank nog neutraler zonder herkenbare eigenklank en bij 
dynamische en complexe signalen is er nog minder sprake van 'dichtlopen' van het geluid. 
 

Kortom: woorden schieten te kort……… 
 
Wie zijn Gertjan en Pieter?  
Gerjan Groot Hulze en Pieter Meijer zijn de bedenkers van het project om het digitale filter zelf 
te maken en onder te brengen in een FPGA. 
 

17 juni 2013.  
 
Deze gemodificeerde speler laat een Krell Evolution 505, een Ayre DX-5DSD, een Sony SCD-777es 
SCD-1, een Sugden Masterclass, een Vincent C-60, een Wadia 781i of welke andere peperdure 
speler ook, ver achter zich! 


