DYNAMORUIS
OORZAKEN & OPLOSSINGEN

Versie 1.1, 13-11-2011
Ing. D. Gerichhausen
Copyright © 2011 HifiMotive
www.hifimotive.nl

1. Inleiding
Iedereen die regelmatig aan carhifi installaties sleutelt, is er wel eens mee
geconfronteerd. Na uren, dagen of zelfs weken zwoegen om de nieuwe installatie aan de
praat te krijgen blijkt op het moment suprème dat er toch een kink in de kabel zit. De
verwachte audiofiele weergave wordt ruw verstoord door het geluid van een apathische
vogel die een continue fluittoon uitkraamt waarvan de toonhoogte synchroon loopt met
het toerental van uw motor. Niet zelden gaat het verschijnsel gepaard met in- en
uitschakelploppen en andere bijgeluiden die via de luidsprekers de auto in komen. De
volgende 10 pagina’s bieden uitkomst in 3 hoofdstukken:
•

Hoofdstuk 2 - Oorzaken voor dynamoruis
Voorkomen (is beter als genezen). Het lezen van dit hoofdstuk verhoogt de kennis
over het ontstaan van dynamoruis. Hierdoor kan de inbouwspecialist/hobbyist al
bij het plannen en inbouwen van de installatie rekening houden met de diverse
problemen die kunnen ontstaan tijdens de inbouw.
Hoofdstuk 2 heeft de meeste technische diepgang en is wellicht niet voor elke
lezer geschikt.

•

Hoofdstuk 3 – Diagnose
Lezers met een reeds gebouwde installatie die last hebben van dynamoruis doen
er verstandig aan de oorzaak ervan te achterhalen alvorens te beginnen met
lapmiddelen (symptoombestrijders) of het lukraak vervangen van kabels en
componenten.

•

Hoofdstuk 4 – De 10 geboden
Een snelle checklist voor diegenen met een beperkte technische achtergrond. In
feite zijn deze 10 geboden een samenvatting van hoofdstuk 2, zonder de
technische verklaringen.

2. Oorzaken voor dynamoruis.
Het resultaat is vrijwel altijd hetzelfde, namelijk een irritante hoge fluittoon waarvan de
frequentie varieert met het toerental van de auto. Andere symptomen zijn het horen van
de richtingaanwijzers via de luidsprekers of het zoemen/tikken van de radio als het
bediend wordt.
Ook al zijn de symptomen steevast het zelfde, de oorzaak kan in verschillende hoeken
gezocht worden. Allereerst is er de aardlus die verantwoordelijk is voor het grootste deel
van dynamoruis gerelateerde storingen. Daarbij veroorzaken spanningsverschillen tussen
de diverse massapunten in het audio systeem hoorbare ruis over de luidsprekers.
Een tweede veel voorkomende oorzaak is de signaalkabel(s) tussen radio en versterker.
Niet alleen de kwaliteit van de kabel en z’n afscherming zijn van belang, ook de opbouw
van de kabel speelt een grote rol evenals het aantal signaalkabels in een systeem en de
plaatsing ervan in de auto.
Minder vaak voorkomend, maar toch het vermelden waard, is interferentie naar de
speakerkabels toe. Hierbij is er een sterke bron van elektromagnetische straling die
opgepikt wordt door de luidsprekerkabels.
Naast deze systeemfouten zijn er ook nog incidentele fouten die bestaan uit defecte
componenten of installatiefouten.
2.1 Aardlussen
Een aardlus, ook wel bekend als Ground Loop, treedt op in een systeem waarin 2 of meer
apparaten met hun massa via verschillende wegen aan elkaar zijn verbonden. Een
voorbeeld hiervan is te zien in figuur 1:

Zowel de radio als de versterker zijn via hun normale voedingsaansluiting geaard. De
radio is zelfs nog een keer extra geaard via de massa van de antenneaansluiting.

Gemakshalve laten we die hier even achterwege, maar in uitzonderlijke gevallen kan het
de moeite waard zijn om de antennestekker los te koppelen op zoek naar de oorzaak van
de storing.
Via de mantel van de signaalkabels tussen radio en versterker ontstaat nog een
massaverbinding tussen beide apparaten. Vooropgesteld dat massa (0 volt) overal ook
daadwerkelijk hetzelfde potentiaal heeft is er geen probleem. Het gaat echter mis
doordat de onvermijdelijke weerstanden in het boordnet roet in het eten gooien. Deze
weerstanden zijn te vinden in voedingskabels, contactovergangen en het chassis als
algemene geleider voor massa. In bovenstaand schema zijn deze weerstanden
weergegeven als R1 en R2.
De stromen die gaan lopen om de elektrische verbruikers in de auto te voeden maken
dat er over die weerstanden spanningsverschillen ontstaan, waardoor massa niet overal
het zelfde potentiaal meer heeft. Hierdoor kan het voorkomen dat er een
spanningsverschil ontstaat tussen de massa van de versterker en de massa van de radio.
Het gevolg is de eerder besproken storingen in het audio systeem.
In onderstaand figuur is nogmaals het audio systeem schematisch weergegeven, alleen
ditmaal is de radio niet via de OEM bekabeling aangesloten maar met een aparte
massakabel direct op het massapunt in de kofferruimte.

Door het gebruik van een aparte massakabel voor de voeding van de radio ziet het
plaatje er ineens heel anders uit. De massakabel van de radio wordt in de ISO stekker
doorgeknipt en aan een aparte draad gesoldeerd die we langs de signaalkabels naar de
versterker toe leggen.
Een simpele 2,5 mm2 kabel volstaat doorgaans voor een normaleradio. Deze massakabel
wordt in de kofferruimte op het zelfde massapunt bevestigt als de versterker. Dit kan het
massapunt op het chassis zijn maar ook een aftakking op een eventuele condensator of
een verdeelblok.
Hoofdzaak is dat alle kabels vanaf het massapunt naar de verbruikers zo kort mogelijk
gehouden worden. Bij erg lange massakabels is het raadzaam een maat dikkere kabel te
nemen om de weerstand in de kabel laag te houden.

Terug naar het schema. Weerstand R2 komt te vervallen doordat de radio nu een eigen
massakabel heeft. Uiteraard heeft elke kabel een bepaalde weerstand maar in dit geval is
deze beduidend lager dan voorheen. Bovendien is men zo zeker dat er geen andere
verbruikers op dezelfde massa aansluiting zitten.
De weerstand in het chassis (R1) blijft aanwezig maar kan in deze opzet geen
potentiaalverschillen meer veroorzaken binnen de massa van het audio systeem.
2.2 Signaalkabels
De signaalkabels (RCA kabels) zijn de transportwegen voor het audiosignaal tussen radio
en versterker en eventuele actieve processoren en filters. Grofweg gezegd kunnen deze
signaalkabels op 2 manieren voor storing in het systeem zorgen.
2.2.1 Koppeling door veld in een lus
De klassieke signaalkabel bestaat uit 2 losse coaxiale kabels met ieders een eigen
afscherming (massa) en kern (signaal). De 2 kabels lopen parallel aan elkaar, behalve
aan het begin en eind van de kabel.

Doordat de 2 massageleiders in deze situatie vlak langs elkaar lopen ontstaat er nog
geen groot probleem. Het wordt anders wanneer we meerdere signaalkabels gaan
gebruiken. Dit is hieronder schematisch weergegeven.

Tussen de twee signaalkabels is een bepaalde ruimte en dus ontstaat er een lusoppervlak
tussen de RCA kabels. Deze lus gedraagt zich als antenne (spoel) voor
elektromagnetische (EM) signalen, net zoals dat in een metaaldetector het geval is. Het
wisselende EM veld wordt door de lus omgezet in een wisselende spanning die door de
versterker wordt opgepikt en versterkt.

Het gele oppervlak illustreert het formaat van de lus. Hoe groter de lus, des te meer
storing wordt er opgepikt. De oplossing is weliswaar eenvoudig en doeltreffend, maar
brengt weer nieuwe problemen met zich mee. Door een 4-kanaals (of 6-kanaals)
getwiste RCA kabel te gebruiken worden de problemen met het lusoppervlak in 1 klap
opgelost. Een getwiste RCA kabel heeft, al naar gelang de constructie, een lusoppervlak
dat (bijna) gelijk is aan nul.
De keerzijde van de medaille is de overspraak bij een getwiste kabel. Bij overspraak
wordt het signaal van het ene kanaal ook op het andere kanaal hoorbaar.
Bij de meeste, commercieel verkochte, getwiste signaalkabels is de zogenaamde
kanaalscheiding in de ordegrootte van 20 dB, daar waar zelfs een slechte kwaliteit
versterker al 70 dB haalt! Bij een kanaalscheiding van 20 dB is het effect van stereo
muziek al dusdanig gereduceerd dat het gebruik van zulke kabels in een installatie van
niveau niet aan te raden is.
De lezer die zich bij het lezen van paragraaf 2.1 af heeft gevraagd waarom de
massakabel van de radio langs de RCA kabels moet liggen vindt in voorgaande tekening
zijn antwoord. In de tekening is te zien dat ook deze massakabel een lus vormt met de
massa van de RCA kabels. Door de massakabel van de radio langs de RCA kabels te
leggen wordt het oppervlak hiervan eveneens tot een minimum beperkt.
2.2.2 Capacitieve interferentie en inductieve koppeling
Het zijn moeilijke woorden voor de eerder genoemde EM signalen. Stroomkabels met een
sterk wisselende stroom of spanning veroorzaken ook een sterk wisselend EM veld. In
geleiders (RCA kabels) die zich in dit veld bevinden worden deze signalen ingekoppeld
waardoor wederom hoorbare storing ontstaat.
Het is dus van belang de signaalkabels gescheiden te houden van dikke stroomkabels en
andere bronnen met een sterk EM veld. Denk hierbij aan een brandstofpomp,
boordcomputers, spanningomvormers en alles wat met de ontsteking van de auto te
maken heeft.
2.3 Ground Loop Isolator (GLI)
Een GLI is in feite een transformator met een 1:1
wikkelverhouding
(ingangsspanning
is
gelijk
aan
uitgangsspanning). De trafo zorgt voor een galvanische
scheiding in de signaalkabel waardoor de aardlus onderbroken
wordt.
De problemen die ontstaan bij het gebruik van een GLI zijn
tweeledig:
1. De wikkelingen van de trafo vormen een prima antenne voor de ontvangst van
elektromagnetische storingen. Zorg er dus bij onvermijdelijk gebruik van een GLI
voor dat deze niet in de buurt van een sterke stoorbron bevindt.
2. Omdat een stereo GLI twee transformatoren bevat kunnen er ook nog verschillen
ontstaan in de opgenomen stoorsignalen in het linker en rechter kanaal, wat de
situatie nog verder verslechtert. Er ontstaan dan potentiaalverschillen tussen de
massa’s van het linker en het rechter kanaal. Bij audio systemen met meer als 2
kanalen neemt de kans op storingen nog verder toe.
Afgezien van de grote kans op storingen heeft de trafo van een GLI een beperkte
frequentieband waardoor vaak de lage en hoge tonen uit het audio signaal gefilterd
worden. Het verdiend dus de voorkeur om de installatie zo te bouwen dat een GLI niet
noodzakelijk is.

2.4 Gain regelaar
Zoals eerder vermeld wordt elk signaal dat via de RCA kabel de versterker binnenkomt
versterkt, dus ook eventuele storing. In de praktijk komt het vaak voor dat de gain
regelaar van de versterker verkeerd staat afgesteld zodat de ruis die binnenkomt
onnodig veel wordt versterkt.
Als een radio bijvoorbeeld een bereik heeft van volume stand 0 tot 65, is het onzinnig om
de gain regelaar zo af te stellen dat de installatie bij volume stand 10 al het maximale
geluidsniveau produceert. Door de gain zo af te stellen dat de installatie bij 80 % van z’n
bereik (volume stand 52 in dit voorbeeld) het maximum geluidsniveau bereikt kan
eventuele ruis vaak tot een onhoorbaar niveau worden gereduceerd.
Door af te regelen op 80 % van de volume schaal blijft er wat speling om eventueel zacht
opgenomen CD’s toch nog op maximaal volume af te kunnen spelen en wordt er
voorkomen dat de lijnuitgangen van de autoradio niet worden benut tot het punt waar ze
gaan vervormen.
Hieronder is twee keer dezelfde hoeveelheid ruis afgebeeld samen met het muzieksignaal
(sinusvormig signaal). In de onderste afbeelding geval is het muzieksignaal veel hoger,
de hoeveelheid ruis blijft gelijk. Per saldo is het aandeel ruis in het signaal
(signaal/ruisverhouding) dus veel kleiner.
Hierdoor kan de gain van de versterker verder worden dichtgedraaid waardoor de ruis
minder wordt versterkt en dus minder goed of zelfs helemaal niet hoorbaar wordt.

3. Diagnose
Het zoeken naar de oorzaak van dynamoruis gaat niet zelden volgens de methode van
try & error, wat er in de praktijk op neer komt dat er blind componenten en kabels
worden vervangen totdat de dynamoruis verdwijnt.
Niet alleen is dit een erg omslachtige methode, het is ook nog eens erg kostbaar en het
drijft menig inbouwer tot wanhoop. Aan de hand van de in hoofdstuk 2 genoemde theorie
is een simpel stappenplan opgesteld om de oorzaak van een eventuele aardlus op
tesporen.
3.1 Controleer de gain van de versterker(s)
Als de gain regelaar van de versterker(s) verder open staat dan nodig is (lees:
hogegevoeligheid) dan zal ook eventuele opgepikte storing onnodig worden versterkt.
Lees voor een duidelijke uitleg over de gain afstelling paragraaf 2.4.
3.2 RCA kabels onderbreken
Door alle RCA kabels uit de versterker te trekken die de dynamoruis weergeeft is op
eenvoudige wijze vast te stellen of het probleem zich vóór of na de versterker voordoet.
Als de dynamoruis verdwijnt na het uitnemen van de signaalkabels dan doet het
probleem zich dus voor in de RCA kabels of in de autoradio (ga door bij stap 3.3). Blijft
de dynamoruis aanwezig dan kan de versterker de oorzaak zijn evenals de
speakerkabels.
Om dit te testen kan men een simpele (huiskamer) speaker aansluiten op de uitgang van
de versterker. Let er daarbij op dat alle speakerkabels van de versterker losgekoppeld
zijn. Blijft de ruis aanwezig dan is de versterker de oorzaak, probeer in dat geval een
andere versterker. Valt de ruis weg dan zijn er 2 mogelijkheden:
1. De speakerkabels lopen langs een sterk storend EM veld en fungeren als antenne
voor de dynamoruis. Verleggen van de speakerkabels is dan de oplossing.
Hetzelfde geldt voor passieve filters, indien geplaatst bij een sterk EM veld kunnen
de componenten in een scheidingsfilter als antenne fungeren met de beruchte
fluittoon als gevolg.
2. Eén van de luidsprekerkabels maakt ergens contact met het chassis. Dit is
eenvoudig na te meten door een multimeter in de “ohm” stand te zetten en de
weerstand met het chassis te meten. Deze weerstand mag zeker niet in de buurt
komen van 0 Ohm (kortsluiting). Let er bij het meten op dat de speakerkabels
niet
op
de
versterker
zijn
aangesloten.
Bekende boosdoeners zijn o.a. de doorvoer van de luidsprekerkabels door metaal
(van de auto naar de portieren bijvoorbeeld) en de aansluitingen op de
luidspreker zelf. Deze worden niet zelden zo gemonteerd dat de aansluitingen van
de luidspreker het staal van de deur raken.

3.3 RCA kabels en radio
Indien de dynamoruis verdwijnt zodra de signaalkabels uit de versterker worden gehaald
zijn er nog 2 mogelijke oorzaken; De signaalkabels en de radio.
3.3.1 Multimeter test
Een simpele test met de multimeter geeft uitsluitsel over de massa van de RCA’s. Zet de
multimeter wederom op de ohmse stand en meet de weerstand tussen de voertuig
massa en de massa van elke RCA kabel. Deze moet in de ordegrootte van 0 Ohm zijn en
mag zeker niet meer bedragen dan enkele ohms.
Is deze weerstand bij één van de kabels veel hoger dan 0 ohm of zelfs oneindig dan is
een defecte RCA kabel of y-splitter waarschijnlijk de oorzaak. Vervanging van de
betreffende kabel of splitter biedt dan uitkomst.
Meet men bij alle kabels een te hoge of oneindige weerstand dan is het waarschijnlijk dat
de printbanen in de radio zijn gesneuveld. Sommige fabrikanten monteren in hun radio’s
zelfs kleine zekeringen in de signaalmassa om deze binnenbrandjes te voorkomen, helaas
zijn deze printzekeringen zó gevoelig dat ze erg vaak stuk gaan. Reparatie van de radio
is dan noodzakelijk. Probeer ook de oorzaak van dit defect te achterhalen zodat hetzelfde
probleem zich niet nog een keer voordoet.
Als een massaspoor in een radio doorbrandt is dit meestal het gevolg van een slechte
voedingsmassa van een versterker. Hierdoor gaat de versterker de massa in de
signaalkabels gebruiken als voedingsmassa waardoor er erg hoge stromen over de
signaalkabels gaan lopen met alle gevolgen van dien voor de radio.
3.3.2 Signaalkabels uitsluiten
Indien in voorgaande paragraaf geen fouten zijn geconstateerd kan men de RCA kabels
uitsluiten door een ander stel RCA kabels te gebruiken en deze simpelweg door het
interieur te leggen voor een korte test. Verandert dit niets aan de situatie dan zijn de
signaalkabels niet de schuldige.
Is het probleem hiermee opgelost dan kan het zijn dat de RCA kabels slecht zijn
afgeschermd en dus genomineerd zijn voor een enkele reis naar de afvalbak. Verder is
het mogelijk dat de signaalkabels onderweg storing opnemen van een sterk wisselend EM
veld zoals eerder besproken bij de luidsprekerkabels. Verleggen van de kabels via een
andere weg is dan de logische oplossing.
3.4 Centraal massapunt
Als ook de RCA kabels zijn uitgesloten als oorzaak van de problemen dan kan het
probleem worden gezocht in de eerder besproken aardlus, het gevolg van het
onzorgvuldig aansluiten van de componenten in de audio keten. Heel simpel geldt dat
alle componenten in de keten die op de accuspanning worden aangesloten op het zelfde
punt aan massa moeten worden gelegd. Dit wordt ook wel een centraal massapunt of
sterpunt genoemd. De theorie hierachter is in hoofdstuk 2 besproken.
In de praktijk komt het erop neer dat er in de kofferbak (of daar waar de versterkers zijn
gemonteerd) een degelijk aansluitpunt wordt gemaakt op de carrosserie waarop alle
componenten in de audio keten met de juiste kabeldikte en lengte worden geaard.
Hieronder vallen dus ook powercaps, autoradio en eventuele soundprocessors en actieve
crossovers.
Onder een degelijk massapunt valt niet een zelftappende houtschroef door de bodem van
de auto en ook het schroefje van het achterlicht volstaat niet. Een metrische bout van M8

of groter, gemonteerd op een dik stuk staal dat onderdeel is van het gelaste deel van het
chassis is voldoende. Vaak wordt een bestaande gordelbout onder de achterbank
genomen, waarbij erop moet worden gelet dat het contactoppervlak blank wordt
gemaakt en de werking en veiligheid van de gordels niet in het gedrang komt. Na de
montage voorkomt een dun laagje zinkspray dat het blank gemaakte metaal gaat
roesten.
De juiste kabeldikte is afhankelijk van de stroomopname van het aangesloten component
(headunit, versterker, signaalprocessor etc.) en de lengte van de kabel. Lange kabels
hebben een grotere weerstand ten opzichte van korte, en dunne kabels hebben een
grotere weerstand dan dikke kabels met een groot geleidend oppervlak.
Met de stijgende koperprijzen kiezen steeds meer kabelfabrikanten ervoor grote
hoeveelheden aluminium door het koper te mengen om zodoende de prijzen laag te
kunnen houden. Helaas wordt de weerstand van de kabel hierdoor hoger bij dezelfde
oppervlakte aan geleidend materiaal. Een parameter die helaas lastig te controleren valt
zonder geavanceerde meetapparatuur.
Is een kabel aan de kopse kant zilverkleurig of zit er een zilverkleurige schittering in dan
kan men er vanuit gaan dat er op zijn minst aluminium door de kabel gemengd is. Ook
relatief lichte kabels wijzen op een hoog aandeel aluminium.
3.5 Versterker op chassis geschroefd
Bij veel versterkers is het chassis van de versterker (indirect) verbonden met de massa.
Hierdoor kan het voorkomen dat als zo’n versterker op het chassis wordt geschroefd er
wederom een aardlus ontstaat met de bekende dynamoruis en andere bijgeluiden als
gevolg. Dit kan simpelweg getest worden door de versterker te demonteren van het
chassis en op een stuk niet-geleidend materiaal te leggen.
Bij de meeste hedendaagse versterkers van degelijke makelij is de verbinding met de
behuizing echter ontkoppeld en zal directe montage op het chassis geen problemen
opleveren.

4. De 10 geboden
De 10 geboden zijn in feite een samenvatting van hoofdstuk 2 en fungeren als snelle
checklist voor een ruisvrije installatie.
1. Goedkoop is duurkoop! Koop uitsluitend kwalitatief hoogwaardige producten via
de vakhandel. Op internet aangeboden versterkers die extreem hoge vermogens
beloven tegen onwaarschijnlijk lage prijzen kunt u beter laten liggen, kwaliteit
heeft nu eenmaal zijn prijs.
Bovendien gaat het kopen van uw producten bij een gerenommeerde winkel
gepaard met een stukje service en after-sales die uiteindelijk van onschatbare
waarde kan zijn. Het beluisteren van diverse audio componenten is de meest
betrouwbare manier om een miskoop te voorkomen.
2. Bespaar niet op bekabeling, het is een wezenlijk onderdeel van elk betrouwbaar
audio systeem. Daaronder vallen ook alle connectoren, verdeelblokken en
zekeringhouders. Reserveer zeker 10 % van uw budget voor bekabeling en
aansluitmateriaal.
3. Maak altíjd een centraal massapunt waarbij alle componenten in het audio
systeem op het zelfde punt worden geaard. Dit massapunt wordt in stervorm
gemaakt, 2 verbruikers zitten dus nóóit op dezelfde kabel. Ook powercaps dienen
in dit verhaal centraal te worden geaard!
Indien men een verdeelblok wenst te gebruiken wordt dat verdeelblok het
sterpunt van waaruit álle massakabels in het audio systeem vertrekken.
4. Leg signaalkabels niet langs storende elementen zoals dikke voedingskabels,
(boord)computers, de brandstofpomp en onderdelen van de ontsteking. Probeer
RCA kabels zo dicht mogelijk langs elkaar te leggen.
5. Draai de gain van uw versterker(s) niet verder open dan strikt noodzakelijk, het is
geen
vermogensregelaar
zoals
veel
mensen
denken
maar
een
gevoeligheidsregelaar. Stel hem zo in dat uw geluidssysteem de maximale
gewenste geluidsdruk bereikt bij 80 % uitsturing van uw autoradio. Een te hoog
ingestelde gevoeligheid vermindert het bediencomfort van de radio en verhoogt
de gevoeligheid voor storingen.
6. Gebruik bij voorkeur géén “Ground Loop Filters” of andere symptoombestrijders
maar probeer de oorzaak van het probleem te achterhalen.
7. Werk altijd spanningsloos! Bij werkzaamheden aan het systeem is het raadzaam
de massaklem van de accu los te nemen zodat het gehele boordnet van de auto
spanningsloos wordt. Op deze manier is veel schade aan (elektrische)
componenten te voorkomen.
8. Als signaalkabels en stroomkabels elkaar moeten kruisen, laat ze elkaar dan in
een rechte hoek kruisen. De kans op interferentie is dan veel kleiner als wanneer
de kabels langs elkaar liggen.
9. Probeer te lange RCA kabels niet op te rollen, de lussen die ontstaan vormen een
goede antenne voor diverse storende signalen. In plaats daarvan is het beter om
de kabels in te korten of ze een in een slinger onder de achterbank te verleggen
zonder dat daarbij lussen ontstaan.

10. Probeer versterkers dusdanig te monteren dat ze geïsoleerd zijn van het chassis
van de auto, bij een klein aantal versterkers levert direct contact met het
voertuigchassis een storende aardlus op.

