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Sleten is weten, luidt een oude wijsheid. Maar het omgekeerde geldt evenzeer: weten
is meten.
Meten is bepaald niet iets dat je gedachteloos kan doen. Je meet geen lengte met
een termometer. Een schoenmaat is iets anders dan een toonhoogte.
Meten is een wetenschap op zich. Er kan eindeloos geteoriseerd worden over eenhe
den en grootheden, over relatieve fouten en oplossende vermogens.
Maar de teorie is geen doel op zich. Alleen samen met de praktijk heeft teorie zin.
Theorie en praktijk gaan hand in hand.
Elektuur zou Elektuur niet zijn als er aan beide aspekten geen ruime aandacht werd
geschonken. Oók waar het om meten gaat.
Een groot aantal artikelen over meten en meetinstrumenten werden al in Elektuur ge
publiceerd, en meer zullen er volgen. Artikelen voor de elektronicus, de man of vrouw
voor wie juist de praktijk van belang is. En die van de teorie, waar nodig, een dank
baar gebruik maakt.
Veel van de al gepubliceerde artikelen hebben blijvende waarde. Uit die publikaties
werd een keuze gemaakt. Hij ligt hier gebundeld voor u.
Voorop staat in dit boek het zelf bouwen van moderne en hoogwaardige meetinstru
menten. Maar een meetinstrument zonder een goede gebruiksaanwijzing is weinig
waard. Vandaar dan ook: uitgebreide aandacht in dit boek voor het gebruik van meet
instrumenten, het meten zélf.
Met dit boek bij de hand ligt een goed toegerust elektronica-laboratorium in het na
bije verschiet. Niet met te weinig instrumenten. Maar ook niet met teveel.
Met de instrumenten die u nodig heeft.
Met de kennis die u nodig heeft.
Want meten en weten is niet twee, maar één.

Wat is een TUN?
Wat betakeot 10 n?
Wat is da EPS-service?
Wat is de TV-service?
Wat is Het lek van Elaktuur'?

Halfgeleidertypen
Een groot aantal ekwivalente
halfgeleiders en IC's hebben een
ietwat afwijkend typenummer.
Om deze reden wordt in Elektuur,
daar waar mogelijk is. een
universele kode of typenummer
gehanteerd.
• 741 i.p.v. pA741. LM741,
MC741.MIC741, RM741.
SN72741.etc.
• TUF of TUN (transistor
universeel, resp . PNPof NPN)
wordt gebruikt voor iedere
UF-siliciumuansistor. welke
voldoet aan da volgende
speclfikaties:
UcEOma“IC ma*.
hfe min.
max.

20 V
100 mA
100
100 mW
100 MHz

Enkele TUN's: BC107 ejd..
2N3856A. 2N3859. 2N3860.
2N3904,2N3947.2N4124.
Enkele TUP"s: BC 179 e.d. met de
mogelijke uitzondering van
(afhankelijk van fabrikaat) BC159
en BC 179. 2N2412. 2N3251.
2N3906. 2N4126, 2N4291• DUG of DUS (diode
universeel, resp. germanium of
silicium) wordt gebruikt voor
iedere diode, welke voldoet aan
de volgende specifikaties:
DUG
DUS
25 V
20 V
Ur max.
35 mA
100 mA
Ifmax.
100 pA 1 pA
Irmax.
250 mW 250 mW
P,01. max.
10 pF
5 pF
Co max.
Enkele OUG's: OAB6. OA91.
OA95.AA116.
Enkele DUS's: BA127, BA217.
BA218. BA221. BA222. BA317.
BA318. BAX13, BAY61.1N914.
1N4148.
• De typen BC107. BC237 en
BCS47 maken deel uit van
dezelfde familie
kwaliteitsiransistoren. In het
algemeen kunnen al deze
'familieleden' door elkaar
gebruikt worden.
BC107 (-•.-•) familie» (NPN):
BC107 (-8. -9). BC147 (-8. -9).
BC207 (-8, -9). BC237 (-8.-9).
BC317 (-8, 4M. BC347 (-8. -9).
BC182 (-3, -4), BC382 (-3, -4),
BC437 (-8. -9), BC414
BC177 (-8. -9) families (PNP):
BC177 (-8, •9). BC167 (-8, -9).
BC204 (-6, -6). BC3Q7 (-8, -9).
BC320 (-1, -2). BC350 (-1. *2).
BC5S7 (-8. -9). BC251 1-2. -3).

BC212 (-3. -4).BC512(-3. -4).
BC261 (-2.-3I.BC416
Weerstands- en kapaciteitswaardcn
Bij het aangeven van dergelijke
waarden wordt geen gebruik
gemaakt van komma's. Oeze
worden vervangen door
internationaal bekende
afkortingen, zoals: _
p (piko)
- 10”
n (nanol
- 10-*
u Imikro) - 10'*
m (milli)
- 10-*
- 10’
k (kilo)
M (mega)
- 10*
- 10’
G (giga)
Een paar voorbeelden:
Weerstandswaarden:
2k7 - 2.7 kfï - 2700 11
470 - 470 n
Oe in schema's gebruikte veer
standen zijn 1/4 watt typen met
een tolerantie van max. 5% (tenzij
anders aangegeven),
Kaapac iteitswearden:
4p7 - 4.7 pF 0,000 000 000 004 7 F
10 n-0,01 pF - 10J F
Werkspanningen van kondensatoren (geen elko's zijnde)
worden normaliter niet aange
geven, daar er vanuit wordt
gegaan dat vrijwel alle typen voor
min. 60 V geschikt zijn. Bij
twijfel is een werkspanning van
ongeveer 2 maal de voedings
spanning steeds een veilige
Meetwaarden
De in schema's aangegeven
spanningswaarden zijn gemeten
met een meetinstrument waarvan
da inwendige weerstand 20 kfl/V
bedraagt (tenzij anders aange
geven).
Lezers-servica
• EPS: EJektuur printservice
Een groot aantal
Elektuur-ontvMr pen bevat
een prlnt-layout .De
printen zijn kant en klaar
leverbaar. Iedere maand wordt
een overzicht gegeven van de ver
krijgbare printen
• Technische vragen
Technische vragen welke
betrekking hebben op
Elektuur-ontwerpen, kunnen
zowel schriftelijk als telefonisch
gesteld worden
• Het lek van Elektuur
Iedere belangrijke wijziging,
toevoeging aan of verbetering
van Elektuur-ontwerpen wordt
zo spoedig mogelijk bekend
gemaakt in da rubriek
'Het lek ven Elektuur'.

Verschillende printen uit dit boek zijn
opgenomen in de EPS. Hiervoor wordt
verwezen naar de laatstverschenen
Elektuur.
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De mens heeft al van oudsher geprobeerd zijn
omgeving zo nauwkeurig mogelijk te definiëren.
Hij wil weten hoe groot een afstand is, hoe hard
zijn auto rijdt, hoe warm het buiten is, enz.
Daarbij maakt hij gebruik van de meest uiteenlo
pende hulpmiddelen. Zo zijn b.v. de onnauw
keurige lengte-aanduidingen "voet” en ”el”
vervallen en gebruikt men nu de meter. Een goe
de definitie moet nauwkeurig en begrijpelijk
zijn. Daarbij moeten de omschrijvingen kort en
precies zijn. Dit geldt bijzonder voor alle gebie
den van de techniek, waar natuurkundige groot
heden een belangrijke rol spelen.
Elke natuurkundige uitdrukking definieert men
met twee aanduidingen:
a) het formuleteken, zodat niet altijd het volle
dige woord van de grootheid behoeft te wor
den geschreven.
b) de eenheid van de desbetreffende grootheid.
Een afstand van 5 m wordt door de uitdrukking
”1 = 5 m” korrekt en nauwkeurig gedefinieerd.
Andere voorbeelden zijn:
Spanning:
U = 5 V; U = 10 kV
Temperatuur:
T = 293 K; T = 20°C
Stroom:
I = 3 A; I = 10 mA
R = 100D ; R = 2,2 kü
Weerstand:
Snelheid:
v = 50 km/h; v = 10 m/s
De uitdrukking "R = 100 Q ” heeft de volgende
betekenis:
R = Grootheid - Formuleteken van weerstand.
100 = Getalwaarde, die het aantal eenheden
aangeeft.
Q = Eenheid - Ohm, teken voor weerstand.
In de aangehaalde voorbeelden zijn al enkele be
langrijke meettechnische grootheden uit de elek
tronica genoemd. Met behulp van geschikte
meetapparaten kan men ze direkt meten of uit
verschillende metingen berekenen.
6

De universeelmeter
Voor iedere elektronicus is de universeelmeter,
naast de soldeerbout, een onontbeerlijk hulp
middel.
Het opbouwen van een schakeling gaat veel ge
makkelijker, als spanningen, stromen en
weerstandswaarden kunnen worden gemeten.
Door het aanbrengen van veranderingen kan
men het apparaat dan optimaal laten werken. In
dit hoofdstuk worden de verschillende uitvoerin
gen van de bekendste meetinstrumenten op hun
principiële werking bekeken. Van het grote aan
tal variaties is slechts een relatief klein gedeelte
opgenomen om het geheel overzichtelijk te hou
den.

Indeling van de analoge mee
tinstrumenten
De meetinstrumenten kunnen naar de werking in
verschillende groepen onderverdeeld worden. De
onderstaande tabel geeft de belangrijkste meters
met een korte beschrijving en het bijbehorende
symbool.
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Draaispoelmeter
Een stroomvoerende spoel draait in
het veld van een vaste magneet.

Krulsspoelmeter
Twee met elkaar verbonden spoeltjes
bewegen in een niet-homogeen mag
neetveld

Elektromagnetische meter

pn ■■

Een ijzeren kern beweegt in het veld
van een vaste stroomvoerende
spoel.

#
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Elekrodynamische meter
Een vaste en een beweegbare spoel
voeren beide een stroom, waardoor
de beweegbare spoel gaat draaien.
Elektrostatische meter
Twee verschillend geladen geleiders
trekken elkaar aan, waardoor een van
de geleiders gaat bewegen.
Induktiemeter
Enkele vaste spoelen induceren een
magnetisch draaiveld in een bewegen
de geleider.
Termlsche meter
Een geleider wordt door de
meetstroom verwarmd en verandert
daardoor van vorm. Deze verande
ring wordt op een wijzer overge
bracht.
Vibratiemeter
Een mechanisch systeem wordt elek
tromagnetisch, elektrodynamisch of
elektrostatisch in trilling gebracht.

Opbouw en werking van de be
langrijkste systemen
Voor het meten van stroom en spanning worden
meestal draaispoelmeters en elektromagnetische
meters gebruikt. Voor vermogensmetingen daar
entegen worden haast uitsluitend elektrodynamische meters gebruikt.
Al deze meters hebben gemeen, dat de door de
meetgrootheid veroorzaakte uitslag wordt tegen
gewerkt door een spiraalveer. Het bewegende
deel met de wijzer beweegt door het ontstane
draaimoment. De spiraalveer levert een met de
uitwijking toenemend tegenkoppel, dat het
draaimoment tegenwerkt totdat ze in evenwicht
zijn.
Door het veranderende tegenkoppel en de massatraagheid van het bewegende deel kan dit in
trilling raken. Het gevolg is dat de wijzer niet
meteen de evenwichtsstand bereikt; afhankelijk
van de aanwezige demping kan dit op verschil
lende manieren gebeuren. Bij een kleine demping
bereikt de wijzer na herhaaldelijk slingeren de
evenwichtsstand. Bij een grote demping bereikt
de wijzer de evenwichtsstand echter langzaam en
zonder slingeren. Tussen deze uitersten ligt de
ideale demping, waarbij de wijzer zonder slinge
ren en toch sneller dan bij een grote demping de
evenwichtsstand bereikt.
De kortste insteltijd wordt verkregen met een
demping die iets zwakker is dan bij de ideaal ge
dempte beweging. Het bewegingsverloop hangt
af van het soort dempingsinrichting. Zo kan de
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Figuur 1.1. Verschillende slingerverschijnselen.
A) ongedempte beweging; B) licht gedempte
beweging; C) sterk gedempte beweging;
D) ideaal gedempte beweging.
demping mechanisch werken (luchtkamerdemping) of elektrisch (wervelstroomdemping).

De draaispoelmeter
Een draaispoelmeter is als volgt opgebouwd.
Een weekijzeren cilinder bevindt zich tussen de
cilindrisch gevormde poolschoenen van een ster
ke magneet, zodat in de ringvormige luchtspleet
een homogeen magneetveld ontstaat. In de
luchtspleet is een spoel draaibaar opgehangen,
zodat deze zich in het magneetveld bevindt. In de

Figuur 1.2. Principiële opbouw van een
draaispoelmeter.
7

rusttoestand wordt ze door twee spiraalveertjes,
die tevens voor de stroomtoevoer dienen, in de
nulstand gehouden. Als er nu een meetstroom
door de spoel gaat, ontstaat een draaimoment
dat evenredig is met de grootte van de stroom.
De spoel gaat daardoor draaien totdat een even
wicht wordt bereikt d.m.v. het tegenkoppel van
de spiraalveertjes.
De uitwijking van een draaispoelmeter is evenre
dig met de toegevoerde stroom, zodat voor de
aanwijzing een lineaire schaal gebruikt kan wor
den.
Met een draaispoelmeter kan alleen gelijkstroom
gemeten worden. Als men iets anders wil meten
(b.v. spanning of weerstand), dan moet deze
grootheid eerst omgezet worden in een ge
lijkstroom. Dit kan gemakkelijk worden gedaan
m.b.v. weerstanden en diodes. Deze meter is zeer
nauwkeurig, heeft een gering eigen verbruik, en
wordt daardoor voor laboratoriuminstrumenten
èn bedrijfsapparatuur gebruikt.
Door de grote gevoeligheid van de draaispoelme
ter is hij geschikt voor het meten van de kleinste
gelijkstromen en -spanningen. De gevoeligheid is
bijzonder groot als in plaats van de gebruikelijke
puntlagering een spanbandophanging wordt toe
gepast. Doordat er geen wrijving meer is, kan
het tegenwerkend moment dat door de span
bandjes geleverd wordt veel kleiner zijn.
Draaispoelmeters kunnen ook voor wisselstro
men gebruikt worden, als men de wisselstroom
omzet in een gelijkstroom d.m.v. dioden. In fi
guur 1.3 zijn verschillende schakelingen met de
bijbehorende grafieken gegeven.
De vaak gebruikte universeelmeters zijn altijd
draaispoelmeters met voorgeschakelde diodegelijkrichters.
Een kruisspoelmeter is een bijzondere uitvoering
van de draaispoelmeter. In plaats van een spoel
♦/-
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Figuur 1.3. a. De karakteristiek is lineair (b.v.
draaispoelmeter). De gemiddelde waarde
wordt gemeten.
b. De karakteristiek is niet symmetrisch (b.v.
draaispoelmeter met enkelfasige gelijkrichtlng). De gemiddelde waarde van een halve
periode wordt gemeten.
c. Bij een symmetrische karakteristiek (b.v.
draaispoelmeter met dubbelzijdige gelijkrichter) wordt de gemiddelde waarde van een hele
periode aangegeven.

heeft dit instrument twee kruislings opgestelde,
vast met elkaar verbonden spoeltjes, die in een
niet-homogeen magneetveld bewegen. Omdat er
geen spiraalveertjes zijn gaat de wijzer niet naar
het nulpunt terug. De stroom wordt met dunne,
praktisch wrijvingsloze bandjes van b.v. goud of
zilver naar de spoeltjes gevoerd. De verhouding
van de stromen door de spoeltjes bepaalt de
stand in het niet-homogene veld.
De beide spoeltjes zijn zo geschakeld, dat de
draaimomenten elkaar tegenwerken. Het bewe
gende systeem zoekt nu een plaats in het veld op,
waar de som van de momenten nul is; in feite
wordt dus de verhouding van de draaimomenten
aangegeven.

O

A a wijzer
B a vaste magneet
C a krulsspoeltjes
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Figuur 1.4. Principiële opbouw van een
krulsspoelmeter.

—- -t kenmerk van de kruisspoelmeter is dat hij
ifhankelijk is van de spanning. Daarom wor==n ze b.v. veel in auto’s toegepast voor het mevan temperatuur e.d., omdat de variërende
==;kuspanning geen invloed op de aangegeven
aarde mag uitoefenen.

>e elektromagnetische meter
=:en weekijzeren plaatje is aan een as met wijzer
levestigd en bevindt zich voor het centrum van
^sen spoel. Als men nu een meetstroom door de
spoel stuurt, ontstaat in de spoel een magnetisch
—veld waardoor het weekijzeren plaatje wordt ge
magnetiseerd. In deze toestand wordt het plaatje
aangetrokken door het veld in de spoel. Hier
door gaat de aan het plaatje bevestigde wijzer
bewegen, totdat er een evenwicht is tussen de
kracht die de spoel op het plaatje uitoefent en
het gewicht van het plaatje t.o.v. het draaipunt.
Aan de as is tevens een zuiger aangebracht voor
de nodige demping.
De kracht wordt bepaald door het produkt van
de induktie in de spoel en de poolsterkte van de
kern. Omdat deze beide evenredig zijn met de
stroom is de kracht evenredig met het kwadraat
van de stroom. Hierdoor is de schaal van dit
soort meter zeer ongelijkmatig. Door het aan
passen van de vorm vap het plaatje kan men
haast elke willekeurige schaalverdeling krijgen.
Er moet rekening mee worden gehouden, dat ten
gevolge van het remanent-magnetisme de meter
bij toe- en afnemende stroom een afwijkende
waarde zal aangeven.
v_
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Figuur 1.5. Principiële opbouw van een elektromagnetische meter.

Bij het omkeren van de stroom zullen eveneens
het veld in de spoel en de induktie in het ijzer
omkeren. De richting van de kracht blijft dus
hetzelfde. Daardoor is deze meter ook voor wis
selstroom bruikbaar tot zo’n 250 Hz.
Door hysteresis- en wervelstroomverliezen ont
staan fouten bij wisselstroommetingen. Door
een geschikte keuze van ijzerlegeringen en kleine
afmetingen van het plaatje kan de fout klein
worden gehouden.
Door de vorm van de induktiekromme geeft de
meter bij een wisselstroom met dezelfde effektieve waarde als een gelijkstroom minder aan dan
de waarde van de gelijkstroom. Daarom worden
voor gelijk- en wisselstroom vaak verschillende
schalen aangebracht. Bij de moderne elektro
magnetische meters is ook dit nadeel verholpen
door toepassing van bepaalde ijzerlegeringen.
De toepassing van de meter bepaalt de uitvoering
van de spoelwikkeling. Door verschillende spoelwikkelingen aan te brengen kunnen verschillende
meetbereiken worden verkregen. De elektromag
netische meter is zeer stevig van konstruktie en
kan gemakkelijk zo zwaar worden uitgevoerd
dat hij tegen een flinke overbelasting bestand is.
Hierdoor is hij vooral geschikt als bedrijfsmeter.
Een belangrijk nadeel is het grote eigen verbruik,
dat veel hoger is dan bij de draaispoelmeter. De
nauwkeurigheid is tegenwoordig zo groot dat de
ze meter zelfs voor laboratoriumgebruik ge
schikt is.

Praktische opbouw van een
universeelmeter
Met een universeelmeter kunnen altijd minstens
gelijkspanning, gelijkstroom, wisselspanning en
weerstand gemeten worden. In figuur 1.6 is zo’n
meter getekend.
Elke universeelmeter bestaat uit twee delen: het
aflezingsgedeelte en het bedieningsgedeelte met
de meetbereikenschakelaar. De aflezing bestaat
uit een van de genoemde meetinstrumenten
(meestal een draaispoelmeter) waarop de schalen
voor de verschillende meetbereiken staan.
a) De wijzer
Figuur 1.7 toont verschillende wijzervormen. Bi
de keuze van het wijzertype wordt altijd eei
compromis gesloten: een dunne wijzer ki
nauwkeurig worden afgelezen, maar is slecht
zien; een dikke wijzer is niet nauwkeurig af te 1__
zen, maar is wel duidelijk zichtbaar.

b) De schaal
In figuur 1.8 staan verschillende schaalinde^S
gen; de toepassing hangt af van het gebruis

Meier voor gelijkstroom

'Ny

Meter voor wisselstroom

Meter voor gelijk- en wisselstroom
Drlelasenmeter

Meter voor vertlkale opstelling

i—i

d> —

Meter voor horizontale opstelling

Meter voor opstelling onder een hoek

O
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Nulpuntsinstelllng

☆

Beproevingsspannlng 500 V

Ik

Beproevingsspannlng 2 kV

0.5

Aanduiding van de klasse
9811-1.9
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Figuur 1.9. De belangrijkste schaaltekens

Figuur 1.6. Eenvoudige universeelmeter.

meetinstrument. In elk geval moet de meteruitslag op de bijbehorende schaal geijkt worden.
Als men de meteruitslag onder een hoek afleest,
zal er een afleesfout ontstaan (parallax). Om dit
te vermijden, hebben de duurdere universeelmeters een spiegelschaal. Wanneer men de wijzer
boven zijn spiegelbeeld afleest, is er geen afleesfout.
c) De schaaltekens
De schaaltekens geven informatie over de eigen
schappen van het meetinstrument. Ze geven
naast de te meten grootheid de klasse van de me
ter, opstelling, soort meter, beproevingsspanning en aanduidingen over gebruik en toebe
hoor. De belangrijkste tekens staan in figuur
1.9.

A
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Figuur 1.7. Verschillende wijzervormen.
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Figuur 1.8. Verschillende
schaalindelingen.
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laboratoriuminstrumenten
Klasse
Aanwijsfout
Opstellingsinvloed
Temperatuurinvloed
Opwarminvloed
Frekwentie-invloed
Beïnvloeding
1)
van
2)
buiten af
3)

0,1
± 0,1
± 0,1
± 0,1
±
± 0,1
± 0,75
± 1,5
±3

bedrijfsinstrumenten

0,2
0,2
0,2
0,2

0,5
0,5
0,5
0,5

0,2
0,75
1,5
3

0,5
0,75
1,5
3

1
1
1
1
0,5
1
0,75
1,5
3

1,5
1,5
1,5
1,5
0,75
1,5
0,75
1,5
6

5%
5%
5%
5%
2,5%
5%
0,75%
1,5%
6%

2,5
2,5
2,5
2,5
1,25
2,5
0,75
1,5
6

1) meter met afscherming
2) draaispoelmeter zonder afscherming
3) overige meters

Z)e nauwkeurigheid van het meetinstrument
-wordt met een klasse aangegeven. Deze klasse
■wordt altijd gegeven in procenten van de volle
schaaluitslag. De tabel geeft een overzicht van de
meest voorkomende klassen.
Af en toe is het nodig dat het nulpunt van de wij
zer opnieuw wordt ingesteld. Deze nulpuntinstelling gebeurt met instelschroef A (figuur 1.6) als
de meter niet in gebruik is.
De klasse geeft dus de maximaal mogelijke meetfout in procenten van de volle schaaluitslag aan.
De relatieve meetfout is daarom in de buurt van
het einde van de schaal het kleinst. Voorbeeld:
Bij een gelijkspanningsmeting is het meetbereik
30 V; de opgegeven klasse is 2,5. Bij elke meterstand in het 30 V -bereik is de mogelijke meet
fout dan ± 0,75 V.

meetspanning.
Bij een spanningsmeting wordt de universeelmeter parallel aan de onbekende spanning gescha
keld. De ingangsweerstand vormt dus ook een
parallelschakeling met de weerstand waarover
gemeten wordt.
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De ingangsweerstand

Figuur 1.10. Spanningsmeting aan de basis
van een transistortrap.

Een van de belangrijkste gegevens van een universeelmeter is de ingangsweerstand. Hoe hoger
de waarde van de ingangsweerstand, hoe minder
de invloed op de te meten spanning is. Dit is
vooral belangrijk bij het meten aan hoogohmige
transistorschakelingen. De ingangsweerstand per
volt meetbereik bij universeelmeters kan varië
ren tussen 10012 /V en 100.000 Q /V voor ge
lijkspanning, en ligt voor wisselspanning een
faktor 2 tot 10 lager.
De werkelijke weerstand die voor de meting van
belang is, wordt gevonden door het vermenigvul
digen van het ingestelde meetbereik (de waarde
aan het einde van de schaal) met de aangegeven
ingangsweerstand per volt. Voorbeeld: Bij een
ingangsweerstand van 20 kQ/W en een ingesteld
meetbereik van 10 V is de werkelijke ingangs
weerstand van de meter 20 • 10 = 200 k£2. Deze
ingangsweerstand heeft de meter dus altijd op dit
meetbereik, onafhankelijk van de aangeboden

In figuur 1.10 moet de basisspanning van de
transistor gemeten worden. In werkelijkheid
staat op het knooppunt R1/R2 en de basis van
Tl een spanning van circa 3,3 V. Wordt de span
ning gemeten met een universeelmeter (Ri = 20
k£2/V; meetbereik 5 V), dan geeft deze 2,9 V
aan (de meetfout van het instrument wordt hier
buiten beschouwing gelaten). Als nu een univer
seelmeter met een ingangsweerstand van 5 k Q/V
wordt gebruikt, dan is de ingangsweerstand op
het 5 V -bereik maar 25 kD. Door de parallel
schakeling met R2 ontstaat een foutieve aanwij
zing; het instrument wijst maar 2,2 V aan. Als
geen rekening wordt gehouden met de ingangs
weerstand, kan dat gemakkelijk tot een onjuiste
konklusie leiden. Men zoekt dan naar defekti
onderdelen en foutieve verbindingen die hele—
maal niet aanwezig zijn.
Bij een spanningsmeting moet rekening worde—

gehouden met de ingangsweerstand. Als deze een
faktor 10 groter is dan de meet weerstand, kan de
fout verwaarloosd worden.
De spanning over weerstand R2 kan berekend
worden uit de vergelijking
Rz
UR2 = UB •
Ri + Rz
Ub is de voedingsspanning.
Door parallelschakeling met de ingangs
weerstand Rj verandert de vergelijking in
UR2 = UB •

R2 // Ri

Het bedieningsgedeelte
In het algemeen bestaat het bedieningsgedeelte
uit de meetbereikschakelaar en twee stekerbussen, die dienen voor de aansluiting van de meet
snoeren (figuur 1.6). Meestal staat bij de ene bus
© V-£3-mA en de andere bus © COM (= ge
meenschappelijke aansluiting). Met knop B kan
het nulpunt bij weerstandsmetingen worden in
gesteld. Met de meetbereikschakelaar worden
het soort meting en het bereik gekozen. De ver
schillende opschriften staan in onderstaande tabel.
Er zijn ook apparaten in de handel, die nog meer
dan de bovengenoemde mogelijkheden hebben.
Zo zijn er duurdere meters die b.v. ook nog wis
selstroom, kapaciteit, spanningsverhouding in
dB en transistoren kunnen meten. Bij aankoop
van een dergelijke meter kan men zich beter eerst
afvragen of al deze mogelijkheden ook gebruikt
zullen worden.
Opschrift
VDC

Betekenis
gelijkspanningsmeting

mA =

gelijkstroommeting
gelijkstroommeting
weerstandsmeting
weerstandsmeting
wisselspannlngsmeting

Q
kQ
VAC

•12

In figuur 1.11 is de principe-schakeling van een
universeelmeter getekend. Met dit apparaat kun
nen gelijk- en wisselspanningen en -stromen ge
meten worden. Alle gewone meters zonder ver
sterker werken volgens dit principe. Duurdere
apparaten zijn ook nog tegen overbelasting be
veiligd.
De nummers in de tekening hebben de volgende
betekenis:
1.
2.
3.
4.

R2 // Ri + Rj

A=

Het principe van de universeelmeter

Draaispoelmeter
Gelijkrichter
Schakelaar voor gelijk- of wisselstroom
Schakelaar met weerstanden voor ge
lijkstroom
5. Schakelaar met weerstanden voor wis
selstroom
6. Schakelaar met weerstanden voor ge
lijkspanning
7. Schakelaar met weerstanden voor wis
selspanning
8. Brugweerstand
9. Extra weerstanden voor wisselstroommetingen
0. Gemeenschappelijke aansluiting
1. Aansluiting voor stroommeting
U. Aansluiting voor spanningsmeting
Analoge meetapparaten zijn niet meer weg te
denken bij de ontwikkeling van de elektrotech
niek en elektronica. Ook tegenwoordig, nu de
bouw van digitale meetinstrumenten niet moei
lijk meer is, nemen ze nog een vaste plaats in bij
de bewakings- en meettechniek. In het volgende
hoofdstuk worden enkele interessante toepassin
gen van de universeelmeter behandeld.

Opmerkingen
afgelezen waarde in V (volt)
DC: direct current =
gelijkstroom
afgelezen waarde in mA
mA = milliampere
afgelezen waarde in A
(ampère)
afgelezen waarde in Q
(ohm)
afgelezen waarde in kI2
(kiio-ohm)
afgelezen waarde in V
AC: alternating current =
wisselstroom
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Figuur 1.11. Princlpe-schakeling van een uni
verseel meter.

effektieve en gemiddelde waarde
Menig aankomend clcktronica-hobbyist zullen
begrippen als effektieve cn gemiddelde waarde
vreemd in dc oren klinken. En zo niet, dan is
het nog maar de vraag of bekend is wat hiermee
precies bedoeld wordt. Vandaar dat wc nu op
eenvoudige wijze, zonder moeilijke hersen
gymnastiek, een duidelijke uitleg over deze
begrippen trachten te geven.
Stromen cn spanningen kunnen we ondcrverdclen in twee hoofdgroepen: met gelijk
blijvende (konslante) en met variërende waar
de. Variërende stromen cn spanningen kunnen
zowel een willekeurig als een periodiek verloop
vertonen. Daarbij kan ook nog dc
polariteit om keren; we spreken dan van wissel
stroom c.q. -spanning.
Bij gelijkstromen en -spanningen hebben
we niets te maken met begrippen als effektieve
cn gemiddelde waarde. Waarom niet? Wel,
omdat we bij gelijkstroom of -spanning slechts
ëën waarde kennen, en dat is dc waarde waarin

we deze stroom of spanning uitdrukken. We
spreken dus van een stroom van 5 ampère en van
een spanning van 3,5 volt. Het opgeven van de
grootte van een gelijkstroom of -spanning levert
zoals blijkt geen problemen op omdat de
waarde konstant is. Anders wordt het, en meteen
ook moeilijker, wanneer we te maken hebben
met een variërende stroom of spanning of zelfs
een van polariteit wisselende stroom of span
ning.
(Omdat het hierna behandelde zowel voor
stroom als spanning geldt, wordt ter vereen
voudiging alleen maar over stroom gesproken).
In figuur 1.12 zijn een drietal stroomvormen
grafisch weergegeven. Figuur 1.12a stelt een
gelijkstroom voor, figuur 1.12b een variërende
stroom en figuur 1.12c een wisselstroom.
Bewust zijn hier geen nette vormen (bijvoor
beeld sinusfunkties) getekend, omdat - zoals
wc later zullen zien - de begrippen effektieve
cn gemiddelde waarde niet gebonden zijn
aan de vorm van de grafische voorstellingen van
dc stroom.
13
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toe te kennen, is deze stroom bepaald; er is
maar één sinusvormige stroom met deze top
waarde en deze periodetijd. We zullen later zien
dat de periodetijd voor de effektieve en de
gemiddelde waarde geen enkele rol speelt.

A

-I

I

Figuur 1.13. Een veel voorkomende
stroom vorm is de sinusvormige wissel
stroom. Door een topwaarde i en een
periodetijd T is deze stroom geheel
bepaald.

1.12.C

De effektieve waarde

Figuur 1.12. Stromen (c.q. spanningen)
kunnen we in twee groepen verdelen:
gelijkstromen (figuur 1.12a) en variërende
stromen (figuur 1.12b). Als een variërende
stroom van polariteit wisselt, spreken we
van een wisselstroom (figuur 1.12c).

Maar nu komt het probleem. Stel, men voert
deze stroom door een weerstand R en men wil
het vermogen berekenen dat in deze weerstand
gedissipeerd wordt. Bij een gelijkstroom is dat
eenvoudig met de volgende formule te bepalen:
P= U-I
en aangezien
U = I-R
P= I3-R
geldt ook

Uit figuur 1.12a blijkt dat het uitdrukken
zoals gezegd geen probleem oplevert. Maar hoe
zou men de waarde van de stroom uit figuur
1.12b of 1.12c moeten uitdrukken? Men zou de
maximale waarde van de stroom i (de top
waarde) kunnen noteren, maar dat is niet
voldoende. Er zijn namelijk oneindig veel
andere variërende stromen te bedenken met
eenzelfde maximale waarde maar toch andere
vormen. Het is duidelijk dat deze verschillende
stroomvormen ook een verschillend effekt
(hoeveelheid warmte) in een weerstand geven.
Wiskundig kan men dergelijke variërende
stromen alleen in een waarde uitdrukken,
indien zij in wiskundige funkties vast te leggen
zijn. Zijn de funkties (dit kan er ook maar één
zijn) periodiek (wederkerend), dan blijft die
waarde in de tijd gelijk.
Een veel voorkomende funktie is de sinusoïde,
kortweg sinus genoemd. Figuur 1.13 geeft een
sinusvormige stroom weer. Door aan deze
stroom een topwaarde i en een periodetijd T
14

Als we nu de sinusvormige stroom wiskundig
kunnen omrekenen tot een gelijkstroom die in
diezelfde weerstand R hetzelfde effckt (even
veel warmte) geeft, dan levert het berekenen
van het wisselstroomvermogen ook geen pro
bleem op. De berekende stroom noemt men nu
de effektieve waarde. De definitie hiervoor luidt
als volgt:
De effektieve waarde van een variërende stroom
is gelijk aan die van een gelijkstroom die in
eenzelfde konstante weerstand gedurende een
zelfde tijd een gelijke hoeveelheid warmte
opwekt.
De effektieve waarde is dus slechts een reken
grootheid om het wisselstroomvermogen te
kunnen berekenen in een (konstant blijvende)
weerstand R.
Hoe berekenen we nu de effektieve waarde? Als
we de sinusvormige stroom nu eens in oneindig
veel kleine stukjes verdelen (zie figuur 1.14),
dan kunnen we stellen dat de stroom i binnen
zo’n klein stukje *t nagenoeg konstant is.

i
•eff. = -r=

l

v2

Evenzo geldt voor de effektieve spanning:
Ueff. =

Figuur 1.14. Verdelen we de stroom in
oneindig veel kleine stukjes At, dan kan
men stellen dat de stroom i binnen zo'n
klein stukje nagenoeg konstant is.

Voor zo’n stukje geldt dus de vermogcnsformulc
voor gelijkstroom:
Pa = i2 *R
Als wc alle vermogensstukjes optellen en de
som delen door het aantal stukjes, dan krijgen
we het gemiddeld vermogen (gelijkstroomvermogen). In formulevorm:

(ij • R + £ • R + i? .. . +£ • R)

P = -----------------------------------------n
..2

.2

.2

.2.

Ol + *2 + >3 • • • +>n)
p = --------------------------- • R
n
Waarbij n oneindig groot is.
Uiteindelijk willen we een formule krijgen die
er zo uit ziet:
p = ieffektief * R
Uit beide formules blijkt dat:
..2 . .2 . .2
. .2.
(ij + i2 +13 • •. + in)

leff. =

leff.

-V

n
T2—2—2
*1 + >2 + *3 • • • +In

n

De effektieve waarde is dus gelijk aan de wortel
uit het gemiddelde van de kwadraten. Om een
voldoend nauwkeurige waarde te krijgen, dient
men de sinusvormige stroom in zo klein moge
lijke stukjes te verdelen. Dit levert een onbegon
nen rekenwerk op. Via integraalrekenen is dit
echter vlug en exakt te bepalen. We besparen u
de wiskundige afleiding en geven de formule
waarmee de effektieve waarde van een sinus
vormige stroom berekend kan worden (mits de
topwaarde f bekend is):

42

Uit bovenstaande formules blijkt dat de
frekwcntie van de sinusvormige stroom of
-spanning geen rol speelt bij het bepalen van de
effektieve waarde. Dat klopt ook wel, aan
gezien door het middelen van de kwadraten van
de oneindig vele stukjes waarin we een periode
verdeelden, de periodetijd wegvalt.
Bedenk wel dat de effektieve waarde als reken
grootheid alleen zin heeft bij het bepalen van
het vermogen in een /'constante weerstand (want
daar zijn wc bij het afleiden van de formules
van uitgegaan).
Gemiddelde waarde
Tot nu toe hebben we de weerstand R steeds
konstant verondersteld. In de praktijk zijn
echter legio gevallen waarin dat niet het geval is.
Figuur 1.15a geeft een dergelijkc situatie weer.
Een batterij met een konstante spanning U
voedt een klasse-A versterker, die met een
De
sinusvormig signaal uitgestuurd wordt,
versterker vormt dus een variërende belasting
voor de batterij en kan dus niet gezien worden
als een konstante weerstand. Voor het berekenen
van het door de batterij afgegeven wisselstroomvermogen kunnen we als rekengrootheid voor
de wisselstroom niet de effektieve waarde
gebruiken. De formule P = i
R is dus
onbruikbaar omdat de weerstand R niet kon
stant is.
De formule P = U • I is wel geschikt, indien de
variörende stroom in een bepaalde waarde uit
te drukken zou zijn Dit doen we als volgt.
Verdelen we de positieve periodehelft van de
wisselstroom (gearceerde vlak in figuur 1.15b)
echter weer in oneindig veel kleine stukjes *t
(zie figuur 1.15c), dan geldt in ieder geval voor
elk klein stukje:
Pa = U • i
Het totale vermogen van de positieve periode
helft is dan gelijk aan het gemiddelde van alle
vermogensstukjes:
_ (U • ii + U • i2 + U • i3 ... + U • in)
p =---------------------------------------------------n
P=U •

(il + i2 + *3 • • • + >n)
n

Uit de formule blijkt dat het vermogen gelijk i
1

I

Ook deze formule levert weer een onbegonnen
rekenwerk op. Via intcgraalrekenen kan aan
getoond worden dat de gemiddelde waarde van
een sinusvormigc wisselstroom, gemeten over
een halve periode, gelijk is aan:

►

A

.

+

_ 2 *

‘gcm. “ ~ * 1
Evenzo geldt voor de gemiddelde waarde van
een sinusvormige wisselspanning, gemeten over
een halve periode:

"-T ^
1.15 a

2

Ugem. “ - • u
l

/
/
/_

•o

t
115.b

I

1
*1 - *2-*3 •*« —

Hoe zit dat nu met de andere periodehelft? De
gemiddelde waarde daarvan is precies gelijk aan
die van de eerste helft, maar dan wel negatief.
Dat betekent dat de gemiddelde waarde van
een sinusvormige wisselstroom of -spanning
gelijk is aan nul (positief + negatief = nul).
Betekent dat dan dat de batterij niets aan
wisselstroomvermogen levert en dus zonder en
met uitsturing van de versterker gelijk belast
wordt? Inderdaad! De belastingsstroom wijzigt
wel kontinu (zie figuur 1.15b), maar gemiddeld
blijft deze gelijk aan de ruststroom I0. Nog
maals: let wel, het gaat hier om een klasse-A
versterker.
Ook voor de gemiddelde waarde van een
variërende stroom kunnen we een definitie
geven:
De gemiddelde waarde van een variërende
stroom is gelijk aan die van een gelijkstroom
die in eenzelfde tijd een gelijke hoeveelheid
lading verplaatst.

-*n
1.15.c

Figuur 1.15. De versterker A vormt een
variërende belasting voor de batterij
(figuur 1.15a), waardoor deze een stroom
levert volgens figuur 1.15b. Om het door
de batterij geleverde wissel stroom vermogen te kunnen berekenen, verdelen
we de wisselstroom ook weer in oneindig
veel stukjes
(figuur 1.15c).

aan het produkt van de konstante spanning en
de gemiddelde waarde van de stroom Wc
kunnen dus ook schrijven:
P - U • Igemiddeld
Uit beide laatste formules volgt:
1 gcm. _(il + i2 + i3... + in)
n
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De draaispoelmeter: gemiddeld of
effektief?
Nu we het toch over deze begrippen hebben,
kunnen we ons ook eens afvragen wat de
draaispoelmeter in onze multimeter aanwijst;
effektief of gemiddeld? In feite beide! Dat is
natuurlijk te gek. In één keer twéé waarden
aangeven is onmogelijk. Hoe zit dat dan? In
principe wijst de draaispoelmeter de gemiddelde
waarde aan, tenminste daar is hij gevoelig voor.
Zet de meter maar eens op gelijkspanning,
zodat hij zowel positief als negatief kan uitslaan,
en lt
sluitt . er een
op aan. Hetr
, _ wisselspanning
4
,. ....................
resu,taat 18 nul* Dc mctcrnaald slaat met uit (of
tri,t hoogstens iets, afhankelijk van dc demping
en dc traagheid van het meetsysteem). Hij wijst
dus dc gemiddelde waarde aan, en die is over
meerdere pcriodchclftcn gemeten gelijk aan nul..
(Dc effektieve waarde daarentegen niet!). Maar1
hoe kunnen wc dan toch de effektieve waarde,
meten? Wc zetten dc meter daartoe in dc stand

"wisselspanning”. Er treedt nu (dubbelzijdige)
gclijkrichting op, waardoor de gemiddelde
waarde niet meer gelijk is aan nul, maar gelijk,
is aan die van een periodchelft (aangezien alle
periodchelftcn door het gelijkrichten positief
geworden zijn). De meter wijst dus nog steeds
de gemiddelde waarde aan. Uit de afgeleide
formules kan men zien dat er een konstante
verhouding bestaat tussen de effektieve en de
gemiddelde waarde van een dubbelzijdig gelijk
gerichte sinusvormigc stroom of spanning. Deze
verhouding wordt uitgedrukt in de zogenaamde
vormfaktor, in formule:
effektieve waarde
vormfaktor =
gemiddelde waarde
Voor zuivere sinusvormigc stromen of span
ningen bedraagt de vormfaktor:
1
=■ y/2 : — = 1,11
L

7T

Aangezien deze vormfaktor konstant is, kan
men de schaal van de meter in effektieve
waarde kalibreren. Let wel: de aanwijzing in
effektieve waarde is alleen juist indien sinus
vormigc stromen of spanningen gemeten
worden.
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De multimeter als
universele meter
Met een vrij goedkope multimeter kunnen ge
lijkspanningen, gelijkstromen, wisselspanningen
en weerstanden gemeten worden. Om bij het me
ten een goed resultaat te krijgen moet op de vol
gende punten gelet worden,
o Voor de meting kontroleren, of de wijzer op
het nulpunt van de gebruikte schaal staat,
o Het grootste meetbereik kiezen en dan terug
draaien tot de meter een zo groot mogelijke
uitslag geeft.
o Bij het aflezen van de gemeten waarde er
voor zorgen, dat de wijzer bij een meter met
spiegelschaal precies boven zijn spiegelbeeld
staat. Bij een meter zonder spiegelschaal
moet men loodrecht op de schaal kijken en
de waarde aan de punt van de wijzer aflezen,
o Bij spanningsmetingen rekening houden met
de ingangsweerstand van de meter. Bij
stroommetingen moet de meter een lage in
wendige weerstand hebben om geen invloed
uit te oefenen op de meting.
Spannings-, stroom- en weerstandsmetingen zijn
vrij eenvoudig uit te voeren en geven meestal
geen problemen. Daarom wordt er hier verder
niet op ingegaan. Het is veel interessanter om te
kijken hoe met een multimeter en een passende
hulpschakeling ook andere grootheden (b.v. frekwentie en vermogen) kunnen worden gemeten.
Eerst is het nog van belang om te weten hoe het
meetbereik vergroot kan worden. In de schake
ling van figuur 1.11 staan al verschillende
weerstandsdelers getekend. Het volgende gedeel
te beschrijft hoe men een meter m.b.v. weerstan
den aan de omstandigheden aanpast.
18

Uitbreiding van het meetbereik
Wil men een draaispoelmeter in een apparaat in
bouwen, dan moet de meter aan de te meten
grootheid worden aangepast. Dit kan bereikt
worden door weerstanden parallel of in serie met
het instrument te schakelen. Om het stroombereik uit te breiden worden weerstanden parallel
aan de meter geschakeld (ook shunt genoemd).

t)o

i
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Figuur 2.1. Uitbreiding van het meetbereik
met een parallelweerstand (shunt).
Voor de stroommeting in figuur 2.1 staat een
draaispoelmeter ter beschikking met een inwen
dige weerstand van 100 £2 en een meetbereik van
1 mA. De stroom die wordt gemeten is maxi
maal 1 A. Aangezien de draaispoelmeter 1 mA
nodig heeft voor volle uitslag, moet 999 mA
door de shuntweerstand gaan.
IS = I - Ii
= 1000 mA — 1 mA
= 999 mA
De spanningsval over de meter (en dus ook over
de shunt is:

Us = Ui = Ii • Rj
= 1 mA • 100 D
= 100 mV
Met behulp van de wet van Ohm kan nu de waar
de van parallelweerstand Rs berekend worden.
RS = i^
IS
100 mV
999 mA
= 0,1001

den wegens de overgangsweerstand van de scha
kelaar.
Een nadeel van de meeste multimeters is de vrij
lage ingangsweerstand. Met behulp van de scha
keling in figuur 2.3 kan deze vergroot worden.

vl

T 18V
i (2x9v)

Om de stroom van 1 A te kunnen meten, moet
weerstand Rs een waarde van 0,1 Q hebben.
Als met de draaispoelmeter van daarnet een
spanning van 5 V gemeten moet worden, dan is
i.p.v. de shunt een voorschakelweerstand Rv
nodig.

Figuur 2.2. Uitbreiding van het meetbereik
met een voorschakelweerstand.

BF245
E300

BF244,
2N3819
9811-2.3

Met de gegevens Rj = 100 £2 en Ii = 1 mA is de
spanningsval over de meter 100 mV bij volle uit
slag. De overige 4,9 V moet dan over Rv staan.
RV =
Ii
= 4,9 V
1 mA
= 4,9 k
Om een waarde van 4,9 kfi te krijgen zijn 4
meetweerstanden nodig, nl. 4,7 kQ + 180^2 +
10 ü + lOfi.
De beide voorbeelden tonen, hoe een draaispoel
meter voor een bepaalde toepassing geschikt
wordt gemaakt. Deze berekeningen zijn b.v. no
dig, als men bij een netvoeding een spannings- en
een stroommeter wil inbouwen.
Wil men verschillende spanningsbereiken heb
ben, dan kan voor elk bereik weerstand Rv bere
kend worden. Door middel van een schakelaar
kan dan de passende voorschakelweerstand bij
een gewenst meetbereik worden gekozen. Bij
stroommetingen is deze metode niet aan de ra-

Figuur 2.3.
Het wil nog wel eens voorkomen, dat er spannin
gen moeten worden gemeten over zodanig hoge
weerstandswaarden dat de aanwezige multimeter
niet gebruikt kan worden, wegens een te hoog ei
genverbruik. Bij het meten aan hoogohmige
schakelingen, zoals bv. voorversterkers en MOScircuits, is het dan prettig als een hulpapparaatje
beschikbaar is waarvan de ingangsweerstand
zeer hoog is t.o.v. de meetweerstand, maar wel
ke géén onbekende versterking geeft.
De meest voor de hand liggende schakeling zal
zijn opgebouwd met een FET welke als sourcevolger is geschakeld.
Het hier beschreven ontwerp voldoet aan beide
eisen; de ingangsweerstand is zeer hoog, terwijl
de versterking van de source-volger praktisch ge
lijk is aan 1 x. De schakeling bestaat uit een
source-volger Tl met een stroombron T2. Voor
deze laatste is een FET-stroombron gekozen,
omdat hiervan de temperatuurafhankelijkheid
zeer laag is.
De ingangsweerstand van Tl is ca. 10 MQ. De
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spanning op de source is hoger dan de kunstma
tige nul die verkregen wordt Van de spanningsdeler R3/R4 over de voeding. De spanning op de
drain van T2 is lager dan de nul, als er voldoende
stroom door Tl en T2 loopt. Met de regelbare
aftakking op P3 kan dus de spanning over de
meter nul worden gemaakt.
De instelling van de schakeling vindt plaats door
met PI de stroom door Tl en T2 in te stellen op
ongeveer 1 mA. Dit is te kontroleren door de
spanning over P3 te meten (4,7 V). Vervolgens
wordt met de loper van P3 de meter grof op nul
ingesteld, waarna de fijnafstelling van de nul ge
schiedt m.b.v. P2. De waarden van PI, Rl, P2
en P3 gelden voor een meter met een gevoelig
heid beter dan 10 kD/V (volle schaal <'
100 fiA). Bij gebruik van een ongevoelige meter
dient de stroom door de FET’s overeenkomstig
te worden verhoogd en moeten de weerstandswaarden dus worden verlaagd. Voor een prettig
werkende schakeling dient de FET-stroom onge
veer het tienvoudige van de meterstroom (voor
volle schaal) te zijn. Voor de voeding kunnen
twee in serie geschakelde 9 V-batterijen worden
gebruikt. Uiteraard kan ook een 18 V-voeding
worden toegepast, welke niet behoeft te zijn
gestabiliseerd. De maximaal toelaatbare voe
dingsspanning bedraagt 30 V. Bij 18 V voe
dingsspanning is het stroomverbruik ongeveer
10 mA. De maximaal verwerkbare ingangsspanning is dan plus of min 6 V. Bij negatieve span
ningen moet de meter dan worden omgepoold.
Om hogere spanningen te kunnen meten, dient
een ingangsspanningsdeler te worden toegepast.

In plaats van de in schakeling 2.3 gegeven FET’s
E 300 kunnen ook de types BF 244, BF 245 en
2N3819 gebruikt worden. De aansluitgegevens
staan in figuur 2.3.

Periode en frekwentie
In een gelijkstroomketen is de stroomrichting al
tijd hetzelfde, d.w.z. de stroom gaat alleen ”van
plus naar min”. Bij een wisselstroomketen ver
andert de stroomrichting echter voortdurend.
Een volledige trilling noemt men een periode,
onafhankelijk van de golfvorm. De frekwentie is
het aantal perioden per sekonde. De eenheid van
frekwentie is de "hertz” (Hz). Het verband tus
sen periodeduur en frekwentie volgt uit de verge
lijking:
1
T = —
f
T = periodeduur
f = frekwentie
De frekwentie van het 220 V -net in Europa is
50 Hz; dit komt overeen met een periodeduur
van 20 ms. In elektronische schakelingen daaren
tegen kunnen de meest uiteenlopende frekwenties voorkomen.
Figuur 2.4. De tekening laat zien hoe de FEThulpschakeling op een universeelmeter wordt
aangesloten.
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Er bestaan speciale frekwentiemeters voor het
meten van frekwentie en periodetijd. Bij de hui
dige stand van de techniek zijn ze meestal uitge
voerd met geïntegreerde schakelingen en be
schikken ze over een digitale uitlezing. Met de
hierna beschreven schakeling kunnen echter ook
met een eenvoudige multimeter frekwentiemetingen worden verricht.
Een universeelmeter of multimeter doet zijn
naam pas werkelijk eer aan, als hij ook andere
grootheden dan stroom, spanning en weerstand
kan meten. Om dit te kunnen, moet de te meten
grootheid door een schakeling in b.v. een span
ning worden omgezet. De hier behandelde
frekwentie-naar-spanning-omzetter maakt elke
multimeter geschikt voor het meten van frekwenties tussen 10 en 10.000 Hz.
Bij dit ontwerp is gekozen voor een frekwentienaar-spanning-omzetter in IC-vorm; de 4151 van
Raytheon. In feite betreft het hier een spanningnaar-frekwentie-omzetter, maar de application
notes verraden een universeler gebruik. Dit IC
staat garant voor een nauwkeurigheid van om de
1% (afgezien van de nauwkeurigheid van de
multimeter), zodat met vrij grote zekerheid
gesteld kan worden dat de frekwentie juist geme
ten wordt.
Omdat de 4151 speciale eisen stelt aan de vorm
en de amplitude van het te meten signaal, wordt
de ingangstrap gevormd door een komparator,
die signalen met een willekeurige vorm en een
amplitude van minstens 50 mV omzet in een
bruikbare vorm. De ingang is bestand tegen
spanningen tot 400 Vt. Als uitgangstrap dient
een kortsluitvaste éénmaal-versterker.
Enkele specifikaties:
frekwentiebereik
:
ingangsimpedantie
:
gevoeligheid
:
maximale ingangsspanning
:
uitgangsbelasting
:

10 Hz ... 10 kHz
> 560 kf3
50 mVtt
400 V top
^5 kQ voor
10 V volle
schaal)

Figuur 2.5 toont het komplete schema van het
voorzetapparaat. De AC-ingang (gelijkspannin
gen worden geblokkeerd) kan alleen spanningen
van 400 Vt verwerken, indien de werkspanning
van Cl hier op aangepast is. De dioden Dl en D2
beschermen de komparator (IC1) tegen te hoge
spanningen. Om te zorgen dat de ingangen van
1C1 niet negatief kunnen worden zijn deze
d.m.v. de spanningsdeler R3/R4 op halve voedingspotentiaal gebracht. R2 is t.o.v. de zeer hoge ingangsimpedantie van de 3130 verwaarloosbaar, zodat beide ingangen zich op gelijke span-
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Figuur 2.5. Een frekwentle-naar-spannlng-omzetter (4151), voorafgegaan door een komparator (IC1) en gevolgd door een buffer (1C3),
maakt frekwentie-aflezing op een multimeter
mogelijk.
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ning bevinden. Afhankelijk van de offsetspanning (hoe klein dan ook) zal de uitgang één
van de uitersten (0 of 15 V) van de voedingsspan
ning aannemen. Een ingangssignaal zal vanwege
R2 sterker op de niet-inverterende dan op de in
verterende ingang van de komparator vertegen
woordigd zijn.
Hierdoor zal de komparator omklappen. Dit
omklappen wordt nog eens versneld door C3.
Het uitgangssignaal van de komparator wordt
nu door de 4151 in een korresponderende ge
lijkspanning omgezet. De relatie tussen frekwentie en spanning is volgens onderstaande formule
bepaald:
U _ R9 • Rn • Cs (V/Hz)
~T 0,486 (R10 + Pi)
Met de in het schema aangegeven dimensionering is een omzetting van 1 V per kHz beoogd.
Op een 10 V-schaalbereik stemt een volle uitslag
dus overeen met 10 kHz. Meters die niet over een
10 V-bereik beschikken, maar wel bijvoorbeeld
over een 6 V-bereik, kunnen eveneens gebruikt
worden. Volle uitslag stemt dan overeen met
6 kHz. Diegenen die de mogelijkheden van de
schakeling volledig willen benutten, kunnen PI
zo afregelen dat 6 V uitslag overeenstemt met
10 kHz; d.m.v. een weinig hersengymnastiek
kunnen dan toch frekwenties tot 10 kHz afgele
zen worden. In sommige gevallen kan hel nood
zakelijk zijn de waarden van R 10 en/of PI aan
te passen. De weerstand tussen punt 2 van IC2 en
aarde mag echter nooit kleiner worden dan
500&.
Als uitgangsbuffer dient eveneens een 3130
(IC3). Afgezien van een hoge ingangsimpedantie, heeft deze opamp het voordeel dat hij als
spanningsvolger zeer kleine ingangsspanningen
met zijn uitgang volgt (grote uitsturingsruimte).
Lage frekwenties (beneden 1 kHz) kunnen dan
door een lager meetbereik (bijvoorbeeld 1 V) te
kiezen, nog steeds nauwkeurig afgelezen wor
den.
De uitgang is door R12 kortsluitvast. Om de
spanningsval over deze weerstand (meetfout) te
kompenseren, wordt de uitgangsspanning achter
R12 via de inverterende ingang met de spanning
op de niet-inverterende ingang vergeleken waar
door de spanningsversterking toch exact 1 maal
bedraagt. Door de weerstand treedt natuurlijk
wel in kombinatie met de inwendige weerstand
van de multimeter spanningsverlies op. Om toch
nog een volle uitslag van 10 V te kunnen berei
ken, mag de meterweerstand niet kleiner zijn dan
5 kQ. Bij een 10 V-schaalbereik houdt dit dan in
dat de multimeter minstens een inwendige
weerstand moet hebben van 500£2 /V. Wie dit
gereken allemaal te moeilijk vindt, kan zonder
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Figuur 2.6. PrinMayout en komponentenopstelling van het frekwentievoorzetapparaat.
Onderdelenlijst Weerstanden:

R1 = 560 k
R2 = 10 M
R3, R4, R12 = 2k2
R5, R6, R8 = 10 k
R7 = 4k7
R9 = 6k8
R10 = 5k6
R11 = 100 k
P1 = 10 k instelp.
Kondensatoren:
C1 = 22 n/400 V
C2 = 22 n
C3 = 3p3
C4, C5 = 10 n
C6 = ^ ju MKMof MKH
C7 = 56 p
Halfgeleiders:
D1, D2 = DUS
IC1, IC3 = 3130
IC2 = 4151

risico via proberen aan de weet komen of zijn
meter niet geschikt is; de maximale uitslag kan
dan eenvoudig niet bereikt worden. Er zal vrij
wel geen enkele multimeter te koop aangeboden
worden met een kleinere inwendige weerstand
dan 500 Q /V.
Niet alleen een multimeter, maar ook een los
draaispoelmetertje (i.p.v. een starre schaalverde
ling) kan gebruikt worden om in kombinatie met
deze schakeling bijvoorbeeld de frekwentie van
een generator af te kunnen lezen; geen "gelijkloopproblemen” door o.a. slijtage aan de potmeter waarmee de frekwentie ingesteld wordt.
Met de in figuur 2.6 gegeven print mag de op
bouw van de schakeling geen problemen geven.
Zoals vermeld, is het voorzetapparaat bestand
tegen ingangsspanningen van 400 Vt; het mense
lijk lichaam helaas niet! Daarom verdient de in
bouw in een deugdelijk geïsoleerd kastje extra
aandacht (mits men natuurlijk van plan is aan
dergelijke hoge spanningen te meten).
De voeding kan eenvoudig blijven. Deze hoeft
niet gestabiliseerd te zijn. Een trafo met een sekundaire spanning van 12 V, een brugcel en een

afvlakelko van 470 /u/25 V vormen de ingre
diënten voor een geschikte voeding. Wordt de
schakeling uit een batterij gevoed, dan dient deze
met een tantaalkondensator van 10 /i/25 V (tus
sen + en — van de batterij) ontkoppeld te wor
den.
Het ijken moet met een nauwkeurige generator
gebeuren. De frekwentie wordt op 10 kHz in
gesteld en met PI wordt de uitslag van de multimeter op de maximale waarde van het bereik
(bijv. 10 V) afgeregeld. Daarna kan de uitslag bij
lagere frekwenties gekontroleerd worden.

Wat is watt?
Dat is een vraag, die al menigeen zich bij het ko
pen van een versterker heeft gesteld. Het volgen
de apparaat voor de multimeter geeft het ant
woord; samen vormen ze een wattmeter. Maar
eerst wordt bekeken wat die watts nu betekenen.
Bij de beoordeling van kwaliteit en prijs van LFversterkers neemt het vermogen een belangrijke
plaats in. In de gegevens kan men verschillende
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soorten vermogens tegenkomen.
Bij de beoordeling van het versterkervermogen
moet ook rekening worden gehouden met de
luidspreker die wordt gebruikt.
Er zijn manipulaties aan de vermogensspecifikatie van een audio-versterker denkbaar, welke ingegeven door dezelfde motieven, zoals zo véék
gehanteerd bij de reklame - leiden tot schijnbare
van
betrekkelijk
verheffing
een
"onvermogende” versterker tot een krachtpat
ser. Het maximale "onvervormde” geluidsnivo,
dat met een bepaalde kombinatie van een stereoversterker met luidsprekers kan worden gepro
duceerd, hangt samen met het maximale "onvervormde” vermogen, dat de versterker aan de
luidsprekers kan leveren.
Dit gaat op, zolang het maximale vermogen dat
de luidsprekers "onvervormd” kunnen verwer
ken groter is dan het vermogen dat de luidspre
kers van de versterker toegevoerd krijgen;
m.a.w. zolang de luidsprekers niet de beperken
de faktor vormen voor de maximale "onvervormde” geluidsdruk.
Boven een bepaald nivo is het geproduceerde ge
luid niet langer "onvervormd”. De luisteraar is
al dan niet van oordeel, dat bij een bepaalde
stand van de volumeregelaar de muziek ”ruw
klinkt" tijdens luide passages.
Vaak wordt het "vastlopen” van het systeem
(het ondubbelzinnig optreden van sterke vervor
ming) ten onrechte toegeschreven aan de verster
ker. Er wordt een "zwaardere” versterker ge
bouwd of gekocht en het blijkt in zo’n geval, dat
de maximale hoeveelheid "genietbare herrie"
niet of nauwelijks hoger ligt dan in het eerste ge
val. Wèl is het aan de luidspreker toegevoerde
vermogen vergroot en daarmee de dissipatie
(warmte-ontwikkeling) in de spreekspoelen van
de luidsprekers; het gevaar voor vernieling van
de luidsprekers is niet denkbeeldig. (Het rende
ment van luidsprekers variëert tussen 1 en 5Vo:
dit houdt in, dat 95 è 99Vo van onze dure hifiwatts in ordinaire warmte wordt omgezet!)
Van vele luidsprekers is de vervorming in de ge
produceerde geluidsdruk als funktie van het
door de versterker toegevoerde vermogen moei
lijk vast te stellen. In ieder geval ontbreken volle
dige gegevens hierover in de specifikatie van
kommerciele luidsprekers. Daardoor mist men
ook de benodigde informatie om het maximale
versterker-vermogen af te stemmen op de moge
lijkheden van de luidspreker. Het bepalen van de
vervorming van de luidspreker vereist namelijk
sturing van de luidspreker met een enkelvoudig
sinus-signaal; met name bij hogere frekwenties
kan sturing met een sinus de luidsprekers (vooral
de midden-speaker en de "tweeter" in een driewegsysteem) al gauw de vernieling in helpen. (De
maximale belastbaarheid van een luidspreker is
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een verhaal apart; in ieder geval berust deze
nooit op sturing met een enkelvoudige sinus,
maar bijvoorbeeld op sturing met een ”gekleurd” ruis-signaal waarvan het frekwentiespektrum overeenkomt met een via statistische
"gemiddeld”
metoden
verkregen
muzieksignaal).
Aangenomen dat de belastbaarheid van een
luidspreker op realistische grondslagen berust
(en niet op "wishful thinking”) is er geen enkel
bezwaar tegen om een versterker te gebruiken in
kombinatie met "te lichte” luidsprekers, mits
men verstandig omgaat met volume- en toonregelaars.
Het kontinu- of sinus-vermogen van een verster
ker is het vermogen, dat de versterker bij sturing
met een sinus-signaal van een bepaalde frekwentie in een belastingsweerstand kan leveren bij een
bepaalde kleine afwijking van de golfvorm (ver
vorming). Bij stereo-versterkers is het gebruike
lijk om dit vermogen vast te stellen onder gelijk
tijdige uitsturing van beide kanalen. Wat in feite
wordt vastgesteld, is het gemiddelde vermogen,
dat gelijk is aan het produkt van de effektieve
waarde van de uitgangsspanning en de effektieve
waarde van de stroom door de belastings
weerstand.
De effektieve waarde van een spanning of
stroom wordt ook wel R(oot)M(ean)S(quare)waarde genoemd (de wortel van het gemiddelde
kwadraat; dit berust op de wijze waarop deze
grootheid via de integraalrekening wordt verkre
gen). Bij een enkelvoudige sinus is de effektieve
waarde van de sinusvormige uitgangsspanning
en de effektieve waarde van de sinusvormige
stroom door de belastingsweerstand gelijk aan
Vi VTmaal de topwaarde.
Soms wordt van versterkers het zg. piekvermogen opgegeven. Dit piekvermogen is het produkt
van de piekwaarde van de uitgangsspanning en
de piekwaarde van de stroom in de belastings
weerstand en is exact twee maal zo groot als het
kontinu- (gemiddelde) vermogen. Het piekver
mogen biedt dus geen wezenlijk nieuwe informa
tie over het "vermogen” van de versterker; het
levert wel twee maal zo hoge vermogenscijfers
op en dat is imponerend.
De waarde van het kontinu-vermogen ligt hierin,
dat een objektieve vergelijkingsmaatstaf voor
versterkers is verkregen en dat er vervormingspercentages kunnen worden vastgesteld
(zoals eerder opgemerkt, is dit in het algemeen
voor luidsprekers niet zo eenvoudig).
In hoeverre is het kontinu-vermogen echter een
maat voor het vermogen van de versterker tot
het vervormingsvrij produceren van muzieksignalen (aangenomen, dat de luidsprekers niet de
beperkende faktor vormen)?
De verhouding tussen piekwaarde en effektieve
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Figuur 2.7. Indien het uitgangssignaal van de
versterker een bepaalde waarde in negatieve
of positieve richting overschrijdt, treedt dip
pen op; de uitgangsspanning wordt afgeplat
en wijkt af van de juiste waarde (gestippeld
verloop).

waarde van een muziek-signaal kan, in dB’s uit
gedrukt, 10 tot 15 dB bedragen, afhankelijk van
de soort muziek en de mate waarin dynamiekkompressie bij de opname en registratie van de
muziek is toegepast. Over een langere tijd geno
men is het gemiddelde vermogen bij sturing met
muziek dus altijd lager dan het kontinuvermogen. Bovendien varieert dit gemiddelde
vermogen in de tijd.
Als het bestaan van een stroombegrenzing bin
nen de versterker even buiten beschouwing
blijft, wordt het maximale vermogen, dat de ver
sterker kan leveren, beperkt door de voe
dingsspanningen) van de eindtrap van de ver
sterker. Boven een bepaald stuurnivo treedt dip
pen van het uitgangssignaal van de versterker
op; in plaats van het gestippelde verloop van het
uitgangssignaal volgens figuur 2.7 wordt het sig
naal afgeplat. Dit gaat gepaard met vervorming.
Ook bij de lagere gemiddelde vermogens, welke
bij een muzieksignaal behoren, is tijdens de pie
ken de volledige uitsturingsruimte nodig.
Bij vele kommerciële versterkers wordt behalve
het kontinu-vermogen ook nog het zg. muziek
vermogen gespecificeerd; het gaat daarbij altijd
om versterkers met een ongestabiliseerde voe
ding, dus versterkers, waarvan de voedingsspan
ning niet konstant is. Het muziekvermogen is al
tijd hoger dan het kontinu-vermogen, dat de ver
sterker kortstondig (d.w.z. tijdens pieken in het
muzieksignaal) kan leveren. De wijze, waarop

dit muziekvermogen wordt vastgesteld, is niet
volgens de een of andere norm vastgelegd; bij
het vergelijken van muziekvermogens van kommerciële versterkers is het dus oppassen gebla
zen. Dit neemt niet weg, dat het muziekvermo
gen een alleszins relevante grootheid is voor ver
sterkers met een ongestabiliseerde voeding.
Achtergrond van het muziekvermogen is, dat de
voedingsspanning van de versterker een bepaal
de tijd nodig heeft om te dalen tot een waarde,
die bij de uitsturing hoort. Dit is geïllustreerd in
figuur 2.9. De versterker, welke een ongestabili
seerde symmetrische voeding heeft volgens fi
guur 2.10, wordt gestuurd met een zg. ”toneburst”-signaal, dat een aantal sinussen omvat en
een bepaalde tijdsduur heeft. De amplitude van
de toneburst is vrijwel gelijk aan de nullastvoedingsspanning Ui.Ten gevolge van deze sturing
onttrekt de versterker stroom aan de voeding.
De voedingsspanning daalt vooralsnog nauwe
lijks omdat de buffer-elko’s C van figuur 2.10
eerst ontladen moeten worden. Daarbij is een be
paalde ontlaad-tijdkonstante in het geding. Hoe
groter de C, des te langer het duurt voordat de
voedingsspanning merkbaar daalt en des te lan
ger de toneburst kan duren, voordat dippen op
treedt (zie figuur 2.9). Een versterker met een
ongestabiliseerde voeding bezit dus het vermo
gen om kortstondige pieken vervormingsvrij
(zonder dippen) te verwerken. Bij sturing met
een enkelvoudige sinus (kontinu-vermogen)
daalt de voedingsspanning echter tot de vollastwaarde U2 (zie figuur 2.9).
Bij het muziekvermogen speelt ook de tijd een
rol, welke voor de buffer-elko’s C nodig is om
weer tot nullast-spanning opgeladen te worden.
De waarde van C en die van de weerstanden R
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Figuur 2.8. Voor de uitsturing van een verster
ker wordt een zg. ”toneburst” gebruikt. De
amplitude van dit signaal is bijna even groot
als de nullastspanning van de versterker.
Figuur 2.9. Bij sturing van de versterker met
een "toneburst” signaal kan de versterker
kortstondig een "extra” vermogen leveren
(muziekvermogen). De spanningen ± U1 ko
men overeen met nullast, de spanningen ±
U2 komen overeen met vollast (kontinuvermogen). Uit een vergelijking tussen de figu
ren 2B en 2^ valt op te maken, dat de verster
ker gedurende tijden, welke kleiner zijn dan ti,
het volle muziekvermogen kan leveren. Indien
de "toneburst” langer duurt, treedt in de loop
van de tijd dippen op. Tijdens sturing met een
dnus is op de voedingslijnen ook een rimpetspannlng aanwezig.
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uit figuur 2.10, welke de verliezen van de transformatorwikkelingen en de serieweerstanden van
de gelijkrichtdioden vertegenwoordigen, bepalen
de snelheid, waarmee de buffer-elko’s worden
”bijgetankt” en daarmee de tijdsduur welke ver
loopt voordat opnieuw een piek in het muzieksignaal de volle nullastvoedingsspanning kan
aannemen.
Vooral bij de ontwerpen van de in zwang zijnde
versterkers met zeer grote uitgangsvermogens
wordt een ontwerpfilosofie gehanteerd, waarbij
de serieweerstanden R in de voeding (zie figuur
2.10) bewust relatief hoog gedimensioneerd wor
den en waarbij de buffer-elko’s C een zeer hoge
waarde krijgen. De vollast-spanning U2, welke
optreedt bij uitsturing met een sinus, is aanzien
lijk lager dan de nullast-spanning Uj (zie figuur
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Figuur 2.10. Voorbeeld van een (symmetri
sche)
ongestabiliseerde
voeding.
De
weerstanden R vertegenwoordigen de serieweerstanden van de primaire en sekundaire
wikkeling van de voedingstransformator en
van de dioden. Naarmate de buffer-elko’s C
groter in waarde worden gekozen, is geduren
de langere tijd het muziekvermogen beschik
baar.

2.9); de verhouding tussen muziekvermogen en
kontinu-vermogen is groter dan gebruikelijk.
Alle in het geding zijnde vermogens zijn, evenals
de dissipatie in de eindtrap evenredig met het
kwadraat van de betreffende voedingsspanning
Ui of U2.
Een nadeel is, dat door de hoge waarde van R
ook een grote hersteltijd nodig is voor de voe
dingsspanning om na een "forse klap” terug te
keren tot de nullastwaarde. In hoeverre dit een
bezwaar is, hangt af van de statistiek van het
muziek-signaal: De vraag is, hoe groot de kans is
dat na een piek binnen een zekere tijd opnieuw
een piek in het muziek-signaal optreedt.
Konkluderend kan worden vastgesteld, dat zo
wel het kontinu-vermogen als het muziekvermo
gen van een versterker informatie geven over het
maximale vermogen, dat de versterker kan leve
ren zonder dat daarbij de grens van het lineaire
gebied van de versterker wordt overschreden
(vervorming).
Alle andere vermogensopgaven, zoals piekvermogen en piek-muziekvermogen duiden slechts
op onvermogen van de opsteller van de specifikatie. Het vermogen van een versterker is slechts
indirekt van invloed op het aantal "genietbare"
(akoestische) watts.
Bezeten door "wattomanie" laten adspirantkopers zich vaak verleiden door al te optimisti
sche specifikaties die sommige fabrikanten hun
versterkers meegeven. Bij een nadere beschou
wing van een "2 x 30 watt"-versterker blijkt
dan vaak alleen het muziekvermogen te zijn op
gegeven en er in werkelijkheid slechts sprake te

e

zijn van 20 watt sinusvermogen per kanaal, ter
wijl bovendien bij gelijktijdige uitsturing van
beide kanalen kan blijken dat het maximale ver
mogen slechts 2x14 watt bedraagt.
Met behulp van de hier beschreven wattmeter
kan men het uitgangsvermogen van een verster
ker - zolang dit de 140 watt per kanaal niet te bo
ven gaat - exact vaststellen.
Hoewel het natuurlijk aardig is om te weten hoe
veel reserve aan muziekvermogen een versterker
bezit, is in feite uiteraard alleen het "echte” si
nusvermogen van belang. Omdat voorts een te
krappe dimensionering van de voeding ook vaak
roet in het eten gooit, moeten bij een korrekte
meting van het uitgangsvermogen beide kanalen
van een stereo-versterker tegelijkertijd worden
uitgestuurd, zodat de "b.c.d.-output" - zoals de
Engelsen dat zo mooi hebben genoemd - wordt
verkregen. De term ”b.c.d.” heeft helemaal
niets met digitale techniek uitstaande, maar is
een afkorting van ”both channels driven”.
Wanneer men het werkelijk afgegeven vermogen
van een versterker wil vaststellen, moet men de
beschikking hebben over een audio-generator
(als signaalgever), een oscilloskoop (ter kontrole
van de golfvorm) alsmede een (stereo-)wattmeter. Om enigszins mee te gaan met de alom heer
sende drang tot het opschroeven van versterkervermogens dient een geschikte wattmeter, behalve een ruim frekwentiebereik (5 Hz - 400 kHz bij
dit ontwerp!) tevens een behoorlijke belastbaarheid te bezitten. Bij het hier beschreven meetinstrument is een waarde van 140 watt (aan 4 of
8 ohm) als maximum gekozen,
Een meting van het uitgangsvermogen kan op
verschillende manieren worden ondernomen. In
de opsteling van Figuur 2.11 wordt het uitgangs
signaal van de versterker m.b.v. een bruggelijkrichter gelijkricht en vervolgens via een ampèremeter aan een belastingsweerstand (R) toege
voerd. Parallel aan de belastingsweerstand
wordt een voltmeter geschakeld. Door vermenig
vuldiging van de door de draaispoelinstrumenten
aangegeven spannings- en stroomwaarden wordt
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Figuur 2.11.
het uitgangsvermogen verkregen. De voordelen
van deze metode zijn de eenvoudige opbouw en
het grote frekwentiebereik; er kunnen hiermee
bovendien ook gelijkspanningen worden geme
ten. Het niet-lineaire gedrag van de gelijkrichter
en de optredende spanningsval resulteren echter
vaak in onnauwkeurige meetresultaten.
In figuur 2.12 is een opstelling geschetst waarbij
de uitgang van de versterker rechtstreeks met de
belastingsweerstand R wordt verbonden. Paral
lel aan de weerstand ligt een gelijkrichterschakeling in serie met een draaispoelinstrument. Het
vermogen wordt direkt op de meter afgelezen.
De voor- en nadelen zijn hier dezelfde als bij de
opstelling van figuur 2.11; er komt echter nog bij
dat hier de indikatie niet lineair is, zodat men
dus zelf een schaalverdeling moet maken.
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Figuur 2.12.

P = ^ is dit vermogen echter wel zeer snel te
R
berekenen. Hoewel de opzet van een elektroni
sche AC-voltmeter vrij gekompliceerd is, maakt
de toepassing van IC’s de bouw toch betrekke
lijk eenvoudig. Het frekwentiebereik is afhanke
lijk van de kompensatie van de gebruikte
opamp.
Uit het bovenstaande valt af te leiden dat de in
figuur 2.13 voorgestelde mogelijkheid waar
schijnlijk toch de meest geschikte is.
Figuur 2.14 geeft een verdere uitwerking van de
meetmetode van figuur 2.13. Over de belastin^sweerstand R staat de uitgangsspanning van de
versterker, welke zijn sturing ontvangt van een
toongenerator. De opamp is geschakeld als
konstante stroombron voor wisselstroom. De
uitgangsspanning van de opamp stelt zichzelf zó
in dat over weerstand R1 een spanning valt ter
grootte van de ingangsspanning Ui. Door het
draaispoelinstrument loopt derhalve - onafhan
kelijk van de niet-lineariteit van de gelijkrichter
Dl... D4 - een stroom IA = — • Het draaispoelRi

instrument geeft de gemiddelde waarde IA aan.

Figuur 2.13 toont een derde mogelijkheid, waar
bij parallel aan de belastingsweerstand een elek
tronische AC-voltmeter is geschakeld. Hiermee
kan een hoge nauwkeurigheidsgraad worden be
reikt, omdat door de elektronika het niet-lineaire
gedrag van de gelijkrichter en het draaispoel
instrument wordt gekompenseerd. Bovendien
kan het aantal meetbereiken van de ACvoltmeter worden uitgebreid, zodat er ook ande
re metingen gedaan kunnen worden.
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Figuur 2.13.
?le\enW
van de metode van figuur 2.13
«dat het uitgangsvermogen niet direkt afleesoaar »; met behulp van de formule
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Figuur 2.14. Uitwerking van de in figuur 2.13
voorgestelde metode, waarbij m.b.v. een
opamp een AC-voltmeter is gekonstrueerd.
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Figuur 2.15. Een eenvoudige symmetrische
voeding die zich uitstekend leent voor de
stroomverzorging van de wattmeter.

Bij een sinusvormig verloop van Ui geldt:
.
IA= ïyr.i^!*o,9o
71
R)

Ui eff

Rl

Met behulp van de formule
P = IA2 • R
kan het vermogen worden berekend.
De opamp is voor gelijkspanning 1 : 1 tegengekoppeld, zodat zijn offsetspanning kan worden
verwaarloosd. Kondensator Cl moet zodanig
groot worden bemeten dat bij de laagste frekwentie die wordt weergegeven, er geen noe
menswaardige wisselstroomweersland in serie
met Rl staat.
Voor de opamp 709 werd in deze toepassing uit
gegaan van een voedingsspanning van ± 10 V.
Het stroomverbruik van de schakeling is (zelfs in
een stereo-uitvoering) dermate gering dat met
een zeer simpele voeding kan worden volstaan.
Figuur 2.15 toont het schema van een eenvoudi
ge symmetrische voeding die voor dit doel bizon-

der geschikt is. Er werd uitgegaan van een gang
bare trafo met een sekundaire spanning van
24 V. De beide kondensatoren van 100 nF die
nen voor HF-ontkoppeling; hoewel zij hier in de
voeding zijn getekend, moeten deze kondensato
ren liefst zo dicht mogelijk bij de opamp worden
gemonteerd.
De ”0” van de voeding is niet apart met massa
verbonden, om ongewenste bromveroorzakende
aardlussen te voorkomen.
Figuur 2.16 toont het komplete schema van de
wattmeter. Voor een stereo-uitvoering dienen
dus twee van dergelijke schakelingen te worden
gebouwd. De ingangsweerstand van de ACvoltmeter is 1 k. De spanningsdeler voor de ver
schillende spanningsbereiken behoeft dus niet
frekwentie-gekompenseerd te worden, daar deze
eveneens laagohmig is. Vergeleken met de belastingsweerstanden is de weerstand echter hoog
genoeg om het meetresultaat niet te beïnvloeden.
In plaats van moeilijk verkrijgbare belastingsweerstanden van 4 en SQ waarin het volle ver
mogen (140 watt!) kan worden "gestookt”, is
Figuur 2.16. Het definitieve schema van de
wattmeter, welke geschikt is voor uitgangsspanningen tot 30 Veff en versterkervermogens tot 140 watt (aan 4 of 8&) en die
bovendien een frekwentiebereik bezit van
5 Hz tot 400 kHz.
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hier een serie/parallel-schakeling van verschil
lende 17 watt weerstanden toegepast. De ge
bruikte weerstanden waren van het type
”Vitrohm KH”. Men kan uiteraard ook andere
weerstanden gebruiken, mits door serie- en/of
parallelschakeling de waarden 4 O en 812 als
mede de gewenste belastbaarheid wordt verkre
gen. Het beste is om voor de belastingsweerstanden niet-induktieve typen (bijv. normale koolweerstanden) te nemen.
Met schakelaar S2a is een keuze mogelijk tussen:
600Q , open ingang (nc = nol connected), 8Q
en 4 £2. Met schakelaar S3a kan worden gekozen
tussen: 1 Veff, 3 Veff, 10 Veff, 30 Veff en open
ingang.
Indien S2a op 600 £2 staat en S3a op 1 V eff, is
de belastingsweerstand 600Q ; deze stand werd
de
van
toegevoegd
ten
behoeve
”0 dB-metingen”, waarbij 0,775 V gelijk is aan
1 mW uitgangsvermogen. Voor de weerstanden
in de spanningsdcler moeten typen met een tole
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rantie van 2% worden gebruikt. De wat "krom
me” waarden kunnen als volgt worden samen
gesteld: 2 k = 2 x 1 k in serie; 9 k = 2 x 18 k
parallel; 29 k = 27 k met 2 x 1 k in serie.
Parallel aan de kondensator van 470 /u (waar
voor overigens een bipolaire elko moet worden
gebruikt of twee elko’s van elk 1000,14 in serie
moeten worden geschakeld) is een kondensator
van 47 n geschakeld, teneinde de slechte HFeigenschappen van de elko te kompenseren.
Met behulp van instelpotmeter PI kan de voltmeter worden geijkt. Parallel aan de belastings-

Figuur 2.17. Vervorming van een sinusvormi
ge spanning door een hogere harmonische.
Ui = sinusvormige spanning
U2 = 2e harmonische (dubbele frekwentie
van de grondtoon)
Ü3 = sommatie van Ui en U2

worden geschakeld om te kunnen kontroleren of
bij het gemeten sinusvermogen de golfvorm van
het uitgangssignaal nog wel sinusvormig is!

Vervorming

1*31*51

w f*3f*5f*7f

mh - na

Figuur 2.18. Opbouw van een blokgolf uit een
aantal sinusvormige komponenten.
weerstanden wordt een geijkte AC-voltmeter
Vtt
dan wel een oscilloskoop (Veff = —-) gescha2,82

keld en wordt nagegaan of de lineariteit en de be
reiken kloppen.
Het 1 mA draaispoelinstrument moet niet te
klein van afmetingen zijn, daar anders door de te
geringe nauwkeurigheid en slechte lineariteit
meetfouten kunnen ontstaan.
Tijdens het meten van het uitgangsvermogen,
moet parallel aan de wattmeter een oscilloskoop

De vervorming speelt in de elektronica - en voor
al in de laagfrekwenttechniek - een belangrijke
rol. Ze ontstaat door de niet-lineariteit van de
aktieve komponenten. Zo bezit een sinusvormig
signaal na het passeren van een transistortrap
niet meer zijn originele vorm. Door de nietlineariteit van de transistor ontstaan hogere harmonischen (dus altijd een geheel veelvoud van de
oorspronkelijke frekwentie).
Figuur 2.17 laat de vervorming van een sinus
door zijn tweede harmonische zien. De resulte
rende spanning U3 heeft een heel andere vorm
dan de orginele spanning Uj. Als er nog meer
hogere harmonischen zijn, wijkt de resulterende
spanning nog verder van de oorspronkelijke si
nus af.
De Franse wiskundige Fourier heeft bewezen,
dat elke periodieke, niet-sinusvormige beweging
is opgebouwd uit een aantal sinusvormige trillin
gen, die altijd een geheel veelvoud van de grondfrekwentie zijn. Zo blijkt dat een blokgolf is op
gebouwd uit een aantal sinussen, te weten de
grond frekwentie f en de voor dit geval oneven
hogere harmonischen 3f, 5f, 7f ....nf.
In figuur 2.18 is te zien, dat sommatie van de
eerste vier frekwenties al een duidelijke blok
vorm oplevert.
Een spraak- of muzieksignaal bestaat niet uit een
enkele zuivere sinus, maar is opgebouwd uit een
grondtoon (grondfrekwentie) en een aantal bo
ventonen (harmonischen). De boventonen bepa
len de klankkleur van een muziekinstrument. Als
een versterker zelf hogere harmonischen produ
ceert, wordt het muzieksignaal daardoor ver
vormd. Om het spraak- of muzieksignaal zuiver
weer te geven, moet de harmonische vervorming
van de versterker dus nul zijn. In de praktijk is
dit nooit te verwezenlijken i.v.m. de nietlineariteit van de gebruikte komponenten (dio
den en transistoren).
De harmonische vervorming is de verhouding
van de hogere harmonischen t.o.v. de grond
toon. Het gaat hier om de verhouding van twee
gelijke eenheden: de harmonische vervorming
wordt uitgedrukt in procenten.
Een vervormingspercentage van 0,01 % betekent
dat de grondtoon in het uitgangssignaal het tienduizenvoudige is van de vervormingsprodukten.
Om toch de vervorming te kunnen meten zal de
grondtoon dus minstens een faktor 10.000 onderdrukt moeten worden. Een apparaat om vervormingen te meten, is de vervormingsmeter (zie
hoofdstuk 5).
31

Meetnormen voor
hifi-versterkers
Wil men via folders of recensies de kwaliteit van
een hifï-komponent vaststellen, dan gaat de uit
drukking "meten is weten” niet zonder meer op.
De konsument weet vaak niet waar hij aan toe is
en de fabrikant meet vaak waar hij naar toe wil.
Om hierin verandering te brengen heeft het
Amerikaanse "Institute of High Fidelity” (IHF)
in 1978 een nieuwe meetnorm voor versterkers
opgesteld, waarvan het belangrijkste hier wordt
behandeld.
Zoals bekend is in onze maatschappij de macht
van het getal groot, zeer groot. Niet alleen om
ermee te rekenen, maar ook om er "iets” in uit
te drukken. Wat dit laatste betreft: er zijn weinig
problemen te verwachten als je objektieve zaken
als windkracht (Beaufort-Schaal) of de sterkte
van aardbevingen (schaal van Richter) in getal
len wil uitdrukken.
Hoe anders is het gesteld indien men de "kwali
teit” van iets in getallen wil uitdrukken. Zo in de
zin van: hoe groter (of juist kleiner) het getal hoe
hoger de kwaliteit. De vraag is: als "kwaliteit"
meerdere aspekten (deel-kwaliteiten) omvat, zijn
dan alle aspekten in getallen uit te drukken en zo
ja: hoe? En verder: hoe hard telt elke deelkwaliteit mee in de totale kwaliteit?
Genoeg filosofie. Laten we praktisch worden.
De hifi-konsument wil "kwaliteit”, waar voor
zijn geld, beschikt over informatie in de vorm
van folders, recensies, enzovoorts, waarin een
lijst met getallen (specifikaties) voorkomt. Hij
kan zich nu twee dingen afvragen:
1. Bevat de specifikatie-lijst alle voor de kwali
teit van het apparaat van wezenlijk belang
zijnde informatie (getallen), niets meer en
niets minder?
2. Voor zover de getallen via metingen tot stand
zijn gekomen, zijn daarbij relevante spelre
gels (meetnormen) in acht genomen?
Om met vraag twee te beginnen:
Teneinde zo gunstig mogelijke getallen te krijgen
wringt de fabrikant (de goede niet te na gespro
ken) zich in allerlei bochten, manipuleert, smok
kelt, houdt zich niet aan de spelregels. De "over
tredingen" zijn vaak stilzwijgend tot norm ver
heven. En wat moet je dan als goedwillende fa
brikant? Resultaat: een specifikatie die er beter
uitziet dan hij is.
Vraag één komt neer op: is er een stel getallen
(metingen) waarin de kwaliteit van het apparaat in dit geval een versterker - in al zijn aspekten op
ondubbelzinnige wijze is uit te drukken en zo ja:
bevat de specifikatie al deze getallen?
Was het maar waar. Was het maar zo, dat een
stuk of drie metingen uitsluitsel geven over
"goed of slecht". Er is één meestal in stereo uit32

gevoerd meetinstrument dat het laatste en beslis
sende oor-deel uitspreekt: het gehoor (en zo
hóórt het ook). Het blijkt dat twee versterkers,
die meettechnisch een ééneiige tweeling vormen,
een onderling verschillende gehoormatige kwali
teit kunnen bezitten, ook indien de vergelijkingstcst technisch waterdicht is opgezet. De
set metingen is kennelijk nog niet volledig. Dus
zien we een naarstig speuren naar nieuwe
kwaliteitskriteria.
Hier wordt niet verder ingegaan op dit zoeken
naar de waarheid. Het is wèl belangrijk om vast
te stellen dat een meetnorm een momentopname
is, dat toekomstige wijzigingen of aanvullingen
niet uitgesloten zijn.
Helaas.
Voordat wordt overgegaan tot bespreking van de
belangrijkste specifikaties eerst nog iets over het
begrip "meetnorm”. Het gaat uitsluitend om
wat er gemeten moet of mag worden en hoe de
metingen moeten worden verricht. Er is geen kriterium m.b.t. minimumspecifikaties, zoals bij
voorbeeld bij de DIN-norm 45.500 het geval is.
We kunnen dus niet zeggen: deze versterker vol
doet aan de IHF-norm. Het gaat om de spelre
gels, niet om de uitslag van de wedstrijd. Het
heeft twaalf jaar geduurd voordat er een nieuwe
norm is gekomen. Twaalf jaar, waarin de ont
wikkelingen niet hebben stilgestaan. Veel van de
moderne inzichten zijn in de nieuwe norm ver
werkt.
Tabel.
Een specifikatie moet (a) resp. mag (b) de vol
gende grootheden omvatten:
a1) Vermogensversterkers resp. vermogensversterkergedeelte.
1. Kontinu-vermogen (Continuous Av
erage Power Output)
2. Dynamische uitsturingsruimte (Dynamic Headroom)
3. Frekwentiekarakteristiek (Frequency
Response)
4. Gevoeligheid (Sensitivity)
5. A-gewogen signaal-ruisverhouding
(A-weighted Signal-To-Noise Rajio)

a2) Voorversterkers resp. voorversterkergedeelte.
1. Frekwentiekarakteristiek (Frequency*
Response)
2. Maximale uitgangsspanning (Maxi
mum Voltage Output)
3. Harmonische vervorming (Total Hai—
monic Distortion)
4. Gevoeligheid (Sensitivity)
5. A-gewogen signaal-ruisverhoudin__
(A-weighted Signal-To-Noise Ratio)

6. Maximale ingangsspanning (Maxi
mum Input Signal)
7. Ingangsimpedantie
(Input
Impedance)
a3) Geïntegreerde versterkers resp. versterkergedeelte.
1. zie a1.1
2. zie a1.2
3. zie a1.3
4. zie a1.4

5. zie a2.5
6. zie a2.6
7. zie a2.7
b)

Secundaire specifikaties, voorzover van
toepassing.
1. Uitsturingsruimte (Clipping Headroom)
2. Uitgangsimpedantie (Output
Impedance)
3. Brede-band-dempingsfaktor (Wideband Damping Factor)
4. LF-dempingsfaktor (Low-Frequency
Damping Factor)
5. CCIR/ARM-signaal-ruisverhouding
(CCIR/ARM Signal-To-Noise Ratio)
6. Toonregelkarakteristiek(en)
(Tonecontrol Response)
7. Filter-kantelfrekwentie (Filter Cutoff
Frequency)
8. Filterhelling (Filter Slope)
9. Overspraak (Crosstalk)
10. A-gewogen overspraak (A-weighted
Crosstalk)
11. CCIR/ARM-overspraak
(CCIR/ARM
Crosstalk)
12. SMPTE-intermodulatievervorming
(SMPTE Intermodulation Distortion)
13. IHF-intermodulatievervorming
(IHF Intermodulation Distortion)
overbelasting
na
14. Hersteltijd
(Transient-Overload Recovery Time)
15. Snelheidsfaktor (Slew Factor)
16. Reaktieve belasting (Reactive Load)
17. Kapacitieve belasting (Capacitive
Load)
18. Scheiding (Separation)
19. Verschil in frekwentiekarakteristiek
(Difference of Frequency Response)
20. Verschil in versterking (Gain Tracking
Error)
21. Verschil in toonregelkarakteristiek
(Tone-control Tracking Error)

In de tabel is een overzicht gegeven van de te me
ten grootheden. Totaal zijn het er 28. De oor
spronkelijke Amerikaanse (Engelse?) naamge
ving is overal waar nodig vermeld naast een zo

goed mogelijke Nederlandse vertaling. De Ame
rikaanse begrippen zijn ook voor de Nederlandse
konsument van belang omdat foldermateriaal
van in Nederland geïmporteerde versterkers van
Amerikaanse of Japanse herkomst vaak uitslui
tend in het Engels beschikbaar is (en is er een Ne
derlandse folder, dan kun je vaak meewarig
glimlachen...).
Uit de tabel blijkt dat er sprake is van een aantal
verplichte onderdelen van de specifikatie en van
een aantal ”vrije figuren”, onderdelen die de fa
brikant niet verplicht is om op te nemen in de
specifikatie, maar die er toch eigenlijk wel bij
horen.
De bespreking van de norm is opgesplitst in een
aantal zaken: 1. Vermogen en wat dies meer zij;
2. Vervormingen; 3. Diversen.
Het uitgangsvermogen, de "potentie” van een
versterker is voor velen nog steeds datgene waar
alles om draait. De fabrikant weet dat. Met na
me met betrekking tot vermogenszaken zijn
strenge spelregels geboden.
Vermogens hoeven voortaan niet persé in watt te
worden uitgedrukt. Dat mag nu ook in dBW,
waarbij 0 dBW overeenkomst met een referentieuitgangsvermogen van 1 watt in de referentiebelastingsweerstand.
”Dee-bee-wee” betreft een logaritmische uit
drukking voor het uitgangsvermogen, en wel het
aantal decibels dat het uitgangsvermogen meer
bedraagt dan 1 watt. Een paar voorbeelden:
10 watt komt overeen met 10 dBW, 100 watt met
20 dBW en 250 milliwatt met -6 dBW. Het ge
bruik van de dBW is minder prettig voor de lief
hebbers van grote getallen (”200 watt” klinkt
"meer” dan ”23 dBW”), maar is wel veel rea
listischer.
Kontinu-vermogen

Het kontinu-vermogen* is het uitgangsvermo
gen, geleverd in de referentie-belastingsweerstand bij sturing via een lijningang met een
sinusvormig signaal. Het ontstaat uit een bereke
ning en een meting, niet via direkte vermogensmeting. Gemeten wordt de effektieve waar
de van de uitgangsspanning (in volt). Het getal
wordt gekwadrateerd en gedeeld door de waarde
van de belastingsweerstand (in ohm). Daarbij
moet op het volgende worden gelet:
o de referentiebelastingsweerstand is 8 ohm;
o alle (meestal twee) kanalen worden gelijktij
dig uitgestuurd;

•De term "RMS-vermogen" wordt nogal eens gebruikt
als kontinuvermogen wordt bedoeld. Helemaal fout,
want het is iets heel anders.
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o bij de vermogensopgave hoort de opgave van
een frekwentiegebied (bijvoorbeeld 20 Hz ...
20 kHz) en de opgave van een maximum per
centage harmonische vervorming dat bij dat
uitgangsvermogen en binnen het frekwentie
gebied kan optreden;
o voorafgaand aan de vermogensmeting moet
de versterker gedurende een uur worden uit
gestuurd op een-derde van het opgegeven
kontinuvermogen (het “warmdraaien”, de
“warming up“);
o sturing met de sinus dient gedurende
minstens vijf minuten plaats te vinden;
o het opgegeven percentage harmonische ver
vorming mag niet worden overschreden voor
vermogens, welke liggen tussen —6 dBW
(250 mW) en volle uitsturing, binnen het
aangegeven frekwentiegebied. Dit betekent
dat versterkers met mooie vervormingscij fers
voor
volle uitsturing,
maar met
crossover-(overname-)vervorming voor lage
re vermogensnivo’s (die in het praktisch ge
bruik van veel groter belang zijn dan het
“plank-gas-vermogen”) onherroepelijk door
de mand vallen. Een prima regel. Wie erover
verbaasd staat dat in de tabel van minimum
specifikaties voor vermogensversterkers niets
uit de sektor “vervorming” voorkomt, dient
zich te realiseren dat de vervorming op een
heel reële manier in de definitie van het
kontinu-vermogen is verdiskonteerd.
De kondities voor het meten van het kontinuvermogen zijn gelijk aan die, welke sinds 4 no
vember 1974 in de USA van kracht zijn (“FTC
Trade Regulation Rule On Amplifier-Output
Specifications”, een voorschrift dat vanwege de
een-derde vermogensopwarmerij een gouden tijd
heeft ingeleid voor de fabrikanten van koelventilatoren).
De kontinu-vermogensmeting wordt verricht
voor alle opgegeven belastingsimpedanties.
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Figuur 2.19. Zo ziet de tone burst voor het me
ten van de dynamische uitsturingsruimte er
uit.
En hoe dan wel?
Neem een periodieke (periodetijd 500 ms) tone
burst (figuur 2.19), dus: sinusfrekwentie 1 kHz,
480 perioden lang op een bepaald nivo en gedu
rende de overige 20 perioden op een 20 dB hoger
nivo. Stuur hiermee de met 8 ohm belaste ver
sterker uit (de meting wordt herhaald voor ande
re opgegeven belastingsimpedanties), en wel zo
ver dat het uitgangssignaal op de oscilloskoop
tijdens de +20 dB-fase nog juist geen zichtbaar
dippen (afplatten) vertoont. Bepaal de topwaarde van het uitgangssignaal tijdens de 20 dB-fase
en bereken het overeenkomende kontinu
vermogen (dit is groter dan het “echte” kontinu
vermogen). De verhouding tussen dit kontinu
vermogen en het opgegeven kontinu-vermogen,
uitgedrukt in dB, is de dynamische uitsturings
ruimte.
Een voorbeeld. Opgegeven kontinu-vermogen
40 watt (+16 dBW), kontinu-vermogen op ba
sis van maximale onvervormde tone burst
50 watt (+17 dBW); dynamische uitsturings
ruimte 1 dB. De 20 ms gedurende welke de tone
burst “hoog” is, is meer dan realistisch:
kortstondige pieken in muziek of spraak duren
zelden langer dan 10 è 15 ms, zo heeft een uitge
breid statistisch onderzoek uitgewezen. Boven
dien komen dergelijke pieken minder vaak dan
twee maal per sekonde (tone burst simulatie)
voor.

Dynamische uitsturingsruimte

Harmonische vervorming

Vroeger had je het muziekvermogen. Hoger dan
het kontinu-vermogen, dus zeer geschikt voor
“dichterlijke vrijheden”. Het muziekvermogen
geeft aan wat een versterker met ongestabiliseer
de voeding kortstondig kan leveren. De vraag
was altijd: hoe kortstondig. Op zichzelf is het
een nuttige zaak om het vermogen tot kortston
dig meer vermogen te meten en in de specifikatie
op te nemen, maar dan geen geintjes meer. Geen
muziekvermogen (in watt) maar “dynamische
uitsturingsruimte” (dynamic headroom), in dB
uitgedrukt.
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De meest bekende, historisch de oudste en meettechnisch de gemakkelijkste vervorming die er is.
In zijn tot voor kort gebruikelijke vorm echter
ook de meest nietszeggende vervorming, omdat
er beneden een paar tiende °/o geen enkel ver
band is tussen de laagte van het vervormingspercentage en de hoogte van de gehoormatige kwali
teit. Lage harmonische vervormingscijfers zijn
relatief eenvoudig te realiseren en het verkoopt
lekker.
Met de komst van de audio spectrum analyzer is
het mogelijk om het begrip harmonische vervor-

ming iets meer zin en inhoud te geven. De 1HFmeetnorm biedt een aantal aanknopingspunten.
Eerst een paar nieuwe of gewijzigde definities.
Het percentage X-de harmonische vervorming
van een ”sinus” met frekwentie f is gelijk aan
100 maal de verhouding tussen de effektieve
waarde van signaalkomponcnt met frekwentie
X'f en de effektieve waarde van signaalkomponent met frekwentie f (grondgolf). Harmonische
vervorming mag worden opgegeven als een aan
tal percentages, behorend bij een aantal harmonischen. Maar dan moeten wel alle harmonischen worden opgegeven waarvan de sterkte
10% of meer bedraagt van de sterkste harmoni
sche. Het percentage harmonische vervorming
(THD; Total Harmonie Distortion) van een "si
nus” met frekwentie f is het handigste te definië
ren met een formule:
% THD =
100 . V X22 + X3- + X4z + XS2 + X6z + ...
waarbij Xi(i = 1,2, 3 ...) de effektieve waarde is
van de signaalkomponent (harmonische) met
frekwentie i • f. De effektieve waarden van de
signaalkomponenten worden met de spectrumanalyzer gemeten. Al die harmonischen tellen
mee waarvan de sterkte 10% of meer bedraagt
van de sterkste hogere harmonische.
Een variant is het percentage gewogen harmoni
sche vervorming (WTHD, Weighted Total Har
monie Distortion), waarbij in de formule de Xikwadraten elk met een bepaald getal worden ver
menigvuldigd. Die getallen zijn de weegfakto
ren, die aangeven hoe zwaar een bepaalde har
monische meetelt. De zwaarte (het gewicht)
hangt af van de gehoormatige hinderlijkheid van
een bepaalde harmonische. Helaas is er geen set
weegfaktoren gegeven door het IHF.
Komt men een WTHD-specifikatie tegen, dan
moeten de weegfaktoren worden vermeld.
Bovenstaande zaken zijn gebaseerd op het ge
bruik van een (kostbare) spectrum analyzer als
meetinstrument. Is een ouderwetse meting met
behulp van een vrij goedkope distortiemeter
voortaan taboe? Nee. Alleen heet het dan niet
meer "harmonische vervorming", maar harmo
nische vervorming plus ruis (THD + N), omdat
bij de traditionele meting naast vervorming ook
vrijwel alle (op een frekwentiegebied na rond de
grond frekwentie) ruis wordt gemeten en als ver
vorming geïnterpreteerd. Indien de ruisbijdrage
aan de uitgangsspanning onafhankelijk is van de
mate van uitsturing, zal het percentage THD +
N beneden een bepaald nivo toenemen met afne
mende uitsturing.
Vier verschillende metoden dus om harmonische

vervorming te specificeren. Minstens één komt
er in de specifikatic. Meer mag.
De harmonische vervorming van een voorversterker of voorversterkergedeelte is het
hoogste percentage harmonische vervorming dat
optreedt binnen een opgegeven bandbreedte,
voor elke ingang. Verder is het ingangssignaal 12
dB (4 x) hoger dan onder standaardmeetkondities. Onder standaardmeetkondities heeft een
voorversterker een referentie-uitgangsnivo van
0,5 Veff (—6 dBV). Het referentie-ingangsnivo
is 0,5 Veff voor een lijningang, 5 mVeff bij
1 kHz voor een MD-ingang en 500 A*Veff bij
1 kHz voor een ingang voor moving coil elemen
ten; de volumeregelaar wordt ingesteld op een
versterking van 0 dB voor een lijningang, 40 dB
bij 1 kHz voor een MD-ingang en 60 dB bij
1 kHz voor een moving coil ingang. De harmo
nische vervorming wordt gemeten bij een uitgangsspanning van 2 Veff (+ 6 dBV). Voor in• gangen met een bepaalde genormeerde frekwentiekarakteristiek, zoals de MD- en moving coil
ingang (RIAA-resp. IEC-karakteristiek) moet de
ingangssignaalsterkte als funktie van de fre
kwentie in overeenstemming zijn met de gespie
gelde (inverse) frekwentie-karakteristiek. Een
volkomen eerlijke, realistische voorwaarde.
Signaal-ruisverhouding (S/N)
Signaal-ruisverhoudingscijfers zijn zinloos als
het bijbehorende signaalnivo niet wordt vermeld
of als zonder vermelding niet waterdicht vast
staat om welk signaalnivo het gaat. In deze IHFnorm is dat het referentie-uitgangsnivo. De ver
houding tussen het referentie-uitgangsnivo en de
effektieve waarde van de aan de uitgang gemeten
ruisspanning, vertaald in dB, levert de signaalruisverhouding.
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Figuur 2.20. Netwerk voor de A-gewogen
signaal-ruisverhouding.
Die ruisspanning wordt gemeten onder tussen
schakeling van een weegfilter. In de frekwentiekarakteristiek van zo'n weegfilter is het feit verdiskonteerd dat bepaalde frekwentiegebieden
van de ruis op het gehoor hinderlijker zijn dan
andere frekwentiegebieden. Zo ontstaat een ge
wogen signaal-ruisverhouding.
De A-gewogen signaal-ruisverhouding ontstaat
35

onder tussenschakeling van een A-weegnetwerk
(figuur 2.20). De meting wordt uitgevoerd voor
alle ingangen, waarbij erop moet worden gelet
dat de volumeregelaar in de stand staat die over
eenkomt met standaard-meetkondities (zie eer
der). Verder wordt elke ingang via een bepaalde
impedantie afgesloten. Voor een lijningang is
dat een weerstand van 1000 ohm, voor de moving coil ingang een weerstand van 100 ohm en
voor de MD-ingang het netwerk volgens figuur
2.21. Geen flauwekul dus meer met kortgesloten
ingangen. De afsluitimpedanties zijn'representa
tief voor de uitgangs-impedantie van het type
signaalbron waarvoor de betreffende ingang is
bedoeld.
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Figuur 2.21. Afsluitnetwerk voor de MDingang.
De afsluitimpedanties leveren uiteraard ruis.
Dus minder mooie S/N-cijfers, maar wel veel
realistischer. Voor de CCIR-gewogen signaalruisverhouding geldt hetzelfde, alleen wordt nu
een CCIR-weegnetwerk tussengeschakeld.

hankelijk van de stand van de volumeregelaar,
bij uitgangsclippen is de amplitude konstant en
varieert de breedte van het afgeplatte gedeelte
met de stand van de volumeregelaar. De metin
gen moeten worden gedaan voor een aantal frekwenties binnen de opgegeven bandbreedte. De
laagste waarde van de maximale ingangsspanningen binnen de bandbreedte moet worden op
gegeven. Voor ingangen met een bepaalde voor
geschreven frekwentie-karakteristiek, zoals MDen moving coil ingang moet de maximale ingangsspanning voor een bepaalde frekwentieaan
de hand van de inverse (gespiegelde) frekwentiekarakteristiek worden herleid tot een ekwivalente spanning bij 1 kHz; de laagste zo verkregen
spanning moet in de specifikatie vermeld staan.
De maximale uitgangsspanning van een voorversterker is de uitgangsspanning, waarvoor bij
sturing via een bepaalde, aangegeven ingang de
harmonische vervorming 1% bedraagt. Er moet
een aantal metingen worden gedaan voor ver
schillende frckwenties binnen de opgegeven frekwentieband. De laagste waarde van de maxima
le uitgangsspanning over de opgegeven frekwentieband moet in de specifikatie worden opgeno
men. De metingen en bijbehorende specifikatie
moeten worden gedaan voor alle aanwezige in
gangen. De stand van de volumeregelaar is 12 dB
hoger dan onder standaard-meetkondities het
geval is. De uitgang van de voorversterker dient
te worden belast met de parallelschakeling van
een weerstand van 10 k en een kondensator van
1000 pF.

En verder...
De gevoeligheid geeft aan hoeveel spanning (effektieve waarde) erin gestopt moet worden om
een bepaald uitgangsnivo te verkrijgen. Om pre
cies te zijn het refcrentie-uitgangsnivo: l W in
8 ohm (0 dBW) voor een luidspreker-uitgang en
0,5 Veff (—6 dBV) voor een voorversterkeruitgang, met de volumeregelaar helemaal open en
een sinus-frekwentie van 1 kHz. Voor alle ingan
gen. Is een nivo-voorinstelling voorhanden, dan
moeten twee gevoeligheden worden opgegeven.
De eerste met de regelaar ingesteld op maximale
versterking, de tweede met minimale verster
king.
De maximale ingangsspanning geeft voor elke
ingang de grootte van de ingangsspanning aan
die nog juist geen dippen (afplatting) van de uit
gangsspanning geeft. De volumeregelaar wordt
daarbij zo ver teruggedraaid dat het dippen in de
schakelingen voorafgaand aan de regelaars
plaatsvindt (input clipping) N.B.: Ingangsclippen kan op de osdlloskoop van uitgangsclippen
worden onderscheiden. Bij ingangsclippen is de
amplitude van het afgeplatte uitgangssignaal af36

dB
De decibel (dB) is het tiende deel van een "bel”,
net zoals de decimeter het tiende deel is van een
meter. De dB wordt overal gebruikt, waar spra
ke is van bepaalde spannings-, stroom- en ver
mogensverhoudingen, zo in de zin van: hoe
groot of klein is een spanning, stroom of vermo
gen ten opzichte van een ander(e).
Het aantal dB’s ontstaat door de logaritme (met
het grondtal 10) te nemen van de verhouding en
vervolgens te vermenigvuldigen met tien (vermo
gens) of twintig (spanningen en stromen).
Waarom logaritmisch en niet "gewoon” de ver
houdingen opgeven? Wel, om te beginnen is de
logaritmische verhouding beter hanteerbaar bij
grafieken. Stel dat de uiterste waarden van een
bepaalde spanningsverhouding als funktie van
bijvoorbeeld de frekwentie zich verhouden als
een op duizend. Zestig dB dus. Als beide uiterste
waarden nog goed afleesbaar moeten zijn op de
vertikale as wordt een logaritmische as (lineaire
dB-schaal) duidelijk beter hanteerbaar. Boven
dien is een lineaire dB-schaal relevanter als het

gaat om de gehoormatige kanten van de zaak.
Alle zintuigelijkc waarnemingen verlopen loga
ritmisch met de sterkte of intensiteit van het
waargenomene (niet verwonderlijk als men be
denkt dat alle zintuigen zijn "ontworpen” op
een enorm grote verhouding tussen maximaal en
minimaal waarneembare sterkte of intensiteit).
Ondanks de huidige zakrekcnmachinekultuur is
het toch wel handig om "toetsloos” over een
aantal dB-waarden te beschikken, met bijbeho
rende waarden.
Hier komen ze.
aantal dB’s spannings
verhouding
0
1 : 1
VT: 1 (1,41)
+3
+6
2: 1
VTÖ: 1 (3,16)
+ 10
+ 20
10 : 1

vermogens
verhouding
1 : 1
2: 1
4: 1
10 : 1
100 : 1

Meestal wordt het plusteken weggelaten. Voor
verhoudingen kleiner dan één geldt een negatief
aantal dB’s en moet een minteken worden
"voorgeschakeld” (in de tabel dan links en
rechts van het deelteken verwisselen).
Optellen van dB’s komt overeen met vermenig
vuldiging van verhoudingen, aftrekken met de
ling. Op deze manier is met de tabel een zeer
groot aantal verhoudingen of ”dB’s” te bereke
nen zonder logaritmentafel of -toets.
Een paar voorbeelden. 32 = 20 + 6 + 6 dB
komt overeen met 10 x 2 x 2 = 40x; 34 = 20
+ 20 — 6 dB met 10 x 10 : 2 = 50x.
Met de verdere wetenschap dat ± 1 dB overeen
komt met ± KWo (natte vinger) kan vrijwel elke
dB-waarde of verhouding voldoende nauwkeu
rig worden bepaald. Met een beetje hoofdreke
nen, geen zakrekenen.
Soms gaat het om bijzondere verhoudingen. Het
aantal dBV is het aantal dB dat een spanning
groter is dan 1 volt. Het aantal dBW is het aantal

dB dat een vermogen groter is dan 1 watt. En
wordt een geluidsdruk in dB uitgedrukt ten op
zichte van een druk van 20 X 106 Nnr2, dan
worden ”de bekende” decibels verkregen, die
men associeert met bromfietsuitlaten, popkoncerten en vallende herfstbladeren.
Een belangrijk gegeven in de meettechniek is het
— 3 dB-punt. Dit punt geeft bv. bij een bandfilter de grensfrekwenties aan en daarmee ook het
frekwentiebereik (oftewel bandbreedte).
Bij de grensfrekwentie is de ohmse weerstand
even groot als de kapacitieve of induktieve
weerstand. Als gevolg van faseverschuivingen
(door de toegepaste onderdelen) wordt het sig
naal dermate verzwakt dat de uitgangsspanning
gedaald is tot 0,7 van de ingangsspanning. Deze
demping bepaalt het — 3dB-punt. De grensfre
kwentie of kantelfrekwentie die bij dit — 3 dBpunt hoort, is in de meettechniek een belangrijk
begrip. Figuur 2.22 toont een bandfilter met de
bijbehorende doorlaatkromme.
De schakeling in figuur 2.22 laat alleen frekwenties door tussen de grensfrekwenties fi en fh. De
bovenste en onderste grensfrekwentie kunnen
berekend worden met de formules:
fl =

1
2 • 7T • R, • Cl

fh =

1
2 • 7T • R2 • C2

*

Voor de bandbreedte geldt:
B = fh - fl

• Deze formule geldt alleen als de impedantie van R2,
C2 t.o.v. de weerstand van R1 minstens een faktor 3 tot
4 groter is, en de uitgang niet "belast” wordt.

Figuur 2.22. Bandfilter met doorlaatkromme.
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Foutzoeken met de multimeter
Gegevens over de kwaliteit en verdere eigen
schappen van een versterker zijn alleen vast te
stellen aan de hand van metingen, deels met be
hulp van zeer specialistische meetapparatuur
(zoals een vervormingsmeter) en deels met be
hulp van de gangbare laboratoriumuitrusting
(zoals een blokgolfgenerator, oscilloskoop etc.).
Indien men niet beschikt over een dergelijk in
strumentarium, vormen luisterproeven het enige
kontrole-middel. Als echter een gekochte of zelf
gebouwde versterker mankementen gaat verto
nen, kan in veel gevallen een universeelmeter
zeer goede diensten bewijzen. Daarnaast zijn er
ook een aantal andere foefjes die het lokaliseren
van de fout kunnen vergemakkelijken.
Met een universeelmeter kunnen op bijna alle
punten in de schakeling de gelijkspanningsnivo’s
worden gekontroleerd. Stroommetingen kunnen
vaak worden uitgevoerd door over een (bekende)
weerstand een spanningsmeting te doen en daar
na met behulp van de Wet van Ohm de stroom te
berekenen.
Ook wanneer in een bepaald schema geen meet
punten zijn aangegeven, zijn desondanks een
aantal nuttig kontroles mogelijk. Wanneer na
melijk de gemeten voedingsspanning overeen
komt met de opgegeven waarde, kunnen de ver
schillende basisspanningsdelers worden gekon
troleerd. Bij zenerdioden moet de zenerspanning
kloppen, terwijl over in doorlaatrichting gescha
kelde silicium-dioden ca. 0,7 V moet staan. Tus
sen de basis en de emitter van een normale Iftransistor moet eveneens 0,7 V worden gemeten
als de transistor in orde is en goed wordt
gestuurd; bij powertransistoren moet op dezelf
de plaats 0,5 ... 1 V worden gemeten. Bij transistortrappen waar aan de kollektor- en emitterweerstanden kan worden gemeten moet, aange
nomen dat door de weerstanden dezelfde stroom
loopt, de gemeten spanning over de weerstanden
in de juiste verhouding staan tot de weerstandswaarde.
Het voorbeeld in figuur 2.23 laat zien, wat be
doeld wordt.
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Figuur Z23.
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In figuur 2.23 is de gelijkstroominstelling van de
transistor zodanig, dat over de emitterweerstand
een spanning van 2 V staat; dat komt overeen
met een stroom van 2 mA. De kollektorweerstand is 3,3 maal zo groot als de emitter
weerstand. Daaruit volgt dat de spanning over
de kollektorweerstand ook 3,3 maal zo groot
moet zijn als de spanning over de emitter
weerstand (bij aanname dat Ie ^ Ic). Bij meting
moet deze dus ca. 6,6 V zijn.
Bij dit soort metingen dient er wel op te worden
gelet dat de, tijdens de meting aan de schakeling
”toegevoegde” inwendige weerstand van het
meetinstrument, de gelijkspanningsinstelling
niet te veel beïnvloedt. Deze inwendige
weerstand moet daarom minstens het tienvoud
zijn van de weerstand tussen de beide meetpun
ten in de schakeling. Bij alle universeelmeters
wordt de inwendige weerstand aangegeven in
kohm/V; bij het meten kan deze waarde dus
worden vermenigvuldigd met het ingestelde
spanningsbereik. Zo heeft een meter met een in
wendige weerstand van 20 kohm/V in het span
ningsbereik van 10 V een inwendige weerstand
van 200 kohm.
Vanzelfsprekend kunnen in de stand
"weerstandsmeting” onderbrekingen, kortslui
tingen en weerstandswaarden worden gemeten .
Voor het meten van weerstanden, kondensatoren enz. kan worden volstaan met het lossolde
ren van een van de aansluitdraden, waarna de
kontrole kan plaats vinden.
Met een natte vinger en een universeelmeter kan
vrij aardig worden gekontroleerd of een trans
istor in orde is. Begonnen wordt met de univer
seelmeter in de stand 10 kohm te zeten. Bij NPNtransistoren wordt dan de positieve aansluiting
van de meter verbonden met de kollektor en de
negatieve aansluiting met de emitter; bij PNPtransistoren uiteraard precies andersom. (N.B.
Bij praktisch alle universeelmeters is in de stand
"ohmmeting” de met ” + ” gemerkte aanslui
ting in werkelijkheid de negatieve pool van een
batterij en de met ”—” gemerkte aansluiting
verbonden met de positieve pool).
Als de transistor in orde is, moet de meter bij
germaniumtransistoren een hoge en bij siliciumtransistoren een zeer hoge weerstand aanwijzen.
Worden nu met de vinger de kollektor- en basis
aansluitingen van de transistor overbrugd (zie
figuur 2.24), dan wordt via deze "vingerweerstand” een kleine positieve stroom aan de
basis toegevoegd, waardoor de meter (als de
transistor goed is!) een zeer lage weerstandswaarde gaat aanwijzen. De gemeten waarde
geeft hierbij een indikatie over de hfe van de
transistor; hoe lager de weerstand, hoe hoger de
hfe.
Vrij nauwkeurige resultaten zijn mogelijk indien

Figuur 2.24. Eenvoudige transistortest.

het deel vóór de volumeregelaar wil gaan testen
moet deze regelaar niet zijn dichtgedraaid.
Voorts hoeft bij deze testmetode de vinger niet
extra te worden bevochtigd.
Met een natte vinger is ook een temperatuurkontrole van halfgeleiders mogelijk. Siliciumtransistoren kunnen doorgaans temperaturen verdra
gen tot ruim 100°C. De meeste schakelingen zijn
echter dusdanig gedimensioneerd dat alleen vermogenstransistoren deze temperaturen te verdu
ren krijgen. Wanneer men met een bevochtigde
vinger het huis van de transistor aanraakt, is er

\
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Tf
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eerst enkele bekende transistoren worden getest
en deze gegevens als uitgangspunt worden ge
bruikt voor verdere metingen.
Met een natte vinger of een stukje metaal (bv.
een schroevedraaier) kan ook geprobeerd wor
den of een versterker ”iets doet”. Wanneer na
melijk met de vinger bepaalde punten worden
aangeraakt die een Ueff van maximaal ca. 1 V
nodig hebben om voor volledige uitsturing van
de versterker te zorgen (dus praktisch alle ingan
gen van de voorversterker en de ingang van de
eindversterker), moet er brom optreden als de
daarop volgende delen van de versterkerketen in
orde zijn. Het volume van de brom hangt daar
bij hoofdzakelijk af van de gevoeligheid en de
impedantie van het desbetreffende punt uit de
schakeling, maar wordt ook beïnvloed door b.v.
de weerstand tussen de massa van de versterker
en aarde en door een aantal andere zaken. Bij te
lage impedanties (b.v. aan emitters) werkt de test
niet.
Bij deze testmetode dient er wel voor te worden
gewaakt dat niet per ongeluk delen uit de schake
ling worden aangeraakt, waarop netspanning of
een spanning hoger dan 40 V staat. Als men in

iets niet in orde als er sisgeluiden optreden. De
temperatuur is dan hoger dan 100°C en het ver
dient aanbeveling de instelling van de transistor
te kontroleren.
Figuur 2.25 toont een eenvoudig hulpapparaatje
waarmee transistoren en dioden kunnen worden
getest volgens het go-no-go-principe. Om de
werking van een transistor of diode te testen
wordt de halfgeleider met krokodilleklemmen op
het apparaatje aangesloten (zoals in de figuur is
aangegeven). Als schakelaar S2 nu wordt geslo
ten en de meter maximale uitslag geeft, heeft de
transistor een kollektor-emmittersluiting en is
niet meer te gebruiken. Als er geen stroom loopt
(of bij vermogenstransistoren een kleine stroom)
kan men verder gaan met de meting. Wordt sen
sor S nu met een vinger aangeraakt, dan moet de
kollektorstroom van de transistor stijgen, wat
door een grotere uitslag op de meter zichtbaar is.
Als geen stroomtoename te zien is kan de trans
istor met een gerust hart in de prullebak gedepo
neerd worden, want dan is hij defekt. Bij het
testen van dioden is de procedure hetzelfde, al
leen wordt hier in plaats van sensor S schakelaar
S3 gesloten.
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Figuur 2u25. Eenvoudige transistortester vol
gens het go-no-go-principe.

Als meetinstrument kan elke multimeter ge
bruikt worden. Voor de voeding wordt uit veilig
heidsoverwegingen een 9 V-batterij gebruikt, het
stroomverbruik is minimaal. De komplete scha
keling kan in een klein kastje worden onderge
bracht. Schakelaar S2 en S3 zijn 1 x maak, SI is
4 x wissel. Het is belangrijk dat SI in de goede
stand staat (NPN - PNP). De getekende stand in
het schema is voor het testen van dioden en
NPN-transistoren.

Komponentenkeuze
Bij de bouw van elektronische schakelingen
moet gelet worden op een juiste keuze van de be
nodigde komponenten. Als b.v. 1%metaal filmweerstanden, cermet-trimmers, ver-

liesarme kondensatoren en le klas halfgeleiders
worden voorgeschreven, is het gebruik van deze
komponenten noodzakelijk voor een goede wer
king van de schakeling. Het gebruik van "goed
kope” onderdelen met slechte of onvoldoende
gespecificeerde eigenschappen is geen goedkope
maar een dure oplossing, aangezien het apparaat
dan slecht of helemaal niet werkt. Zo kunnen
b.v. transistoren met een te grote lekstroom
merkwaardige fouten in de schakeling tot gevolg
hebben. Met de testschakeling in figuur 2.26 kan
de lekstroom van een transistor eenvoudig wor
den gemeten.
De transistor wordt, afhankelijk van het type, in
transistorhouder Tl (NPN) of T2 (PNP) ge
plaatst. Afhankelijk van het type van de te testen
transistor wordt de schakelaar SI in de juiste
stand gezet. De stand van de schakelaar in de te-

Figuur 2.26. Eenvoudige testschakeling voor
het bepalen van de lekstroom.

i

o5V

€>

^nBC179C
SI (2 x OM)

o

BC109C

9811-2.26

40

kening is voor NPN-transistoren. Het meten
vindt plaats met een mA-meter (multimeter,
1 mA), de 1 kH -trimpot en 3,9 kfi -weerstand
voorkomen overbelasting van de meter en de
meetlransistor. De kollektorstroom wordt met
een ”meetversterker” gemeten.
Bij het afregelen wordt de basisaansluiting van
de ”BC 179C - meetversterker” eerst opengela
ten na het inschakelen van de voedingsspanning
(voor dc andere versterker de basis van de
BC 109C). Als deze versterkers in orde zijn,
geeft de meter geen uitslag. Vervolgens wordt de
basis van dc BC 179C via een 100 kfi -weerstand
aan massa gelegd (resp. de basis van de BC 109C
via de weerstand met de voedingsspanning ver
bonden). Met de trimpot wordt dan de meter afgeregcld op volle uitslag. Dc "meetvcrsterkers”
werken nu goed, en de testtransistor kan worden
aangesloten. De kollektor van de transistor is nu
met de basis van de BC 179C verbonden (bij
NPN-test) of met de basis van de BC 109C (bij
PNP-test).
Als de meter nu nog geen uitslag geeft, is de
lekstroom van de transistor dermate klein dat hij
geschikt is voor gebruik in een schakeling.
Tenslotte kan de basis van Tl via een 2,2 kHweerstand aan + 5 V worden gelegd (of de basis
van T2 via 2,2 k£2 aan massa). Als de meter nu
helemaal uitslaat, betekent dit dat de geteste
transistor ook een stroomversterking heeft.
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Digitaal meten
Digitale meetapparatuur is de laatste jaren erg
“in” geworden, waarbij de sterk gedaalde prij
zen van IC’s en display’s ongetwijfeld een grote
rol hebben gespeeld. De ver doorgevoerde inte
gratie van elektronische schakelingen heeft in
middels geleid tot komplete digitale voltmeters
in één IC. Vele zichzelf respekterende ICfabrikanten hebben reeds dit soort IC’s op de
markt gebracht en het ziet er naar uit dat deze
tendens zich zal voortzetten.
De digitale meter zal de nog steeds populaire
draaispoelmeter toch gaan verdringen. Hoe goed
de elektronika van de analoge meters ook is, de
afleesnauwkeurigheid en het oplossend vermo
gen worden toch door de mechanische faktoren
van de draaispoelmeter bepaald. De gevoeligheid
van een draaispoelinstrument wordt beïnvloed
door lagerwrijving en de veerophanging. Ook
zijn deze instrumenten onderhevig aan slijtage,
waardoor de nulpunt-instelling zal verlopen (me
chanische drift).
Digitale meters hebben geen last van de bovenge
noemde problemen.
Een digitale multimeter (DMM) heeft ongeveer
dezelfde toepassingsmogelijkheden als een universeelmeter. Met een DMM kunnen
gelijkspannings-, wisselspannings-, gelijk
stroom-, wisselstroom- en weerstandsmetingen
worden uitgevoerd. De meetnauwkeurigheid van
digitale meetapparatuur is echter veel groter. De
ze nauwkeurigheid - tussen 0,1 en 2% - is afhan
kelijk van het gebruikte meetbereik en de prijs
klasse van de DMM.
Als gebruiker moet men zich bij het kopen van
een digitaal meetapparaat wel afvragen of een
dergelijke nauwkeurigheid nodig is voor nor
maal gebruik. Zo is het natuurlijk onzin om de
ingestelde waarde van een trimpotmeter eerst
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met grote nauwkeurigheid op te meten, om die
dan te vervangen door weerstanden met een tole
rantie van 20%.
Het principe van digitaal meten is voor alle me
ters in feite hetzelfde. De te meten “grootheid”
wordt omgezet in een digitale informatie, welke
met display’s zichtbaar gemaakt wordt.
Het zal duidelijk zijn dat de werking van de digi
tale meter valt of staat met de nauwkeurigheid
van de “analoog” naar “digitaal” (A/D)omzetter. Voor deze omzetting zijn inmiddels
verschillende systemen ontwikkeld, waarbij de
nauwkeurigheidsgraad de laatste jaren sterk is
toegenomen.

Omzetmetoden
Een reeds lang voor digitale meetapparatuur ge
bruikelijke omzetter is de spanningsgestuurde
oscillator; de VCO (voltage controlled
oscillator).
De te meten grootheid wordt eerst omgezet in
een evenredig grote gelijkspanning. Met deze
spanning wordt een VCO gestuurd en de impul
sen die de VCO afgeeft, worden geteld en vervol
gens uitgelezen (zie figuur 3.1). Het is natuurlijk
wel zaak dat in dit geval de frekwentie lineair
verloopt met de ingangsspanning, hetgeen voor
al bij zeer kleine spanningen moeilijkheden ople
vert. Om dit te voorkomen zijn nogal komplekse
schakelingen vereist.
Een tweede metode is het omzetten van de te me
ten grootheid in een tijd, gedurende welke een
oscillator met een zeer konstante frekwentie im
pulsen aan een teller doorgeeft (zie figuur 3.2).
Bij deze omzetting van spanning naar tijd zijn er
een aantal mogelijkheden, waarvan de dualslope metode wel de bekendste is.
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Figuur 3.1. Blokschema van een digitale voltmeter volgens het VCO (Voltage Controlled
Oscillator)-principe.

Figuur 3.2. Het principe van een digitale meter
volgens een spanning/tijd-omzetmetode.

In figuur 3.3 is het principe van de dual-slopeomzetter weergegeven. De ingangs-(gelijk)spanning wordt aangesloten op een integratorschakeling. Aangezien de plus-ingang van de integrator
aan aarde ligt en een tegenkoppeling aanwezig is,
gedraagt de min-ingang zich als een virtueel
aardpunt. Hierdoor wordt de ingangsspanning
(via R) "vertaald” in een konstante laadstroom
van de kondensator (C) en dat gedurende een
vastgelegd tijdvak t0-ti. De waarde van deze
stroom is recht evenredig met de aangelegde in
gangsspanning. De kondensatorspanning op het
moment ti is dus afhankelijk van de in
gangsspanning. Op het moment ti wordt de in
gang van de integrator verbonden met een refe-

rentiespanning, waarvan de polariteit omge
keerd is t.o.v. de kondensatorspanning. De kondensator zal nu weer met een konstante stroom
ontladen worden. De ontlaadtijd is afhankelijk
van de bereikte spanning en dus recht evenredig
met de ingangsspanning. Gedurende de ontlaad
tijd worden er dan pulsen geteld door een teller.
In de praktijk wordt voor het bepalen van het
tijdsinterval to-tj dezelfde oscillator gebruikt als
voor de omzetting van het tijdsverschil tj-t2 in
een aantal pulsen.
Hierdoor dient de frekwentie slechts tussen to en
t2 konstant te zijn. Geleidelijk verloop (b.v. door
temperatuursinvloed of verouderingsverschijn
selen) in de frekwentiebepalende onderdelen

C

IIcounter
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O
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Figuur 3.3. Het principe van de dual-slopemetode. Tijdens het tijdvak ti-t2 worden im
pulsen geteld.
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heeft dus geen invloed op de betrouwbaarheid
van de meter.
Een derde metode voor A/D-omzetting is
”delta-modulatie”. Het principe van deze meto
de is in figuur 3.4 weergegeven. De kondensator
C wordt opgeladen met een stroom die afhanke
lijk is van de grootte van de ingangsspanning Ui
en de referentiespanning + Ur. De uitgang van
de integrator is verbonden met de D-ingang van
een flipflop, welke na elke periode T ”geclockt”
wordt. Op het moment dat de integratorspanning het werkpunt van de flipflop bereikt, slaat
deze om en draait daarmee de polariteit van de
referentiespanning om. De uitgangsspanning
van de integrator gaat nu weer met konstante
snelheid (afhankelijk van Ui) dalen tot de kon
densator ”leeg” is. Nu kan de cyclus weer op
nieuw beginnen. Omdat de laad- en de ontlaadstroom van de kondensator nooit gelijk kun
nen zijn (behalve bij Ui = 0) zal ook de tijd van
logisch ”1” op de Q-uitgang van de flipflop ver
schillen met die van logisch ”0”. Deze "infor
matie” wordt vervolgens gebruikt om een op-en
afteller te besturen. Deze teller telt de clockpulsen op als de spanning U<j toeneemt en telt
vervolgens weer af als deze spanning afneemt.
Na deze cyclus blijft de teller in een bepaalde
verschilstand (delta) staan, welke dan uitgelezen
kan worden.
Ook bij deze laatste vorm van A/D-omzetting
heeft een geleidelijk verloop van de clockfrekwentie en de referentie-spanning geen in
vloed op de betrouwbaarheid van de meter om
dat de konstantheid van deze grootheden alleen
gedurende één meting van belang is.
De laatste twee mogelijkheden lijken ideaal voor

de praktische opbouw van een digitale voltmeter. Er blijken echter toch nog wel wat haken en
ogen aan deze metoden te zitten. Het laden en
ontladen van de kondensatoren kan beïnvloed
worden door ongewenste drempclspanningen
van de toegepaste opamps, hetgeen ten koste zal
gaan van de betrouwbaarheid van de meting.
Ook een te lange vertragingstijd van de verschil
lende schakelfunkties kan de goede werking
beïnvloeden.
Er zijn tegenwoordig IC’s op de markt waarin
zich een groot gedeelte van een digitale voltmeter
bevindt.

DVM
Door gebruik te maken van een 3'/2-dekadeA/D-omzetter LD 110/111 en een aantal externe
komponenten, is het mogelijk een universele di
gitale voltmeter te konstrueren. De nauwkeurig
heid is ongeveer 0,05% ± 1 digit. Het span
ningsbereik strekt zich uit van —2V ... +2 V
maar kan door toevoeging van een spanningsdeler aan de ingang worden uitgebreid. De polari
teit van de te meten spanning wordt in het eerste
display getoond. Bij overschrijding van het
meetbereik zullen alle displays knipperen, ter
wijl wanneer geen spanning is aangelegd, de uitlezing automatisch nul aanwijst (met een moei
lijk woord: auto-zeroing).
De print is ontworpen voor toepassing van HPdisplays b.v. 5082-7730 in kombinatie met de
5082-7732 of een kombinatie van de 5082-7750
en de 5082-7752. Natuurlijk zijn 7-segmenl dis
plays van een ander fabrikaat ook bruikbaar
mits ze van het common-anode type zijn en de
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Figuur 3A. Een blokschema voor het delta*
modulatle-principe. Na resp. op- en aftellen
*ordt het verschil (delta) van de getelde Im
pulsen uitgelezen.
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aansluiting ervan overeenstemt met die van de
HP-typcn.
De ingangsimpedantie van de LD111 is ongeveer
1000 M. Een enkel punt van het schema behoeft
nadere uitleg. De referentiespanning wordt n.l.
verzorgd door T7 en T6. Deze transistoren die
nen voor een juiste werking echter geselekteerd
te worden; de spanning op punt 10 van IC2 dient
ca. 8 volt te zijn en de stroom door T6 ca. 20mA.
Het belangrijkste aspekt is dat de spanning op
punt 10 zeer stabiel en onafhankelijk van de tem
peratuur is. Daarom kan het voordelen bieden
T7 te vervangen door een temperatuurgekompenseerde referentiediode van 5V6 en T6 te ver
vangen door een 1 k weerstand. De temperatuurstabiliteit is bij een zenerspanning van 5V6
namelijk het grootst.
De lagere spanning op punt 10 kan dan bij de afregeling worden gekompenscerd. De voe
dingsspanningen dienen gestabiliseerd te zijn.
Bij oscilleerneigingen of afregelmoeilijkheden
kan de basis van T7 van een RC-kombinatie
worden voorzien. Een metaalfilmweerstand (180
... 220 kD) wordt aangesloten tussen de basis en
+ 12 V, terwijl een elko (10 ... 20 /u?) tussen
basis en massa wordt gezet.

• zie tekst

*ID1A B

*LD 2

*LD3

Voor PI kan het beste een cermet trimmer wor
den genomen. Nadat de voedingsspanning is
aangelegd, dient de ingang met de nul te worden
verbonden en de uitlezing met behulp van C5 op
nul te worden ingcsteld. Vervolgens dient aan de
ingang een standaardspanning te worden aange
legd en met PI de waarde van die spanning in de
uitlezing te worden zichtbaar gemaakt.
De decimaalpunten zijn apart naar buiten uitge
voerd, zodat afhankelijk van de voorgeschakel
de spanningsdeler de decimaalpunt hetzij met de
hand hetzij met een hulpschakeling op de juiste
plaats kan worden gezet.
N.B. De katodeweerstanden van de decimale
punten zijn niet op de print aangebracht en moe
ten dus, indien gewenst, worden toegevoegd.

Figuur 3.5. Een DVM met de IC’s LD 110/111.
De LD110 bevat het digitale gedeelte met de
stuurlogika en de LD 111 het analoge deel van
de A/D-omzetter.
*LD4
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Onderdelenlijst bij figuur 3.5.
Weerstanden:

R1 = 82 k
R2, R3 = 100 k
R4 = 120 k
R5 = 33k
R6 = 3k3
R7 = 12 k
R8 ... R17 = 150 Q
R18 ... R21 = 330 D
R22 ... R25 = 1 k
R26 = 22 k
R27 = 1 M
P1 = 22 k (zie tekst)
Kondensatoren:
C1, C6 = 22 n
C2 = 100 n
C3 = 2n2
C4 = 25 fi /10 V
C5 = 4 ... 60 p trimmer
Halfgeleiders:
D1 = 9V1 zener
D2 = 1N4148
T1 ... T4 = BC 557 B
T5 = BC 517
T6 = BF 245 A
T7 = BC 547 B
IC’s:
IC1
IC2
IC3
IC4
IC5

=
=
=
=
=

LD 110
LD 111
7447
555
7404

Diversen:
4 Displays (zie tekst)

Er is al gezegd dat het meetbereik van de DVM
met behulp van een spanningsdeler kan worden
uitgebreid. De spanningsdeler uit figuur 3.7 is
geschikt voor het meten van spanningen tot
± 1999 V. Om de nauwkeurigheid te behouden
moeten 1 %-metaalfilmweerstanden worden ge
bruikt. Als de schakeling wordt gebouwd met
een schakelaar met 2 moederkontakten (zoals in
figuur 3.7) kan de decimaalpunt met het meetbe
reik worden omgeschakeld. Een andere moge
lijkheid is om de laatste decimaalpunt kontinu te
laten branden en de standen van de schakelaar
aan te geven met xl, xlO, xlOO en xlOOO.
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Miniteller
Met behulp van de huidige digitale techniek zijn
niet alleen digitale voltmeters te realiseren, maar
ook digitale frekwentiemeters. Elektuur heeft in
het verleden al verschillende digitale frekwentietellers gepubliceerd. Vermeldenswaard is b.v. de
eenvoudige frekwentieteller uit Digi-boek 2, die
met goedkope en goed verkrijgbare TTL-IC’s is
opgebouwd. De centrale komponent in on
derstaande schakeling is het teller-IC MK
50398N. Met dit IC kan ook een eenvoudige tel
ler worden gebouwd, de miniteller.
De miniteller is een eenvoudige, maar toch vol-
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Figuur 3.6. Print en komponentenopstelling van de DVM uit figuur 3.5.
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waardige frekwentieteller, waarmee in vier digits
frekwenties tussen l O Hz en l MHz kunnen wor
den gemeten. De teller bestaat uit zes IC’s, vier
zeven-segment-displays en wat klein materiaal.
Het gehele meetinstrument kan, met uitzonde
ring van de nettransformator, worden onderge
bracht op een print van ca. 8 x 13 cm. Omdat in
de miniteller geen gebruik wordt gemaakt van
een kristaloscillator voor de sturing van de tijdbasis, maar de kloktijden rechtstreeks van de
lichtnetfrekwentie worden afgeleid, mag men
van de nauwkeurigheid niet zoveel verwachten
als van die van een professionele teller. Overi
gens zal de nauwkeurigheid van de miniteller ze-
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Figuur 3.7. Spanningsdeler voor de DVM met
een meetbereik van ± 1999 V.
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Figuur 3.8. Schema van de miniteller. Centraal
in de schakeling staat de LSI-bouwsteen MK
50398N, die de eigenlijke teller, de latch en de
uitlezingselektronica bevat.

ker groot genoeg zijn voor algemeen gebruik.
Specifikaties:
+1 Vtop
gevoeligheid:
max. ingangsspanning: ± 5 Vtop
min. 4k7
ingangsimpedantie:
999,9 kHz
max. meetbereik:
Let op: ingangssignalen met een DC-nivo (gesuperponeerd) kunnen niet worden gemeten (DCingang).
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NI ... N6 ■ IC2 a 4049
FF1.FF2bIC3»4013

0

Figuur 3.8 toont de komplete schakeling van de
miniteller. De centrale komponent is het
Mostek-IC MK 50398N. Deze LSI (large scale
integration)-bouwsteen bevat een zes-digit BCDteller, een even grote latch (geheugenregister),
een BCD-zeven-segment-dekoder en de elektro
nica voor de besturing van de displays.
Figuur 3.9 toont het blokschema van het inwen
dige van het IC: de teller MK 50398N kompleet
met de omringende bus-systemen voor de LEDdisplays en de schakeling voor het presetten van
de BCD-UP/DOWN-counters.
De ”scan oscillator” en de ”scan counter” ver
zorgen het multiplexbedrijf van de displays. Het
presetten van de teller verloopt via hetzelfde
multiplexsysteem. Zolang de ingang ”load coun
ter” logisch 1 is, worden de digits één voor één

met de vier ”BCD-countcr”-ingangen verbon
den en gepreset op de daar aangelegde waarde.
Bij deze cyclus wordt met de most significant digit (het meest linkse cijfer) begonnen. Het pulsdiagram van figuur 3.10 verduidelijkt dit proces.
Via de ingang ”clear” kan de tellerinhoud asyn
chroon op nul gezet worden.
Andere interne registers, zoals de latch, worden
door deze ingang niet beïnvloed. Wanneer de in
gang ”store” logisch 0 is, wordt de inhoud van
de teller op de latch en de LED-displays overge
dragen. Als deze ingang logisch 1 wordt, wordt
de momentele teller-inhoud in de ”6 digit latch”
vastgehoudcn.
In de schakeling van de miniteller worden van de
zes ter beschikking staande digits er slechts vier
gebruikt. Dit niet alleen om de miniteller daad
werkelijk ”mini” te laten zijn, maar ook omdat
de bereikte meetnauwkeurigheid niet van dien
aard is dat een uitlezing van zes cijfers zinvol zou
zijn. De sturing van de displays geschiedt vol
gens de gebruikelijke multiplex-techniek. De ge
meenschappelijke katoden van de vier digits
worden beurtelings aan aarde gelegd door de inverters NI ... N4 die op hun beurt worden
gestuurd door de strobe-uitgangen D5 ... D2 van
de LSI-teller. De anoden van de segmenten die
moeten oplichten worden via de weerstanden R3
... R9 door de segmentuitgangen a ... g aan de
voedingsspanning gelegd. Het multiplexen
wordt door de 50398 zelf verricht. De ”scan”frekwentic ervan wordt bepaald door Cl 1 en ligt
in de buurt van 2 kHz.
Het ingangssignaal komt via de ingangstrap met
Tl op de ”clock”-ingang van het teller-IC; dio
de D6 beschermt deze ingang tegen de negatieve
spanningspieken die zouden kunnen ontstaan
ten gevolge van de relatief grote terugwerkingskapaciteit van de transistor. De teller telt de pul
sen op de ”clock”-ingang zolang de ”count inhibit”-ingang aan logisch 0 ligt, dus zolang de Quitgang van flipflop FF2 logisch 0 is. Deze FF2
wordt op zijn beurt gestuurd door de eigenlijke
klokgenerator van de miniteller. De klokpuls
wordt afgeleid van de 50 Hz transformatorspanning. Met behulp van de met inverters N5 en N6
opgebouwde Schmitt-trigger wordt deze span
ning omgevormd tot een 50 Hz blokgolf op
CMOS-nivo. De deler IC4 deelt deze blokgolf
tot een signaal met een frekwentie van 10 Hz en
IC5 deelt verder tot een blokgolf van 1 Hz. (N.B.
Er is in de mogelijkheid voorzien de miniteller
geschikt te maken voor 60 Hz netfrekwentie; de
daartoe te maken verbinding is gestippeld weer
gegeven; pen 15 van IC 4 wordt dan niet meer
verbonden met pen 1 maar met pen 5).
Afhankelijk van de stand van de bereikschakelaar SI komt hetzij het 10 Hz-, hetzij het 1 Hzsignaal op de ”clock"-ingang van FF2. In het

eerste geval is de Q-uitgang van deze flipflop dus
telkens gedurende 0,1 s logisch 0, in het tweede
geval gedurende 1 s; dit is de poorttijd van de tel
ler.
Na het verstrijken van de poorttijd wordt de Quitgang van FF2 logisch 1: het tellen stopt en
FF1 wordt getriggerd. Gevolg daarvan is dat de
”store”-ingang van IC1 logisch 0 wordt: de
stand van de zes-digit BCD-teller wordt overge
dragen op de latch en de vier middelste cijfers
worden zichtbaar op de displays.
Na enige tijd zal kondensator C7 geladen zijn en
zal FF1 zichzelf resetten (eigenlijk werkt FF1 sa^
men met C7 en Ril dus als monostabiele). Q
wordt weer logisch 1, zodat ook de ”store"ingang van de LSI-teller weer logisch 1 wordt en
de tellerstand wordt vastgehouden. Enige tijd na
de reset van FF1 zal kondensator C2 geladen zijn
en de ”clear”-ingang van de teller naar logisch 1
gaan. Dit resulteert in het op nul zetten van de
zes-digit BCD-teller, zodat deze gereed is voor
een nieuwe teleyelus. De latch wordt door het
”clear”-signaal niet beïnvloed en de laatste tel
lerstand blijft zichtbaar. Diode D5 beschermt de
”clear”-ingang tegen negatieve pulsen.
Behalve de frekwentie van de aan de flipflop FF2
toegevoerde klokpuls, bepaalt de bereikschakelaar SI ook de sturing van de decimale punt. De
maximale uitlezing in de beide meetbereiken be
draagt resp. 99,99 kHz (poortijd 1 s) en
999,9 kHz (poorttijd 0,1 s).
De voeding van de miniteller is eenvoudig: de be
kende toepassing van het spanningsstabilisator - IC 7812.
De print, waarvan layout en komponentenopstelling zijn afgebeeld in figuur 3.11 bevat al
le onderdelen uit het schema van figuur 3.8, be
halve de nettransformator en netschakelaar S2.
Wanneer men de onderdelen tamelijk "laag”
monteert, wordt de miniteller een attraktief en
handzaam geheel. Voor gebruik met 50 Hz
netspanning moet de (getrokken) draadbrug
naast C8 worden gelegd; zou men de schakeling
bij een 60 Hz net gebruiken, dan is de onderbro
ken getekende draadbrug nodig. De spanningsstabilisator IC6 moet op een koellichaam
gemonteerd worden.
Experimenteerlustigen zouden kunnen proberen
het frekwentiebereik van de miniteller tot
10 MHz te vergroten door tussen Tl en de
”clock”-ingang van 1CI nog een tiendeler te
schakelen. De nauwkeurigheid van de miniteller
zou vergroot kunnen worden door gebruik te
maken van een kristal-oscillator.
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Figuur 3.10. Gebruik makend van de strobepulsen van de multiplex displays kan de BCDteller digit voor digit van een preset worden
voorzien. Het afgebeelde pulsdiagram verdui
delijkt dit proces.
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Onderdelenlijst
Weerstanden:

R1 = 4k7
R2 = 2k2
R3 ... R9 = 270^
R10, R13, R14 = 10 k
R11 = 22 k
R12 = 330 Q
R15 = 47 k
52

Kondensatoren:
C1.C11 = 1 n
C2, C10, C12 = 100 n
C3 ... C6 = 150 p
C7 = 470 n
C8 = 1000 /U/25 V
C9 = 47 /U/16 V

Figuur 3.11. Layout en komponentenopstelling van de print voor de miniteller. Slechts
een nettransformator en een netschakelaar
behoeven te worden toegevoegd om een
handzaam meetinstrument te realiseren.

Halfgeleiders:
IC1 = MK 50398N (Mostek)
IC2 = 4049
IC3 = 4013
IC4, IC5 = 4017
IC6 = 7812
T1 = BF 494
D1 ... D4 = 1N4004
D5, D6 = 1N4148

Diversen:
Dpi... Dp4 = display HP 6082-7760 (common
cathode)
Tr = nettrafo 12 è 18 V/500 mA
51 = dubbelpolige omschakelaar
52 = dubbelpolige netschakelaar
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Termometer
Een verdere toepassing van de digitale meettech
niek is de nu volgende termometerschakeling.
Apparaten met digitale uitlezing zijn ”in”, en
bijna iedereen heeft wel een digitale klok in huis.
De hier beschreven digitale termometer past he
lemaal bij deze nieuwe trend. Hij heeft een meetbereik van 5 ... 50°C en is opgebouwd met ge
makkelijk verkrijgbare komponenten.
Aangezien de laatste jaren steeds meer gebruik
wordt gemaakt van digitale uitlezingen (dus direkt in cijfers) blijkt dat apparaten die hiervan
zijn voorzien, bij de gebruikers goed in de smaak
vallen. Dat is ook niet verwonderlijk; een digita
le uitlezing kan immers zeer nauwkeurig zijn en
geeft een duidelijk getal weer dat nauwelijks fou
tief kan worden begrepen. De termometer die
hier wordt beschreven, is hiervan een goed voor
beeld. Wie heeft zich per slot van rekening niet al
vaker verkeken op het nauwelijks zichtbare
kwikkolommetje van de (overigens verder uitste
kende) gebruikelijke termomelers! De digitale
uitlezing maakt aan deze ellende voorgoed een
einde, aangezien de temperatuur nu met behulp
van duidelijk zichtbare cijfers wordt aangege
ven.
De termometer is in de eerste plaats bedoeld
voor gebruik in de huiskamer. Hierop zijn het

Foto. Een mogelijke uitvoering van de tempe
ratuurvoeler waarbij een transistor op een
kunststof buisje is gelijmd, zodat een water
dicht geheel wordt verkregen. Voor eenvoudi
ge metingen van niet-geleidende vloeistoffen
is deze konstruktie vanzelfsprekend niet no
dig en volstaat het een eenvoudige, ongeïso
leerde diode te gebruiken.
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temperatuurbereik (5°-50°) en de nauwkeurig
heid (plm. 1°) afgestemd.
Toch hoeft het gebruik niet beperkt te blijven tot
de huiskamer.
Indien de temperatuurvoeler (een gewone diode
of een BE-diode van een transistor) op de juiste
wijze wordt ingebouwd, kunnen er ook
vloeistoffen mee worden gemeten.
De schakeling kan worden verdeeld in een drietal
delen (zie figuur 3.12). Op de allereerste plaats is
er natuurlijk de eigenlijke temperatuurvoeler,
waarvoor in dit geval een doodgewone diode is
gekozen. Met behulp van een speciale schakeling
wordt de temperatuur die de diode
”waarneemt”in een spanning omgezet (blok A).
Deze spanning ondergaat vervolgens in blok B
een dusdanige verandering dat hij wordt omge
zet in een bepaald aantal impulsen. Deze worden
in het derde blok geteld en toegevoerd aan de uitlezing die met twee zevensegment displays is op
gebouwd.
De werking van deze drie blokken zal apart wor
den toegelicht.
Als temperatuurvoeler wordt een siliciumdiode
gebruikt. Dit is mogelijk omdat de spanning
over de diode afhankelijk is van de temperatuur.
Ook een transistor kan worden gebruikt (figuur
3.13).
Met enkele kleine verwaarlozingen (in dit tempe
ratuurbereik) en bij een konstante stroom door
de diode in doorlaatrichting is de spanning over
de diode zelfs recht evenredig met de (absolute)
temperatuur. Het is dus voldoende om van de diodespanning dat deel af te trekken dat overeen
komt met —273°C om het voor ons belangrijke
gedeelte boven 0°C over te houden.
Dit wordt in figuur 3.14 bereikt door een
konstante spanning die instelbaar is met P2 aan
de ingang van de verschil-versterker A2-A3 toe
te voeren. Aangezien deze twee opamps boven
dien nog ongeveer honderd maal versterken, kan
aan de uitgang een spanningsvariatie van onge
veer 10 volt worden afgenomen bij een tempera
tuursverandering van 50° aan de voeler (D4).
Zoals boven is aangehaald, moet de stroom door
de diode konstant zijn om geen meetfout te ver
oorzaken. Dit wordt bereikt met de schakeling
rond Al en T3. Versterker Al krijgt op de posi
tieve ingang een referentiespanning toegevoerd
en aangezien de schakeling alleen in evenwicht is
wanneer de spanning op de min-ingang nage
noeg dezelfde waarde bereikt, regelt de opamp
transistor T3 dusdanig, dat er over R8 een
konstante spanning valt. Dit houdt tevens in dat
de stroom door R8, en dus ook door de diode,
konstant blijft.
In figuur 3.15 is het verband weergegeven tussen
de temperatuur van de diode en de uitgangsspanning.

A

C

on
u
o
Figuur 3.12. Het blokschema van de tempera
tuurmeter. Als voeler kan een gewone diode
worden gebruikt.

9811-3.12

Figuur 3.13. In plaats van de diode kan voor
de temperatuurvoeler ook een transistor wor
den gebruikt, die als diode wordt geschakeld.
Dit heeft voordelen omdat de aansluitdraden
van dioden vaak moeilijk goed te isoleren zijn.
Bij langere leidingen moet er afgeschermde
kabel (mikrofoonsnoer) worden gebruikt voor
de verbinding tussen diode en print.
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Figuur 3.15. De overdrachtskarakteristlek van
de temperatuur/spanning-omzetter. Horizon
taal is de uitgangsspanning weergegeven,
vertikaal de temperatuur aan de voeler. De
schakeling werkt niet helemaal tot nul omdat
de uitgangsspanning niet lager kan worden
dan ongeveer 100 mV. %
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omzetter. Uit de getekende overdrachtskarak*
teristiek blijkt dat bij nul graden geen impuls
wordt opgewekt en dat vervolgens een in*
gangsspanning tussen 100 en 300 mV één
puls aan de uitgang veroorzaakt, een span*
ning tussen 300 en 500 mV twee impulsen
enz. Het hart van de schakeling is de
trapspanningsgenerator met A7.
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De spanning/frekwentie-omzetter (figuur 3.16)
zet de gelijkspanning die afkomstig is van de
temperatuuromzetter om in een aantal impulsen
dat recht evenredig is met de grootte van de ingangsspanning.
Er wordt niet voortdurend gemeten; éénmaal in
de twee sekonden geeft A5 een resetimpuls af
waarop de meetcyclus start. (Deze herhalingstijd
kan met Cl worden beïnvloed).
Op het moment, waarop de uitgang van A5
"hoog” wordt, gaat er een stroompje door R9
en D4 lopen en zakt de uitgangsspanning van A7
tot nagenoeg nul volt.
Hierdoor wordt de stroom door R11 kleiner dan
de stroom door R12 en A8 wordt "laag” aan
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zijn uitgang. De blokgolfoscillator rond A6
wordt daardoor vrijgegeven en begint positieve
impulsen af te geven zodra de reset-impuls weg
valt.
De oscillator met A6 blijft impulsen afgeven aan
de teluitgang totdat hij via D2 opnieuw wordt
geblokkeerd. Deze blokkering ontstaat doordat
de uitgangsspanning van A7 bij iedere positieve
impuls op zijn plus-ingang wordt verhoogd, net
zolang totdat deze spanning hoger is geworden
dan de spanning die op de ingang met R12 aan
wezig is. A8 slaat dan om, waardoor A6 geen telimpulsen meer afgeeft.
Op de teluitgang (uitgang van A6) staan dus een
maal per twee sekonden impulsen ter beschik-
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BLANKING

IC2 =5/6 CD4050

Figuur 3.17. De digitale uitlezing van de tem
peratuurmeter is met standaard TTL-IC’s op
gebouwd. Om de schakeling aan te passen
op het voorafgaande deel wordt gebruik ge
maakt van buffers uit de CMOS-serie.

king, waarvan het aantal overeenkomt met de ingangsspanning van de schakeling (aansluitpunt
A). Met behulp van een telschakeling en een uit
lezing worden deze impulsen vervolgens zicht
baar gemaakt.
Hel schema van de uitlezing is in figuur 3.17
weergegeven . Dit is een normale schakeling, uit
gevoerd met TTL-IC’s. Het enige wat opvalt zijn
de buffers die de laagohmige, alleen voor 5 volt
geschikte, ingangen van de TTL-logika aanpas
sen aan de betrekkelijk hoogohmige 15 volt uit
gangen van de voorafgaande schakeling. Hier
voor is gekozen voor de CD4050, een CMOS-IC
dat deze bufferfunktie uitstekend vervult en
slechts één voedingsspanning (5 volt) nodig

heeft.
De resetimpuls, die in de spanning/frekwentieomzetter de cyclus start, zet de telschakeling, die
is opgebouwd met de 7490, op nul. Gelijktijdig
zorgt het blanking-signaal ervoor, dat deze nul
(en later het tellen) niet zichtbaar wordt. Na de
laatste impuls op de telleringang, wordt het
blanking-signaal opgeheven en kan de tempera
tuur worden afgelezen.
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Figuur 3.18. Voor de liefhebbers een impulstijd-diagram, aan de hand waarvan de werking
van de spanning/frekwentie-omzetter kan
worden nagegaan. Dit diagram geeft de uitgangsspanningen van de opamps A5 ... A8
weer. Terwilie van de duidelijkheid zijn de
spanningen en frekwenties niet geheel op
schaal getekend.

Figuur 3.19. De voeding van de temperatuur
meter. Er worden drie spanningen opgewekt:
5 volt voor de logika, 15 volt voor het analoge
gedeelte en een referentiespanning van
7,1 volt voor de temperatuuropnemer. Deze
laatste spanning bezit een zeer kleine temperatuurscoëfficiënt.

De gehele schakeling, inklusief voeding, is op
twee printplaatjes ondergebracht, zodat bij de
bouw nauwelijks moeilijkheden kunnen ont
staan.
Bij de inbouw in een kastje moeten de onderde
len die warm worden (trafo, uitlezing en voe
ding) zo ver mogelijk verwijderd blijven van de
temperatuurvoeler om foutieve metingen te
voorkomen.
De temperatuurvoeler moet niet direkt op de
print worden gesoldeerd. Bij korte afstanden
(tot ca. 50 cm) kan voor de verbinding tussen de
diode en de print een getwist snoertje worden ge
bruikt. Bij langere leidingen moet dit snoer afge
schermd zijn.
Het is aan te raden om voor de displays een kontrastfilter van helderrood doorzichtig plexiglas
of iets dergelijks aan te brengen.
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Met een universeelmeter kan de termometer ge
makkelijk geijkt worden. De procedure is dan
als volgt:
o Allereerst wordt de voeding afgeregeld met
PI op 5 volt. Het is aan te raden dit te doen
met alleen 1C1 in de schakeling. Na deze afregeling mag PI niet meer verdraaid worden,
o Sluit de universeelmeter aan op de uitgang
van A4.
o Dompel de geïsoleerde temperatuurvoeler in
een bakje met smeltend ijs en regel met P2 af
op 0,1 volt. Het is de bedoeling dat de instel
ling ”op het randje” zit, m.a.w. een kleine

verdraaiing van P2 linksom veroorzaakt direkt een flinke toename van de spanning.
Verder draaien rechtsom daarentegen mag
nauwelijks invloed hebben.
o Dompel de temperatuurvoeler nu in een bak
je water van 50°C en regel P3 zó, dat een
spanning van ongeveer 10 volt aan de uit
gang van A4 verschijnt. In tegenstelling met
de eerste afregeling is deze instelling niet kri
tisch.
o Tot slot kan met behulp van PI (op de print
met de uitlezing) ervoor worden gezorgd dat
de uitlezing de juiste temperatuur aangeeft.

Onderdelenlijst bij figuur 3.20

Onderdelenlijst bij figuur 3.21

weerstanden:

weerstanden:

R1 = 180 f2
R2, R9, R11 = 1k5
R3 = 4k7
R4 = 1k2
R5 = 1Ü
R6, R7, R8 = 6k8
R10 = 18k
R12, R13, R14, R15, R16, R17 = 100 k
R18 = 2k2
P1, P3 = 1 k instel
P2 = 470 f2 instel

R1, R5 = 2M2
R2, R6, R11, R12 = 1 M
R3, R7 = 150 k
R4 = 10 k
R8 = 2k2
R9 = 1k2
R10 = 22 k
R13, R14 = 1 k
R15 ... R28 = 180 f2
P1 = 10 k instel
kondensatoren:

kondensatoren:
C1,C4 = 100 ju/16 V
C2 = 100 JU/25 V
C3 = 1000 JU/16 V
C5 = 470 p
Cx = 10 n
halfgeleiders:
D1, D2 = 1N4001
D3 = 15 V/1 W
D4 = 1N4148
T1 = BC547B
T2 = BD135
T3 = BC109C
IC1 = 723 DIL
IC2 = 324
B1 = B40C400

C1 = 10 ju/16 V
C2, Cx = 10 n
C3 = 100 n
C4 = 10 ju/10 V
halfgeleiders:
D1 .... D5 = 1N4148 of DUS
IC1 = 3900
IC2 = CD4050
IC3, IC4 = 7490
IC5, IC6 = 7447
DP1, DP2 = display (met common anode,
zoals HP 5082/7750)

diversen:
Z1 = 0,1 A traag
Tri = 9-12 V 0,7 A
koelplaat voor T2
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Figuur 3.20. Print-layout en komponentenopstelling van de temperatuur/spanningomzetter, inklusief voeding.
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Om meetfouten te vermijden, moet de tempe
ratuurvoeler liefst zo ver mogelijk van de voe
ding (die warm wordt) worden opgesteld.

Figuur 3.21. Print-layout en komponenten*
opstelling van de spanning/frekwentieomzetter en de uitlezlng.
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4
De oscilloskoop
Het bezit van een oscilloskoop is de wens van
menig elektronicus, want t.o.v. de universeelmeter heeft de oscilloskoop het voordeel dat hij niet
alleen de waarde van de te meten grootheid
geeft, maar ook de vorm van het signaal. De
oscilloskoop laat veranderingen van het signaal
in de tijd zien.
Een oscilloskoop is, letterlijk vertaald, een appa
raat dat trillingen zichtbaar maakt. In dit geval
gaat het om elektrische trillingen (blokgolven, sinusgolven, of meer ingewikkelde signalen) waar
van de golfvorm op het beeldscherm zichtbaar
wordt gemaakt. Aangezien geluidsgolven, radio
golven, mechanische trillingen en vele andere
signalen omgezet kunnen worden in elektrische
trillingen, is een dergelijk meetapparaat op ver
schillende terreinen te gebruiken.
Het basisprincipe is vrij eenvoudig. In de beeld
buis zit een "elektronen-kanon", dat een zeer
smalle bundel elektronen "afvuurt”. Waar deze
bundel het "beeldscherm” treft verschijnt een
lichtpunt. Tussen het elektronenkanon en het
beeldscherm zijn "afbuigplaten” geplaatst, die
de bundel zowel in horizontale richting (Xrichting, dus naar links of rechts) als in vertikale
richting (Y-richting, dus naar boven of onder)
kunnen laten afbuigen. Door de spanning op de
afbuigplaten op de juiste manier te laten veran
deren kan de lichtpunt gedwongen worden een
willekeurige lijn op het scherm te beschrijven.
Door de nalichttijd van het scherm (en de traag
heid van het oog!) "ziet” men deze lijn als ge
heel - dus niet als een bewegende stip.
Het elektronenkanon (zie detailschets, figuur
4.1) moet zoals gezegd een zeer smalle bundel
elektronen afvuren. Deze elektronen verlaten de
kathode met een geringe snelheid, waarna zij ge
bundeld en versneld moeten worden, zodat zij
62

MI1-4.1

Figuur 4.1 geeft een detailschets van een een
voudig elektronenkanon.

met hoge snelheid op één punt van het beelscherm belanden. Dit bundelen en versnellen
wordt
bereikt
in
een
"elektronisch
lenzenstelsel", dat voor de kathode is geplaatst.
Eerst wordt de juiste "hoeveelheid" elektronen
bepaald door het stuurrooster gi of "Wehneltcilinder". Een negatieve spanning op deze elektro
de regelt namelijk de elektronenstroom en daar
mee de beeldhelderheid (intensity). Het tweede
rooster (g2) krijgt een positieve spanning die de
elektronen "trekt", zodat zij een redelijke aanvangssnelheid krijgen. Vervolgens doorloopt de
bundel een "lens" die eveneens aan een positieve
spanning (focusseerspanning) ligt, en de buisvor
mige anode die op een zeer hoge positieve span
ning wordt aangesloten. Deze elektroden bunde
len en versnellen de elektronenstraal, waarna de
ze tussen de afbuigplaten door op het beeld
scherm belandt.

Y'

x'

9811 - 4.1

Figuur 4.2. Opstelling van de afbuigplaten
voor de horizontale en vertikale afbuiging.
De afbuigplaten (zie figuur 4.2) zorgen voor de
afbuiging van de elektronenstraal. Als de met Y
aangegeven plaat b.v. een positieve spanning
heeft t.o.v. de Y’-plaat, dan zullen de elektronen
door de Y-plaat worden aangetrokken. Door de
grote snelheid van de elektronen worden ze ech
ter niet ”opgevangen” door de Y-plaat, maar
wel afgebogen in deze richting. Hieruit blijkt dat
de vertikale richting van de straal beïnvloed kan
worden door de spanning tussen de Y-platen te
veranderen. De afbuiging is groter naarmate het
spanningsverschil groter is.
Hetzelfde effekt hebben de X-platen op de hori
zontale afbuiging.
Als nu op beide platenparen een spanning staat,
worden de krachten vektorieel opgeteld. De elek
tronenstraal kan zo op elk punt van het beeld
scherm worden gericht. Figuur 4.3. laat zien hoe
de elektronenstraal bij verschillende spannings
verhoudingen wordt afgebogen.

platen een wisselspanning staat (en op de Yplaten geen spanning), wordt de straal voortdu
rend heen en weer bewogen. Is de frekwentie
hoog genoeg (afhankelijk van de nalichttijd van
het scherm en de traagheid van het oog), dan
wordt op het scherm een horizontale lijn waarge
nomen.
Bij de meest gebruikelijke toepassing van de
oscilloskoop wordt de straal met een konstante
snelheid van links naar rechts over het scherm
bewogen, zodat iedere centimeter op het scherm
in dezelfde tijd wordt doorlopen. Deze sturing
wordt verzorgd door de ”tijdbasis” generator.
De tijd waarin de straal één centimeter verplaatst
wordt, is naar keuze in te stellen (met een knop
”time/div.”). Er verschijnt zo een horizontale
lijn op het beeldscherm (figuur 4.4). Zodra de
straal de rechter rand van het beeldscherm be
reikt, wordt deze automatisch zeer snel naar de
linker rand verplaatst, waarna hij weer met de
ingestelde snelheid van links naar rechts gaat be
wegen. Tijdens deze "terugslag” wordt bij een
goed apparaat de straal onderdrukt, zodat in de
ze tijd geen lijn op het scherm verschijnt.

Figuur 4.4. Dit beeld verschijnt op het scherm
als alleen de tijdbasis is ingeschakeld. De ho
rizontale afbuiging wordt dan wel gestuurd,
maar de vertikale niet.

Figuur 4.3. Vier voorbeelden van de vektoriele
samenstelling van de horizontale en vertikale
afbuigspannlngen. De pijlpunt geeft de plaats
op het beeldscherm aan.
De situatie verandert echter als op de afbuigpla
ten een wisselspanning wordt gezet. Als op de X-

Wanneer op de vertikale afbuigplaten (Y en Y’)
een wisselspanning wordt aangesloten, zal de
stip op het scherm op en neer bewegen. Doordat
tegelijkertijd deze stip van links naar rechts
wordt bewogen, ontstaat er op het scherm een
kronkellijn die de verandering van de wis
selspanning in de tijd weergeeft.
Worden verschillende wisselspanningen op de Xen Y-platen aangesloten, dan ontstaan de gekste
vormen op het scherm. Dit is wel leuk om te
zien, maar het is juist de bedoeling om het spanningsverloop als funktie van de tijd zichtbaar te
maken. Om dit te bereiken wordt de horizontale
63
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Figuur 4.5. Door kombinatie van de horizonta
le en vertikale afbuigspanning ontstaat het
beeld.

Figuur 4.6. Foto van het beeld van een sinusvormige spanning.
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afbuiging door de tijdbasis gestuurd.
Het verloop in de X-richting ligt nu vast. Wordt
nu een sinusvormige spanning op de Y-platen ge
zet, dan is het ook de bedoeling dat een sinusvorm op het beeldscherm verschijnt. Dit gebeurt
pas als aan enkele voorwaarden is voldaan.
Ten eerste moet het spanningsverloop van beide
richtingen synchroon zijn, m.a.w. frekwentie en
fascrelatie van beide spanningen moeten hetzelf
de zijn voor het afbeelden van één periode van
de aangelegde Y-spanning. Wanneer meerdere
perioden gewenst worden, moeten de frekwenties van zaagtand- en meetspanning een bepaalde
verhouding hebben. Om een goed beeld te krij
gen, moeten ook de amplitudes een bepaalde
verhouding hebben.
In figuur 4.5 is te zien, hoe het beeld wordt opge
bouwd uit de zaagtand- en meetspanning.
Om een willekeurige signaalspanning op een vol
doende nivo te brengen voor een zichtbare vertikale afbuiging, wordt een voorversterker ge
bruikt. Deze ”Y-versterker” heeft een nivoregeling, die in stappen geijkt is (volt/div).
Een beeld volgens figuur 4.6 wordt als volgt "ge
lezen”. De horizontale schaal (bepaald door de
tijdbasis) is 0,2 ms/div. Eén komplete periode
van de wisselspanning heeft een "lengte” van 5
schaaldelen en dit komt overeen met een tijds
duur van 5 x 0,2 = 1 ms. In één sekonde zijn er
dan 1000 trillingen, dus de frekwentie is
1000 Hz. De vertikalc schaal is 100 mV/div

asligm.

®

focus

(bepaald door de Y-versterker). De afstand van
"top” naar "dal” van de wisselspanning
(”top-top spanning") is 6 schaaldelen, dus
6 x 0,1 = 0,6 volt. Tevens is te zien dat het
signaal sinusvormig is.
Basisskoop
Het blokschema van een eenvoudige basisskoop
is geschetst in figuur 4.7. Blok A is de beeldbuis,
met de bijbehorende regelaars voor helderheid,
focussering en astigmatisme. De laatste twee re
gelaars dienen er voor om de elektronenstraal
goed te bundelen, zodat er een kleine ronde stip
op het scherm verschijnt. Afhankelijk van het
type beeldbuis zijn hiervoor verschillende scha
kelingen nodig.
De horizontale afbuigplaten worden gestuurd
door een versterker (blok B), die op zijn beurt
door de tijdbasis (blok C) gestuurd wordt. In dit
blok is ook de "positie regelaar" opgenomen,
die het mogelijk maakt om het gehele beeld in
horizontale richting naar links en naar rechts te
schuiven.

Figuur 4.7. Blokschema van een eenvoudige
oseiiloskoop. Blok A is de beeldbuis, B en F
zijn bufferversterkers voor de horizontale en
vertikale afbuiging, C is de tijdbasis genera
tor^ de triggering en E is de Y-ingang (voor-)
versterker. G is de voeding.
intensity
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Bovendien is er een schakelaar die het mogelijk
maakt om de X-afbuiging met een willekeurig
(extern) signaal te sturen. De bedoeling hiervan
zal verderop blijken.

leveren; gloeispanning voor de beeldbuis,
laagspanning voor de voortrappen, een hogere
spanning voor de horizontaal en vertikaal eindversterkers, versnellings- en eventueel naversnel*
lingsspanning, enz.

De gewenste tijdbasissnelheid wordt gekozen
met de schakelaar ’Time/div”. Voor de meeste
Tweekanaals-oscilloskoop
toepassingen is een bereik van 0,5 s/div tot
1 Ms/div voldoende; voor hoog-frekwent metin Tot nu toe is gesproken over een eenkanaalsgen kan dit bereik nog uitgebreid worden tot
oscilloskoop. Hiermee kan maar één signaal
0,1 ... 0,01 üs/div.
worden afgebeeld. Met een tweekanaalsIn de inleiding is reeds aangegeven dat er steeds
oscilloskoop kunnen echter twee verschillende
opnieuw van links naar rechts beelden "geschre
signalen tegelijkertijd zichtbaar worden ge
ven” worden. De "triggering” (blok D) zorgt er
maakt. Dat is vaak een groot voordeel. Bij het
voor, dat de opeenvolgende beelden zo veel mo
doormeten van een eindversterker kunnen dan
gelijk op dezelfde plaats verschijnen, zodat voor
b.v. gelijktijdig het in- en uitgangssignaal wor
het oog één stilstaand beeld verschijnt. De tijdden bekeken. Figuur 4.8 laat zo’n skoopbeeld
basis stuurt de straal na het schrijven van een
zien. Het ingangssignaal van de versterker staat
beeld zeer snel naar de linker rand van het beeld
boven. De versterker wordt gestuurd met een sig
scherm terug. Hier blijft het staan totdat de trignaal van 1 Vtt. Dit is op de foto duidelijk te zien,
gerunit een startimpuls afgeeft, waarna een
want de vertikale verdeling is 1 V/div (= 1 V per
nieuw beeld ”geschreven” wordt. Deze startimschaaldeel). De horizontale verdeling is ingesteld
pulsen worden steeds op dezelfde plaats in het
op 50 yUs/div. Met dit gegeven kan de frekwensignaal gegeven, zodat elk beeld bij hetzelfde
tie van het signaal worden berekend. Een perio
deel van het signaal begint.
de heeft een lengte van vier schaaldelen en duurt
De plaats in het signaal waar een triggerpuls af
dus T = 50 /Xs/div. • 4 div. = 200 /us. De fregegeven wordt, is met een aantal schakelaars en
kwentie van het signaal is dan
knoppen in te stellen. Met een knop ” + /—”
1
1
= 5kHz.
f = —
wordt gekozen tussen het positief- en het negaT
200
/Lis
tiefgaande deel van het signaal, er kan dus getriggerd worden tijdens de opgaande of tijdens
de neergaande beweging van de stip. De plaats
op de betreffende ”flank” van het signaal - het 1
”triggernivo” - kan automatisch worden geko V/div
zen of met de hand worden ingesteld. Voor deze
handinstelling dient een knop ”triggerlevel”.
y
Blok E in figuur 4.7 is de voorversterker voor het
ingangssignaal (Y-versterker). Met de ”positie”regelaar kan het beeld in vertikale richting over
het scherm worden verplaatst. De ingangsver- 0.2
zwakker heeft meestal een bereik vanaf V/div
10 mV/div tol 50 V/div. Het frekwentiebereik
van de oscilloskoop kan lopen tot 0,1 MHz bij
een eenvoudig laagfrekwent apparaat, via
10 ... 30 MHz voor een redelijk laboratorium
meetapparaat tot 100 MHz (of zelfs nog meer)
50 MS/div
voor hoogfrekwent apparatuur. Dit stelt uiter
Figuur 4.8. Een tweekanaals-oscilloskoop kan
aard hoge eisen aan de ingangsverzwakker en
aan de Y-versterker, ofschoon de bovenste fre- twee signalen tegelijkertijd laten zien. Op de
kwentiegrens meestal bepaald wordt door de foto is boven het ingangssignaal en onder het
uitgangssignaal van een versterker te zien.
kwaliteiten van de beeldbuis.
Het uitgangssignaal van de Y-versterker wordt
via een bu/ferversterker (blok F) aan de vertikale
afbuigplaten doorgegeven. Deze versterker kan
In- en uitgangssignaal hebben wel dezelfde freidentiek zijn aan de versterker in blok B, aange kwentie, maar verschillende amplitudes. De
zien aan beide versterkers nagenoeg dezelfde ei
schaalverdeling voor het uitgangssignaal is
sen gesteld worden.
10 V/div; de uitgangsspanning is dus 50 Vtt- Als
Tenslotte stelt blok G de voeding voor. Deze
men de ingangsspanning vergroot, zal het uit
moet een groot aantal verschillende spanningen
gangssignaal bij een bepaalde waarde ”vastlo66
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pen”. Op het beeld is dit zichtbaar door de afge
platte toppen van de sinus. Met een tweekanaalsoscilloskoop kan op deze manier gemakkeijk het
oversturingspunt van een versterker worden be
paald.
Nu bestaan er tweekanaals- en dubbelstraalsoscilloskopen. De werking is echter verschillend.
Een dubbelstraals-oscilloskoop heeft twee elek
tronenbundels die elk een signaal weergeven.
Het grote voordeel is dat ook bij hogere frekwenties beide signalen duidelijk zichtbaar zijn.
Natuurlijk is er ook een nadeel: het apparaat is
vrij duur. Alle Y-versterkers zijn dubbel uitge
voerd en de beeldbuis heeft twee aparte afbuigsystemen.
De tweekanaals-oscilloskoop heeft daarentegen
maar één Y-versterker en een beeldbuis met één
afbuigsysteem. Het blokschema in figuur 4.9
verduidelijkt de werking.
Aangezien er maar één Y-versterker is, worden
de ingangssignalen beurtelings met de vertikale
versterker verbonden. Dit gebeurt met een elek
tronische schakelaar, die in de standen ”chopped” (in stukjes gehakt, geschakeld) en ”alternate” (afwisselend, alternerend) kan worden ge
bruikt. In de stand ”chopped” gebeurt het heen
en weer schakelen tussen de ingangssignalen zeer
snel, zodat beide signalen als een soort stippellijn
op het scherm verschijnen. Daardoor lijkt het
voor het (trage) menselijke oog alsof twee onon
derbroken lijnen op het scherm staan. De chop
per wordt gebruikt als de frekwentie van de sig
nalen vrij laag is.
De stand ”alternate” wordt bij hoge frekwenties
gebruikt. Er wordt dan synchroon met de tijdbasis omgeschakeld, zodat tijdens het eerste beeld
het eerste ingangssignaal verschijnt, tijdens het
tweede beeld het tweede, tijdens het derde beeld
weer het eerste, enzovoorts. Ook in dit geval lijkt
het of beide signalen kontinu op het scherm
staan.

Hoe een eenkanaals- een
vierkanaalsskoop wordt
Tweekanaals-oscilloskopen ziet men tegenwoor
dig veel in de wat beter uitgeruste laboratoria.
Ter uitbreiding van enkelstraal-oscilloskopen
worden tweekanalen-omschakelaars aangeboden
in diverse uitvoeringen. Het komt echter vaak
voor dat zelfs het gelijktijdig zichtbaar zijn van
twee verschijnselen nog niet genoeg is om vol
doende informatie over een elektronisch systeem
te verkrijgen. Mede vanwege de tamelijk hoge
aanschaffingskosten van kompleet gemonteerde
tweekanalen-omschakelaars bestaat daarom veel
vraag naar een goede en eenvoudige
raeerkanalen-omschakelaar voor zelfbouw.
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Die omschakelaar moet dan de volgende eigen
schappen hebben:
1. Aantal kanalen: vier.
2. Versterking: lx, een mogelijkheid tot ver
zwakking moet aanwezig zijn.
3. Y-positie: moet voor elk kanaal afzonderlijk
instelbaar zijn.
4. Schakelwijze: onderbroken (chopped) en
beurtelings (alternerend).
5. Elk kanaal moet afzonderlijk kunnen wor
den gekozen.
Omdat de schakeling liefst zo eenvoudig moge
lijk moet worden gehouden, komt toepassing
van een geschikte geïntegreerde schakeling het
meest in aanmerking. Uit de in de handel ver
krijgbare produkten is het IC HA2405 van Harris gekozen. Dit IC bevat vier operationele ver
sterkers, waarvan er steeds slechts één geaktiveerd wordt, afhankelijk van de digitale infor
matie op de beide stuuringangen (aansluitpunten
15 en 16 van het IC). De uitgangen van de vier
opamps zijn inwendig met de gemeenschappelij
ke uitgangsversterker verbonden. Het uitgangs
signaal van de geaktiveerde opamp staat ter be
schikking op de gemeenschappelijke uitgang
(punt 10 van het IC); verder gedraagt het IC zich
als een ”normale” opamp.
De maximale uitgangsspanningsvariatie is
± 10 V, terwijl de versterking respektievelijk de
verzwakking op de bekende wijze met de tegenkoppelweerstand instelbaar is.
In het principeschema (figuur 4.11) is te zien dat
de HA2405 (IC1) het eigenlijke hart van de scha
keling vormt. Door de ingangsweerstanden R1
... R4 en de tegenkoppelweerstanden R5 ... R8
wordt de versterking respektievelijk de verzwak
king van de afzonderlijke kanalen bepaald. Bij
de gekozen dimensionering is de maximale ver
sterking lx (0 dB). Omdat de tegenkoppel
weerstanden regelbaar zijn, is de verzwakking
traploos instelbaar. Daar bij het gelijktijdig
weergeven van meerdere verschijnselen in de
meeste gevallen de tijdrelaties wél en de amplituderelaties niet zo zeer van belang zijn, werd een
ijking van de verzwakking achterwege gelaten.
Als er behoefte is aan een ijking, is dit gemakke
lijk te realiseren door aanbrengen van een geijkte
schaal voor de regelweerstanden of door toepas
sing van meerstandenschakelaars met vaste
weerstanden in plaats van die regel weerstanden.
De maximale ingangsspanning mag ± 10 V niet
overschrijden. Dat is voor de meeste toepassin
gen voldoende; bovendien kan het ingangsspanningsgebied worden uitgebreid door gebruik te
maken van spanningsdeler-koppen met een ver
zwakking van 10 : 1.
Door instelling van de gelijkspanning aan de
niet-inverterende ingangen van de opamps wordt
de Y-positie van de signalen op het beeldscherm
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Figuur 4.11. Principeschema van de elektroni
sche vierkanalen-omschakelaar.

Mn «.n

aansluitpunt
15
0
0

ingesteld. Hiervoor dienen de potmeters R17 ...
R20 (10 k). De deelverhouding werd zodanig ge
kozen, dat bij een ingangsgevoeligheid van
1 V/div van de oscilloskoop, praktisch het gehe
le beeldscherm kan worden bestreken. Worden
andere verhoudingen gewenst, dan moeten voor
de, met de potmeters in serie geschakelde,
weerstanden andere waarden worden gekozen.
In de HA2405 vindt invertering plaats tussen de
ingangsspanning en de uitgangsspanning. Om
aan de uitgang van het apparaat toch de juiste
fase van de signalen te verkrijgen is achter ICl
nog een inverter IC6 (type LM318) toegepast.
Door de ”feedforward”-schakeling met R30 en
CIO wordt een voldoende hoge stijgsnelheid
(flanksteilheid bij impulsvormige signalen) ver
kregen. Aan de aansluitpunten 15 en 16 van ICl
wordt de digitale informatie voor de kanaalkeuze toegevoerd.
Tussen de logische toestanden aan deze beide in
gangen en het gekozen kanaal bestaat het vol
gende verband:

1

16
0
1
0

1

gekozen
kanaal
1
2
3
4

Met schakelaar S6 is de keuze van een bepaald
kanaal mogelijk. In de standen 1 tot en met 4
vindt de keuze plaats in overeenstemming met de
bovenstaande tabel en wordt er steeds één kanaal
naar de oscilloskoop doorgeschakeld.
In stand 5 worden de stuuringangen van ICl
door een dubbele flipflop IC5 (type 7473)
gestuurd. In deze stand worden alle 4 kanalen op
het oscilloskoopscherm weergegeven. Daar tel
kens slechts één kanaal wordt doorgeschakeld, is
een zeer snelle kanaalomschakeling vereist om de
indruk te krijgen dat alle vier signalen tegelijker
tijd worden weergegeven.
Principieel zijn twee schakelwijzen mogelijk, on
derbroken of beurtelings. Voor elk van beide
metoden is in de schakeling een eigen besturingsgedeelte beschikbaar. Via schakelaar S5 worden
de uitgangen van de beide besturingsgedeelten
met de stuur-flipflop IC5 verbonden. Voor de
69

HAS405

LM318
Compensation 2

E
E
E
E
E
E
E
00

Ba la nee/
compensation 1

3

8

6 j Output

(2)

I
3

Inputs

Ba la nee/
—''compensation 3

4

-ub
Bovenaanzicht T05 behuizing

OJ

33
1
3

A —O

-i

r~i

1,-15
lo

r~i

14

13

y.,2,
,3,
□o

1—1

1

-i

ÏT

4___ 5
1—1

r—i
11

i—i
10

,6
O
9811

Figuur 4.12. Aansluitschema’s van de IC’s
HA2405 en LM318.

* ’onderbroken-omschakeling’ ’ wordt de omschakelspanning opgewekt met IC2 en IC3. IC3
(timer-IC, type 555) is geschakeld als astabiele
multivibrator en geeft een blokspanning af van
100 kHz. De eropvolgende monostabiele multi
vibrator IC2 maakt daar naaldimpulsen van,
welke met hun negatieve flank de flipflop IC5
triggeren. De frekwentie van de omschakelspanning voor de kanaalomschakeling, die door deze
flipflop wordt opgewekt, bedraagt dus 50 kHz.
De blokspanning wordt door IC3 ook doorgege
ven aan een tweede monostabiele multivibrator
IC4. Het uitgangssignaal van deze multivibrator
wordt door de schakeling rond T3 en T4 omgezet
in negatieve impulsen, die dienen voor de
straalonderdrakking tijdens het omschakelen.
De uitgang “straalonderdrakking” dient met de
Z-ingang van de oscilloskoop te worden verbon
den. Als de oscilloskoop geen Z-ingang heeft,
dan is het de gemakkelijkste weg om maar van
onderdrukking af te zien. IC4, T3 en T4 kunnen
dan worden weggelaten. Het ontbreken van
straalonderdrakking is alleen merkbaar, als de
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signaalfrekwentie in het gebied van de onderbrekingsfrekwentie ligt. In dat geval blijft er nog al
tijd de mogelijkheid om over te gaan naar beur
telings weergeven van de signalen.
Bij ”beurtelingse weergave” wordt een komplete
lijn “geschreven” van een kanaal, daarna komt
de lijn voor het volgende kanaal, enz. De omschakelimpulsen daarvoor komen van de oscilloskoop zelf en wel aan het einde van iedere afbuigperiode. Daartoe moet de zaagtandspanning
voor de horizontale deflektie (eventueel via een
blokspanningsvormer) of de poortspanning ter
beschikking staan. Bij veel eenvoudige
enkelstraal-oscilloskopen is dat niet het geval.
Het is dan aanbevelenswaardig een dergelijke
uitgang op de oscilloskoop aan te brengen, waar
door een goede alternerende werking mogelijk
wordt. Het poortsignaal respektievelijk de van
de zaagtandspanning afgeleide impuls wordt
door Tl en T2 versterkt en triggert via S5 de
omschakel-flipflop.
In figuur 4.13 is de overdracht van een 100 kHzblokspanning weergegeven. Bij 10-voudige ver
zwakking treedt nog géén wezenlijke verslechte
ring van de flanksteilheid op. Bij een versterking
van 1 x is het resultaat wat minder goed. Er kun-

Figuur 4.13. Oscillogram van een blokspanning. Boven: ingangssignaal. Onder uit
gangssignaal. X-schaal: 2 /is/div. Y-schaal:
boven 2 V/div., onder: 0,2 V/div.

nen dan slechts sinusvormige signalen tot
100 kHz goed worden weergegeven.
De ingangsimpedantie bedraagt 100 k, dit in te
genstelling tot de ingangsimpedantie van de
oscilloskoop, die meestal 1 M bedraagt. Bij me
tingen met deze omschakelaar dient dus rekening
te worden gehouden met de grotere belasting van
het meetpunt. Er zijn drie gestabiliseerde span
ningen nodig, nl. ± 15 V voor de opamps en de
straalonderdrukking, en + 5 V voor de IC’s. De
stroomopname van de schakeling bedraagt onge
veer 25 mA uit elke 15 V-voeding en 60 mA uit
de IC-voeding. Om het geheel zo kompakt mo
gelijk te houden, wordt aanbevolen geïntegreer
de spanningsregelaars te gebruiken. In het proto
type werden hiervoor de typen LI29 en LI31
(SGS) gebruikt.

De betekenis van technische
gegevens
Zijn bij een auto het geleverde vermogen en de
grootte van de kofferruimte belangrijk, bij een
oscilloskoop zijn dat de bandbreedte, gevoelig
heid en ingangsimpedantie. De belangrijkste specifikatie is de bandbreedte. Het frekwentiebereik
(of bandbreedte) is afhankelijk van de techni
sche kwaliteit van het apparaat. Voor een groot
frekwentiebereik zijn hoogwaardige schakelin
gen nodig, wat in de aanschaffingsprijs tot uiting
komt. Daarom zijn apparaten met een kleine
bandbreedte goedkoper dan die met een grote
bandbreedte.

0...1 MHz, DC - 125 MHz, 0...40 MHz zijn
voorbeelden van de bandbreedte van een appa
raat. De aanduiding 0 of DC geeft aan dat ook
gelijkspanningen kunnen worden gemeten. De
bandbreedte wordt bepaald door het —3 dBpunt. Het is echter ook mogelijk dat verschillen
de grenzen worden opgegeven. Zo kan in de
technische gegevens van een oscilloskoop staan:
0 . . . 15 MHz (-3 dB), 0 ... 20 MHz (-6 dB).
Wat betekent dat nu in de praktijk?
Hoe meer de frekwentie van het meetsignaal in
de buurt van de grensfrekwentie komt, hoe meer
de amplitude op het scherm van de werkelijke
amplitude afwijkt. Als de te meten frekwentie
gelijk is aan de grensfrekwentie, is de amplitudedaling 3 dB. Dit betekent dat de weergegeven
amplitude maar 0,7 van de werkelijke amplitude
is (een afwijking van ca. 30%). Wordt dus een si
nus van 15 MHz met een spanning van 10 Vtt ge
meten, dan is op het scherm maar een spanning
van 7 Vtt te zien. Als de frekwentie 20 MHz is,
geldt de tweede opgave: 0...20 MHz (—6 dB).
De meet fout is hierbij ca. 50%. Met deze afwij
kingen moet rekening worden gehouden om fou
tieve konklusies te voorkomen. Men kan echter
als vuistregel aanhouden dat de meetfout tot ca.
70% van de bandbreedte te verwaarlozen is.
De ingangsgevoeligheid is het tweede belangrijke
gegeven over de kwaliteit van een oscilloskoop.
Dit heeft betrekking op de Y-versterker en geeft
de benodigde spanning voor een bepaalde uitwij
king aan. Een goede skoop heeft een gevoelig
heid van 5 mV/div. Bij de technische gegevens
wordt ook vaak het aantal bereiken opgegeven,
bv. spanningsdeler in 12 standen tot 20 V/div (12-5 deling). In de hoogste stand kan dan 20 V per
schaaldcel worden weergegeven. Bij een beeld
buis van 10 cm komt dit overeen met een maxi
male ingangsspanning van 200 Vtt- De stand van
de schakelaar maakt het mogelijk om een span
ning op de gewenste grootte op het scherm af te
beelden. Bij het gegeven voorbeeld zijn de stan
den van de schakelaar: 5, 10, 20, 50 mV; 0,1,
0,2, 0,5 V; 1,2, 5, 10, 20 V/div. Meestal kan de
ingangsgevoeligheid ook nog traploos geregeld
worden tussen de verschillende bereiken. Daar
bij moet wel in het oog worden gehouden, dat de
geijkte waarden op de schakelaar alleen juist zijn
als de fijnregelaar in de stand ”cal” staat. Om
meet- en afleesfouten te vermijden moet altijd
eerst naar de stand van de fijnregelaar worden
gekeken.
Als laatste belangrijke gegeven geldt de ingangsimpedantie van een skoop. Moderne apparaten
hebben meestal een ingangsweerstand van 1 Mn.
Daarnaast wordt dan ook nog de ingangskapaciteit opgegeven, die 25 tot 35 pF bedraagt.
Vooral bij wisselspanningsmetingen is de ingangsimpedantie belangrijk.
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troleerd. Aan de hand van de verhouding tussen
de gelijk- en wisselspanning kan de kwaliteit
worden bepaald.
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Figuur 4.14. Principe van de ingangsschakeling. De ingangsweerstand en ingangskapaciteit vormen samen de ingangsimpedantie.
Met de keuzeschakelaar AC/DC/GND wordt
het soort meting ingesteld. Bij AC-meting (AC
= wisselspanning) wordt een kondensator voor
de ingang geschakeld, zodat gelijkspanningen
niet worden doorgelaten. Samen met de ingangs
impedantie vormt deze kondensator een RCfilter met een onderste grensfrekwentie van ca.
10 tot 20 Hz. Als frekwenties in dit gebied wor
den gemeten, ontstaan dezelfde meetfouten die
beschreven zijn bij het meten van hoge frekwen
ties.

Stroommeting
Voor stroommetingen wordt vaak een zoge
naamde stroomtang gebruikt. Deze werkt vol
gens het principe dat een stroom door een gelei
der een induktie veroorzaakt in een andere gelei
der. De grootte van de magnetische veldsterkte is
een maat voor de stroom. Meestal is de amateur
echter niet in het bezit van een dergelijk appa
raat. Door een weerstand in de voedingsleiding
op te nemen, kan zo’n meting met de skoop wor
den uitgevoerd.
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Meetvoorbeelden
Een oscilloskoop dient in de eerste plaats voor
het zichtbaar maken van spanningsvormen. Met
enige handigheid kunnen echter ook andere
grootheden worden gemeten, zoals b.v. stroom
of het faseverschil tussen twee spanningen.
Spanningsmeting
Bij spanningsmetingen wordt onderscheid ge
maakt tussen gelijk- en wisselspanningsmeting.
De meetmetode is voor beide hetzelfde.
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Figuur 4.15. Het meten van spanningen is vrij
eenvoudig.
Voor het meten van gelijkspanningen wordt de
skoop op DC gezet en voor wisselspanningen op
AC. Het is ook mogelijk om een kombinatie van
beide te meten. Dat kan interessant zijn als b.v.
de werking van een voeding moet worden gekon72

Figuur 4.16. De weerstand R in de voedingslei
ding maakt een indirekte stroommeting met
de skoop mogelijk.
De stroom i veroorzaakt een spanningsva! over
weerstand R. Deze spanning wordt op de skoop
gemeten, waarna de stroom berekend kan wor
den met de formule

i = JL
R
Belangrijk: Om de meetkring niet te belasten,
moet de weerstand laagohmig zijn. Hij moet ze
ker een faktor 10 kleiner zijn dan de in- en uitgangsweerstand van het circuit waarin hij is op
genomen.
Fasemeting
In verschillende gevallen kan het belangrijk zijn
om te weten hoe groot het faseverschil tussen
twee spanningen is.
De ene spanning gaat naar de Y-versterker en de
andere spanning naar de X-versterker. Bij tweekanaalsoscilloskopen wordt de Y2-ingang vaak
gebruikt als ingang voor de X-versterker.
Voor de berekening van het faseverschil geldt
dan:

sin <p = —
b

n
S, K. J°

o

0 O O
■ v~.

0

0,

Voor deze meting is eveneens een skoop met een
X- en Y-ingang nodig. De onbekende frekwentie
wordt met de Y1-ingang verbonden en de beken
de frekwentie met de Y2-ingang (X-versterker).
Als op het scherm een stilstaand beeld verschijnt,
is de verhouding tussen de frekwenties een ge
heel veelvoud. In de tekening is de onbekende
frekwentie dus 150 Hz.
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Figuur 4.17. Meetopstelling voor het bepalen
van het faseverschil tussen twee sinusvormi
ge spanningen.

Andere metingen
Tenslotte nog twee interessante toepassingen.
De stroom-/spanningkarakteristiek van dioden
en zenerdioden kan op eenvoudige wijze zichtbaar
worden gemaakt.
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Figuur 4.18. De Lissajous-figuur is een ver
draaide ellips.
Frekwentiemeting
Evenals bij de fasemeting kan ook de frekwentie
met behulp van een Lissajous-figuur worden be
paald.
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Figuur 4.20. Meetopstelling voor het zichtbaar
maken van de l/U-karakteristiek van een zenerdiode.
Om de karakteristiek juist af te beelden, moet de
Y1-ingang geïnverteerd worden en mag de ge
bruikte toongenerator niet geaard zijn. Horizon
taal is dan de spanning uitgezet en vertikaal de
stroom.
Als laatste voorbeeld wordt het opnemen van de
hysteresiskromme van een transformator of ringkern beschreven (zie figuur 4.21).
De afgebeelde hysteresiskromme geeft een aan
duiding voor de grootte Van de magnetische
veldsterkte H en de magnetische induktie B. De
uitwijking op de X-as is een maat voor H en de
uitwijking op de Y-as voor B.

■0-

I

©f=b.V.50Hz
-09811-4.19

I

Figuur 4.19. Meetopstelling voor het bepalen
van de onbekende frekwentie fx-

Een oscilloskoop wordt vaak gebruikt voor het
meten van LF-versterkers. Dit gaat heel eenvou
dig door de blokgolfweergave van de versterker
op het scherm te bekijken.
Wie zelf versterkers ontwerpt of bestaande scha
kelingen aan zijn eigen eisen wil aanpassen, komt
snel tot de konklusie, dat een tamelijk uitgebreid
instrumentarium noodzakelijk is, om de karakte
ristieken van de ontworpen schakelingen met het
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Figuur 4.21. Meetopstelling voor het opnemen
van een hysteresiskromme.
-0J"r2~T

R1

wiep

W2

-0C

—&

X
verwachte te vergelijken. Een laagfrekwent sinusoscillator met nauwkeurig regelbare uitgangsspanning, een millivoltmeter en een oscilloskoop blijken dan onmisbaar te zijn. Meestal is
slechts een, of in het gunstige geval zijn er twee
van die apparaten aanwezig.
Bovendien is het erg tijdrovend om, na het veran
deren van een komponentenwaarde in een toon
regeling of filter, telkens opnieuw de hele frekwentieband van 20 Hz tot 20 kHz op te meten.
Gelukkig bestaat er een veel eenvoudiger metode
om snel te kontroleren of een versterker aan de
verwachtingen beantwoordt. De teorie van Fourier leert dat een vierkantsgolfspanning is opge
bouwd uit een teoretisch oneindig aantal verschil
lend frekwenties. Dit noemt men de harmoni
schen. Wiskundig kan worden bewezen, dat een
blokgolf van 1 kHz is samengesteld uit de alge
braïsche som van een aantal sinusspanningen met
frekwenties van 1 kHz, 3 kHz, 5 kHz... tot onein
dig. Iedere sinus is vertegenwoordigd met een
specifieke amplitude.
In de praktijk blijkt, dat, als 20 harmonischen met
de juiste amplitude aanwezig zijn, de blokgolf
voor het oog ideaal van vorm is (figuur 4.22). Als
een of meerdere harmonischen een te grote of te
kleine amplitude hebben, zal de blokgolf duide
lijk zichtbare afwijkingen vertonen. Vandaar dat
met een 1 kHz vierkantsgolf de weergave van de
hoge frekwenties door een versterker kan worden
getest (figuur 4.23). Als de versterker bijvoor
beeld een slechte hoogweergave heeft, zullen de
frekwenties boven bijvoorbeeld 10 kHz, die in de
ingangsblokspanning in de goede amplitudeverhouding aanwezig waren, verzwakt worden,
waardoor aan de uitgang een vervormde
blokspanning verschijnt. De aard van deze ver
vorming is specifiek voor een slechte hoogweer
gave (figuur 4.24).
Uiteraard wil men ook de laagfrekwent weergave
kritisch bekijken. Ook dit kan met de 1 kHz
blokgolf (figuur 4.25). De beïnvloeding van de
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golfvorm berust hier niet op het verzwakken of
versterken van de harmonischen (een 1 kHz
blokgolf heeft immers geen harmonischen in het
laag), maar op faseverschuivingen van de har
monischen. Behalve een juiste amplitudeverhouding, moeten de harmonischen ook de juiste faserelatie bezitten, om een mooie blokgolf te vor
men. Nu zijn versterkers opgebouwd uit RCnetwerken, die faseverschuivingen kunnen op
wekken. Vandaar dat ophalen of afvallen van de
lage tonen eveneens specifieke vervormingen van
de blokgolf tot gevolg heeft. Verder zijn nog ver
schillende oscillogrammen opgenomen, die ieder
een of meerdere fouten in de weergavekarakteristieken weergeven. Om een en ander duidelijk
te maken, zijn de fouten erg overdreven voor
gesteld, door de toonregeling van een voorversterker open en dicht te draaien (15 dB).
Bovendien zijn nog enige foto’s van oscillogram
men opgenomen, zoals de weergave van een
1 kHz blokgolf door een nauwkeurige RIAAkorrektieversterker (zie figuur 4.32).
Bij het gebruik van deze metode moet men er op
letten, de te testen schakeling niet te oversturen,
daar anders de versterker het signaal begrenst en
de daardoor ontstane rechthoekige uitgangssig
nalen een indruk van goede weergavekarakteristiek geven, waar dit niet het geval is.

Figuur 4.22. De uitgang van de blokgolfgenerator.

Figuur 4.23. Zo verschijnt het signaal van fi
guur 4.22 aan de uitgang van een goede ver
sterker.
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Figuur 4.24. Is de hoogweergave niet wat ze
zijn moet, dan zal de versterker de snelle omschakeling van het ene nivo naar het andere
niet volgen. Het resultaat is op het scherm te
zien.
4.26. Figuur 4.25. Bij een slechte basweergave ont
staat dit beeld.
Figuur 4.26. Als de versterker de lage tonen te
veel versterkt, verschijnt dit beeld op de
skoop.
Figuur 4.27. Als de hoogversterking te veel
van het goede is, ontstaan dergelijke karakte
ristieke naalden op de blokgolf.
Figuur 4.28. Deze versterker bevoordeelt zo
wel het hoog als het laag.
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4.29. Figuur 4.29. Als de schakeling laag en hoog
verzwakt, ontstaat dit signaal, waarin met eni
ge verbeelding reeds een sinus van 1 kHz is te
herkennen.
Figuur 4.30. Een versterker die op het randje
van oscilleren staat, veroorzaakt "ringing" op
de blokgolf.
Figuur 4.31. Als het ingangssignaal te groot
is, zal de versterker vastlopen. Dit wordt afge
leid uit de asymmetrische vorm van het sig
naal. Deze versterker lijdt bovendien aan een
te zwakke laagweergave.
4.30.

Figuur 4.32. Zo ziet de 1 kHz blokgolf er uit,
nadat het signaal door een nauwkeurige
(± 1 dB) RIAA-korrektieversterker is gegaan.

Videoscope
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Dat de oscilloskoop tot de belangrijkste meet
instrumenten in het arsenaal van de elektronicus
behoort, is vaker gezegd. Met de videoscope,
waarvan twee varianten ontwikkeld zijn, is een
nieuw koncept met als uitgangspunt een "ge
woon” tv-toestel binnen het bereik van de min
der draagkrachtigen gekomen.
Verreweg het duurste onderdeel van een konventionele oscilloskoop is de katodestraalbuis. In
een poging een kostenbesparende vervanger voor
de oscilloskoop te vinden zal dan ook in eerste
instantie juist voor deze komponent een alterna
tief moeten worden gezocht. Een van de meest
voor de hand liggende vervangers is dan wel die
andere katodestraalbuis: de in vrijwel ieder huis
houden aanwezige televisiebeeldbuis. De video
scope is dan ook een apparaat dat een video
signaal levert waarmee een signaal op de televi
siebeeldbuis zichtbaar gemaakt kan worden. Er
zijn twee versies ontwikkeld: een basisversie en
een uitgebreide versie. De uitgebreide uitvoering
biedt, zoals de naam al suggereert, meer moge
lijkheden en toepassingen, maar vergt ook meer
investering en elektronisch vakmanschap dan de
basisuitvoering. Omdat de basisversie achteraf
eenvoudig is uit te breiden tot de uitgebreide uit
voering zou men een eventueel bouwprojekt
kunnen beginnen met de basisuitvoering en deze
later kunnen afronden tot de uitgebreide video
scope.

Skoop op tv

Alvorens in te gaan op de werking van de videoscope is het nodig het principe van de televisie
hier kort te resumeren. De beeldopbouw is sche
matisch weergegeven in figuur 4.33. Het beeld
bestaat uit twee tussen elkaar geschreven rasters
van ieder 312,5 lijnen. Elk raster wordt geschre
ven op de manier waarop men in de westerse we
reld gewoon is te schrijven (en te lezen): van
links naar rechts en van boven naar beneden. De
rasterfrekwentie bedraagt 50 Hz, hetgeen erop
neer komt dat er iedere 20 ms een raster voltooid
is. Omdat ieder volledig beeld bestaat uit twee
rasters, is de beeldfrckwentie gelijk aan de halve
rasterfrekwentie, dus 25 Hz.
Tenslotte is het gegeven van belang dat het
schrijven van één lijn 64 /is in beslag neemt, het
geen overeen komt met een lijnfrekwentie van
15,625 kHz.
De werking van de videoscope wordt het duide
lijkst wanneer we de televisie-ontvangcr die we
voor het zichtbaar maken van de signalen willen
gebruiken, gekanteld denken en wel zodanig dat
de beeldlijnen niet van links naar rechts, maar
van beneden naar boven geschreven worden.
In figuur 4.34 is te zien hoe men zich het gekan
telde tv-beeld moet voorstellen en tevens hoe
hierop een sinusvormig signaal zichtbaar ge
maakt kan worden. Men ziet dat de afgebeelde
g'olfvorm bestaat uit een aantal wit oplichtende
beeldpunten; iedere geschreven beeldlijn bevat
één zo’n beeldpunt. De plaats van dit beeldpunt
op de beeldlijn is afhankelijk van de momentele
spanning van het afgebeelde signaal. Naarmate

deze spanning hoger is, zal ook het beeldpunt
hoger moeten liggen.
Aangezien de beeldlijn in 64 fis van beneden
naar boven geschreven wordt, kan men ook zeg
gen dat naarmate de momentele spanning van
het weergegeven signaal hoger is, het beeldpunt
later op de beeldlijn geschreven moet worden.
Een momentele spanning van 0 volt komt neer
op een beeldpunt in het midden van de beeldlijn,
halverwege de lijntijd van 64 ^s, 32 fis na de
lijnsyncpuls.
Figuur 4.35 laat zien hoe het videosignaal voor
deze eerste lijn eruit ziet. De gehele lijn wordt
zwart weergegeven. Slechts gedurende een zeer
korte tijd op een tijdstip 32 /us na de lijnsync
puls komt het videosignaal op het witnivo: het
beeldpunt. Bij de voorgaande beschouwing is de
invloed van de zg. terugslagtijd verwaarloosd ten
opzichte van de gehele lijntijd.
Verandering van de plaats van het beeldpunt op
de beeldlijn komt neer op verandering van de
tijd tussen lijnsyncpuls en de ”beeldpuntpuls”.
Aangezien het de bedoeling is dat de positie van
het beeldpunt afhankelijk is van een (momente
le) spanning, hebben we als het ware een konverter nodig die een spanning in een tijd omzet.

Figuur 4.33. De beeldopbouw op een tvscherm. Het beeld bestaat uit twee tussen el
kaar geschreven rasters van elk 312,5 lijnen
(interliniëring). Het ene raster is hier getrok
ken getekend, het andere als onderbroken
lijn.
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Figuur 4.34. De werking van de videoscope is
het duidelijkst wanneer we de tv linksom ge
kanteld denken. Het afgebeelde signaal
bestaat uit punten op de nu van beneden naar
boven lopende beeldlijnen. Van deze beeldlij
nen zijn er overigens voor de duidelijkheid
slechts enkele getekend.
Een dergelijke konverter kan gerealiseerd wor
den door gebruik te maken van een zaagtandspanning. Hoe dit in zijn werk gaat, toont
figuur 4.36. Het weer te geven signaal u wordt
vergeleken met een zaagtandvormige referentiespanning uref. Zodra tijdens een opgaande
flank van uref de beide vergeleken spanningen
aan elkaar gelijk zijn, ontstaat een ”wit”-puls in
het videosignaal uv die op de beeldlijn het ge
wenste beeldpunt oplevert. Men ziet dat inder
daad de tijd die verstrijkt tussen een syncpuls en
een witpuls groter wordt met een stijgende span-

ning u. Hoe de ”spanning-tijd”-konverter in de
tail werkt, komt ter sprake bij de basisversie van
de videoscope.

De basisversie met zijn
mogelijkheden en beperkingen
De beschrijving van de videoscope, zoals die tot
nu toe aan bod kwam, is van toepassing op de
basisuitvoering van het apparaat. Alvorens in te
gaan op de uitgebreide versie, worden nu eerst
enkele eigenschappen van een volgens het be
schreven principe werkend apparaat besproken.
De meest in het oog lopende eigenschappen zijn
de vastliggende tijdbasis (bepaald door de rasterfrekwentie) en het feit dat de basisversie niet als
een normale oscilloskoop te triggeren is. Het ge
volg van de vastliggende tijdbasis blijkt uit de foWIT
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Figuur 4.35. Het videosignaal voor het geval
dat de witte stip zich halverwege de beeldlijn
bevindt.
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Figuur 4.36. Dit diagram maakt duidelijk hoe
het met de videoscope weer te geven signaal
u omgezet wordt in een videosignaal uv. Voor
deze omzetting wordt gebruik gemaakt van
een zaagtandvormige referentiespanning
uref.

to’s van figuur 4.37, waarin de weergave van si
nusvormige signalen voor vier frekwenties is afgebeeld. Uit de figuur blijkt overigens duidelijk
dat de videoscope heel goed in dubbelstraalsuitvoering kan worden gebouwd.
Zoals men ziet wordt van ieder signaal een ge
deelte met een lengte van 20 ms (= de rastertijd
van de tv) afgebeeld. Voor een signaal van 50 Hz
komt dit neer op één volledige periode en voor
een van 250 Hz op vijf gehele perioden.
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Signalen met frekwenties in deze orde van groot
te worden bijzonder fraai afgebeeld, daar er re
latief veel beeldpunten voor het opbouwen van
een periode beschikbaar zijn. De golfvorm van
het 50 Hz-signaal beslaat het volledige raster en
is dus opgebouwd uit ca. 312 beeldpunten. Bij
het 250 Hz-signaal is voor iedere periode een
zestigtal beeldpunten beschikbaar; voldoende
voor een bevredigend oplossend vermogen. De
foto van figuur 4.37.b toont hoe signalen van
respektievelijk 1 kHz en van 3 kHz door de ba
sisversie van de videoscope worden weergegeven.
Figuur 4.37. Eén van de belangrijkste kenmer
ken van de basisversie van de videoscope is
de vastliggende tijdbasis. De foto’s maken
duidelijk wat de gevolgen zijn voor signalen
van verschillende frekwenties. Sinusvormige
signalen tot 1 kHz zijn goed weer te geven. Bij
3 kHz ontstaat een interferentiepatroon.
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Door de vastliggende tijdbasis van 20 ms worden
er van het 1 kHz-signaal twintig perioden afge
beeld en van het 3 kHz-signaal maar liefst zestig.
Voor deze signalen zijn dan niet meer dan
respektievelijk ca. vijftien en ca. vijf beeldpun
ten voor het afbeelden van één periode beschik
baar. Vooral in het geval van het 3 kHz-signaal
is dit aantal eigenlijk te gering om tot een aan
vaardbare weergave te komen.
Zonder overdrijving kunnen we dan ook wel
stellen dat de uiterste door de basisversie weer te
geven frekwentie zeker niet hoger zal zijn dan
3kHz.
Door het ontbreken van een triggermogelijkheid
zal bij weergave van een willekeurig signaal in
het algemeen een onrustig beeld optreden. Im
mers, het schrijven van de golfvorm op de tvbeeldbuis zal steeds op een voor het signaal wille
keurig moment beginnen, dat bepaald wordt
door de tijdbasis van de tv. Slechts wanneer het
weer te geven signaal een frekwentie bezit die een
exakt veelvoud is van de rasterfrekwentie van de
gebruikte televisie-ontvanger zal men een
stilstaand beeld op het scherm kunnen krijgen.
Hoewel een wezenlijke beperking van de basis
versie, is dit ontbreken van een triggermogelijk
heid toch niet zo’n nadeel als wellicht op het
eerste gezicht lijkt. Bij vele metingen met de vi
deoscope zal namelijk de frekwentie van het
weergegeven signaal zodanig aangepast kunnen
worden dat er wel een rustig beeld ontstaat. Deze
frekwentie moet dan gelijk gemaakt worden aan
een veelvoud van 50 Hz, dus gelijk zijn aan
50 Hz, 100 Hz, 150 Hz ... 950 Hz, 1 kHz,
1,05 kHz... etc. Voor metingen als het doorflui
ten van versterkers is een dergelijke frekwentieaanpassing meestal niet bezwaarlijk.
Een andere mogelijkheid om toch een rustig
beeld te krijgen is het variëren van de rasterfre
kwentie van de toegepaste televisie. Aangezien
de rasterfrekwentie bij de meeste tv-ontvangers
slechts over een klein gebied te variëren is (in de
orde van enige procenten) zal deze mogelijkheid
slechts in uitzonderingsgevallen soelaas bieden.
Overigens zij nog opgemerkt dat met ongeveer
eenzelfde opzet het uiteraard ook mogelijk is om
een signaal op de "normale" wijze van links
naar rechts op het tv-beeldscherm te schrijven.
In dat geval kunnen stilstaande beelden echter
slechts verkregen worden voor signalen waarvan
de frekwentie een veelvoud is van de lijnfre
kwentie, dus gelijk aan 15,625 kHz, 31,25 kHz
enz. Voor de meeste toepassingen is een dergelij
ke reeks vrijwel onbruikbaar.

De uitgebreide versie
De besproken beperkingen van de basisversie
waren aanleiding tot het ontwerpen van een uit80

gebreide uitvoering van de videoscope. Deze ver
sie bezit niet de beperkingen, die kort zijn samen
te vatten als: vastliggende tijdbasis van 20 ms en
het ontbreken van triggerfaciliteiten.
Beide beperkingen zijn hel gevolg van het feit
dat de bemonsteringsfrekwentie van het weer te
geven signaal voor de basisversie gelijk is aan de
lijnfrekwcnlie van de televisicontvangcr
(15,625 kHz). De werking van de videoscope zou
aanzienlijk flexibeler kunnen worden als wc dc
vrijheid hadden deze bemonsteringsfrekwentie
onafhankelijk van de lijnfrekwentie te kiezen.
Dit is mogelijk door het weer te geven signaal,
alvorens het in de vorm van een videosignaal aan
de tv-ontvanger toe te voeren, op te slaan in een
of ander geheugen. Men kan nu de inleesfrekwentie van het geheugen, die overeenkomt met
de bemonsteringsfrekwentie van het signaal, an
ders (hoger) kiezen dan de uitleesfrekwentie,
welke overeenkomt met de lijnfrekwentie van de
tv-ontvanger. Wil men bijvoorbeeld een signaal
van 1 kHz zodanig op het tv-scherm afbeelden
dat een gehele periode zichtbaar is, dan dient
men de bemonsteringsfrekwentie zó te kiezen dat
de 312 benodigde bemonsteringen tijdens de periodeduur van 1 ms "afgewerkt” zijn. Dit komt
dus neer op een bemonsterings- cq. inleesfrekwentie van het geheugen van 312 kHz. Het uit
lezen van het geheugen vindt vervolgens plaats
met de lijnfrekwentie van 15,625 kHz; de 312
monsters worden op die wijze in de vastliggende
tijdsduur van 20 ms uitgelezen en op het scherm
afgebeeld.
Een triggerfaciliteit is dankzij de tussenkomst
van het geheugen ook eenvoudig te realiseren.
Een voorziening is nodig die ervoor zorgt dat het
inlezen van het signaal in het geheugen telkens
op hetzelfde moment in de periode begint. Bij de
basisversie was iets dergelijks niet mogelijk; daar
was het punt waarbij de weergave begon afhan
kelijk van de rasterterugslag van de tvontvanger.
Tussenkomst van een geheugen biedt dus twee
"features” die de uitgebreide versie van de
videoscope in funktioneel opzicht gelijk waardig
maakt aan een konventionele oscilloskoop:
variabele tijdbasis en triggerfaciliteiten. Overi
gens dient ment onder "funktioneel opzicht”
niet "meetbereiken” of iets dergelijks te ver
staan. Wat dat aangaat blijft de gewone oscillos
koop superieur aan de videoscope. Dit verklaart
dan ook het grote prijsverschil tussen de beide
apparaten.
De hier gegeven beschrijving van de werking van
de uitgebreide versie van de videoscope geeft een
wat al te eenvoudige voorstelling van zaken. In
de praktijk komt er wat meer bij kijken. Zo
kan men bijvoorbeeld niet volstaan met slechts
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èén geheugen waarin het signaal ingelezen en
vervolgens weer wordt uitgelezen, maar zal men
twee geheugens moeten toepassen. Eén van die
geheugens zal moeten worden ingelezen, terwijl
het andere geheugen tegelijkertijd wordt uitgele
zen. Na het voltooien van zo’n inlees/uitleescyclus wisselen de geheugens van funktie en
wordt dus het zojuist ingelezcn geheugen uitgele
zen en het zojuist uitgelezen geheugen ingelezen.
Figuur 4.38 is een blokschematische samenvat
ting van de uitgebreide versie van de videoscope.
De vier schakelaars zijn gekoppeld en schakelen
om na ieder op de tv-ontvanger geschreven
raster, waarna de geheugens van funktie wisse
len. Uit het blokschema komt ook duidelijk naar
voren dat de uitgebreide versie in feite bestaat uit
de basisversie met een tussengeschakelde uitbrei
ding.
De konsekwentie daarvan is dat de basisversie
door het tussenschakelen van slechts één extra
eenheid is te kompleteren tot de uitgebreide versie.
De schakelaars moeten omschakelen met de
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Figuur 4.38. Het blokschema van de uitgebrei
de versie van de videoscope. Deze bestaat in
feite uit de basisversie, waarin een tweetal
geheugens is opgenomen. De inlees- en uitleesfrekwenties van deze geheugens zijn ver
schillend; de schakelaars zijn elektronisch.
Het blokschema is getekend voor één kanaal.

rasterfrekwentie van 50 Hz; ze worden uiteraard
elektronisch gestuurd. Als geheugen wordt een
emmertjesgeheugen toegepast. Dit geheugen is
bij de huidige stand der techniek het meest ekonomisch en bovendien gemakkelijk toe te passen
doordat er geen konversies van analoog naar di
gitaal en omgekeerd behoeven te worden toege
past. Zoals in de bouwbeschrijving van de uitge
breide versie nog aan de orde zal komen, wordt
er voor de emmertjesgeheugens gebruik gemaakt
van het Reticon IC SAD 1024. Dit IC bevat de
beide benodigde geheugensekties
Door deze aanpak is het mogelijk een eenvoudi
ge, low-cost skoop te realiseren, die triggerbaar
is en frekwenties tot ca. 100 kHz goed weergeeft.
81

p
■kmhbk
w
99SSS9SSB

iiiliili

4.39
200 Hz

mwAmmwmmm
10 kHz

gggggggg

4.40
100 Hz

IBMiii
MHHWÉ
aGgUHKÜSRg!
SHR^SIHËlll

4 kHz

10 kHz

Spl^
I &£y ËÉ&ET&2 LZT

J LSJ LBi-iï ÈSsJi

fSEi

sililiSInLïjtJil

100 Hz

BBBBBBOE9
500 Hz
500 Hz

/«

■yéggggz
b&BSr

pigikaj

JEéS«ï:!ï.“I
IM
:

tt

■

• v-V'.'ï

82

;• j

Ê.

Figuur 4.39. De weergave van hogere frekwenties met de beide varianten van de videoscope. De basisversie (figuur 4.39.a) kan frekwenties tot ca. 1 kHz weergeven. Bij hogere
frekwenties wordt het signaal onherkenbaar.
Wel is de amplitude van dergelijke signalen
nog vast te stellen. Uit figuur 4.39.b blijkt dat
de uitgebreide versie hogere frekwenties ook
aankan.
Figuur 4.40. Aan de hand van de weergave
van blokgolven op de basisversie (figuur
4.40.a) en de uitgebreide versie (4.40.b) zijn de
stijg- en daaltijden van beide varianten te ver
gelijken. Opvallend is dat wat dit punt betreft
de basisversie eigenlijk superieur is aan de
uitgebreide versie.
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Figuur 4.41. Ook het weergeven van signalen
met een burst- of transiëntgedaante is moge
lijk met de uitgebreide versie van de videoscope. De basisversie levert alleen een
stilstaand beeld indien de herhalingsfrekwentie van de burst een veelvoud is van 50 Hz
(hier 100 Hz).
Figuur 4.42. Een toepassing van de basisver
sie van de videoscope in beeld gebracht: het
afregelen van een versterker op symmetrisch
dippen. De signaalfrekwentie bedraagt
200 Hz.
Figuur 4.43. Een andere toepassing van de ba
sisversie in tweekanaalsuitvoering: het meten
van een gelijkspanning.
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Figuur 4.44. Een laatste voorbeeld van een
toepassing van de basisversie: in samenwerking met een sweep-generator wordt hier de
frekwentiekarakteristiek van een meetobjekt
x in beeld gebracht.
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De basisversie en de uitgebreide
versie vergeleken

Bij wijze van samenvatting worden nu aan de
hand van enkele figuren de prestaties van de bei
de varianten van de videoscope vergeleken. Het
frekwentiebereik van de beide vidcoscopes komt
tot uiting in figuur 4.39. Men ziet dat de basis
versie (figuur 4.39.a) een signaal van 10 kHz on
mogelijk kan weergeven, terwijl de uitgebreide
versie dat goed aankan (figuur 4.39.b).
De foto’s van figuur 4.40 laten zien hoe de beide
varianten blokspanningen weergeven. Wat hier
in het oog springt is dat de basisversie van de vi
deoscope (figuur 4.40.a) superieur is aan de uit
gebreide versie (figuur 4.40.b): de stijg- en daaltijden van de blokspanning zijn veel korter. De
oorzaak daarvan is een extra filtering die het sig
naal na het uitlezen uit het emmertjesgeheugen
in de uitgebreide versie moet ondergaan. Overi
gens kan men uit de foto van figuur 4.40.b geen
al te verregaande konklusies ten aanzien van de
stijgtijd van de uitgebreide videoscope trekken.
In tegenstelling tot een "normale” oscilloskoop
is bij de uitgebreide videoscope de stijgtijd af
hankelijk van de instelling van de tijdbasis, deze
wordt korter naarmate de tijdbasis korter wordt
ingesteld.

Tabel
Enkele technische gegevens
basisversie

uitgebreide versie

ingangsimpedantie
bandbreedte Y-kanaal
hoogste herkenbare
Ingangsfrekwentie
gevoeligheid/div.
tijdbasis/div.

1 M QII ca. 30 pF, AC/DC
100 kHz (—3 dB)
1 kHz

1 MÜII ca. 30 pF, AC/DC
100 kHz (—3 dB)
100 kHz

10 mV/100 mV/1 V/10 V
2 ms (± ca. 1%)

trigger
ijkraster
uitgang

niet aanwezig
elektronisch gegenereerd
video, VHF/UHF

10 mV/100 mV/1 V/10 V
40 yUS/100 yUS/250 /llsI
500 us/1 ms/2 ms bovendien
kontinu variabel
nivo instelbaar, AC/DC
elektronisch gegenereerd
video, VHF/UHF
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De foto van figuur 4.41 toont een toepassing van
de uitgebreide versie van de videoscope die bij de
basisversie niet tot de mogelijkheden behoort,
omdat deze geen triggerfaciliteiten biedt. De uit
gebreide versie geeft hier een in amplitude gemo
duleerd signaal weer, zoals dat bijvoorbeeld af
komstig zou kunnen zijn uit de Formant muzieksynthesizer.
Uit de hier gemaakte vergelijking tussen basis
versie en uitgebreide versie zou men de konklusie
kunnen trekken dat de basisversie van het appa
raat volkomen in het niet zinkt bij de uitgebreide
versie. Hoewel zonder twijfel de uitgebreide uit
voering kwa toepassingen en mogelijkheden in
teressanter is dan de basisversie, is het bepaald
niet zo dat deze laatste variant nauwelijks de
moeite van het bouwen waard zou zijn, temeer
daar een latere uitbreiding zoals gezegd tot de
mogelijkheden behoort. Tot de metingen die met
de basisuitvoering van de videoscope uitgevoerd
kunnen worden, behoort bijvoorbeeld het instel
len van een versterker of een andere schakeling
op symmetrisch dippen, zoals dat in figuur 4.42
wordt gedemonstreerd. Het meten van ge
lijkspanningen, zoals getoond in figuur 4.43, is
uiteraard ook mogelijk. Een laatste toepassing
van de basisversie van de videoscope is getekend
in figuur 4.44. Samen met een sweep-generator
vormt de basisversie van de videoscope een meet
opstelling waarmee men direkt de frekwentiekarakteristiek van een bepaalde komponent of
schakeling kan meten. De sweep-generator geeft
een signaal dat bestaat uit een sinus met een li
neair of logaritmisch stijgende frekwentie.
Periodiek wordt een nieuwe ”sweep” afgegeven;
het frekwentiegebied waarover de meting zich
uitstrekt wordt dus periodiek door het signaal uit

de sweep-generator van beneden naar boven
"afgelegd”.
Toevoegen van een eenvoudige gelijkrichtschakeling levert een spanning op die evenredig is
met het door de te meten schakeling doorgelaten
gedeelte van het signaal. Voert men deze span
ning toe aan de videoscope, dan wordt daarop
rechtstreeks de frekwentiekarakteristiek van de
te meten schakeling of komponent afgebeeld.
Teneinde de prestaties van de basisversie en de
uitgebreide versie van de videoscope met elkaar
te kunnen vergelijken, is een aantal eigenschap
pen in een tabel naast elkaar gezet.

!

Videoscope-basisversie
Wanneer we voor een beschrijving van de wer
king van de videoscope verwezen hebben naar de
vorige bladzijden kunnen we zonder verdere
plichtplegingen overgaan tot het in Figuur 4.45
getekende blokschema van de basisversie van de
videoscope.
Dit is het blokschema van de basisversie van de
videoscope in tweekanaals-uitvoering, met dien
verstande dat het - uiteraard - gemakkelijk aan te
passen is voor de bescheidener éénkanaalsuitvoering. Daartoe dient men de gestippeld ge
tekende YB-ingangsversterker weg te denken.
Voor de werking van de basisversie van de video
scope kan men in veel gevallen ook zonder de
Figuur 4.45. Blokschema van de videoscope
in zijn basisversie. De "niet-verplichte” delen
(tweede ingangsversterker, synchronisatieschakeling en modulator) zijn gestippeld ge
tekend. De VHF/UHF-modulator komt elders
in dit boek ter sprake.
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Figuur 4.47. De print voor de ingangsversterker (EPS 9968-1). De regelorganen worden
met uitzondering van de ”AC/DC”-schakelaaH
en C3, rechtstreeks op de print gemonteerd
Deze laatste schakelaar wordt, evenals de er
over staande kondensator C3, buiten de prinB
gemonteerd. De Y-print is ruimschoots van af—
schermend koper voorzien en dient in zijn ge
heel ook te worden afgeschermd.

eveneens gestippeld getekende modulator en de
met ”sync var” aangeduide variabele
synchronisatie-schakeling, die verderop nog ter
sprake zullen komen.
Met behulp van de ingangsversterker Ya kan de
gevoeligheid van de videoscope in volt per
schaalverdeling (V/div) zowel stapsgewijs als
kontinu ingesteld worden. In de ingangsverster
ker wordt het ingangssignaal maximaal 23 maal
versterkt. Dit komt overeen met een maximale
gevoeligheid van 10 mV/div. De uitgangsspanning van de ingangsversterker wordt toegevoerd
aan een komparatorschakeling waarin hij verge
leken wordt met een zaagtandspanning. Op het
moment dat de zaagtandspanning gelijk wordt
aan het ingangssignaal, geeft de komparator een
signaal aan een pulsvormer (monostabiele multivib) die een "witpuls” (upa) levert.
Het tot nu toe voor het ingangssignaal beschre
vene is ook van toepassing op het tweede in
gangssignaal in de tweekanaalsuitvoering. In een
optelschakeling worden de ”witpulsen” van het
A-kanaal en die van het B-kanaal bij elkaar op
geteld tot het somsignaal uw. In een tweede optelschakcling worden aan deze "witpulsen” de
voor video noodzakelijke synchronisatiepulsen
(usync) toegevoegd, evenals een signaal ucal dat
op het beeldscherm van de televisie-ontvanger
een kalibratie-patroon afbeeldt. Zowel de scha
keling voor het opwekken van dit kalibratiesignaal als de zaagtandgenerator worden gesyn

chroniseerd door een centrale tijdbasisschake—
ling. Deze tijdbasischakeling wordt gestuurd!
door een signaal utb dat afkomstig is van een_
kristaloscillator, of van een fakultatieve oscilla—
tor die (over een klein frek went iegebied) regel
baar is. Tenslotte zien we in het blokschema als
”niet verplicht” onderdeel een modulatorschakeling die het videosignaal moduleert op een
televisie-draaggolf. Dit is van belang voor het
overgrote deel van de televisie-ontvangers die
niet zijn uitgerust met een aparte ingang voor vi
deosignalen. Deze VHF/UHF-modulator wordt
verderop in het boek besproken.

Ingangsversterker
Het schema van dit onderdeel van het bloksche
ma is afgebeeld in figuur 4.46. Evenals in de
overige schema’s is een aantal spanningen voor
zien van een tussen haakjes vermelde benaming.
De desbetreffende namen zijn voor dit verhaal
over de basisversie van de videoscope niet van
belang, maar wèl voor de nog te bespreken uitge
breide versie.
Het ingangssignaal ui komt via een koppelkondensator C3 terecht op een spanningsdeler. Met
behulp van de schakelaar S2 kan men de koppelkondensator overbruggen zodat gelijkspannings-

Figuur 4.46. Het schema van de ingangs
versterker. De tussen haakjes geplaatste sig
nalen zijn niet van belang voor de basisversie
van de videoscope, maar slechts voor de hier
na te bespreken uitgebreide versie. Voor een
twee-kanaalsuitvoering van de videoscope
zijn twee van deze schakelingen nodig.
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Onderdelenlijst ingangsversterker
Weerstanden:

R1 = 820 k
R2, R3, R16 = 82 k
R4, R5 = 8k2
R6 = 820Q
R7, R8, R11 = 1 k
R9, R15, R20, R21 = 100 k

R10 = 22 k
R12 = 12 k
R13 = 5k6
R14, R19 = 10 k
R17, R18 = 15 k
R22, R23 = 220 k
P1 = potmeter 100 k lin.
P2 = potmeter 10 k lin.

;

(max. 20 mm 0 )
P3 = instelpotmeter 50 k (47 k)
P4 = instelpotmeter 5 k (4k7)
Kondensatoren:
C1, C2 = 1 /i/25 V tantaal
C3 = 100 n
C4 = 15 p
Halfgeleiders:

i
i

IC1 = TL 084
Diversen:

i

51 = schakelaar 4 standen, 1m.k.
52 = enkelpolige schakelaar
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koppeling (DC) mogelijk is. Via de instelbare
spanningsdeler, bestaande uit de weerstanden R1
... R7, komt het op de videoscope weer te geven
signaal terecht op de ingang van de met opamp
Al uitgeruste versterkertrap. Na de versterking
door deze trap komt het signaal terecht op potmeter PI, waarmee de gevoeligheid (in volt per
schaaldeel) kontinu regelbaar is.
In A3 wordt aan het signaal een met potmeter P2
instelbare gelijkspanningskomponent toege
voegd. De potmeter in kwestie fungeert als rege
laar voor de ”Y-positie” van het beeld op het
scherm. De funktie van A4, een soorgelijke
”DC-shifter”, is alleen van belang voor de uitge
breide videoscope.
De schakeling van figuur 4.46 is ondergebracht
op de ”Y-print”; de koper-lay-out en de komponentenopstelling hiervan zijn afgebeeld in figuur
4.47. Men ziet dat de schakelaar en de potmeters
rechtstreeks op de print worden gemonteerd, zo
dat een eenvoudige en overzichtelijke montage
mogelijk wordt. De spanningsdeler aan de in
gang wordt uitgevoerd met goedkope 5%
weerstanden, hetgeen voor de meeste toepassin
gen nauwkeurig genoeg is.
Voor een tweekanaalsversie van de videoscope
zijn twee Y-printen nodig. Ter onderscheiding
zullen de ingangssignalen van deze printen
respektievelijk uia en uib genoemd worden, en
de uitgangssignalen respektievelijk uya en uyb;
dit in overeenstemming met het blokschema van
figuur 4.45.

Figuur 4.48. De op de hoofdprint gesitueerde
schakelingen. In figuur 4.48.a is de kristalgenerator afgebeeld. Figuur 4.48.b toont de tijdbasisschakeling, die relatief veel uitgangssig
nalen levert. Vier daarvan zijn echter slechts
voor de uitgebreide versie van de videoscope
van belang.
Figuur 4.48.C toont het circuit dat aan de
hand van de ingangssignalen de "witpulsen”
opwekt,
upb
moet
voor een éénkanaalsuitvoering aan aarde gelegd worden.
Voor de basisversie van de videoscope moet
ugate aan de positieve voedingsspanning lig
gen, ongeacht of het om een één- of om een
twee-kanaalsuitvoering gaat.

tie van dit signaal is één negende van de kristalfrekwentie en bedraagt dus 492,5 kHz. Er is een
stuuringang waarop een spanning Uxtal wordt
aangesloten. De funktie van deze stuurspanning
is zeer simpel: is Uxtal gelijk aan de voe
dingsspanning van + 15 V, dan werkt de oscillator en staat er een signaal op de uitgang; is Uxtal
gelijk aan het aardnivo dan staat er geen signaal
op de uitgang. Deze voorziening is getroffen in
verband met het eventuele toepassen van de nog

ES
■■

Hoofdprint

Op de hoofdprint zijn een aantal schakelingen
ondergebracht die in funktioneel opzicht betrek
kelijk los van elkaar staan. Het gaat om de
kristaloscillator, de tijdbasisschakeling en de
schakeling, die uit de spanningen uya en uyb de
”witpulsen” genereert. De tijdbasis is tevens
verantwoordelijk voor het genereren van het ijkraster.
Terwille van de overzichtelijkheid zijn de op de
hoofdprint voorkomende circuits schematisch
weergegeven in drie gedeelten, respektievelijk fi
guur 4.48.a, b en c.In figuur 4.48.a is de kristal
oscillator afgebeeld. De frekwentie van het toe
gepaste kristal is 4,433 MHz; kristallen met een
dergelijke frekwentie vinden toepassing in kleurentelevisietoestellen en zijn dan ook goedkoop
en probleemloos leverbaar. Het signaal van de
met Tl uitgevoerde kristaloscillator wordt via
een NAND-buffer toegevoerd aan een frekwentiedeler IC1. Deze bestaat uit een CMOS tienteller, die geschakeld is als negendeler. De uitgang
van de negendeler vormt het uitgangssignaal uf
van de kristaloscillator-schakeling. De frekwen88

Figuur 4.49. Op deze manier wordt het kalibratiepatroon op het scherm opgebouwd. De ho
rizontale lijnen (bij een gekantelde tv) bestaan
uit periodiek op iedere beeldlijn geschreven
wit oplichtende punten, terwijl de vertikale lil*
nen ontstaan door steeds na een bepaald
aantal lijnen een lijn geheel wit weer te geven.
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Figuur 4.50. Koper-layout en komponentenopstelling van de hoofdprint (EPS 9968-2). De
aansluitingen zijn zo gegroepeerd dat het verbinden met de overige printen eenvoudig kan
geschieden.
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te bespreken synchronisatieschakeling en zal verderop worden toegelicht. Gebruikt men de
synchronisatie-schakeling niet, dan wordt Uxtal
met de + 15 V verbonden.
De tijdbasisschakeling is getekend in figuur
4.48.b. Voor de werking van de basisversie van
de videoscope zijn slechts drie uitgangssignalen

Onderdelenlijst hoofdprint
Weerstanden:
R1, R9 = 15 k
R2 = 47 k
R3 = 1 k
R4 = 3k3
R5 = 10Q
R6 = 10 k
R7 = 470fi
R8, R10, R11 = 47H
P1 = instelpotmeter 2k5
(2k2)
P2, P3, P4 = instelpotmeter

10 k
Kondensatoren:
C1 = 82 p
C2 = 220 p
C3, C4, C7, C11 ... C17 =
100 n
C5, C9, C10 = 100 p
C6 = 2fi 2/25 V tantaal
C8 = 10 n
; C18 = 4/U7/35 V tantaal
I\
1
I
P

Halfgeleiders:
IC1 = CD 4017
IC2, IC4, IC7 = CD 4011
IC3 = CD 4013
IC5 = CD 4040
IC6 = CD 4012
IC8 = CD 4071
’ IC9 = CD 4068
IC10 = 741
IC11, IC12 = 709
T1 = BF 494, BF 194,
BF 254, BF 255
y, T2 = TUP
y. T3 = TUN
D1, D2 = DUS

'

— de tijdbasis-schakeling van belang, te weten
van
het video-synchronisatiesignaal usync, het sig
naal
uiine, dat
uit een met
puls met
een herhalingstijd
die bestaat
overeenkomt
de televisielijntijd, en het signaal uCal voor de opwekking

ssrtscjc-.

Diversen:
X1 = kristal 4,433 MHz
(kleuren-TV-kristal)

werking van de basisversie op zich niet van be
lang, maar wordt als uitgangssignaal van het
komplete
apparaatworden
naar buiten oerd> Hel
u ♦ s,g'
•
naai
kan gebruikt
te triggere'n (vooïbe^^
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meeste toepassingen (behalve die waarbij de nog
te bespreken synchronisatieschakeling ingezet
wordt) is utb gelijk aan het uitgangssignaal uf
van de kristalgenerator. Het ingangssignaal
wordt toegevoerd aan een aantal delers. De
eerste twee delers worden gevormd door de flip
flops FF1 en FF2; de daaropvolgende twaalf delertrappen bevinden zich in IC5. De verschillen
de uitgangssignalen worden uit de uitgangssigna
len van de delers samengesteld met behulp van
poorten. De resulterende signalen voldoen wel
iswaar niet helemaal aan de CCIR-norm voor te
levisiesignalen, maar wijken daarvan zo weinig
af dat er in de praktijk probleemloos mee valt te
werken. Het usync-signaal is het gebruikelijke
televisie-synchronisatiesignaal en bevat zowel de
lijnsynchronisatie- als de rastersynchronisatiepulsen. Het signaal wordt rechtstreeks toege
voerd aan de videomengtrap.
De uitgang uüne levert uitsluitend lijnpulsen,
ook tijdens een in usync voorkomende rasterpuls. Het signaal wordt gebruikt om de zaag
tandgenerator te triggeren.
Op het beeldscherm van de videoscope (of, strikt
genomen, het televisietoestel waarop de video
scope is aangesloten) verschijnt, behalve een af
beelding van de ingangssignalen, ook een hokjespatroon, dat gebruikt kan worden als kalibratiepatroon. De opbouw van dit patroon op het
90° gedraaide televisie-bceldscherm is geschetst
in figuur 4.49. Hierin is te zién dat de vertikale
lijnen ontstaan door op regelmatige afstanden
een beeldlijn ”wit te sturen” en de horizontale
lijnen door iedere beeldlijn op regelmatige af
standen te voorzien van witte punten.
Het signaal voor het genereren van deze witte
punten wordt ontleend aan de uitgang van flip
flop FF1 (figuur 4.48.b). Hierop staat een blokgolf met een frekwentie van 246 kHz. Door toe
doen van een monoflop met C5, P4 en N2 wor
den hieruit smalle pulsjes met dezelfde frekwen
tie gevormd. Het komt erop neer dat er bij bena
dering iedere 4 /lls een puisje in het videosignaal
verschijnt, oftewel dat iedere beeldlijn, die immers 64 fis van het videosignaal in beslag
neemt, door de pulsjes in zestien stukjes wordt
verdeeld. Aldus zouden vijftien lijnen voor de
spanningskalibratie kunnen ontstaan. Deze vijf
tien lijnen zullen overigens op het uiteindelijke
door de videoscope gegenereerde beeld niet alle
maal zichtbaar zijn: voor een deel vallen ze bin
nen de terugslagtijd van de ontvanger, terwijl bij
een tv-toestel de uiterste randen van het beeld
buiten het scherm vallen. De dikte van de lijnen
van het spanningskalibratiepatroon is instelbaar
met de instelpotmeter P4. Deze regelt de
pulslengte van de monoflop.
Het tijdraster ontstaat door om de 32 lijnen één
beeldlijn wit te sturen. Het daartoe te gebruiken
92

signaal wordt samengesteld met behulp van de
NAND-poort NI3. De tijd die verstrijkt tussen
de lijnen van het tijdraster wordt dus gelijk aan
32 x 64 /is = ca. 2 ms. In N5 worden de signa
len ten behoeve van spannings- en tijdkalibratiepatroon samengevoegd.
De kombinatie van N6 en N8 levert de syncpulsen voor de lijnen en N7 levert de
beeld-(raster-)pulsen. In de poorten N4, N9 en
N12 worden deze beide pulssignalen gekombineerd tot het video-synchronisatiesignaal usyncHet circuit van figuur 4.48.C wordt gebruikt
voor het opwekken van de witpulsen uw die ver
antwoordelijk zijn voor het afbeelden van de in
gangssignalen van de videoscope.
Rond T2 en T3 is een lineaire zaagtandgencrator
opgebouwd. Deze bestaat uit een stroombron
(T2) die de kondensator C8 lineair oplaadt. Het
ontladen van deze kondensator vindt plaats via
T3, die door het lijnpulssignaal uüne van de tijdbasis periodiek in verzadiging gestuurd wordt.
De ontstane zaagtandspanning uref is dan ook
synchroon met de lijnpulsen. Deze spanning
wordt via de buffertrap IC10 toegevoerd aan de
komparatorschakeling (IC11 en IC 12) waarin de
zaagtandspanning vergeleken wordt met de bei
de uitgangssignalen uya en uyb van de beide uitgangsversterkers. Door middel van twee diffe
rentiërende netwerkjes ontstaan de pulsvormige
signalen upa en upb- Ze worden samengevoegd
in de OR-poort NI4. In de beide daaropvolgende
NAND’s N15 en N16 wordt het uitgangssignaal
van N14 nog een keer gebufferd. Voor de basis
versie moet de ingang ugate aan + 15 V gelegd
worden. Op de print is dit met een sterretje (*)
aangegeven.
Zou men de basisversie in éénkanaals-uitvoering
willen opbouwen, dan moet de verbinding
waarop het signaal upb staat, met aarde worden
verbonden.
Ook dit is op de print met een sterretje aangege
ven. Strikt genomen zouden de komponenten
IC11, Ril, CIO en P3 kunnen vervallen. In ver
band met eventuele latere uitbreiding van éénkanaalsuitvoering naar tweekanaals-uitvoering
is het echter aan te bevelen deze vier goedkope
onderdelen toch maar al vast te monteren.
Met behulp van de twee potmeters P2 en P3 kai=
men de lijndikte van de afgebeelde ingangssigna
len regelen. De instelpotmeter PI is nodig voo*
het afregelen van de zaagtandgenerator. D«
schakelingen van de figuren 4.48. a, b en c wor
den samen gemonteerd op de hoofdprint, waarvan de koper-layout en de komponentenopstel
ling zijn afgebeeld in figuur 4.50. Om de bedra
ding tussen de verschillende printen zo eenvoi_
dig mogelijk te houden, zijn er op de print rel^
tief veel draadbruggen nodig. Let bovendien o.
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Figuur 4.51. Schema van de videomengtrap.
P1 en P2 zijn de potmeters voor de intensiteit
van respektievelijk het signaal en het kalibratiepatroon.
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Figuur 4.52. Dit pulsdiagram vat op bondige
wijze de werking van de videomengtrap sa
men.

de verbinding van de ugate-ingang met de posi
tieve voedingsspanning.

Videomengtrap
In principe zijn nu alle voor de opbouw van het
beeld noodzakelijke signalen beschikbaar: usync
voor de video-synchronisatie, ucal voor de af
beelding van het kalibratiepatroon en uw voor
het weergeven van de ingangssignalen. Het enige
dat nu nog moet gebeuren om te komen tot een
bruikbaar video-signaal is het samenstellen van
deze drie signalen. Dit geschiedt in de vrij een
voudige videomengtrap van figuur 4.51. De
funktie van deze schakeling is gemakkelijk te
zien uit het pulsdiagram van figuur 4.52 en be
hoeft eigenlijk nauwelijks toelichting. Het usync
signaal wordt geïnverteerd met behulp van Tl en
komt vervolgens, in de juiste verhouding bij de
andere signalen opgeteld, terecht op de basis van
de cmittervolger T2, die als uitgangsbuffer voor
het videosignaal fungeert.
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Met behulp van de potmeters PI en P2 is de in
tensiteit van respektievelijk het afgebeelde sig
naal en het kalibratie-patroon op het beeld
scherm afzonderlijk regelbaar. P3 regelt het nivo
van de video-uitgangsspanning; maximaal kan
dit ca. 6,5 V bedragen. Deze uitgangsspanning
kan gebruikt worden om rechtstreeks de (zeldza
me) televisietoestellen met een video-ingang te
sturen, of om een modulatorschakeling te stu
ren, zoals de elders in dit boek beschreven en
speciaal voor de videoscope ontwikkelde
VHF/UHF-tv-modulator.
De videomengtrap kan worden ondergebracht
op de in figuur 4.53 afgebeelde print.

Synchronlsatieprint
De tot nu toe besproken schakelingen zijn vol
doende om een basisversie van de videoscope sa
men te stellen - daarover verderop meer. Door
het toevoegen van de synchronisatieschakeüng,
kan men de gebruiksmogelijkheden van de basis93

Figuur 4.53. De print van de videomengtrap
(EPS 9968-3).

Onderdelenlijst videomengtrap
Weerstanden:
R1 = 33 k
R2 = 47 k
R3 = 10 k
R4 = 1 k
R5, R6 = 18 k
R7 = 2k2*
P1 = potmeter 250 k (220 k) lin.
P2 = potmeter 500 k (470 k) lin.
P3 = instelpotmeter 1 k
Kondensatoren:
C1 = 100 n
Halfgeleiders:
T1,T2 = TUN
D1 D2 = DUS
D3 = LED*
Noot' R7 en D3 worden niet op de print
gemonteerd, zie figuur 4.60.
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Onderdelenlijst synchronisatieschakeling
Weerstanden:
R1 = 2k2
P1 = potmeter 5 k (4k7) lin.
P2 = instelpotmeter 100 k
Kondensatoren:
C1 = 10 p
C2 = 100 n
C3 = 10 n
Halfgeleiders:
IC1 = CD 4011
Diversen:
S1 = dubbelpolige omschakelaar

V*r'

'50 H*'

'sync. frequency'

“’Oo
Figuur 4.54. Het schema van de
synchronisatie-schakeling: niet veel meer dan
een CMOS-blokgenerator en een schakelaar.
Dit schakelingetje is slechts van belang voor
de basisversie van de videoscope; toepassing
voor de uitgebreide versie is niet interessant.
Voor de werking van de basisversie is deze
schakeling niet per se nodig; wel worden de
mogelijkheden van het apparaat er wat door
verruimd.

Figuur 4.55. Koper-layout en komponentenopstelling van de print voor de synchronisatieschakeling van figuur 4.54 (EPS 9968-4). De
print is ruim bemeten in verband met het stre
ven naar standaardisatie van de printafmetingen.

Figuur 4.56. Deze foto toont hoe de frontplaat
en de van regelorganen voorziene printen tot
een kompakte sandwichkonstruktie kunnen
worden samengevoegd en hoe de afscher
ming gerealiseerd kan worden.
versie vergroten. De synchronisatieschakeling is
een over een klein gebied regelbare oscillator, die
de kristal-oscillator op de hoofdprint kan ver
vangen. De videoscope werkt namelijk met de
meeste televisietoestellen ook bevredigend voor
oscillatorfrekwenties die iets van de frekwentie
van het kristaloscillatorsignaal uf afwijken. Het
toepassen van licht afwijkende frekwenties heeft
zin, om signalen met een frekwentie die niet al te
veel afwijkt van een veelvoud van 50 Hz stabiel
op het beeld te krijgen.
De synchronisatieschakeling (figuur 4.54) be
helst niets anders dan een CMOSblokgolfgeneratortje, een schakelaar en twee
kondensatoren. De uitgangsspanning van de
synchronisatieschakeling is utb, die we al kennen
als de ingangsspanning van de tijdbasisschakeling. Afhankelijk van de stand van de schakelaar
is deze spanning gelijk aan het uitgangssignaal uf
van de eveneens op de hoofdprint voorkomende
kristaloscillatorschakeling, of afkomstig van de
blokgolfgenerator. De schakelaar heeft nog een
tweede sektie, die wordt gebruikt voor het scha
kelen van de voedingsspanning. In de ene stand
voorziet hij de kristaloscillator op de hoofdprint
via het signaal Uxtal van voedingsspanning en
verbindt in het andere geval IC1 van de
synchronisatie-schakeling met de voeding. Deze
maatregel is noodzakelijk om onderlinge beïn96

vloeding van de beide, op bijna gelijke frekwenties opererende, oscillatorschakelingen te vermij
den.
De frekwentie van de synchronisatie-schakeling
kan worden afgeregeld met twee potmeters: de
instelpotmeter P2 voor de grove afregeling en de
"gewone” potmeter PI voor de fijnafregeling.
De instelpotmeter moet zodanig worden in
gesteld dat de frekwentie met PI in de mid
denstand overeenstemt met die van de kristaloscillator. Hel eenvoudigst zal dit te realiseren
zijn in een kant en klaar gemonteerde videoscope: met PI in de middenstand moet het beeld zo
min mogelijk worden beïnvloed als de stand van
de schakelaar SI van de synchronisatieschakeling wordt gewijzigd.
Bouwers van de videoscope die hun zinnen heb
ben gezet op de uitgebreide versie, dienen zich te
realiseren dat alles van de basisversie ook voor
de uitgebreide versie wordt gebruikt, met uitzon
dering van deze synchronisatieschakeling.
Ook voor de synchronisatieschakeling is een
en
print
ontworpen.
Kopcr-layout
komponenten-opstelling zijn afgebeeld in figuur
4.55. Zoals men ziet is een en ander nogal ruim
bemeten; dit hangt samen met het streven naar
een standaardisatie van de print-afmetingen.

De komplete videoscope

Nu we de beschikking hebben over de deelschakelingen kunnen we de komplete videoscope in
basisversie samenstellen. Men zal al opgemerkt
hebben dat de printen, die voorzien zijn van bedieningsorganen, alle dezelfde afmetingen bezit
ten. Hierdoor is het mogelijk deze op verant
woorde wijze met de in figuur 4.57 afgebeelde
frontplaat tot één konstruktief geheel samen te
voegen. Hiertoe kunnen afstandsbusjes van
3 mm lengte worden gebruikt, bij voorkeur van
isolatie-materiaal. Let er op dat de printpennen
e.d. aan de koperzijde niet te ver doorsteken en
kortsluiting met de frontplaat veroorzaken. Ten
aanzien van de onderdelenmontage op de ver
schillende printen dient men er nog op te letten
dat de toe te passen potmeters de "normale” af
metingen ( 020 mm) niet mogen overschrijden.
De onderlegring van de potmeters mag uiteraard
de printbanen niet kortsluiten, let hier vooral op
bij de print van het Y-kanaal.
Voor een goede werking van de videoscope is het
nodig de ingangsverstcrker(s) af te schermen.
Hoewel de print van de ingangsverslerker reeds
voorzien is van veel afschermend koper, verdient
het aanbeveling ook de zijkanten van afscher
mende stukjes maagdelijk printmateriaal te
voorzien. Aan de koperzijde laat men deze stuk
jes printplaat 3 mm oversteken, en aan de kom-
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Figuur 4.57. Voorstel voor een frontplaat voor
de videoscope In basisversie. De regeloraanen zijn op overzichtelijke wijze gerangschikt
De afmetingen van de verschillende printen
ïijn op een dergelijke frontplaat afgestemd
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Figuur 4.58. Schema van de voeding voor de
videoscope; zowel geschikt voor de basisver
sie als voor de uitgebreide versie.
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Onderdelenlijst voeding
Kondensatoren:

ponentenzijde 20 mm. Er kan dan nog juist een
stukje printmateriaal, met de koperzijde naar
”buiten” boven de keuzeschakelaars gesoldeerd
worden ter kompletering van de afscherming.
Het verdient aanbeveling ook de andere bedieningsprinten af te schermen. Bij montage in een
kast van het GSA-type kan het overigens nodig
zijn de afschermschotjes schuin te laten aflopen,
terwijl bovendien een deel van de opstaande
rand aan de voorkant weggevijld moet worden,
omdat er anders geen ruimte is voor de ingangspluggen en schakelaars (zie figuur 4.56).
Verdere "ruimtewinst” kan men verkrijgen door
het kristal op de hoofdprint niet rechtop, maar
liggend te monteren. De inbouwdiepte van de
VHF/UHF-modulator kan worden beperkt door

C1, C2 = 470 yU/35 V
C3, C4 = 100 n
C5, C6 = 1 /u l25 V tantaal
Halfgeleiders:
IC1 = 7815
IC2 = 7915
D1 ... D4 = 1N4001
Diversen (niet op de print
gemonteerd, zie figuur 4.60):
Tr1 = nettrafo 2 x 18 V/250 mA
S1 = dubbelpolige netschakelaar
F = zekering 100 mA
Figuur 4.59. De print van de voeding (EPS
9968-5).
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het kristal rechtstreeks, dus zonder kristalvoet
op de print aan te brengen.
Een indruk van de gehele konstruktie geeft fi
guur 4.62. Een speciale, voor de videoscope ont
wikkelde voeding toont figuur 4.58; de bijbeho
rende print is afgebeeld in figuur 4.59. Bij de
montage in de kast dienen de trafo van de voe
ding en de voedingsprint ter vermijding van sto
ringen zover mogelijk van de ingangsversterkerprint(en) te worden geplaatst.
De elektrische verbindingen tussen de verschil
lende printen zijn weergegeven in figuur 4.60.
Waar afgeschermd draad moet worden toege
past, is dit aangegeven; de andere verbindingen
kunnen probleemloos met gewoon, zij het niet te
dun, montagedraad worden gemaakt.
Wanneer de synchronisatieprint niet wordt ge
bruikt, moeten de aansluitingen uf en utb op de
hoofdprint met elkaar worden verbonden. Te
vens moet in dat geval de aansluiting Uxtal op de
hoofdprint vast aan de positieve voedingsspan
ning van 15 V worden gelegd.
Maakt men de videoscope in éénkanaalsuitvoering dan moet de aansluiting upb op de hoofd
print aan aarde worden gelegd. De ingang uyb
op de hoofdprint is dan inaktief geworden. De
tweede print 9968-1 kan dan vanzelfsprekend
vervallen.
Afregeling
De schakeling van de videoscope bevat zelfs in
zijn relatief eenvoudige basisversie behoorlijk
wat instelpotmeters. Toch zal de afregeling niet
al te moeilijk zijn, en er is geen oscilloskoop
voor nodig.
Kontroleer eerst de voedingsspanningen van
+ 15 V en —15 V voordat de voedingsprint op de
rest van de schakeling wordt aangesloten.
Het eerste onderdeel dat voor afregeling in aan
merking komt, is de video-modulator, voor zo
ver deze wordt toegepast. Voor deze afregeling
wordt verwezen naar de elders opgenomen be
schrijving van de schakeling. De afregeling van
de modulator geschiedt met de potmeter ”grid
intensity” helemaal open (rechtsom) en de pot
meter ”signal intensity” helemaal dicht, terwijl
de instelpotmeter P3 van de videomengtrap en
P4 van de hoofdprint rechtsom worden ingcsteld. Bovendien moet - indien aanwezig - de
keuzeschakelaar van de synchronisatieprint op
50 Hz staan. Als bij het afregelen van de modu
lator het beeld blijft rollen, kan het nodig zijn de
rasterfrekwentie (ook wel: ”vertical synchronisation”) van de tv wat bij te regelen.
Nadat de modulator is afgeregeld, kan de inten
siteit van het kalibratiepatroon met behulp van
de ”grid intensity”-regelaar naar smaak worden
ingesteld. De dikte van de lijnen van het span-

ningskalibratiepatroon is te beïnvloeden met de
instelpotmeter P4 op de hoofdprint. De ”signal
intensity”-regelaar moet nu worden openge
draaid. Tevens dient men nu de beide instelpotmeters P2 en P3 op de hoofdprint, die bepalend
zijn voor de breedte van de lijn die de signalen
weergeeft, zover mogelijk open te zetten (rechts
om, de loper dus ”zover mogelijk van aarde”).
Zet nu instelpotmeter PI op de hoofdprint (in
stelling van de zaagtandgenerator) in de mid
denstand. Wanneer er geen ingangsspanningen
worden aangeboden, moet het nu mogelijk zijn
de potmeters (of in geval van de éénkanaalsuitvoering: de potmeter) ”Y-position” zodanig te
draaien dat er een witte streep zichtbaar wordt,
loodrecht op de beeldlijnen van het tv-beeld. De
ze streep, die overeenkomt met een weergegeven
ingangsspanning van 0 V, kan nu middenin het
beeld worden geplaatst. Met behulp van instel
potmeter P2 respektievelijk P3 op de hoofdprint
kan de breedte van deze streep voor de beide ka
nalen naar smaak worden ingesteld. De intensi
teit van de streep (strepen) is regelbaar met de
knop ”signal intensity”.
Zet nu van de Y-versterker, of van één van de Yversterkers, de schakelaar ”V/div” in de stand
10 V en draai de gelijknamige potmeter geheel
rechtsom (”cal”). Op de ingang van de desbe
treffende Y-versterker wordt nu een signaal ge
zet, dat afkomstig is uit de videoscope zélf, en
wel dat van de aansluiting ”Q11” van de hoofd
print (dit is een van de voor de basisversie niet
gebruikte aansluitingen). Op het beeldscherm
van de op de videoscope aangesloten televisieontvanger zal dan een blokvormig signaal te zien
zijn van vier hokjes breed (in de betekenis van:
langs de tijdas). De hoogte van dit signaal kan
met de instelpotmeter PI van de hoofdprint wor-

Figuur 4.60. De elektrische verbindingen tus
sen de verschillende, in de basisversie toege
paste printen. Waar afgeschermd draad moet
worden toegepast Is dit aangegeven; de overi
ge verbindingen kunnen met gewoon, niet te
dun montage-draad worden gemaakt.
Besteed de nodige aandacht aan de veilig
heid van de konstruktie door onder andere de
aansluitingen waarop de netspanning staat
goed met isolatiekous te isoleren. De koppelkondensator(en)
de
C3
van
ingangsversterker(s) worden direkt aan de
”AC/DC”-schakelaar(s) gelegd. Let erop dat
de aansluiting ugate op de hoofdprint voor de
basisversie vast met de positieve voe
dingsspanning moet worden verbonden.
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Figuur 4.61. Deze gedaante moet het door de
videoscope afgebeelde signaal ”Q11” hebben
als de instelpotmeter P1 op de hoofdprint
goed is afgeregeld • zie tekst.

den afgeregeld op precies anderhalf hokje (dit
komt overeen met 15 V), totdat het weergegeven
signaal er ongeveer uitziet zoals in figuur 4.61 is
te zien. Hierbij verschuift het signaal over het
beeldscherm, hetgeen met ”Y-position” is te
korrigeren. Met deze maatregel is de afregeling
van de videoscope in zijn basisversie voltooid.
Het spreekt bijna vanzelf dat de waarden bij de
schakelaar ”V/div” alleen gelden als de bijbeho
rende potmeter maximaal (”cal” = calibration)
staat.

Het gebruik van de basisversie
van de videoscope
In het inleidende artikel van de videoscope werd
al gesteld dat een lage spanning overeen komt
met de linkerkant van een in normale positie ver
kerend tv-beeldscherm en een hoge spanning met
de rechterkant. Dit omdat een beeldlijn op het
scherm van links naar rechts geschreven wordt
en de zaagtandspanning uref van laag naar hoog
gaat. Om de videoscope met een normale oscilloskoop te vergelijken moet men de televisieontvanger waarop het videoscope-beeld zicht
baar wordt gemaakt, al dan niet in gedachten,
102

Figuur 4.62. Een kompleet gemonteerde videoscope in basisversie, twee-kanaalsuitvoering en met synchronisatieprint. Voor
de behuizing kan men bijvoorbeeld gebruik
maken van een kastje van het fabrikaat GSA.
Op de foto is het type V7003 toegepast. Wil
men in een later stadium overgaan tot bouw
van de uitgebreide versie, dan kan men beter
het grotere type V7004 gebruiken. Deze uitge
breide versie past ook goed in het • duurdere •
kastje van het merk WH, type DES-306.

op zijn linkerzijkant zetten. Als voorbeeld hoe
men het videoscope-beeld dient te interpreteren
dient Figuur 4.63. In dit geval stond het Y-kanaal
op 10 mV/div. en de bijbehorende potmeter op
"cal”. Met ”Y-position” werd de nullijn (zon
der ingangssignaal) in het midden van het beeld
geplaatst (in de figuur aangeduid met een stip
pellijn). Hierna werd het ingangssignaal toege
voerd. Duidelijk is te zien dat het hier gaat om
een sinusvormig wisselspanningssignaal met een
gelijkspanningskomponent van ca. 30 mV en een
top-top spanning van ca. 40 mV. De periodetijd
bedraagt 6 ms en de frekwentie is dientengevolge
167 Hz.

Videoscope - uitgebreide versie

Teneinde het geheugen op te fri
en niet al te
resoluut over te gaan tot een s?en
bespreking van
elektronische detailkwesties, wordt
nu toe besproken stand van , eerst de tot
231(011 in enkele
woorden geresumeerd.

40mV

OV

am
Kondensatoren:

■m
30mV ^

Figuur 4.63. Voorbeeld van een videoscopebeeld. Zie tekst.

aantal
1
2
1
3
1
2
17
6
1
1
2

waarde
10 p
15 p
82 p
100 p
220 p
10 n
100 n
1 /UI25V tantaal
2 ju 2/25 V tantaal
4 j«7/35 V tantaal
470 yW/35 V

Halfgeleiders:

Totaal aan onderdelen voor
videoscope in basisversie
(twee ingangsversterkers, hoofd
print, videomix, synchronisatieschakeling en voeding)

Weerstanden:
aantal
1
3
1
2
8
2
1
2
4

6
2

6
2
2
1
2

6
8
4
2

waarde
10ft
47 Q
470Q
820Q
1 k
2k2
3k3

aantal
1
2
2
1
1

5k6
8k2
10 k
12 k
15 k
18 k
22 k
33 k
47 k
82 k
100 k
220 k
820 k

1
1
2
3
2
1

waarde
potmeter 5k
(4k7) lin.
potmeter 10 k lin.
potmeter 100 k lin.
potmeter 250 k
(220 k) lin.
potmeter 500 k
(470 k) lin.
instelpotmeter 1 k
instelpotmeter 2k5
(2k2)
instelpotmeter 5k
(4k7)
instelpotmeter 10 k
instelpotmeter 50 k
(47 k)
instelpotmeter 100 k

aantal
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
4
4
1

type
CD 4011
CD 4012
CD 4013
CD 4017
CD 4040
CD 4068
CD 4071
741
709
TL 084
7815
7915
TUN
TUP
BF 494
DUS
1N4001
LED

Diversen:
aantal type
1
kristal 4,433 MHz
(kleuren-tv-kristal)
2
schakelaar enkelpolig
1
netschakelaar
dubbelpolig
1
schakelaar dubbelpolig
2
schakelaar
4 standen 1 m.k.
1
zekering 100 mA
1
nettrafo
2x18 V/250 mA
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De videoscope in basisversie is een apparaat dat
golfvormen zichtbaar maakt op het scherm van
een willekeurig tv-toestel. Het vormt daartoe een
video- cq. VHF/UHF-signaal dat aan het tvtoestel wordt toegevoerd. Om dit signaal te vor
men, wordt het af te beelden ingangssignaal be
monsterd met de lijnfrekwentie van de tv
(ca. 15 kHz).
Buiten de genoemde bemonstering zijn de gege
vens van belang dat de basisversie een vaste tijdbasis heeft van 20 ms (overeenkomende met de
rastertijd van een tv) en geen triggermogelijkheden bezit. Om de videoscope voor meer toepas
singen te gebruiken, zouden we graag een tijdbasis hebben die instelbaar is. Wat we eigenlijk no
dig hebben is een tijdbasis-expander, een schake
ling die een bepaald signaal vertraagt. Aan de
ene kant gaat ”een stukje signaal” erin, aan de
andere kant komt het er weer uit, maar dan lang
zamer. In zekere zin zou men een bandrecorder
met meerdere bandsnelheden kunnen opvatten
als tijdbasis-expander. Wanneer men een met
een bepaalde bandsnelheid opgenomen signaal
met een lagere snelheid afdraait, vindt er tijdbasisexpansie plaats. Een dergelijke tijdbasisexpansie is ook mogelijk met puur elektronische
middelen, en wel door de hulp in te roepen van
het reeds bekende emmertjesgeheugen. Het re
cept is in principe eenvoudig: lees het signaal in
een emmertjesgeheugen in met een bepaalde
clockfrekwentie, en lees het vervolgens weer uit
met een clockfrekwentie die lager is dan de inleesfrekwentie.
Figuur 4.64 brengt dit proces in beeld. Kurve a is
het oorspronkelijke signaal. Hiervan moet de
tijdbasis geëxpandeerd worden of, zo men wil,
dit signaal moet ”in de tijd uitgerekt” worden.
Daartoe wordt het ingelezen in een analoog
schuifregister (emmertjesgeheugen). Dit inlezen
is slechts mogelijk door het signaal te bemonste
ren; het clocksignaal voor dit bemonsteringsproces is het signaal b, en het signaal c is de gedaan
te van het door de monsters gevormde signaal.
Signaal d is het clocksignaal waarmee de, in het
emmertjesgeheugen aanwezige monsters worden
uitgelezen, terwijl figuur 4.64.e de uitgelezen inhoud van het emmertjesgeheugen is. Dit laatste
signaal is op te vatten als de bemonstering van
signaal f. Zoals men ziet komt dit signaal over
een met het oorspronkelijke (a), maar dan later
in de tijd en, wat voor ons interessanter is, uitge
rekt over de tijdas.
Deze figuur 4.64 maakt in grote trekken duide
lijk wat de uitbreiding van de videoscope doet.
Monsters van signalen met een relatief hoge fre
kwentie worden met een hoge clockfrekwentie
mgfkzen in een emmertjesgeheugen en vervol
gens weer uitgelezen met een lagere clockfre
kwentie. De beide dockfrekwenties worden zoMM

danig gekozen dal hel "uiigerekte" signaal goed
is af te beelden op de videoscope in basisversie,
met zijn vaste tijdbasis van 20 ms.
Figuur 4.65 toont het blokschema van de uitge
breide versie van de videoscope. De gedeelten die
tot de uitbreiding behoren, zijn van een grijstint
voorzien, de ”witte blokken” maken deel uit
van de basis-videoscope. In het blokschema is
bovendien al duidelijk onderscheid gemaakt tus
sen de verschillende, op afzonderlijke printen
ondergebrachte deelschakelingen. Deze deelschakelingen zullen hier worden besproken: ach
tereenvolgens het triggercircuit, de ingangstijdbasis en de op de zogenaamde ”geheugenprint”
elektronica
rond
de
ondergebrachte
emmertjesgeheugen-tijdbasisexpander. De met
een onderbroken lijn omkaderde gedeelten van
het blokschema vervallen bij de videoscope in
enkelkanaalsuitvoering^
De tijdbasisexpanders (emmertjesgeheugens)
van het A-kanaal en eventueel het B-kanaal (er
van uitgaande dat het laatstgenoemde voorhan
den is: wé bespreken verder de dubbelkanaalsuitvoering) krijgen behalve de van de ingangsversterkers afkomstige analoge ingangssignalen
(uya en uyb) ook een drietal stuursignalen toege
voerd: twee clocksignalen (pl en (p 2 en een
”mode-signaal” um» dat bepaalt welk van de
emmertjesgeheugens betrokken is in een uitleesdan wel inlees-cyclus.
De drie stuursignalen zijn afkomstig van een ta
melijk gekompliceerde logische schakeling, die
hier kortweg ”besturingsschakeling” genoemd
is. Deze schakeling vormt zijn uitgangssignalen
aan de hand van een aantal ingangssignalen.
Vier daarvan zijn afkomstig van de hoofdprint
van de basis-videoscope. Twee andere ingangs
signalen zijn afkomstig van de tot de uitbreiding
behorende ingangstijdbasis. Daarvan is usample
een signaal met een frekwentie die tweemaal zo
hoog is als de frekwentie van het clocksignaal
voor het inlezen van de emmertjesgeheugens. De
frekwentie van usample bepaalt de mate van
tijdbasisexpansie die op het ingangssignaal van
de videoscope wordt toegepast, en zodoende de
eenheid langs de tijdas op het uiteindelijke
videoscope-beeld. Het tweede signaal dat van de
ingangstijdbasisprint afkomstig is en naar de
besturingsschakeling op de geheugenprint gaat.

srsïssrfss531?
ïsasassaspKï

paalt wanneer er een uitleescydmJ**1, Ux b r
van
vorm langs de tijdas.
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Figuur 4.64. Tijdbasis-expansie in beeld ge
bracht. Kurve a is het oorspronkelijke signaal
en kurve f het In de tijd geëxpandeerde C’uitgerekte”) signaal.
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Figuur 4.66. Op deze wijze hangt het triggersignaal utr samen met het ”trigger source”signaal.
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Een laatste signaal dat de besturingsschakeling
op de geheugenprint nodig heeft om de uitgaan
de stuursignalen te vormen, is het triggerssignaal
utr. Dit signaal wordt afgeleid van een van de
beide videoscope-ingangssignalen of van een
derde signaal ("trigger extern”). Als het gekozen
ingangssignaal een bepaald met de potmeter
”trigger level” instelbaar spanningsnivo over
schrijdt, wordt utr ”hoog” - zie figuur 4.66. Het
triggeren vindt dus plaats op de positieve flank
van het gekozen ingangssignaal. Een en ander
geschiedt op dezelfde manier als bij een konventionele oscilloskoop. Figuur 4.67 toont de sa
menhang tussen verschillende in het blokschema
van figuur 4.65 voorkomende signalen. Men ziet
dat een geheugen begint met een inleesperiode
bij de eerste triggerpuls (utr) die komt né een resetpuls (ureset). Met een uitleesperiode wordt be
gonnen op de positieve flank van het signaal ux,
dus op een vaste (instelbare) tijd na een resetpuls. De verschillende in figuur 4.67 afgebeelde
signalen zijn al gedetailleerd besproken in het
voorgaande.
Behalve de ane stuursignalen <pi, fl)2, en um
ten behoeve van de emmertjesgeheugens, levert
de besturingsschakeling nog twee signalen. Aan
de ingangstijdbasis wordt het kommando uet
(”et” van ”enable timebase”) toegevoerd.
Wanneer dit spanningsnivo hoog is, werkt de
oscillator van de ingangstijdbasis, en anders
niet. De oscillator wordt precies op de positieve
flank van uet gestart. Deze voorziening is getrof
fen om te zorgen dat de fase waarbij een inleescyclus begint, steeds gelijk is; dit resulteert in een
rustige afbeelding van de golfvorm op het beeld
scherm.
Naar de basisversie van de videoscope gaat het
stuursignaal ugate- We kunnen de aansluiting
voor dit signaal terugvinden in figuur 4.48.C De
funktie van ugate is ”de poort te openen” voor
de witpulsen die naar de videomengtrap gaan.

Dank zij dit signaal resulteren alleen zinvolle uitleesspanningen van de emmertjesgeheugens in
een beeld op het tv-scherm. ugate is dan ook
hoog wanneer er sprake is van uitlezen en laag
wanneer dit niet het geval is.

Triggerschakeling
Het schema van de triggerschakeling is afgebeeld
in figuur 4.68. Met de driestandenschakelaar SI
kan men het ingangssignaal kiezen: hetzij één
van de beide ingangssignalen van de videoscope,
hetzij een afzonderlijk toe te voeren, extern triggersignaal. Wanneer men de videoscope wil laten
triggeren op een van de beide af te beelden in
gangssignalen, wordt dit in versterkte (of liever
gezegd: genormaliseerde) vorm aan de trigger
schakeling toegevoerd. Dit genormaliseerde sig
naal heet ut (voor het A-kanaal uta en voor het
B-kanaal utb) en wordt afgenomen van de video
scope ingangsversterker (figuur 4.46).
Met schakelaar S2 is de koppeling van het sig
naal waarop de triggering moet plaatsvinden in
te stellen: hetzij wisselspanningsgekoppeld (AC),
hetzij gelijkspanningsgekoppeld (DC). IC1
vormt een versterkertrap. De tweede opamp
(IC2) is geschakeld als komparator, waarin het
versterkte signaal wordt vergeleken met een met
de "trigger level’'-potmeter PI instelbaar span
ningsnivo. Wanneer het versterkte signaal groter
wordt dan die ingestelde spanning, wordt de uit
gang van IC2 laag.
Kondensator C4 dient voor de frekwentiekompensatie van IC2, terwijl C5 de triggerpulsen fat
soeneert.
Wanneer er regelmatig triggerpulsen komen,
licht LED D2 ("trig’d”) op. Het uitgangssignaal
utr wordt toegevoerd aan de geheugenprint.
Op de print van de triggerschakeling is boven
dien een potmeter P2 ("tracé distance”) aange
bracht. Deze behoort zelf niet tot de triggerscha
keling, maar is op de print van deze schakeling
aangebracht in verband met de indeling van de
frontplaat. De funktie van deze potmeter zal nog
ter sprake komen. De triggerschakeling en de
potmeter P2 kunnen worden ondergebracht op
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Figuur 4.68. Het schema van de triggerschakeling. Dit circuit wekt het signaal utr op. De
print voor de triggerschakeling, en dientenge
volge ook het schema, bevat ook de ”tracedistance”-potmeter. Deze heeft eigenlijk niets
.te maken met de eigenlijke triggerschakeling,
maar is op de print van deze deelschakeling
ondergebracht in verband met de lay-out van
de frontplaat.

Figuur 4.67. Dit pulsdiagram toont de samen
hang van verschillende stuur- en clocksignalen van de emmertjesgeheugen-tijdbasisexpander,
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Onderdelenlijst triggerschakeling
Weerstanden:
R1, R3 = 100 k
R2 = 390 k
R4 = 4k7
R5, R6 = 10 k
R7 = 680 k
R8 = 47 Q
R9 = 330Q
P1 = potmeter 2k2 (2k5) lin
P2 = potmeter 22 k (25 k) lin
Kondensatoren:
C1
C2,
C4
C5
C6

= 100 n
C3 = 1 /U/25 V tantaal
= 3p3
= 100 p
= 1 /u

de print van figuur 4.69. De ”AC/DC”schakelaar S2 en de kondensator Cl worden bui
ten de print gemonteerd. Voor LED D2 wordt
een klein, groenoplichtend type (3 mm) gebruikt.
Wanneer deze aan de koperzijde van de print
wordt gemonteerd, kan hij op de juiste plaats
door de frontplaat worden gestoken.
Ingangstijdbasis

De ingangstijdbasis is de schakeling die het sig
naal usample opwekt. Van de frekwentie van dit
signaal hangt de snelheid af waarmee de ingangs
signalen van de videoscope bemonsterd worden.
In feite is usample een blokvormig signaal met
een frekwentie die het dubbele is van de frekwen
tie waarmee het bemonsteren en inlezen van het
ingangssignaal plaatsvindt.

-

Halfgeleiders:
IC1 = 741
IC2 = 709
D1 = DUS
D2 = LED (3 mm, groen)
Diversen:
51 = schakelaar 3 standen, 1 m.k.
52 = enkelpolige schakelaar

Figuur 4.69. De triggerprint. Hierop kan de
schakeling van figuur 4.68 worden onderge
bracht, met uitzondering van schakelaar S2
en kondensator C1, die buiten de print wor
den gemonteerd. De miniatuur-LED D2 moet
aan de koperzijde worden gemonteerd.
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Figuur 4.70. De ingangstijdbasis is eigenlijk
niets anders dan een biokgolfgenerator,
waarvan de frekwentie instelbaar is met de
keuzeschakelaar S2 en over een klein gebied
kontinu regelbaar is met P1. Door het signaal
uet kan de ingangstijdbasis gestart worden.
De schakeling van de ingangstijdbasis is gegeven
in figuur 4.70. Hierin is het bovenste gedeelte de
generator voor het signaal usample- Deze scha
keling is een biokgolfgenerator waarvan de fre
kwentie instelbaar is met de zesstandenschake
laar S2 en over een beperkt gebied kontinu regel
baar met de ”time/div”-potmeter PI. De fre
kwentie van het opgewekte signaal ligt tussen ca.
32 kHz (S2 in stand 6) en ca. 1,6 MHz (S2 in
stand 1).
Met schakelaar SI is de oscillator nog op twee
manieren in te stellen: hetzij vrijlopend (”free
run"), hetzij getriggerd door het van de besturingsschakeling op de geheugenprint afkomstige
"enable timebase”-signaal uet (SI in de stand
"trigger*•)..
Behalve de generator voor het signaal usample
bevat de print voor de ingangstijdbasis nog een
eenvoudige schakeling waarmee het signaal ux
gevormd wordt uit het van de hoofdprint af
komstige signaal Ureset* ux bepaalt wanneer het
uitlezen van het emmertjesgeheugen plaatsvindt
(zie figuur 4.67) en dus de positie van de afge110
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beelde golfvorm langs de tijdas. De tijd die ver
strijkt tussen een resetpuls en de positieve flank
van ux is instelbaar met de ”x-pos”-potmeter
P8.
De uitgangssignalen van de ingangstijdbasisprint
worden beide toegevoerd aan de geheugenprint.
Koper-layout en komponentenopstelling van de
ingangstijdbasisprint zijn afgebeeld in figuur
4.71. Schakelaar SI wordt buiten de print ge
monteerd. De afregelwaarden van de zes instelpotmeters staan in tabel 5 vermeld; voorafgaan
de daaraan is het raadzaam de instelpotmeters
na de montage in de middenstand te zetten.

Geheugenprint
Het grootste gedeelte van de uitbreiding van de
videoscope is ondergebracht op de geheugen
print. Op deze print zijn twee deelschakelingen
ondergebracht: de besturingsschakeling voor de
emmertjesgeheugens (figuur 4.72.a) en de emmertjesgeheugens met omringende circuits zelf
(figuur 4.72.b).
De besturingsschakeling is een met CMOS-IC’s
opgebouwde logische schakeling. IngangssignaIen W’ ?U !n ïr«et, alle afkomstig
van de hoofdprint uit de basisversie (ureset zowel rechtstreeks als in geïnverteerde vorm) ver-

Onderdelenlijst
ingangstijdbasis
Weerstanden:
R1 = 22 k
R2 = 100 k
P1 = potmeter 47 k (50 k) lin
P2 ... P7 = instelpotmeter 47 k
(50k)
P8 = potmeter 100 k lin.
Kondensatoren:
C1
C2
C3
C4
C5

=
=
=
=
=

18 p
100 p
560 p
100 n
22 n

Halfgeleiders:
IC1 = CD 4093
Diversen:
51 = schakelaar 2 standen, 1 m.k.
52 = schakelaar 6 standen, 2 m.k.

Figuur 4.71. Print van de ingangstijdbasls.
Hierop kan de schakeling van figuur 4.70 wor
den ondergebracht. Schakelaar S1 wordt bui
ten de print gemonteerd.

der ux en usample van de ingangstijdbasis en utr
van de triggerschakeling.
Ten behoeve van de emmertjesgeheugens levert
de besturingsschakeling de twee al genoemde
clocksignalen <2> 1 en <X>2, zowel rechtstreeks als
in geïnverteerde vorm ( (pi en 02). Het
”mode”-signaal um wordt eveneens invers uit
gevoerd.
Behalve de aldus ontstane zes signalen voor de
emmertjesgeheugens levert de besturingsschake
ling nog twee uitgangssignalen: ugate» dat toege
voerd wordt aan de hoofdprint en het ”enable
timebase”-signaal uet voor de ingangstijdbasis.
IC3 en IC5 zijn beide veertien-bits binaire tellers,
waarvan echter slechts acht bits gebruikt wor
den. Ze fungeren beide dan ook als 256-teller.
1C3 telt telkens 2S6 inleespulsen, ontleend aan
het door FF2 in frekwentie gehalveerde signaal
usample* 1C5 telt telkens 2S6 uitleespulsen. Deze
worden afgeleid van de signalen Q3 of Q4 van de
hoofdprint. Wanneer SI ("x-magn”) in de stand
”1 x” staat, komt de frekwentie van de uit
leespulsen overeen met de frekwentie van de
111
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zaagtandspanning uref uit de basisversie. Het ge
volg daarvan is dat ieder "monster’ m het em
mertjesgeheugen uiteindelijk resulteert in een
beeldpunt op het tv-scherm. In de stand ”2 x
is de frekwentie van de uitleespulsen gelijk aan
de helft van de frekwentie van de zaagtandgenerator. In dat geval resulteert iedere uitgelezen
waarde in twee op dezelfde plaats op opeenvol
gende rasterlijnen liggende beeldpunten. Dit uit
zich in een over de tijdas met een faktor twee
"uitgerekt” beeld.
Het logisch 1 worden van het signaal ux bepaalt
wanneer er een uitleesfase begint, en dus de posi
tie van de afgebeelde golfvorm langs de tijdas.
Het signaal ureset is afkomstig uit de basisversie
en bestaat uit een puls na het verstrijken van een
rastertijd (dus iedere keer nadat er een raster is
volgeschreven). Na iedere puls slaat de flipflop
FF1 om. Daardoor verandert het signaal um (en
tevens de geïnverteerde, ÏÏH van logische waarde
en, zoals we al hebben gezien, betekent dit dat de
geheugens van funktie wisselen: de inleesgeheugens worden uitleesgeheugens en omgekeerd.
Via de poortschakelingen (N7, N8, N12 ... N15,
NI9, N20) worden de clocksignalen 01 en 02
en hun geïnverteerden aangepast aan deze nieu
we omstandigheden, zoals dat tot uiting komt in
het pulsdiagram van figuur 4.67.
Van de overige twee uitgangssignalen is ugate lo
gisch 1 wanneer er sprake is van een uitleescyclus. Dit signaal wordt gebruikt om de NANDpoort N15 in figuur 4.48.C open te sturen. Het
signaal uet is alleen hoog wanneer er ingelezen
moet worden: het wordt toegevoerd aan de ingangstijdbasis en start de blokgolfgenerator
waaruit deze bestaat (figuur 4.70). De twee
weerstanden en kondensatoren in de logische
schakeling (figuur 4.72.a) zorgen voor een juist
schakelgedrag. Cl en R1 zorgen ervoor dat ugate
evenveel wordt vertraagd als de vertraging die de
laagdoorlaatfilters na het geheugen veroorza
ken, terwijl C2 en R2 het signaal utr de gedaante
geven van een naaldpuls, die ontstaat tijdens de
opgaande flank van utrHet signaal Qll, afkomstig van de hoofdprint
(basisversie), is na de resetpuls laag. De uitgang
van NI is dus hoog. Hierdoor zullen er tengevol
ge van utr naaldpulsen ontstaan op de uitgang
van N3, zodat de uit N5 en N6 opgebouwde flip
flop wordt geset. De eerste triggerpuls die nu
volgt, resulteert in een hoog worden van uet,
waardoor de oscillator van de ingangstijdbasis
start. Wanneer er een inleescyclus voltooid is,
wordt Q9 van IC3 hoog en de uitgang van N17
laag, zodat uet eveneens laag wordt en de oscillator van de ingangstijdbasis stopt.
Het kan voorkomen dat het triggersignaal uitbliift Om te zorgen dat er dan toch een mleescyclus plaatsvindt, is er voorzien in een semi112

automatische triggering. Deze werkt aan de hand
van het weer hoog worden van het signaal Q11.
De schakeling rond de emmertjes-geheugens is
afgebeeld in figuur 4.72.b. Het met een onder
broken lijn omkaderde gedeelte van het schema
komt tweemaal voor. Het bovenste gedeelte van
het schema betreft het A-kanaal, het onderste
het B-kanaal. De gelijksoortige onderdelen in
het B-kanaal zijn ter onderscheiding voorzien
van een aksent in de nummering. Kanaal B kan
vanzelfsprekend in zijn geheel worden weggela
ten wanneer men de videoscope in eenkanaalsuitvoering wil bouwen. Het onderdeel waar "het
om draait” is IC9, een IC dat twee onafhankelij
ke emmertjesgeheugens met elk 512 geheugenplaatsen (emmertjes) bevat. Het ene emmertjesgeheugen krijgt als clocksignalen 0 1 en 01
toegevoerd, het andere 02 en 02. De ingangen
van de beide emmertjesgeheugens krijgen het
zelfde signaal toegevoerd, althans: dat is in prin
cipe het geval. In de praktijk zijn de beide in
gangssignalen, uy en ush, die we kunnen aantref
fen als uitgangssignalen van de ingangsversterker (figuur 4.46) een weinig verschillend van el
kaar: ush (”sh” van "shifted”, ''verschoven”)
komt tot stand door uy een versterking in de
buurt van 1 x te geven en te voorzien van een
kleine extra gelijkspanningskomponent. Zowel
de versterking als de grootte van de gelijkspan
ningskomponent zijn instelbaar met behulp van
instelpotmeters in de ingangsversterker; deze
voorzieningen zijn getroffen om kleine verschil
len in de signaalverwerking van de emmertjesge
heugens te kompenseren. Dit komt verder aan de
orde bij de afregeling. De twee in de SAD 1024
(IC9) aanwezige emmertjesgeheugens hebben elk
twee uitgangen, die voor een eerste onderdruk
king van het clocksignaal via weerstanden met
elkaar gekoppeld zijn en zodoende één uitgangs
signaal opleveren. Zo staat het analoge uitgangs
signaal van het ene emmertjesgeheugen op het
als meetpunt 3 aangeduide punt en het uitgangs
signaal van het andere geheugen op meetpunt 4.
De in de verschilende blokschema’s voorkomen
de elektronische schakelaars worden betrokken
uit het IC 4066. Niet-benutte uitgangssignalen
van de emmertjesgeheugens worden door deze
schakelaars naar aarde verwezen. De sturing van
de elektronische schakelaars vindt plaats met het
reeds meerdere malen ter sprake gekomen sig
naal um en zijn inversie üm. De elektronische
schakelaars worden gevolgd door een laagdoorlaatfilter, opgebouwd rond de opamps Al, A2
en A3. De kantelfrekwentie bedraagt ca.
2,5 kHz; deze is afgestemd op de bandbreedte
van de bas.svers.e van de videoscope. Na het
laagdoorlaatf.lter ,s het clocksignaal van de em
mertjesgeheugens voldoende onderdrukt en is
het in tijd geëxpandeerde laagfrekwentsignaa!

beschikbaar; van het A-kanaal op meetpunt 5 en
van het B-kanaal op meetpunt 5’.
Het signaal van het B-kanaal wordt toegevoerd
aan de instelpotmeter PI’, die gebruikt kan wor
den om eventuele verschillen in de signaalverzwakking van de voorgaande trappen weg te re
gelen. De laatste bewerkingen die het signaal on
dergaat alvorens het als uitgangssignaal uo
(respektievelijk uoa en uob) naar de basisversie
gaat, bestaan uit een versterking en het toevoe
gen van een gelijkspanningskomponent. De ver
sterking is gering (ca. 3 x) en voor het A-kanaal
iets kleiner dan voor het B-kanaal, om de instel
potmeter PI het juiste regelbereik te geven. (NB:
om die reden heeft R24’, in tegenstelling tot de
andere "aksentkomponenten”, dan ook een an
dere waarde dan zijn "evenknie” R24). Een
vaste gelijkspanningskomponent kan worden in
gesteld met de instelpotmeter P2 (resp. P2’). De
ze voorziening is bedoeld om de nog uit de emmertjesgeheugens stammende gelijkspannings
komponent aan te passen aan de zaagtandspanning van de hoofdprint. Een tweede gelijkspan
ningskomponent is afkomstig van het signaal
ud, dat via weerstanden wordt toegevoerd aan de
niet-inverlerende
ingang
van
de
Auitgangsversterkertrap (A4) en aan de inverte
rende ingang van de B-uitgangsversterkertrap

(A4’). Het signaal ud is afkomstig van de bij de
triggerschakeling ondergebrachte "tracé distance”-potmeter (P2 van figuur 4.68). De benaming
"tracé distance” geeft al aan wat de bedoeling
van deze extra regelmogelijkheid is: het kontinu
regelen van de afstand tussen de afgebeelde golfvormen op het beeldscherm. Met de potmeter
kan deze afstand (als de videoscope tenminste
afgeregeld is) worden ingesteld van "over el
kaar” tot ruim de halve beeldschermbreedte. De
stand waarbij de signalen over elkaar vallen is
gemakkelijk wanneer men de signalen van het Aen het B-kanaal met elkaar wil vergelijken.
In de foto van figuur 4.76 kan men zien hoe het
door de videoscope weergegeven signaal "vast
loopt” door het beperkte dynamische bereik.
De print voor de schakelingen van de figuren
4.72.a en b, de geheugenprint, is afgebeeld in fi
guur 4.73. Voor wat betreft de montage zijn er
enkele opmerkingen. Van het tamelijk grote aan
tal draadbruggen zullen er een paar met geïso
leerd draad moeten worden uitgevoerd om geen
kortsluitingen te veroorzaken. Om de print zo
klein mogelijk te houden (en de inbouwmogelijkheden niet onnodig te beperken) moeten de
weerstanden staand gemonteerd worden. Scha
kelaar SI ("x-magn”) wordt buiten de print ge
monteerd. In de onderdelennummering is sprake
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Tabel 1.
Meetwaarden bij het schema van figuur 4.72.b
De waarden gelden nó afregeling — zie tekst
meetpunten

1

,

2
3
4
5
6

,
,
,
,

gelijkspanning afregelen met

2’

5,5 V
5,5 V

3’
4’
5’
6’

3V
3V
—3 V
4V

1’

mmm

P4 van de ingangsversterker
A (resp. B)

:
P2, resp. P2’
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Tabel 2.
Wijzigingen in Basisversie
deelschakeling

print

figuur nr.

komponent

ingangsversterker
hoofdprint

9968-1

figuur 4.46

9968-2

figuur 4.48.C
figuur 4.48.C

22 k
R10
5k6
R23
220 k
2M2
470 Q
220 Q
R7
de met een * gemerkte draadbrug tussen
Ugate en + verwijderen.

van "gewone” nummers en nummers met een
aksent. De "aksentonderdelen” behoren bij het
B-kanaal en hebben dezelfde waarden als de
overeenkomstige komponenten van het Akanaal. Hierop zijn twee uitzonderingen: R24,
die voor het A-kanaal de waarde 270 k heeft en
voor het B-kanaal (R24’) de waarde 330 k, en instelpotmeter PI’, die zonder aksent niet voor
komt. Voor een enkelkanaalsuitvoering van de
uitgebreide videoscope kunnen de "aksenton
derdelen" worden weggelaten.
Enkele meetwaarden van spanningen op de geheugenprint zijn gegeven in tabel 1 — zie overi
gens: afregeling.

De komplete videoscope
Met de drie extra printen plus de basisversie heb
ben we alle bouwstenen voor de komplete, uitge
breide videoscope in handen. Teneinde enig
overzicht te hebben over het totaal aan benodig
de onderdelen zijn de verschillende onderdelen
lijsten gekomprimeerd tot één bulklist van 146
weerstanden, tien potmeters, twintig instelpotmeters, 82 kondensatoren, 34 IC’s, 24 andere
halfgeleiders, elf schakelaars en nog enkele "di
versen". Deze totaallijst bevat naast de waarden
of typen twee kolommen waarin respektievelijk
de benodigde aantallen voor de komplete video
scope (basisversie plus uitbreiding) zijn vermeld
en de aantallen die er nodig zijn wanneer men al
een basisversie heeft en deze wil uitbreiden. Bei
de kolommen hebben betrekking op een tweekanaalsuitvoering. Om verwarring te voorkomen:
in deze nieuwe totaalonderdelenlijst zijn onder
de kolom "kompleet” óók de onderdelen opge
nomen die nodig zijn voor de VHF/UHF-tvmodulator.

Nogmaals: de basisversie
De besproken uitbreiding van de basisversie
maakt enkele kleine veranderingen in de basis
versie nodig. De wijzigingen betreffen waarde
veranderingen van twee weerstanden in de ingangsversterker(s), van één weerstand op de
116

oude
waarde

nieuwe
waarde

hoofdprint en het verwijderen van een doorver
binding. In tabel 2 zijn deze wijzigingen samen
gevat. De benodigde onderdelen zijn opgenomen
in de totaal-onderdelenlijst. Het effekt van de
wijzigingen in de ingangsversterker is een aan
zienlijke vergroting van de versterking. Hierdoor
worden de signalen voor de emmertjesgeheugens
groter in amplitude, waardoor eventuele onre
gelmatigheden in de signaalverwerking van de
emmertjesgeheugens minder storend zichtbaar
worden. Een gevolg van de versterkingsverandering is dat de frekwentiekarakteristiek bij
100 kHz nu 6 dB is afgevallen, terwijl dat eerst
3 dB was.
De wijziging in de hoofdprint is nodig om de am
plitude van de zaagtandspanning uref aan te pas
sen aan de nieuwe, "grote” spanningen waar
mee hij vergeleken wordt.
De wijzigingen in de basisversie hebben alleen
zin wanneer men de uitbreiding wil toepassen.
Volstaat men met uitsluitend de basisversie, dan
moet men van de in tabel 2 beschreven wijzigin
gen geen betere werking verwachten.

Bedrading
Tussen de verschillende, op aparte printen on
dergebrachte deelschakelingen bestaan betrekke
lijk veel verbindingen. In figuur 4.74 zijn ze in
principe alle getekend. De onderlinge positie van
de verschillende printen komt overeen met de
konfiguratie van de printen zoals die het beste
gerealiseerd kan worden in verband met de layout van de frontplaat, die is afgebeeld in figuur
4.75. Voor de volledigheid zijn de regelorganen
die op de frontplaat voorkomen met een korte
omschrijving van hun funktie, bij elkaar gezet in
tabel 6. De montage van het gehele apparaat kan
in grote trekken op dezelfde manier geschieden
als dat bij de basisversie plaatsvond.
Zoals bij de basisversie al ter sprake kwam, ko
men in eerste instantie twee kastjes in aanmer
king om de videoscope in uitgebreide versie tc
huisvesten: type V7004 van het merk GSA en ty
pe DES-306 van WH. Ook bij de uitgebreide vi-

deoscopc is het raadzaam om de nodige aan
dacht te besteden aan het afschermen van de ver
schillende tegen de frontplaat gemonteerde prin
ten.
Ingangsversterker(s), triggerschakeling, ingangstijdbasis en videomcngschakeling kunnen
daartoe het beste met maagdelijk printmateriaal
afgeschermd worden op de manier die ook voor
de basisversie is toegepast.
Voor wat betreft de elektrische verbindingen kan
men, behalve bij figuur 4.74 ook te rade gaan bij
tabel 3, waarin de draadverbindingen bij elkaar
zijn gezet. Let er bij de verbindingen met afge
schermd draad terdege op dat de afscherming
slechts aan één kant met aarde verbonden mag
worden. Dit om aardlussen te vermijden. Specia
le aandacht verdient de extra voedingsspanningsontkoppeling van de ingangsversterkers met be
hulp van twee weerstanden Ra en Rb van elk
I00£2 en twee elko’s (Ca en Cb) van
220 nl 16 V; alle buiten de printen te monteren.
Ten opzichte van de basisversie valt op dat de
”reset”-uitgang bij de uitgebreide versie is ver
vallen. Dit omdat een dergelijke uitgang, gezien
de triggermogelijkheden van de uitgebreide ver
sie, hier geen zin heeft. Een eventuele, in de ba
sisversie aangebrachte ”reset”-uitgang kan ove
rigens gewoon blijven zitten. Ten aanzien van de
voeding is het raadzaam de twee spanningsregelaars met behulp van mika-isolatie tegen de kast
te monteren om een goede koeling te realiseren
(zie figuur 4.77). Vooral is dit van belang aange
zien gebleken is dat met name de prestaties van
de emmertjesgeheugen-IC’s merkbaar achteruit
gaan wanneer de omgevingstemperatuur stijgt.
Het koelen van het spanningsregel-IC in de
VHF/UHF-tv-modulator (waarvoor overigens
in plaats van de vermelde 7805 evengoed een
78L05 toegepast kan worden) is niet nodig.
Een hulp bij de bouw en kontrole van het appa
raat kan tabel 4 vormen. Hierin staan de door de
verschillende deelschakelingen opgenomen voedingsstromen. De opgenomen stroom van een
volledige videoscope in uitgebreide versie (dubbelkanaals, inklusief VHF/UHF-tv-modulator)
is ca. 150 mA voor de positieve voedingsspan
ning (+15 V) en ca. 55 mA voor de negatieve
voedingsspanning (—15 V).
Enige illustraties van de kant en klaar gemon
teerde videoscope zijn gegeven in de figuren 4.77
en 4.78.
Alvorens met de afregeling te beginnen, doet
men er goed aan te kontroleren of de voe
dingsspanningen van + 15 V en —15 V aanwezig
zijn. Vervolgens kontroleert men nog eens zorg
vuldig of men geen fouten heeft gemaakt bij de
montage; zorgvuldigheid is bij een gekompliceerd projekt als dit een eerste vereiste.
Nu sluit men stuk voor stuk de verschillende
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printen aan op de voedingsspanningen. Daarbij
kan men, aan de hand van tabel 4, de voedingsstromen kontroleren. Afwijkingen van
ruim 10% zijn in deze stromen toegestaan. Met
het inbouwen in de kast kan men wachten tot na
de hierna te bespreken grove afregeling. Een uit
zondering daarop is de print van de voeding, die
in verband met de koeling van de spanningsregelaars het beste meteen in de kast kan worden ge
monteerd.

Afregeling
Aan een apparaat met twintig instelpotmeters is
vanzelfsprekend wel het nodige af te regelen. Ge
lukkig is de afregeling van de videoscope niet on
overkomelijk en is er geen arsenaal aan meet
instrumenten voor nodig: aan een gewone universeelmeter (10 kQ/V of hoger) heeft men ge
noeg.
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Onderdelenlijst geheugenprint
Weerstanden:
R1 = 33 k
R2 = 22 k
R3, R3’, R4, R4’, R7, R7’,
R8, R8’ = 470 D
R5, R5’, R6, R6’, R9, R9’,
R10, R10’, R29, R29’,
R30, R30’ = 1 k
R11,Rir, R12, R12',
R14 ... R16, R14’... R16’
R18 ... R20, R18’... R20',
R22, R22’ = 10 k
R13, R13’, R17, R17’,
R21.R21’ = 15 k
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R23, R23’, R25, R25’ = 100 k
R24, R26 = 270 k
R24’ = 330 k
R27 = 1M5
R28, R28’ = 10
P1’ = instelpotmeter 10 k
P2, P2’ = instelpotmeter 47 k
(50 k)
Kondensatoren:
01,012,012’ = 10 n
C2 = 47 p

C3, C4, C6 = 22 n

C5, C7, 014, 014’, C15, C15’ = 100
08, 08’, C10, C10’ = 6n8
09, 09’, 011,011’ = 2n2
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C13, C13’ = 1 n
C16, C17 = 100 iU/16 V
Halfgeleiders:
D1, Dl’, D2, D2’ = DUS
IC1, IC2, IC7 = CD 4011
IC3, IC5 = CD 4020
IC4 = CD 4013
IC6 = CD 4081
IC8 = CD 4049
IC9, IC9' = SAD 1024 (Reticon)
IC10, IC10’ = CD 4066
IC11, IC11' = LM 324
Diversen:
S1 = enkelpolige schakelaar

Figuur 4.73. Koper-layout en komponentenopstelling van de geheugenprint. Vanwege
het streven naar zo klein mogelijke afmetin
gen On verband met inbouwmogelijkheden) is
het aantal draadbruggen betrekkelijk groot.
Om ongewenste verbindingen te vermijden
zullen sommige van deze draadbruggen moe
ten worden uitgevoerd met geïsoleerd draad.
Een ander gevolg van het klein houden van de
afmetingen is, dat de verschillende weerstan
den niet plat op de print, maar staand moeten
worden gemonteerd.
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Figuur 4.74. De bedrading van de volledige v
deoscope. Waar met afgeschermd draa
moet worden gewerkt, is dit getekend. De a
scherming moet altijd slechts aan één kaï
aan aarde worden gelegd. Voor de gegevei
betreffende de bedrading kan men ook te i
de gaan bi] tabel 3.
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Figuur 4.75. De frontplaat van de volledige videoscope. In tabel 6 zijn de funkties van de
verschillende regelorganen nog een keer in
”huls- tuin- en keuken”-jargon bij elkaar gezet.
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Figuur 4.76. Aangezien het dynamische be
reik van de emmertjesgeheugens niet onbe
grensd is, zal het weergegeven signaal vastlo
pen wanneer het groter is dan het uitsturingsbereik. Op deze foto is te zien hoe zich dat op
het beeldscherm manifesteert.

Figuur 4.77. Het is raadzaam de beide
spanningsregelaar-IC’s van de voeding met
behulp van mika-isolatie tegen de kast te
monteren (links op de foto). We kijken hier te
gen hot printje van de VHF/UHF-tv-modulator
aan en zien tevens een gedeelte van de ge
heugenprint. Op deze laatste print zijn de
weerstanden staand gemonteerd.
Alvorens men overgaat tot het afregelen van de
uitbreidingen dient men er voor te zorgen dat de
basisversie goed afgeregeld is, vooral de minder
ervaren bouwer moet dit beslist niet overslaan.
Deze afregeling kwam uitvoerig aan bod in het
voorgaande.
Wanneer men al de beschikking heeft over een
afgeregelde basis-videoscope is het na het uit voe
ren van de in tabel 2 genoemde wijzigingen al
leen nodig de instelpotmeter PI op de hoofd
print opnieuw af te regelen (zie verderop). De in
stelling van de overige bij de basisversie afgere124

gelde instelpotmeters blijft gehandhaafd. Wel
moeten in de tot de basisversie behorende deelschakelingen nog afregelingen worden verricht.
Het betreft de instelpotmeters P3 en P4 van de
ingangsversterker(s). Op de werking van de ba
sisversie heeft de stand van deze instelpotmeters
geen invloed. Eerst vindt een grove afregeling
van P4 (ingangsversterkers) plaats. Daartoe
hoeft de videoscope nog niet te worden aangeslo
ten op een televisie-ontvanger. Deze eerste afregeling vindt plaats zonder ingangssignaal
(-signalen). Van de af te regelen ingangsversterker dienen de regelorganen als volgt ingestcld te
zijn: de ”volts/div”-schakelaar op 10 V en de
bijbehorende potmeter op ”cal” (rechtsom). De
”AC/DC”-schakeIaar moet in de stand ”AC”
staan. Zet de instelpotmeters P3 en P4 in eerste
instantie in de middenstand. Meet nu de span
ning op meetpunt 1 (resp. 1’) van de geheugenprint. Met de ”y-pos”-potmeter moet deze span
ning op 5,5 V ingesteld worden. Meet vervolgens
de spanning op meetpunt 2 (resp. 2’); deze zal in
de regel ook ca. 5,5 V bedragen. Stel deze span
ning met P4 in op 5,5 V. P4 is daarmee ''grof”
afgeregeld.
We kunnen nu de werking van de emmertjesgeheugens kontroleren. Daartoe zetten we de
”trace distance”-potmeter geheel linksom, de
”time/div”-schakelaar in de stand 500 jus en de
bijbehorende potmeter in de stand ”cal” (geheel
rechtsom). Tevens moet de ”trigger/free run”schakelaar in de stand ”free run” staan en is
men het beste verzekerd van een probleemloze
gang van zaken als de instelpotmeters van de ingangstijdbasis alle ongeveer in de middenpositie
staan. Wanneer dit alles het geval is, kunnen w«
nagaan of de emmertjesgeheugens goed werkes
door achtereenvolgens de spanning op de meet
punten 3 en 4 (resp. 3’ en 4’) te meten. Dez
moet ca. 3 V bedragen en bovendien met behuk
van de ”y-pos”-potmeter over een gebied va
ca. 1 V gevarieerd kunnen worden (dus bijvooi
beeld tussen 2,5 en 3,5 V). Wanneer dit het gevs
is, werken de emmertjesgeheugens korrekt.
Een volgende meting die op dit gedeelte van happaraat kan worden losgelaten, is die op punt
(resp. 5’), waar de spanning ca. —3 V moet b
dragen (als de spanning op punt 3 en 4, cq. 3* e
4’ gelijk is aan 3 V). Hierna kunnen we de spa
ning op punt 6 (6’) op ca. 4 V afregelen met hi
hulp van instelpotmeter P2 (P2’), potmeter ¥*•
moet hierbij geheel rechtsom staan.
Nu kan de videoscope op een tv-toestel word
aangesloten. Zet PI’ van degeheugenprint ong
veer in de middenpositie. PI van de hoofdprfi
(basisversie) moet dan zodanig kunnen worcB
ingesteld dat er op het beeldscherm buiten H
normale kalibratiepatroon een aantal lijts
zichtbaar is. Maximaal kunnen (bij

Tabel 4.
Voedingsstromen (mA)
deelschakeling

print
EPS*nummer

+ 15 V

—15 V

ingangsversterker*
hoofdprint
videomengtrap (videomix)
geheugenprint
triggerschakeling
ingangstijdbasis
VHF/UHF-tv-modulator
(synchronisatieschakeling)* *

9968-1
9968-2
9968-3
9969-1
9969-2
9969-3
9967
(9968-4)

5 ... 9

5 ... 7
20

45

9
22
25
20
15
(4)

5
20 ... 25

* voor tweekanaalsuitvoering: twee stuks
*‘ alleen voor de basisversie van de videoscope
Tabel 5.
Gegevens voor de afregeling van de ingangstijdbasis
(zie tekst)

I
i

;

!
I
l

i

!

time/div

potmeter

kalibratie
signaal

2
1
500
250
100
40

P7
P6
P5
P4
P3
P2

Q8
Q7
Q6

ms
ms
/is
/is
/is
/is

Q5

Q5
Q3

aansluitpen
van IC5 op
hoofdprint
13
4
2
3
3
6

dubbclkanaals-uitvocring) vier vertikale (met de
tv in de normale stand) lijnen zichtbaar zijn. De
ze lijnen horen twee aan twee bij elkaar. Twee
ervan moeten samen de nul-voltslijn van het Akanaal gaan vormen, en de twee andere de nulvoltslijn van het B-kanaal. Als er lijnen buiten
het beeld vallen, kan dit gekorrigeerd worden
met behulp van P2 of P2’. De lijnen die bij het
A-kanaal behoren, kan men herkennen door aan
de ”y-pos”-regelaar van het A-kanaal te draai
en. Met behulp van deze regelaar zijn de nulvoltslijnen van het A-kanaal over een afstand
van ongeveer vier kalibratielijnen (iets minder
dan de halve schermbreedte) te verschuiven. Zet
de ”y-pos”-rcgelaar in een zodanige stand dat de
nul-voltslijnen ongeveer in het midden van hun
regelbereik staan. Doe vervolgens hetzelfde voor
het B-kanaal. Dat de nul-voltslijnen met de ”ypos”-knop slechts over een beperkt gedeelte van
het beeldscherm kunnen worden verschoven,
komt door het beperkte uitstuurbereik van de
emmertjesgeheugens (ca. 1 V top-top). Het is nu
de bedoeling dat de twee bij elkaar horende lij-

kalibratiesignaal aantal
frekwentie periode hokjes
480 Hz
960 Hz
1,92 kHz
3,84 kHz
3,84 kHz
15,38 kHz

2,08 ms
1,04 ms
520 /is
260 /is
260 /is
65/is

1.0

1.0
1.0

1.0
2,6

1.6

sample

31,98 kHz
63,96 kHz
127,9 kHz
255,8 kHz
639,6 kHz
1599 kHz

nen over elkaar heen komen te liggen. Dit kan
gebeuren door middel van de ”fijnafregeling”
van P4 in de ingangsversterker(s).
Het spreekt vanzelf dat in het geval van een enkelkanaalsuitvoering sprake is van maximaal
twee lijnen in plaats van vier.

De fijnafregeling
De grove afregeling is nu voltooid. Blijft over:
de kalibratie of fijnafregeling. Bij het begin van
deze fijnafregeling kan men, als het om een dubbelkanaalsuitvoering gaat, het beste de nulvoltslijn van het A-kanaal met behulp van P2’
op de geheugenprint naar de zijkant van het
beeld draaien, zodat alle aandacht op het overge
bleven B-kanaal kan worden gericht.
Nu wordt de ingangstijdbasis gekalibreerd. Hier
toe dienen we de beschikking te hebben over een
stabiel en goed gedefinieerd wisselspanningssignaal. Hiervoor is geen duur meetinstrument nodig, want we kunnen een dergelijk signaal ge
makkelijk ontlenen aan de videoscope zelf. We
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sluiten daartoe de ingang van de Bingangsversterker aan op pen 2 (Q6) van 1C5 van
de hoofdprint van de basisversie. Op dit punt
staat een blokspanning van 15 V top-top met een
frekwentie van 1,92 kHz, hetgeen overeenkomt
met een periodetijd van 520 /n s.
Wanneer nu de ”trigger source”-schakelaar op
”ya” staat, moet men de potmeter "trigger level” zodanig kunnen draaien dat de groene LED
"trig’d" oplicht.'De instelling van deze potmeter
is tamelijk kritisch. Zetten we daarna de
”trigger/free run”-schakelaar op "trigger”, dan
moet er een stilstaande blokgolf op het scherm
verschijnen. Met de potmeters ”x-pos” en ”ypos" (van het B-kanaal) kan deze in twee richtin
gen over het scherm worden bewogen. Zorg er
met de potmeter ”y-pos” voor dat de blokgolf
midden in zijn regelgebied komt, zodat het emmertjesgeheugen niet vastloopt.
In veel gevallen zal er niet één blokgolf op het
scherm verschijnen, maar twee elkaar niet dek
kende beelden, omdat nog niet alle verschillen in
signaalverwerking door de twee emmertjesgeheugens zijn "weggeregeld". Met behulp van de
potmeters P3 en P4 van de B-ingangsversterker
moeten dan de twee beelden over elkaar heen ge
regeld worden. Met P3 kan het amplitudeverschil van de beide blokgolven gekompenseerd
worden en met P4 de positie langs de y-as (spanningsas), met dien verstande dat P3 en P4 elkaar
wel beïnvloeden. Men dient dus een aantal malen
achtereen beurtelings P3 (amplitude van de blok
golven aan elkaar gelijk maken) en P4 (blokgol
ven op elkaar schuiven) in te stellen.
Van de ingangstijdbasis kan nu de bij de schakelaarstand 500 fls/diw behorende instelpotmeter
P5 afgeregeld worden, en wel zo, dat één periode
van de blokgolf (dus een positieve halve periode
plus een negatieve halve periode) ongeveer een
hokje van het kalibratiepatroon beslaat (een
hokje komt overeen met 500 /us, dus 520 -jus
komt overeen met 1,04 hokje). Uiteraard dient
bij het afregelen van de tijdbasis de potmeter
"time/div” in de stand "cal" te staan.
Evenals bij de basisversie van de videoscope het
geval was, dient de top-topafstand van de afgebeelde blokgolf (15 V) afgeregeld te worden op
anderhalf hokje. Dit gebeurt met PI van de
hoofdprint (basis-videoscope). Men zal zien dat
met het instellen van deze amplitude tevens de
positie van de blokgolf in y-richting verandert.
Dit kan ongedaan worden gemaakt met P2 van
de geheugenprint.
Eenzelfde afregeling moet worden toegepast op
het A-kanaal. De afregeling verloopt geheel
identiek, alleen dient men voor het afregelen van
de amplitude op anderhalf hokje niet PI van de
hoofdprint te gebruiken, maar PI* van de geheugenprint. De af te regelen instelpotmeters zijn
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dus achtereenvolgens: P3 en P4 van de Aingangsversterker, gevolgd door PI’ en P2’ van
de geheugenprint. Hierna regelt men (bij open
ingang van het y-kanaal en tijdbasis op
250/is/div) met de ”y-pos”-potmetcr de nulvoltlijnen weer in het midden van hun rcgelgebied en plaatst vervolgens met P2 en P2’ deze
beide lijnen in het midden van het scherm. Des
gewenst kunnen nu met de knop ”trace
distance” de nul-volllijnen weer uit elkaar wor
den gedraaid.
Vervolgens wordt de ingangstijdbasis verder af
geregeld. Met behulp van de triggerschakeling
wordt steeds gezorgd voor een stilstaand beeld
(”trigger/free run”-schake!aar op "trigger”:
trigger level” instellen zodat de LED
”trig’d”oplicht).
De bij de stand 500 Lis van de schakelaar
"time/div” behorende potmeter P5 is al afgere
geld. De andere potmeters worden op soortgelij
ke wijze gekalibreerd. Aan de videoscope zelf
wordt een signaal ontleend dat afgcbeeld wordt
en met de onderhavige potmeter wordt de perio
de op een vast aantal hokjes gebracht. De signa
len waarmee de afregeling plaatsvindt, worden
alle ontleend aan IC5 op de hoofdprint. De rele
vante gegevens zijn bij elkaar gezet in tabel 5: de
stand van de ”time/div”-schakelaar, de bijbe
horende potmeter, de benaming van het aan IC5
ontleende kalibratiesignaal, het nummer van de
aansluitpen van het IC waarop dit signaal be
schikbaar is, frekwentie en periodetijd van dit
signaal, het aantal hokjes dat een periode van
het signaal na een goede afregeling op het beeld
scherm dient te beslaan. Tenslotte wordt ook de
frekwentie fsample van de spanning usample
vermeld; dit is van belang voor degenen die kun
nen beschikken over een frekwentieteller en de
ingangstijdbasis daardoor rechtstreeks kunnen
afregelen, zonder de ”omweg” van het afbeel
den van signalen op de videoscope. Als men een
frekwentieteller voor de afregeling gebruikt,
moet de schakelaar "trigger/free run” in de
stand "free run” staan, zodat de oscillator kontinu werkt. De gegevens voor de afregeling van
P5 staan, voor de volledigheid, ook in tabel 5,
hoewel deze eigenlijk al voltooid is.
Het kan voorkomen dat in de stand 2 ms van de
”time/div”-schakelaar geen stilstaand beeld op
het scherm is te verkrijgen. Dit komt doordat bij
deze instelling van de ingangstijdbasis een inleescyclus zo lang duurt dat er vaak een overlap
ping met een uitleescyclus plaatsvindt. De geheu
gens worden dan als het ware uitgelezen vóórdat
ze helemaal ingelezen zijn. Wanneer de video
scope in zijn ”free run”-funktie wordt gebruikt»
treedt dit verschijnsel niet op. We kunnen dus
zeggen dat de schakelaar ”trigger/free run” bij
een ”time/div”-instelling van 2 ms bij voorkeur

'7& .

Figuur 4.78. Een kant en klaar gemonteerde
videoscope in "opengeslagen” toestand.
Figuur 4.79. Het synchronisatiesysteem van
de videoscope is universeel, en voldoet zo
goed dat ook oudere (en goedkope) tvtoestellen er geen moeite mee hebben. Het

”oude beestje” van figuur 4.79.a toont een
blokgolf van ca. 10 kHz op beide kanalen; op
zijn "jongere broertje” van figuur 4.79.b wor
den signalen van ca. 20 kHz afgebeeld.
i

Tabel 6.
Funktie van de verschillende regelorganen
benaming
power
signal intensity
grid intensity

komponent
S1
P1
P2

figuur*
B 4.58
B 4.51
B 4.51

x-pos

P8

U 4.70

time/div**
x-magn

S2, P1
S1

U 4.70
U 4.72.a

trigger/free run

S1

U 4.70

trigger source

S1

U 4.68

trig’d

D2 (LED)

U 4.68

trigger level

P1

U 4.68

tracé distance

P2

U 4.68

y-pos

P2

B 4.46

volts/div**
AC/DC

S1, P1
S2
S2

B 4.46
U 4.68
B 4.46

omschrijving
hoofdschakelaar
lichtintensiteit afgebeelde golfvormen
lichtintensiteit afgebeeld kalibratiepatroon
positie afgebeelde golfvormen in xrichting (tijdas)
eenheid langs x-as (tijdas)
”1 x”: normaal afgebeelde golfvorm;
”2 x” afbeelding golfvorm met faktor
2 "uitgerekt” langs tijdas
trigger al dan niet ingeschakeld;
moet in stand ”free run" staan als
geen triggering mogelijk is
keuzeschakelaar voor signaal waarop
de videoscope getriggerd wordt
deze LED licht op als de videoscope
getriggerd is
spanningsnivo dat het met "trigger
source” gekozen signaal moet heb
ben om een triggering tot gevolg te
hebben
afstand tussen de afgebeelde golfvor
men van beide kanalen
positie afgebeelde golfvorm in yrichting (spanningsas)
eenheid langs y-as (spanningsas)
koppeling ingangssignaal; "AC" =
wisselspanningsgekoppeld, "DC" =
gelijkspanningsgekoppeld

‘wanneer het figuurnummer vooraf wordt gegaan door een "B” gaat het om een figuur van
de basisversie; de aanduiding ”U” voor het figuurnummer verwijst naar een figuur van de
uitgebreide versie.
“de bij de schakelaarstanden vermelde waarden voor deze eenheden gelden alleen als de
bijbehorende potmeter in stand "cal” (calibrated) staat.

Totaal aan onderdelen voor videoscope in uit
gebreide versie (twee fngangsversterkers,
hoofdprint, videomengtrap, ingangstijdbasis,
triggerschakeling, geheugenprint, VHF/UHFtv-modulator en voeding, dus exclusief
synchronlsatie-schakeling.
Kompleet (tweede kolom): totaal aantal on
derdelen voor uitgebreide versie.
Uitbreiding (derde kolom): aantal onderdelen
dat nodig is om de basisversie (plus de
VHF/UHF-modulator) aan te vullen tot de uit*
gebreide versie.

i
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Weerstanden:
waarde
10&
47 ü

68ft
100 Q
150 O
220 ü
270 ü
330 Q
470 Q
820 Q
1k
1k5

kompleet

3
4
1
4
1
2
1
1
10
2
21
1

uitbreiding
2

1
2
1
1
8
12

waarde
2k2
3k3
4k7

5k6
6k8
8k2
10 k
12 k
15 k
18 k
22 k

33 k
47 k
82 k
100 k
220 k
270 k
330 k
390 k
680 k
820 k
1M5
2M2

kompleet
1

1
1
4
1
4
26
2
12
2
3

uitbreiding

1
2
20
6
2

3
2
6
15

7

2
2

2

1
1
1

1
1
1

1

2

1

1

2

2

Potmeters lineair:
2k2 (2k5)

1

10 k

2

22k (25 k)
47 k (50 k)
100 k
220 k (250 k)
470 k (500 k)

1
1
3

1
1
1
1

1
1

Instelpotmeters:

1 k

2
2
2
4

1

10

8

1

2n2

1
3
2
1
1
2
1
1
5
1
1
1
2
4

6n8
10 n
22 n

4
5
4

2k2 (2k5)
4k7 (5 k)

10 k
47 k (50 k)
Kondensatoren:
3p3

8p2
15 p
18 p
22 p
33 p
47 p
82 p
100 p
120 p
220 p
560 p

1n

1
1
2
1
2
4
4
3
4

waarde
100 n

1/“

kompleet
24
1

1 /u 125 V tantaal
2 u 2/25 V tantaal
4 /i 7/35 V tantaal
100 fi /16 V
220 /i/16 V
470/i/35 V
Halfgeleiders:
type

10
1
1
2
2
2

uitbreiding
8

1
2
2
2

kompleet

uitbreiding

6
1
2
1

2(3)*

CD 4011
CD 4012
CD 4013
CD 4017
CD 4020
CD 4040
CD 4049
CD 4066
CD 4068
CD 4071
CD 4081
CD 4093
709
741
LM 324
TL 084
SAD 1024
78L05

7815
7915
TUN
TUP
BF 494
BFY90
DUS
1N4001
IN4148
LED (rood)
LED
(groen, mln.)
Schakelaars:
enkelpolig
dubbelpolig
dubbelpolig net3 st., 1 m.k.
4 st., 1 m.k.
6 st., 2 m.k.

2

1
1
2

1
1
1
1
3
2
2
2
2

1
2
1
2

1
1
1
1
2
2

1
1
1
3

1
3

1
9

5

4

1
1
1

4
1
1
2
2
1

1

2
2
1

Diversen (kompleet):
kristal 4,433 MHz (kleurentelevlsle-krlstal)
kristal ca. 27 MHz

spoeltje 1 hH
zekering 100 mA
nettrafo 2x18 V/250 mA
*2 wanneer men de CD 4011 uit de synchronisatieschakeling opnieuw gebruikt voor de geheugenprint, anders 3.
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in de stand ”free run” moet staan. Triggeren is
bij deze lage tijdbasisinstelling doorgaans niet
goed mogelijk. Met de kalibratie van de ingangstijdbasis is de afregeling van de videoscope in
principe voltooid. Het kan zin hebben alles nog
eens ”na te lopen”. Met name is het aan te beve
len de potmeters P3 en P4 van de ingangsversterker(s) nog eens af te regelen wanneer het appa
raat enige tijd gefunktioneerd heeft en de
emmertjesgeheugen-IC’s op bedrijfstemperatuur
zijn. Het kan voorkomen dat (zonder een tweede
afregeling van P3 en P4) per kanaal soms twee
beelden vlak naast elkaar worden geschreven in
plaats van één, hetgeen een nogal onrustig beeld
oplevert. In de tweede afregeling kan dit ver
schijnsel ongedaan worden gemaakt. Bij deze
tweede afregeling kiest men dan bij voorkeur een
sinussignaal met een zodanige amplitude, dat de
emmertjesgeheugens net niet vastlopen.

Tenslotte
Tijdens het experimenteren met de videoscope is
vastgesteld dat niet alle emmertjesgeheugen-IC’s
even ”goed” zijn voor deze toepassing: een klein
percentage van deze in eerste instantie voor audio nagalmsystemen, enz. bedoelde IC’s bevat
"lekkende emmers”, hetgeen weliswaar bij na
galmsystemen van weinig belang is, maar in deze
toepassing tot uiting kan komen in kleine onre
gelmatigheden in de nul-voltlijnen. Eén van de
beweegredenen voor de wijzigingen in de basis
versie is daarom het relatief minder groot maken
van deze onregelmatigheiden. In de uiteindelijke
versie van de videoscope zijn de onregelmatighe
den zo klein dat men er geen last meer van heeft.
Tenslotte nog een opmerking over de
”trigger/free run”-schakelaar. Hoewel er ook
bij het uitblijven van een triggersignaal (de LED
”trig’d” is gedoofd) een inleescyclus plaats
vindt, is het toch raadzaam in dat geval de video
scope in de ”free run”-funktie te gebruiken.
Hierdoor wordt bereikt dat het signaal zo kort
mogelijk in de emmertjesgeheugens verblijft,
zodat het resultaat optimaal is.

Een kleine toevoeging
In sommige gevallen kan men last hebben van de
ingangs-offsetspanning van het TL 084-IC in de
ingangsversterker(s). Deze spanning varieert per
exemplaar. Het gevolg van deze offset-spannmg
is, dat bij het draaien aan de potmeter ”V/div”
de 0 V-lijn een weinig verschuift. Hoewel dit
geen aanleiding kan geven tot meetfouten (want
bij metingen staat de potmeter altijd in de stand
»»cal”), zullen sommigen dit schoonheidsfoutje
toch storend vinden. Voor hen is het nuttig te
weten dat met behulp van een zeer eenvoudige
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Figuur 4.80. Op deze wijze kan men de gevol*
gen van een eventuele offsetspanning in de
ingangsversterker wegwerken.

toevoeging aan de ingangsversterker(s) het ver
schijnsel kan worden weggewerkt. De toevoe
ging bestaat voor iedere ingangsversterker uit
een instelpotmeter, een weerstand en een kondensator, die worden geschakeld zoals is afgebeeld in Figuur 4.80. Het punt ”A” van deze
schakeling wordt aangesloten op het gelijknami
ge punt in de ingangsversterker (de inverterende
ingang van opamp Al, figuur 4.46). De kondensator van 680 n dient, om brom en andere storin
gen te vermijden, zo dicht mogelijk bij het IC ge
monteerd te worden.
De afregelprocedure is simpel. Verschuif, zonder
dat de videoscope een ingangssignaal krijgt aan
geboden, de dan zichtbare 0 V-lijn met behulp
van de ”y-position”-regelaar zodanig dat hij sa
menvalt met een van de lijnen van het ijkraster;
dit met geheel linksom gedraaide potmeter
”V/div”. Draai nu de ”V/div” potmeter geheel
de andere kant op (”cal”). In de meeste gevallen
zal men nu een verschuiven van de 0 V-lijn
konstateren. Het afregelen van de instelpotmeter
uit Figuur 4.80 bestaat nu uit het ongedaan ma
ken van deze verschuiving.

VH F/U H F-TV-modulator

Speciaal met het oog op de videoscoop, is een
nieuwe variant ontwikkeld op het tema:
VHF/UHF-tv-modulator. Dit eenvoudig te bou
wen apparaat kan worden gebruikt om eer
hoogfrekwentsignaal, dat zowel in het VHF-al;
in het UHF-gebied door een gewone tvontvanger kan worden verwerkt, te modulerer
met een videosignaal.
Teneinde de werking van de tv-modulator duide
|J te maken eerst enkele opmerkingen over di
achtergronden van het tv-signaal
daaronder «gge'ndTsSroS^^0

De ter
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Figuur 4.81. De algemene gedaante van een
videosignaal (4.81 .a) en de wijze waarop dat
door middel van negatieve amplitudemodulatie op een draaggolf gemoduleerd wordt
(4.81 .b).
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Figuur 4.82. Schema van de VHF/UHF-tvmodulator. De schakeling werkt met een
goedkoop 27 MHz-kristal.
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Figuur 4.83. Het spektrum van een "gewone”
televisiezender (4.83.a) en dat van de tvmodulator. (4.83.b). In het frekwentiespektrum
van de zender is een van de beide zijbanden
onderdrukt.

1
’o

9967 2a

•o
9967 2b

men wit- en zwartnivo refereren vanzelfsprekend
aan de beeldhelderheid en het synchronisatienivo
is nodig om begin en eind van een beeldlijn te de
finiëren. Het videosignaal bestaat uit een sync
puls aan het begin van iedere lijn, terwijl verder,
afhankelijk van de helderheid op ieder punt van
de lijn, het videosignaal iedere waarde tussen het
zwartnivo en het witnivo kan aannemen. In Fi
guur 4.81.a is verder te zien dat de tijd waarin
een volledige beeldlijn beschreven wordt 64 /u s
bedraagt.
Figuur 4.81.b maakt duidelijk hoe het videosig
naal yan figuur 4.8l.a gemoduleerd wordt op de
draaggolf van een televisiezender. Dit is geen ge
wone amplitudemodulatie: de amplitude van de
draaggolf is het hoogst, wanneer het nivo van
het videosignaal het laagst is, dus tijdens de
syncpuls.
Bij normale televisiezenders is het noodzakelijk
om de draaggolf te allen tijde zoveel mogelijk te
laten lijken op een zuivere sinus. Iedere golfvorm die van een zuivere sinus afwijkt zou na
melijk de oorzaak zijn van allerlei boventoonfre
kwenties die storend zouden werken op andere
apparatuur. Bij de VHF/UHF-tv-modulator die
in dit artikel wordt besproken, ligt dat anders.
Omdat deze niet op een antenne wordt aangeslo
ten (dat is althans niet de bedoeling!) is het in het
signaal aanwezig zijn van stoorsignalen niet be
zwaarlijk. Sterker nog: het heeft zin om te zor
gen dat het draaggolfsignaal van de tvmodulator juist zoveel mogelijk boventoonfre
kwenties bevat. Vandaar dat de door de
VHF/UHF-tv-modulator opgewekte draaggolf
niet sinusvormig is, maar bestaat uit relatief stei
le en scherpe pulsjes.
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De frekwentie van de draaggolf wordt ontleend
aan een 27 MHz kristal. Het signaal van de mo
dulator is met een tv-ontvanger dan ook te detekteren op alle frekwenties die een veelvoud
vormen van deze 27 MHz; daar immers bevinden
zich de boventoonfrekwenties. In de praktijk
blijkt het signaal van de modulator een spektrum
te bezitten dat tot ongeveer 1 GHz gaat en dus
ruimschoots het VHF- en UHF-gebied bestrijkt.
De schakeling van de tv-modulator is afgebeeld
in Figuur 4.82 en is, voor zover het om het sche
ma gaat, niet overdreven gekompliceerd. Rond
Tl is een kristaloscillator opgebouwd. Het toe
gepaste kristal is een gewoon, goedkoop
27 MHz-kristal. In plaats van dit kristal kan ook
een kondensator van 10 n gebruikt worden. De
frekwentiestabiliteit neemt dan wel af. In veel
gevallen is dat echter geen bezwaar. In de trap
pen rond T2 en T3 wordt het signaal zodanig
versterkt dat er steile pulsen en dientengevolge
veel boventonen ontstaan. De modulatie van het
aldus ontstane draaggolfsignaal vindt plaats met
behulp van de diode Dl. Door middel van een
aantal weerstanden krijgt deze diode een zodani
ge voorspanning dat deze juist voortdurend ge
leidt wanneer het nivo van het videosignaal 0 V is
(tijdens de syncpuls). Wordt het nivo van het vi
deosignaal hoger, dan geleidt de diode niet meer
gedurende de hele periode van het draaggolfsig
naal, maar slechts zolang het nivo daarvan hoger
is dan het videosignaal, vermeerderd met de diodedoorlaatspanning. Het komt erop neer dat de
amplitude van de uitgangsspanning van de scha
keling kleiner is, naarmate de videospanning ho
ger is: negatieve amplitudemodulatie. Voor de
instelling van het modulatieproces zijn er twee

I

Onderdelenlijst
Weerstanden:
R1 = 33 k
R2 = 22 k
R3, R9 = 470 Q
R4 = 1 k
R5 = 220 Q
R6 = 270 Q
R7 = 150 Q
R8 = 6k8
R10, R11 = 100 ü
R12 = 1k5
R13 = 68fi
P1 = 2k5 (2k2) instelpotmeter
P2 = 1 k instelpotmeter
Kondensatoren:
C1,C6 = 22 p
C2 = 120 p
C7 = 33 p
C3, C4, C5 = 8p2
C8, C9 = 1 /u /16 V tantaal

instelpotmeters in de schakeling opgenomen.
Met PI kan men de voorspanning van de modulatiediode instellen. Men regelt hiermee de spanning die het videosignaal moet hebben om Dl te
laten sperren, dus het witnivo van de modulator.
P2 regelt de amplitude van het modulerende vi-

Figuur 4.84. Print en komponentenopstelling
van de VHF/UHF-tv-modulator. De print is van
veel afschermend koper voorzien. Het kristal
kan zowel met (links) als zonder (rechts) voet
je gemonteerd worden.

Halfgeleiders:
T1,12 = BF 494, BF 495, BF 194
BF 195, BF 254, BF 255
T3 = BFY 90
D1 = 1N4148
IC1 = 7805 (zie tekst)

1

Diversen:
L1 = 1 juH
X1 = kristal ca. 27 MHz of
C = 10 n (zie tekst)

deosignaal, en daarmee de modulatiediepte van
de schakeling. De funktie van de instelpotmeters
is enigszins vergelijkbaar met de regelorganen
van een televisietoestel. PI regelt dan de helderheid en P2 het kontrast van het weergegeven videosignaal, met dien verstande dat de beide rege133

laars eikaars werking wel beïnvloeden.
De modulatie in de tv-modulator verschilt, afge
zien van de niet-sinusvormige draaggolf, op nog
een punt van die van een "gewone” televisiezen
der. Bij deze laatste wordt ter besparing van de
vereiste bandbreedte één van de beide bij het amplitudemodulatieproces ontstane zijbanden on
derdrukt. Een dergelijke maatregel is bij de tvmodulator niet nodig, aangezien besparing van
de bandbreedte alleen bij meerdere zenders zin
heeft, en wordt dan ook niet toegepast. In figuur
4.83 zijn de frekwentiespektra van een gewone
televisiezender en van de hier beschreven modu
lator getekend. De konsekwentie van het verschil
is dat men bij het afstemmen van de tvontvanger op de modulator er op moet letten op
de juiste zijband van het modulatorsignaal af te
stemmen; wordt op de andere zijband af
gestemd, dan ontstaat geen goed beeld.
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Bouw en afregeling
Voor de VHF/UHF-tv-modulator is een print
ontworpen, waarvan koper-layout en komponentenopstelling zijn afgcbeeld in figuur 4.84. In
verband met de hoge frekwcnties is de print
ruimschoots voorzien van afschermend koper.
Het is raadzaam, zo niet noodzakelijk, de scha
keling in zijn geheel onder te brengen in een af
schermend kastje, dat eenvoudig kan worden ge
maakt van stukjes ongeëtste printplaat. De print
is bovendien zo uitgevoerd dat perfektionisten
een extra afschermend plaatje kunnen aanbren
gen tussen oscillator en modulator.
De schakeling kan op twee wijzen gevoed wor
den: door een ongestabiliseerde voeding van 12 è
15 V, of door een gestabiliseerde van 5 V. In het
laatste geval kan IC1 vervallen en moeten de
printaansluitingen voor de buitenste aansluitin
gen van dit IC door middel van een draadbmg
worden doorverbonden.
De afregeling van de beide instelpotmeters van
de modulator hoeft weinig problemen met zich
mee te brengen. Allereerst dient men de modulatoruitgang aan te sluiten op de antenne-ingang
van een televisie-ontvanger (met koaxkabel).
Nadat de apparaten zijn aangesloten en inge
schakeld moet men de televisie-ontvanger kun
nen afstemmen op het signaal van de modulator.
In de VHF-band moet het modulatorsignaal
aanwezig zijn in de buurt van 7 x 27 =
189 MHz (dit komt bij benadering overeen met
kanaal 7). In het UHF-gebied kan men het mo
dulatorsignaal verwachten op zeer veel frekwenties; ongeveer om de drie a vier kanalen. De ont
vangst van het modulatorsignaal door het tvtoestel herkent men aan het feit dat de sneeuw
(ruis) in het beeld verdwijnt en (behalve bij oude
re tv-typen) dat het scherm donker wordt.
Nu kan een videosignaal worden toegevoerd aan
de modulator, bijvoorbeeld dat van de videoscope. Dit videosignaal kan via een stukje koaxka
bel worden aangesloten.
Als uitgangssituatie voor de afregeling kan men
het beste instelpotmeter PI in de middenstand
zetten. De loper van P2 moet zoveel mogelijk
rechtsom worden gedraaid, wanneer het video
signaal de 3 V top-top niet overschrijdt. Is de
spanning van dit videosignaal groter, dan kan
men het beste de loper minder ver rechtsom
draaien; overigens is de stand van P2 in eerste in
stantie niet erg kritisch.
Na het aansluiten van het videosignaal moet er
op een of andere wijze iets van beeld op de
televisie-ontvanger te bespeuren zijn. Aan de
hand daarvan kan men de tv-ontvanger nauw
keuriger afstemmen. Zo zal in het geval van een
op de verkeerde zijband afstemmen van het tvtoestel het beeld de neiging^bben negatiel

(voor de videoscope: zwarte golfvorm op witte
ondergrond) te verschijnen. Een licht verstem
men van de tv-ontvanger verhelpt dit. Een ande
re situatie die veel zal optreden is die van een rol
lend beeld, waarin overigens goed de zwarte synchronisatiebalk te herkennen is. Met de instelpotmeter PI moet men het rollen van het beeld
de wereld uit kunnen helpen. Mocht dit ten koste
gaan van het beeldkontrast, dan kan men dat
met P2 herstellen.
De finishing touch van de afregelprocedure is
een gevoelskwestie: zowel PI als P2 beïnvloeden
de beeldkwaliteit. Mocht men in de loop van de
afregelprocedure weer stuiten op een negatief
beeld (zwart op wit), dan is het goed te weten dat
dat niet alleen, zoals gezegd, het gevolg kan zijn
van het afstemmen op de verkeerde zijband van
het modulatorsignaal, maar ook van een over
sturen van de modulatorschakeling. In dat geval
volstaat het P2 bij te regelen totdat het beeld
normaal positief is.
Er zijn nog twee punten van belang: het is abso
luut noodzakelijk de schakeling in een geaarde
metalen kast in te bouwen om uitstraling te ver
mijden. Om dezelfde reden dient men te vermij
den dat het uitgangssignaal terecht komt op een
antenne of iets dat daarop lijkt.
Vanwege het zeer brede spektrum van het modulatiesignaal zijn de gevolgen in dat geval letter
lijk niet te overzien.
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5
Meetapparatuur
voor het amateurlab
Elke amateur hoopt dat hij ooit nog eens een ei
gen elektronica-lab zal hebben. Over de sa
menstelling van zo’n lab lopen de ideeën nogal
uiteen. Bij de meetapparatuur gaat de voorkeur
uit naar een millivoltmeter, een universeelmeter,
digitale meters (DVM, frekwentiemeter) en een
toongenerator. Naast deze basisuitrusting zijn
dan nog talloze uitbreidingen mogelijk: een
oscilloskoop, een piekwaardemeter, een ohmmeter, signaalgevers, signaalindikators, etcetera.
Om zo’n lab te realiseren zou het echter nodig
zijn om een aardige prijs in de lotto te winnen.
Nu is die kans dermate klein, dat de gemiddelde
amateur beter een andere weg kan zoeken: zelf
bouw. Hiermee wordt niet alleen geld gespaard,
maar ook nog kennis vergaard. In de loop der
tijd kan op deze manier een eigen lab worden op
gebouwd dat best gezien mag worden.
Dit hoofdstuk geeft hulp door beschrijvingen te
geven van een millivoltmeter, toon- en funktiegenerator en nog enkele hulpmiddelen, die sa
men een aardig meterpark vormen.

een JFET-opamp, die zich onderscheidt dooi
een hoge versterking (typ. 200 000 x), lage offsetspanning (typ. 3 mV) en een zeer hoge ingangsweerstand (typ. 1012£2 ). Al deze eigen
schappen maken hem bij uitstek geschikt voor
een millivoltmeter.
Figuur 5.1 toont het principeschema voor gelijkspanningsmetingen. Het gaat hier om een in
verterende versterker, waarvan de uitgangsspanning bepaald wordt door de vergelijking
U0 = - Ui. Ra . Rc + R d
Rb

Rd
Ra

v

Rb____

OOCZKUi

O*
Uo

RdP

FET-millivoltmeter
Het grote voordeel van een FET-millivoltmeter
t.o.v. een universeelmeter is de hoge ingangsweerstand. Het meetpunt wordt dan minder be
last, waardoor de meetfout kleiner is (zie hoofd
stuk 1, "de ingangsweerstand”). National heeft
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Figuur 5.1. Principeschema voor gelijkspan.
ningsmetingen.

Daarnaast kunnen ook gelijkstromen worden ge
meten volgens het principeschema in figuur 5.2.
De uitgangsspanning is hier
U0 = — Ii • Ra
Ra

Afhankelijk van de stand van de bereikschakelaar S3 wordt de tegenkoppelweerstand geva
rieerd en een spanningsdeler (Rc en Rd in figuur
5.1) gekozen. Alsaftakpunt van de spanningsde
ler wordt een van de punten A, B en C uit figuur
5.3 gebruikt. Tabel 1 geeft de met de schakeling
instelbare meetbereiken.
Tabel 1

Oo^

Uo

S3

o*

a

Rd

©

Ui

<S>
9811 - 5.2

Figuur 5.2. Principeschema voor gelijkstroommetingen.

De in figuur 5.3 gegeven schakeling is geschikt
om zowel spanningen als stromen te meten; het
gelijkspanningsbereik loopt van 10 mV tot
1000 V en het stroombereik van 1 nA tot
100/U A.

10 mV
50 mV
100 mV
500 mV
1 V
5 V
10 V
50 V
100 V
500 V
1000 V

b
c
d
e
f
9
h
1
j
^

volle schaal
li
1 nA
5 nA
10 nA
50 nA
100 nA
500 nA
1 /u A
5 fx A
10 fJ. A
50 fl A
100 /UA

Om grotere stromen dan 100 /X A te kunnen meten, is een shunt (figuur 5.4) ontworpen, waarmee het mogelijk is het meetbereik uit te breiden
tot 1 A.
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Figuur 5.3. Schema van de FET-millWoltmeter.
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Figuur 5.4. Universele shunt voor stroomme
tingen van 1 fi A tot 1 A.
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Figuur 5.5. Aansluiting van de shunt voor me
ting van de kollektorstroom bij een transistor.
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a
De shunt wordt aangesloten tussen de Ui-ingang
van de millivoltmeter en de O-Volt aansluiting.
De te meten stroom wordt door een van de
shuntweerstanden geleid en omgezet in een span
ning voor de millivoltmeter.
Evenals de universeelmeter wordt de FETmillivoltmeter c.q. de shunt bij stroommetingen
in serie geschakeld met het meetobjekt.
Het meetprincipe is vrij eenvoudig. De ingangsweerstand van de millivoltmeter wordt gevormd
door weerstand Rl. De weerstanden van de
shunt staan hiermee in serie. Als de te meten
stroom nu bv. door weerstand R21 wordt geleid,
geeft de meter de spanning over die weerstand
aan. Door de overige weerstanden van de shunt
vloeit ten gevolge van de hoge ingangsimpedantie van de meterschakeling zo weinig stroom dat
de spanning daarover verwaarloosbaar is. Als de
stroom door R21 bv. 1 mA is, bedraagt de spanningsval 100 mV.
Voor volle uitslag van de meter bij 100 mV moet
schakelaar S3 in stand ”c” staan. Door keuze
van de shuntweerstand en de stand van S3 zijn
verschillende stroombereiken tot 1 A mogelijk.
De door de shunt bestreken meetbereiken zijn
samengevat in tabel 2.
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la
lb
lc
ld
Ie
If

1
10
100
1
10
100

/uA
fl A
/zA
mA
mA
mA

S3 in stand
b
5 /tA
50 /u A
500 U A
5 mA
50 mA
500 mA

c
10
100
1
10
100
1

|UA
yU A
mA
mA
mA
A

De FET-millivoltmeter wordt gevoed met eer
symmetrische voeding van + 3 V en —3 V en is
mede door zijn lage stroomverbruik (1 mA) zee;
geschikt voor batterijvoeding. Dit biedt ooi
voordelen voor zg. zwevende toepassingen vai
de meter. Overigens is er geen bezwaar tegen he
groter maken van de voedingsspaningen to
maximaal +16 V en —16 V. Voor de verschil
lende weerstanden kan men met voordeel 1%
metaalfilmtypen gebruiken. Gezien hun grot*
waarde zullen Rl, R2 en R3 moeten worden sa
mengesteld uit meerdere 1M-weerstanden.
De polariteit van de meter kan worden omge
schakeld met S2. PI dient voor de nul-stellinj
van de meter; hierbij moet de ingang van het ap
paraat zijn kortgesloten. Met instelpotmeter Pkan de meter geijkt worden: men regelt de mete
af op een bij een bekende ingangsspanning beho
rende uitslag.

Eenvoudige funktiegenerator

1

Een funktiegenerator is een veelzijdig en nuttig
hulpmiddel bij het testen van schakelingen. Hij
mag daarom eigenlijk niet ontbreken in de ba
sisuitrusting van een amateurlab.
Vooral bij LF-schakelingen is een funktiegenera
tor onontbeerlijk. In kombinatie met een oscilloskoop heeft men een ideaal middel om een
schakeling op de juiste werking te testen. Vanuit
de funktiegenerator worden signalen met ver
schillende vormen en frekwenties aan de LFschakeling toegevoerd. Met de oscilloskoop kun
nen de signalen van ingang tot uitgang (luidspre
ker) gevolgd worden om te zien of het signaal
onvervormd - maar wel met een zekere verster
king - naar de luidspreker gaat. Deze metode
heeft tegenover de gehoormatige kontrole het
voordeel dat ze veel nauwkeuriger is.
Andere toepassingsmogelijkheden van de funk
tiegenerator zijn bv. het kontroleren van digitale
meetapparaten (frekwentieteller, DVM) en het
afregelen van een tijdbasis. In de praktijk kan el
ke elektronische schakeling, die een signaal moet
verwerken, met een funktiegenerator worden gekontroleerd.
Industriële funktiegeneratoren hebben meestal
één groot nadeel; ze zijn voor de doorsnee hob
byist te duur, temeer daar vele mogelijkheden
van de apparatuur ongebruikt blijven. Om deze
reden werd bij het ontwerp van deze funktie
generator veel waarde gehecht aan een gunstige
verhouding tussen bouwkosten en praktisch nut.
Voor wat betreft het ”hart” van de generator is
de keuze dan ook gevallen op de relatief goedko
pe XR 2206 van Exar. De technische specifikaties van de rond dit IC opgebouwde generator
wegen natuurlijk niet op tegen die van een duur
industrieel apparaat, desondanks is dit ontwerp
vanwege zijn eenvoud zeer geschikt voor zelf
bouw. Via een keuzeschakelaar kunnen de vol
gende spanningsvormen ingesteld worden: sinus,
driehoek, blok (symmetrisch en asymmetrisch)
en zaagtand. Het frekwentiebereik is lineair van
9 Hz ... 220 kHz. De uitgangsspanningsbereiken
zijn 0 ... 10 mV, 0 ... 100 mV en 0 ... 1 V effektief. Een eindtrap zorgt voor een lage uitgangsimpedantie.

Het IC XR 2206
Het inwendige van de XR 2206 is in figuur 5.6
schematisch weergegeven. Het belangrijkste deel
vormt de VCO (eigenlijk CCO aangezien er van
stroomsturing sprake is), waarvan de frekwentie
door de externe komponenten Cext en Rext
wordt bepaald. Een geïntegreerde transistor ont
koppelt de uitgang van de VCO. Afhankelijk
van de logische toestand aan de FSK-ingang (pen

9) is de aansluiting 7 of 8 geaktiveerd, zodat de
mogelijkheid bestaat door verschillende
weerstandswaarden de frekwentie om te schake
len (FSK = frequency shift keying).
De vermenigvuldiger/sinuskonverter wekt de
uiteindelijke spanningsvormen op. Voor het af
regelen van de symmetrie en de minimale vervor
ming dienen de aansluitingen 13 ... 16. De gelijkspanningskomponent van de uitgangsspanning is via pen 3 instelbaar. Een spanningsvolger
zorgt voor een relatief laagohmige uitgang (pen
2) voor sinus, driehoek- en zaagtandsignalen.
Via de AM-ingang (pen 1) is amplitudemodulatie
van het oscillatorsignaal mogelijk.

De lineaire frekwentie-instelling
De spanning op de pennen 7 en 8 wordt in het IC
op 3 V (typ.) gestabiliseerd. De temperatuursdrift van deze spanning bedraagt slechts
6*10:S/°C. De door deze spanning geleverde
stroom mag variëren tussen 1 [X A en 3 mA. De
temperatuurdrift is echter minimaal tussen
15JLi A en 750 flA.
Deze stroom If en de externe kapaciteit Cext be
palen de oscillatorfrekwentie volgens on
derstaande formule:
3 • Cext.

=

1
Rext. Cext.

(Hz,f2, F)

Uit de laatste formule resulteert een hyperbool
vormige (dus niet-lineaire) frekwentie-instelling
(figuur 5.7, kurve a). Er zou dus een
”omgekeerd-logaritmische” potentiometer no
dig zijn om een nagenoeg lineaire frekwentieinstelling te verkrijgen. Door een technisch foef
je is het echter toch mogelijk om met behulp van
een lineaire potentiometer een lineaire
frekwentie-instelling te realiseren (figuur 5.7,
kurve b.) Figuur 5.8 laat zien hoe dit opgelost is.
Bij deze schakeling wordt niet Rext-^nea*r 8ere'
geld maar If en dat via een instelbare spanningsdeler. Aangezien de spanning op de pennen 7 en
8 konstant 3 V blijft, is de stroom If en dus ook
de frekwentie recht evenredig met de spannings
verandering op de loper van PI. Als voor PI een
lineaire potmeter genomen wordt, is het pro
bleem opgelost.
De spanningsdeler is zo gedimensioneerd dat de
spanning Uf op de loper van PI tussen ca. 0,3 V
en 2,8 V ingesteld kan worden. De spanning Uf
bepaalt de spanningsval over R5 (= 3 V — Uf)
en dus ook If.
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Figuur 5.6. Blokschematische voorstelling
van het inwendige van de XR 2206.
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Figuur 5.7. De hyperbolische frekwentiekarakteristiek (a) wordt met de schakeling van fK
guur 5.8 veranderd in een lineaire (b).
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Indien S2 gesloten is, loopt er een tweemaal gro
tere stroom (indien R5 = R6), waardoor de frekwentie eveneens een faktor 2 hoger wordt. Het
instelbereik van PI bedraagt iets meer dan een
dekade: d.w.z. van 9 Hz ... 110 Hz. De fijnafregeling gebeurt met P6.

De generator
XR 2206

5
9811 - 5.8

Figuur 5.8. Door een technisch foefje wordt
de logaritmische frekwentie-instelling van de
XR 2206 omgezet in een lineaire.

De frekwentie is dan door onderstaande formule
bepaald:
If
3 • Cext.

f =

=

Figuur 5.9. Het hart van de funktiegenerator
vormt de XR 2206.

(3 V - Uf) : R5
3 • Cext.
3 V — Uf

In figuur 5.9 is het schema van de funktiegenerator (zonder eindtrap) te zien. De detailschakeling
uit figuur 5.8 is hierin gemakkelijk terug te vin
den. Uitgang A levert driehoek-, zaagtand- en si
nusvormige spanningen. Voor blokvormige
spanningen dient uitgang B. C1...C4 zijn de frekwentiebepalende kondensatoren. Het frekwentiebereik kan met behulp van SI worden geko
zen. De kondensatoren C5, C6 en C12 dienen
voor het afvlakken van de spanning op de betref
fende punten. De spanning op pen 3 van het IC
bepaalt de gelijkspanningsinstelling van het IC.
Via spanningsdeler R1/R2 is deze spanning op
de helft van de voedingsspanning gebracht. Met
P2 kan de amplitude van de sinusspanning wor-

SI
1
2
3
4

(Hz, V, F, Q )

3 • R5 • Cext.

C
1
0.1
10
1

nF
pF
nF
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S2 fx2
f
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Figuur 5.10. Een eindtrap zorgt voor een
laagohmige uitgang van de generator.

den afgeregeld en met P3 die van de driehoek- en
zaagtandsignalen. De top-top-waarde kan op die
manier voor de drie spanningen gelijk worden
gemaakt. Omschakeling tussen driehoek/zaag
tand en sinus vindt met schakelaar S3b plaats,
terwijl S3a er dan automatisch zorg voor draagt
dat de amplitude gelijk blijft (mits P2 en P3 zijn
afgeregeld). P4 dient voor het afregelen van de
symmetrie van de driehoek- en sinusspanningen.
Met P5 kan de vervorming van het sinussignaal
op minimum worden afgesteld.
Als schakelaar S4 is gesloten, levert uitgang A
een zaagtandspanning. De steilheid van de neer
gaande flank is afhankelijk van R8; deze
weerstand mag echter niet kleiner zijn dan 1 k.

De uitgangstrap
Een extra uitgangstrap (figuur 5.10) zorgt voor
een laagohmige uitgang en voor een gemakkelijk
instellen van de uitgangsspanning.
De sinus-, driehoek- en zaagtandsignalen op in
gang A belanden via S5 op de basis van Tl. De
blokspanningen worden door uitgang B van de
generator geleverd. Dit is een open-kollektoruitgang. R9 doet dienst als externe kollektorweerstand en vormt met R10 een spanningsdeler,
waardoor de amplitude van de blokspanning op
C^'
v wordt begrensd. Hierdoor is de syncuitgang TTL-kompatibel en kortsluitvast. Deze
sync-uitgang kan niet alleen voor het sturen van
TTL-schakelingen worden gebruikt, maar ook
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voor het extern triggeren van een oscilloskoop
Met behulp van S6 kan de uitgangsspannin.
door een faktor 1, 10 of 100 worden gedeeld
Tussen deze bereiken kan de uitgangsspannin.
met P7 kontinu worden geregeld.
De eigenlijke eindtrap, welke met de transistor
T2 ... T5 is opgebouwd, is als gelijkspanningsgc
koppelde impedantie-omvormer uitgevoerd. T
en T3 vormen een komplementaire darlington
potmeter P7 wordt hierdoor slechts weinig tx
last. De dioden Dl ... D3 zorgen voor ee
ruststroom van ca. 30 mA door de komplemer
taire uitgangstrap. De impedantie van d
kortsluitvaste AC-uitgang bedraagt ca. 5 Q .

De voeding

Figuur 5.11 toont de met een geïntegreerde spar
ningsregelaar opgebouwde voeding. Alle konponenten van de voeding, behalve de transfoi
mator, kunnen tezamen met de funkt»
generator op de print worden gemonteerd.

De print en de frontplaat

In figuur 5.12 is de koper-layout en de kompc
nentenopstelling te zien van de print waarop d
gehele funktiegenerator inklusief voeding ondei
gebracht kan worden. In figuur 5.13 is een vooi
stel te zien voor een frontplaat, waarbij de bedu
ningsorganen zeer funktioneel zijn opgestelc
Boven de aan/uitschakelaar is LED D8 g<
plaatst, die aangeeft of de voeding is ingescht
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Figuur 5.11. De voeding is opgebouwd met
een geïntegreerde spanningsstabilisator.

i
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Figuur 5.13. Een overzichtelijke frontplaat ver
gemakkelijkt de bediening.

Figuur 5.14. Op deze wijze moeten de potmeters en schakelaars worden bedraad. De
schakelaars S3a, S3b, S4 en S5 maken deel
uit van een vier-deks schakelaar met 5 stan-

<

j:

s:

Onderdelenlijst bij figuur 5.12.
Weerstanden:
R1. R2, R22 = 4k7
R3 = 56 k
R4 = 1k8
R5, R6 = 8k2
R7 = 5612
R8 = 2k2
R9 = 5k6
R10, R11, R20 = 3k3
R12 = 33012
R13 = 39 £2
R14 = 15 k
R15 = 22 k
R16 = 220 k
R17, R23 = 470 Q
R18, R19 = 10 Q
R21 = 10 k
P1 = 500 ü draadgewonden potmeter
P2, P3 = 10 k instelpot.
P4 = 22 k instelpot.
P5 = 50012 instelpot.
P6 = 100É2 instelpot.
P7 = 10 k lin potmeter

Figuur 5.12. Koper-layout en komponenienopstelling van de funktiegenerator Inklusief
voeding.
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Kondensatoren:
C1 = 1 fi
C2 = 100 n
C3 = 10 n
C4 = 1 n
C5, C8, C12 = 2/4 2/16 V tantaal
C6 = 1/4 5/6 V tantaal
C7 = 680 n
C9 = 470 /4 /16 V
C10 = 1000 /4/25V
C11 = 4/4 7/16 V
Halfgeleiders:
IC1 = XR 2206
IC2 = L 130
T1 = BC 108B
T2 = BC 109C
T3 = BC 178B
T4 = BC 140
T5 = BC 160
D1 ... D3 = 1N4148
D4 ... D7 = 1N4001
D8 = LED
Diversen:
51 = 4-standen schakelaar
52 = enkelpolige schakelaar
53 ... S5 = 4-deks schakelaar
met 5 standen
54 = 4-standen schakelaar
Tr = Transformator 15 V/500 mA
2 koelvingers (T05)
smeltveiligheid 100 mA
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Figuur 5.16. Met deze schakeling kan de frekwentie worden afgeregeld als men niet over
een frekwentiemeter beschikt.

9811 5.15

Figuur 5.15. Overzicht van de relatie tussen de
stand van de vier-deks schakelaar en de sig
naalvorm. Eventueel kunnen drie aparte scha
kelaars worden gebruikt.
keld. Rechts daarvan bevindt zich de potentiometer PI. Met de schakelaar ”Hz” (SI) kan men
het gewenste frekwentiebereik kiezen. Deze fre
kwenties kunnen met de schakelaar ”fx2” (S2)
eventueel worden verdubbeld, zodat in feite 8
frekwentiegebieden beschikbaar zijn. De keuzeschakelaar voor de verschillende signaalvormen
(S3) bevindt zich hier rechts-onder-Met de scha
kelaar "mV” (S6) kan het spanningsbereik wor
den gekozen.

De opbouw
Om de opbouw te vergemakkelijken is in figuur
5.14 een bedradingsschema weergegeven. Voor
het bedraden van S5 wordt aanbevolen afge
schermd snoer te nemen. S3a, S3b, S4 en S5 ma
ken deel uit van een vier-deks schakelaar met 5
standen. Voor PI kan het beste een draadgewonden potmeter gebruikt worden.
In figuur 5.15 is in een overzicht de relatie tussen
de stand van de vier-deks schakelaar (S3a, S3b,
S4 en S5) en de signaalvorm weergegeven.

Het ijken
Nadat de schakeling is opgebouwd, wordt deze
op fouten gekontroleerd. Daarna kan de voe
dingsspanning ingeschakeld en gemeten worden;
de juiste waarde bedraagt ca. 12 V.
Voor het afregelen van de amplitude wordt S6 in
de stand 1 gezet. P7 wordt op maximale amplitu
de ingesteld. De generator wordt nu op een sinus
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van ca. 1 kHz ingesteld. P4 en P5 worden in de
middenstand gezet. Op de AC-uitgang wordt een
voltmeter aangesloten. Met P2 regelt men nu de
amplitude op 1 Veff. af.
Ondanks een goede afgeschermde bedrading va&
S5 kan het toch voorkomen dat de flanken van
de blokspanning naaldimpulsen in het sinussig
naal doen ontstaan; verbetering wordt bereikt
indien de sync-uitgang wordt kortgesloten.
Voor het afregelen op minimale vervorming die
nen de potmeters P4 (fijn) en P5 (grof)- Indien
men niet over een vervormingsmeter beschikt,
kunnen deze potmeters het beste in de mid
denstand worden gezet. Daarna wordt de gene
rator op driehoek ingesteld en met behulp van
P3 wordt de AC-uitgang op een spanning van ca.
0,8 Veff. afgeregeld. Degenen die over een oscilloskoop beschikken, kunnen uiteraard voor de
afregeling beter hiervan gebruik maken.
De frekwentie-afregeling kan het beste geschie
den met een frekwentiemeter, die op de syncuitgang wordt aangesloten. PI wordt volgens de
schaalverdeling op 100 Hz ingesteld. P6 wordt
zo verdraaid dat de frekwentiemeter 100 Hz aan
geeft.
Bij gebrek aan een frekwentiemeter kan van een
hulpschakeling volgens figuur 5.16 gebruik wor
den gemaakt. De door een beltransformator ge
leverde spanning (6 ... 12 V) wordt gelijkgericht
en via een 1 k-weerstand op een luidspreker aan
gesloten. Hierdoor produceert de luidspreker
een 100 Hz-toon. Tevens krijgt de luidspreker
via een 100 Q -weerstand een 100 Hz-signaal (si
nus) van de funktiegenerator te verwerken. Door
samenvoeging van beide frekwenties ontstaat
een zwevende toon. Met P6 wordt de zweving op
minimaal afgeregeld. Op deze wijze kan de frekwentie op ca. 5 Hz nauwkeurig worden afgeregeld.

Opmerking: Een verschijnsel dat optreedt bij
puls- en zaagtandvormige spanningen is de nietlineariteit. Daarnaast treedt in sommige gevallen
ook amplitude-instabiliteit op bij deze golfvormen. Een en ander is op te lossen met het afrege
len van Px. Een klein nadeel dat hieraan kleeft,
is dat de verhouding tussen tl en t2 in figuur
5.9.a weliswaar konstant is, maar dat bij de ver
schillende standen van PI de tijd l2 varieert. De
verhouding tl/t2 kan met Px zo worden in
gesteld dat geldt:

-t

I
9811-5.9b

tl _ R5 (of Rv van R6 en R6 bij gesloten S2)
t2
R8 (R8 + instelling Px)

Figuur 5.9.a. Door deze wijziging kan nietlineariteit bij puls- en zaagtandvormige span
ningen worden vermeden.
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Signaalgever
In plaats van een funktiegenerator kan ook een
signaalgever worden gebruikt voor het testen van
versterkerschakelingen. Het apparaat is bijzon
der handig voor het snel opsporen van fouten.
De in de handel verkrijgbare signaalgevers leve
ren meestal een blokvormige spanning af met
een frekwentie van 1 kHz. De praktijk wijst ech
ter uit dat een ritmische onderbreking van dit

signaal (dus ”piep-piep-piep” in plaats van
"pieeeeeeep”) het testen vergemakkelijkt. Deze
signaalgever onderscheidt zich op dit punt dan
ook van de meeste van zijn familieleden.

Het schema
Bij het bekijken van het schema (Figuur 5.17)
wordt meteen duidelijk dat de signaalgever uit
slechts twee astabiele multivibrators bestaat.

- I = 7mA
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,JUUl
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5.11

N1...N4 =IC1=CD4011

Figuur 5.17. Schema van de signaalgever. De
ze bestaat grotendeels uit twee astabiele mul
tivibrators.
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Figuur 5.18. Print-layout en komponentenopstelling van de signaalgever.

De met N3 en N4 opgebouwde AMV wekt de ei
genlijke teststoon op. De frekwentie van dit sig
naal ligt in de gegeven dimensionering rond 1
kHz. De testtoon wordt periodiek onderbroken
door de rond NI en N2 opgebouwde AMV. De
signaal/pauze-verhouding kan naar believen
worden veranderd door de waarden van de
frekwentie-bepalende komponenten Rl, R2, C2
en C3 te wijzigen. Een optische kontrole van de
frekwentie van de AMV met N1/N2 is mogelijk
met LED D3. Deze LED wordt gestuurd door
transistor Tl. De als darlington geschakelde
transistoren T2 en T3 verbeteren door hun hoge
versterking de flankstcilheid van het opgewekte
signaal en zorgen bovendien voor een lage uitgangsimpedantie. De amplitude van het uit
gangssignaal is met PI instelbaar. De dioden Dl
en D2 beveiligen de signaalgever tegen onge
wenste spanningen die op de uitgang kunnen
voorkomen. Indien men met de signaalgever ook
buizenschakelingen wil gaan testen, moet kondensator C6 bestand zijn tegen de hoogste span
ning die in de te testen schakeling voorkomt.
Daar de signaalgever met zeer weinig stroom te
vreden is (ca. 7 mA), kan de voeding bestaan uit
vier in serie geschakelde knoopcellen van 1,4 V.

Fasemeter
Weerstanden:
R1, R2, R5, R6 = 10 M
R3 = 100 k
R4 = 470Q
R7 = 27 k
P1 = 1 k (instel)
Kondensatoren:
C1 = 100 fJ.16 V
C2, C3 = 470 n
C4, C5 = 100 p
C6 = 100 n/250 V (zie tekst)
Halfgeleiders:
IC1 = CD4011
T1 = TUP
T2, T3 = TUN
D1, D2 = DUS
D3 = LED
Diversen:
S1 = schakelaar 1 x in
4 x knoopcel 1,4 V
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Met de schakeling uit figuur 5.19 kan het fase
verschil tussen 2 laagfrekwente (max. 100 kHz)
signalen A en B worden gemeten. De uitlezing
vindt plaats met een draaispoelmeter, welke
moet worden voorzien van een lineaire graden
schaal (0-360°).
Zowel signaal A als B wordt tot een blokspanning verwerkt en toegevoerd aan de set-resetflipflop met NI en N2. Op de positieve flank van
blokspanning A wordt de flipflop geset; resetten
vindt plaats tijdens de positieve flank van signaal
B. De breedte van de puls op de uitgang van N2
is evenredig met het tijdsverschil (en dus ook met
het faseverschil) tussen B en A. De meter wijst de
gemiddelde waarde aan van de pulsvormige
stroom, welke loopt door R18, R19, PI en de
meter.
Het A- en het B-kanaal bestaan beide uit een
buffer (Tl), een lOx-versterker (T2), een symme
trische clipper (D3 + D4), nog een lOxversterkcr (T3), een komparator met zeer lage
hysteresis (IC1) en een differentieernetwerk
(R17, C8 en D5).
De ijking kan plaatsvinden door voor A en B sig
nalen te nemen, die onderling 180° in fase ver
schoven zijn (bijvoorbeeld een 50 Hz-signaal, af
komstig van een voedingstrafo met middenaftakking). Met PI wordt de meteruitslag op de
helft van de volle uitslag afgeregeld.
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BC549CJ
R71
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Figuur 5.19. Schema van de fasemeter.

Impulsindikator

t

Figuur 5.20 geeft het schema van een schakeling
die kan worden gebruikt als indikator of er op
een bepaald punt (in een bestaand circuit) wel
impulsen aanwezig zijn.
De te bewaken impulslijn wordt aangesloten op
kondensator Cl. De minimale impulsamplitude,
waarbij de indikator nog werkt, is ca 1 V t/t. De
werking van de schakeling is als volgt:
Als op Cl impulsen worden aangeboden, wor
den deze gedifferentieerd door Cl en Ri. De ne
gatieve impulsen komen via D2 op de basis van

L

T2. Tl en T2 vormen samen een mono-stabiele
multivibrator, waarvan de a-stabiele toestand na
triggering ca 32 ms duurt. Als T2 via D2 wordt
gestuurd, zal de kollektor van T2 ca 32 ms op
voedingsspanningsnivo komen te liggen. Via T3,
R6 en D3 wordt dan (in ca 5 ms) kondensator C3
volledig geladen. Via Pi en R7 wordt nu de basis
van T4 opengestuurd en gaat de kollektor van
deze transistor stroomtrekken. Nu gaat LED Dl
branden.
Als op Cl impulsen aanwezig blijven, zal de
mono-stabiele steeds worden gestuurd en C3
blijft geladen. Na de laatste impuls op Cl ont
laadt C3 zich via Pi, R7 en de basis van T4. De
Figuur 5.20. Schema van de impulsindikator.
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minimale ontlaadtijd van C3 is met Pl in te stellen op ca 100 ms en de maksimale tijd op 1 s.
Na het ontladen van C3 dooft de LED (Dl) ten
teken dat er geen ingangsimpulsen meer op Cl
staan.
Als er een langere vertragingstijd wordt gewenst
tussen de laatste impuls op Cl en het doven van
de LED, kan C3 worden vergroot tot maksimaal
22 JU/25 V. In dat geval wordt de vertragingstijd
instelbaar tussen ca 500 ms en 5 sekonden. Nog
langere tijden zijn mogelijk door C2 te vergroten
tot 0,68 JX en C3 tot 220 JX/25 V (vertragingstijden tussen ca 5 en 70 s).
De opgenomen stroom van de schakeling vol
gens figuur 5.20 is bij 5 V voeding ca 9 mA en bij
20 V 45 mA.
In plaats van de LED kan ook een relais worden
geplaats in de kollektorleiding van T4. Figuur
5.21 geeft hiervan een detailschets.
De relaiskontakten A/B kunnen worden ge
bruikt voor alarm of indikatorsturing. De maxi
male stroom door T4 is ca 100 mA. De relaisspanning kan het beste gelijk aan de voe
dingsspanning worden gekozen.
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punt met massa. Indien de spanning positief is
t.o.v. massa, dan is ook de uitgang van de als
komparator geschakelde opamp positief. LED
Dl zal hierdoor oplichten, hetgeen duidt op een
positieve spanning van het testpunt. Bij een ne- *
gatieve spanning zal LED D2 oplichten,
(♦>

z

n

■S 'o*

OCH
741

S60:

680 ft

X1

lOOk I-----1
9811 -5.22

t* P

6
Figuur 5.22.
De potmeter wordt bij kortgesloten ingang zoda
nig afgeregeld dat beide LED’s gedoofd zijn.
De in de tekening aangegeven aansluitnummers
hebben betrekking op een TO-5 behuizing.
2X12V/100mA

B40C100

osTDUS

co9811-5.21
9811-5.23

Figuur 5.21. Vervanging van de LED door een
relais.

Polariteitsindikator
Met .deze polariteitsindikator kan vastgesteld
worden, welke polariteiten
^eln"
schakehngt.o.v. massavoeren Aangezie

SSÏÏT
wbSST '.«ra- ,
opamps) moet echter wel met de^>ngangsimpedantie van de indikator rekemng
den.
Het hart van de indikator wordt gevormd door
een opamp (741). De niet-inverterende ingang
wordt op het te kontroleren punt aangesloten.
De opamp vergelijkt de spanning van het test160

3^-0

Figuur 5.23. Eenvoudige voeding voor de
polaiiteits-indikator.

Logische tester voor TTL en
CMOS
De tester waar het hier om gaat, onderscheidt
zich op verschillende punten van andere exemlarenP ^ eerste .$ hct om
zowel voor

“■>d™ *"1"'

^
wor<Jt een $panning van
0fg Volt of lager geïnterpreteerd als een logisch
”0”-nivo. Een spanningsnivo van 2 volt of hoger komt overeen met een logische ”1” en een
spanning met een nivo tussen 0,8 en 2 V kan als
“onbepaald” (x) worden betiteld.

■

In CMOS-techniek zijn voor deze "drempels”
geen spanningswaarden aan te geven omdat deze
afhankelijk zijn van de gebruikte voedingsspan
ning. Een spanning die lager is dan 40% van de
voedingsspanning komt bij CMOS overeen met
een logisch "0”-nivo. 60% of hoger is een ”1”nivo en wat tussen de 40% en de 60% van de
voedingsspanning ligt is hier onbepaald.
Om al deze spanningsnivo’s te kunnen detekteren ligt het voor de hand om gebruik te maken
van analoge komparators. Deze hebben ten
eerste een hoge ingangsimpedantie en ten tweede
kan de gewenste "triggerdrempel” m.b.v. van
een spanningsdeler worden ingesteld.
In figuur 5.24 is het schema getekend van de
tester, waarin gebruik wordt gemaakt van een
drietal komparators (IC1 ... IC3). De nietinverterende ingangen ( + ) van de komparators
worden via weerstand R10 aan het te testen nivo
gelegd. De spanningsdeler opgebouwd uit R1 ...
R5 wordt via de ingang ”ref’ aangesloten op de
voedingsspanning van de te onderzoeken schake
ling. Als schakelaar SI in de stand "TTL” staat,
dan is de spanning op de inverterende ingang van
IC1 gelijk aan 2 V en de spanning op dezelfde in
gang van IC2 gelijk aan 0,8 V. (Een en ander on
der voorbehoud dat de TTL-schakeling gevoed
wordt met een spanning van 5 V, waarvan trou
wens ook niet mag worden afgeweken).
De inverterende ingang van IC3 ligt via de
weerstanden R6, R7 en R9 aan een spanning van
—50 mV.

Als de ingang van de tester nu hoger dan 2 V is,
dan zijn de uitgangen van de drie komparators
"hoog” met als gevolg dat alleen LED D4
oplicht. Ligt de ingangsspanning tussen 2 V en
0,8 V, dan zijn de uitgangen van IC2 en IC3
hoog en die van IC1 laag, met als gevolg dat
LED D3 oplicht. Deze LED geeft dus aan dat het
ingangsnivo onbepaald is (x).
Bij een ingangsspanning tussen de 0 en 0,8 V zijn
de uitgangsnivo’s van IC1 en IC2 laag, terwijl de
uitgang van IC3 nog steeds hoog is. D2 licht dus
op ten teken dat het om een "0”-nivo gaat.
Het kan zich ook voordoen dat de tester verbon
den wordt met een IC-pen welke verder nergens
mee verbonden is. Deze IC-aansluitingen wor
den bij de aansluitgegevens meestal aangegeven
met NC (= Not Connected). Treft de tester zo’n
aansluiting dan wordt dit kenbaar gemaakt door
LED Dl. De +-ingangen van IC1 ... IC3 wor
den dan via R8 op een spanningsnivo van
—lOOmV gebracht.
Voor gebruik met CMOS-logika moet schake
laar SI in de daarvoor bestemde stand worden
gezet. De werking blijft dan onveranderd, met
dien verstande dat voor de drempelwaarden 40%
en 60% van de voedingsspanning van de te on
derzoeken schakeling genomen wordt i.p.v.
resp. 0,8 en 2 V. Deze drempelwaarden zijn zó
gekozen dat ze voor alle CMOS-logika bruik-

Figuur 5.24. Het schema van de tester, welke
zowel voor TTL* als voor CMOS-techniek
bruikbaar is.
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De uitbreidingsschakeling wordt met de tester
verbonden door de in beide figuren voorkomen
de punten ”pulse” met elkaar te verbinden.
Op het punt ”A” in figuur 5.24 is de ingangspuls
op TTL-nivo (fanout 1) beschikbaar, zodat
daarop een frekwentiemeter o.i.d. kan worden
aangesloten.
Eventueel kan voor IC1 t/m 4 één LM 324 wor
den gebruikt.

baar zijn. In de databoeken vindt men andere
grenzen n.1. 30% en 70% voor ongebufferde en
20% en 80% voor gebufferde CMOS. Wie die
grenzen precies wil aanhouden kan de
weerstandswaarden van de spanningsdeler aan
passen.
De tester zelf moet symmetrisch gevoed worden,
en wel met + en —15V.
Tot dusver werd aangenomen dat het nivo dat
getest wordt konstant is. Het kan zich natuurlijk
voordoen dat er geen konstant nivo aanwezig is
maar een pulsvormig signaal. In dat geval geeft

Lineaire ohmmeter
Met behulp van de CA 3140 is een zeer eenvoudi
ge ohmmeter realiseerbaar, waarbij de schaal
van de meter direkt in ohms kan worden geijkt.
De werking is als volgt:
De spanning op de niet-inverterende ingang is al
tijd 3,9 volt. Wordt i.p.v. Rx een draadbrug aan
gebracht, dan zal de spanning op de uitgang ook
3,9 V zijn als gevolg van het feit dat de inverte
rende ingang er naar zal streven dezelfde span
ning als de niet-inverterende ingang te verkrij
gen. Dit kan uiteraard alleen wanneer de offsetspanning juist is afgeregeld met PI. Dit afrege
len kan gebeuren door P2 op minimale
weerstand in te stellen en bij Rx = 0 Q met be
hulp van PI de uitslag van de meter nul te maken
(Ook bij tijdelijk ompolen van de meter moet de
uitslag nul zijn, anders is het geen ”echte nul”.)
De inverterende ingang van het IC is zeer
hoogohmig, zodat we de stroom door Rx kun
nen gelijk stellen aan de stroom door R2. Als Rx
gelijk is aan R2 zijn dus de spanningen over Rx
en R2 ook gelijk (3,9 volt). De spanning op de
uitgang van het IC is dan 7,8 V, zodat de span
ning over de meter met zijn voorschakelweerstanden 7,8 volt min de zenerspanning be
draagt. Met P2 kan de stroom door de meter op
volle uitslag worden afgeregeld.
Als gevolg van het feit dat de spanning op punt 2
altijd 3,9 volt is en dus de stroom door R2
konstant, is de stroom door Rx ook konstant.
De spanning over Rx is dus recht evenredig met
de waarde van Rx. De spanning over de meter
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Figuur 5.25. De uitbreiding voor de tester van
figuur 5.24.
de tester meestal geen juiste indikatie. Door de
tester uit te breiden met de eenvoudige schake
ling van figuur 5.25 kan een indikatie omtrent de
aanwezigheid van pulsen worden verkregen. De
schakeling bestaat uit een monostabiele multivibrator (IC4), welke door de eventueel aanwezige
puls(en) getriggerd wordt. LED D10 zal dan ge
durende ca. 0,2 s oplichten. Wanneer de pulsen
een herhalingsfrekwentie van 5 Hz of hoger heb
ben, dan licht LED D10 kontinu op.
15V

©

Figuur 5.26.
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met voorschakel weerstanden is gelijk aan de
spanning over Rx (beiden zijn geschakeld tussen
3,9 V en de uitgang van het IC). De spanning
over die tak is dus rechtevenredig met de
weerstandswaarde van Rx. De stroom door de
meter is rechtevenredig met de spanning over de
meter zodat de weerstand Rx de stroom door de
meter bepaalt. Met SI kan voor R2 een bepaalde
weerstandswaarde gekozen worden. Het beste is
de ingeschakelde waarde steeds zo te kiezen dat
deze groter is dan de Rx. In dat geval kan n.1.
steeds de volle uitslag worden gelijkgesteld aan
de ingestelde weerstandswaarde, hetgeen het af
regelen en later het afiezen vergemakkelijkt.
Tijdens het afregelen moet Rx een 1% weerstand
zijn en voor R2 dienen ook 1% weerstanden te
worden gebruikt. De maximale waarde van R2 is
afhankelijk van de maximaal toelaatbare meetfout. Daar de ingangsweerstand van de ingangen
1,5 T bedraagt, kan dus tot een vrij hoge
weerstand worden gemeten.
Voor de aflezing 'kan ook een universeelmeter
worden gebruikt met 1 mA volle schaal. Indien
een meter met 0,5 mA volle schaal wordt toege
past, moeten R3 en P2 vergroot worden tot 4k7.

meetmetode omdat in dat geval de zenerstroom
direkt afhankelijk is van de zenerspanning!
Een veel betrouwbaarder meting kan worden ge
daan met behulp van de schakeling die in figuur
5.28 is gegeven. De schakeling bestaat uit een in
stelbare stroombron welke een konstante stroom
door de zener stuurt. De werking kan als volgt
worden verklaard.
Wanneer een zener in de schakeling is opgeno
men, de voedingsspanning aanwezig is en een
van de drukknoppen, b.v. SI, is ingedrukt, dan
wordt Tl via R4 opengestuurd en gaat er een
stroom lopen door de zener en door Rl. De
spanning die dan over Rl valt, kan echter niet
groter worden dan 0,6 volt, want zodra dit wel

Zenertester

•t-

i

Voor het proefondervindelijk vaststellen van de
zenerspanning van een zenerdiode wordt hier een
schakeling beschreven waarmee een betrouw
baar meetresultaat wordt verkregen.
De meeste zenerdioden worden in de fabriek
voorzien van een kodering waaruit direkt de ze
nerspanning kan worden afgeleid. Sommige fa
brikanten echter voorzien de zenerdioden van
een kode die op generlei wijze in verband kan
worden gebracht met de zenerspanning wanneer
men niet over de data-boeken beschikt. In het
laatste geval en in het geval dat de "gemakkelijke”kodering door slijtage is vervaagd tot een
rijtje onherkenbare zwarte vlekjes, is het nood
zakelijk de zenerspanning door meting vast te
stellen.
Uiteraard kan deze meting worden verricht met
behulp van een batterij, een weerstand en een
universeelmeter, maar de betrouwbaarheid van
een dergelijke meting laat zeer veel te wensen
over. In figuur 5.27 is de stroomspanningskarakteristiek getekend van een willekeurige zenerdio
de. Uit deze karakteristiek blijkt duidelijk dat de
zenerspanning afhankelijk is van de stroom door
de zener. Deze spanning wordt meestal opgege
ven bij 5 of bij 10 mA. Een schakeling waarmee
de zenerspanning wordt vastgesteld, dient dus
een stroom van 5 of 10 mA door de zener te stu
ren. Door deze eis valt de genoemde schakeling
met batterij en weerstand af als betrouwbare

I
9811 -5.27

Figuur 5.27. De stroom-spanningskarakteristiek van een willekeurige zenerdiode. Dui
delijk is te zien dat bij verschillende zenerstromen ook verschillende zenerspanningen kun
nen worden gemeten. De fabrikant geeft de
zenerspanning doorgaans op bij een stroom
van 5 of 10mA.
het geval is gaat T2 geleiden. De grotere stroom
die dan door R4 gaat, veroorzaakt een spanningsdaling op de basis van Tl en dus een daling
van de stroom door de zener en Rl. Evenzo zal
een eventuele spanningsdaling over Rl een stij
ging van de basisspanning van Tl tot gevolg heb
ben en dus een stijging van de stroom door de ze
ner en Rl. De spanning over Rl wordt dan weer
groter.
De zenerstroom is dus gelijk aan het quotiënt
van de basis-emitterspanning van T2 en de waar
de van Rl. In de schakeling van figuur 5.28 is de
”meetweerstand” drievoudig uitgevoerd, name
lijk met behulp van R3, R2 en Rl. Door een van
de drukknoppen SI, S2 en S3 (of een kombinatie
van twee of drie drukknoppen) in te drukken
wordt dus een bepaalde konstante stroom door
de zener gestuurd. Bij de aangegeven dimensionering zal bij een voedingsspanning van 25 volt
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Figuur 5.28. De schakeling van een zenertester, die bestaat uit een konstante-stroombron en een universeelmeter. De konstante
stroom is bij deze schakeling instelbaar ge
maakt, zodat enkele punten van de zenerkarakteristiek kunnen worden bepaald en aldus
een idee kan worden verkregen van het ver
loop van deze karakteristiek.
en indrukken van SI een stroom van 2,2 mA
gaan lopen. Bij indrukken van S2 gaat ca 6mA
lopen en wordt S3 ingedrukt dan bedraagt de ze
nerstroom zo’n 22mA. De zenerspanning wordt
gemeten met behulp van een universeelmeter,

welke is ingesteld op een gelijkspanningsmeetbereik.
Door met behulp van de drukknoppen verschil
lende stromen door de zener te sturen kan men
zelfs een aantal punten van de zenerkarakteristiek vinden en aldus een indikatie verkrijgen
van het verloop van deze karakteristiek. In de ta
bel zijn de teoretische waarden aangegeven van
de zenerstroom welke behoort bij het indrukken
van de respektievelijke drukknoppen. Daar de
weerstanden echter een bepaalde tolerantie bezit
ten en transistor T2 niet vrij is van temperatuursinvloeden, zullen deze waarden in de prak
tijk slechts worden benaderd tot ± 10% hetgeen
overigens meestal nauwkeurig genoeg is.
Doordat de voedingsspanning 25 volt bedraagt,
is de hoogste zenerspanning die nog meetbaar is
22 volt. Een eventuele rimpel op de voe
dingsspanning is geen enkel probleem, zodat kan
worden volstaan met een voeding die bestaat uit
een trafo (18 volt), een bruggelijkrichter en een
afvlakelko (ca 470 /JL F).

Vervormingsmeter
Voor de meting van harmonische vervorming
dient men te beschikken over een notch- of nulfilter, dat de grondgolf (de frekwentie fo van het
sinusvormige testsignaal) volledig onderdrukt,
waarbij de hogere harmonischen (de te meten
vervorming) nagenoeg onverzwakt aan de uit
gang verschijnen. Het dubbel-T-netwerk (TT-

30V

Tabel 1
Drukknop
S1
S2
S3
51 + S2
S1+S3
52 + S3
S1+S2 + S3

+
Ub
25 V
25V
25V
25V
25V
25V
25V

lz
2,22 mA.
mA.
6
22.2 mA.
8,2 mA.
24,4 mA.
28.2 mA.
30
mA.

Tabel 1. Bij de in figuur 5.28 gegeven
schakeling kan m.b.v. een of meerdere
drukknoppen een bepaalde zenerstroom
worden gekozen. Teoretisch zijn de
waarden van de zenerstroom bepaald
door het quotiënt van de basis-emitterspanning van T2 en de ingeschakelde
weerstandswaarde. In de praktijk is een
afwijking van ±10% mogelijk door
toleranties in de weerstanden en temperatuursafhankelijkheid van de transistor.
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Figuur 5.29. Het aktieve filter met T T-netwerk.
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netwerk) vertoont - mits goed afgeregeld - een
oneindig grote verzwakking voor één bepaalde
frekwentie f<>, doch de kwaliteitsfaktor Q van
een TT-netwerk zonder méér is onvoldoende
de selektiviteit is te laag en met name

de tweede harmonische verschijnt zwak in het
uitgangssignaal.
De kwaliteitsfaktor wordt vergroot door het TTnetwerk op te nemen in een aktieve filterschakeling volgens figuur 5.29. Het voetpunt van het
TT-netwerk (het knooppunt 'A R/2C) voert een
spanning, die nagenoeg gelijk is aan de spanning
op het knooppunt van R9 en R10. Door deze
”bootstrapping”-techniek wordt de Q van het
vergroot met een faktor
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Figuur 5.30. Het schema van de vervormingsmeter.
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ven waarde voor R9 en R10 (zie figuur 5.30) be
draagt de kwaliteitsfaktor ongeveer 2,5; de ver-

zwakking van de tweede harmonische kan ge
voeglijk worden verwaarloosd.
Door de koppeling van het knooppunt R9/R10
met het voetpunt van het TT-netwerk via de
stroombron-belaste emittervolger (T4) is de
stroom door het voetpunt (met de frekwentie
van de grondgolf) nagenoeg volledig geïsoleerd
van de uitgang. Daardoor is er absoluut geen ei
gen vervormingsbijdrage van het filter en wordt
uitsluitend de te meten vervorming gemeten. Het
enige, dat het filter produceert, is minder dan
0,01 Vo ”vervorming in de vervorming”.
In figuur 5.30 is het totale schema gegeven. De
schakeling kan worden opgebouwd op de print
volgens figuur 5.33.
De ene R-tak bestaat uit R3, de andere uit R4,
R5, Pl, P2 en P3. De weerstand 'AR van
figuur 1 wordt gevormd door R6, R7, P4, P5 en
P6. De kondensatoren C4a + C4b, C5a + C5b,
C2a + C2b en C3a + C3b moeten onderling zo
goed mogelijk aan elkaar gelijk zijn; ze vormen
de kondensatoren C van figuur 5.29.
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Terwille van de eenvoud van de afregeling van
het TT-netwerk is afgezien van een filter, dat
over het hele frekwentiebereik van pakweg 40 Hz
tot 10kHz kontinu afregelbaar is. In de praktijk
zijn 3 a 4 meetfrekwenties voldoende om het vervormingsgedrag van de te testen schakeling vast
te stellen. De diskrete aanpak verloopt analoog
aan die bij een dipmeter, namelijk met insteekunits. Bij iedere meetfrekwentie fo hoort een set
van vier kondensatoren C (C2 ... C5), waarvan
de grootte van R (vast; 10 k) en van fo af
1
. Iedere
hangt volgens de formule fo =
2 71 RC
C kan worden samengesteld uit twee kondensa
toren. Met de potmeters PI ... P6 is afregeling
op volledige onderdrukking van de grondgolf
mogelijk voor frekwenties die minder dan 5°7o
afwijken van fo.
De kondensatoren C2ab ... C5ab worden ge
monteerd op één helft van een tweedelig 16-pens
IC-voetje (zie figuur 5.31). Let erop, dat geen
kortsluiting ontstaat tussen C2 en C4 en tussen
C3 en C5. Het vaste gedeelte van het voetje
wordt op de print gemonteerd (naar keuze de koperzijde of de komponentenzijde). Het gedeelte
met de C’s kan - vanwege de spiegelsymmetrische opstelling van de diverse kondensatoren -op
twee manieren in het vaste gedeelte worden
gestoken. De kondensatoren kunnen met tweekomponentenlijm op het voetje worden be
vestigd nadat een goede elektrische aansluiting is
verkregen en gecheckt. Bij sommige tweedelige
voetjes kunnen de kondensatoren op het subvoetje worden gesoldeerd.
De schakeling bezit 2 uitgangen. Uitgang BI is
de uitgang van het notchfilter en voert het ver-

2-delip IC-voetie

kondensatoren

Figuur 5.31. Zo worden de insteek-units ge
maakt.

vormingssignaal. Uitgang B2 voert het 10-maal
versterkte (met de schakeling rond T5 en T6) distorsiesignaal.
Het ingangssignaal kan zonder tussenschakeling
van een buffer direkt aan het filter worden toe
gevoerd. Daartoe moet schakelaar SI in stand 2
staan. De ingangsimpedantie van de schakeling
achter SI bedraagt voor fo ca. 7 k. Bij metingen
aan eindversterkers is geen buffer nodig.
Figuur 5.33. Print en komponentenopstelling.
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De afregeling vindt met PI ... P6 zodanig plaats,
dat er geen grondgolf meer in het uitgangssig
naal aanwezig is. Met de potmeters PI en P4
wordt e.e.a. grof afgercgeld, met P2 en P5
"middelfijn” en met P3 en P6 ”fijn” (het lijken
wel doperwten...). Een wijziging in de ene tak
(PI, P2, P3) wordt gevolgd door een wijziging in
de andere (P4, P5, P6). In eerste instantie wordt
gebruik gemaakt van uitgang BI; in het verloop
van de meting kan worden overgeschakeld op
B2.

De gemeten vervorming is gelijk aan

Figuur 5.32. Foto van de gebouwde vervor
mingsmeter.

Voor het meten aan schakelingen met een rela
tief hoge uitgangsimpedantie is voorzien in een
buffer, die bestaat uit de NPN-”transistor” T7
+ T8, die als emitterweerstand de stroombron
met T9 bezit (eigen vervorming; vèr onder
0,01%.) De buffer wordt ingeschakeld door SI
in de stand 1 te plaatsen. De komponenten van
de buffer kunnen eventueel vervallen.
Bij de afregeling c.q. het gebruik van de vervor
mingsmeter is een oscilloskoop onontbeerlijk.

x
uitt
100%, indien gebruik wordt gemaakt van BI en
gelijk aan
x 10% indien B2 wordt geuitt
bruikt. De spanning uitt is de top-topwaarde van
het ingangssignaal van de vervormingsmeter;
uDtt. is de top-topwaarde van het ”grondgolfloze” uitgangssignaal van de vervormingsmeter.
De grootte van beide spanningen is visueel vast
te stellen op de oscilloskoop.
Indien twee vervormingsmeters volgens figuur
5.30 in kaskade worden geschakeld, beschikt
men over de mogelijkheid om het vervormingssignaal 100 x te versterken. Bovendien verloopt
de afregeling sneller. Door de beide filters onder
ling iets te verstemmen, is het nadelige effekt van
de frekwentiedrift van de toongenerator op de
afregeling van de vervormingsmeter geringer.
Dit is met name belangrijk voor het meten van
vervormingen van kleiner dan 0,005%. De on
derdrukking van de grondgolf fo moet dan im
mers beter dan 86 dB zijn. Bij twee in serie ge
schakelde filters moet de onderdrukking per sektie beter dan 43 dB zijn.
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Digitale spot-sinusgenerator

Figuur 5.35. PrinHayout en komponentenopsteiling.

Bij een vervormingsmeter hoort ook een sinusge
nerator met een zeer geringe vervorming. Zo’n
generator kan op verschillende manieren worden
gerealiseerd.
Digitaal gaat het ook, zoals blijkt uit het nu vol
gende.
Een uit de klokgenerator (NI, N2, Rl, R2, PI,
C3) afkomstig signaal wordt toegevoerd aan de
klok-ingangen van het 2 x 2 x 4 = 16-bits
schuifregister met IC1 en IC2. Met IC3 wordt de
klokfrekwentie gedeeld door 32; het resulterende
signaal, een symmetrische blokspanning, wordt
aan de data-ingang van het register toegevoerd.
De signalen op de parallel-uitgangen van het re
gister (Q1 ... Q16) zijn symmetrische blokspanningen met een frekwentie fo = 1/32 fc. De
spanningen tussen twee opeenvolgende Quitgangen zijn één klokperiode ”in fase verscho
ven”. Door nu de uitgangsspanningen van alle

Figuur 5.34. De schakeling van de digitale
spot-sinusgenerator.
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Weerstanden:

i.

R1 = 39 k
R2 = 8k2
R3, R30, R31, R37 = 1 M
R4, R10, R22, R28 = 6k8
R5, R29 = 330 k
R6, R26 = 27 k
R7, R27 = 180 k
R8, R24 = 5k6

R9, R25 = 150 k
R11, R23 = 120 k
R12, R20 = 12 k
R13, R15, R16, R17, R19,
R21 = 100 k
R14, R18 = 2k2
R32, R33 = 18k
R34, R35 = 33k
R36 = 10 k
P1 = 10 k instelpotmeter
P2 = 4k7 (5k) Instelpotmeter

Kondensatoren:
C1, C2, C3 zie tekst
C4 = 10 yü/25V
C5 = 680 n
C6 = 100 n
C7 = 270 n
Halfgeleiders:
IC1, IC2 = 4015
IC3 = 4024
IC4 = 4069
IC5, IC6 = LF 356
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16 uitgangen bij elkaar op te tellen via een
weerstandsnetwerk (R3 ... R30, P2), en door de
weerstanden de juiste waarde te geven, ontstaat
op de bovenkant van P2 een trapvormig signaal,
dat bij benadering een sinusvormig verloop be
zit. De trapjes worden weggewerkt door een
bandfilter. Dat vindt plaats met IC5, IC6, R31
... R35 en Cl, C2.
PI wordt zodanig ingesteld dat de sinus een
maximale amplitude heeft (afstemming op de
centrale frekwentie van het bandfilter).
Potmeter P2 dient voor de amplitude-instelling.
Als de oscillatiefrekwentie fo = 1/32 fc wordt
gekozen tussen 30 Hz en 12 kHz (bij een uitgangsspanning van 6,5 volt top-top) bedraagt de
vervorming van de sinus minder dan 0,01 %
("typical” 0,007%).
Via N3 ... N6 en R36, R37 is er voorzien in een
blokgolfuitgang.
Voor de waarde van de kondensatoren Cl ... C3
geldt: Cl = C2 = 8,84/f0
C3 = l/f0
Hierin is fo uitgedrukt in kHz en zijn de kondensatorwaarden uitgedrukt in nF.

TUP-TUN-tester
Het principe waarop de tester berust is simpel en
er is geen kalibratie noodzakelijk. Wel dienen bij
de bouw van de tester halfgeleiders van onbe
rispelijke kwaliteit te worden gebruikt en
weerstanden die binnen de opgegeven tolerantie
vallen.
Door een astabiele multivibrator (AMV) in de
tester wordt een blokgolf opgewekt met een fre
kwentie van 2 kHz, terwijl dit signaal wordt inen uitgeschakeld door een andere multivibrator
met een frekwentie van ongeveer 2 Hz. De te
testen transistor (of diode) wordt in serie met een
andere transistor geschakeld en de geschakelde
2kHz blokgolf wordt in tegenfase toegevoerd

X

2 Hz

L

2kHz L

I ■"Li
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Figuur 5.36. Blokschematische weergave van
de hier toegepaste testmetode .(PNPgedeelte).
Omwille van de duidelijkheid is het gedeelte
waarin de doorsiagspanning wordt getest als
mede het NPN-gedeelte even weggelaten.

ÈAPNP
test

n

l~Li |—
po

aan elk van de bases van de beide transistoren.
Figuur 5.36 toont het blokschema van deze
testopstelling, die veel informatie over de geteste
halfgeleider mogclijk maakt door observatie van
de spanning aan het knooppunt tussen beide
transistoren. Deze informatie kan zichtbaar wor
den gemaakt met behulp van twee LED’s.
Figuur 5.37 toont de komplete schakeling die,
om verwarring te voorkomen, is gesplitst in drie
gedeelten.
De transistoren T5 en T6 in figuur 5.37A vormen
een astabiele multivibrator met een frekwentie
van ongeveer 2 kHz.
Met T2 en T3 is een "langzamere” multivibrator
opgebouwd (ca. 2 Hz) die via T4 de "snelle”
AMV in- en uitschakelt en die tevens (vanuit
punt Q) de uitlezing (figuur 5.37.C) voorziet van
een 2 Hz signaal. Een zelfde 2 Hz signaal, in tegenfase met dat op punt Q, wordt door Tl via
punt P aan de uitlezing toegevoerd. Zoals straks
zal blijken zijn deze in tegenfase zijnde 2 Hz sig
nalen nodig om met behulp van slechts twee
LED’s toch een volwaardige uitlezing te verkrij
gen. Eventueel kan een derde LED (in het sche
ma aangeduid met LED C) in serie met R9 tussen
punt Q en de voedingsnul worden geschakeld;
deze LED maakt dan een gedeeltelijke kontrole
mogelijk op de goede werking van de tester, om
dat hij gaat knipperen in het ritme van de langza
me oscillator.
Aan de kollektors van T5 en T6 verschijnen
2 kHz blokgolven van gelijke amplitude en te
gengestelde polariteit. Deze punten, van waaruit
de gehele tester wordt gestuurd, zijn gemerkt
met resp. X en Y. Als de snelle AMV wordt
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gestópt, isT5 gesperd en heerst opzijn kollektor
(punt X) een hoge potentiaal. Het linker gedeelte
van figuur 5.37.B vormt het testcircuit voor
PNP-transistorcn.
Zoals reeds gezegd worden aan de punten X en Y
afwisselend 2 kHz blokgolven van gelijke ampli
tude, maar tegengestelde polariteit toegevoerd.

Figuur 5.37. Het volledige schema van de
TUP-TUN-tester. Blok A Is het oscillatorgedeelte, blok B bevat de testbrug voor NPN- en
PNP-transIstoren en blok C het doorslagspannlngstestgedeelte en de uitlezing.
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Aangenomen wordt dat een (goede) PNPtransistor wordt verbonden met testvoet Ta in
figuur 5.37.B. Als de snelle oscillator uitgescha
keld is, zal X positief en Y negatief zijn. (De be
namingen ”negatief’ en ”positief” worden ge
bruikt om de verschillende lage en hoge potentia
len in de schakeling aan te duiden.) Zowel T10
als de geteste transistor (Ta) zijn daardoor
gesperd en hun gemeenschappelijke kollektors
zullen zweven. Diode D10 zal geen stroom door
laten en het Darlingtonpaar T11/T12 spert. In
de figuren 5.37.B en C is te zien dat de kollektor
van T12 verbonden is met de basis van transistor
T9 (punt A); indien T12 is gesperd, zal punt A
positief zijn en zal T9 dientengevolge ook sper
ren. LED B, in de kollektorleiding van T9 zal
dan niet branden en de kollektor van T9 zal ne
gatief zijn.
Om te ontdekken wat de funktie van LED A is,
moeten de signalen op de punten P en Q nader
worden bekeken. Om de snelle oscillator uit te
schakelen moet Q negatief zijn, P is dus positief.
Omdat T7 gevoed wordt uit P, kan deze geleiden
als hij op de basis een positieve sturing van de
kollektor van T9 ontvangt. In de gegeven situatie
is de kollektor van T9 echter negatief en zal T7
niet geleiden; omdat noch T7, noch T8 in gelei
ding kan komen, zal LED A dus niet branden.
De konklusie tot zover kan dus luiden: indien de
te testen PNP-transistor in orde is en de snelle
oscillator is uitgeschakeld, zullen de LED’s A en
B niet branden.
Het is ondertussen duidelijk geworden dat de
drie punten die van belang zijn voor de LEDuitlezing, de punten A, P en Q zijn. De relatie is
hierbij ais volgt:
1. Als P positief is (indien de snelle oscillator is
uitgeschakeld), zal LED A gaan branden als
de basis van de NPN-transistor T7 een posi
tieve sturing van de kollektor van T9 ont
vangt.
2. Als punt Q positief is (indien de snelle oscil
lator is ingeschakeld), zal LED A gaan bran
den wanneer de basis van PNP-transistor T8
een negatieve sturing van T9 ontvangt.
3. LED B zal branden indien de kollektor van
T9 positief is, ongeacht of nu punt P of punt
Q positief is.
4. Als punt A negatief is, is de kollektor van T9
positief.
De opgesomde relaties kunnen worden samenge
vat in een soort ”waarheidstabel”, met behulp
waarvan het gedrag van het display in verschil
lende situaties eenvoudig kan worden voorspeld.
Ook wordt dit op een iets andere wijze in figuur
5-38 aangegeven.
Wat gebeurt er nu precies gedurende de tijd dat
de snelle oscillator is ingeschakeld?
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De punten X en Y worden beurtelings positief en
negatief met tegengestelde polariteit en een frekwentie van 2kHz. Als X positief wordt en Y ne
gatief dan volgt uit dezelfde redenering als in het
geval dat de snelle oscillator is uitgeschakeld, dat
A positief wordt en LED B dus uit gaat. In dit
geval is de snelle oscillator echter ingeschakeld
(punt Q is derhalve positief); LED A gaat dus
branden.
Indien punt X negatief wordt en Y positie!, dan
valt uit figuur 5.37.B af te leiden dat zowel T10
als de geteste transistor (in Ta) gaan geleiden.
De emitter van Ta ligt direkt aan de positieve
voedingsspanning, terwijl de emitter van T10
met de negatieve pool van de voeding is verbon
den via weerstand R28. Als de stroomversterkingsfaktor van de geteste transistor hoog ge
noeg is, zal zijn kollektorpotentiaal positiever
gaan worden, zodat D10 zal gaan geleiden en de
basispotentiaal van Til ook positiever zal wor
den (hierop zal verderop nog worden teruggeko
men). De emitter van T12, de andere transistor
van het Darlingtonpaar, is door R30 en R31 op
de halve voedingsspanning ingesteld; als T12 in
geleiding gaat zal de kollektorpotentiaal (punt
A) van deze transistor dalen; uit de tabel blijkt
nu dat LED B zal gaan branden en LED A niet
brandt.
Samenvattend kan dus gesteld worden dat indien
de snelle oscillator is ingeschakeld en de geteste
transistor een ”goed” exemplaar is, LED A en
B beurtelings zullen gaan branden bij elke halve
periode van de 2 kHz-oscillatie. Voor het oog
zullen zij beide dus kontinu branden, terwijl al
eerder duidelijk is geworden, dat beide LED’s
gedoofd zijn als de snelle oscillator is uitgescha
keld. Bij een goede transistor zal er dus een lang
zame synchrone knippering van beide LED’s op
treden. Verderop zal overigens nog blijken dat
alleen als een transistor in testvoet Ta voldoet
aan alle, door de tester gestelde, voorwaarden,
LED A en B zullen gaan knipperen in het ritme
van de 2 Hz oscillator.
Als de snelle oscillator is uitgeschakeld, zal punt
X positief en punt Y negatief zijn, zodat zowel
TIO als de geteste transistor in Ta gesperd zijn.
Hun gemeenschappelijke kollektors zullen dus
zweven en, zoals reeds beschreven in geval van
een goede transistor in Ta, zal de spanning op
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Figuur 5.38. Oveizlcht van de indikatie van de
LED’s, bij het testen van een transistor.
de kollektor van T9 laag zijn en zal LED B uit
zijn. Uit de "waarheidstabel” kan voorts wor
den afgeleid dat in dit geval LED A eveneens ge
doofd zal zijn.
Wanneer de snelle oscillator wordt ingeschakeld
en punt X dus negatief en Y positief wordt, gaan
zowel T10 als de te testen transistor in geleiding.
De basispotentiaal van T10 wordt derhalve be
paald door de spanningsdeler R15 (figuren
5.37.A en B), R26 en R27:
20 x

33
= 4,2 V.
4,7 + 120 + 33

De spanningsval in de basis-emitterovergang van
T10 zal ca 0,7 V bedragen, zodat de spanning op
de emitter van T10 nooit hoger kan worden dan
4,2 — 0,7 = 3,5 V.
T10 doet daardoor dienst als een soort stroom
bron, omdat zijn kollektorstroom is gestabili
seerd op een vaste waarde die wordt bepaald
door de bovengenoemde spanning en de waarde
van de emitterweerstand R28:
3,5 x 1000
mA % 7,4 mA.
470
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Figuur 5.39. Testkaart voor transistoren, die
duidelijk maakt wat de verschillende LEDindikatles betekenen. Dit overzicht werd afge
leid van figuur 5.38.

INDIKATIË
LEDA

0
0

Figuur 5.41. De test van dioden op hun geleid
baarheid (in het PNP-testvoetje) toont figuur
5.41a; figuur 5.41b betreft de lekstroom-test
van dioden.

TEST

BETEKENIS

INDIKATIË
LEDA

LED B

in orde (doorslagspanning

20 VI

niet goed (ol aansluitingen verwisseld)

-3© ï©-®
Diode

Figuur 5.40. LED-indikatie bij het testen van
doorslagspanning van dioden en transistoren.
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Geen halfgeleider in ren van do testvoctjes.

2. Basis/kollektor- ol emitler/kollektor aansluitingen
kortsluiten in T* ol T„.

3. Goede PNP ol NPN transistor op de juiste wij/c in
T* ol T* steken.

4. Als test n i. 3. maar nu met cm kondrnsator van 27 p
tussen ko Hektor en basis ol kollektor en emitter.

5. Emitter en basisaansluitingcn van een goede PNP of
NPN transistor verbinden met de kollektor en emit
leraansluitingen van Tc ol T0.

LEO B

0
0 -:ö>
0 0
0
0 :Öv

Figuur 5.42. Het testen van de tester.

7ti \

Aangezien de emitter van de te testen transistor
in Ta direkt met de plus van de voeding is ver
bonden, wohit zijn basisstroom bepaald door de
spanning (ca. 19 V) tussen punt X en +20 V en
door R25:
18 x 106 jUA ~ 70 /Z A
270 x 103
(de basis-emitterweerstand kan in dit geval wor
den verwaarloosd).
Transistor T10 werkt dus als een stroombron die
de kollektorstroom door beide transistoren
tracht te stabiliseren op een waarde van 7,4 mA,
hetgeen overeenkomt met een stroomversterkingsfaktor van ongeveer 100 voor de te testen
transistor. Als de transistor in Ta niet in staat is
deze stroom te produceren, gaat T6 in verzadi
ging en wordt de spanning op de gemeenschap
pelijke kollektors van Ta en T10 te laag om Tl I
en Tl2 nog in geleiding te laten gaan (figuur
5.38d). Het potentiaal op punt A blijft daardoor
positief en LED B zal dus niet gaan branden. Uit
de tabel valt af te leiden dat LED A dan wèl zal
branden. Als daarna punt X positief en Y nega
tief wordt, zullen de gemeenschappelijke kollek
tors van Ta en Tl0 weer overgaan naar de zwe
vende toestand, zodat het Darlingtonpaar
Tl 1/Tl2 niet zal geleiden en punt A positief zal
zijn; LED B zal dan uit blijven en LED A zal
blijven branden.
De konklusie kan dus luiden dat als de geteste
transistor een stroomversterkingsfaktor heeft
kleiner dan 100, LED A zal knipperen en LED B
kontinu zal branden.
Wanneer de snelle oscillator is uitgeschakeld, is
de situatie weer hetzelfde als in de beide reeds be
schreven gevallen; zowel T10 als de te testen
transistor zijn gesperd, hetgeen betekent dat
LED’s A en B beide uit zullen zijn.
Als de snelle oscillator wordt ingeschakeld en
punt X negatief en Y positief wordt, gaan beide
transistoren in geleiding; indien echter de geteste
transistor een hoge kollektor/basis-kapaciteit
(Ccb) en/of een hoge kollektor/emitterkapaciteit (Cce) heeft, wordt zijn gedrag daar
door vertraagd. De ontlaadtijd van deze kapaciteiten zal de spanningsstijging op de kollektor
langzamer doen verlopen, maar de spanning zal
waarschijnlijk wel op zijn definitieve waarde zijn
voor het einde van de periode gedurende welke
Ta in geleiding is; als dit gebeurt zal LED B
gaan branden, terwijl LED A uit zal blijven (fi
guur 5.38 punt ei).
Wanneer Ta en Tl0 echter opnieuw worden uit
geschakeld door de polariteitswisseling op de
punten X en Y, kunnen de kapaciteiten zich
slechts opladen via het Darlingtonpaar Tl 1/Tl2
(dat een zeer hoge ingangsimpedantie heeft) en
via de 10 M weerstand R29. De daling van het

kollektor potentiaal van Ta zal daardoor langza
mer verlopen dan bij een normale transistor, ter
wijl als de kapaciteiten al te groot zijn het poten
tiaal zelfs niet laag genoeg zal zakken om Tl 1 te
laten sperren (en dus LED A aan en B uit) voor
dat Ta en Tl 0 opnieuw in geleiding gaan. Der
halve zal LED B blijven branden en LED A ge
doofd blijven gedurende de tijd dat de snelle
oscillator is ingeschakeld. Bij minder extreem
grote kapaciteiten kan LED A eventueel zwakjes
gaan branden, als door het trage Iaden van de
kapaciteiten deze LED slechts tijdens een kort
deel van elke oscillatorcyclus wordt ingescha
keld.
Samenvattend: indien transistors met (te) hoge
kapaciteiten worden getest, gaat LED B knippe
ren, terwijl LED A uit blijft of zwakjes knippert.
In de tester zal een transistor met een hoge
lekstroom zich ongeveer gedragen alsof hij
voortdurend in geleiding is. In geen van de tot
dusver onderzochte gevallen was er bij de geteste
transistor sprake van kollektorstroom als de
snelle oscillator was uitgeschakeld. Als echter
een lekstroom optreedt tussen kollektor en emit
ter, zal deze via D10 en R29 naar de negatieve
pool van de voeding lopen, zelfs als punt X posi
tief is en als zowel Ta als T10 worden veron
dersteld te sperren.
Deze lekstroom veroorzaakt een spanning over
R29 en doet daardoor het basispotentiaal van
Tl 1 stijgen. Aangezien de emitter van Tl2 op de
halve voedingsspanning wordt gehouden door
R30/R31, zal een lekstroom van iets meer dan
1 nA al voldoende zijn om Til en T12 te laten
geleiden en LED A en B dus te doen oplichten,
terwijl de snelle oscillator is uitgeschakeld. Wan
neer de snelle oscillator wordt ingeschakeld zal
LED B blijven branden en LED A doven (figuur
5.38Q.
Ingeval de geteste transistor dus een lekstroom
heeft van 1 /J. A of meer, zal LED B branden en
LED A knipperen.
Of
Een transistor met basis/kollektoremitter/kollektorsluiting "lijkt” enigszins op
een exemplaar met een te hoge lekstroom. Van
uit de plus van de voeding kan er via de
basis/kollektorsluiting in Ta (of rechtstreeks via
de emitter/kollektorsluiting) een stroom gaan lo
pen door D10 en R29. Zoals reeds gezegd is een
lekstroom van 1 (AA al voldoende om Til en
Tl2 te laten geleiden, zodat LED B brandt en
LED A uit is als de snelle oscillator is ingescha
keld. Wanneer de snelle oscillator uitgeschakeld
is, zal LED A gaan branden en zal B aan blijven.
Bij het testen van transistoren met een van bo
vengenoemde gebreken, zal LED B dus kontinu
branden en zal LED A gaan knipperen (figuur
5.38h).
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Wanneer de basis en de emitter van een tran
sistor zijn kortgesloten, kan er geen "normale”
basisstroom lopen en loopt er derhalve ook geen
kollektorstroom. De geteste transistor "lijkt”
daardoor op een eksemplaar met een versterkingsfaktor van ”0” en de indikatie van de tester
zal in beide gevallen hetzelfde zijn; LED A zal
gaan knipperen en LED B zal uit blijven (figuur
5.38g).
Bij een kombinatie van hoge lekstroom met lage
versterking of basis/emittersluiting gebeurt het
volgende.
Als de snelle oscillator uit is, is de indikatie het
zelfde als bij een "lekkende” transistor; zowel
LED A als LED B zullen branden. Wanneer ech
ter de snelle oscillator is ingeschakeld en Ta en
T10 doet sperren, zal de optredende lekstroom
de kollektorpotentiaal van T10 voldoende hoog
houden om Til te laten geleiden, zodat LED A
uit zal zijn en LED B zal branden.
Als de snelle oscillator Ta en Tl0 in geleiding
brengt, zal de lage stroomversterking van Ta er
voor zorgen dat T10 geen hinder ondervindt van
de lekstroom en de eventuele kollektorstroom
van Ta, zodat genoemde transistor de potentiaal
van de gemeenschappelijke kollektors omlaag
zal brengen, waarna LED A zal gaan branden en
LED B uit zal gaan. Daar dit beurtelings bran
den van de LED’s A en B geschiedt in het ritme
van de snelle oscillator en omdat beide LED’s
kontinu branden als de snelle oscillator is uitge
schakeld zal de indikatie van de tester in dit geval
zijn dat LED A en B kontinu branden (figuur
5.38Ï).
Het zou te ver voeren om hier een opsomming te
geven van alle voorkomende kombinaties van
defekten van een transistor met daarbij vermeld
de bijbehorende indikatie van de LED’s. Er kan
echter rustig worden gesteld dat alleen transistoren die "door en door gezond zijn", in alle ge
vallen de kwalifikatie ”in orde” krijgen van de
tester.
In het voorgaande is uitsluitend gesproken over
PNP-transistoren. Al het gestelde gaat natuur
lijk ook op voor NPN-transistoren in testvoet
Tb, die in het rechter gedeelte van figuur 5.73.B
te zien is. De taken die T10, Tl 1 en Tl 2 hebben
te vervullen bij het testen van PNP-transistoren,
worden voor NPN-transistoren waargenomen
door T13, T14 en T15. T13 en T14 vormen hier
echter geen Darlington- (zoals Til/Tl 2), maar
een komplementair PNP/NPN-paar.
Als een PNP-transistor in een NPN-testvoet
wordt gestoken of omgekeerd, vormt de
basis/kollektorovergang in feite een normale
diode in geleiderichting en zal de tester dezelfde
indikatie geven als bij een transistor met een
basis/kollektorsluiting. Beschadiging kan hierbij
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niet optreden en daarom zou het een goede ge
woonte zijn om altijd als men van de tester de in
dikatie "niet goed” krijgt, even het andere testvoetje te proberen, teneinde het risiko uit te slui
ten dat goede transistoren in de vuilnisbak belan
den omdat zij in het verkeerde voetje werden ge
test!
Voor het testen van de doorslagspanning (Vee
max) dienen de voetjes Tc en Td in figuur
5.37c. In de tester is als kriterium hiervoor een
waarde van 20 V aangehouden. Als er ten gevol
ge van een te kleine VCe-waarde een stroom gaat
lopen, zal de spanning op punt A voortdurend
naar beneden worden getrokken, hetgeen tot re
sultaat heeft dat LED A gaat knipperen en LED
B kontinu brandt.
Als een transistor deze test dus met goed gevolg
doorstaat, zal LED A knipperen en LED B ge
doofd blijven (figuur 5.40).
Als de anode en katode van een diode worden
verbonden met resp. de emitter- en kollektoraansluiting van een PNP-testvoet (of een NPNtestvoet, als men de aansluitingen omdraait),
kunnen de weerstand in doorlaatrichting, de
lekstroom en de doorslagspanning van de betref
fende diode worden getest. Wanneer de snelle
oscillator is uitgeschakeld, zal het verbin
dingspunt tussen de katode van de geteste diode
en de kollektor van T10 positief worden gehou
den omdat de diode geleidt; als de geleidbaar
heid van de diode voldoende is, zal het genoem
de punt ook positief blijven wanneer T10 (via
punt Y) in geleiding wordt gestuurd door de snel
le oscillator. Als vervolgens Tl0 gaat sperren, zal
het betreffende punt nog steeds positief blijven.
De indikatie van de tester zal dus zijn dat LED A
knippert en LED B kontinu brandt (figuur
5.41a). Als een diode niet geleidt, een onderbre
king heeft of verkeerd in het testvoetje is gesto
ken, zal de kollektor van T10 negatief blijven ge
durende de oscillatorcyclus, zodat LED A zal
knipperen en LED B gedoofd zal blijven. Wan
neer de te testen diode met opzet verkeerd is aan
gesloten duidt voornoemde indikatie van de
tester er op dat (als de diode tenminste in orde
is!) het testexemplaar keurig spert in de tegen
gestelde richting.
Als een diode met een kortsluiting of een ernstige
lekkage andersom in het testvoetje wordt gesto
ken, geeft de tester dezelfde indikatie als in het
geval dat een goede diode op de juiste wijze in
het testvoetje is geplaatst. Om vergissingen te
voorkomen kan men een diode dus het beste
steeds in beide richtingen testen.
Indien een diode met een minder ernstige lekka
ge verkeerd om wordt aangesloten, zal de
lekstroom misschien wel groot genoeg zijn om de
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Figuur 5.43. Drie verschillende voedingen voor
de tester; een ongestabiliseerde en twee
gestabiliseerde uitvoeringen.

anode van D10 positief te houden als T10
gesperd is, maar niet als Tl0 in geleiding is. De
indikatie zal dan zijn dat beide LED’s kontinu
schijnen te branden - precies als bij een lekkende
transistor die een te lage stroomversterking heeft
(figuur 5.41b).
In figuur 5.38 zijn de verschillende LEDindikaties samengevat bij zowel in- als uitgescha
kelde snelle oscillator en bij verschillende poten
tialen op de anode van D10 (in het PNPtestgedeelte).
Hel verschil tussen figuur 5.38 en de eerder gege
ven tabel is gelegen in het feit dat de tabel werd
gebaseerd op de toestand van de snelle oscillator
en van punt A.
De relatie die bestaat tussen het potentiaal op de
anode van D10 en dat op punt A is dat, als het
PNP-testgedeelte in gebruik is, een hoog poten
tiaal op de anode van D10 een laag potentiaal op
punt A veroorzaakt en omgekeerd.
Figuren 5.39, 5.40 en 5.41 geven een samenvat
ting van de betekenissen van de verschillende
LED displays bij alle tests. Figuur 5.39 is natuur
lijk afgeleid uit figuur 5.38. Het voorpaneel (fi
guur 5.45) geeft een totaaloverzicht.

Voor de bouw van de tester dienen transistoren
te worden gebruikt die on voorwaardelijk goed
zijn en voorzien zijn van het originele fabrieksstempel. Voor de weerstanden dienen
exemplaren te worden gebruikt met een toleran
tie van 5%. Figuur 5.44 toont de print en de
komponentenopstelling van de komplete tester
(behalve de transformator). Op het eerste gezicht
zullen de emitter- en kollektoraansluitingen van
de testvoeten op de print verwisseld lijken, maar
als deze voetjes (zoals bedoeld) op de koperzijde
worden gemonteerd, kloppen de aansluitingen.
Deze opstelling van de testvoetjes maakt het mo
gelijk de print vlak onder de bovenplaat van de
behuizing te monteren, zonder dat hierbij andere
komponenten in de weg zitten.
Omdat het niet mogelijk is om in dit geval meet
punten in de schakeling aan te geven, dient de
bouw van het apparaat zorgvuldig te worden gekontroleerd. Bovendien kunnen de volgende
tests uitgevoerd worden.
Zelfs als men besloten heeft LED C niet aan te
brengen, verdient het aanbeveling om tijdens de
bouw een van de LED’s A of B even te 'Menen”
en deze tijdelijk als LED C te gebruiken; dit
geeft in ieder geval uitsluitsel over de werking
van de langzame oscillator (T2 en T3 alsmede
transistor T4). De waarde van de 680 ohm
weerstand (R9) is overigens niet kritisch.
Als vastgesteld is dat LED C met de juiste frekwentie knippert, kan met test nr. 1 uit figuur
5.42 worden nagegaan of T8 funktioneert. Uit
test nr. 2 valt af te leiden of T7, T9, Tl 1 en T12
werken, indien de kortsluiting wordt gemaakt in
Ta; wordt de bedoelde kortsluiting in testvoet
Tb gemaakt dan weet men of T7, T9, T13 en
Tl4 werken.
Een volledige kontrole van de PNP- en NPN-'
testcircuits, inklusief de doorslagspanningtest,
kan alleen worden doorgevoerd als men beschikt
over PNP- en NPN-transistoren waarvan be
kend is dat zij goed zijn. Slechts een transistor
die kwa stroomversterking voldoet aan de eisen,
is in staat om LED B te laten knipperen (of het
zou een transistor moeten zijn met een haast on
waarschijnlijke kombinatie van verschillende
fouten!).
Als met behulp van goede NPN- en PNPtransistoren de indikatie van de tester is gekontroleerd in test nr. 3 uit figuur 5.42, kan worden
overgegaan tot de meer geraffineerde test nr. 4,
waarmee het effekt van te grote kapaciteiten
wordt nagebootst. Een kondensator van 22 pF
moet hierbij voldoende zijn om LED A geheel te
laten doven, maar het kan een interessant expert
riment zijn om vast te stellen bij welke waarde
men op de grens komt waarbij LED A zwakjes
gaat knipperen, zoals in figuur 5.38e2.
De emitter/basisovergang van een transistor
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Figuur 5.44. Print en komponentenopsteliing van de
TUP-TUN tester.
De
twee
detailtekeningen
geven
de
verschillende
voedingsmogelijkheden
volgens figuur 5.43.

Onderdelenlijst
Weerstanden:
R1, R7, R24, R30, R31, R34 =
R2, R3, R6, R8 = 22 k
R4, R5 = 220 k
R9, R16, R21 = 680 D
R10, R11, R14, R15 = 4k7
R12, R13, R32, R33 = 100 k
R17 = 2k7
R18, R19 = 47 k
R22 = 1 k
R25, R40 = 270 k
R26, R39 = 120 k
R27, R38 = 33 k
R28, R37, R20 = 470 Q
R29, R36 = 10 M
R23, R35 = 1 M
Kondensatoren:
C1,C2 = 4/i 7/25 V
C3, C4 = 5n6
Halfgeleiders:
T1, T4, T8, T9f T15 = BC 177 A (of ekw.)
T2, T3, T5, T6, T7, T10, T12, T13 =
BC 237 B (of ekw.)
T11 = BC 239 C (of ekw.)
T14 = BC 179 C (of ekw.)
D1 ... D17 = BAX 13, BY 126, BY 127,
1 N 4002 (of ekw.)
3 x LED
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IC-versie (C)
Tr = 20 V/100 mA
C5 = 100yU/35 V
C6 = 10 /n 135 V
IC1 = /nA 78M18HC (of ekw.)
gestabiliseerde versie (B)
Tr = 20 V/100 mA
R41 = 1 k
C5 = 100/Ü/35V
C6 = 10 /ll/25 V
T16 = BC 237 B
D18 = 20 V Zener
ongestabiliseerde versie (A)
Tr = 18 V/100 mA
C6 = 1000 /xl25 V
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Figuur 5.45. Voorpaneel voor de tester.

vormt een diode met een doorslagspanning van
ongeveer 5 V; dus met behulp van een van de
goede transistoren kan ook het gedeelte van de
tester worden gekontroleerd waarin de
doorslagspanning wordt getest (figuur 5.42, nr.
5). De transistor moet hierbij wel op de juiste
wijze in de testvoet worden geplaatst.
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In figuur 5.43 zijn drie verschillende mogelijkhe
den aangegeven om voor de tester een geschikte
voeding te konstrueren.
Uitvoering A is een simpele ongestabiliseerde
voeding, uitvoering B een uit normale komponenten bestaande gestabiliseerde voeding en uitvoering C is een gestabiliseerde voeding waarin
een spanningsstabilisator-IC is toegepast,
De ongestabiliseerde voeding heeft als nadeel dat

er een - misschien moeilijk verkrijgbare - 18 Vtrafo voor nodig is, terwijl ook een vrij ”dikke”
elko een vereiste is. Indien een van de beide stabilisatieschakelingen wordt gebruikt, kan deze
kondensator beduidend kleiner zijn. Voorts zal
de 20 V-trafo praktisch overal gemakkelijk ver
krijgbaar zijn. De transistor of het IC dienen wel
van een koellichaam te worden voorzien.

Degelijke voeding
Ook op het terrein van de voedingsapparaten
staat de techniek niet stil. Er is vandaag de dag
niet eens zoveel voor nodig om een voedingsapparaat te konstrueren dat aan de onderstaande
specifikaties voldoet. Enige jaren geleden waren
dergelijke eigenschappen nog voorbehouden aan
hoogstaande laboratoriumapparatuur; nu is die
laboratoriumkwaliteit zonder veel moeite in huis
te halen.
Twee begrippen uit de specificaties moeten hier
misschien nog toegelicht worden. Onder load
regulation verstaat men de verandering (in pro
centen) van de uitgangsspanning, wanneer men
de belasting, en dus de geleverde stroom, veran
dert. Bij dit apparaat verandert dus de uitgangs
spanning niet meer dan 1%, wanneer er in de ge
leverde stroom een verandering AI van
5 ampère optreedt (oftewel wanneer men de
stroom binnen het volledige toegestanc gebied
varieert).
Line regulation is een term die gebruikt wordt
voor de mate waarin een verandering in de in
gangsspanning van een voedingsapparaat door
werkt in de uitgangsspanning ervan. Met in
gangsspanning wordt hier dus de netspanning
bedoeld. Een verandering daarin werkt met min
der dan 0,1 % door in de uitgangsspanning van
het hier beschreven voedingsapparaat. Een ver
andering van 10 V in de netspanning zal dus op
zijn hoogst 0,1% van 10 V, of 0,01 V verande
ring in de uitgangsspanning ten gevolge hebben.
Het blokschema van het voedingsapparaat (fi
guur 5.46) wijkt in een opzicht af van dat van de
meer gebruikelijke voedingen, en wel door de
dubbele stabilisatie. Vóór de eigenlijke, defini-

Figuur 5.46. Blokschema van het degelijke
voedingsapparaat. Opvallend is de voorstabi
lisatie die plaatsvindt voor de eigenlijke spanningsregeling.

tieve spanningsstabilisatie vindt er een voorstabilisatie plaats. Daarvoor zijn verschillende rede
nen. In de eerste plaats hoeft de eigenlijke stabi
lisator niet zulke grote veranderingen in de ingangsspanning te verwerken. Een belangrijker
voordeel ligt in het feit dat het door de voeding
gedissipeerde vermogen verdeeld wordt over
twee stabilisatoren. Tenslotte is in de hier be
schreven schakeling een voorstabilisatie nodig
om de maximale ingangsspanning voor de defi
nitieve stabilisator te beperken.
Behalve deze voorstabilisatie bevat het blokschema weinig verrassends:
respektievelijk nettrafo/gelijkrichter, afvlakking, de twee achter elkaar geschakelde stabilisatorschakelingen en tenslotte een meetgedeelte
waarmee het mogelijk is naar keuze de geleverde
spanning dan wel stroom te meten. De eerste stabilisatorschakeling is voorzien van een stroombegrenzing; de tweede van een korstluitbeveiliging en een beveiliging tegen termische overbe
lasting. Aangezien de voeding, zoals nog zal blij
ken, tevens beveiligd is tegen van buiten toege
voerde te hoge positieve spanningspieken, èn te
gen negatieve spanningen, kunnen we wel stellen
dat hij volledig ”foolproof” is en zijn naam
"degelijke voeding” alle eer aandoet.
Het uitgewerkte schema van de degelijke voe
ding is afgebeeld in figuur 5.47. De schakeling is
uitgewerkt in twee varianten, namelijk een versie
die maximaal 5 A kan leveren en een iets eenvou
diger versie die ten hoogste 2,5 A aankan. Voor
beide varianten geldt, dat de te leveren spanning
met een potmeter (PI) is in te stellen tussen 5 en
20 V. De verschillen tussen de beide varianten
van de voeding worden duidelijk uit tabel 1. Een
Tabel 1
Verschillen tussen de 2,5 A-versie en de 5 Aversie.
F1
Tr1
S2
B1
D4
C2

2,5 A
5A
zekering 250 mA zekering 500 mA
trafo 2 x 12V/
trafo 2x12V/
3,5A
7A
vervalt
enkelpolige scha
kelaar, 7A
B40C2500
B40C5000
vervalt
1N5406
ven/alt
4700 H 40 V
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onderaanzicht

op het eerste gezicht misschien wat vreemd lij
kend probleem bij gestabiliseerde voedingsapparaten is, dat de dissipatie van het apparaat hoger
is naarmate de geleverde spanning lager is. Dit is
eenvoudig in te zien, aangezien immers al het
vermogen dat minder geleverd wordt door de
voeding dan zijn maximale vermogen, "ergens
blijven moet” en dus wordt gedissipeerd.
Vandaar dan ook, dat het zin heeft dit maximale
vermogen bij lage uitgangsspanningen te beper
ken. Dit is de funktie van S2, waarmee de sekundaire transformatorspanning om te schakelen is
tussen 24 V (stand a) en 12 V (b). In stand b is de
maximaal door de schakeling te leveren span
ning, en dus de dissipatie bij lage spanningen,
beperkt. Voor de 2,5 A-versie van het voedingsapparaat is een dergelijke schakelaar niet nodig,
aangezien door de geringere te leveren stroom de
dissipatie al binnen de perken gehouden wordt.
De sekundaire spanning van de trafo kan bij de
2,5 A-versie altijd 24 V bedragen.
Gelijkrichting en afvlakking zijn konventioneel
van opzet. Het al dan niet aanbrengen van de
tweede afvlakkondensator C2 is rechtstreeks van
invloed op de grootte van de rimpelspanning op
de uitgang van de voeding. Voor de 2,5 A-versie
kan C2 vervallen. Laat men in de 5 A-versie C2
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Figuur 5.47. Het uitgewerkte schema. De
schakeling is uitgewerkt voor twee versies:
een die maximaal 2,5 ampère levert, en een
die 5 ampère aankan.

weg, dan voldoet de voeding niet meer aan de ge
geven specifikaties.
Rond Tl en T2 is op vertrouwde wijze de voorstabilisatie gerealiseerd.
Referentie-element is de zenerdiode Dl. Stabili
serende werking is er alleen wanneer S2 in stand
a staat (en ook bij de 2,5 A-versie, waar S2 ont
breekt), omdat alleen in die situatie het begren
zen van de ingangsspanning voor de eigenlijke
stabilisator en het verdelen van de vermogensdissipatie van belang is. In die situatie is de span
ning op punt B begrensd op 25 i 26 V. Met S2 in
stand b zijn Tl en T2 zonder meer in geleidende
toestand.
Met behulp van T3 en R5 is er voorzien in een
stroombegrenzing. Als de spanning over R5 gro
ter wordt dan ca. 0,7 V, komt T3 in geleiding
Via de LED D2 - die dan oplicht - worden Tl en
T2 gesperd. Met de gegeven komponenten treedt
de stroombegrenzing in werking bij ca. 100 mA
Deze waarde is gekozen omdat bij een dergelijkè
stroom veel komponenten nog net niet de geest
geven — een ideale experimenteerwaarde dus.

Door wijzigen van R5 kan men overigens de
stroom waarbij de begrenzing in werking treedt
naar believen aanpassen. Wel dient men reke
ning te houden met de dissipatie in deze
weerstand, die maximaal 0,7 maal de begrenzingsstroom in ampère bedraagt. De begrenzingsstroom mag overigens niet groter gekozen
worden dan 2 A, omdat anders de dissipatie in
T2 te groot wordt. Bij die 2 A zou, indien de voe
ding wordt kortgesloten, in T2 al zo’n 60 watt
gedissipeerd worden. Door het sluiten van S3
wordt de stroombegrenzing uitgeschakeld. Het
voedingsapparaat heeft dan alleen nog een
kortsluitbeveiliging, die de stroom begrenst op
de maximale stroom van 5 ampère.
De ”echle” spanningsstabilisatie vindt plaats in
IC1. Dit is een spanningsstabilisator van het type
fl A 78HG. Dit IC kan spanningen regelen tus
sen 5 V en 24 V en is bij normaal gebruik bijna
niet kapot te krijgen (zelfs bij abnormaal ge
bruik kost het nog de nodige moeite...).
Behalve de spanningsregeling verzorgt het IC
ook de kortsluitbeveiliging en de beveiliging te
gen termische overbelasting. De specifikaties van
de /LLA 78HG zijn samengevat in tabel 2.
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specifikaties
spanning: 5 ... 20 V, lineair regelbaar
stroom: afhankelijk van uitvoering 2,5 of 5 A
stroombegrenzing: één vaste waarde, plus
kortsluitingbeveiliging bij 5 A
indikatie stroombegrenzing door middel van
LED
meters; omschakelbare meter voor spanning
cq. stroom
load regulation: < 1%
line regulation: < 0,1% (t.o.v. de netspan
ning)
ruisspanning: <75 /UV
rimpelspanning (100 Hz): < 500 p V

Tabel 2.
Specifikaties jll A7B.HG.
50 W (bij 25°C)
maximale dissipatie:
40 V
maximum ingangsspanning:
maximum spanningsverschil tussen
25 V
in- en uitgang:
7A
piekstroom:
3V
dropout-spanning:
4,8 V... 5,2 V
control-spanning:
<1%
load regulation:
<1%
line regulation:
<10 mA
ruststroom:
>60dB
rimpelonderdrukking:
75/uV
ruisspanning:

De uitgangsspanning wordt ingesteld met behulp
van de potmeter PI. Samen met R7 vormt deze
een spanningsdeler. Het IC regelt zijn uit
gangsspanning zo, dat de spanning op zijn ”control”-ingang (pen 3), die dus afkomstig is van de
spanningsdeler, steeds 5 volt t.o.v. de nul (pen 4)
bedraagt. De D3 en D4 zijn toegevoegd om IC1
te beschermen tegen voedingsspanningen die ho
ger zijn dan de ingangsspanning, een situatie die
zich met name kan voordoen bij het gebruik van
de voeding als akkulaadapparaat. In de 2,5 Aversie kan een van de dioden vervallen.
Bovendien is de schakeling beveiligd tegen nega
tieve spanningspieken die onverhoopt op de uit
gang terecht mochten komen. Deze worden on
schadelijk gemaakt met D5.
Aan de schakeling is één draaispoelinstrument
toegevoegd (Ml). Met behulp van schakelaar S4
kan men deze meter omschakelen voor het meten
van spanning (U) of stroom (I). Ten behoeve van
de stroommeting is de shuntweerstand R6 aange
bracht. Voor stroommeting is de meteruitslag te
kalibreren met P2; afregelen voor de spanningsmeting is niet nodig.
Wil een degelijke voeding écht degelijk zijn, dan
dient aan de konstruktie de nodige aandacht
besteed te worden. Omdat een relatief groot aan
tal onderdelen gekoeld moet worden, kan niet al
les worden ondergebracht op de print, die is afgebeeld in figuur 5.48. De komponenten die ge
koeld moeten worden zijn: de brugcel BI, de
transistoren Tl en T2 en de spanningsregelaar
IC1. Vooral T2 en IC1 dienen fors gekoeld te
worden. Voor IC1 dient men rekening te houden
met een dissipatie van 50 W; daarvoor is een uit
de kluiten gewassen koellichaam nodig. IC1 is
ondergebracht in een TO-3 behuizing met vier
pootjes, het onderaanzicht is afgebeeld bij het
schema van figuur 5.47.
De dissipatie van Tl kan oplopen tot 60 W, en
ook hiervoor is dus een zware koeling vereist.
Aan de koeling van de brugcel en van Tl worden
niet zulke eisen gesteld; zij kunnen bijvoorbeeld
tegen de kast van het voedingsapparaat gekoeld
worden. Denk wel om de elektrische isolatie (mika en silikonenpasta) van de te koelen kompo
nenten! IC1 hoeft echter niet elektrisch geïso
leerd te worden en kan dus rechtstreeks op de
koelplaat gemonteerd worden.
De shuntweerstand R6 zal men zelf moeten ma
ken; voor een weerstand van 0,03 f2 zal men in
geen enkele winkel terecht kunnen. Het eenvou
digst maakt men deze weerstand van gewoon
geëmailleerd koperdraad (wikkeldraad) van
0,6 mm diameter. Een stukje van 36 cm lengte,
gewikkeld op een 1 watt weerstand (van bijvoor
beeld 10 k), levert de gewenste weerstand op; de
zelfinduktie van deze zelfgemaakte weerstand is
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Onderdelenlijst
Weerstanden:
R1, R2, R4 = 1 k
R3 = 100fi
R5 = 6,8 Q (zie tekst)
R6 = 0,03 Q (zie tekst)
R7 = 4k7
R8 = 20 k, 1%
P1 = potmeter 22 k (25k) lin
P2 = instelpotmeter 220 Q
(250 Q)
Kondensatoren:
C1 = 4700 /i/40 V
C2 = 4700 /i/40 V (zie tekst)
C3, C4, C5 = 1 yU/40 V tantaal
C6 = 100 /i/40 V

T1 = BD 137, BD 139
ro — PNnn'ï'ï
T3 = BC 107C, BC 547C of ekw.
IC1 = /iA 78HG (Fairchild)
f

Diversen:
F1 = zekering, zie tabel 1
M1 = draaispoelinstrument 1 mA
Tr1 = nettrafo, zie tabel 1
S1, S4 = schakelaar, dubbelpolig
52 = schakelaar, zie tabel 1
53 = schakelaar, enkelpolig, 5 A
La1 = neonlampje (met interne
serieweerstand)
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Halfgeleiders:
B1 zie tabel 1
D1 = zenerdiode 27 V/400 mV
D2 = LED
D3 = 1N5406
D4 zie tabel 1
D5 = 1N4001
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Figuur 5.48. De print. Omdat een relatief groot
aantal onderdelen gekoeld moeten worden,
kan lang niet de volledige schakeling hierop
ondergebracht worden.

voor deze toepassing te verwaarlozen (desnoods
kan deze weerstand bifilair gewikkeld worden).
De weerstand R8 van 20 k met een tolerantie van
1% is goed verkrijgbaar, ook al komt hij niet
voor in de standaard E-12 reeks (wel in de E-96
reeks).
De bedrading van het apparaat dient zorgvuldig
en stevig uitgevoerd te worden. Omdat door de
meeste van de draden een stroom van 5 A moet
kunnen gaan, moet hiervoor niet te dun draad
worden gebruikt. Let er op dat de kast, in
tegenstelling tot het normale gebruik, nergens
met de schakeling verbonden is, maar alleen
met een aparte ”aarde”-aansluitbus. Deze voor
ziening is getroffen om het apparaat voor zowel
positieve als negatieve spanningen te kunnen
gebruiken.

Het enige afregelorgaan in de schakeling is de instelpotmeter P2 ten behoeve van de stroomme
ting met Ml. De gemakkelijkste manier is om
het voedingsapparaat eerst in te stellen op een
uitgangsspanning van ca. 10 V en vervolgens te
belasten met een 45 W-autolamp. In serie met
deze belasting dient een ampèremeter opgeno
men te worden met een meetbereik van minimaal

—r
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®
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Figuur 5.49. Een ontwerp voor de frontplaat
van het voedingsapparaat.
de termische beveiliging in IC1 al snel in werking
treden, omdat de dissipatie in het IC de toegestane waarde van 50 W zou overschrijden. De dissi
patie wordt door het omzetten van S2 tot aan
vaardbare proporties teruggebracht; de konsekwentie daarvan is wel, dat de maximale te leve
ren spanning niet hoger is dan ca. 12 V. De gra
fiek van figuur 5.50 toont, voor de twee standen
van S2, hoe de maximaal te leveren stroom sa
menhangt met de uitgangsspanning van het ap
paraat.
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Figuur 5.50. Uit deze grafiek blijkt het verband
tussen de uitgangsspanning en de maximaal
te leveren stroom. De letters a en b korresponderen met de gelijknamige standen van scha
kelaar S2.
4 A. P2 wordt nu (met S4 in de stand I) zo in
gesteld dat de meter van de voeding dezelfde
waarde aangeeft als de ampèremeter. Let wel;
een ampèremeter is hierbij beslist noodzakelijk,
aangezien de stroom niet berekend kan worden
met behulp van de wet van Ohm (I = U/R) om
dat de weerstand van de lamp niet konstant is
(temperatuur-afhankelijk).
Het gebruik van het voedingsapparaat spreekt
voor zich, met uitzondering van de schakelaar S2
(die dus alleen in de 5 A-yersie aanwezig is)- Zo
als al ter sprake is gekomen dient men deze scha
kelaar in stand b te zetten, wanneer men een gro
te stroom aan de voeding wil onttrekken bjJ een
lage spanning. Zou men de schakelaar bU die
omstandigheden in stand a laten staan, dan zou
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