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Inleiding

nGEDRUKTE
.v.h.r,

SCHAKELINGEN

Zonder gedrukte schakelingen zouden moderne elektronische appara
ten, zoals we die nu kennen, vrijwel onmogelijk zijn. Het is inderdaad
veel eenvoudiger de onderdelen van een elektronisch toestel ordelijk te
rangschikken op een printplaat dan ze zo maar met elkaar door middel
van draadjes te verbinden. Denken we maar eens aan de onmogelijke
toestanden die men soms tegenkomt bij oude radio’s.
Gedrukte schakelingen hebben tevens het voordeel dat alle onderdelen
stevig vastzitten. Ze bieden eveneens de mogelijkheid om modulair te
werken, wat met de oude methode ondenkbaar was.
1.1

Wat verstaat men onder een gedrukte schakeling?

Onder een gedrukte schakeling (in het Engels ’printed circuit’ of kort
weg ’print’) verstaat men gewoonlijk een elektronische schakeling, die
zo uitgevoerd is dat alle onderdelen zich aan één zijde van de montageplaat bevinden (op de ’onderdelenzijde’), terwijl alle, of bijna alle, on
derlinge verbindingen verwezenlijkt worden aan de andere kant van de
plaat (op de ’koperzijde’) en dit door middel van kopersporen, of in ge
val van nood gewone draden.
Varianten hierop zijn onder andere de dubbelzijdige prints (door deze te
gebruiken verkleint men de te gebruiken oppervlakte en vereenvoudigt
men het patroon), alsook de zogenaamde ’pertinax’ platen, waarop
kopersporen en gaatjes volgens een regelmatig patroon reeds door de
fabrikant aangebracht zijn en men de onnodige verbindingen inoet ver
wijderen.
Verder noemt men nu ook de kunststoffen-plaat, die als montageplaat
dienst doet en waarop de bedrading is aangebracht, een print. Het ver
volg van dit deel zal handelen over de praktische verwezenlijking van
prints op kleine schaal.
1.2 De lay-out
a. Definitie
De lay-out (Engels ‘plattegrond’) van een print is per definitie de teke
ning die gevormd moet worden op de koperzijde van de print, opdat de
verschillende onderdelen op de juiste wijze met elkaar verbonden kun
nen worden.
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Als men een elektronische schakeling krijgt volgens een schema, kan
men deze natuurlijk niet gaan bouwen zoals op dat schema:
— op een schema komen soms kruisingen voor;
— er wordt geen rekening gehouden met vorm en afmetingen van de
onderdelen;
— bepaalde delen van het schema mogen niet in eikaars buurt staan;
— enz. . .
Opdat men nu in staat is de schakeling fysisch te verwezenlijken dient
men te beschikken over een lay-out.
b. Soms hebben we geluk en drukt het tijdschrift of het boek dat de
schakeling publiceert de lay-out af. Dan moet men nog slechts contro
leren of de tekening klopt met het schema en dan de lay-out verwezen
lijken op de koperzijde van de plaat.
Indien men wijzigingen wenst aan te brengen of indien men zelf een
schema ontworpen heeft, moet men ook zelf de lay-out maken.
c. Verwezenlijking van de lay-out
Om te beginnen beschikt men over een schema en enkele woorden uitleg
en men kent de uiteindelijke vorm van het toestel dat men wil bouwen.
Een manier om de zaken aan te pakken is de volgende:
Eerste fase
Men tekent een ruwe schets van de opstelling die men wenst. Hierbij
doet men er over ’t algemeen goed aan zich zoveel mogelijk aan het
schema te houden dit om grove fouten te voorkomen.
Zorg er voor dat afregelpunten en aansluitklemmen steeds goed bereik
baar blijven, zodat men in het verdere verloop van de bouw niet te veel
moeilijkheden zal ondervinden.
Men nummert de onderdelen zoals op het schema.
Tweede fase
In een andere kleur tekent men nu de verbindingen tussen de onderdelen
op de reeds verkregen figuur, er goed voor zorg dragend dat geen twee
leidingen elkaar kruisen. Desnoods verlegt men een van de vroegere
sporen of verzet men een onderdeel. Meestal is het mogelijk alle ver
bindingen op de koperzijde te realiseren.
Men zorge er steeds voor dat de positieve aansluiting en de massa goed
bereikbaar blijven op de gehele plaat, want deze punten worden met de
meeste onderdelen verbonden.
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Derde fase
Nu maakt men de volledige tekening opnieuw op een stuk kalkeerpapier, gebruik makend van een onderliggend blad millimeterpapier en
men plaatst de onderdelen op hun definitieve plaats tot op de millimeter
nauwkeurig.
Men zorgt ervoor dat verschillende punten op één lijn liggen. Daardoor
ziet het er netjes uit en men vermijdt geklungel met kromme lijnstukken.
Wat men nu moet doen, hangt volledig af van het procédé dat men ge
bruikt om de tekening op de plaat te zetten.
Indien men de fotografische weg volgt, tekent men het patroon van de
kopersporen nogmaals over op een blad wit papier. Om echt mooie
resultaten te krijgen gebruikt men ’chromekote’ papier. De doorvoerpunten tekent men met in de handel zijnde afdruksymbolen (’pads’ ge
naamd), de verbindingslijnen tekent men met een alcoholstift.
Bij het overtekenen moet men er natuurlijk rekening mee houden dat de
lay-out op de koperzijde moet komen. Men moet dus het doorschijnen
de kalkeerpapier omdraaien om een juist beeld te krijgen.
Indien men de ’directe etsmethode’ gebruikt (zie hiervoor later), kan
men de lay-out onmiddellijk op de plaat overbrengen.
Het spreekt vanzelf dat indien het gaat over werkelijk eenvoudige
lay-outs (tot 10 onderdelen), men de drie hierboven genoemde fasen
achterwege laat en men er één stap van maakt.
Wat men altijd moet doen is de lay-out nogmaals controleren. Heeft
men deze wel goed begrepen. Zijn er geen verbindingen vergeten?
Dit laatste, de controle, doet men het beste op een andere dag, zodat
men weer een frisse kijk op de zaak heeft.
Opmerkingen:
In de industrie worden er natuurlijk andere procedures gevolgd om
lay-outs te tekenen; men heeft hiervoor zelfs tekenaars in dienst.
Indien men werkelijk heel mooie en heel precieze resultaten wil bereiken
maakt men de tekening in het groot (b.v. 4 maal ware grootte) en daarna
verkleint men de verkregen figuur langs fotografische weg.
Bij het tekenen van de definitieve versie van de lay-out moet men
natuurlijk rekening houden met de ware afmetingen van de ver
schillende onderdelen . . .
Zo houdt men b.v. voor weerstanden (1/8 watt) een zogenaamde ’steekafstand’ aan van 12 mm.
Het verdient aanbeveling voor sommige onderdelen verschillende moge
lijkheden te voorzien, dit omdat het kan zijn dat de detaillist het be
doelde model niet in huis heeft. In verband hiermee het volgende: men
kan het beste de onderdelen die men gaat gebruiken reeds van tevoren
aanschaffen. Op die manier vermijdt men moeilijkheden.
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Voor trimpotmeters kan men het beste de opstelling van fig. 1.1 nemen
terwijl men voor condensatoren, die niet van het elektrolytische type
zijn, fig. 1.2 volgt.
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Fig. /. 1 De opstelling van een trimpotrneter.

o
q

=8 mm

ba 2 mm

Fig. 1.2 De opstelling van gewone condensatoren.

Weerstanden die bestemd zijn om vermogens groter dan 1/8 watt te dissiperen hebben ook andere afmetingen. Hiervoor kan men de tabel
raadplegen die zich bevindt in deel 5 bij de beschouwingen over vaste
weerstanden.
Condensatoren van het elektrolytische type variëren sterk in afmetingen
naar gelang hun capaciteit en hun maximale werkspanning.
Men kan het beste tabellen raadplegen die de onderdelenfabrikant uit
geeft.
Indien bepaalde kopersporen grote stromen moeten kunnen verdragen,
doet men er goed aan deze wat breder dan de andere te tekenen.
In de elektronica ('zwakstroom’) werkt men wel niet dikwijls met
stromen van de orde van de ampère, maar de volgende tabel moet wel in
acht worden genomen:
Dikte van het koper
35 /im

70 /^m

1 mm breed

5,5 A

8,0 A

2 mm breed

8,0 A

11,0 A

3 mm breed

10,0 A

14,0 A

Nota
1 pm = 1 micrometer = 10*6 meter, het gebruik van het micron (symbo
lisch: /i) is wettelijk niet meer toegestaan.
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2.

Het basismateriaal

2.1 Zoals reeds gezegd werd, bestaat de plaat waarop de onderdelen
zullen worden gemonteerd, uit een kunststof. Welnu, deze stof is over
het algemeen epoxyglas.
In de handel bestaan er printplaten die langs één zijde of langs weers
zijden bedekt zijn met een laagje koper, waarvan de dikte varieert tussen
25 en 30 micrometer; de standaardplaten zijn echter bedekt met een
laagje van 35 micrometer.
Men kan ook printplaten kopen die bedekt zijn met een laagje fotolak
met daarboven nog een laagje papier of plastic; dit laatste om de lak te
beschermen tegen krassen tijdens de verschillende bewerkingen. Men
dient er wel rekening mee te houden dat deze laag slechts gedeeltelijk be
scherming biedt tegen invallend licht; men moet de fotogevoelige print
platen dus bewaren op een donkere plaats.
2.2 De voorbewerking
Het is logisch dat de detailhandelaar de printplaten niet kan verkopen in
de juiste afmetingen. Men moet de platen dus zelf op maat maken. Dat
doet men het gemakkelijkst als volgt:
Met een Stanley-mes of een hobbymes maakt men een diepe kras in de
koperzijde van de plaat, op de andere zijde zal een dunne bleke streep
verschijnen. Daar maakt men nu ook een diepe kras. Als dat gebeurd is
kan men de plaat in stukken breken, met de blote hand of door hem tus
sen een bankschroef te klemmen.
De vuile breekrand wordt schoongemaakt met een fijne vijl.
Men kan de platen natuurlijk ook zagen met een figuurzaag, hiervoor is
echter meer handigheid en ervaring vereist.
Tot slot van de voorbewerking reinigt men de koperzijde; dit gebeurt
door grondig schuren met staalwol zonder zeep. (Het spreek natuurlijk
vanzelf dat men een fotogevoelige plaat niét mag afschuren . . .)
Voor degenen die niet opzien tegen overbodige kosten, bestaan er
speciale gommen om het koper te reinigen. Dit vinden we echter een
onnodige luxe.
In ieder geval moet men na de voorbewerking een printplaat hebben op
maat, met schone randen, waarop geen vingerafdrukken meer te vinden
zijn.
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2.3 Enkele gegevens over expoxyglas
Expoxyglas is de korte naam voor ’met epoxyhars geïmpregneerde glas
vezelplaat’.
Voor het zogenaamde expoxy G 10 gelden de volgende eigenschappen:
elektrisch: —
—
—
—
—

relatieve permittiviteit: 4,9
vermogensfactor: Etgd = 1,2%
doorslagspanning: 20.103 V/cm
isolatieweerstand: 1012 Ohm
goed bestand tegen vonkoverslag

mechanisch: — maximale werktemperatuur: 165°C
— breukspanning: 260 N/mm2
Ter informatie nog het volgende: naast epoxyglas worden ook nog de
stoffen XXP, XXXP en glasvezelplaat met siliconen gebruikt. Hiervan
kan men echter zeggen dat ofwel de eigenschappen niet zo gunstig zijn
ofwel de kostprijs te hoog ligt.

'
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3.

Het op plaat zetten van de lay-out

3.1 Voor het op plaat zetten van de lay-out bestaan er principieel twee
methodes. De eerste is de zogenaamde directe methode (Engels: 'direct
etching’). De beste methode is echter de fotografische.
De beste methode, inderdaad, want hoewel de prijs iets hoger ligt, heeft
men bij deze methode de volgende voordelen:
— de resultaten zijn onberispelijk;
— men kan met weinig moeite dezelfde lay-out een onbeperkt aantal
keren overmaken.
3.2 De directe methode
In principe komt het er op aan het koper te bedekken met een laagje
voor de etsvloeistof ontoegankelijke stof, op de plaatsen waar het koper
niet mag worden aangetast.
De meest rudimentaire methode is gebruik te maken van nagellak.
Met veel handigheid, ervaring en geduld slaagt men er op den duur wel
in een min of meer geschikte tekening te krijgen maar om uw zenuwen te
sparen en het gejammer van uw ega te vermijden, wordt deze methode
afgeraden.
Men kan gebruik maken van speciale, in de handel verkrijgbare stiften,
maar ook hier zijn de resultaten afhankelijk van de tekencapaciteit van
de gebruiker.
Er moet wel opgemerkt worden dat dergelijke stiften handig zijn om
foutjes te corrigeren en om oppervlakken op te vullen.
De beste methode bij de 'direct etching’ is het gebruik van afwrijfsymbolen.
In de handel zijn verkrijgbaar:
— bolletjes van allerlei soort ('pads');
— strepen en ellebogen van verschillende dikte;
— speciale opstellingen voor transistoren en IC’s;
— lettertjes om uw naam, de naam van de schakeling en allerlei nuttige
aansluitgegevens op de print te zetten.
3.3 De fotografische methode
Zoals reeds gezegd is dit de beste methode en men kan ook hier twee
gevallen onderscheiden: of men koopt een fotogevoelige printplaat, of
men maakt een gewone printplaat zelf fotogevoelig.
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Laten we eerst iets zeggen over het positief.
De figuur die men krijgt zal een precieze kopie zijn van het positief
voorbeeld; men moet dus de grootste aandacht en zorg besteden aan dat
positief.
De tekening zelf moet absoluut geen licht doorlaten. Het positief moet
vrij zijn van plooien, krassen en moet vlak zijn.
Voor het verkrijgen van een positief bestaan vier mogelijkheden:
1. Met fotocopieert de tekening (die nu op chromekote papier staat) op
een transparant. Hiervoor dient men wel over een heel goed fotocopieerapparaat te beschikken, anders is de tekening niet scherp ge
noeg omlijnd.
2. Men kan veel geluk hebben en een boekhandelaar of een drukker in
de buurt hebben, die een speciaal toestel heeft om positieve foto’s te
maken op transparanten. Dit heeft tevens het voordeel dat men figu
ren kan vergroten en verkleinen naar willekeur (nauwkeurigheid!)
3. Men kan de positieven tekenen met de hand, met behulp van afwrijfsymbolen en oostindische inkt. De pen mag niet te hard op het
transparant worden gedrukt en retoucheren mag alleen als alles
droog is. Men doet er goed aan, aan de inkt een weinig geel toe te
voegen. Geel is namelijk de complementaire kleur van UV (waar we
later mee zullen belichten) en slorpt in die hoedanigheid dat licht op.
4. De meest verfijnde maar ook de duurste methode voor het vervaar
digen van een positief is die met de refiexfilm. Een reflexfilm is een
soort transparant dat men over de lay-out uit bijvoorbeeld een tijd
schrift legt. Men belicht de zaak, de film wordt ontwikkeld, gefixeerd
en het positief is klaar. De nadelen van deze methode zijn echter: nog
meer gesukkel met ontwikkel- en fixeerbaden en -vloeistoffen, nog
meer gespecialiseerd materieel en last but not least: de prijs. Als men
slechts rekening houdt met de kostprijs van de film alleen, komt men
aan bedragen waarvoor men twee- of driemaal de print kan kopen in
de 'printservice’ van het betrokken tijdschrift.
3.4 Het zelf fotografisch maken van een printplaat
a. Dit is slechts aan te raden voor mensen met enige ervaring, want hier
bij komt veel geëxperimenteer en probeerwerk kijken.
b. Schoonmaken
Men dient te beschikken over een absoluut vocht- en vetvrije plaat.
Na het reinigen mag men geen oplosmiddelen als alcohol, hexaan of aceton meer gebruiken.
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c. Het aanbrengen van de fotolak
Enige oefening is hiervoor vereist.
De fotolak bevindt zich in een spuitbus, dus zijn hier de gewone veilig
heidsmaatregelen van toepassing: de bus nooit blootstellen aan open
vuur of temperaturen boven de 50°C, de bus nooit doorboren, zelfs niet
als hij leeg is.
Het bespuiten van de platen kan bij daglicht gebeuren, men vermijdt
echter direct zonlicht of helder daglicht. Deze lampen verspreiden name
lijk een grote hoeveelheid UV-licht, waarvoor de platen juist zeer ge
voelig zijn. De omgeving moet stofvrij zijn.
Bij het bespuiten legt men de plaat enigszins schuin en houdt men de bus
op zowat 20 cm er vandaan.
Het beste kan men zonder onderbreking in een heen- en weergaande be
weging spuiten, zie fig. 3.1.

Fig. 3.1
Hoe men de fotolak
op een printplaat aanbrengt.
Na zekere tijd ontstaan er plekken op de plaat; dan moet men de bespuiting stoppen. Na korte tijd vloeit de lak uit in een gelijkmatige
dunne laag. Op warme zomerdagen of in warme lokalen moet men meer
of van dichterbij spuiten. Hierdoor compenseert men de snellere ver
damping van het oplosmiddel.
Wanneer een spuitbus leegraakt, mag men haar niet schuin houden.
Indien de laag ongelijkmatig is kan men de plaat heen en weer slingeren,
resp. snel ronddraaien.
Wanneer men platen van tevoren wil klaarmaken, moet men deze op een
koele plaats bewaren. De lak zelf bewaart men het beste in de koelkast
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(tussen 8 en 12°C), voor het spuiten echter 4 a 5 uur laten ‘chambreren’
(dit is op kamertemperatuur brengen).
d. Drogen

Het drogen kan gebeuren in een droogkast, in een oven met thermostaat-regeling of door IR-stralen (zonder licht!).
De droogtemperatuur moet tussen de 70 en 80°C liggen, niet hoger, en
dat gedurende 15 a 20 minuten.
Te veel, te weinig of te snel drogen leidt tot onregelmatigheden.
Indien men niet over een oven beschikt, kan men de platen gewoon laten
drogen op een donkere plaats; dit neemt dan wel 24 uur in beslag.
e. Belichten
De belichting gebeurt in principe met UV-licht waarvan de golflengte
tussen 360 en 440 nm ligt. (1 nm= 10’1 m)
Gedurende de belichting moet het positief zo vlak mogelijk en zo dicht
mogelijk tegen de print worden gehouden om parallax te vermijden.
Hiervoor legt men kristalglas of plexiglas boven het geheel; men plakt
daartoe het positief tegen de glasplaat en legt deze op de print.
De afstand en de belichtingstijd moeten experimenteel worden bepaald;
ter informatie enkele richtgetallen in nevenstaande tabel.
Er zijn speciale belichtingstoestellen in de handel, doch een handige
knutselaar kan zelf een kastje bouwen met de juiste afmetingen. Dat
krijgt dan binnenin witte wanden en een luchtgat. Indien gewerkt wordt
zonder kastje, moet men wel een UV-beschermingsbril of zonnebril
dragen.
LET EROP dat gedurende de belichting uw positief niet verkeerd ligt,
daarom is een tekst erop zeer nuttig.
ƒ. Ontwikkeling
Voor de ontwikkeling kan men eventueel gebruik maken van ontwikkelingstabletten. De bereiding van de ontwikkelaar gebeurt als volgt:
Men laat de tabletten oplossen in warm water en laat dat voor het ge
bruik afkoelen tot op kamertemperatuur.
Na elk gebruik bewaart men de vloeistof in het donker.
Het gebruik van ontwikkelingstabletten wordt niet aangeraden, niet
alleen vanwege de kostprijs maar vanwege het feit dat bij een vers be
reide vloeistof de ontwikkeling te snel gebeurt, terwijl men elke keer dat
men de vloeistof gebruikt geconfronteerd wordt met een andere ontwikkelingstijd. Uiteraard blijkt de ontwikkelaar dan op de meest onge
lukkige ogenblikken uitgeput.
Veel handiger èn goedkoper is het de ontwikkelaar telkens opnieuw zelf
te bereiden.
Om dit te doen neemt men ongeveer 1/2 1 water dat opgewarmd is tot
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TABEL MET BELICHTINGSTIJDEN
Lichtbron

Afstand

Tijd

Kwikdamplamp
Philips HPR125

30 cm

180 s

Kwikdamplamp
1000 watt

50 cm

90 s

Kwikdamplamp
500 watt

50 cm

150 s

Hoogtezon
300 watt

30 cm

180-200 s
10 a 20 min

Zonlicht
Osram-Vitalux
300 watt

40 cm

4a 8 min

Booglamp
15 A

1 m

4 a 6 min

Gloeilamp
Krypton 100 watt

10 cm

15 a 30 min

handwarmte, giet dit in een vuurvast (plastic of glazen) bakje en voegt er
een afgestreken eetlepel bijtende soda (NaOH, soude caustique) bij. Als
de kristallen opgelost zijn, voegt men er nog een halve liter koud water
bij. Hierdoor koelt de oplossing af en kan ze onmiddellijk worden ge
bruikt. De juiste naam van deze oplossing is natronloog.
Bijtende soda, natriumhydroxide, NaOH is bij elke drogist, doe-het-zelf
winkel of verfhandel te koop, soms onder de Franstalige benaming
’soude caustique’. Normaal wordt bijtende soda gebruikt om verstopte
gootstenen e.d. te repareren, omdat het organische stoffen aantast bij
gebruik met heet water.
Aangezien de kostprijs noch de bereiding problemen oplevert, giet men
na het gebruik de oplossing weg.
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3.5 Fouten in zelfgemaakte fotografische prints
Fout

Oorzaak

Oplossing

sterke violette
randvorming

te dik gespoten

tweemaal zo lang
belichten

ongelijkmatig
belicht

ongelijkmatige
aanbreng van de lak

tewerkgaan zoals beschreven,
evt. 'slingeren’.

stipvorming

temperatuurs
verschillen

spuitbus 5 uur op temperatuur
laten komen

te lange
belichtingstijden

positief absorbeert
teveel UV

heldere folie gebruiken,
geen geel

of

lichtbron geeft
te weinig UV

andere lichtbron of licht
concentreren

of

lak te droog

niet boven 80°C

of

te dikke glasplaat

kristalglas of plexiglas gebruiken

plaat laat zich
niet ontwikkelen

te korte belichting

langer belichten en bron
controleren

pin-holes of
speldeprikken

onvoldoende
droogtijd

min. 15 a 20 min. bij
70 a 80°C

of

te lange ontwikkeling

niet langer dan 2 min. ontwikkelen

lak loopt slecht
uit en vertoont
poriën

oplosmiddel te snel
verdampt

lak dikker spuiten of sproeiafstand verkleinen

onbelichte laklaag
raakt los bij
ontwikkeling

onvoldoende of te
snel gedroogd

voordrogen, d.w.z. de plaat reeds
in de oven leggen terwijl deze warm
wordt; concentratie verminderen

of

te sterke ontwikke
laar
of

te lang ontwikkeld
restsluiers

onderbelichting

langer belichten

of

lak spettert
uit spuitbus

onderontwikkeling

langer ontwikkelen

bus schuin houden

sproeikop 180°C draaien

of

bijna leeg

16

bus recht houden

Opmerking:
Zowel de ontwikkelingstabletten als de natronloog zijn sterk basisch,
het is dus aan te raden met handschoenen en bril te werken. Krijgt men
ondanks alles toch een druppel op zich, dan onmiddellijk afspoelen met
veel koud water.
Houd NaOH in ieder geval buiten het bereik van kinderen en uit de om
geving van zuren.
Ongeacht de ontwikkelaar die men gebruikt gaat men verder als volgt te
werk:
Men legt de plaat in de ontwikkelaar; geen plakband of zo op de achter
zijde want de ontwikkelaar reageert ook lichtjes met het epoxy, zodat de
glans enigszins verdwijnt. Als men nu plakband op de plaat plakt, krijgt
men glanzende plekken, wat niet mooi is.
Men moet zeer goed opletten bij het ontwikkelingsproces. Zodra de
tekening duidelijk zichtbaar is, haalt men de plaat uit de vloeistof en
spoelt men hem af met water. De temperatuur van de ontwikkelaar
dient rond de 25 a 30°C te zijn; bij hogere temperaturen loopt men het
risico dat de onbelichte delen ook worden aangetast.
Foutjes kunnen nu nog worden verbeterd door met een penseeltje fotolak op die plaatsen aan te brengen; deze fotolak heeft men voordien in
het deksel van de spuitbus gespoten.
Als de plaat is afgespoeld, dompelt men hem eventjes in een oplossing
van de etsvloeistof en men spoelt hem dadelijk af.
Op die plaatsen waar de fotolak volledig is verdwenen, merkt men
duidelijk verkleuring van het koper. Op plaatsen waar de lak nog niet
volledig weg is, is dit niet zo. De lak moet dan worden verwijderd door
deze plaatsen te bewerken met een doekje, dat in de ontwikkelaar wordt
gedompeld.
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4.

4.1

Het etsen - Nabewerken

Het etsen

Ongeacht de methode die men gebruikt heeft om de lay-out op de plaat
te zetten, komt het er nu op aan het koper weg te nemen op die plaatsen
waar dit niet nodig is. Hiervoor gebruikt men een etsvloeistof; het etsproces vindt plaats in een etsbad.
Voor de etsvloeistof bestaan verschillende mogelijkheden:
1. IJzer(lII)chloride of ferrichloride (FeCl3) opgelost in water. Men
moet er wel voor zorgen dat de gebruikte oplossing zuiver is; koop de
ferrichloride dus bij de apotheker. Als de concentratie 35° Baumé is
moet men werken met een temperatuur van 25 a 30°C.
2. IJzer(III)chloride aangezuurd met HC1. Dit is een industriële samen
stelling, die zeer goede resultaten oplevert. Deze oplossing kan men bij
de detaillist verkrijgen.
De reactie is:
2FeCl3 + Cu -*• 2FeCl2 + CuCl2
Werktemperatuur: 50°C.
Opmerking:
De etstijd is zeer sterk afhankelijk van de temperatuur.
3. Chroomzuur aangezuurd met H2S04
Hier zijn de volgende reactieschema’s van toepassing.
4H2Cr04 + H2S04 - H2Cr4013 + 3H20 + H2S04
3H2Cr04 + H2S04 - H2Cr010 + 2H20 + H2S04
2H2Cr04 + H2S04 - H2Cr207 + H20 + H2S04
De aldus ontstane chroomzuren tasten het koper aan met vorming van
de chromaten CuCr40I3, CuCr30IO, CuCr207.
4. Ammoniumpersulfaat (S208(NH4)2), opgelost in water van 45 a 50°C.
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5. Aangestipt dient te worden dat men in de industrie ammoniumpersulfaat mengt met zoutzuur (HC1) en waterstofperoxide (H202), om korte
re etstijden mogelijk te maken.
De beste methode voor de amateur is methode nr. 2. De reactie is weinig
kritisch en de resultaten zijn zeer goed. Men gaat als volgt te werk:
De ferrichloride wordt verwarmd in een vuurvaste recipiënt (bijvoor
beeld een gelakte kookpan) of men verwarmt de vloeistof ’au bain
marie’.
Als de oplossing warm genoeg is (er beginnen dampen op te stijgen) giet
men ze in een plat kommetje en legt de print met de koperzijde naar be
neden op het oppervlak. Dit kan men gemakkelijk doen door kleefband
op de achterzijde te plakken en de print zo op te hangen. Het loont de
moeite minstens éénmaal te controleren of er geen luchtblaasjes onder
de plaat zitten.
Als het overtollige koper weggeëtst is - en dat kan men gemakkelijk zien
doordat de sporen als witte lijnen op de achterzijde verschijnen - haalt
men de print uit het bad en spoelt hem af. De vloeistof verdunt men
overvloedig met water en giet men weg.
Indien men gebruik heeft gemaakt van kleefsymbolen, verwijdert men
die met plakband. De stiften lossen op in alcohol, hexaan, enz.
Indien men de plaat zelf fotogevoelig gemaakt heeft, kan men de over
tollige lak verwijderen met aceton, en indien men een kant-en-klare
fotogevoelige print gebruikt heeft, hoeft men zelfs de lak niet meer te
verwijderen; deze vormt namelijk een prima beschermlaagje tegen
oxidatie.
4.2 Nabewerkingen
Als men zo ver is, moeten er nog een aantal nabewerkingen plaats
vinden.
Men moet bijvoorbeeld nog de gaatjes boren op de doorvoerpunten.
Hiervoor gebruikt men een boortje van 1,3 mm diameter, liefst van snelsnijstaal en men laat de boormachine op grote snelheid draaien. Men be
gint aan de koperzijde te boren; de ’pads’ van de kleefsymbolen zijn
voorzien van kleine gaatjes, die nu natuurlijk ook in het koper zitten,
zodat het boortje vanzelf naar de goede plaats wordt getrokken.
Op de plaatsen waar aansluitlipjes moeten komen, of andere buiten
maatse onderdelen, boort men gaatjes van 2 mm. Op de hoekpunten
tenslotte boort men gaten van 3 mm, dit is namelijk de maat van de
schroefjes die men in de elektronica als standaard gebruikt.
Als de gaatjes geboord zijn, reinigt men de print nogmaals; alle stof weg
en geen vingerafdrukken meer, en beschermt men het koper tegen oxi19

datie. Dit kan men doen door de koperzijde in te smeren met een op
lossing van colofoniumkristallen in alcohol (apotheker) of met een
spuitbus die speciaal hiervoor op de markt is.
Het spuiten gebeurt op dezelfde manier als met de fotolak, afstand
echter nu 40 cm. Na het spuiten dient men de spuitbus op zijn kop te
houden en op de sproeikop te drukken tot er niets dan drijfgas meer uit
komt, dit om verstopping te voorkomen.
De colofoniumkristallen zowel als de spuitbus beschermen het koper
tegen oxidatie en zijn soldeerbaar.
4.3 Enkele gegevens over snelsnijstaal
Het is altijd interessant te weten wat voor materialen men gebruikt bij
het vervaardigen van een werkstuk. Zoals reeds gezegd gebruikt men het
liefst snelsnijstaal of snijsnelstaal voor het boren van epoxy.
De samenstelling van snelsnijstaal: koolstof (C) 0,6 tot 0.8%
wolfram (W) 14 a 20%
vanadium (Va) minder dan 2,5%
molybdeen (Mo) minder dan 1 %
kobalt (Co) 5 a 15%, maar niet al
tijd aanwezig.
Zoals bij alle staalsoorten is het niet alleen de samenstelling die de eigen
schappen bepaalt, maar ook de onderlinge rangschikking en verdeling
van de moleculen. Deze wordt beïnvloed door de thermische behande
ling; bij snelsnijstaal is deze als volgt:
Langzame verwarming tot een temperatuur van rond de 800°C, daarna
vlugge verwarming tot 1250 a 1325°C. Harding in een lood- of oliebad
(450 tot 500°C). Soms wordt het ook gehard in de lucht, maar dat geeft
minder gunstige resultaten.
Het ontladen (dit is het voor een tweede keer verhitten om de inwendige
spanningen op te heffen; dit proces verleent aan het staal een zekere
buigzaamheid) gebeurt tussen 530 en 580°C met een tijdsduur die be
paalt wordt door de vereiste kwaliteit.
Het snelsnijstaal verliest zijn hardheid rond 600°C. Qua eigenschappen
ligt het tussen koolstofstaal, dat bijna niet meer wordt gebruikt, en stelliet, dat vooral bij hoge temperaturen betere eigenschappen vertoont.
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OVERZICHT VAN
Overzicht van deel
DEEL EEN
’gedrukte schakelingen’

5.

5.1

Schematisch
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r
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zelf print
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i
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film
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kopen
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belichten
ontwikkelen
r
tabletten
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NaOH
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etsen
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FeCl3 + H20
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FeCl3 + HC1

chroomzuren

s2o8(NH4)2

reinigen
boren
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r
1
colofonium
lak
5.2

Benodigdheden

In het schematisch overzicht werden telkens de beste procedures onder
streept. Hiervoor heeft men de volgende zaken nodig:
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— chromekote papier (drukkerij, papierhandel);
— zwarte alcoholstift (boekwinkel, detaillist);
— etsstift (detaillist);
— fotogevoelige printplaat (detaillist);
— UV-belichtingslamp (elektriciteitswinkel);
— NaOH (apotheek, schilderszaak, loodgieter);
— ferrichloride, industriële oplossing (detaillist);
— baden;
— boortjes van 0 1,30, 2,0, 3,0 in snelsnijstaal (ijzerwinkel);
— spuitbus met beschermende lak (detaillist);
— plakband;
— aceton of dissolvant;
— fijn vijltje;
— Stanley-mes of hobbymes.
Opmerking:
In de handel worden soms volledige printsets aangeboden; deze zijn
echter gezien de prijs niet aan te raden.
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6.

Wat is solderen?

SOLDEREN

Solderen is per definitie het stevig verbinden van twee of meer stukken
metaal in vaste toestand, met behulp van een metallisch bindmiddel - het
soldeersel - dat daartoe in een vloeibare toestand wordt gebracht.
Solderen moet niet worden verward met (autogeen) lassen, want bij sol
deren maakt men gebruik van een verbindingsmateriaal dat niet verwant
is aan het moedermetaal (= het te bewerken stuk), terwijl dit bij (auto
geen) lassen niet het geval is. Nochtans spreekt men bij solderen over
een Mas’ als het gaat over een tot stand gebrachte verbinding.
Men maakt onderscheid tussen hard en zacht solderen. Het harde sol
deersel heeft een smelttemperatuur boven de 600°C, terwijl zacht sol
deersel reeds bij een temperatuur beneden 400°C in vloeibare toestand
overgaat. Soldeersel met een smelttemperatuur tussen 400 en 600°C
bestaat niet.
Hard solderen wordt toegepast bij het hechten van gietijzer, staal e.d. en
geschiedt met toevoeging van messing.
Verder zullen we het alleen nog maar hebben over zacht solderen, waar
bij het soldeersel tot smelten wordt gebracht met een elektrisch ver
warmde soldeerbout.
Ter informatie zij gezegd dat op industriële schaal andere technieken
worden gebruikt zoals dompelsolderen, weerstandssolderen, enz.
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7.

De soldeerbout

De soldeerbout bestaat principieel uit een aansluitsnoer met stekker, een
handvat en een verwarmingselement, een soldeerstifl.
Over het aansluitsnoer dient te worden gezegd dat het lang genoeg moet
zijn (minstens 1,5 m), dat het nergens uitgerafeld mag zijn of gedraaid
en dat de stekker moet voldoen aan de normen, voorgeschreven door de
wet.
Het handvat moet voldoende isolerende eigenschappen hebben, zowel
thermische als elektrische. Vroeger gebruikte men hout, maar de plastics
die nu op de markt zijn hebben veel betere eigenschappen.
Het verwarmingselement moet goed geïsoleerd zijn van de rest van het
toestel; het wordt afgeraden dit gedeelte te vervangen als het defect is.
Het vermogen van het verwarmingselement is natuurlijk sterk afhanke
lijk van het doel waarvoor de bout gebruikt wordt, maar voor ge
middelde toepassingen uit de vrijetijdselektronica volstaat een ver
mogen van 25 a 30 watt.
De soldeerstift bestaat over ’t algemeen uit koper, al dan niet bedekt met
een laagje van een ander metaal.
Over de vorm van de stift kan men geen algemeenheden zeggen, behalve
dat deze sterk varieert van merk tot merk en naargelang het doel. Een
koperen soldeerstift mag, indien dit nodig blijkt, worden bijgevijld; doe
dit echter nooit met een verijzerde stift.
Naast de gewone soldeerbouten bestaan er ook nog de zogenaamde soldeerpistolen. Dit zijn toestellen in de vorm van een pistool en met ver
vangbare stift, die veel gebruikt worden door de professionele elektronicus. Principieel gaat het hier om hetzelfde toestel als de soldeerbout, dus
geen verdere uitleg.
Aan een goede soldeerbout worden een aantal tegenstrijdige eisen ge
steld; ten eerste moet de geleverde hoeveelheid warmte hoog genoeg zijn
opdat geen koude lassen ontstaan en toch mag de temperatuur niet te
hoog zijn, omdat anders het metaal van de stift te snel wordt aangetast.
Ten tweede moet de stift een goede temperatuur hebben op het juiste
ogenblik, met andere woorden zij mag niet te snel afkoelen gedurende
de bewerking.
Een soldeerbout mag ook niet te groot zijn, dit vanwege het gemak ge
durende het werk en omdat de moderne elektronica fel geminiaturiseerd
is. Dit is echter volledig in strijd met de tweede eis, want hoe kleiner de
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stift, hoe kleiner haar warmtecapaciteit, waardoor ze vlugger afkoelt.
De manier waarop men deze eisen op elkaar laat inspelen hangt af van
merk tot merk en van bout tot bout en over ’t algemeen slaagt men er
wel in een goed compromis te sluiten. Het grote probleem met soldeer
bouten is echter de veiligheid: vele bouten zijn ronduit slecht geïsoleerd
en hierop moet men vooral goed letten.
Bij de aanschaf van een soldeerbout moet men bijvoorbeeld controleren
of het snoer niet voorzien is van een platte stekker. Deze moet men niet
nemen, omdat men bij het insteken in de contactdoos het risico loopt de
stekkers met de vingers aan te raken en op die manier dus geëlektrocuteerd te worden.
In de soldeerbouten maakt men ook onderscheid tussen SD en LD
modellen. Hiermee bedoelt men respectievelijk ’short duty’ en ’long
duty’. Dit is belangrijk, daar de SD modellen niet langer dan één minuut
zonder onderbreking mogen werken. Het niet in acht nemen van deze
voorschriften kan leiden tol vroegtijdige slijtage van de stift en ver
branden van de transformator.
Het is aan te raden een statief te gebruiken om de bout zonder brand
gevaar gedurende korte tijd te kunnen wegzetten.
Voor de mensen die echt veel met soldeerbouten moeten omgaan en dus
superieure kwaliteit nodig hebben, bestaan er soldeerbouten met thermostaatregeling. Hierin dient een bimetaaltje als regelaar van de tempe
ratuur. Deze boutjes zijn heel goed, maar verfijnd, dus duur, voor de
vrijetijdselektrotechnicus een overbodige luxe.
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8.

Het soldeersel

Tinsoldeersel of soldeertin is in verschillende vormen te krijgen; men
heeft soldeersel dat bestaat uit 45% tin (Sn) en 55% lood (Pb). Dit heeft
een smelttemperatuur van 228°C en wordt gebruikt voor het solderen
van gewone bedradingen.
Voor het solderen van gedrukte bedradingen bestaat er soldeersel dat
voor 63% uit tin bestaat en voor 37% uit lood; de smelttemperatuur
hiervan is aanmerkelijk lager, nl. 181 °C.
Bovengenoemde soorten zijn ook verkrijgbaar met een klein percentage
ijzer, wat als voordeel heeft dat de soldeerstift minder vlug inbrandt.
Er zij gezegd dat alle goede soldeersoorten voorzien zijn van één of
meerdere kanaaltjes gevuld met hars die als vloeimiddel dienst doet en
daarenboven de gevormde oxiden afbreekt en de las tegen verdere
oxidatie beschermt.
Men moet zich bij de aanschaf van soldeersel niet om de tuin laten
leiden door mooie verpakkingen en kijken naar de werkelijke inhoud.'
Men koopt ook bij voorkeur dunne soldeertin.
Ter informatie nog iets over de verschillende soorten soldeersel die in
andere takken van de techniek gebruikt worden:
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aard

Sn (%)

Pb (%)

blikslagers

45

55

loodgieters

30

70

zinkbewerkers

40

60

9.

Het solderen zelf, speciale gevallen

Nadat de soldeerbout op temperatuur is gebracht wordt de punt schoon
geveegd met een nat sponsje of een droog doekje.
Met een weinig soldeertin wordt de punt nu vertind: men houdt gewoon
het draadje tegen de punt, onmiddellijk smelt het tin en vloeit op de
punt: de stift is vertind.
Het tin moet goed doorvloeien en er mogen geen donkere plekken ach
terblijven.
Men drukt nu het te solderen onderdeel op de print (wel opletten dat het
onderdeel goed zit, d.w.z. dat de juiste pootjes in de juiste gaatjes zit
ten).
Men houdt de schone vertinde stift tegen het draadje en het kopereilandje (langs de koperzijde wel te verstaan); het draadje even tegen de stift
duwen, bout weg en de verbinding is tot stand gebracht.
Men dient er op te letten dat het geheel niet beweegt voordat het soldeer
sel volledig is gestold, anders krijgt men een ’koude las’, wat slechte
contacten en overgangsweerstanden met zich meebrengt.
Het draadeinde dat nu op de print uitsteekt knipt men zo kort mogelijk
af. Heel handig hiervoor is een zogenaamde ’nail-clipper’; dit is een
klein tangetje om nagels mee te knippen.
Indien men blanke draadeinden ergens aan moet bevestigen of met een
klemschroefje moet verbinden, doet men er het beste aan dit draadeinde
te vertinnen. Hiervoor haalt men een stukje van de isolatie weg (0,5 cm
is reeds meer dan voldoende). Dit doet men met een speciaal tangetje of
met de tanden. De blootgekomen koperdraadjes draait men in elkaar en
dit vertint men gewoon door de soldeerstift en het soldeersel er eventjes
tegenaan te houden.
Halfgeleiders in het algemeen en geïntegreerde schakelingen in het bij
zonder verdienen een speciale behandeling gedurende het solderen.
Transistoren en dioden kunnen vernietigd worden als ze aan te hoge
temperaturen worden blootgesteld. Weliswaar hebben de fabrikanten
hiermee rekening gehouden bij de constructie van de behuizing, maar
men dient toch bijzonder voorzichtig te zijn en de stift niet langer dan
enkele seconden in aanraking te brengen met genoemde onderdelen.
Soldeer ook nooit de aansluitdraden van een transistor vlak na elkaar
vast; laat de driepoot de tijd eventjes af te koelen tussen twee lassen
door. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor IC’s.
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Om verder te gaan over IC’s: gebruik IC-voetjes. De soldeerpunten van
een geïntegreerde schakeling willen wel eens in elkaar vloeien, wat ge
knoei tot gevolg heeft. Indien dit gebeurt rechtstreeks aan de pootjes
van de IC, kan dit het einde daarvan betekenen.
MOS (Metal Oxide Semiconductor) - IC’s zijn een geval apart.
De verschillende aansluitingen van deze onderdelen hebben nl. een bij
zonder hoge ingangsweerstand, wat ze zeer gevoelig maakt voor stati
sche elektriciteit. Daarom mag men deze aansluitingen nooit aanraken
met de vingers of met een niet-geaarde soldeerbout. (Voor het aarden
van een soldeerbout is het voldoende de stift te verbinden met de water
leiding of met een buis van centrale verwarming).
De MOS-IC’s zijn ook altijd verpakt in een soort geleidend schuimrub
ber of in een matje van fijn koperdraad. Wacht dan ook altijd tot het
einde om dit IC uit zijn verpakking te halen.
Bij soldeerwerk kan men het beste systematisch te werk gaan. Soldeer
bijvoorbeeld eerst alle weerstanden, dan alle condensatoren enzovoort,
en controleer na elke fase of alle onderdelen er zijn, of ze op de juiste
plaats zitten en of de aansluitgegevens wel in orde zijn (diode’s en
elco’s!).
Indien een fout wordt ontdekt in een schakeling, maakt men de verbin
ding gewoon los. Dit gebeurt met een tinzuigpomp, of indien men zich
dit dure apparaat niet wenst aan te schaffen met tinzuigdraad; bout te
gen soldeerpunt, tin opzuigen, bout weg, klaar!
Als alle onderdelen op de plaat vastgehecht zijn, doet men nog een
laatste controle en verwijdert de onesthetische spetters soldeerhars met
harsoplosmiddel (’flux remover’). Dit kan men bij de onderdelenhande
laar kopen in een spuitbus.
Als allerlaatste bewerking behandelt men de print nogmaals met de be
schermende lak, en dan kan men met de externe aansluitingen beginnen.
Een handig hulpmiddeltje bij het solderen is de ’fix print’; dit is een, ta
melijk goedkoop, systeempje dat alle soorten prints inklemt en in de
meest handige positie houdt om te solderen.
Het wordt terecht de derde hand van de elektronicus genoemd.
Bijvoegsel: benodigheden voor het solderen
—
—
—
—
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soldeerbout, 25 a 30 watt;
soldeersel;
nailclipper;
soldeerpomp of tinzuigdraad;

—
—
—
—

(fix print);
harsoplosmiddel;
beschermende lak;
tang met lange bek.

10.

10.1

METEN
Inleiding Foutentheorie - Herhalingen

Inleiding

Zoals in alle takken van de toegepaste wetenschappen is ook bij de elek
tronica meten van het grootste belang, al was het alleen al om te contro
leren of de schakeling werkt zoals het op papier voorzien werd of om
fouten op te sporen.
De belangrijkste te meten grootheden in de elektronica zijn: stroomsterkte, spanning, weerstand, impedantie (en daaruit capaciteit en zelfinductiecoëfficiënt) en last but not least frequentie.
Men kan onderscheid maken tussen gelijk- en wisselstroommetingen en
tussen analoge en digitale meetinstrumenten.
10.2 Enkele theorema’s uit de foutentheorie
a. Overal waar het op meten aankomt moet men rekening houden met
de fouten die men maakt en die te wijten zijn aan onnauwkeurigheden
van het meettoestel, onnauwkeurigheid van de aflezing en systematische
fouten.
Alhoewel in de praktische elektronica over het algemeen slechts een be
naderd idee nodig is van de grootte van een bepaalde parameter, is het
toch nuttig enkele begrippen uit de foutentheorie op te frissen.
b. Absolute fout:
Als de waarde van een grootheid exact gelijk is aan x en de gemeten
waarde a bedraagt, is de absolute fout gelijk aan dx = x-a.
c. Relatieve fout:
Omdat een absolute fout niets zegt over de grootte van de fout t.o.v. de
gemeten grootheid, definieert men de relatieve fout als:
dx
x

x-a
a

Ze wordt dikwijls uitgedrukt in %, de definitie van de (procentuele)
relatieve fout wordt nu:
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a
29

d. Maximale absolute fout op som en verschil:
z=x +y

dan:

dz = dx + dy

z=x-y

dan:

dz = dx + dy

e. Maximale relatieve fout op produkt en quotiënt:
z = xy

z = x/y

dan:
dan:

dz

dx
dy
---+ —X

z

dz
z

y

dx

—

x

+

dy
y

f. Maximale relatieve fout op een macht:
z = xm

dan:

dz
z

=

mdx
x

(m is een exact bekende scalaire grootheid).
10.3 Herhalingen
Daar alle nu volgende meettechnieken en redeneringen gebaseerd zijn op
enkele principes uit de elektriciteit, volgt hier een korte herhaling daar
van.
a. Wet van Ohm:
Indien men een spanning (potentiaalverschil) aanlegt over de klemmen
van de weerstand, dan zal de stroom die door die weerstand vloeit recht
evenredig zijn met de aangelegde spanning en omgekeerd evenredig met
de waarde van de weerstand; fig. 10.1.
R
U

Fig. 10.1 De wet van Ohm.

Deze wet is fundamenteel en komt altijd en overal terug.
b. Serieschakeling van weerstanden:
Indien men twee weerstanden ’in serie’ (d.i. achter elkaar) schakelt, dan
mag men het geheel beschouwen als een enkele weerstand met als
waarde de som van de twee weerstanden; fig. 10.2a.
Dit kan natuurlijk gemakkelijk uitgebreid worden voor een willekeurig
aantal weerstanden; fig. 10.2b.
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Fig. 10.2a
Serieschakeling van 2 weerstanden.

R1

R2

R = R1+R2

k

Rk

R = I Rj

DR

Fig. 10.2b

i= 1

Veralgemening.

c. Parallelschakeling van weerstanden:
Indien men twee weerstanden ’parallel’ schakelt (d.i. naast elkaar), dan
mag men het geheel beschouwen als een enkele weerstand met als waar
de het produkt van de twee weerstandswaarden, gedeeld door de som
van de twee waarden; fig. 10.3a.
Dit kan natuurlijk ook uitgebreid worden tot een willekeurig aantal
weerstanden; fig. 10.3b.
R1

HljlD-*
Fig. 10.3a
0
R

R=

Parallelschakeling
van twee weerstanden.

R1R2
R1 + R2

2
of I
i= 1

1
Ri

R1
— R2 —

1

"*Rk —

R

I»
R

Fig. 10.3b

,

i

j = j R’

Veralgemening.
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11.

11.1

Elementaire analoge metingen

Meetinstrumenten met analoge aflezing

Het gaat hier om instrumenten waarbij de stand van een naald ten op
zichte van een schaalverdeling (of vice versa) inlichtingen verstrekt over
de grootte van de te meten grootheid.
Principieel komt het er in deze toestellen op neer de grootte van een
stroom te koppelen aan een mechanische uitwijking; het verband wordt
gerealiseerd langs magnetische of thermische weg.
In feite bestaat er geen verschil tussen een ampèremeter, een voltmeter
en een ohmmeter; daarom brengt men de drie mogelijkheden dikwijls in
één toestel aan: de universeelmeter of multimeter.
11.2 Stroommeting
Het meten van een stroom gebeurt in serie; d.w.z. indien men een
stroom moet meten, moet men het meettoestel in serie plaatsen met be
lasting.
Bijgevolg moet de inwendige weerstand van het meettoestel zo klein mo
gelijk zijn, of in ieder geval toch te verwaarlozen ten opzichte van de be
lasting. Zo wordt de te meten stroom zo weinig mogelijk beïnvloed door
het feit dat het meettoestel in de kring wordt gebracht.
Indien men stromen wenst te meten die buiten het meetbereik liggen van
het beschikbare toestel, kan men deze ’shunteren’, dit is het parallel
schakelen van een weerstand (de shunt) over het toestel, die dan een ge
deelte van de stroom voor zijn rekening neemt (zie fig. 11.1).
Ri : de inwendige weerstand van de ampèremeter;
Rs : de shunt;
Rl : de belastingsweerstand;
I : de stroom door RL;
Ij : de stroom door de ampèremeter;
I2 : de stroom door de shunt;
UB: de spanningsbron.
UB
Fig. 11.1 • Stroommeting-shuntweerstand.
In fig. 11.1 zijn:

Tevens weten we dat:. Ij +12 = I
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De 'vermenigvuldiger’ van een shunt is:

m=

Voorbeeld:
Een milli-ampèremeter met een inwendige weerstand van 5 ohm die een
maximale uitslag geeft voor Ij = 15 mA. Wil men het toestel gebruiken
als ampèremeter voor een shunt van maximaal 15 A, dan moet men de
milli-ampèremeter shunteren.
De vermenigvuldiger is:
15
- 3 = 1000.
15.10
De shuntweerstand moet dus zijn:
1000= RS + 5 dus Rs = 5 mQ
Rs

In wezen is een hele reeks weerstanden voorzien in de multimeter. Dit
om voor elk geval apart de relatieve fout zo klein mogelijk te houden.
11.3 Spanningsmeting
De uitwijking van de naald wordt teweeggebracht door een stroom die
evenredig is met het te meten potentiaalverschil (wet van Ohm).
Spanningsmeting gebeurt parallel met de belasting. De inwendige
weerstand van het meettoestel moet groot zijn, zodat de opgeslorpte
stroom gering is en de vervangingsweerstand van het stelsel belastingmeter zo goed mogelijk overeenkomt met de waarde van de belastingsweerstand.
Indien men spanningen wenst te meten die buiten het bereik van het
toestel vallen, moet men gebruik maken van een ’voorschakelweerstand’,
die in serie met de meter wordt geplaatst en een deel van de spanningsval
voor zijn rekening neemt (zie fig. 11.2).
In fig. 11.2 zijn:
Ri

lM__ RV
lL

RL

IH
UB

Ri
Rv
Rl
I
IL
IM

:
:
:
:
:
:

de inwendige weerstand van de meter;
de voorschakelweerstand;
de belastingsweerstand;
de totale stroom;
de stroom door de belastingsweerstand;
de ’meetstroom’.

Fig. 11.2 Spanningsmeting-voorschakeiweerstand.
Tevens weten we dat: Il + Im = 1
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De Vermenigvuldiger’ van een voorschakel weerstand is:
Voorbeeld:
Men beschikt over een voltmeter, Rj = 1 MQ, die een maximale uitslag
vertoont bij 10 V. Men wil deze echter gebruiken voor het meten van een
spanning die in de buurt van de 100 V ligt.
m = M. = Rv dus Rv= 10 MQ
10
106
In werkelijkheid zijn een hele reeks voorschakelweerstanden voorzien in
de multimeter; bij elk dezer weerstanden hoort een schaal op het toestel.
De inwendige weerstand van een voltmeter wordt aangeduid met Q/V.
Voorbeeld:
Een voltmeter met drie bereiken 30-100-300 V heeft een inwendige
weerstand van 1000 Q/V, dan:
op bereik 30 V — Ri= 30 kQ
100 V — Rj= 100 kQ
300 V —R: = 300 kQ
11.4 Weerstandsmeting
Voor het meten van een weerstand legt men principieel een spanning aan
over deze weerstand en meet men de stroom die erdoor loopt door mid
del van een ampèremeter.
Daar het dus in feite gaat om een stroommeting, dient de inwendige
weerstand van de meter zeer klein te zijn t.o.v. de weerstand die men
meet.
In werkelijkheid bevindt zich een spanningsbron in het meettoestel zelf
(ziefig. 11.3).
In fig. 11.3 zijn:

Km
"

1

M*
UB

R : de bekende weerstand,
ingebouwd in het toestel;
Rx : de te meten weerstand;
Ri : de inwendige weerstand van de ampèremeter;
UB : de spanningsbron ingebouwd in het toestel;
I : de meetstroom.

Fig. 11.3 Weerstandsmeting.
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Alvorens men aan de meting begint, moet men de zogenaamde ’tonneerbewerking’ uitvoeren; dit is niets anders dan het ijken van de meter.
Hiertoe zet men de keuzeschakelaar op ’R’ en regelt men de meter op
mechanische wijze op de stand ’R’.
In sommige toestellen moet men gewoon de uitwendige klemmen kort
sluiten en de meter op nul ohm regelen.
Deze tonneerbewerking moet men uitvoeren vóór elke serie weerstandsmetingen, omdat men op die manier rekening houdt met de eventuele
uitputting van de inwendige batterij.
11.5

Wisselstromen

Onder een wisselstroom verstaat men een stroom die in functie van de
tijd verandert volgens de formule:
I = I0sincut
Nu in feite I = nqSv, zodat n = aantal elektronen per volume-eenheid, q
de lading van een elektron (de 'elementaire lading’), S de doorsnede van
de beschouwde geleider en v de driftsnelheid van de elektronen.
Aangezien n, q, S constant zijn in de tijd, zal het dus de driftsnelheid
zijn die zal veranderen.
De elektronen zullen een trillende beweging ondergaan rondom een ge
middelde positie, beweging waarvan het ritme wordt bepaald door co en
de grootste uitwijking door de amplitude van de stroom.
Onder effectieve waarde van een wisselstroom verstaat men de waarde
van een gelijkstroom die in eenzelfde weerstand gedurende dezelfde
tijdsspanne eenzelfde hoeveelheid warmte zou maken.
Men toont aan:
I 23 0,71c
leff =

VT

Hiermee komt een effectieve spanning overeen die gegeven wordt door
de betrekking:
Ueff =

u° 3 0,7Uo

TT

Het zijn nu juist deze waarden Ieff en Ucff die men gaat meten als men
een wisselstroommeting doet.
Indien men dit voor ogen houdt kan men, mits eventuele technologische
aanpassingen, wisselstromen en -spanningen meten op een identieke
wijze als gelijkstromen en -spanningen. Men onthoudt daarbij dat de
werkelijke topwaarde 1,4 maal hoger ligt dan wat men afleest op de
meter.
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11.6 Verschillende types van ampèremeters
a. De draaispoelampèremeter of Deprez d’Arsonval galvanometer
bestaat uit een permanente hoefijzermagneet, een cilindervormige weekijzeren kern die om een verticale as kan bewegen, maar in deze‘beweging
gehinderd wordt door een wringdraadje.
Op de kern bevindt zich een spoel.
Een spiegeltje of een naald is solidair opgesteld met de draaispoel (waar
de te meten stroom door loopt).
De draaispoelampèremeter is zonder gelijkrichter slechts bruikbaar voor
gelijkstromen en heeft dan een lineaire schaal, dat wil zeggen dat de uit
wijking van de naald (of van de lichtspot) recht evenredig is met de
doorlopende stroom. Als men het toestel toch wenst te gebruiken voor
wisselstromen moet men, zoals reeds gezegd, een gelijkrichter gebrui
ken; de schaal wordt dan echter onregelmatig.
b. De dynamometer of elektrodynamische meter is in feite niets anders
dan een draaispoelampèremeter waarin de permanente magneet ver
vangen is door een met de meetstroom bekrachtigde solenoïde. Dit
toestel is onmiddellijk te gebruiken voor wisselstromen, de schaalver
deling is kwadratisch.
c. De ferrodynamische instrumenten van het aantrekkingstype bevatten
een weekijzeren kern die onderworpen wordt aan het magnetische veld,
opgewekt door een spoel die doorlopen wordt door de te meten stroom.
De ferrodynamische instrumenten van het afstotingstype bevatten in de
door de te meten stroom doorlopen spoel twee staafjes, het eerste vast
en het andere beweeglijk opgesteld, solidair met de wijzeras. Het mag
netische veld magnetiseert de beide staafjes op dezelfde wijze, waardoor
ze elkaar afstoten.
Beide ferrodynamische instrumenten zijn bruikbaar voor gelijk- en
wisselstromen en hebben een onregelmatige schaal.
d. De hittedraadampèremeters zijn gebaseerd op de lengte-uitzetting van
een dunne draad, onder invloed van een door joule-effect veroorzaakte
temperatuurstijging.
In eerste benadering is de schaalverdeling kwadratisch, zowel voor
gelijk- als voor wisselstroom. Deze toestellen worden vooral gebruikt
voor HF-metingen.
Het meest gebruikte type is de draaispoelampèremeter.
11.7 Algemene opmerkingen over het gebruik van de universeelmeter
— Vóór de meting regelt men de wijzer op zijn nulpunt.
— Men dient de juiste stroomsoort te kiezen; AC (alternating current)
of DC (direct current).
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Over het algemeen is de schaalverdeling of ten minste de keuzeschaal
voor AC in het rood, terwijl deze voor DC in het zwart is.
— Men zet de keuzeschakelaar op het hoogste, of indien bekend op het
juiste meetbereik.
11.8

De keuze van een multimeter

Multimeters variëren sterk in prijs en kwaliteit.
De duurste toestellen bezitten een versterker om de ingangsweerstand te
verhogen met eventueel uitgebreide elektronica om de nauwkeurigheid
te verhogen.
Voor de meeste vrijetijdselektronici zijn de dure snufjes overbodig en
volstaat een betrekkelijk eenvoudig toestel.
Bij de aanschaf van een universeelmeter lette men op de volgende pun
ten:
— De gevoeligheid moet zo groot mogelijk zijn; 20 kQ/V of meer.
— De meter moet spanningen, stromen (AC en DC) zowel als weerstan
den kunnen meten.
— De spanningsbereiken moeten gaan van IV tot zeker 300V DC en van
10 tot 300V AC.
— De weerstandsschaal moet weerstanden aankunnen tussen 10 en
1 MQ.
— Beveiliging tegen overbelasting is meer dan wenselijk.
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12.

Het meten van capaciteiten, zelfinducties en frequenties

12.1 Wiskundig addendum: complexe getallen
Een complex getal [z] is per definitie een koppel reële getallen (a,b), de
verzameling der complexe getallen wordt C genoemd.
De gelijkheid tussen twee complexe getallen wordt gedefinieerd als
volgt:
(a,b) = (c,d)«.a = c én b = d
De som van twee complexe getallen wordt verkregen als volgt:
(a,b) + (c,d) = (a + b, b + d)
De optelling van complexe getallen heeft de volgende eigenschappen:
— ze is inwendig, d.w.z. de som van twee complexe getallen is opnieuw
een complex getal;
— ze is associatief, d.w.z.
[z,] + [zj + [zj - [zj + ([z2] + [z3])
-([z,] + [z2]) + [z3]
— er bestaat een neutraal element voor de optelling, nl. (0,0) want:
(a,b) + (0,0) = (a,b) = (0,0) + (a,b)
— elk complex getal bezit een symmetrisch element; dit is een complex
getal waarvoor geldt dat de som met het oorspronkelijke getal het
neutraal element geeft, inderdaad:
(a,b) + (- a, - b) = (0,0) = (- a, - b) + (a,b)
Een verzameling die deze eigenschappen bezit (inwendig, associatief,
neutraal element en symmetrisch element) wordt genoemd voor de be
treffende bewerking, dus C, + is een groep.
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Als bijkomende eigenschap voor de optelling ziet men nog dat:
[zj + [zj = [zj + [Zi]

Dit wordt de commutativiteit van de optelling genoemd (van het werk
woord commuteren = omwisselen).
Het verschil tussen twee complexe getallen wordt gedefinieerd als volgt:
[z,] — [zj = [z,] H--- ([zj)
of:

(a,b) - (c,d) = (a,b) + (- c, - d)
Daar de aftrekking neerkomt op de som van een complex getal met het
symmetrisch element van een ander, heeft C dezelfde eigenschappen
voor het verschil van twee complexe getallen, dus C, - is een commuta
tieve groep.
Een eigenaardige definitie is die van het produkt van twee complexe ge
tallen:
(a,b). (c,d) = (ac - bd,ad + bc)
Men kan nagaan dat C,. een commutatieve groep is.
De deling van twee complexe getallen kunnen we afleiden als volgt:
Het neutraal element voor de vermenigvuldiging is (1,0). Inderdaad:
(a,b) .(1,0) = (a,b). Welnu, het omgekeerde element van een complex ge
tal is dat koppel dat als produkt met dat getal het neutraal element op
levert, d.w.z.
(a,b) -► omgekeerd element (x,y)
zodat (a,b). (x,y) = (1,0); uitwerken en oplossen van het verkregen stelsel
geeft ons:
x = a/(a2 + b2) en y = -b/(a2 + b2),
dus het omgekeerde element van (a,b) is (a/(a2 + b2), -b/(a2 + b2)).
Welnu, het quotiënt van twee complexe getallen is het produkt van het
ene met het omgekeerde van het andere, dus:
(a,b)/(c,d) = (a,b). (c/(c2 + d2), - d/(c2 + d2))
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Opmerking:
Als we R de verzameling der reële getallen noemen, kunnen we die ver
zameling in feite beschouwen als een deelverzameling van C. We stellen
per afpraak:
a = (a,0)
Zojuist hebben we gesproken over het complexe getal (1,0), als zijnde
het neutrale element voor de vermenigvuldiging. Welnu, we definiëren
nu een nieuw complex getal j zodat:
j = (0,1)
Een speciale zaak is wel de machten van j:
*) j2 + j.j = (0,l).(0,l)=-l
dus in feite:

j is de vierkantswortel van (- 1)

*) j3=j-j-j = (0,l).(0,l).(0,l)= -j
*) j4=l
enzovoort.
Laten we nu echter een andere afspraak maken in verband met het reeds
gestelde:
(a,b) = (a,0) + (0,b)
= a + (0,b)
= a +(b,0)(0,l)
= a + jb
dus:
(a,b) = a+jb
Per definitie noemen we a het reële deel en b het imaginaire deel van het
complexe getal.
De bewerkingen worden nu geschreven als:
*) a+jb = c+jd = a = c én b = d
*) (a+jb) + (c+jd) = (a + b) + (b + d)j
*) (a+jb). (c+jd) = (ac - bd)+j(ad + bc)
40

Daar complexe getallen koppels zijn, kan men ze ook beschouwen als de
coördinaten van punten in tweedimensionale ruimtes (zie fig. 12.1).
We merken op dat het punt dat overeenkomt met (1,0) de eenheid vormt
van de x-as. Dit getal is in feite reëel, dus noemen we de x-as de reële as.
Het punt dat overeenkomt met j = (0,1) is de eenheid van de y-as, die we
in het vervolg de imaginaire as zullen noemen; j is de imaginaire eenheid
en alle andere getallen wier bijbehorend punt op de y-as gelegen is, noe
men we imaginaire punten.
y

i

o

Fig. 12.1

OP)

(Q.O)

Vectoriële voorstelling van een complex getal.

Bij elk punt p, en dus bij elk complex getal, kan men zich nu ook een
vector denken die vertrekt bij het begin en die aankomt in p, dus:
complex getal
z = (a,b)

-►
punt met -*•
•*- coördinaten *(a,b)

vector
OP

Een complex getal kan men dus evengoed voorstellen als een twee di
mensionale vector.
De bewerkingen met complexe getallen komen nu overeen met bewer
kingen met vectoren, zie fig. 12.2.
v
P3
y.

Sa

7/
s

pi

/

/

/

/

'pi

o

Fig. 12.2 Som van twee complexe getallen.
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Een andere definitie in verband met complexe getallen is de modulus
van dat getal:
z = \/ a2 + b2

voor z = (a,b)

In feite is z niets anders dan de lengte van de vector OP (zie stelling van
Pythagoras).
Het argument van een complex getal is per definitie in de hoek (georiën
teerd) vanaf de x-as tot aan OP, zie fig. 12.3.
y

p

o

Fig. 12.3 Modulus en argument.

Men ziet onmiddellijk dat de volgende betrekkingen van toepassing zijn:
b
a = bg tg —
a = zcosa
a
b = zsina

Z2 = a2 + b2

zodat in feite:
z = (a,b) = a+jb = zcos a + jzsino
of:

z = z(coscH-jsina)

De gelijkheid wordt nu:
Z](coscri + jsino,) = z2(cosa2 + jsinaj
als en slechts als:
Zj =z2 én aj = a2.

Het produkt: na uitwerken krijgt men dat:
Zj. z2 = z,z2(cos(a! +

+jsin(a, + o-J).

Dit wordt de regel van De Moivre genoemd.
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Een zeer bijzonder geval is het produkt van een complex getal met j:
(N.B.: j = l(cos 90° + jsin90°)).
Men berekent:
z(cosx-f-jsinx).l(cos 90°+jsin 90°) = z[cos(x + 90o)+jsin(x + 90°)].
In feite hebben we dus de overeenkomstige vector gedraaid over +90°,
terwijl de oorspronkelijke lengte bewaard bleef.
Dus:

jOP = OQ met OQ±OP en IIOQII = IIOPII

zie fig. 12.4.

Fig. 12.4

Vermenigvuldiging met j.

12.2 Vectoriële voorstelling van een sinusoïdale trilling
Laten we een punt P beschouwen dat een eenparige cirkelvormige bewe
ging uitvoert op een cirkel met straal R. De beweging is eenparig, dat wil
zeggen dat de hoeksnelheid constant is.
d0

N.B.: co = -Tdt

Laten we nu vanuit P een loodrechte neer op de y-as (zie fig. 12.5a) dan
krijgen we het punt P’, het voetpunt van die loodlijn.

Fig. 12.5a
Voorstelling van een trilling door een ronddraaiende vector.

Daar P ronddraait, zal P’ een op- en neergaande beweging maken op de
y-as; deze beweging noemen we een triling.
Door de goniometrie weten we dat:
MOP’II = IIOPII sinö

de

nu co = — -*codt = de -*cot = 0
dt
en ook: IIOPII =R
dus:

IIOP’II = Rsincot

Daar het verband tussen II OP’II en R sinusoïdaal is, noemen we de be
weging van P’ een sinusoïdale trilling.
Indien we IIOP’II grafisch uitzetten in functie van t, krijgen we fig.
12.5b.
iiop'b,

ut

Fig. 12.5b
Grafische voorstelling van een sinusoïdale trilling.

-r

In het vervolg stellen we nu een sinusoïdale trilling, van welke aard ook
(geluidsgolf, wisselspanning), voor door een ronddraaiende vector, de
lengte van die vector evenredig zijnde met de amplitude van de trilling
en de hoeksnelheid evenredig met het argument van de sinus.
Om op een bepaald moment de ogenblikkelijke waarde van de trilling te
verkrijgen, volstaat het op dat moment de projectie te maken van de
vector op de y-as.
Nu hebben we zojuist gezien dat we een complex getal met een vector
kunnen identificeren. Het omgekeerde is ook waar, zodat bijgevolg elke
trilling kan voorgesteld worden als een complex getal (dat met de tijd va
rieert), dus:
trilling
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-►

ronddraaiende
vector

-►

complex getal
afh. v/d tijd

12.3 Toepassing op wisselstromen
Zoals we weten is een wisselstroom niets anders dan een sinusoïdale tril
ling van elektronen rondom een gemiddelde positie en we kunnen dus
een wisselstroom (en een wisselspanning) voorstellen door een rond
draaiende vector en dus als een variërend complex getal.
12.4 Keten met gewone (Ohmse) weerstand
Op de weerstand R wordt een wisselspanning [U] aangelegd die een wis
selstroom zal opwekken [I]; deze zal dezelfde fase hebben als de span
ning [U], zodat:
U0/I0 = R (wet van Ohm)
waarin U0 en I0 de amplitudo’s zijn van [U] en [I] (de moduli).
Definieert men nu de complexe impedantie [Z] als:
[U]/[I] = [Z]
dan zien we bij uitwerking dat deze niets anders is dan de verhouding
van de twee moduli (daar waar de twee grootheden [U] en [I] in fase
zijn) dus:
[Zr] = [U]/[I] = R = U0/I0
Zeer belangrijke opmerking:
Met [Z] gedefinieerd als verhouding van [U] en [I], blijven de funda
mentele wetten gelden, d.w.z. de wet van Ohm, de wetten van parallel
schakeling en serieschakeling. Deze definitie laat ons toe met impedanties te werken als met weerstanden.
12.5 Keten met spoel
We weten dat een spoel zich verzet tegen een verandering van de stroom.

Fig. 12.6a Keten met spoel.

t

lilL[u]_

Bij het opkomen van de stroom is de spanning die over de spoel staat, in
de andere richting gericht (wet van Lenz), terwijl ook bij het dalen van
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de stroom de spoel zich daartegen verzet; ze laat een spanning ontstaan
die probeert de stroom te onderhouden. Het gevolg van dit alles is dat
we een spannings- en stroomverloop krijgen zoals in fig. 12.6b.

Fig. 12.6b Grafische voorstelling van I en U.
De wisselspanning [U] over de zelfinductie bereikt 90° vóór de wissel
stroom [I] zijn maximum, minimum en nulpunt in elke cyclus. Men zegt
dat de spanning 90° voorijlt of dat de stroom 90° naijlt.
De momentane waarden worden gegeven door:
U = UDsincüt

.ü

= I0COSCüt

ut

I

Fig. 12.6c Vectoriële voorstelling van I en U.

12.6 Keten met condensator
Wanneer aan een condensator een wisselspanning wordt aangelegd, zal
deze zich voortdurend laden en ontladen en ingevolge de aard van de
aangelegde spanning zal de stroom een wisselend verloop vertonen.

W
------ - fu] -------

Fig. 12.7a Keten met condensator.

Wil er een spanning over de klemmen van de condensator kunnen ver
schijnen, dan is er een wisselstroom nodig. Daar waar de spanning sta
tionair (maximaal of minimaal) is, zal de stroom nul zijn en omgekeerd.
Dit geeft een verloop zoals in fig. 12.7b.
De stroom ’door’ de condensator (in feite loopt er geen stroom door de
condensator doch dit is bij wijze van spreken) bereikt 90° voor de span-

46

i

ning zijn minima en maxima; men zegt dat de stroom voorijlt of dat de
spanning naijlt.
l.U
i

Fig. 12.7b Grafische voorstelling van I en U.
De momentane waarden van een stroom en spanning worden gegeven
door projectie van de vectoren op de y-as, dus:
U = U0sinwt
,u

i
I = IQCOSCüt
>ut

waarin I en U de momentane waarden zijn.
Fig. 12.7c Vectoriële voorstelling van I en U.
12.7 Complexe impedantie van L en C
[ZL] = [UL]/[IL] = U0/ - jl0=jwL
dus: [ZL] = jcoL
. 1
Zc = [Uc]/[Ic] = U0/jI0=-j—
dus: [Zc] =—j

1
cüC

12.8 Reëel gedrag van spoelen en condensatoren
a. Een condensator vertoont verliezen die te wijten zijn aan het feit dat
het diëlectricum niet perfect isolerend is. Het gevolg is dat er een lek
stroom ontstaat en dat de reële stroomsterkte slechts 90°—ó voorijlt op
de spanning (de lekstroom is een vector die dezelfde fase heeft als de
spanning); fig. 12.8.

47

In die figuur zijn: I,: de theoretische stroomsterkte (zonder rekening te
houden met verliezen).
Ij:
de lekstroom
Tr
Tr: de reële stroom.

Fig. 12.8 Reëel gedrag van een condensator.

*0

h

Dit heeft tot gevolg dat men een condensator kan vervangen door een
equivalent schema dat ofwel een serie- ofwel een parallelschema kan
zijn. (fig. 12,9).

Fig. 12.9 Equivalent schema van een condensator.
Er moet gelden dat [Zj = [Zp], dus:

1
1

Rs +

i“c

= 1 +jcüC
RP

b. Bij de inductiespoel ontstaan er in werkelijkheid parasitaire condensatortjes tussen de windingen en is de weerstand van de draad ook niet
precies gelijk aan nul. Dit heeft tot gevolg dat men een inductiespoel kan
vervangen door een equivalent schema, zie fig. 12.10.

nc

Fig. 12.10 Equivalent schema van een spoel.

Hier geldt:

[Z] =
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(R+jcoL). 1
jcoC
r+ja)L-f- 1
jcoC

12.9 De wetten Van Kirchoff
De wetten van Kirchoff drukken fundamentele eigenschappen uit van
passieve netwerken: ze zijn zowel geldig voor gelijk- als voor wissel
stromen.
Zoals reeds gezegd zijn ze alleen geldig in passieve netwerken, dus geen
transistoren of operationele versterkers in de kring, echter wel weerstan
den, spoelen en condensatoren.
a. Stroom wet of wet der knooppunten
’ln elk punt van een lineair passief netwerk is de vectoriële som van de
stromen gelijk aan nul’. Zie fig. 12.11.

n
I I=o
i= 1

Fig. 12.11

Wet der knooppunten.

b. Spanningswet of wet der mazen
’ln elke gesloten lus van een lineair passief netwerk is de vectoriële som
van de spanningen gelijk aan nul’. Zie fig. 12.12.
n
I v i=0
i= 1
Fig. 12.12 Wet der mazen.
12.10 Wisselstroombruggen van het Wheatstonetype
De theorie die hierboven werd gegeven had enkel als doel wat volgt beter
begrijpelijk te maken.
Een Wheatstonebrug is algemeen gesproken een schakeling zoals in fig.
12.13.
De vier complexe impedanties kunnen voorkomen van onverschillig
welke passieve elementen, ohmse weerstanden, spoelen en condensato
ren.
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Men zegt dat de brug in evenwicht verkeert als tussen de punten I en II
geen spanning staat, dus dat er geen stroom tussen kan vloeien, terwijl
er tussen A en B toch een spanning wordt aangelegd.
Ud („ Cz2]
(Q)

r

(t>)

.1

[Z3] (,i> Cz*3
'V

Fig. 12.13 De brug van Wheatsione.

Noemen we [I,] de stroom door [Z,] en [UJ de potentiaal van (i), dan
gelden bij evenwicht, door toepassing van de wet, de knooppunten op (i)
en (ii):
[iiMÜ

U)

en [IJ = [I3]

(2).

Dit kan men schrijven als (wet van Ohm)
[ZJ ([UJ-[UI])=[Z2] ([U,]-[Ub]) (1’)
en [ZJ ([UJ - [Ud) = [ZJ ([U„] - [U J) (2’)
Nu zijn bij evenwicht [Uj] en [UJ gelijk, dus:
[Z,] ([Uj)-[Uj) = [Z2] ([UJ-[UJ) (1’)
[ZJ ([UJ - [UJ) = [ZJ ([UJ - [UJ) (2”)
Vermenigvuldiging van het rechterlid van (1’) met het linkerlid van (2”)
en ook van het linkerlid van (1’) met het rechterlid van (2”) geeft de vol
gende gelijkheid:
[Z,l [ZJ ([UJ - [UJ) ([Uj-[Ub]) =
[ZJ[ZJ([UJ-[UJ) ((UJ-[UJ)
of:

[Z,] [Z3]=[ZJ [ZJ

(3)

Dit is de evenwichtsvoorwaarde van de brug van Wheatstone.
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Opmerkingen:
1. Een handige en snelle methode om het evenwicht van een Wheatstonebrug te bepalen is door middel van een toongenerator en een kop
telefoon. De toongenerator sluit men aan op A en B, terwijl de koptele
foon tussen I en II komt.
Een van de impedanties maakt men regelbaar en deze regelt men dan
ook bij, tot er in de koptelefoon niets meer te horen is. Dan is de brug in
evenwicht en geldt de betrekking (3).
Als frequentie van de toongenerator kan men het beste iets in de buurt
van de 4000 Hz nemen, omdat het menselijk oor daar juist het gevoe
ligste is.
2. De Wheatstonebrug wordt in alle takken van de wetenschap gebruikt,
bijvoorbeeld:
—
—
—
—

in de mechanica: met rekstrookjes;
thermische metingen en regelingen: NTC en PTC;
optische metingen LDR;
drukmetingen: opnemer van Hottinger-Baldwin.

3. De Wheatstonebrug is zowel voor AC als voor DC bruikbaar (voor
DC weliswaar alleen met ohmse weerstanden en een meter tussen I en
II).
12.11

Meting van capaciteiten met de brug van Sauty

De brug van Sauty (zie fig. 12.14) is in feite niets anders dan een Wheat
stonebrug. In de figuur zijn:
A: vaste ohmse weerstand met bekende waarde;
B: regelbare ohmse weerstand;
R en Rx: weerstanden uit het serievervangingsschema van Cs en CX.RS is
bekend, Rx niet;
R: regelbare ohmse weerstand;
Cs en Cx: normaalcondensator en onbekende condensator.

Fig. 12.14 De brug van Sauty.

% -
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Bij evenwicht geldt de betrekking (3) uit de vorige paragraaf. Dit komt
overeen met:
A(RS + R

) = B(Rx

Door de gelijkheid van complexe getallen (zie hierboven) volgen hieruit
de volgende (reële) betrekkingen:

A
B
RX= ^-(Rs
+ R) en Cx = — Cs
B
A

De relatieve fout op de meting van de Cx komt op:

dCx
Cx

dA , dB
A
B

,

—“■ =--------+----------+

12.12

Meting van zelfinductiecoëfficiënten door de brug van Maxwell

De brug van Maxwell is een wisselstroombrug van het Wheatstonetype,
met als schema fig. 12.15.
In de figuur zijn:
Rx: onbekende vervangingsweerstand in het equivalente schema van de
spoel;
Lx: onbekende zelfinductiecoëfficiënt;
Q : bekende ohmse weerstand;
P : stereopotmeter, zo goed mogelijk gelijklopend;
C : bekende normaalcondensator;
De parasitaire capaciteit van de spoel wordt verwaarloosd.

PI
i

O-'YYU

%
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Fig. 12.15 De brug van Maxwell.

Bij evenwicht geldt de betrekking (3) uit paragraaf 12.10; dit komt over
een met:
p

^
jcuC

P+

1
jcoC

(Rx + R+jwLx)-PQ.

1!

Dit leidt tot de (reële) betrekkingen:
Lx = CPQ en Rx = Q - R

De relatieve fout op deze meting is:

dC , dP
CPQ

+ 42

12.13

•:

1

Frequentiemeting met de brug van Wien

De brug van Wien is een wisselstroombrug die dient om de frequentie
van een aangelegd sinusvormig signaal te meten; het schema vindt men
in fig. 12.16.
In de figuur zijn:
R : stereopotmeter, zo goed mogelijk gelijklopend;
C : bekende normaalcondensator, aan te passen naargelang het
frequentiedomein van de meting;
Ri: weerstanden, de waarde in de tak tegenover de serieschakeling van
R en C moet bijna precies gelijk zijn aan het dubbele van de andere
waarde (uitproberen met precisieweerstanden).

R1

ï

2R1

Fig. 12.16 De brug van Wien.
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Door uit te drukken dat de brug in evenwicht verkeert bij een bepaalde
frequentie, vindt men dat die frequentie gelijk is aan:
f = (2ti\/" RC) —1

De relatieve fout bij deze frequentiemeting is:
df _ dR
R
f

dC
C

Dit is natuurlijk in de veronderstelling dat de fout op n te verwaarlozen
is ten opzichte van die van R en C. Men neme daarom altijd een tweetal
decimalen meer voor n ( = 3,1415926535 . . .) dan strikt vereist is.
Zoals reeds gezegd is deze schakeling slechts bruikbaar voor sinusvormi
ge signalen tot 10 kHz. Voor frequenties hoger dan 100 kHz zijn de zelfinductiecoëfficiënten van de verbindingsdraden niet meer te verwaar
lozen.
Opmerkingen:
a. Bij alle genoemde bruggen moet men er op letten dat de impedanties
in alle takken ongeveer even groot zijn.
b. Er zij op gewezen dat in alle bruggen twéé vergelijkingen tegelijk vol
daan moeten zijn.
12.14 Mogelijke verbeteringen
Het is mogelijk bovengenoemde bruggen te verbeteren door de kop
telefoon te aarden. Men kan ook de sinusgenerator aarden, maar dan
moet men wel een scheidingstransformator plaatsen tussen de generator
en de brug. Dit gebeurt dan volgens fig. 12.17; deze bewerking heeft een
eliminatie van de ruis tot gevolg.

sinus generator

Fig. 12.17
Aansluiting van de scheidingstrafo en aarding.
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Om de gevoeligheid van het geheel te verhogen, kan men ook nog een
versterker plaatsen tussen de brug en de koptelefoon. Men lette er dan
wel op dat een té grote versterking hier geen zin heeft. Op den duur fun
geren de draden van de schakeling als antennes en vangen ze het minste
geringste signaal op dat dan wordt weergegeven in de koptelefoon. Op
deze manier zou de brug dan schijnbaar nooit in evenwicht zijn. Een
versterking van 40 dB is meer dan voldoende bij een ingangssignaal in de
orde van 1 volt.
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13.

Digitale meettechnieken

13.1 Inleiding
Nog niet zo lang geleden werd de elektronische denkwereld opgeschrikt
door de ontwikkeling van een nieuw idee: de digitale elektronica.
Waar men vroeger uitsluitend analoge signalen gebruikte (dit zijn signa
len die op een continue wijze kunnen variëren met de tijd) begon men
zich ook te interesseren voor digitale signalen, die slechts twee toestan
den kennen: hoog of laag, 1 of 0, ze zijn er of ze zijn er niet . . .
Deze verandering van standpunt heeft ingrijpende veranderingen
teweeggebracht, misschien zelfs nog meer dan de transistor, alhoewel
beide verschijnselen niet los van elkaar kunnen worden gezien. Dit nog
temeer omdat deze visie op de zaak bijna automatisch leidt naar een ver
doorgedreven standaardisatie en modulebouw.
Buiten deze voordelen heeft de digitale elektronica ook nog andere
voordelen; inderdaad, digitale schakelingen hebben minder last van voe
dingsstoornissen, oscillaties kennen ze (bijna) niet en de digitale aflezing
is veel preciezer.
Naast deze voordelen zijn er ook nadelen; deze staan eigenaardig genoeg
in nauw verband met de zeer hoge snelheden waarmee deze werken.
Inderdaad, de zeer steile schakelflanken zorgen voor een grote gevoelig
heid aan parasitaire spoelen en zeer hoge inductiespanningen. Aan deze
nadelen wordt dan ook duchtig gewerkt en men kent technieken als
hoogfrequente ontkoppeling en ’on-card’-stabilising, waardoor de
snelste computers en de meest verfijnde microcomputers mogelijk zijn
geworden.
13.2 Blokschema van de digitale voltmeter (DVM)
Zie hiervoor fig. 13.1
13.3 De teller
De teller is een schakeling die, zoals haar naam al zegt niets anders doet
dan tellen; ze telt impulsen die aan haar ingang worden aangeboden.
Het resultaat van dat rekensommetje geeft de teller aan zijn uitgangen
weer in .de vorm van een code; de BCD-code.
Zoals reeds gezegd werkt men in de digitale techniek met digitale ge
gevens, enen of nullen. Men heeft nu een code bedacht om gewone (de56

cimale) cijfers op die manier voor te stellen. Hoe dit correct gebeurt ziet
men in onderstaande tabel.

1

teller

A

B

C

D

0

o

o

1

1

0

o
o

o
o

2
3

0

1

1
1

0
0

4

0

0

1
1
1

0
0
0

o
1
1
0
0

1

o
o

ABCD
j

Oe
puls
generator

Uretl

0

1
1

MM
/

voor zetschakeling

:

decoder

/ \ compara-

A’

o
o

poort

O

/_/

1 ifXUrefz
zaagtandgenerator

stuurschakeling

T
Ux

Fig. 13.1 Blokschema van de DVM.
In principe komt dit systeem volledig overeen met onze manier van tel
len. Inderdaad, wij werken met machten van tien terwijl het digitale
systeem werkt met machten van twee. Zo is in het decimale systeem 1027
gelijk aan 1 x 103 + 0x 102 + 2x 101 +7x 10°. De oorsprong van het
decimale systeem ligt hoogstwaarschijnlijk in het feit dat de mens is be
gonnen met tellen op zijn vingers en zo hebben we er tien. In het binair
(digitaal) systeem werkt men met machten van twee (wat in feite veel lo
gischer is). Zo wordt het getal 7 voorgesteld door 1 x 2° + 1 x 21 + 1 x 22.
Men heeft dus ook de volgorde van het naast elkaar schrijven veran
derd.
De teller die in een digitale voltmeter zit kent nu alleen dit systeem van
tellen en zal dus aan zijn uitgang een combinatie van nullen en enen
laten verschijnen naargelang het aantal pulsen die hij reeds ontvangen
heeft.
De teller heeft ook nog een ’reset’ ingang. Als hij hierop een impuls ont
vangt, stopt hij onmiddellijk met tellen, schrijft overal nullen en begint
opnieuw met het telwerk.
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13.4 Decoder en display
We beschikken nu over een getal in binaire vorm en we wensen dit zicht
baar te maken; welnu dit gebeurt op een display.
Een display bestaat uit zeven streepvormige LED’s (light emitting
diodes) die opgesteld zijn in de vorm van een acht (zie fig. 13.2).
Dergelijke displays bestaan in verschillende formaten en uitvoeringen.
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Essentieel bestaan er twee soorten: displays met gemeenschappelijke
anode en displays met gemeenschappelijke kathode; de vervangingsschema’s zijn hiervan gegeven in fig. 13.3a en 13.3b.

Fig. 13.2 LED-display.

V \7 \ 7 \7 \7 V V
8

C

0

E

f

g

Fig. 13.3a

Schema van een ’common-anode’ display.

Fig. 13.3b

Schema van een 'common-kathode’ display.

A A A A A A A
B

C

D

E

f

g

Men moet hier vooral op letten bij de aanschaf van een display en goéd
kijken naar het schema om te weten om welk type het hier wel gaat.
Zoals men ziet heeft een display acht aansluitingen, waarvan er eentje
naar massa of voedingspotentiaal. Nu staat de informatie van de teller
beschikbaar over vier ingangen; teneinde nu een aanpassing te maken
van 4 naar 7 klemmen, heeft men een schakeling ontworpen, de zoge
naamde BCD tot 7 segment decoder/driver, kortweg decoder.
Een voorbeeld van zo’n decoder is de 7447 (TTL) en de 4056 (MOS).
13.5 De poort
De poort die wordt gebruikt in een DVM (althans die welke aan bo
venstaand blokschema beantwoordt) is de zogenaamde AND-poort en
ze heeft de eigenaardige eigenschap alleen een signaal aan haar uitgang
te laten verschijnen als aan beide ingangen een signaal wordt aangelegd.

Fig. 13.4 De poort.
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Schematisch geeft dit fig. 13.4. De manier waarop zo’n poort werkt is
van weinig belang; wat ons interesseert is wat ze doet. Zo’n poort kan
men ook begrijpen door ze te vergelijken met een serieschakeling van
twee schakelaars; beide moeten op ’aan’ staan opdat het geheel ook wer
kelijk ’aan’ is.
Voorbeelden van zo’n poort zijn 7408 (TTL) en 4081 (MOS). Deze twee
IC’s bevatten elk vier van dergelijke poorten.
13.6 De pulsgenerator
Dit gedeelte van de DVM behoeft eigenlijk weinig uitleg; het is een scha
keling die (zo goed mogelijk) rechthoekige impulsen produceert en dat
in een voldoende hoog tempo.
13.7 De dubbele comparator
De dubbele comparator (vergelijker) is een schakeling die een signaal
aan zijn uitgang laat verschijnen als aan de ingang een spanning wordt
aangelegd die gelegen is tussen twee extern bepaalde referentiespanningen; zie fig. 13.5.
U,n

z

urefl
uref2

\7

Uui»

Fig. 13.5 Algemene werkwijze
van de dubbele comparator.
13.8 De zaagtandgenerator
De zaagtandgenerator produceert een zogenaamde lineaire (of zo goed
mogelijk lineaire) zaagtandspanning, fig. 13.6.
De zaagtand is des te beter naarmate het gedeelte tussen t0en t] en t2en t3
enz. . . lineair is en naarmate de intervallen tj, t2 . • • kleiner zijn. De
ideale zaagtand wordt voorgesteld op fig. 13.7.
U

*1

*2

«3 ‘4

Fig. 13.6 De zaagtandspanning.

«1*2

‘3»4

'5'6

Fig. 13.7 De ideale zaagtand.
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13.9 De werking van de DVM
Afgezien van de voortzetschakeling en de stuurschakeling werkt de
DVM nu als volgt: de te meten spanning dient als UrefI, terwijl Uref2
massapotentiaal is. Aan de ingang van de comparator legt men nu een
zaagtandspanning aan die geproduceerd is door de zaagtandgenerator;
de spanningsverlopen zijn dus als in fig. 13.8.
uin

rT.-

vx*uref1
UrefJeO

J

vuit

Fig. 13.8 Werking van de dubbele
comparator in de D VM.

At

De breedte van de pulst At aan de uitgang van de comperator is, aange
zien de zaagtand lineair is, recht evenredig met Urefl, dus met de te
meten spanning Ux.
Aan de ingang van de poort staat nu constant een blokvormig signaal,
afkomstig van de pulsgenerator. Als de puls van de uitgang van de com
parator, die natuurlijk veel breder gekozen is, aan de tweede ingang van
de poort verschijnt, komt aan de uitgang van deze laatste natuurlijk een
aantal pulsen tevoorschijn, een aantal dat evenredig is met At, dus met
de spanning Ux, zie fig. 13.9. Dit aantal wordt nu geteld door de teller en
voorgesteld door decoder en display.

VB

VA

vu.l
I

Fig. 13.9 Wat er gebeurt aan de poort.
13.10 De bijkomende schakelingen
In feite is de werking van de DVM nu verklaard, maar toch zijn er nog
een aantal noodzakelijkheden om de schakeling in de realiteit te laten
functioneren. Inderdaad is er (nog) altijd een voeding nodig die de ver
schillende schakelingen van stroom voorziet. De voorzetschakeling be
veiligt het toestel tegen overbelasting, past de impedanties aan en ver
menigvuldigt of deelt de aangeboden spanningen naargelang de nood
zaak, dit alles al terwijl de stuurschakeling een coördinerende functie
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uitoefent en de zaagtandgenerator en de teller op de gepaste momenten
laat werken.
13.11 Stroom en weerstandsmeting met de DVM
Praktisch alle DVM’s zijn voorzien van bijkomende schakelingen, die
het meten van stromen en weerstanden mogelijk maakt. De werking
hiervan is grotendeels gebaseerd op de wet van Ohm en behoeft eigenlijk
weinig uitleg.

>

13.12 Frequentiemeting
Wat met de analoge meetinstrumenten op het eerste gezicht niet direct
mogelijk bleek: meten van frequenties kan men met de digitale meet
instrumenten zeer gemakkelijk. Hiertoe dient men de golfvorm om te
bouwen tot een blokgolf, de frequentie te delen of te vermenigvuldigen,
naargelang het geval, en de impulsen gewoon te tellen met de teller.
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14.

De oscilloscoop

14.1 Inleiding - definitie
Algemeen gesproken is een oscilloscoop een toestel dat ons toelaat een
trilling (een mechanische, elektronische of andere) op een visuele manier
voor te stellen.
De meeste oscilloscopen werken met een kathodestraalbuis (KSB) en
worden daarom kathodestraaloscilloscopen (KSO) genoemd. In wat
volgt iets meer over de werking van deze toestellen en het werken ermee.
14.2 Opbouw van de KSB
In fig. 14.1 werd de opbouw (schematisch) van een KSB voorgesteld, de
nummers slaan op de volgende delen:

-ntf
2

8

10

Fig. 14.1 De KSB.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
(9)
(10)

aansluitingen voor de gloeidraad;
gloeidraad;
kathode;
Wehneltcilinder;
(6) bundelelektroden;
versnellingsanode;
verticale afbuigplaten;
horizontale afbuigplaten;
fluorescerend scherm.

14.3 Gloeidraad en kathode
Het is de bedoeling een elektronenbundel te verkrijgen die later op het
scherm een ’spot* zal creëren.
Om een elektronenbundel te krijgen moet men eerst en vooral kunnen
beschikken over ’vrije’ elektronen. Dit zijn elektronen die niet rond de
kern van een atoom draaien, maar die gewoon in de stof wat ronddarte
len. Deze elektronen kan men verkrijgen door een metalen plaatje.
Meestal is dit in wolfram vervaardigd, op te warmen door middel van
een gloeidraad; door de warmte krijgen de elektronen meer energie,
waardoor ze zich kunnen vrijmaken van de kern van hun atoom en in de
ruimte eromheen vrij gaan zweven.
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De kinetische energie (ymv2) vindt men als volgt:
1
Ekin = -y™2 = E lerai -E0

waarin E term de energie is die toegevoerd werd in de vorm van warmte en
E0 de energie die nodig is om het elektron los te maken van zijn kern. E0
is natuurlijk afhankelijk van het te gebruiken materiaal.
Nu is zo’n metalen plaatje niet onuitputtelijk wat zijn elektronen be
treft. Daarom verbindt men het met de negatieve pool van een stroom
bron, die zal zorgen voor de nodige toevoer van elektronen.
Daar dit plaatje aan de negatieve pool wordt gelegd, wordt het kathode
genoemd.
Opmerking:

Een mnemotechnisch middeltje om te onthouden welke elektrode
kathode en welke anode is, gebruikt men het woordje KNAP:
Kathode
Negatief
Anode
Positief
14.4 De Wehneltcilinder
Dit is een cilindervormige elektrode die rond de kathode geplaatst wordt
en die op een negatieve potentiaal wordt aangebracht.
Deze cilinder heeft een tweeledig doel, namelijk de bundeling van de
elektronen en de regeling van de intensiteit van de bundel.
14.5 De bundelelektroden
Zoals hun naam al zegt, dienen ook deze elektroden voor de bundeling
van de elektronenstroom. Het zijn twee cilinders die zich op een hoog
potentiaal bevinden, terwijl het potentiaalverschil tussen beide regel
baar is.
14.6 De versnellingsanode
Deze doorboorde plaat staat t.o.v. de kathode op een zeer hoog positief
potentiaal, zodat de elektronen met een zeer grote kracht worden aan
getrokken. Deze vliegen echter voor het grootste deel door de opening
en komen op het scherm terecht.
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14.7 Verticale en horizontale afbuigplaten
Door een stel geladen platen te plaatsen rond de bundel kan men de
richting van de elektronenstroom beïnvloeden.
Inderdaad, stel bijvoorbeeld bij de horizontale afbuigplaten (die verti
caal geplaatst zijn) dat de linkse plaat positief geladen is en dat de
rechtse plaat negatief geladen is) aangetrokken worden door de Imker
en afgestoten door de rechterplaat (Coulomb-krachten), waardoor de
stroomrichting zal veranderen, zie fig. 14.2.

r
Fig. 14.2
De werking van de elektrostatische afbuigplaten.
De hoek 0 waarover de bundel zal afgebogen worden is afhankelijk van
de volgende factoren:
1. de lengte van de platen;
2. de afstand tussen de platen;
3. de aangelegde spanning U.
Het is op deze plaats afhankelijk dat we zullen inspelen om de spot te
verplaatsen op het scherm.
14.8 Het scherm
Het scherm is bedekt met een fluorescerend laagje dat oplicht als een
elektron het raakt. Op die manier wordt het invalspunt van de elek
tronenbundel zichtbaar op het scherm.
14.9 De KSO
a. Zoals reeds gezegd werd, is het belangrijkste gedeelte van de KSO de
KSB. Om nu iets zichtbaar te kunnen maken op het scherm, moeten aan
beide stellen platen (horizontale en verticale) spanningen aangelegd
worden, spanningen die veranderen in functie van de tijd.
b. Tijdbasis en horizontale versterkers
Normaliter willen wij een verschijnsel visualiseren dat functie is van de
tijd. Daartoe moet men echter een assenstelsel aannemen dat de tijd in
absis bevat, de horizontale afbuiging zal hiervoor zorgen. De horizon64

tale beweging van de spot moet een eenparige beweging zijn. Deze wordt
verwezenlijkt door een lineair stijgende spanning aan te leggen op de
horizontale afbuigplaten.
Als de spot op het einde van het scherm is gekomen, moet hij natuurlijk
terugkeren, en liefst zo snel mogelijk. Dit wordt bereikt door de span
ning zo snel mogelijk naar haar oorspronkelijke waarde te laten terug
vallen. Het spanningsverloop op de horizontale afbuigplaten dient dus
te zijn als in fig. 14.3. Zoals reeds gezien in hoofdstuk 4, is dit een
lineare zaagtandspanning; deze wordt opgewekt door een zogenaamde
tijdbasis en versterkt door een horizontale versterker.
U=Ur-U|_

.**

Fig. 14.3 Een zaagtandspanning.
Ondanks het zeer korte tijdsverloop van het terugkeren van de spot, kan
men deze nog steeds zien op het scherm. Daarvoor past men dikwijls de
zogenaamde ’blanking’ toe: hierdoor wordt de bundel in intensiteit ver
zwakt tijdens de tijdsspanne waarin de spot terugkeert.
c. De verticale versterker
Het zichtbaar te maken signaal wordt aan de ingang van de verticale ver
sterker aangelegd en dan in de vorm van een spanning op de verticale af
buigplaten aangebracht.
De verticale versterker is geijkt, zodat het mogelijk is metingen te doen
van de grootte van het aangelegde signaal.
d. Blokschema
Rekening houdend met wat voorafgaat komen we tot het volgende blok
schema (zie fig. 14.4).
verticale
versterker

synchronisatie

tijdbasis

Fig. 14.4 Blokschema van de KSO.
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SS

horizontale
versterker
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14.10 Algemene uitwendige beschrijving van de KSO
a. Het indicatiegedeelte
Dit bevat het scherm en enkele bedieningsknoppen:
—
—
—
—
—
—

’Intensity’ regelt de helderheid van het beeld;
* Focus’ regelt de scherpte;
’Astygmatism’ regelt ook de scherpte;
’Vert. cent.’ laat toe het beeld verticaal te verplaatsen;
’Hor. cent.’ laat toe het beeld horizontaal te verplaatsen;
’Scale illum.’ regelt de verlichting van de schaalverdeling.

b. De verticale versterker
In de meeste gevallen zijn de te meten signalen te klein om een recht
streekse verplaatsing van de spot te veroorzaken, daarom worden ze ver
sterkt. Dit gebeurt in de verticale versterker.
Men regelt de totale hoogte van het beeld; deze is nu een maat voor de
grootte van het aangelegde signaal.
De versterker is geijkt in V/cm of in V/div. (1 div. = 1 onderverdeling
op het rooster).
Voorbeelden:
De knop staat op 5 V/cm en op het scherm zien we een beeld dat 2 cm
hoog is, de aangelegde spanning is 5 x 2 = 10 volt.
De knop staat op 3V/div. en het beeld is 3 verdelingen groot, de aange
legde spanning is dus 3x3 = 9 volt.
c. De tijdbasis en de horizontale versterker
De tijdbasis produceert de nodige zaagtandspanningen die versterkt
worden door de horizontale versterker.
De bijbehorende bedieningsorganen zijn:
— ’Sweep frequency’ regelt de frequentie van de zaagtand;
— ’Hor. Gain’ regelt de breedte van het beeld;
— ’Variable Hor. Gain’ regelt eveneens de breedte.
d. Het synchronisatiegedeelte
Als we een beeld willen krijgen dat stilstaat, moeten we ervoor zorgen
dat de periode van de zaagtand een veelvoud is van de periode van het
aangelegde signaal. Om dit te verwezenlijken beschikt men over twee
knoppen: ’Stability’ en ’Trigger Level’.
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e. Dubbelstraal en bevroren beelden
Sommige oscilloscopen zijn voorzien van een systeem dat het mogelijk
maakt twee signalen ’tegelijk’ zichtbaar te maken (in werkelijkheid wor
den ze om beurten voorgesteld). Hoe dit gebeurt is van weinig belang,
doch deze toestellen zijn zeer gemakkelijk voor de studie van signalen
die in een oorzakelijk verband staan met elkaar of die tegelijk in een
schakeling moeten bestaan.
Zeer dure toestellen zijn ook in staat een bepaald beeld gedurende een
zekere tijd vast te houden. Dit wordt verwezenlijkt op digitale manier of
met ’geheugengaas’. Dit laatste systeem is gebaseerd op secundaire
emissie van elektronen.
14.11

Het gebruik van de KSO

De versterking van de verticale versterker moet worden ingesteld, zodat
het beeld een voldoende groot deel van het scherm beslaat, zonder ech
ter groter te worden.
De frequentie van de zaagtand moet zo worden geregeld dat we een
totaal aantal perioden van de aangelegde spanning kunnen zien; dit aan
tal mag noch te groot, noch te klein zijn.
Het synchronisatiegedeelte moet worden bijgeregeld totdat het beeld
stilstaat.
Voorbeeld:
Veronderstel dat men een sinusvormige wisselspanning heeft van 7 volt
effectief met een frequentie van 50 Hz.
Instellen van de beeldhoogte
De effectieve waarde van de wisselspanning is 7 volt, dus zal de maxi
male waarde 1,4 maal hoger liggen d.w.z. 9,8 V (zie hoofdstuk 11). Nu
zien we op het scherm de top-top-top waarde (in het Engels: ’peak-topeak') en zien we eveneens een evengroot gedeelte boven als onder de
tijdsas, dus moeten we nogmaals met twee vermenigvuldigen, wat ons
19,6 V geeft.
Als de knop op 2 V/cm staat, zal het beeld 19,6 + 2 = 9,8 cm hoog zijn,
wat teveel is. We zetten de knop dus op 5 V/cm, wat ons een beeld op
levert van 19,6 + 5 = 3,72 cm.
We zien: hoe groter het aantal V/cm, hoe kleiner het verkregen beeld.
Voor grote spanningen zetten we dus de knop op een groot aantal
V/cm, voor totaal onbekende spanningen beginnen we bij het grootste
aantal V/cm.
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Instellen van de tijdbasis
Als de zaagtandfrequentie te klein is, zal de periode te groot zijn en zul
len we teveel periodes van het signaal zien.
Voorbeeld:
De schakelaar staat op 100 ms/cm, het scherm heeft een breedte van
9 cm, het duurt dus 900 ms om een lijn te vormen. Als we een signaal
aanleggen van 50 Hz, duurt één periode 20 ms en we zullen 9CXK-20 = 45
volledige periodes op het scherm krijgen, wat teveel is.
Als de zaagtandfrequentie te groot is, zullen we niet eens een hele perio
de op het scherm krijgen, wat natuurlijk ook niet aan te raden is.
Voorbeeld:
De schakelaar staat op 10 s/cm, een signaal wordt slechts voor 0,45%
voorgesteld.
Synchronisatie
Als beeldhoogte en zaagtandfrequentie aangepast zijn moet het beeld
nog gesynchroniseerd worden. Hiertoe de volgende bewerkingen:
— ’Stability’ en ’trigger leveP in de uiterste stand in de richting van de
wijzers van de klok draaien.
— ’Stability’ terugdraaien tot het beeld juist verdwijnt.
— ’Trigger level’ terugdraaien tot het beeld verschijnt en gesynchroni
seerd is.
14.12 Lissajousfiguren
Voor degenen die een beetje spektakel willen het volgende:
Indien men èn aan horizontale èn aan verticale afbuigplaten sinusvormi
ge spanningen aanlegt met een onderlinge faseverschuiving, krijgt men
mooie figuren, de zogenaamde 'lissajousfiguren’.
Als de frequenties perfecte veelvouden (of onderdelen) zijn van elkaar,
krijgt men beelden die stilstaan.
Men kan door eenvoudige redenering vinden welke verband er bestaat
tussen het aantal extrema en de verhoudingen van de frequenties.
Toepassingen van de lissajousfiguren op de meting van faseverschillen
Indien men over de volgende gegevens beschikt:
x = Asinwt
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y = Asin(o;t -cp)
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14.13 Toepassingen van de KSO
— Voorstellen van trillingen in functie van de tijd;
— Maken van karakteristieken van transistoren, triacs, enz.;
— Testen van motoren (ontstekingsspanning, druk in funktie van door
lopen slagvolume, enz.).
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15.

De behandeling
van bromgeluid

DIVERSEN

'
.
i

15.1 Inleiding
Het komt maar al te dikwijls voor dat een elektronicus zo gelukkig is ge
weest een versterker te mogen bouwen en dat alles goed is gegaan: een
goede bouwbeschrijving, een verzorgd uiterlijk enz.
Maar toch is er één probleem: het toestel bromt ongelooflijk en naar de
oorzaak moet men maar gissen. Ziehier enkele nuttige tips om het ge
brom te vermijden.

■
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15.2 De topgelijkrichter
Indien een gedeelte van een toestel niet wordt gevoed met een gestabili
seerde voedingseenheid doch rechtstreeks uit een gelijkgerichte transformatorspanning, kan het gebeuren dat het bromgeluid hiervan af
komstig is, de normale configuratie van een niet-gestabiliseerde is zoals
in fig. 15.1.

:ci

Fig. 15.1 Dubbele gelijkrichting met afvlak-elko.
Bij een belasting van deze voeding ontstaat er op Cl een zaagtand
vormige spanning op een gelijkspanning, die er reeds op staat (zie fig.
15.2).

Fig. 15.2 Uitgangsspanning van 15.1.

Trm .

De grootte van deze zogenaamde ’rimpelspanning’ is recht evenredig
met de stroombelasting en omgekeerd evenredig met de capaciteit van
Cl. De frequentie van deze rimpelspanning is bij een dubbelfasige ge
lijkrichting (zoals bij de Graetz-brug) gelijk aan 100 Hz en het is deze die
in vele gevallen verantwoordelijk is voor het gebrom.
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Men kan deze wisselspanning gedeeltelijk wegfilteren met een RCcombinatie, zoals in fig. 15.3.
Hier zijn echter tegenstrijdige belangen in het spel: het filter werkt des te
beter naarmate R1 groter wordt, maar meteen wordt de gelijkspanningsval over R1 ook groter, wat niet gewenst is.

Fig. 15.3
Dubbele gelijkrichter met RC-filter.
Het probleem wordt uiteindelijk opgelost zoals in fig. 15.4; zolang de
spanning op de uitgang hoger is dan die op het punt 1 plus de drempelspanning van D5, ontlaadt C2 zich over de belasting; want zodra de
spanning over C2 laag genoeg is, begint D5 te geleiden. Het gevolg is een
spanningsverloop zoals in fig. 15.5.
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Fig. 15.4
Dubbele gelijkrichter met topgelijkrichter.

Fig. 15.5 Uitgangsspanning van 15.4.
15.3 Nog enkele wenken
Plaats nooit een transformator in de buurt van een ingangsklem of een
luidspreker; strooivelden dragen verder dan men wel vermoedt.
Maak zo mogelijk gebruik van een toroïdale transformator, ook wel
ringkerntransformator genoemd. Deze vertonen bijna geen strooi
velden, ze warmen minder op dan gewone trafo’s, ze werken bijzonder
geluidloos en hun rendement is groter dan de klassieke modellen. Een
bijkomend voordeel is dat de toroïdale trafo’s nu in bouwdoos te ver
krijgen zijn, zodat men ze zelf kan dimensioneren.
Indien u toch een gewone transformator gebruikt, laat dan genoeg ruim72
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te rondom zodat deze nog gedraaid kan worden. Het kan voldoende zijn
om een transformator schuin te monteren om het meest hardnekkige ge
brom te doen verdwijnen.
Gebruik als verbinding tussen de verschillende prints afgeschermd draad
(coaxiaal).
Vermijd angstvallig ’aardlussen’; alle elektronica moet ’in de lucht’ han
gen. Fig. 15.6 toont hoe het moet, fig. 15.7 hoe het niet mag.

Fig. 15.6
Hoe men verschillende
toestellen moet aarden.
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Fig. 15.7
Hoe men verschillende
toestellen niet mag aarden.
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16.

Beschouwingen over (vaste)
weerstanden

16.1 Soorten
Vaste weerstanden, d.w.z. weerstanden met een als onveranderlijk be
schouwde waarde, komen voor in verschillende uitvoeringen, zowel wat
betreft hun vorm, het gevolgde fabricageprocédé als het maximaal te
dissiperen vermogen.
a. Qua vorm en fabricageprocédé onderscheidt men:
— geïsoleerde en niet-geïsoleerde massaweerstanden;
— (standaard) koollaagweerstanden;
— precisie metaalfilmweerstanden;
— metaalfilmweerstanden voor hoog vermogen.
De meeste gebruikte weerstanden zijn de koollaagweerstanden.
b. Qua maximaal te dissiperen vermogen bestaan zowat alle mogelijk
heden. Wat koollaagweerstanden betreft geldt de volgende tabel:
Code

CR16
CR25
CR37
CR52
CR68
CR93

Maximaal te
dissip. verm. (W)

Afmetingen (mm)

40° C

70°C

D

L

d

0,20

0,10
0,125
0,25

1,6
2,5

7,0

0,4

0,6

3,7

9,0
13,0

0,00

1,00

5,2
6,8

20,0
28,0

0,7
0,8
0,8

2,00

2A

39,0

IA

0,25
0,50
1,00
1,50
3,00

1

i
T

V
28

L

28

In de code betekent ’CR’ natuurlijk Carbon Resistor, terwijl men het
cijfer vindt door in de afmeting D de komma weg te laten.
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16.2 Tolerantiereeksen
Het is logisch dat niet voor elke nominale waarde een weerstand bestaat,
daarom worden weerstanden vervaardigd in verschillende ’tolerantiereeksen’ die worden aangeduid met de codes E192, E96, E48, E24, E12
en E6.
Elk van deze reeksen vormt een meetkundige reeks met als reden, d.w.z.
de factor waarmee men een term moet vermenigvuldigen om de volgen
de term te vinden, respectievelijk:
101/192; 101/96; 1Q1/48; 1Q1/24; 1Q1/12; 1Q1/6

Men noemt dergelijke reeksen ’Renard-reeksen’. Ze werden opgesteld in
analogie met tolerantiereeksen in de werktuigbouwkunde.
Het idee van meetkundige reeksen met als reden een exponent van 10 te
gebruiken, werd voor het eerst naar voren gebracht door een Franse
kolonel, Renard, die zich veel bezighield met dergelijke problemen.

!

Opmerking:
Strikt genomen is de gebruikte terminologie hier verkeerd. Inderdaad,
een reeks is een oneindige som, de juiste benaming zou tolerantie-rij
zijn, doch de traditie legt ons het woord reeks op.
Eigenschappen van tolerantiereeksen
1. Alle termen van een reeks komen voor in de hogere reeksen. Zo bij
voorbeeld komen alle waarden uit de E6 reeks voor in alle andere
reeksen.
2. Het produkt of het quotiënt van twee niet-afgeronde termen uit een
reeks geven weer een term uit de reeks.
3. De reeksen zijn periodiek, zo bijvoorbeeld is de zevende term van de
E6 reeks gelijk aan de eerste op een factor 10 na. Het heeft bijgevolg
geen nut de hele reeks neer te schrijven (wat men trouwens toch niet
zou kunnen daar ze doorloopt tot in het oneindige). Het is voldoende
één periode te schrijven en de orde van grootte op een andere manier
aan te duiden.

!

Als men al deze zaken in acht neemt, krijgt men een tabel als op pag. 76.
■

Al deze termen mogen met 10-', 10°, 101,. .. vermenigvuldigd worden,
voor zoveer natuurlijk de verkregen waarde binnen de grenzen van het
bestaande valt.
Zoek dus nooit een weerstand van 570, want die bestaat niet. Neem hier
voor een weerstand van 560.
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TERMEN VAN STANDAARDREEKSEN VOOR WEERSTANDEN
El 92

E96

E48

100
101
102
104

100

100

105
106
107
109

105

110
111
113
114

102

107

110

115

121
123
124
126

121

121

124

127

133
135
137
138

133

E96

E48

El92

169
172
174
176

169

169

284
287
291
294

174

178
180
182
184

178

187
189
191
193

187

196
198
200
201

178

182

187

191

196

196

200

205
208
210
213

205

215
218

215

221

221

205

210

215

130

133

137

140
142
143
145

140

147
149
150
152

147
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115

118

127
129
130
132

162
164
165
167

110

113

115
117
118
120

154
156
158
160

105

El 92

140

143

147

150

154

154

158

162
165

162

223
226
229
232
234
237
240
243
246
249
252
255
258
261
264
267
271
274
277
280

226

226

232

237

237

243

249

249

255

261

261

267

274
280

274

298
301
305
309
312
316
320
324
328
332
336
340
344
348
352
357
361
365
370
374
379
383
388
392
397
402
407
412
417
422
427
432
437
442
448
453
459
464
470
475

E96

E48

287

287

294

301

301

309

316

316

324

332

332

340

348

348

357

365

365

374

383

383

392

402

402

412

422

422

432

442

442

453

464
475

464

El 92
481
487
493
499
505
511
517
523
530
536
542
549
556
562
569
576
583
590
597
604
612
619
626
634
642
649
657
665
673
681
690
698
706
715
723
732
741
750
759
768
777
787
796
806

E96

E48

487

487

499

Sll

511

523

536

536

549

562

562

576

El92
816
825
835
845
856
866
876
887
898
909
920
931
942
953
965
976

E96

E48

825

825

845

866

866

887

909

909

931

953

953

976

988
590

590
E24

E12

E6

10
II
12
13

10

10

604

619

619

634

649

649

665

681

681

698

715

715

732

750

750

768

787
806

787

12

15
16
18
20

15

22
24
27
30

22

15

18

22

27

33
36
39
43

33

47
51
56
62

47

58
75
92
91

68

33

39

47
56

68
82

!
16.3

Assortiment van weerstanden

Het is meestal heel handig een assortiment van weerstanden te zijner be
schikking te hebben; indien men bij een experiment een weerstand nodig
heeft, heeft men maar te zoeken in dat assortiment en het probleem is
opgelost, daar waar men anders naar de winkel zou lopen.
Zo’n assortiment heeft nog een bijkomend voordeel: vele winkels geven
tot 50% korting als men van een bepaalde waarde weerstanden aan
koopt meer dan bijvoorbeeld 10 tegelijk; het bespaart dus uiteindelijk
nog geld ook.
Een voorbeeld om zo’n assortiment op te bouwen is gegeven in de vol
gende tabel.
In de CR25-uitvoering:
(I)

(2)

(3)

(1)

\Q

20%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

1
1
2
3
3
4
4
4
5
7
7
7
8
10
10
10
10
10
10
12

8k2
lOk
12k
15k
22k
27k
33k
39k
47 k
56k
68k
82k
lOOk
220k
470k
680k
1M
2M2
4M7
10M

10Q
47Q
100Q
150Q
220Q
330Q
470Q
680Q
lk
lk2
lk5
lk8
2k2
2k7
3k3
3k9
4k7
5k6
6k8

(2)

(3)

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
20%
20%
20%
20%

12
15
12
12
10
10
10
10
10
10
8
6
6
5
3
2
1
1
1
1

(1) Nominale waarde; (2) maximale tolerantie (±); (3) aantal.
Deze tabel mag gedeeld worden tot 5k6 met dezelfde waarden in de
CR37-uitvoering en tot 2k7 in de CR52-uitvoering.
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16.4

Kleurcode voor weerstanden

Als alternatief voor het opdrukken ’in klaar’ van de nominale waarde
van een weerstand werd een kleurcode opgesteld:

A

B

C

factor

toleran
tie (*)

i

i

i

zilver

i
10-2

i
± 1097o

goud

10-

±5%

zwart

0

1
10

±1%
±2%

bruin

1

1

rood

2

2

2

102

oranje

3

3

3

103 = lk

geel

4

4

4

104= lOk

groen

5

5

5

105= 100k

blauw

6

6

6

106= im

violet

7

7

7

107= 10M

grijs

8

8

8

wit

9

9

9

(*) Indien de tolerantie-ring niet aanwezig is: ±20%.
Een mnemotechnisch middel voor het onthouden van de volgorde van
de kleuren is de volgende zin:
’Zij brengt rozen op Geerts graf bij vies, grijs weer’.
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Voorbeelden
1. Rood-rood-rood-goud: koollaagweerstand van 2200 ohm met ±5%
tolerantie.
De werkelijke waarde van deze weerstand ligt tussen 2090 en 2310
ohm.
Aanduiding op een schema: 2k2.
2. Geel-violet-rood-zilver: koollaagweerstand met nominale waarde
4700 ohm, tolerantie: ± 10%.
De werkelijke weerstandswaarde ligt tussen 4465 en 4935 ohm.
3. Rood-rood-bruin-goud: koollaagweerstand, nominaal 220 ohm,
±5% tolerantie, aanduiding op een schema: 220Q of 220R of 220.
4. Rood-bruin-blauw-rood: 21600 ohm: bestaat niet in die tolerantiereeks (zou 20% tolerantie hebben, want geen tolerantie-ring).
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17,

17.1

Veiligheid

Inleiding

Niet zonder belang in de elektronica is het aspect veiligheid. Inderdaad:
niet alleen werkt men dikwijls met toestellen die rechtstreeks verbonden
zijn met het lichtnet, maar ook werkt men bij de vervaardiging van deze
toestellen soms met gevaarlijke chemicaliën. Ook deze verdienen enige
aandacht.
17.2 Elektrocutie
Zoals overal trouwens speelt hier de wet van Ohm (zie hoofdstuk 10) een
belangrijke rol: de stroom die door het lichaam vloeit bij een elektrische
schok wordt bepaalt door de spanning die wordt aangelegd en de
weerstand die het lichaam aan het vloeien van die stroom biedt.
Deze stroom en de tijdsduur gedurende welke deze vloeit bepalen of de
gevolgen al dan niet dodelijk zijn; men weet dat stromen in de hartstreek
van 0,1A (wat niet veel is) gedurende enkele fracties van een seconde al
voldoende kunnen zijn om hartstilstand te veroorzaken. Het is dus dui
delijk oppassen geblazen met elektriciteit.
Ingeval iemand toch zo onfortuinlijk is geweest om zich te elektro
cuteren, kan men hem op de volgende manier hulp bieden:
— snijd de stroom af, raak nooit de persoon aan vóór dit gebeurd is;
— pas hartmassage toe;
— mond-op-mond beademing;
— dokter verwittigen.
17.3 Algemene veiligheidsprincipes bij het bouwen van elektronische
toestellen
Op de aansluitpunten van het lichtnet aan het apparaat mag nooit een
trekkracht worden uitgevoerd.
Mocht een aansluitingsdraad ondanks alles tóch loskomen van zijn aansluitingspunt, dan mag deze nooit in aanraking kunnen komen met het
chassis.
Aansluitkabels moeten nieuw zijn en verbindingen door inklemming
moeten vermeden worden (demonteerbare stekkers, klemmen ed.).
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17.4 In de praktijk
In de praktijk voorziet men het netsnoer van een trekontlasting zo dicht
mogelijk bij het aansluitpunt.
In de handel zijn plastic klembeugels, doorvoertules, twee componen
tenhars enz. voorhanden, maar de eenvoudigste, goedkoopste en deugdelijkste trekontlasting is een knoop in het netsnoer en dit natuurlijk
langs de binnenkant van het toestel.
17.5 Opmerkingen
— Gebruik nooit oude of gekreukte netsnoeren, de isolatie kan stuk zijn
of verdroogd.
— Gebruik nooit platte stekkers, tenzij een gedeelte geplastificeerd is.
Het is anders veel te gemakkelijk om er met de vingers af te schieten
en met het metaal in contact te komen. Deze stekkers worden trou
wens afgeraden door de verbruikersverenigingen.
— Doe nóóit of te nimmer twee mannelijke stekkerdelen aan eenzelfde
snoer!
— Voor het aansluiten van blote draadeinden met klemschroefjes (al
hoewel af te raden; solderen is beter) doet men er het beste aan de
eindjes te vertinnen.
— Aarding van contactdozen en stekkers is ten zeerste aan te raden.
— Er bestaan in de handel ’aardlekschakelaars’. Deze snijden automa
tisch de netstroom af als een lekstroom gedetecteerd wordt (bijvoor
beeld bij een elektrocutie).
— Men merke op dat schilderen en lakken van metalen behuizingen in
niet geringe mate bijdraagt tot de veiligheid.
— Onderstaand symbool betekent ’dubbel geïsoleerd’. Koop bij voor
keur zulke toestellen.

\
Fig. 17.1 Het symbool ’dubbel geïsoleerd’.
17.6 Veiligheid bij het werken met chemicaliën
— Bewaar chemicaliën in hun oorspronkelijke verpakking of plak een
duidelijk leesbaar etiket op de nieuwe verpakking.
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— Giet steeds met het etiket naar boven, zodat eventuele druppels niet
in het etiket trekken en het onleesbaar maken of andere gebruikers
schade berokkenen.
— Bij het gebruik van bijtende soda: gebruik handschoenen en een bril.
— Werp nooit spuitbussen in het vuur of doorprik ze niet, zelfs al zijn
ze leeg.
— Houd alle chemicaliën steeds buiten het bereik van kinderen of die
ren.
— Lees steeds de veiligheidsvoorschriften op de verpakkingen.
— Volgens het Koninklijk Besluit moeten gevaarlijke produkten een eti
ket dragen met het gevaarsymbool en waarschuwingen voor voor
zichtig gebruik.
Men onderscheidt de volgende symbolen:

Fig. 17.2 Verschillende symbolen
die gebruikt worden voor chemicaliën.
Deze symbolen worden meestal zwart afgedrukt op een oranje achter
grond. Ze betekenen het volgende:
(a) Vergif. Soms ziet men ook een doodshoofd in een rond etiket met
rode achtergrond. Dit wordt gebruikt voor medicamenten.
(b) Toxisch of schadelijk. Dit symbool wordt ook gebruikt op witte
achtergrond.
(c) Irriterend of bijtend produkt. Dit etiket wordt bijvoorbeeld op alle
sterke zuren en basen geplakt (o.a. NaOH).
(d) Brandbaar produkt. Dit symbool wordt ook gebruikt in ruitvorm.
(e) Gevaar voor zelfontbranding, bijvoorbeeld Na.

(0 Ontploffingsgevaar.
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18.

AC

ADC
AF
AFC
AGC
ALU
ALGOL
AM

Lijst van verklaringen van
veelgebruikte afkortingen

: alternating current: wisselstroom.
: analog to digital converter: schakeling die analoge infor
matie omzet in digitale.
: audiofrequent: de frequenties die voor het menselijk oor
waarneembaar zijn, d.w.z. ongeveer 10 tot 20000 Hz.
: automatic frequency control: automatische frequentiecontrole; schakeling in een radiopost of tuner die het af
stemmen op een post vergemakkelijkt.
: automatic gain control: automatische controle van de
winst, de versterking van een versterker.
: arithmetic and logic unit: reken- en logische eenheid van
een computer.
: algoritmic language: een hogere programmeertaal, gericht
op de behandeling van algoritmes (methodes).
: amplitudemodulatie: een modulatietechniek waarbij de
amplitude van de draaggolf gemoduleerd wordt, zie fig.

18.1

modulerend
Signaal

gemoduleerde
draaggolf

ili
Fig. 18.1 Amplitudemodulatie.
AMV
ASCII
BDC

draaggolf

: astabiele multivibrator.
: American Standard code for information interchange: een
code die afspreekt welke bytes er overeenkomen met onze
klassieke symbolen, voorbeeld in lijst.
: binary coded decimal: letterlijk binair gecodeerd deci
maal, d.w.z. een getal dat onder binaire vorm voorgesteld
is, voorbeeld in tabel.
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Een deel van de ASCII-code
klassiek symbool

ASCII

a
b
c
d
e
f
g
h
i
J
k
1
m
n
o
P
q
r
s
t
u
v
w

01100001
01100010
01100011
01100100
01100101
01100110
01100111
01101000
01101001
01101010
01101011
01101100
01101101
01101110
01101111
01110000
01110001
01110010
01110011
01110100
01110101
01110110
01110111
01111000
01111001
01111010

X

y

z
Binary coded decimal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
84

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001

BIN
BMV
BVM
CMOS
COBOL
CPU
CR
CRT
dB

: Belgisch instituut voor normalisatie, voor adres zie adres
senlijst.
: bistabiele multivibrator.
: buisvoltmeter, verouderd meettoestel.
: complementary MOS: fabricageprocédé voor IC’s.
: common business oriented language: hogere pro
grammeertaal die vooral gericht is op het zakenleven.
: central processing unit: de centrale verwerkingseenheid
van een (micro)computer.
: carbon resistor: kool weerstand.
: catode ray tube: kathodestraalbuis.
: decibel, het tiende deel van een Bel.

.

a. voor de elektronica wordt de decibel gedefinieerd als:
A = 201og]0(^2)
I

A wordt de logaritmische winst genoemd en wordt uitge
drukt in decibel. De decibel drukt dus een verhouding uit
van twee spanningen, bijvoorbeeld de in- en uitgangsspanning van een versterker, de verhouding van het
eigenlijke signaal, de ruis in een schakeling, enz.
Het voordeel van de decibel is dat vermenigvuldigingen ge
reduceerd worden tot optellingen en dat een heleboel gra
fieken lineair worden als men de dB gebruikt.
b. In de geluidstechniek wordt de geluidsintensiteit uitge
drukt in het aantal watt per vierkante meter; men heeft nu
vastgesteld dat het menselijk oor gemiddeld gesproken geluidsintensiteiten kan waarnemen tot 10-12 W/m2. Dit
wordt de gehoordrempel genoemd. In een luidruchtige dis
cotheek echter kan de geluidsintensiteit stijgen tot 1
W/m2, wat 1012 keer groter is. Zoals men wel ziet is het
moeilijk deze eenheid nog langer aan te houden. Daarom
definieert men ook hier de decibel als:
I
ldB=101og10 (r-) (Iref= 10_I2W/m2)
Iref

We zien dat: + lOdB overeenstemt met 10 x Iref
+ 20dB overeenstemt met 100 x Ircf
+ 30dB overeenstemt met 1000xlref
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Om een beter inzicht te verschaffen in dit nogal eigen aardige
begrip de volgende numerieke waarden (gemiddelde niveaus):
OdB(A)
theoretische gehoordrempel ....
15dB(A)
bladgeritsel..................................
20dB(A)
platteland....................................
30dB(A)
slaapkamer..................................
35dB(A)
bibliotheek..................................
40dB(A)
rustig kantoor..............................
60dB(A)
conversatie..................................
70dB(A)
drukke straat..............................
70dB(A)
stofzuiger....................................
80dB(A)
fabriek..........................................
90dB(A)
zware vrachtwagen ....................
100dB(A)
drilboor........................................
100dB(A)
symfonieorkest............................
120dB(A)
discotheek....................................
125dB(A)
opstijgen van een jet..................
130dB(A)
pijngrens......................................
140dB(A)
jetmotor (op 25 m)......................
160dB(A)
karabijnschot (30 cm)................
200dB(A)
opstijgende raket........................
Wat de (A) betreft het volgende:
Men heeft gezien dat het menselijk oor niet voor elke fre
quentie (grondtoon) even gevoelig is. Inderdaad indien men
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4 6 8102 2

4 6 810* 2

4 6 BK)4 2104 (Hz)

Fig. 18.2 Isofonenbundel.

deze subjectieve gevoeligheid in functie van de frequentie uit
zet, krijgt men de zogenaamde ’isofonenbundel’ uit fig. 18.2.
Men merke op dat de frequentie op logaritmische schaal is
uitgezet.
Welke conclusies kan men uit deze figuur trekken?
1. Het menselijk oor is slechts gevoelig voor frequenties die
gelegen zijn tussen de 10 en 20000 Hz, de zogenaamde AF,
audiofrequenties. Men neemt ook waar dat dit gebied ver
kleint naarmate men ouder wordt.
2. De geluidsresponsie varieert niet lineair met de frequentie
en is afhankelijk van het niveau. Het menselijk oor is het
meest gevoelig in een gebied dat rond de 4000 Hz ligt.
Voor lage geluidsniveaus daalt deze gevoeligheid zelfs on
der de theoretische gehoordrempel. Van deze eigenschap
werd reeds gebruik gemaakt in hoofdstuk 8.
3. Uit de onderlinge afstand tussen de isofonen leiden we af
dat het oor een vermeerdering en geluidsniveau niet waar
neemt als evenredig met de 'luidheid*.
Om nu deze eigenschappen van het oor zo goed mogelijk na
te bootsen gebruikt men een filter op het meettoestel dat men
gebruikt om de intensiteit te meten. Zo’n filter noemt men
een A-filter, daarom dus dB(A). Er bestaan ook nog andere
filters, bijvoorbeeld het B-filter dat dient om de karakteristie
ken van een telefoonlijn na te bootsen, zie fig. 18.3.

30
20
10

mwtwu

0

7X

-10
-20
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-30
-40
-50
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Fig. 18.3
___ ________________________
Karakteristieken van A-en B-filter. io 2 4 6 aio2 2 4 6 aio3 z 4 6 bx>42.io4(hz)
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Het blokschema van een audiometer wordt gegeven in fig. 18.4.

D- p*

O —&---©

Fig. 18.4 Blokschema
van de audiometer.

DC
DIL

: direct current: gelijkstroom.
: dual-in-line: behuizingstype voor IC’s waarbij de pootjes
op twee evenwijdige lijnen staan.
DIN
: Deutsche Industrie Norm: een aantal normen (vereisten)
waaraan industriële produkten moeten voldoen om als
goed beschouwd te kunnen worden. Deze normen worden
opgesteld door de 'Deutsche Normenausschuss’ en worden
in de meeste geïndustrialiseerde landen aanvaard. Voor
beeld; de DIN 45500 norm beschijft de vereisten van een
HiFi-installatie.
EAROM : electrically alterable ROM.
EEC
: European electrotechnical commission (Genève).
EPROM : Erasable PROM: uitwisbare en daarna terug program
meerbare ROM; is voorzien van een venstertje, zodat men
de informatie kan uitwissen door bestraling met UV-licht.
ECL
: emitter coupled logic: een fabricageprocédé voor IC’s.
FET
: field effect transistors: veldeffect transistor; een speciaal
soort transistor met als bijzondere eigenschap dat door
middel van de spanning op één van z’n aansluitingen (de
gate) de weerstand tussfcn de twee andere (drain en source)
op lineaire wijze kan worden geregeld.
FORTRAN: formula translator: een hogere programmeertaal die spe
ciaal gericht is op gebruik door wiskundigen.
: frequentiemodulstie: een modulatietechniek waarbij de
FM
draaggolf in frequentie gemoduleerd wordt, zie fig. 18.5.

modulerend
signaal

gemoduleerde
draaggolf

Fig. 18.5 Frequentiemodulatie.
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HF
HiFi
IC
IF
IR
KSB
KSO
LCD

LDR

LED

: hoogfrequent.
: High Fidelity: hoge betrouwbaarheid. Een audiotoestel
mag de titel HiFi dragen als het voldoet aan de norm DIN
45500.
: integrated circuit: geïntegreerde schakeling.
: intermediate frequency.
: infrarood: een onzichtbare elektromagnetische golf (van
dezelfde aard als licht en radiogolven) met een golflengte
die tussen 1 mm en 0,7 pm gelegen is. N.B.: 1 pm = 10~6m.
: kathodestraalbuis.
: kathodestraaloscilloscoop.
: liquid cristal display: een display die gebaseerd is op de po
larisatie van de moleculen van een stof in de metastabiele
vloeibare kristalfase; door de polarisatie verandert de bre
kingsindex.
: light dependant resistor: lichtafhankelijke weerstand.
Deze weerstand, die gemaakt is uit cadmiumsulfide of
cadmiumselenide, heeft de eigenschap dat zijn weerstandswaarde varieert met de opgevangen lichtsterkte volgens de
volgende wet:
R = K.E.-4
waarin K en | constanten zijn en E de belichtingssterkte in
lux, R is de weerstandwaarde; de waarde kan veranderen
van enkele M in volledige duisternis tot enkele honderden
ohm bij normale belichting. De LDR wordt dikwijls ge
bruikt in meet- en regelsystemen. Vb de LDR03, de
LDR05.
: light emitting diode: licht uitzendende diode. De LED is
opgebouwd uit ofwel gallium-arsenide-fofide (GaAsP) of
wel galliumarsenide (GaAs), respectievelijk met zichtbare
licht- en IR-uitstraling. De drempelspanning van deze dio
de (voor GaAs) ligt rond de 1,5 volt, wat maakt dat indien
men een LED wil laten branden met een spanning die V
volt bedraagt, men een serieweerstand van:
Rs =

LSI
LW

V—1,5 ohm
0,025

moet gebruiken, aangezien de LED het beste werkt met
een stroomvan rond de 25 mA.
: large scale integratie op grote schaal.
: lange golf; radiogolf (elektromagnetisch!) met een fre
quentie die tussen de 150 en de 250 kHz ligt.
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1

MP
MMV
MNOS
MOS
MPS
MPU
MW
NTC

:
:
:
:
:
:
:

microprocessor.
monostabiele multivibirator.
metal nitrid oxid semiconductor.
metal oxid semiconductor.
microprocessor system.
microprocessor unit.
medium wave: middengolf; radiogolf (elektromagnetisch!)
met frequentie tussen 500 en 1500 kHz.
: negatieve temperatuurcoëfficiënt: deze weerstand heeft
een weerstandsverloop dat voldoet aan de volgende for
mule:
R = K.e - 4

T

OpAmp

:

PL/M

:

PL/1

:

PROM

:

PTC

:
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K is een constante die afhankelijk is van de vorm, terwijl 4
afhankelijk is van het gebruikte materiaal.
Men kan nagaan dat R afneemt met stijgende temperatu
ren. Het gebied waarin dit verloop bij benadering lineair
is, ligt voor de meeste NTC-weerstanden tussen -20 en
+ 80°C. In dit gebied treden variaties op van 3 tot 6% van
de waarde per °C.
De toepassing van de NTC-weerstand ligt in de temperatuurmeting en -regeling in de beveiliging en de compensa
tie van ongewenste PTC.
Vb: de K25, de K154.
operational amplifier of operationele versterker is een in
gewikkelde schakeling die door elektronici bëschouwd
wordt als één enkel onderdeel. De toepassingen van dit on
derdeel zijn zo veelvuldig dat hieraan een aparte studie kan
worden gewijd.
Vb: 709 (LM709C;MC1709C;SN72709;TAA521;^A709C)
741 (LM741 C;MC 1741 C;SN72741 ;TBA221 ;M A741C)
programming language for microprocessor: program
meertaal voor gebruik bij microprocessoren.
programming language 1: een van de eerste hogere pro
grammeertalen.
programmable ROM. Wanneer dit geheugen eenmaal ge
programmeerd is, kan het niet meer uitgewist en hergeprogrammeerd worden.
positieve temperatuurscoëfficiënt. Deze is een beetje de
tegenhanger van de NTC; de weerstandswaarde stijgt met
de temperatuur. De toepassing ervan ligt in de beveiliging
van elektromotoren en de bewaking van vloeistofniveau’s.
Vb: P330-D1.

PUT
RAM
RMS

: programmable unijunctiontransistor. Dit is een onderdeel
dat veel weg heeft van een tyristor; alleen ligt de stuurelektrode hier aan de anodekant. Vb: 2N6027.
: random accres memory: willekeurig toegankelijk ge
heugen.
: root of the mean square: vierkantswortel van het gemid
delde van het kwadraat:
T
XRMS

ROM
S/N
S/R
SW
TTL
UJT
UV
VDR

x2dt

: read only memory: geheugen dat informatie bevat die er in
de fabriek werd ingestopt.
: signal-noise ratio: dignaal-ruisverhouding (S/R).
: zie S/N.
: short wave: korte golf, frequentieband in het elektro
magnetisch spectrum, die veel door radioamateurs wordt
gebruikt.
: transistor transistor logic: een fabricageprocédé van IC’s.
: unijunction transistor: éénlaags transistor; een speciaal
soort dat slechts in heel speciale toepassingen wordt ge
bruikt.
: ultraviolet, een deel van het elektromagnetisch spectrum
(van dezelfde aard als de radiogolven en het licht) met een
golflengte van 0,4 pm tot 0,01 /im.
: voltage dependant resistor: een weerstand waarvan de
weerstandswaarde varieert met de spanning die erop staat.
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Basiselektronica in de praktijk is een handboek voor iedereen
die zelf elektronische schakelingen uit tijdschriften of boeken
wil nabouwen. Eerst vertelt de auteur uitvoerig hoe zelf printplaten kunnen worden gemaakt, waarna hij de lezer wegwijs
maakt in de soldeertechniek. Ook wordt aandacht besteed aan
de belangrijkste formules en wetten die in de elektronica voor
komen. Aan de hand van talrijke tekeningen legt de auteur de
werking uit van verschillende meetinstrumenten. In een apart
hoofdstuk wordt de veiligheid in de elektronica behandeld.
Tot slot vindt u in dit boek een lijst met verklaringen van vrijwel
alle in de elektronica gebruikte afkortingen. Al met al een on
misbaar boek voor de aspirant elektronicus.
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