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©
maandblad voor elektronica
zelfbouw-converter
voor satelliet-TV
•

computerskoop
voor Commodore, BBC, Electron en

MSX

8-kanaals A/D-omzetter
voor home-computers met seriële interface

de geheugenskoop
nader bekeken

gitaar-equalizer

jpf-4

11

elektuur

oktober 1986

nummer
35

selektuur

36

halfgeleiderstroboskoop
Het ontstekingssysteem van motoren kan in
principe op twee verschillende manieren worden
afgesteld: via een proeflampje of m.b.v. een
stroboskooplamp. Wij hebben de voordelen van
beide methoden in deze schakeling met elkaar
verenigd. Maar dan zonder flitsbuis!

38

veelzijdige gitaar-equalizer
Dat een goede gitaar-equalizer best wel betaalbaar kan zijn, bewijst dit "semi-parametrisch"
exemplaar.

43

kleintje stereo
Met slechts één IC en

wat externe komponen-

ten kan een komplete (hoofdtelefoon (versterker
in

elkaar

46

worden

gezet. Stereo, wel te verstaan!

satelliet-TV indoor-unit (2)
In het vorige nummer vertelden

we wat

er zoal

komt kijken. In dit
nummer gaan we verder met het "echte" werk:
de bouwbeschrijving van de indoor-unit.
bij

57

satelliet-TV-ontvangst

magneto-resestieve sensoren
Wat dat voor dingen zijn en waarvoor ze
nen, kunt u lezen

verhaal.

60

print-layouts

63

draagbaar mengpaneel (deel 2)
Om het in deel 1 beschreven mengpaneel aan
te kunnen sluiten op een versterker, moet eerstgenoemde met uitgangsmodules worden uitgerust. In deze Elektuur komt de eerste
uitgangsmodule aan bod: met symmetrische uit
gang, toonregeling en VU-meter.

68

computerskoop
Nu de homecomputer

draagbaar

mengpaneel
blz.

in dit

die-

63

huiskamer
is doorgedrongen, leek het ons helemaal geen
gek idee om zo'n processor als basis te gebruiken voor een gecomputeriseerde skoop.
in vrijwel elke

74

seriële A/D-omzetter
Hebt u ook wel eens "bus- "problemen? Deze
schakeling maakt daar een eind aan: een
analoog-naar-digitaal-omzetter voor alle computers die met een seriële l/O-poort zijn uitgerust.

80

aftasten en vasthouden
Op veler verzoek doen we in dit verhaal uit de
doeken hoe geheugenoscilloskopen werken.

86

applikator
Elektronische ontsteking

116

met de L497.
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28.-

527

552

1

28.-

528

PRINT SERVICE

Elabyrint in

2716

x

EPROM

552

EPROM

x 2716 EPROM
multimeetmonitor
in 1 x 82S23PROM
typemachine-

duplikator

in 1

529

13.-

256

530

44.-

867

interface
in

531

een bepaalde,
door ons nooit beproefde samenvoeging van deelschakelingen) komen niet
voor beantwoording in aanmerking.
Ook aanvullende technische gegevens
van komponenten en theoretische in-

op fabrieksapparatuur

—

867

of

formatie over Elektuur-schakelingen
kunnen niet verstrekt worden. Zulks

om

44.

1

voorkomen dat de

lezerspost

867

X-Y-plotter in

533 NL

44.-

867

1
x 2732 EPROM
Octopus 65

momtorprogramma
44.-

535

867

44.-

536

28,-

537

49.-

539

867

552
788

SOFTWARE SERVICE

009

gul-

Bfrs.

>iP-gestuurde fre-

kwentiemeter met
U665B-prescaler in
1
2732
modelbaanbesturing
in 1 x 2716

jumbo

14.-

544

20.-

276

dens
27.30

cassette met 15 pro-

27.30

gramma’s voor
de spelcomputer
cassette met 15 programma's voor
de speelcomputer

bij

Beek II)
ding van het (de) bestelnummer(s)
op uw overschrijvingsformulier. Per
(gekombineerde) bestelling dient
f 3.50 (Bfrs. 69) extra voor verzenden administratiekosten te worden
overgemaakt.

cassette

394

bestel-

gul-

nr.

dens

Bfrs.

bestel

gul-

nr.

dens
10.-

Bfrs
197

cassette routine voor

PWS3

394

NIBL computer
5204Qof
in 1 x
x 2716 EPROM
1
junior computer

EPROM

PWS-4

(Elektuur B.V. kan niet aansprakelijk

worden gesteld voor verlies of beschadiging. in wolke vorm dan ook.

394

1

2708

schaakprogramma

414

voor Intelekt in
2 x 2716 EPROM
junior tape
monitor (TM)
•n 1 x 2716 EPROM
junior printer

ESS

511 software

listing

10.30

203

oader

ESS 515

aanvullende
formatie uiversele
terminal

11.05

218

aanvullende

source

bestel

gul-

nr.

dens

821 78- F

9.90
17.65
19.45

83022 F
•83051 -F
84012- F

•84024

listings

F

20.50
18.40
29.50
19.90

42.-

Bfrs.

bedoeld om lezers die
moeilijkheden ondervinden bi| het opbouwen van Elektuur-schakelingen behulpzaam te zijn. Om een snelle beantwoording van uw vragen te bewerkstelligen,
verzoeken wij u bij het stellen van uw
vraag aan de volgende punten te denken:

85103 F
86018 F
86041

te

gaan

van een geadresseerde en gefrankeerde antwoordenveloppe. Alleen Nederlandse postzegels kunnen

worden

gebruikt.

Vanuit het buitenland dient
bruik te

maken

gul-

nr.

dens

195

348
383
404
362

labvoed.ng
Prelude XL

1985
33.60
662
61.1202

1

47,-

kapacitensmeter
pulsgenerator

581

terts anatyzer

392
827

funktiegenerator

59.50

1172

20.50

404
364

-F

18.50
14.10

86012 1F 11.30
86012 2F 12.65
86012 4F 20.45
-F

18.20

85079
85110
86004
86006

278

223
249
403
359

geeen
internationale
van

Vermeld in de linker bovenhoek van de
enveloppe de kode "TV”
het onderwerp waarover u vragen stelt.

de laatste drie jaar gepubliceerde
Elektuur-schakelingen komen voor
beantwoording in aanmerking. Dit
geldt trouwens ook voor telefonische
vragen op maandagmiddag tussen
12.30 en 16.00 uur. tel. 04402-71850.

uw

vraag op een zakelijke manier,
vermeld eventueel gemeten spanningen. stromen, gebruikte onderdelen
etc. en schrijf vooral leesbaar.
Stel

Wanneer bepaalde onderdelen

bij

de buurt

niet verkrijgbaar zijn, kijk

alvorens

in

de pen

te

u in

dan

klimmen de ad-

vertenties in Elektuur na. Meestal vindt

jumboklok

326

68,25
13.25

1345

13.85

273

mobiele versterker
IR-lampschakolaar

448

lesley

261

85099
85120
86002

8 kanaals 1/0 bus
telefooncentrale

86007
86026

19.30
8.75

MAART

1986

798

protektor

456

akkuspannings
opkrikker
telefoon -oppas
Electron speed- up

47.35

2

geheugenkaart

933

printcr-buffer:

47.-

926
397

85114 1
85114-2
86001
86016

20.15
48.25

951

DX

12.55

247

satcliet luidsprekers

86018

28.75
16,25

566
320

1986
15.95
15.20
19.30

314
300
380

1

85052
85128
85130

basisprint
displayprint
filter

hoofdprint
voorregeling

frekwenlie standaard
transistor-ontsiekmg

MSX-cartridge

fre-

kwentiemeter
onmogeli|ke schakel
sweepgenerator
dubbele voeding
IS impedantiemeier
draagbaar meng-

MIC module

MD STEREO
module
voedingsmodule

365
210

18.55
10.65
15.40

303

MEI 1986
86003
72.60
86031
86041

JUNI

1430
1420
532

72.05

27.-

hoofd|>rint

toetsenbord

MSX

busprint

kW-versterker
LS impedantiemeier
1

86067
86069

14.70

290
913
238

46.35
12,10

high resolution

low budget kapaciteitsmoter
kilo-wattcr periferie

eenvoudige metaal
detektor

toerenteller

JULI /AUGUSTUS 1986
86451

10.25

202

86453
86454

9.45
7.75

186
153

stappenmotor
besturing
hartslagmonitor

SM D

dobbelsteen

wensen

speciale individuele

bijv.

aanpassing van onze ontwerpen

(zoals

RAM

86461

19.45

383

16 k sideway
high resolution

86462
86490
86504

6,80
8.05

134

toerneteller
true
konverter

159

knaagdierverjager

11,65

230

UHF-antenne

RMS

versterker

1986
draagbaar

meng

paneel:

86012-1

21,10
86012-2A 21.40
86012 2B 14.35
86012-4 23,95
86019
30.30
86035
14.10
14.35
86068
86085
24.50

OKTOBER

MIC-module

MD-STEREOmodule
voedingsmodule
RTTYinterface
C64-bulfer

regenmeter

pomp-automaat

1986
draagbaar mengpaneel
uitgangsmodule IA
uitgangsmodule 18

86012-3A
86012-3B
86051
86082 1

21.15
21.15
50.40

gitaar-equalizer

86086

16,10

kleintje stereo

18.85

converter print voor
satelliet-TV
setiele

met

print

bijdetijdse >-P klok

1986

86042

u daarin wat u zoekt.

Vragen die niet te maken hebben met
de gepubliceerde schakeling zelf. maar

print

auto alarm:

86005 1
86005 2
86017

hebben

in

aktieve subwoofer
grafische kleuren
kaart
basisprint

1986

SEPTEMBER
Alleen vragen die betrekking

omschrijving

16.55

men

antwoordcoupon.

op

926

1986
22.75
40.50
23.15

APRIL

Maestro

^ gestuurde

Bfrs.

DECEMBER

860182

paneel:

86461

De vragen dienen vergezeld

bestel-

dubbele voeding:

frontplaten

klok

is

bliceerd.

85080

FRONTPLATEN

85047 F

service

Deze pagina geeft een overzicht van
de meest courante Elektuur printen.
Regelmatig wordt een uitgebreide
lijst van het komplete aanbod gepu-

grafische kaart:

informatie
VDU kaart *

84111 F
84097 F

Deze

artikel(en).

FEBRUARI

DOS
bootstrap

84037 F

van toegezonden ICs.)

197

EPROM

867

552

10.-

lichtende disko vloer
in

507 N

x 2708

omschrijving

ESS 507 N

315

1

maand/jaar" (voor maand/jaar zie
onderstaande lijst). De meeste - echter niet alle - reeds verschenen nummers zijn nog beschikbaar. Indien het
(de) door u bestelde tijdschrift(en)
niet meer leverbaar is (zijn), ontvangt
u kopieën van het (de) desbetreffende

JANUARI

wijzigingen'

programma

in

x 2716

aanvullingen

MM

uw

85067
85080

in

dokumentatie:

PWS-2

(E)PROM's kunt u door Elektuur
B.V. laten programmeren. Stuur de

te maken (voor Halfgeleidergidsen:
f 12.50. Bfrs. 258). Vermeldt u dan bij
bestelling "plus tijdschrift

85100

PROGRAMMEER SERVICE

(E)PROM(’s) in een deugdelijke verpakking naar Elektuur B.V.. Postbus
75, 6190 AB Beek (ü met duidelijke
vermelding van het gewenste
Elektuur-programma + bestelnummer en maak gelijktijdig het verschuldigde bedrag
( +
f 3.50/ Bfrs 69 voor verzend- en
administratiekosten) over op bovenstaand post- of bankrek. nr. met
vermelding van het bestelnummer.

PROM

veelzijdige printer-

PAPERWARE SERVICE
PWS-1

Postgiro 124.11.00 of bank-nr.
57.83 41.883 (voor België
PCR 000 017 70.26 01).

EPROM

grafische kleurenkaart in

1

u een print(en) bestelt, kunt
u desgewenst het (de) bijbehorende
nummer(s) van Elektuur meegeleverd
krijgen door bij uw bestelling per
nummer f 6,25 (Bfrs. 129) extra over

klok in

buffer

Elektuur
met duidelijke vermel-

B.V.,

543

EPROM

2 x 82S123
bestelnr.

U

kunt ze ook rechtstreeks en tegen
vooruitbetaling bestellen

in

x 2732

2 x 2716

Elektuurprinten. -frontplaten, -soft-

kaart achterin dit blad of via de
Elektuur-databank (zie kolofonl.

in 1 x 2732 EPROM
onmogelijke schakel-

klok

pag. 3).

ware en -paperware kunnen worden
besteld via de handel, via de bestel-

in

EPROM

44.-

'

ook Elektuur-databank (kolofon,

x 2732

532

onnodig veel beslag gaat leggen op de
tijd van de redaktie.
Zie

jiP-gestuurde
frekwentiemeter

1

te

2 x 2716 EPROM

Wanneer

86090 1
86090 2

31.80
11.85

A/D

omzetter

hoofdprint

insteekmodule

• aangeduide produkten
de leverbaarheid niet gegarandeerd.

Van de met

is

.

-Hl

!!
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menleving met die indruk-

Mens en

wekkende

informatie-

stroom omgaat, komt op

Informatie in

deze tentoonstelling met
tal van voorbeelden aan

Museon
Tussen drie bedrijven in
ons land is een bijzondere

samenwerking tot stand
gekomen. Het staatsbedrijf
der PTT, Philips Nederland
en Siemens Nederland
N.V. werken samen aan
een permanente presentatie in het Museon te Den

de orde. Dat daarbij de
computer een grote rol
speelt, zal duidelijk

zijn.

Daarnaast komen ook

za-

ken als glasvezeltechniek
en satellietkommunikatie

aan de

orde.

Museon, Stadhoudersiaan
Gra venhage,
41, 2517 HV
's-

tei.

070-514181

(1106-S

Haag

over moderne informatieverwerking en de

toepassingen daarvan in
ons dagelijks leven. De
tentoonstelling

mogelijk

is

mede

gemaakt door

een eenmalige subsidie

zullen elk half jaar

Tweedehandscomputer-

Naast de geldwaarde van
gebruikte computers staat

De Hobby Computer Club

De

(HCC) introduceerde on-

expositie tot stand te bren-

gen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om in

de komende

jaren

de

pre-

sentatie aktueel te houden tot en met de laatste
vorderingen van de tech-

De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud
van de tentoonstelling zal
niek.

berusten

bij

het Museon.

De expositie is met ingang
van 12 september j.l toegankelijk geworden voor
het publiek.

Door een wereldomspannend netwerk van kabelen radioverbindingen komen gegevens uit alle delen van de wereld binnen
handbereik. Hoe onze sa(Foto Museon, Chris Raab)

langs een

koerslijst

voor

tweedehands microcomputers. De lijst, die is opgesteld in samenwerking
met fabrikanten, importeurs, beëdigde computertaxateurs en kaderleden
van de HCC moet duidelijkheid scheppen in de
markt voor gebruikte microcomputersystemen. Het
is de eerste keer dat in

de

ook een
adressenbestand van
computerfabrikanten en
in

pen.

en apparatuur
op het gebied van de
kommunikatie om de
eerste inrichting van de

worden

bijgesteld.

koerslijsf

veel kennis

alsmede het laatste produktiejaar. de nieuwwaarde en de tweedehands
koers van een goedwerkend apparaat. Voor de
eerste vier jaar wordt de
prijs van een computer
apart vermeld, waarna
één prijs wordt genoemd
voor apparatuur van vijf
jaar en ouder. De prijzen

van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschapdrie bedrijven leveren

kendheid aangegeven

koerslijst

-importeurs. Een kruistabel
geeft voor elke computer

aan

welke fabrikant/
importeur een koper terecht kan voor informatie.
Om tot een verantwoorde
keuze te komen is als extra
hulpmiddel een modellenlijst opgenomen waarin
bij

de diverse computers worden vergeleken. Tenslotte
zijn

er

een aantal hoofd-

Nederland een dergelijke

stukken waarin staat wat
de HCC voor haar leden

koerslijst verschijnt.

doet,

De

"Koerslijst

Tweedehands

Computers" bestaat uit
een 50 pagina’s tellend
boekje met allerlei nuttige
tips over het kopen van
een gebruikte microcomputer. Centraal staat

de

Het is een
van computers die per
merk zijn gerubriceerd.
Van elk type is de bekoerslijst zelf.

lijst

waar een koper op
moet letten bij de aanschaf van een gebruikte
computer en hoe te handelen

als er iets niet funk-

met de
is

volledi-

verkrijgbaar

de HCC te Utrecht. De
kosten bedragen f 15,50.
bij

HCC-leden betalen

HCC

Op

en 22 november a.s.
worden voor de tiende
maal de HCC-Microcomputer-dagen in de Koninklijke

21

Jaarbeurs te Utrecht

gehouden. Eiektuur zal
daarbij aanwezig zijn met
een uitgebreid demonstratiepakket computer-zaken.
De eerste HCC-dag werd
op 29 oktober 1977 in
Trianon (Utrecht) gehouden. Het was de eerste
landelijke bijeenkomst die
de HCC (een half jaar eerder opgericht) organiseerde. Bijna alle zestig

die

de HCC toen

f

8,—

Frederik van
Eedenstraat 5, Postbus
2249, 3500 GE Utrecht, Telefoon 030-94 66 45.
(1107-S)

leden

telde,

kwamen opdagen. Op die
dag vond tevens de eerste
ledenraadsvergadering
plaats. De ledenraad
besloot onder meer om
de eerste HCC-afdeling op
te richten.

Gebruiksklare

computers bestonden
toen nog

tioneert.

Het boekje
ge teksten

op
HCC-dagen

Eiektuur

niet.

Het

was

allemaal zelfbouw wat de
klok sloeg.

Een jaar

later

heette het

voor het eerst HCC-Computer-dag. Er werden 500
bezoekers verwacht; het
werden er 2.000. Vorig
jaar werd een bezoekersaantal van 45.000 bereikt.

.
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HALFGELEIDER-

STROBOSKOOP
Het elektrische ontstekingssysteem van
verbrandingsmotoren kan op twee manieren afgesteld
worden, namelijk via de statische iaagspanningsmethode door middel van een proeflampje, of via de
befere dynamische methode met een stroboskooptamp
aangesloten op de hoogspanningskring. Omdat de
meeste e/ektronici zich bij een spanning van 20 kV niet

op hun gemak voeten, hebben we bij dit bouw-voorstei
de voordelen van beide methoden verenigd. Geen
flitslamp dus, maar haifge/eider-techniek op 12 volt
geen

Zelfs voor huis-tuin-en-

keukengebruik

flitsbuis

maar LED’s

is

de

statische

methode ongeschikt. Deze
methode is onnauwkeurig en
tijdrovend. Aan de andere kant
is de aanschaf van een professionele stroboskooplamp nogal

overdreven wanneer men het
ontstekings-tijdstip van zijn auto
wil kontroleren. Ook een dure
stroboskoop laat wat de veiligheid betreft vaak nogal wat te
wensen over. Bovendien is het
zo, dat het markeringspunt op
de schijf voor de eerste cilin-

Figuur 1. De
schakeling van

deze

halfgelei-

der-strobo-

skoop bestaat
uit

de

trap
'

trigger-

MM

VI,

de

'cilinderaantal-

kiezer" IC2 en
schakelaar SI,
plus een halfgeleider- "flitsbuis" bestaan-

de

uit

24 LED's.

der geldt. De trigger-aansluiting
van de stroboskooplamp moet
dus op de bougiekabel van de
eerste cilinder

worden aan-

gesloten.

Wanneer men aan

het

werk

wéét men zich meestal
alleen nog iets van ”10 graden
gaat,

voor B.DP.”

de eerste

te herinneren.

cilinder

nu

En

of

links,

rechts, voor- of achteraan staat,

heeft

men

wellicht vergeten.

Met de halfgeleider-stroboskoop zijn al deze problemen
irrelevant.

Geen flitsbuis
maar LED’s
Wat onmiddellijk opvalt is het
ontbreken van de flitsbuis. Die
zou namelijk een spanningsomvorming van 12 V naar
500 V (de bedrijfsspanning van de buis) noodza300 V.

.

gemaakt hebben. Het
gaat echter ook eenvoudiger,
dankzij de toepassing van
LED's. Men moet er wel rekening mee houden dat op klaarlichte dag en in de zonneschijn,
kelijk

37
met 24 LED’s, geen stroboskopisch effekt meer te zien
is. Bij bewolkte hemel of in de
garage is het door de LED's
uitgestraalde licht echter ruim
voldoende. Dat is bereikt door
de LED’s gedurende een zeer
korte tijd (ca. 1,5 ms) met een
betrekkelijk hoge stroom aan
te sturen. Bij een akkuspanning
zelfs

van 13,6 V (bij stationair draaien
van de motor) loopt er een
piekstroom van zo'n 700 mA
door elke LED. De LED’s zijn in
groepjes van drie samen met
een weerstand van 4,7 ohm in
serie geschakeld, en worden
kortstondig via schakeltran-

van voedingsspanning
voorzien. Die 700 mA per LED
sistor Tl

een kortstondige stroom èn wanneer alleen

is

toelaatbaar

bij

normale LED’s gebruikt worden. De zogenaamde "High
Efficiency Types” zijn hiervoor
niet geschikt.

Elke cilinder wordt eenmaal

per twee omwentelingen van
de krukas "ontstoken". Bij een
stationair toerental van 900 toeren/minuut bedraagt de tijd
tussen twee ontstekingen zo’n
130 ms.De puls/pauze-verhouding ligt dan ongeveer op 90,
en de gemiddelde stroom door
de LED’s bedraagt dan ongeveer 8 mA. De transistor Tl
krijgt pulsstromen van ca. 5,6 A
te verwerken. Kondensator C4
vangt deze pulserende belasting van de voedingsspanning

op

(stroombuffer).

De

triggering

c.q.

synchronisa-

van de stroboskoop wordt
gewoonlijk afgeleid van de
bougie-ontsteekspanning (d.m.v.
tie

een galvanische, kapacitieve

of

motoren), dan

is

bekend op welke bougie-vonk
de schakeling reageert. Daar
hebben we echter een oplossing voor bedacht.

Zo

is

van

de onderbreker (primaire kant
van de bobine) komt via de
weerstanden R2 en R3 op de
trigger-ingang van de monostabiele multivibrator

bobine aan te sluiten (aansluiting ” + ” aan klem 15 van de
bobine öf aan de pluspool van
de akku; de ingang aan klem 1
van de bobine en de massaaansluiting ergens aan het

Wanneer de motor

het
Het signaal dat afkomstig

van de

zijde

oktober 1986

2

chassis.

funktioneert

MMV1. De

dioden D3 en D4 beschermen
deze ingang tegen resp. te
hoge of negatieve spanningen
die optreden bij het "uitslinge-

de bobine-energie. De
spanning die op de onderbreker staat, is tijdens de vonkperiode toch nog een paar
honderd volt; dus afblijven met
de handjes! In vergelijking met
de konventionele methode
(trigger-pulsen van de bougie)
echter is de kans op spannings-

loopt, zullen

de LED's een weinig oplichten.
Richt de LED’s op de markering die aangebracht is op de
krukas-poelie en stel schakelaar SI zo in, dat de roterende
markering door het strobosko-

Figuur 2. Stel
de LED's in de
vorm van een

pisch effekt schijnbaar

vierkant op.

staat.

stil

Omdat de schakelaar

86015 2

SI

evenveel standen als de motor
cilinders heeft,

moet

altijd

één

van de schakelaar-standen korrekt

zijn.

ren” van

doorslag of -overslag veel
geringer.

De MMV1

de eigenschappen van een Schmitttrigger.

heeft

De klokpuls voor

het

teller-IC 4017 (ringteller) is

zodoende gezuiverd van
kontakt-dender. Bovendien

de monotijd van ca. 20 ms
ervoor dat bij een toerental
boven 1500 omw/minuut, de
stroom door de LED's niet verder kan stijgen. Met schakelaar
Slb wordt het IC op de juiste
zorgt

deelfaktor ingesteld, namelijk 4
of

6, al

naar gelang de motor

respektievelijk 4 of 6 cilinders

induktieve koppeling). Het

bezit.

gevaar van vonkoverslag is
hierbij niet denkbeeldig.
Indien de triggerpuls aan de
primaire kant van de bobine
wordt afgenomen (klem 1, de
aansluitklem van de onderbreker) en dan door 4 wordt

(de fase) ingesteld

gedeeld

De

(bij 4-cilinder-

op de primaire

echter niet

elektuur

Met

Sla kan het tijdstip

worden

waarop de LED’s oplichten. De
door 4 of 6 gedeelde klokpulsen worden via schakelaar Sla
naar MMV2 toegevoerd, die de
oplichttijd van de LED’s
vastlegt.

schakeling

is vrij

eenvoudig

De opbouw
De montage van de

drie IC’s

op een experimenteerprint zal
wel niet zo’n probleem zijn. Iets
meer aandacht moet besteed
worden aan de LED’s, transistor
Tl en kondensator C4. De
meest gunstige opstelling van
de LED’s is die in de vorm van
een vierkant met in het midden
een gat (zie figuur 2). Hiervoor
zijn het beste 5-mm-LED’s te
gebruiken. Plaats ze dicht
elkaar op een apart stukje

bij

experimenteerprint (met een

van 2,54 mm). Houd de
bedrading van de LED-print
raster

naar de komponenten Tl en C4
zo kort mogelijk en gebruik
hiervoor stug draad van mini-

mm

2
maal 1
Indien een VMOS-FET van het
type BUZ 71 of 72 niet verkrijgbaar is, dan kan volstaan worden met een Darlington
BD 675, 677 of 679. Weerstand
R7 moet dan wel tot 1 k worden verhoogd.
Wanneer men de hoeveelheid
.

uitgestraald licht wil vergroten

door meerdere LED’s te
gebruiken, dan is dit zonder
meer mogelijk. Men kan ook
met 12 groepjes van drie LED’s
(opgesteld als 6 X 6 LED's) een
vierkant

samen

stellen.

De

pulsstroom wordt dan 8,4 A, en
voor het ekwivalent van de FET

Figuur

Voor
transistor Tl
3.

kan ook een
Darlington als

pseudo-VMOS-

FET dienen.
Weerstand R7

kan dan een Darlington gekozen worden van het type

moet dan wel

BD

1

643, 645, 647 of 649.

k

worden.

-

elektuur
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VEELZIJDIGE
GITAARW. Teder

EQUALIZER

(pseudo)
para
metrisch

Veel musici gebruiken equalizers voor het onderdrukken

van ruis, brom en rondzingen en natuurlijk ook om de
klank van hun instrument helemaal "af" te maken. Deze
equalizer is speciaal bedoeld voor gitaren en
aanvenA/ante artikelen. H.H. musici, opgeiet dus!
Ontegenzeggelijk de belang1

rijkste

"afdelingen in een para-

metrische equalizer

zogenaamde

zijn

de

aan elkaar. De kreet "parametrisch" slaat dus op het feit dat
er

"state-variable-

filters

waarvan

worden
alle

gebruikt,

parameters (ken-

LOMID, HIMID en HL Het
LOW- en het HI-filter bestaan
hierbij uit "normale" hoog- en
laagdoorlaatfilters, waarvan de
middenfrekwentie

vastligt.

kwentie, Q-faktor en verzwakking c.q. versterking traploos

merkende eiqenschaooen)
instelbaar zijn. Mocht u er
meer van willen weten: in

LOMID en HIMID

zijn "bijna”

met behulp van potmeters
ingesteld kunnen worden.

Elektuur van april 1978 (!) wordt
alles omtrent deze materie

na",

filters"

waarvan de middenfre-

Om

ervoor te zorgen dat het hele
audio-gebied "bestreken" kan

worden, schakelt
re van dergelijke

haarfijn uit

Onze

de doeken gedaan.
dus primair
bedoeld, bevat

equalizer, die

men meerde-

voor gitaren

filters parallel

in totaal vier

is

filters:

LOW,

parametrisch opgebouwd.

"Bij-

omdat de middenfrekwentie van deze filters niet met
potmeters (dus traploos) kan
worden gevariëerd, maar met
behulp van schakelaars.
Voordat

we onze

equalizer

elektuur
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Figuur

De

1.

gitaarequalizer
bestaat voornamelijk uit een

hoogdoorlaat
(Hl),

een laag-

doorlaat

(LOW)

en twee parametrische

fil-

(LOMID en
HIMID). De
ters

middenfrekwenties van

de parametrische filters
kunnen gevarieerd worden,
net zoals de
versterking en

verzwakking
van de komplete equalizer
(zie

tabel

1).

elektuur
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Figuur

Voor-

2.

beeld van een
frontplaatlayout.

De

stan-

den van de

schematisch gaan bekijken,
leek het ons aardig om eerst
enkele, voor gitaristen wellicht
interessante, details

op een

rij-

kan men

verzwakken
ook versterken. Een bijkomend
laar

i.p.v.

voordeel hiervan

een bepaalde

is

dat

men

instelling snel

en

zonder al te veel problemen
weer kan reproduceren.

tje te zetten:

verschillende

hetgeen voor u een werkje
minder betekent.
De opamps Al en A3 werken
in kombinatie met de schakelaars SI t/m S4 en S7 t/m S10
als

verzwakker, respektievelijk

schakelaars
korresponde-

De

ren met de
waarden in

sche

kwarten. Het LOMID-filter

Het schema

tabel

"bewerkt” hierbij het grond-

het eerste gezicht wat

gen

toonbereik, terwijl het HIMID-

pliceerd lijken,
men wat aandachtiger kijkt kan

geheel het Hl- en het LOW-

1.

"afstanden" van de midden-

frekwenties van de parametri-

filter

Figuur

3.

De

equalizerprint.

De

weerstan-

den Ra tot en
met Rv moeten
rechstreeks op
de stappenschakelaars

worden
gesoldeerd.

filters zijn

ingedeeld

invloed heeft

in

op een

gebied dat zich uitstrekt vanaf
de bovenste grondtoon tot aan
de boventonen. De schaalverdelingen van de schakelaars
kunnen daardoor direkt in de
bijbehorende toonhoogten worden "geijkt” (zie ook tabel 1).
De Q-faktor kan met behulp
van instelpotmeters ingesteld
worden op 0,4 (oktaaf), hetgeen
overeenkomt met de kwartafstanden. Natuurlijk kunnen
ook andere waarden ingesteld
worden, zoals 1/3 (grote terts)

en

1,5

(oktaaf + kwint).

De demping van de

filters

kan

met behulp van een schakelaar
in stapjes van 1,5 dB ingesteld
worden. Met een extra schake-

Aangezien op de
ingangen van deze opamps
tevens de twee met A2 en A4
als versterker.

De schakeling
in figuur

1

mag op

gekommaar wanneer

men

al

gauw de volgende

gedeeltes eruit pikken:
SI t/m S4 zijn de verzwakkingsschakelaars voor de 4

filters.

Met behulp van S7 t/m S10 kan
worden omgeschakeld tussen
verzwakking en versterking. S5
en S6 zijn voor de omschakeling van de middenfrekwenties
van de parametrische filters
verantwoordelijk. Goed, tot
zover in het kort de bedieningselementen van de equalizer. Waar de diverse potmeters
en schakelaars horen toont de
frontplaatlayout in figuur

Zoals u daar kunt zien,

we

2.

hebben

het frontje al met bijpassen-

de schaalverdelingen

uitgerust,

opgebouwde
zijn

filter.

De

gyratorschakelin-

aangesloten, vormt dit
zojuist

genoemde

gyratorschakelingen kunnen
heel goed worden vergeleken

met spoelen met een zeer grote zelfinduktie, zoals die ook
frekwentiebepalende
onderdelen in dit bereik nodig
zijn. De kantelpunten van deze
"vaste” filters liggen voor de
hoogdoorlaat (Hl) bij ongeveer
100 Hz, en voor de laagdoorlaat
(LOW) om en nabij de 5 kHz.
Met behulp van de instelpotjes
PI en P2 moet de inwendige
weerstand van de filters (en
daarmee dus de Q-faktor) bij
maximale versterking, respektievelijk verzwakking worden
als

ingesteld.

De frekwentiebepalende
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
R1,R3,R4,R5,R9,R14,

R17.R18.R21.R25.R28,

R29.R32 = 10 k

R2.R6 =

M

1

R7 =
k
R8 = 100 k
R10 = 560 Q
1

R11,R22,R33,R34 = 2k7

R12.R23 = 3k9
R13.R24 = 220 k
2-%-typen volgens
tabel

(Ra.

4

.

1

.Rv telkens

stuks)

R15,R19.Rn,Rs,Rv =
3k3

R16.R20 = 150 k
R26,R30,Ro = 3k9

= 68
Ra,Rc,Rh = 1
R27, R31

Ra =

k
k

12 k

Q

Rb' = 680

Rb.Rd'.Rr = 6k8

Rc

=

1k5

Rd.Re = 470 Q
Re,Rk,RI,Rm = 4k7

= 560 ö
Rf.Ri.Rq = 1k8
Rg = 330 Q
Rf

Rg =

15 k

Rh = 390 Q
Ri.Rk = 270 Q
Rj

Q

= 220

Rj.Rp.Rt.Rv = 2k2

Rm.Rt = 33
Rn = 47 k

k

Ro = 5k6
Rp = 8k2
Rq = 10 k
= 7k5
Rs = 16 k
Ru = 1k6
Rr

Ru = 56

k

meerslagen potmeters:

= 2k5
P2 = 500
PI

Q

P3.P4.P5.P6 = 10 k

Kondensatoren:

C1X5.C15.C17 = 22 n
51..
C2 = 6n8
C3X9.C11X13.C14,
C16.C18 = 68 p
C4 = 680 n
57..
C7.C8 = 10/1/16 V
C10.C12X20.C21.C23.

C29 = 100 n
C19.C22 = 10 y/25

onderdelen voor de met A5,
A6, A7 en A9, AIO, All opge-

De opbouw

bouwde parametrische

Wat de opbouw betreft is het
raadzaam om als eerste de
bedieningsschakelaars met de

filters

de weerstanden die met S5
en S6 geschakeld worden. De
versterkingsfaktor kan met de
twee instelpotmeters P4 en P6
(in de meekoppeltak) worden
ingesteld, terwijl met P3 en P5
(in de terugkoppeltak) de Qfaktor van de filters kan worzijn

den beïnvloed.

(met kleine lettertjes gekenmerkte) weerstanden uit te

de onderdelenlijst
komen deze weerstanden telkens dubbel voor, omdat twee
waarden parallel geschakeld
moeten worden. Het is dan ook
rusten. In

zonder meer aan te bevelen
om de zaak — uiteraard nadat
alle weerstanden zijn aangebracht — goed na te meten,
want we verzekeren u dat wanneer eenmaal alles op z’n
plaats zit, het een zenuwslopende aangelegenheid zal worden
om dan nog een foutieve weerstand

te

Het opbouwen van de

de schakeling

is

Halfgeleiders:

= TL072
IC3.IC4 = TL074
IC1.IC2

Diversen:

.54 = draaischakelaar 12 standen (niet

onderbrekend)

S5.S6 = draaischakelaar

verwisselen!

2 maal 6 standen
.510

rest

routine:

van

V

=

dubbelpoli-

ge omschakelaar
print 86051

.

.
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Tabel

1.

toon

weerstand

frekwentie

weerstand

(dB)

(Hz)

= 1k//12 k = 920
Rb = 680 //6k 8 = 620
Rc = 1k//1k5
= 600
Ra

A2

110

D,

146

G,

195

C

261

F

350

B

493

toon

Rr = 6k8//7k5 = 3570 Q
Rs = 3k3//16k = 2741 Q
Rt = 2k2//33k = 2065 Q
Ru = 1 k6//56k = 1551 Q
Rv = 2k2//3k3 = 1320 Q
Ris;Ri6 = 3k3//150k = 3229
R 19 .R 20 = 3k3//150k = 3229

Rd

=

=

470//6k8

441

Re = 470//4k7 = 430

= 560//1k8 = 424
Rg = 330// 15k = 322
Rh = 390// Ik = 283
Rf

Q
Q

R.

=

Rj

= 220// 2k2 = 202

270// 1k8

=

233

Q
Q
Q

3.0

Q

6.0

Q
Q
Q
Q
Q
Q

7.5

1.5

4.5

9.0
10.5

12.0
13.5
15.0

weerstand

frekwentie
(Hz)

A

440

D'

587

G’

784

C’

1046

Rp = 2k2//8k2

F2

1397

Rq

B2

1975

onderdelen op de
3)

R m = 4k7//33k = 4119 Q
Rn = 3k3//47k = 3087 Q
Ro = 3k9//5k6 = 2324 Q

=

-

1735

Q
Q

1k8//10k = 1520
R 26 .R 27 = 3k9//68k = 3664
R 30 .R 31 = 3k9//68k = 3664

print (figuur

prikken, aansluitingen vast-

solderen, afknippen, klaar.

.

Voor een voeding hebben we,

kunnen
konstateren, geen plaats ingeruimd. Een gewone trafo/gelijkzoals u zelf hebt

Q
Q

volgens moet met stappenschakelaar SI en schakelaar S7 de
zaak op maximale versterking
( + 15 dB) worden gezet, waarna
S2, S4

en S3 op 0 dB worden

ingesteld (de stand van S8, S9

kwenties
bij

een

—3

dB. Het

mag

hier-

troost voor u zijn dat

het allemaal wat moeilijker
klinkt

dan het

in werkelijkheid

is.

Het HIMID-filter is aan de
beurt: 440 Hz voor 0 dB en
ongeveer 92 Hz voor de —3 dB

geen rol).
Op de ingang van de equalizer
moet nu een sinussignaal van
-15 dB (= 138 mV) met een frekwentie van 110 Hz worden
gezet, waarna het signaal op de
uitgang van de equalizer moet
worden gemeten; deze moet
0 dB (0,775 V) zijn.
Het instellen van de filters
gebeurt op afstanden van kwarten, wat overeen komt met banden van rond 0,4 oktaaf. Bij een
resonantiefrekwentie van 110 Hz
resulteert dat in een band-

horende
schakelaarstanden: S6 op 440
Hz, S4 en S10 op + 15 dB, en
SI ... S3 op 0 dB. Het afregelen
van het Hl- en het LOW-filter
gebeurt op een soortgelijke
wijze, maar dan iets eenvoudiger: zet S2 resp. S3 op + 15 dB
en regel vervolgens met PI
resp. P2 de uitgang af op 0 dB
bij de diverse geldende fre-

een signaalbron (sinus- of funktiegenerator), een nivometer
(skoop of millivoltmeter) en een
frekwentieteller wanneer de
frekwentie van de generator
niet goed "zonder” kan worden ingesteld. Als noodoplossing kan men bij de lagere

breedte van 46 Hz. P4 wordt in

afregeling. Misschien ietwat

eerste instantie zo ingesteld dat

tijdrovend allemaal,

meetfrekwenties (110 resp.
440 Hz) i.p.v. een skoop of

ongeveer 550 mV dalen. Het
instellen van de bandbreedte
gebeurt met P3 (O)- Omdat P3
en P4 elkaar onderling beïnvloeden, dient men deze twee

richter/spanningsregelaar-kom-

immers voor
niemand meer geheimen

binatie zal

her-

bergen. Wellicht hebben de

meesten al een kant-en-klaar
exemplaar van 15 V/50 mA
(symmetrisch) in de la liggen.
Zo niet, dan wordt het echt

hoog

tijd

De

.

.

afrege/ing

Hiervoor hebben

we de

vol-

gende "aksessoires” nodig:

milli-

voltmeter ook een digitale
meter gebruiken.

Het LOMID-filter moet

als

en

S10 speelt hierbij

op de uitgang 775

mV

(= 0 dB)

Verandert men nu de frekwentie met een halve bandbreedte (ong. 23 Hz) naar
boven en naar onder, dan moet
de spanning met —3 dB tot
staat.

worden afgeregeld.
Daartoe wordt met S5 de

instelpotjes afwisselend af te

laagste filterfrekwentie

op de uitgang bij 110 Hz 0 dB
staat, en bij de twee kantelfre-

eerste

ingesteld

(110 Hz,

stand

1).

regelen, en wel zodanig dat er
Ver-

punten.

De

kwenties
Zo, dit

hierbij

(zie

tabel

1).

was het wat

betreft

de

maar u

hebt nu wel een equalizer tot
uw beschikking die niet alleen

eenvoudig

te

bedienen

ook eentje waarbij

is,

maar

alle instel-

lingen gemakkelijk en snel

teruggevonden kunnen worden. En dat is natuurlijk de
moeite meer dan waard!

.
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KLEINTJE STEREO
Mocht u

het aanschouwen van het schema verderop
in dit verhaal zeggen van "héé, maar diè schakeling
komt me bekend voor", dan kan dat kloppen, in de
haifgeieidergids van dit jaar stond namelijk ook een
stereoversterker met daarin ais voornaamste onderdeel
een IC van het type TEA2025. Maar aangezien in dat
ontwerp de mogelijkheden van het iC slechts ten deie
werden uitgebuit, publiceren we hier, op veler verzoek èn
op uitdrukkelijke wens van de ontwerper, een uitgebreide
versie van dat "hebbedingetje”
Elk

bij

weldenkend mens zou

ver-

wachten dat onze ontwerpers
best tevreden

zijn

wanneer hun

hersenspinsels na lang gemier
eindelijk publikatierijp

worden

bevonden. Vergeet het maar!
Zodra ze hun geesteskinderen
vereeuwigd in de allernieuwste
Elektuur-uitgave onder ogen
krijgen, wordt er steevast een

gemurmel en gemompel
hoorbaar. Uitlatingen in de
trant van ”had ik dat toch maar
anders aangepakt" of "waarom
heb ik in vredesnaam zoveel
poortjes gebruikt", zijn dan zo
ongeveer standaard. Zo ook bij
de genoemde stereoversterker
uit de haifgeieidergids. Omdat
de desbetreffende ontwerper
toen niet genoeg tijd had om
zich uitvoerig met de singlezacht

chip stereoversterker bezig te
houden, besloot hij noodge-

dwongen om

alleen maar een

fabrieks-applikatie van het IC
als

ontwerp voor de

HG

in te

dienen. Spijt was zijn deel,
want hoe je het ook bekeek,
het bleef

méér met

doodzonde om

niet

dat basiskoncept te

bedacht zich dan ook
niet lang en ging fluks weer
met ”TEA” aan het werk. Het
resultaat van zijn hernieuwde
inspanningen ziet u hier.
doen.

Hij

.

TEA2025
Zoals figuur

1

toont, is er in

de

direkte om-

geving van de

een
veelzijdig
verster-

ken je
zonder
sterallures

elektuur
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1

A = lOOmA
B = max.
Vu
1

1

C

= 0V.max.20Vtt
D = -12V
E = -IV
F = OV, max.O.SVtt^
G = 6V

H = 2 V|| /RL=co
H = 8V||/RL=15n
1

= 25

I

mA

©
B6086

Figuur

1.

TEA2025 ten opzichte van de
de HG gepubliceerde versie

in

Kleintje stereo
inklusief de

niets veranderd.

TEA 2025.

geeft per kanaal een maximaal

De

W

— verre

van hifi dus!
Wordt de zaak echter met een
hogere weerstand afgesloten,
bijvoorbeeld met een hoofd-

dan kan een vervorming van minder dan 0,1%
telefoon,

worden

bereikt.

natuurlijk

En

laten zien!

fabrikant

uitgangsvermogen van 4
in
4 ohm op (bij een voedingsspanning van 12 V). Klinkt
aardig, ware het niet dat dan
de vervorming zo’n 10% bedraagt

zonder meer kan

dat

is

een waarde die zich

Wat er allemaal
bijkwam
Eén van de toegevoegde
getjes

is

din-

het voedingsgedeelte.

Dat bevat de gebruikelijke

zaken zoals een
lijkrichterdioden
afvlak-elko’s.

trafo,

vier ge-

en twee

Twee

geïntegreer-

de spanningsregelaars zorgen
voor de noodzakelijke symmetrische spanning van + en —12
V. Omdat de positieve kant van

de voeding relatief zwaar
door de schakeling wordt
belast, hebben we op die
plaats een stabilisator ingezet
die wat meer stroom kan leve-

De

negatieve voedingsspanning wordt voornamelijk
gebruikt voor het voeden van
de opamps’s en het gedeelte
ren.

de piekwaarde aangeeft.
Deze piekwaarde-detektor
dat

(PEAK DETECTOR)
twee

bestaat glo-

en T2.
Zodra op één van de ingangen
een te groot signaal wordt
gezet, licht de rode LED D5 op.
Al en A2 vormen de voortrap-

baal

uit

torren: Tl

elektuur
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Figuur 2. Op
het printje zijn
ook de twee
potmeters aangebracht Men
.

hoeft dus
alleen nog

waar een
aan

trafo

te sluiten

.

Onderdelenlijst.

Weerstanden:

R1...R4 = 10 k

=

R5.R6

4k7

R7.R8 = 33 k
R9.R10 = 470

Q

R11.R12 = 2k2
R13.R14 56 k

R15 = 22

k

R16.R17 = 6k8

R18 = 680 Q
PI = 47-k-stereopotmeter

(log.)

P2 = 25-k-stereopot-

meter

(log.)

Kondensatoren:

V
p/25 V

Cl = 1000 p/25

C2 = 220

C3...C6 = 100

n

C7.C17.C18,

C19 = 100 p/16 V
C8.C9 = 470 n
CIO, Cl

jes

voor het

Het
een paar eenvou-

gaat hier

om

dige wisselspanningversterkers, waarvan de versterkingsfaktor groter kan worden gemaakt door de waarden van R1
en R3 te vergroten.
PI (een stereopotmeter) moet

kleintje stereo

als audio-

meetversterker
Een toepassing van ons
kleintje stereo die

de

tekst

we

niet in

hebben aange-

zo worden ingesteld, dat de

haald, is

versterker net niet wordt over-

ken

als audio-meetverster-

ker.

Want ook dat kan met

stuurd.

Anders gezegd, de

rode LED mag net niet branden. Indien gewenst, kan men
in plaats van een stereopotmeter ook twee instelpotmeters
gebruiken. Deze moeten dan
zo worden ingesteld, dat de
LED een nivo van bijvoorbeeld
0 dB aangeeft. Met de tweede
stereopotmeter (P2) kan het
volume van de hoofdtelefoon
worden ingesteld. Met behulp
van schakelaar SI tenslotte, kan
men eventuele mono-signalen
op het linker- of rechterkanaal
op beide uitgangen zetten.
Goed, veel meer valt er over
de schakeling niet te vertellen,
zodat we over kunnen gaan tot
het gebruikelijke buig-, knip-

en soldeerwerk.

Zoals u in

figuur 2 kunt zien,

hebben we

voor de schakeling een print

=

1

p,

MKT

C12 = 2p2/16 V
C13.C14 = 220 n

linker-, respektie-

velijk het rechterkanaal.

1

om

deze

te

gebrui-

dit veelzijdig schakelingetje!

Hoe?

Om

Zo:

beginnen hebben we
een wisselspanning van
50 Hz nodig (bijvoorbeeld
met behulp van een trafo),
waarvan de amplitude tot
10

V

te

top-top

omhoog

"ge-

de uitgang van Al, als op de
uitgang van A2 moet nu 0 V
staan (met een wisselspanningsmeter nameten!). Zodra
dan de ingangsspanning
omhoog gedraaid wordt tot

moet er op de uitgangen 20 Vtt gemeten kunnen
10 Vtt,

worden. De LED mag hierbij
niet oplichten. Om IC3
helemaal open te sturen,
kan met een spanning van
800 mV op de ingangen 10

en 7 worden volstaan. Bij
open uitgang (RL = ) moet
er op de pennen 2 en 15
van IC3 12 Vtt staan, en bij
een belasting van 15 Q 8Vtt.
Hifi-hoofdtelefoons

draaid” kan worden. Deze

in

spanning zetten we eerst op
nul, waarbij PI helemaal

600 Q.

open moet worden
P2 helemaal dicht.

en
Zowel op
gezet,

ontworpen. De opbouwfase zal
dan ook voor niemand onoverkomelijke problemen opleveren. Maar wat belangrijker is:
ons kleintje stereo zal daardoor
in vrijwel alle gevallen direkt

funtioneren, zodat

de

verster-

hebben

de regel een inwendige
weerstand van tussen 30 en

Ons

kleintje stereo

heeft dus ruim voldoende

"power”

ter

ker meteen

beschikking!

in

gebruik kan

worden genomen

als hoofdtele-

foonversterker, meeluisterversterker, monitorversterker,

u zult zelf wel het beste
weten waarvoor u kleintje stereo wilt gebruiken.
enfin,

C15.C16 = 22 p/16 V
C20.C21 = 150 n

C22.C23 = 470 p/16

V

elko's in printuit-

(alle

voering)
Halfgeleiders:

D1...D4 = 1N4001
D5 = LED (rood)
Tl ,T2 = BC557B

= 7812
IC2 = 79L12
IC3 = TEA2025
IC1

(THOMSON CSF)
IC4 = TL072

Diversen:
F1

=

zekering 100

mA

(traag)

Tri

=

nettrafo 2 x

12 V/250

mA

(sek.)

SI = aan/uit-schakelaar
print

86086
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SATELLIET-TV

INDOOR-UNIT

(2)

en R. van
Terborgh
J.

hoogfrekwent
gedeelte

Na

alle theorie

van vorige maand, wordt natuurlijk alom

met spanning uitgekeken naar de praktische uitwerking
van een en ander, in dit artikel beschrijven we het
hoogfrekwent-gedeeite van een zeif te bouwen indoorconverter, ook wei /DU genoemd. Daarbij wordt er van uit
gegaan dat er een kompleet geïnstalleerde outdoor-unit
aanwezig is; de prijzen van dergeiijke, moeilijk zeif te
maken staaltjes van HF-vakmanschap zijn de laatste tijd
gelukkig aanzienlijk gedaald. Binnenshuis is er echter
nog volop de mogelijkheid om eigenhandig het
950.
1750 MHz standaard LNB-middenfrekwent-signaai
om te zetten in een scherp gestoken kleurenplaatje,
kompleet met getuid, en wei van zo’n vijftien
.

.

verschillende satellietstations.
Kabelaansluiting! Nee, dank u.

.

)

.

elektuur
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aan het begin van dit
artikel lijkt het noodzakelijk om
toch een aantal dingen heel
Direkt

al

duidelijk te stellen.

Ten eerste

dient u zich werkelijk te over-

om

tuigen van de mogelijkheid

een schotel met een diameter
van 1,2 tot 1,8 m te kunnen en
mogen plaatsen op een lokatie
die absoluut

naar de

vrij zicht

biedt

een antennehoogte van 2,5 a 4 m soms al
geheel andere perspektieven
is

dat

biedt voor

"vrij zicht”.

de 60-cm-exemplaren

Wanneer

ligt

nog

tamelijk ver in het verschiet
lijkt

het verstandig

.

.

.

om de

leverancier tevens advies te

vragen omtrent opstelling en
uitrichten.

De tweede waarschuwing

be-

de moeilijkheidsgraad van
dit projekt. Hoewel we niet gewoon zijn ons te bemoeien met
de bouwkunst van onze lezers,
moet er in dit geval toch op
gewezen worden dat de
indoor-unit geen beginnersprotreft

U

kunt erop vertrouwen
dat het punt "nabouwzekerheid” bij ons de grootst moge-

aandacht heeft gehad,
maar zonder de nodige medewerking van uw kant lukt het
lijke

Daarom doen
we bij deze een beroep op uw
soldeer- èn leesvaardigheid, en
we gaan er van uit dat u geen
enkele andere komponent inzet
dan die opgegeven wordt.
natuurlijk niet.

Overal waar speciale HF-

Figuur

1

1560.

wel

.

te

beschrijven

LNB middenfrekwent
.

1750

MHz,

gemengd wordt

MHz

.2360

MHz

leveren. Vrij-

typen LNBs leveren de
gestandariseerde 950
1750 MHz middenfrekwentband, die naar de IDU gevoerd
wordt over de coax-kabel tussen in- en outdoor-unit. Gelukalle

.

.

heeft als voordeel dat er wei-

nig mengprodukten te bezweren zijn, en dat de spiegel-

frekwentieband (fs) met zijn
ruisinhoud hier al onderdrukt

omdat deze zich boven de
afsnijfrekwentie van de inis

.

kig heeft de

EBU

De

een iets hogere
LO-frekwentie hebben

zijn inge-

om het be-

nodigde 1560.
2360 MHz
.

schema van figuur 2 zien
we dat de SHF-ingangstrap
bestaat uit een ruisarme transistor BFG65 en een aantal passie-

leveren.

signaal te

In het

ve onderdelen voor HF-ontkoppeling en instelling. De trap is
ontworpen voor breedbandbedrijf bij een zo laag mogelij-

ke ruisbijdrage (FdB ** 4,5 dB
max.) en korrekte 50 Q afsluit(Kl) en bronimpedantie (MX1).
De versterking ligt tussen 12 dB
bij 950 MHz en 8 dB bij
1750 MHz.
MX1 is een monolithische,

staande

diezelf-

zet

LOl en

mixer-injektie-

toekomstige DBS-LNB’s, die

[Ij

LOh,

oscilla-

Nader bekeken

de MF-band aanbevolen voor
dan

tors,

.

dubbel-gebalanceerde
breedband-mixer (DBM), be-

in

Figuur 1. Blokschematische
voorstelling van
het hoogfrekwent gedeelte
van de
Elektuur IDU.
U ziet dat er

twee

.

door middel van
(local) oscillators T5 en T5’, die
het mixer-injektie-signaal van
naar 610

hoge, middenfrekwentie

spiegelband bij deze ontvanger
loopt van 2170. .2970 MHz,
want fs = ho+fMF.

IDU een enkel-konversie

dit

tief

enkele, rela-

zien dat het RF-

laat

gedeelte van de

waarna

De keuze van een

gangstransistor bevindt.

B/okschema

signaal van 950 ..

plaatsen (het tijdperk van

is.

in het artikel

satelliet-TVontvangsf' zijn

sterkt het

u serieus overweegt een scho-

jekt

"

superheterodyne-ontvanger is.
Een ruisarme voortrap (Tl) ver-

tuinhuisje of garage, enz. Dui-

dan

maand

vorige

satelliet. Dit

een wat meer in het oog springende plek gezet zal moeten
worden; we denken daarbij aan
een dakterras, het dak van een

tel te

begrippen en afkortingen die

geïntroduceerd.

kan soms
betekenen dat de antenne op

delijk

technieken gebruikt moeten
worden, zal extra aandacht worden besteed aan de juiste
methode.
Tenslotte wordt er van uitgegaan dat u bekend bent met

kop-

uit vier via

natuurlijk

(± 10,75 GHz).
MF-versterkertrappen T2, IC1
en T3 en twee bandfilters leveren een totale versterking van

dB

een bandbreedte
van meer dan 36 MHz. PLL
(phase locked loop) IC2 demoduleert het aangeboden MFsignaal en levert het basebandspectrum (0—8,5 MHz) aan
buffer T4, die dan op zijn beurt
de beeld- en geluidschakelingen op de print van
deel 2 aan kan sturen.
zo’n 42

bij

Satelliet Indoor unit

• Enkel-konversie breedband FM-ontvanger.
• Werkt met alle standaard 950.
1750 MHz MF,
kabelgevoede LNB-typen voor CSS- en toekomstige
DBS-ontvangst Ml.
.

• Ingebouwde

VHF

.

beeld- en geluid-remodulator,

LNB-

diefstalalarm, polarisatie-omschakelaar, audio- en video-

uitgangen, en optionele AFC'.

• Remodulator-test en satelliet-scanner vergemakkelijken
''koude start” en schotel-afregeling.

• Audiogedeelte stemt af over het volledige subcarriergebied.

• Tevens te gebruiken als 23 cm (1240.
(amateur televisie) ontvanger.
•

vervolgartikel

.

.

1280 MHz)

ATV

.
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T5.T5'

= BFW92

D3,D4 t D3’,D4’ = BB405G

LFB
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OSC
b

In

1

OSC PD In
•

4

OSC

IC2

PLL
SL1451
v

AGC

15

HPF511
RF

^
O
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V

2
16

RF to
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RFTn

GC
10

IF

-nt:
6p8*
C22

C23

C24

I"

©
RF

IC1

/RF

w

OM361

OUT

BFR91A

* zie

tekst

86062*2

A trapezium C
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pelspoeltjes aangestuurde

vindt plaats met

Schottky-diodes die speciaal

teit

geselekteerd

op lage
en lineair ge-

zijn

junctie-kapaciteit

drag over een groot LO- en RFvermogensbereik. Van binnen
is

SHF-DBM een

zo’n

zeer pre-

cies gekonstrueerd geheel dat

exakt gebalanceerd

is.

Fi-

guur 3a toont het vervangingsschema van de HPF511 mixer,
welke een ”low-cost” -versie is
van de strenger gespecificeerde SRA11.

De HPF511

SI.

De

stabili-

Figuur

mixer-afsluiting.

ma

enigszins overkritisch gekop-

verter/demodulator Zoals

AFC

pelde lecherlijnen, L3 en

gebruikelijk in

(automatische frekwentie-

Het eerste MF-bandfilter

worden

tot

L4,

van

de

con-

korrektie) in eerste instantie

die kapacitief

nodig is. De weerstanden
R20/R21 (LOl) en R20’/R21’
(LOh) fungeren als kleine serieindukties voor de aanpassing
aan de mixer-LO-ingang; bovendien wordt zo voorkomen

stemd en een 3-dB-bandbreedte leveren van 40 MHz bij een
minimale ongewenste afstraling. Zowel de kollektor van Tl
als de ingang van IC1 worden
kapacitief aangesloten op de
kringen door middel van een

zijn

aftakking (matching tap).

ling vóórko-

De volgende

men. De
onderbroken

niet

dat er oscillatorvermogen

wordt ”opgestookt”

in

de

bui-

T5

(T5’)

werkt

gemeenschap-

in

pelijke kollektor-schakeling
oscillatie treedt

op

dankzij

en

de

omvat

IC1,

afge-

MF-versterkertrap

een breedband

hybride-versterkerchip die be-

kend

is

geworden door

zijn

interne basis/emitter-kapaciteit,

verschijning in antenneverster-

die zorgt voor de vereiste fase-

kers en

nalen van zeer uiteenlopende
dBm-nivo’s. De nadelen moeten
ook vermeld worden; ten
eerste is daar de tamelijk hoge
prijs en ten tweede moet men
rekening houden met een on-

verschuiving en terugkoppeling. Het 610 MHz FM-signaal

systemen. Het

vermijdelijk konversie-verlies.

niettemin zo’n 10

Een

levert bij

"losse-komponenten” -mixer levert weliswaar eni-

Sche-

bestaat uit twee kritisch

ten bedrijf gezette oscillator.

aktieve,

2.

van de gebruikte oscillators
is ruim voldoende voor FM-TVontvangst, reden waarom een

nog steeds niet
goedkoop, maar levert dan ook
goede prestaties; met name
een konstante in- en uitgangsimpedantie van 50 Q en het
vlekkeloos verwerken van sigis

goede

oktober 1986

wordt kapacitief van pen 3 van
de mixer afgenomen en versterkt in een eenvoudig trapje

met een BFR91A

(T2),

die desal-

dB versterking
weinig ruis en een

CATV

(single-in-line)

distributie-

een 3-traps SIL
IC met een interis

ne opbouw die te zien is in figuur 3b. We kozen de OM361
vanwege de grote versterking
(±28 dB bij 600 MHz), en de
gemakkelijk realiseerbare inen uitgangsaanpassing.

HF-tekenkunst

de massa

-

verbindingen
zo goed moge-

weergegeven zoals ze
ook werkelijk

lijk

in

de schake-

lijnen staan

voor op de
print te monteren afschermingen. De als
lecherlijn uitge-

voerde spoelen
in het 600-MHzgedeelte zijn
getekend als

gearceerde
blokken.

ge konversie-versterking, maar
is

moeilijk stabiel te krijgen

over de hele 950.
1750 MHz
ingangsband. Bovendien zou
.

.

mengtrap de ingangs-

zo’n

draaggolf/ruisverhouding (C/N)

meer aantasten dan een passieve DBM. Vandaar.
Na bestudering van figuur 4a, b
en c zal u duidelijk zijn waarom de HPF511 de beste prestaties levert bij een oscillator(LO>
vermogen van + 7 dBm, oftewel
ongeveer 5 mW. Aangezien de
ingangsimpedantie aan de LOaansluiting (pen 8) 50 Q is, moet

de

oscillator-uitgangsspanning

bij

voorkeur bedragen:

Ulo =
=

|/(Plo

•

Z.)

=

^(0,005 x 50)

0,5 Veff.

Figuur 3. Bij elkaar gebracht
ziet u hier de
interne

opbouw

de

centrale

van

Indien u meer wilt weten over
gebalanceerde mixers dient u

bouwstenen

beslist literatuur-referentie

verter: (3a)

[2] te

bemachtigen.
Oscillators T5 (LOl) en T5’
(LOh) bestrijken
1560

.

.

.

2360

samen de

MHz

mixer-injektie-

band bij voldoende uitgangsvermogen en stabiliteit. De afstemming vindt plaats door
middel van varicap-diodes, terwijl Cx en Cx’ zo kunnen worden afgesteld dat LOl oscilleert
van +1500. .2000 MHz en LOh
van ±1800... 2400 MHz. De
keuze van de vereiste oscillator
.

van

de con-

breedband

SHF-DBM type
HPF511, (3b) hy-

bride VHF/

UHF- versterkerchip

OM361

zendamateurs!), en (3c)
de PLL-FM-

(hallo

detektor SL1451

met z'n on -chip
Clapp-oscillator.

.

elektuur
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Figuur

Correlatie tussen
een aantal be4.

ontkoppelde 12-V-voeding.
Bandfilter L6/L7 en versterker
T3 zijn kwa funktie en opzet
nagenoeg identiek aan resp.
L3/L4 en T2. Het versterkte MF-

Een simpele vergelijking tussen de som van aktieve elementen versterking en de
werkelijke MF-gain van 42 dB

MHz en

signaal belandt tenslotte via

ters

ca.

C19 op de ingang van de PLLdetektor, waarover weldra meer

.

2400
MHz bij Plo =
+ 7 dBm, het.

.

.

geen duidelijk
het optimale nivo is voor het
laagste kon versie verlies en

de hoogste HFisolatie tussen

de

aanslui-

tingen.

informatie volgt.

Voor de uiteindelijke ontvangerprestaties, te beoordelen
aan de hand van de geleverde
beeld- en geluidskwaliteit, is

een korrekte MF-doorlaatkarakteristiek vele malen belangrijker dan een dB’tje meer of
minder versterking. Geen enkel deel van de HF- en MFtrappen in de ontvanger mag
daarom minder dan 35 MHz
bandbreedte leveren. Zonder
hier in te gaan op de theorie
van breedband-FM-TV kunnen
we toch wel stellen dat een
groot aantal experimenten met

4

reaktantie.

mende

dat RF = 950.
1750 MHz, IF

1500

ders hebben aangetoond dat

gesloten wordt in de adekwaat

DBM. Bedenk

= 610
LO =

die

het versterkte MF-signaal kort-

nische variables met betrekking tot de
hier gebruikte

samen dienen

het ontvangen van transpon-

de hier gehanteerde ontvangerbandbreedte een absolute vereiste is voor de meest voorko-

langrijke tech-

.

Smoorspoel L5 voedt de laatste
twee, in kaskade geschakelde
transistors op het dunne-filmsubstraat, en voorkomt zo dat

deviatie-waarden.

toont aan dat

een

de gebruikte

fil-

verües introduceren van zo’n 6 dB, waarvoor
echter een keurige doorlaatkarakteristiek wordt geboden (we

komen

totaal

hier

nog op terug

in

Tussen de in- en uitgangen van de videobuffer in
de chip kunnen nog komponenten geplaatst worden die
de tweede-lus-respons bepalen; C20 en C21 zijn hier gekozen als kompromis voor
uiteenlopende deviaties tussen
13.5 en ca. 20 MHz, waarbij de
PLL de lang niet slechte drempelwaarde van 10 dB C/N le-

Door de tweede lus
specifiek voor één deviatie te
dimensioneren kan men de
drempel nog verbeteren (dus
vert.

een vervolgartikel).
PLL-dekoder IC2 is een speciaal voor satelliet-TV ontworpen
chip van de bekende Engelse

verlagen)

firma Plessey Semiconductors.

naamde spikes

In figuur 3c zien

we welke

funkties er verenigd zijn in
SL1541.

De

"on-chip” Clapp-

oscillator dient

voor het opwek-

ken van de

VCO610 MHz. De

centrale

frekwentie, ca.

af-

gestemde kring voor de
oscillator-transistor is extern

de vorm van lecherlijn L8, varicap D2 en trimmer C27; de laatste dient om
de VCO op de juiste centrale
aangebracht

frekwentie

in

te zetten.

De

we komen

dB;

tot 8,5

nog op terug

hier

in

een

ver-

volgartikel.

Als u weet dat de PLL zogespijkers)

de

als HF-serie-

(wij

zeggen

produceert

in het

beeld wanneer de ingangsC/N-waarde niet zo’n 2,5 dB of
meer boven de threshold ligt,
en dat de vorige maand beschreven installatie een berekende C/N leverde van ca.
10.6 dB, dan wordt duidelijk dat
”het niet overhoudt”, en dat
verlaging van de threshold een
mogelijkheid

om de

nog wat

beeld-

verbeteren
marginale ontvangst (C/N

kwaliteit
bij

is

te

oscillator-uitgangsspanning

8 ... 9,5 dB). Zoals u ziet is

wordt kapacitief (C30) naar één
van de fasevergelijkeringangen
gevoerd, terwijl de andere ingang, pen 6, hoogfrekwent ontkoppeld is door middel van

1,5

C26. Literatuur

[4]

geeft

een

een

m schotel dus echt het mini-

mum voor de

huidige generatie

TV-satellieten.

De AGC-uitgang

(automatic

gain control) van IC2 wordt gebruikt

om een

S-meter-

oscillatorvermogen van
—10 dBm op als optimaal voor

schakeling aan

de werking van de PLL rond
de zogeheten detektie-drempel
Varicap D2 levert samen met L8
een spannings/frekwentiesteilheid van 14 MHz per volt;

male emittervolger die het
baseband-uitgangsspektrum
plus DC-komponent met een
relatief lage impedantie naar
buiten voert. Doorvoerkondensator C44 verschilt van

de meest voorkomende devia-

C37

(threshold).

tie

van

13,5

MHzn

levert

dus

een baseband video-amplitude
van

ca.

1

Vit.

De HF-ingang van

de decoder-chip is uitgevoerd
als een verschilveisterker,
waarvan in ons geval één ingang, namelijk pen 12 ontkoppeld is. Deze opzet levert een
ingangsdynamiek op van —25
tot

0

dBm

MF.

Plessey heeft de chip voorzien

en V video-uitgangen,
en de eerstgenoemde wordt

van

V

hier gebruikt als regelsignaal
voor varicap D2 via de

primaire-lus-onderdelen L9-L11,

Buffertrapje

.

.

T4

is

een doodnor-

.C43 in de vereiste kapa-

citeitswaarde;

hoger

te sturen.

zijn

dan

deze mag
zo’n 30

niet

pF om

te

vermijden dat het 8,5 MHz brede baseband-signaal gefilterd
wordt aan de converter-uitgang.
De voedingsspanning voor de

PLL is gestabiliseerd op 8,2 V
en bovendien goed ontkoppeld
op diverse plaatsen.
De stippellijnen in de schakeling staan voor afschermingen
die op de print gezet worden
ter voorkoming van ongewenste induktieve koppeling
tussen de afgestemde kringen;
hierdoor zou anders gemakke-

x
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parasitaire oscillatie

lijk

kunnen

ontstaan.

Konstruktie
Voordat u begint met het plaatsen van komponenten op print

EPS

86082-1 dient er enig

me-

worden

ver-

chanisch werk
Moeilijk

richt.

te

is dit

zeker

niet,

vooral als u gebruik maakt van

voorgebogen blikken kastje
dat opgegeven wordt in de onderdelenlijst. Het is echter ook
het

om

mogelijk

maken

te

messing

behuizing
van bijvoorbeeld
zelf zo’n

of zelfs dubbelzijdige,

ongeëtste printplaat. In elk geval moeten de maten van fi-

guur 5 aangehouden worden,
en dient er op gelet te worden
dat de printplaat strak in het
kastje past.

Kontroleer zorgvuldig of de

BNC-konnektor en de
doorvoer-C’s

goed

in

de des-

betreffende gaten passen; na
het boren kan

men deze

het

beste nog enigzins opruimen

met een

rondvijltje.

Voorlopig

wordt er nog niets vastgesoldeerd.

nu een uitsparing in de
printplaat, bij de HF-ingang, om
plaats te laten voor de teflon
ring om de middenpen van KI.
Kontroleer of de print wellicht
nog iets bijgevijld moet worden
voordat deze netjes pas in de
behuizing geklemd kan worden. Monteer nu KI, maar draai
de vier M2,5 schroefjes nog
Vijl

niet echt vast.

De gaten voor de doorvoer-C’s
worden nu licht voorvertind
aan de buitenzijde van de behuizing, van waaruit de kondensators ook door de gaten

daard waarde is nF), kan het
nodig blijken om C44 zelf te
maken van een aantal onderde-

Figuur

worden gestoken. Laat ze naar
beneden hangen terwijl u met
de bout de plaats verhit en een

len

een koelplaat-isolatiesetje voor vermogens transistors. Het blijft echter een tame-

nog even uit en
begin met het

beetje

lijk

tin toevoert.

Als alles

goed gaat zal het soldeertin
mooi egaal rond het gemetalliseerde konische gedeelte lopen en zal de kondensator
keurig wegzakken, terwijl u er
nog voor zorgt dat hij netjes

en geen sluiting kan
veroorzaken met het naastgelegen exemplaar.
recht

zit

1

(10

.

.

.

kapaciteits-arme

27 pF) doorvoer-C’s nu

eenmaal vrij moeilijk te verkrijgen onderdelen zijn (de stan-

Laat

om te beginnen
uw soldeerbout

uit

hier gespecificeerde boor-

armetierig geheel vergele-

ken met een "echte” doorvoer-

en vijlwerk aan

kondensator.

het Eurokaart
(100x 160

De

printplaat voor het HF-

gedeelte van de IDU
zijdig

is

28 mm)

dubbel-

zien van 5-mm-gaten voor Tl,

T2 en T3, alsmede van voorgefraisde gleuven voor C34 en

tueel zelf ge-

maakt kan
A = bout M3
B F = soldeerlip
D = paneel

C34'. Doormetallisatie vindt

door de draden van geaarde komponenten, indien nodig, aan beide zijden van de
print te solderen. Begin met

kastje.

Tevens ziet u
hoe C44 even-

en voorvertind, en voor-

;

Omdat

5.

plaats

E = isolatiering

86082 -5a

G = moer M3
H=

soldeerstitt

worden.

.
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een minieme hoeveelheid tin op alle
massagaten op de print, en ook
langs de randen; deze methode vergemakkelijkt het solderen in een later stadium, en
kan oververhitting van geaarde

Onderdelenlijst

het aanbrengen van

Weerstanden:
(gebruik 7,5-mm*

koolweerstanden)

R1,R8,R10,R16,R16',
R17.R17' = 10 k

= 82 k
R3 = 470 Q
R4 = 33 k
R2

R5,R7,R11,R12 =
R6 = 27 k

R9 = 560

1

k

blijven (gebruik desoldeer-

Q

R13 = 330 k

litze).

W

R14 = 47 Q/'A

Weerstanden: Met uitzondering
van een aantal exemplaren in

= 220 Q

R15.R15'

Q

R18.R18' = 68

de

R19.R19' = 100 k

=

R20,R20',R21,R21'
10

onderdelen voorkomen. Zorg
er wel voor dat alle gaten open

Q

Kondensatoren:
(miniatuur keramische

typen met 2,5-mmsteek, tenzij anders aan-

gegeven)

C1,C6 = 10 p SMD*
C2,C4,C5,C8,C18,C19,

022,023,024X26,031
033,033' ,035,036,

045 = 1 n
03 = 10 m /25 V

tantaal

07,09X12X14 =

10 p

010X11,015,016,027
= 6 p folie trimmer
(grijs)

013 = 10 n
017,028,029,030 = 3p3

020 = 470 p*
021 = 6p8*

1

zium (aansluitdraadloze

n door-

voerkondensator;

3-mm-diameter

044 =

10.

.47 p door-

.

voerkondensator;

3-mm-diameter*
*

zie tekst

Halfgeleiders:

Dl = 8V2 zenerdiode

mW

400

D2,D3,D3',D4,D4' =

BB405G
IC1 = OM361
IC2

(Philips)

= SL1451

Tl = BFG65

(Plessey)
(Philips)

T2,T3 = BFR91 (A)
(Philips,

Motorola)

T4 = BC547B
T5,T5' = BFW92
(Philips;

Motorola)

Spoelen:

L5 = 2^H2 axiale

smoorspoel

De overige spoelen
dient
len

zelf te

van 0,5

leerd
1

men

mm

mm

geëmail-

koperdraad of
verzilverde wikkel-

draad; zie tabel
ferrietkraal (3

L2

wikke-

1

mm)

voor

met een punttang vasthoudt.
Als er nu een kondensatordraad aan massa gesoldeerd
wordt, ziet u hoe het tin netjes
rond- en omhoogkruipt tot direkt aan de kondensator, zonder dat deze oververhit raakt.
Het voorvertinnen is niet nodig
in het geval van koppel-C’s,
maar deze moeten natuurlijk
wel zo strak mogelijk op de
print geduwd worden.
Trimmers: Goed vlak op de

worden omgebogen met een
punttang, en wel op gelijke af-

ren

stand van het weerstandsli-

Transistors:

chaam. Elke weerstand-aansluitdraad die met massa wordt verbonden, dient voorvertind te
worden. Gebruik uitsluitend de
"gewone" >/r of Vi-W-typen
weerstanden (7,5 mm), green
metaalfilm. Alleen R14 is een
/2 -W-exemplaar.

De weerstanden dienen strak op de print te
liggen.

Kondensatoren: Van alle DContkoppelkondensatoren (er
nF, 10 nF, 22 nF,
zijn er van
1

nF en

10 ^F) dient

de

te aar-

den aansluitdraad voorvertind
te worden tot onder het
kondensatorlichaam.

037,038X39,040X41.
1

alle

u het draadeinde

print zetten

keramische chip)

042,043 =

moeten

terwijl

aansluitdraden netjes haaks

4,7

025 = 22 n
032 = 4p7/16 V tantaal
034,034' =
n trape-

oscillatoren

lijk,

6

Doe

en snel vastsolde-

om

vervorming van het
liemateriaal te voorkomen.

fo-

Met uitzondering
van de BFW92’s en de BC547B,
dienen de basis- en kollektoraansluitdraden op 2 mm afgeknipt te worden, de emitterdraden op 3-4 mm. Let goed op
de aansluitingen van de BFG65;
met afgeknipte draden zit de
tor zo verkeerd in de schakeling! T2 en T3 worden aan de
EPS-zijde van de print gemonteerd, direkt op de sporen en
met de type-indikatie leesbaar
vanaf de komponentenzijde. De
emitter-aansluitingen worden
strak en zo kort mogelijk op
het aardvlak vastgesoldeerd
(EPS-zijde).

dit

zo snel moge-

Spoelen:

Deze

zullen hopelijk

weinig problemen opleveren,
want hun wikkelgegevens en
praktische verschijning

gegeven

zijn

en figuur 7. Slechts twee typen wikkeldraad zijn nodig om alle
spoelen te maken (behalve L5
natuurlijk, dat is een kant-enresp.

in tabel

klaar smoorspoeltje).

1

De

verzil-

verde lecherlijnen dienen
nauwgezet te worden gebogen
en te worden voorvertind aan
één zijde, uitgezonderd L8.

Met de voorgaande aanwijzingen in gedachten en figuur 6
bij de hand kunt u nu gaan beginnen met het monteren van
de diverse onderdeeltjes.
Ingangstrap en mixer (zie ook
figuur

9).

Monteer

passieve onderdelen volgens bovenstaande aanalle

goed op

wijzingen. Let er

LNB-smoorspoel

LI iets

het aardvlak staat

HF-ingangsvlak

boven

kortslui-

voorkomen; één
komt direkt op het

ting te
ting

om

dat

aanslui-

te liggen.

Mon-

voorgeboorde
en soldeer de basis- en

teer Tl in het
gat,

kollektor-aansluitingen recht-

op de desbetreffende
sporen; de emitters gaan strak
op het aardvlak. Om beschadiging van de SMD-C’s Cl en C6
streeks

te

voorkomen, dienen deze
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Diversen:

MX1 = HPF511

of

SRA11 (Mini Circuits)
SI = miniatuur SPDT
KI = BNC-konnektor
met vierkante

flens

en

vier schroefjes

HF-gesloten metalen
behuizing met afneem-

bare deksels; 100x

mm (BxLxH)

160 x 30

print nr. 86082-1 (zie

service-pagina)

N.B.

HPF511 en OM361
verkrijgbaar

bij

o.a.

Pyros

Antennetechniek,

Amsterdamseweg
Arnhem.

108,

Tel. 085-

425814
Het Eurokaart blikken
kastje plus bijbehorende

tussenschotten

is

verkrijgbaar

Elektroni-

bij

o.a.

ka Winkel PA0ERI,

Scheldestraat 18,

Amsterdam.

Tel. 020-

628543.

Wellicht dat ook andere

elektronica-handelaren

bovenstaande komponenten (binnenkort)

kunnen

leveren. Spit

de

advertenties in deze en

volgende E/ektuurs maar

eens door

.

Figuur 6. Sporenplan en

komponentenopstelling van

de

converterprint. Een aan-

komponenten in de oscil-

tal

lators zitten niet
"gewoon " op

de print vanwege de noodzaHFeigenschap-

kelijke

pen. C37.
.C44 staan er
.

.

niet

op omdat

dit doorvoer-

C’s zijn die in
de zijwand van
soldeerzijde

de behuizing
gesoldeerd
zitten.
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Figuur

Kor-

7.

rekt gemaakte

spoelen

de
de

zijn

sleutel tot

werking
van onze IDU-

juiste

met een licht boutje (+15 W)
gesoldeerd te worden. Het is
ook mogelijk gewone keramische typen in te zetten voor Cl
en C6, maar deze moeten dan
6p8 zijn en met de kleinst mo-

mm)

converterprint.

gelijke

Hier ziet u een
aantal onderde-

draadlengte op de banen
gesoldeerd worden. L2 en R1
moeten zo dicht mogelijk tegen
de transistor aan liggen; dit kan

om

klaar

len,

op de print te
worden gesoldeerd. V.l.n.r,
boven: PLLlusspoel L9 gewikkeld op Ril,

L2 op een

klein

ferrietkraaltje,

een

1

nF door-

voerkondensa-

0,5

zorg ervoor dat u absoluut ze-

en

L4.

Derde

VCO-spoel
L8 is ook een
rij:

lecherlijn (hier

werkt geëmailleerde wikkel-

draad ook
goed, zoals u
ziet),

L6 en

L7.

Onderste rij:
de LOl- en
LO/i-spoelen
L10, LIO: LU en
Lil' worden gewoon van de
aansluitdraden
van R20 en

R20’ gemaakt.
Let er op dat
dit per se
7, 5-mm-koolfilmweerstan-

den

zijn

bekijk

en

de

wik-

kelrichting van

L10

(links)

en

L10' (rechts) ge-

zien vanaf de
weerstandsli-

chamen. Hele-

maal rechts
onderaan ziet u
het juiste type

keramische
kondensator

met

mm

2,5
rastermaat.

1

ker weet dat de mixer er kor-

verzilverde lecherlijnen L3

type

diam.

opmerkingen

Li

12

L2

1

L3,L«

—

mm Cul
0,5 mm Cul
mm CuAg
0,5

3

1

—
—

mm

aaneen gewikkeld.
door 3-mm-ferrietkraaltje.
lecherlijn; lengte

en plaats be-

paald door printgaten; 3

mm

bo-

ven massavlak
La

—

1

L9

5

0,5

mm

CuAg

mm

Cul

—

als

Ril

aaneen gewikkeld op

bovenstaande spoelen maar
zonder aftakking.
1-k-

weer-

stand.

aansluitdraad

1!6

Lio,Lio'

R20

—

Lu, Lu'

3

mm

1

mm

tussenruimte, zie Fig. 8c.

n

aansluitdraad

R20

V2

lecherlijn; zie Fig. 8c.

n

acht aansluitpennen aan de

MidLI,

inw.

L6.L7

aan de basis.
MX1 wordt aan de EPS-zijde
van de print gezet, terwijl de

en

den: + LNB
smoorspoel

wdg.

draad

1

laag mogelijke strooi-induktie

C34

C34’.

aantal

spoel

betekenen dat R1 iets schuin
gemonteerd moet worden, om
zo verzekerd te zijn van een zo

zium-C's

en trape-

1.

aansluit-

komponentenzijde worden gesoldeerd. Let goed op de blauwe ring rond pen (RF-ingang);

tor,

Tabel

eenmaal gemonteerd is deze haast niet meer
onbeschadigd te verwijderen.
MF-versterker
Soldeer de MXl-kant van C7
aan beide printzijden, de
T2-kant alleen aan de EPS-zijde.
De lecherlijnen L3, L4, L6 en L7
worden bij voorkeur als volgt
gemonteerd (zie ook figuur 8b).
Steek een afgeknipt komponentdraadje door de gaten voor
de aftakkingen en soldeer aan
de EPS-zijde. Gebruik nu de
rekt in

zit:

naar buiten

komende pen van

een schuifmaat

om een

lengte van precies 3

draad-

mm boven

het aardvlak te bepalen; knip

de draad op die lengte af en
maak de bovenkant netjes vlak
met een paar vijlstreken, terwijl
de draad met een tang vastgehouden wordt. Vertin de bovenkant en zet de draad exakt

haaks op de

Monteer nu
de lecherlijn, waarbij u doorduwt totdat deze op de bovenkant van de aftakkingsdraad
rust. Overtuig u ervan dat de
lijn goed scherp is omgezet en
print.

dat het horizontale gedeelte er-

van steeds
printplaat

3

mm boven de

blijft

lopen. Soldeer

nu de trimmer-aansluiting van
de spoel, daarna de tweevoudige aardverbinding, en tenslotte
de aftakking. Denk er aan dat
te veel soldeertin op de spoel
de belaste Q-factor ervan nadelig

beïnvloedt. Kontroleer ten-

de gekoppelde lijnen
exakt parallel en op dezelfde
hoogte lopen; alleen dan kan
een vlekkeloze doorlaat bereikt
slotte of

worden.
De zeven aansluitpennen van

de OM361 moeten zo ver mogelijk in de printgaten worden
geduwd, en de vijf aardverbindingen daarvan worden zeer
snel aan beide printzijden gesoldeerd. Nu dient de SIL-chip

eenmalig te worden omgebo-

gen met de type-indikatie naar
de printplaat toe.
De rest van de komponenten in
de MF-versterker kunnen worden gemonteerd in het licht
van de reeds gegeven aanwijzingen, en zullen daarom weinig problemen opleveren.

PLL en baseband-uitgang
Gebruik geen IC-voetje voor
de SL1451, en denk er aan dat
pennen 2 en 8 aan beide printzijden gesoldeerd moeten worden. De kondensatoren en
weerstanden gaan weer volgens nu wel bekend recept, en
L9-R11 dient zo'n 1 mm boven
het aardvlak te staan
ting te

om

slui-

voorkomen.

Lecherlijn L8 wordt precies
3

mm boven

het printvlak ge-

en varicap D2 met minimale draadlengte aan beide
kanten van de glazen behuizing. Laat u geen knollen voor
citroenen verkopen in het geval van deze varicap; alléén de
BB405G werkt goed en deze is
te herkennen aan een groene
en een witte ring; de laatste
geeft zoals gewoonlijk de kathode aan.
OsciUators (zie ook figuur 8c
en 9)
U bent nu al een flink eind in
de goede richting gevorderd,
maar het moeilijkste gedeelte
plaatst,

komt nog!

In veel gevallen niet

eens printgaten, "driedimensionaal” geplaatste komponenten ... En toch is het niet
echt moeilijk om een betrouwbare 2,4-GHz-oscillator te
maken.
In de nu volgende beschrijving
geldt dat de vermelding van

een onderdeelnummer gelijktijdig betrekking heeft op het
overeenkomstige geaksentueer-

de

O onderdeel,

tenzij er

een

specifieke beschrijving wordt

gegeven om het verschil duidelijk te maken.
Monteer ontkoppel- en DCinstellingsonderdelen R15, R16,

C35 en C36 op de
bekende manier. Voor T5 is
geen gat geboord; zoals u kunt
zien in figuur 8a wordt de kollektordraad van de tor op ca.
3 mm afgeknipt en daarna
scherp omgebogen, direkt aan
de transistorbehuizing. Samen
met trapezium-C C34 wordt het
draadje in de gleuf gedrukt,
totdat de ontkoppelkondensator
op de print steunt. Met enig
voorzichtig buig- en duwwerk
moet de transistor helemaal
vlak op de printplaat gelegd
worden. Let er op dat de emitters van T5 en T5’ naar elkaar
toe wijzen, zodat T5 als enige
met de type-indikatie naar beR17, C33,

neden ligt.
De trapezium-C wordt nu op
drie plaatsen gesoldeerd, waar-

op gelet wordt dat het tin
langs de kollektor van T5 omhoog kruipt en zo een zeer
bij

er

korte verbinding garandeert.

De

basis-

en emitter-

aansluitingen

worden

tot 2

mm

ingekort en vertind.

Monteer nu stopweerstand R18
met de kortst mogelijke draadlengte (£;
mm) direkt aan de
basis; de andere weerstandsaansluiting naar R16-R17 kan
1

daardoor wat langer uitvallen,
maar dat is niet van belang. Zet
de anode-draad van varicap D4
scherp om, vertin deze, en
maak de dubbele aardverbinding met behulp van het daarvoor aangebracht gat. Let er op
dat de aardverbinding van D4’
(LOh) zich dichter bij T5' bevindt dan die van D4 bij T5
(LOl).

Knip de kathode-draad

van D4 af op 2 mm, vertin deze,
en doe hetzelfde met D3. Soldeer de dioden netjes aaneen
in eikaars verlengde en laat de
anode-draad van D3 met de
vereiste lengte naar R18-T5

lo-

pen. Afknippen en solderen.
Omdat knooppunt R19-D3-D4
een zo laag mogelijke strooika-

en induktie moet vertegenwoordigen, dient R19 als
volgt te worden "geprepareerd”. Aan één zijde van de
weerstand verwijdert u voorzichtig de beschermende lak,
direkt daar waar de draad uit
de weerstand komt. Dit is gemakkelijk te doen door dit gedeelte strak in een punttang te
knijpen en de weerstand daarpaciteit

na met de vingers rond te
draaien totdat de lak eraf
springt. Vertinnen en afknippen
op 0,5 mm, daarna met een minimum hoeveelheid soldeertin
verbinden met knooppunt
D3-D4. Het andere eind van
R19 en R19’ blijft natuurlijk een
stuk langer, zodat knooppunt
R19-R19’-C35 bereikt kan worden. Dit is echter niet bezwaarlijk omdat de afstemspanning
hoogohmig kan zijn en de
100-k-weerstanden ook een zekere induktie vormen voor het
oscillatorsignaal op de varicaps. Waar het om gaat is de
SHF-eigenschappen van knooppunt D3-D4-R19.
De spoelen L10 en Lil worden
simpelweg gemaakt van de
aansluitdraden van R20. Eén
van deze draden wordt tot L10
gebombardeerd door deze als
Wz winding om een of ander
3-mm-wikkelvormpje te draaien. U kunt voor dit doel een

een

ballpoint-

vulling gebruiken, zolang

de

mm

diameter maar precies 3
Als u de wikkeling gelegd
heeft, trekt u de weerstand
voorzichtig naar u toe, zodat
het draad zich om de vorm

heen

blijft

draaien, totdat

duidelijking
van een aantal

HF-montagemethoden. Figuur 8a laat
zien hoe de
kollektordraden van T5 en
T5'

samen met

chip-konden-

C34 en
C34' in de
6x1 mm gleu-

sators

ven gebracht
worden. Fi-

guur 8b

illu-

streert dat er

weinig mis kan
gaan indien de
lecherlijnen
netjes worden

omgebogen zodat ze in de
printgaten passen. Figuur

8c

kunt u gebrui-

spijker, precisie-schroeve-

draaier, of zelfs

Figuur 8. Tekeningen ter ver-

de

stand van weerstandslichaam

is.

ken om de
maatvoering
de 3-D

in

'

oscillators

nog

eens precies
checken.
af-

te

)

elektuur
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van het soort metaal kan
het aanbevelenswaardig zijn
om het geheel enigszins voor
te verwarmen, bijv. met een extra soldeerbout of een stiekem
geleende, thermostaat-gestuurde strijkbout, waarvan u het hete oppervlak gebruikt om het
kastje alvast zo warm te krijgen
dat vastpakken nog nét mogelijk

lijk is.

Indien u doorvoer-C's gebruikt
die geen lange aansluitdraden

Figuur 9. En zo
ziet ons wer-

kende prototy-

pe

er

van

uit

dichtbij.

De

kleine zwarte
pijltjes wijzen

naar SMD-C's
Cl en C6, terwijl de twee
sterretjes

de

belangrijke weeruiterst

stand-varicap-

knooppunten
aangeven.

de spoel overeenkomt met de gegevens uit
figuur 7 en 8c. Spreid de windingen voorzichtig en getot

het hart van

lijkmatig.

De andere draad van R 10 moet

dient te

worden. Let op de juiste
lengte en zet de draad twee
keer om, één keer naar beneden en één keer naar links

eenkomstige LOL-eenheid,
moet R20’ in LOh iets schuin

Lil

(R 10’ -Lil’) of naar rechts
(R10-L11).

Leg de weerstand plus spoelen
even terzijde en ga verder met
het meest exotische, en toch
simpelste onderdeel in de

dan

zo'n 10

mm overgebleven

komponentdraad, waarvan
2 mm iets wordt omgebogen,
vastgesoldeerd aan de emitter
van T5 en gericht op C36. De
draad dient mooi recht te blijven en mag het aardvlak natuurlijk niet raken, alhoewel T5
dit

best overleeft.

Met enige handigheid dient L10
nu aan knooppunt T5-C« te
worden gesoldeerd, waarbij er
op gelet wordt dat er geen
kortsluiting met aarde ontstaat,
of dat Cx de onderzijde van de
1

1

1

Document D46:

Choice of the first
IF frequency range
for

DBS

EBU

receivers.

Technical State-

ment

ref.

EBU

D46-1985 (E)
|2| RF//F signa/ pro
cessing handbook, volume
Circuits,
131

New

1.

Mini

York

SateHite Cab/e

and TV integrated
handbook.
Plessey Semicon-

circuit

ductors.
|4J

Application

No te

56/SJ/00013
ISL 7457

Plessey

Semiconductors.

en sluit de andere draad aan
op pen 8 van de mixer.
Omdat de spoelen-plusweerstandskombinatie L10’ R20’-L11' exakt dezelfde lengte

schakeling: Cx, niets anders

Literatuur referenties:

hebben, moeten in de gaten
1 ... 8 soldeerpennen gemonteerd worden. Vergewis u van
de lokatie van C44.
We gaan nu verder met het
aanbrengen van afschermende

L10-wikkeling aan elkaar hangt.

goed

Als alles

vast

zit,

kan Cx

nogmaals precies op het lichaam van C36 gericht worden.
De oscillators werken niet korrekt indien Cx weggelaten
wordt.
Laat R20-L11 parallel lopen aan

de D3-D4-lijn en soldeer Lil tegen massa. Er is geen massagat voor Lil of Lil’; beide moeten ongeveer ter hoogte van

en 8 van MX1 uitkomen. R20 dient zich nu mooi
horizontaal boven de rest van
de onderdelen te bevinden.
Soldeer R21 zeer kort aan R20

pennen

7

hebben

als

de

weglopen van D3' -D4'

over-

om

R21'

schotten over de print; de posities daarvoor zijn door middel
van stippellijnen aangegeven.

Zorg ervoor dat er geen komponenten beschadigd raken
door het vastsolderen van deze

mm hoge

De

precies even "kort” te kunnen

ca. 17

monteren als R21.
Aard Lil’ op de juiste plaats en
kontroleer uw bouwsel aan de
hand van de figuren 8c en 9.

langste ervan loopt direkt over

Kontroleer alle soldeerverbin-

dingen aan beide printzijden
en verwijder vervolgens alle
losliggende stukjes

tin

en/of

aansluitdraad. Gebruik wat-

gedrenkt

in

pure

al-

kohol (96%) om de soldeerhars
te verwijderen die u met een
scherp, puntig voorwerp losge-

de weggeëtste
ruimtes tussen de sporen in het
SHF-ingangs-, oscillator-, en
PLL-gedeelte van de schakekrabt hebt

ling.

IC2 heen en zal daarom moeten worden voorzien van een
20 x 4
uitsparing op de

mm

juiste plaats. Laat

Printplaat

tenstaafjes,

schotten.

uit

Als u alle instrukties

tot

nu toe gevolgd hebt, zijn aansluitgaten 1 ... 8 nog open.
Behuizing
Zet BNC-konnektor KI goed
vast met de vier van binnen uit
aangedraaide schroefjes. Vijl
de resterende draadlengte af
tot aan de flens van KI. Breng

de volgebouwde

de
behuizing en let er op dat de
middenpen van KI op het HFprint in

ingangsveldje (L1-C1-K1) terecht

komt zonder sluiting te maken
met massa. Plaats de print zoals
aangegeven in figuur 5b en
kontroleer of het onderste dek-

zonder MX1 te raken.
Gebruik een zware (2 75 W)
soldeerbout om de print in de
sel past

behuizing te solderen; afhanke-

de

afscher-

mingen echt niet weg, want de
oscillators moeten beslist in
toom gehouden worden wat
hun afstraling betreft.
Indien u zelf een metalen behuizing gefabriekt hebt, dient u
als laatste

nog

en

het boven-

onder-deksel te maken, die elk
met tenminste acht schroefjes

worden vastgezet. De messing
of koperen moertjes hiervoor
soldeert u in de bovenhoeken
en op regelmatige afstand
langs de zijwanden om zo een
’’HF-tochtvrije”

behuizing

te

maken.
Tenslotte kan het bovenste deksel voorzien

gelgaten

(zie

worden van

afre-

figuur 5c).

Volgende keer
een volgend deel gaan we
verder met het beschrijven en
bouwen van de beeld-, geluiden voedingsprint, plus nog een
aantal andere snufjes. Tevens
doen we dan uit de doeken
hoe de hele zaak moet worden
afgeregeld en in een nette, met
In

voorbedrukte frontplaat uitgeruste, kast kan worden ge-

bouwd. Tot dan!
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MAGNETORESISTIEVE

SENSOREN

Magneto-resistieve sensoren zijn moderne
komponenten voor het detekteren van
magnetische velden. Ze zijn gevoeliger dan

de
De

reeds langer bekende Haii-effekt-sensoren.
werking berust op een verschijnsel waaraan,
hoewel ai tang bekend, tot nu toe weinig
aandacht is besteed.
De werking van magnetoresistieve

berust

de

op

sensoren (MRS)
het

zogenaam-

door de beschikbare geleiderdoorsnede kleiner
wordt. Dat betekent dus

Eenvoudig
gezegd: Door een magne-

een vergroting van de

loodrecht op de
bewegingsrichting van
een elektrische stroom (ladingsdragers) wordt een
kracht op die ladingsdragers uitgeoetend die
tracht de stroom uit het

De

werkelijkheid

lijk

wel wat gekompliceer-

Gauss-effekt.

tisch veld

magnetische veld te drukken (figuur 1). Daardoor

een verschuiving
van de stroom dwars op
de stroomrichting, waarontstaat

weerstand.
is

natuur-

wikkeld waarbij het effekt
veel sterker is.

Siemens gaat uit van een
halfgeleider met antimoonlegeringen (InSbNiSb = indiumantimonidenikkelantimonide). Deze

der dan deze eenvoudige

halfgeleider

uitleg.

beeld op een substraat
van permenorm gelijmd,
of op een ferriet-, kera-

Bij

een

leider

zuiver

is

metalen ge-

de weersta ndstoe-

name

gering. Een uitzondering vormt het metaal

een diamagnemetaal met een klein

bismut
tisch

(Bi,

geleidingsvermogen). Er
zijn echter legeringen ont-

is

bijvoor-

miek- of kunststofsubstraat.
De "weerstand” heeft gewoonlijk een meandervorm, om een zo lang mogelijke

gen

stroombaan

(figuur

2).

te

krij-

Siemens enkelvoudige "veldplaten" maakt,
levert Philips komplete
Wheatstone-bruggen in
één huis. Bij deze laatste
gebruikt men permalloy
(een legering van 20%
ijzer en 80% nikkel, dus
géén halfgeleider) in een
dunne laag op een siliTerwijl

ciumsubstraat.

De weerstand van een polykristallijne

permalloy,

legering zoals

is

evenredig

met de hoek die het magnetische veld maakt met
de stroomrichting. Dit leidt

elektuur
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uitwendig veld
H

t

t

t

t

permalloy-

goud-banen

een kwadratisch verband tussen de weerstand
en de sterkte van het
magnetisch veld. Om de
tot

karakteristiek

van deze

sensoren zoveel mogelijk
lineair te krijgen, wordt
door Philips een speciale
konfiguratie toegepast.
Hierbij wordt op de meander-vormige permalloygeleider een patroon

door als het ware zigzag
door de vlakke geleider.
De sensor bevat twee
weerstand-meanders
waarbij de weerstand toeneemt bij sterker worden
van het magnetische veld,
en twee meanders waarvan de weerstand afneemt bij versterken van
het veld. Deze vier
weerstanden zijn als brug
van Wheatstone gescha-

van goudbanen aangebracht, onder een hoek
van 45° ten opzichte van

soortige weerstanden

de

diagonaal tegenover

stroomrichting

guur

3).

Dit

(fi-

patroon heeft

men

"barber-pole" -konfiguratie genoemd, in ana-

de ronde witte
palen met een kleurige
logie met

keld. waarbij

de

gelijk-

elkaar staan (figuur 4).
Hierdoor wordt een grotere gevoeligheid van de
sensor verkregen met bo-

spiraalvormige

vendien een kleinere invloed van de omgevings-

men

temperatuur.

in

band die
sommige landen

"uithangbord" bij kapperszaken kan zien.
Doordat goud de elektrische stroom veel beter geals

leidt

dan

permalloy, ver-

oorzaken de goudbanen
dat de nettostroom over
45° wordt verdraaid ten
opzichte van de geleideras. De stroom loopt daar-

Een van de belangrijkste
voordelen van de MRS ten
opzichte van een Halleffekt-sensor is de eenvoudige wijze waarop de gevoeligheid

bij

de

fabri-

kage kan worden

beïnvloed. Magneto-resistieve
sensoren zien er ongeveer
uit als

een

transistor in

geleider

een TO-92 huisje (dus zo
ongeveer 5 mm x 5 mm
x 2 mm) met vier aansluitdraden, twee voor de
brugvoeding en twee voor
de uitgangsspanning. Ze
kunnen op allerlei gebie-

Figuur

1.

De magneet

de

elektrische
stroom tussen zijn polen
tracht
te

uit

duwen.

De

den worden gebruikt waar
men te doen heeft met

weerstand
baan is meander-vormig
gemaakt om een voldoend
grote weerstand te ver-

magnetische velden

krijgen.

in

Figuur

2.

-

enigerlei vorm.

Door bijvoorbeeld een getande metalen schijf te laten draaien op korte
afstand van een MRS in
kombinatie met een permanente magneet, zal het
evenwicht van de brugschakeling door elke passerende tand worden verstoord. Hiermee kan dus

een toerenteller worden
gebouwd. Ook kan met
een schijf op eenvoudige
wijze

de hoekverdraaiing

van een as worden bepaald. Wordt een magneto-resistieve sensor op
korte afstand van een

stroomvoerende geleider
geplaatst, dan kan hij zelfs
de funktie van stroomtransformator vervullen.

Figuur

3.

De

"benen" van

de meander zijn om en om
van goudbanen voorzien.
Figuur 4. De vier meandervormige weerstanden zijn
als brug van Wheatstone
geschakeld.

oktober 1986

door voorzichtig
met een prop papier over
de layout te strijken.
Het geheel kan nu met
een UV-lamp belicht wor-

belletjes

W
T

I

I

/^

zelf

ken met

W

ma

'

posi-

P

U

hebt hiervoor

nodig: een spuitbus
^transparant-spray, een
layout-pagina,

een UV-lamp,

natronloog en positief fotogevoelig printmateriaal (evt.

water oplossen) kan

print in ijzer-3-chloride

(500

gram FeCl 3

in

daarna de print grondig

UV-lamp, de afstand hiervan

het fotogevoelige laagje van

en het

de kopersporen en boor de

wordt met de

fotogevoelige materiaal.
Na het belichten verwijdert u het layoutvel (nog
meerdere malen bruikbaar)
en spoelt u het printmate-

en

printmateriaal).

transparant-spray

goed

De

uit

nat

de layout-pagina

geknipte koper-layout (in
spiegelbeeld) legt u met de
gedrukte zijde op het natte
papier licht
eventuele opgesloten lucht-

het printmateriaal

riaal

onder stromend water

schoon.

Druk het
aan en verwijder

printmateriaal.

den.

tot

gespoten.

Na
de

het ontwikkelen van
fotogevoelige laag in

natronloog (ongeveer 9 gram

gaatjes.

Spaar ons milieu en gooi
geen uitgewerkte chemicaliën of resten ervan achte-

de gootsteen, maar
informeer in uw gemeente
naar een hiervoor bestemd
loos in

depot!
(Voor kant-en-klare Elektuurprinten zie pagina 6.)

m

is
kleintje stereo

r

®l

-sroaa

®l
®1

:-sro58

liter

water) geëtst worden. Spoel

IBS
86086

1

fotogevoelige
koperzijde van het printma-

tieve fotokopieer-

lak

teriaal

Mezelf maken

liter

schoon (en ook uw handen!),
verwijder met wat staalwol

l'

De

I

de

1

belichtingstijd is
afhankelijk van de gebruikte

1/

P rmten

De

in
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A. Schmeets

(DEEL

2)

DRAAGBAAR
MENGPANEEL
De modules

uit

deel

1

vormen het grootste deel van het

mengpaneel. Voor het aansluiten op een versterker dient
het mengpaneel voorzien te zijn van uitgangsmodu/e
Deze bevat een symmetrische uitgang, een toonregeling
en een VU-meter
1.

twee verschillende uitgangsmodulen, namelijk uitgangsmodule en uitgangsmodule 2. Uitgangsmodule 1
verzorgt het signaal voor de PAEr

zijn

1

versterker. Naast

monitorgebeuren verzorgen.
Daar in de eerste aflevering het
totale projekt al beschreven is,

kunnen we
komen.

direkt ter zake

de "MASTER

FADER” en de balansregeling

De

novembernummer

Figuur

laten wij u

kennismaken met uitgangsmodule 2. Deze module moet het

linker

schakeling
1

laat

het

schema van

deze uitgangsmodule zien. Al
en Al’ zijn de sommeerverster-

en het rechter

kanaal.

uitgangsDe

sommeerversterkers worden
elk gevolgd door een aktieve
toonregeling met de potmeters
P1,P2 en P3 en een opamp
(A2).

module een toonregeling en een VU-meter. In het

bevat deze

kers voor respektievelijk het

Na de opamp

gaat het sig-

naal verschillende kanten op.

De

aansluitingen HPi en HPr

worden verbonden met uitgangsmodule 2. Hierdoor kan
het LINE-uitgangssignaal via

module

1

elektuur
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Het

een koptelefoon

m.

>£

©

schema van uitgangsmodule 1
met toonregeling, de sym-

beluisterd worden.

metrische

in

Via P4 komt het signaal terecht
op de monitoringang van de

uitgangsmodule

2.

mono met een

Daar kan het

koptelefoon

20 dB

05

ciT

A3\A4-IC2-TL072

V

A5'

in stereo

-10 dB

04

. IC 5' - 741

15

Figuur

E

m
-.3dB
k

UaO/ö

wie'

A1.A2-IC1 -TL072
A3.A4 « IC2 = TL 072

3dt»

•

01

kan worden. Via SI en R19/R20
kan het LINE-signaal met het
PFL-kanaal verbonden worden.
Het d.m.v. P5 geregelde signaal
wordt met A5/A5’ en Dl/DP

V

opamps A4 en A4’

zijn

symme-

trische uitgangen verkregen.

Voor een goede symmetrie
moeten R13/R13’ en R14/R14’
1%-metaalfilm-weerstanden

zijn.

beluisterd of via een aparte

signaal stuurt

Voor asymmetrische toepassingen worden de met U gemerk-

VU-meter.

aansluitbus naar buiten ge-

ters

te aansluitpunten gebruikt.

meters

Figuur

voerd worden.
Met P6 wordt de balans van

uit-

gangen en de

2.

Prin-

ten en komponentenopstel/in-

het LINE-uitgangssignaal inge-

gen van uitgangsmodule 1

"MASTER FADER” waarmee

steld.

Schuifpotmeter P5

is

de

het LINE-uitgangsnivo geregeld

gelijkgericht. Dit gelijkgerichte

de LED-VU-memet IC3 en IC3’. Deze VUzijn

zo gedimensio-

neerd dat O dB overeenkomt
met Veö op de ingang van A5.

De opbouw

De

De uitgangsmodule

1

LINE-uitgangsversterkers

worden gevormd door de
opamps A3 en A3’. Met de

kan
gebouwd worden met de printen uit figuur 2. De twee prin1
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Onderdelenlijst

gangsmodule

uit-

1

Weerstanden:

R1,R1',R15.R15\R19\
R20* = 22 k
R2,R2',R3,R3',R4,R4',

R7.R7' = 10 k
R5.R5',R6,R6' = 3k3

R8,R8’,R16,R16',R17.
R17' = 47 k

R9,R9' = 100 k

RIO.RIO'.RII,

=

Ril'

Q

100

R12.R12’ = 2k2
R13,R13’,R14,
R14'

k/1%

= 33

R18 =

M

1

P1.P2.P3 = 100 k

lin.

stereo-potmeter**

P4 = 25 k log. stereo
potmeter'*

P5

=

10 k log. stereo-

schuifpotmeter (schuif

mm)

lengte 58

P6 = 10

k

lin.

potmeter"
'

op de

niet

••

print

mm

met 4

as

Kondensatoren:

C1,C1\C2,C2\C9,
C9‘

= 10 p/40

V

bipolair

C3.C3' = 47 n
C4.C4' = 5n6
C5.C5'

22 n

-

C6,C6',C7,C7' = 4n7
C8.C8' = 10 p
C10.C10' = 470 n

cii.cir =

i

p/i6

v

C12.C12\C13,C14,

C19 = 100 n
C15.C16 = 100 p
C17, C18 = 10 p/16

V

Halfgeleiders

D1.Dr.D7,
D8 = 1N4148
D2,D2',D3,D3' D4,
(

D4'

=

3

mm

LED.

groen
D5.D5' = 3

mm

LED,

mm

LED,

geel

de MD-STEREO-module
worden dus de printen voor

komen. De foto bij dit artikel
kan bij de opbouw een hulp

kanaal en print 3B bevat het
rechter kanaal.
ruimte te

het linker en het rechter kanaal

zijn.

sparen worden een aantal
weerstanden en kondensatoren
rechtop gemonteerd. Uit praktische overwegingen zijn de potmeters en de aansluitkonnektor
op print 3A gezet. Hierdoor
moeten er dus een aantal verbindingen tussen de twee printen gemaakt worden. Dit gebeurt op de zelfde manier als

gemonteerd. Bij het aansluiten
van de LED’s is het handig om

ten zijn

nagenoeg

elkaar. Print

3A

gelijk

aan

bij

bevat het linker

Om

bij

de MD-STEREO-module.

de

losse witte rondjes van print

In

3B worden stukjes blank koperdraad van enkele cm gesoldeerd die daarna in de bijbehorende witte rondjes van print
3A gesoldeerd worden. Net als

als

de

frontplaat (zie figuur 3)

maken en hierop de folie
(verkrijgbaar via de Elektuur
te

Print Service, zie pag. 6)

aan

= TL072
IC3.IC3' = U267B
IC2'

Aanpassen van

de

versterking

Soms kan
te

brengen, zodat de LED’s netjes

komen te zitten.
Tevens komen op het front de
in het front

LINE-OUT
BAL, LINE-OUT UNBAL en de
schakelaar voor PFL (SI). Met
behulp van de potmeters worden de printen aan het front
aansluitbussen voor

bevestigd. Zorg bij het inkorten

van de potmeterassen dat de
knoppen bijna tegen het front

rood

IC1.IC1MC2.

een sandwich tegen elkaar

eerst

D6.D6' = 3

om

het noodzakelijk zijn

afwijkende ingangsnivo’s de versterkingsfaktor van
sommige modules te veranderen. Hoe dat dient te gebeuren,
doen we hier uit de doeken.

= XR4195
= 741

IC4.IC4'

IC5.IC5'

Diversen:

SI = dubbelpolige
miniatuurschakelaar
6,3 mm-stereo-chassis

bij

deel, volledig

geïsoleerd
13-polige konnektor.

male, volgens

DIN 41617
5-polige

Cannon-

chassisdeel
Elektuur-frontplaatfolie

MlC-module

86012-3F

(zie blz. 6)

Elektuur-printen

De versterkingsfaktor van
opamp A3 hangt af van het

EPS 86012-3A en
EPS 86012-3B
(zie blz. 6)

kotiënt: R9/((R7/P1)+R6). Dit
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2b

Tabel

1

Ingangsspanningsnivo's VU-meter IC's

Type

Ingangsspanningsnivo

karakteristiek

U237B

0,2

0.4

0.6

0,8

1

lin

U247B

0.1

0,3

0,5

0,7

0,9

lin

0,18

0,5

0,84

1,19

2

—6 dB

— 1,5 dB

+

0,32

0,71

1

1,41

-3 dB

0 dB

3 dB

U247B
U267B

— 15

dB

0.1

-20 dB

geldt alleen als R9 = R8 en

R12/R10 =

R13/R11.

Een andere

mogelijkheid is het aanpassen
van R10 en Ril (R10 = Ril).

Wanneer we de waarde

groter

maken, zal de versterking afnemen en bij verlaging van de
waarde gebeurt het omgekeerde.

-10 dB

ingangsmodu/e
versterking van de

MD-

voorversterker bedraagt onge-

dB

versterkingsfaktor enigszins

aangepast worden. Ook hier
geldt weer: hoe groter de
weerstandswaarde, hoe kleiner

de versterking en omgekeerd.
Tevens moet C3 dan ook vervangen worden door een ande-

om de

MD-STEREO-

1.5

veer 35 dB bij 1 kHz. Door verandering van R3/R3’ kan de

re waarde. Dit

De

IV)

is

noodzakelijk

grens frekwentie van de
versterker ongewijzigd te laten.
Hierbij moet er voor gezorgd
worden dat de verhouding
oude en nieuwe waarde van R3
overeenkomt met de verhouding nieuwe en oude waarde

-f6dB

log

log

van C3. Als R3 groter wordt
dan moet C3 kleiner worden.
Door aanpassing van de weerstanden R12 en R13 kan de totale versterking van het kanaal
gewijzigd worden. De versterking van opamp A2 bedraagt
namelijk A = 1 + R13/R12. Ook
hier moet er op gelet worden,
dat bij verandering van R12, C9
omgekeerd evenredig aangepast moet worden.
Door toevoeging van een potmeter kan de versterking van
A2 ook regelbaar gemaakt worden. Hoe dit moet gebeuren, is
te zien in figuur 4.
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Figuur 3. Layout van de

Tabel 2

frontplaat
Stroomverbruik van de modules ImAI
spanning

MIC

MD-STEREO-

IVI

module

module

+ 18

20

30

60

80

-18

30

40

25

20

Uitgangsmodu/e
De

versterking van

1

uitgangs-

uitgangs-

module

module 2

1

met

de bijbehorende boormal.

3

de som-

meerversterkers Al en Al’
bedraagt ongeveer 0 dB. Deze

waarde kan + 10 dB veranderd
worden door R1 tussen de 4k7
en de 100 k te variëren. De uitgangsversterkers A3 en A3’
versterken ongeveer 6 dB. De
versterking van deze trap is
afhankelijk van de verhouding
R9/R8. Door R8 te verkleinen
(CIO dient dan te worden vergroot) wordt de versterkingfaktor groter.

een andere versterking van
A3/A3’ moeten we er wel voor
zorgen dat de aanwijzing van
de VU-meter overeen blijft
komen met een bepaald uitBij

ganssignaal. Dit houdt in dat bij

een verlaging van de versterking van A3/A3’, de versterking
van A5/A5’ ook verlaagd moet
worden. Voor de versterking
van A5 geldt: A =
+ R16/R17.
Dank zij deze formule is het
1

niet moeilijk

om

er voor te zor-

de aanwijzing van de
VU-meter blijft kloppen.
Voor IC3/IC3' kan ook een
ander IC toegepast worden.
Tabel 1 geeft een aantal voorbeelden. Hierbij moet natuurlijk wel rekening gehouden
worden met andere ingangs-

gen

dat

nivo’s.

Stroom verbruik
Tenslotte

is in

tabel 2 het

stroomverbruik van de verschillende modules bij + 18 V en
—18 V te vinden. Door de beperkte koeling van de spanningsre ge laars kan de voeding

ongeveer 500 mA leveren. Dit
is voldoende om 12 modules te
voeden. Wanneer meer modules gevoed moeten worden, is
het noodzakelijk

om de

koeling
van de spanningsregelaars te
verbeteren.

Figuur

4.

Opamp A2
de

van

stereo-

ingangsmodule
kan ook als
instelbare ver-

sterker geschakeld worden.
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COMPUTER
SKOOP
R. van Linden

analoge
signalen
digitaal

verwerkt

Een van de meest praktische meetinstrumenten voor
de eiektronica-hobbyist is zonder twijfel de osci/ioskoop
Nu de computer in de meeste hobbykamertjes is
doorgedrongen, kunnen we deze uitstekend gebruiken
ais basis voor een gecomputeriseerde skoop De
koppeling tussen computer en meetsignaai wordt
verzorgd door een pientere schakeling. Samen vormen
ze: de computer-skoop

een

ondoorzichtige geschiedenis, aangezien elektronen voor ons oog
niet zichtbaar zijn. Wil men
kunnen meten aan elektronische schakelingen, dan zijn
Elektronica

is

vrij

hiervoor "speciale” meetinstru-

menten nodig. Voor de meeste
van onze lezers

zijn

dingen

als

een multimeter en een skoop

bestaat.

apparaten waarvan dagelijks
gebruik wordt gemaakt, daar

boel meetinstrumenten zelf
bouwen, met uitzondering van
een skoop. Dat is een moeilijke
zaak, mede door de aanwezigheid van een beeldbuis en het
bijbehorende hoogspannings-

hoeven we
over

eigenlijk niets

te vertellen.

De

meer

populari-

van onze instrumenten uit
de ”meetserie” laat wel zien
hoeveel belangstelling voor
elektronische meetapparatuur
teit

Nu kun

gedeelte.

Een

je

een

hele-

kant-en-klare

skoop kost toch zeker

zo’n

cicrviuur
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ƒ 1000—, een bedrag dat

Het
blokschema
Figuur

niet

iedereen hiervoor wil uitgeven
Men koopt daar bijvoorbeeld
liever een computer met monitor voor, want daar kun je veel
meer dingon mee doen. Inderdaad, het is zelfs mogelijk om
de computer als skoop dienst
te laten doen, zoals we hier en
in het volgende nummer van
Elektuur zullen laten zien. Een
beeldscherm voor de weergave
is

ter

van de skoopschakeling.Zo
op het eerste
gezicht lijkt het
allemaal vrij
eenvoudig.

en de moderne compukan heel goed overweg met

er

al,

grafische plaatjes. Het enige

nog ontbreekt is een
schakeling die het te meten
signaal in een digitale vorm
opslaat in een geheugen, waarna de computer dat geheugen
kan uitlezen en die gegevens
zichtbaar maakt op het scherm.
Hoe eenvoudig dit ook mag
klinken, in werkelijkheid komt
er wel iets meer kijken bij de
dat dus

van zo’n schakeling.
Er moet met heel wat punten
rekening worden gehouden. Zo
realisatie

was

het bijvoorbeeld

de

bedoeling om de bediening
van de skoop geheel via het
toetsenbord van de computer
te laten verlopen. Verder moest
een ruim frekwentiebereik
worden bestreken (minstens
MHz) en moest de schakeling
geschikt zijn voor de meeste
gangbare computers. Een intel1

ligent

programma verzorgt de

besturing van het geheel.

De computer-skoop wordt

ge-

presenteerd in twee delen.

Deze maand bespreken we de
algemene opzet plus het schema van de komplete schakeling. In het tweede deel volgt
dan de bouwbeschrijving en
afregeling. Ook de opzet van
de software zal hierbij kort
worden besproken. A propos
software: elke koper van een
EPS-print voor de computerskoop ontvangt daarbij een
komplete listing (op papier)
voor de BBC, de Electron, de
Commodore 64 en de MSX-

schakeling. Het ingangsgedeel-

puur analoog: AC/DCschakelaar, verzwakker en versterker. De AC/DC-schakelaar
en de mate van verzwakking

te is

worden digitaal bestuurd. Bij
de versterker kan (ook weer
digitaal) een offset worden toegevoegd (via een D/A-omzetter). Daarna volgt de digitalisering van het binnengekomen
signaal. Een snelle A/D-omzetter vertaalt de genomen samples in 7-bit-datawoorden, die

machines!

vervolgens in een geheugen
worden opgeslagen.

De

blokken van

het

schema

Aan de hand van

ma

het bloksche-

geven we eerst
een globaal overzicht van de
in figuur

1

1.

De

gedigitaliseerde waarden

gaan verder nog naar een

trig-

ger-komparator. Deze vergelijkt

de momentele signaalwaarde
met het ingestelde triggemivo.
Wordt het triggemivo gepasseerd

(in

positieve of negatieve
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Figuur 2. Het
echte schema
laat zien dat er
toch heel wat
nodig is om het

blokschema te
vertalen naar

de

realiteit.
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de

de

afhankelijk van

zin,

ingestel-

triggerflank, op- of neer-

de

gaand), dan wordt

matie in de

juiste

infor-

volgorde

opgeslagen in het geheugen
met behulp van een adrestelHet achtste bit van elk byte
geeft aan wanneer getriggerd
werd.
Het geheugen bestaat uit twee
delen van elk 256 bytes. In het
eerste gedeelte staan 256 meetpunten vóór het trigger-punt en
in het tweede gedeelte 256
ler.

meetpunten na het triggerpunt.
Men heeft zo de mogelijkheid
om ook een stuk van het signaal vóór het triggermoment te
bekijken (pre- en post-triggering). Een uitgebreide adressering verzorgt het volschrijven

en uitlezen van het geheugen
in de juiste volgorde.
Natuurlijk mag bij een skoop
een tijdbasis niet ontbreken.

zwakken en een tweede trap
die één, tien of honderd keer
kan verzwakken. Door middel
van enkele multipexers (IC23
en IC24) kan men vanuit de
computer de verzwakking van
de twee trappen instellen.
IC23a en b worden beide
omgeschakeld door de lijnen
VO en VI, terwijl de twee multiplexers in IC24 worden omgeschakeld door de lijnen V2 en
V3.

Op deze

wijze kan

een

gevoeligheid worden ingesteld

mV/div tot 5 V/div. Aan
de ingangen van de eerste
van

10

delertrap zijn relais in plaats

van multiplexers toegepast

in

verband met de maximale ingangsspanning die op deze
punten mag komen te staan.
De dioden Dl. .D8 beschermen de ingangen tegen te
.

hoge spanningen. Diverse kondensatoren en trimmers in de

kristaloscillator.

beide verzwakkersekties zorgen voor een kompensatie bij
de weergave van bloksignalen.

De kommunikatie tussen de

Aan de uitgang van de tweede

skoop-schakeling en de com-

verzwakker staat een signaal
met een amplitude van maximaal 80 mVn. Dit signaal wordt
vervolgens versterkt door Al,
A2 en A3 tot 2 Vtt, zodat we

Zestien tijden zijn mogelijk,
allemaal afgeleid van een

puter geschiedt via twee 8-bits
I/O-bussen. De meeste computers

wijze met

kunnen op deze

de skoopschakeling worden
verbonden.
De gehele skoop wordt via
software gestuurd.

Een menu-

achtige opzet geeft de gebrui-

ker de mogelijkheid om met
slechts enkele toetsen alle
meetparameters te kunnen
instellen (zoals zichtbaar

de

foto

op

is

aan het begin van

dit

artikel).

De

schakeling

een signaal krijgen dat de
A/D-omzetter met een zo hoog
mogelijke resolutie kan verwerken. Bij A3 wordt bovendien
een offset aan het signaal toegevoegd, waarmee
naal straks in

de

we

het sig-

vertikale

richting over het beeld
laten verschuiven.

De

kunnen

offset-

spanning wordt geleverd door
een D/A-omzetter die samen
met de snelle A/D-omzetter
voor het signaal in IC 11 zit. Via
de lijnen OFO. .OF6 kan de
.

Alle

computer de offset-data naar
de D/A-omzetter sturen. Standaard bedraagt de offset V,

print

zodat het binnengekomen
meetsignaal exakt in het bereik

In figuur 2 vinden

ma

we

het sche-

van de hele schakeling.

komponenten worden
straks ondergebracht op een
van dubbel eurokaart-

van de A/D-omzetter

formaat.

De ingang zit voor de verandering midden in het schema.
Meteen daaraan hangt de
AC/DC-schakelaar. Deze bestaat uit een kondensator die
kan worden overbrugd door
middel van een DIL-relais (Rel).
Daarna volgt de ingangsvertwee
delen, een eerste trap die een
faktor één, twee of vijf kan verzwakker. Hij bestaat

1

uit

valt.

Negatieve waarden kan de
omzetter immers niet verwerken. Van de 10 beschikbare
bits op de D/A-omzetter worden er hier zeven gebruikt. In

verband met de grafische resolutie van de gebruikte computers is dat hier meer dan
genoeg.
Het uitgangssignaal van A3
gaat vervolgens naar de A/D-

een zeer snel
type, een zogenaamde flashADC. Voor elk digitaal nivo
bevat deze konverter een aparomzetter. Dit

te

is

komparator, in totaal dus

256 stuks.

De

draagt dan

konversietijd be-

ook

slechts 26,3 ns

MHz)! De hoogste klokfrekwentie waarmee wij hier werken, is 8 MHz. Dat betekent dus
8 samples per periode bij een
ingangssignaal van 1 MHz.
In verband met de opzet van
het systeem worden maar 7 bits
gebruikt. Voor een nauwkeurige weergave op het scherm is
dat voldoende. Het achtste bit
wordt straks gebruikt voor het
opslaan van de trigger-informatie. De referentiespanning voor
de ADC en de DAC wordt
door het IC zelf opgewekt. De
enige externe komponent is
hier kondensator * C50.
Voor het geheugengedeelte
(38

ook snelle IC’s nodig.
Hier is gekozen voor het type
IMS 1420, een RAM met een
access-tijd van 45 ... 55 ns en
een kapaciteit van 4 K x 4 bit.
Twee van deze IC's (IC13 en
zijn

IC14) zijn parallel geschakeld

om een

breedte van 8

De

bits te

de
RAM's zijn verbonden met de
uitgangen van de ADC via de
buffer IC12. Van de totale
geheugenkapaciteit worden
krijgen.

datalijnen van

slechts 512 bytes gebruikt voor

de opslag van informatie. De
resterende geheugenruimte is
beschikbaar voor eventuele
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Aan deze flank kan ook herkend worden of het signaal van
de onder- of bovenkant het
ingestelde triggemivo passeert.

Het uitgangssignaal van de
komparator gaat naar een dubbele vierkanaals-multiplexer

Met het eerste gedeelte
kan worden gekozen tussen de
Ö-uitgang van de komparator
en de externe trigger-ingang
(IC17).

door middel van het EXT-signaal. In de tweede gedeelte
(IC17b) wordt gekozen tussen

Het
geheugen is
onderverdeeld
in twee stukken. Het eerste
Figuur

3.

gedeelte wordt
steeds gebruikt
om 256 bytes
vóór het triggerpunt op te
slaan, terwijl

de volgende
256 bytes in het
tweede gedeelte worden
gezet.

Een spe-

ciaal trigger-bit

geeft

aan op

welk moment
van het eerste
naar het tweede gedeelte
wordt gesprongen.

latere uitbreidingen die
zelf wil

men

maken.

computer gemeld dat het
schrijven beëindigd

Het digitaliseren en opslaan
van het meetsignaal wordt verzorgd door het kloksignaal, dat

op zijn beurt wordt geleverd
door het tijdbasisgedeelte. Bij
de neergaande flank van de
klok wordt de konversie van de
ADC gestart en de adresteller
voor de RAM's (IC21 en IC22)
met één verhoogd.
Het RAM-geheugen bestaat uit
twee "pagina's". Pagina bevat
de adressen 000 .. OFF en pagina 2 de adressen 100
1FF.
Zolang geen triggersignaal is
1

.

.

.

.

ontvangen, wordt pagina 1
steeds volgeschreven. Komt nu
het signaal dat er getriggerd is,

dan wordt het achtste bit van
het bewuste byte "1" gemaakt,
waarna naar het begin van de
tweede pagina wordt gesprongen (zie figuur 3). Is deze pagina volgeschreven, dan wordt
gestopt met het volschrijven
van het geheugen en wordt de

is (d.m.v.

het READY-signaal).

Door deze werkwijze hebben
we dus altijd de beschikking
over 256 meetpunten vóór en
256 meetpunten na het triggerpunt. Nadat de computer het
geheugen heeft uitgelezen, kan
de volgende schrijfcyclus worden gestart. Om te voorkomen
dat er getriggerd wordt zolang

nog oude

informatie in

eerste pagina

staat,

de

wordt de

gedurende 256 klokpulsen geblokkeerd met betriggering

hulp van het signaal INH. Dit
wordt door de computer berekend aan de hand van de tijdbasisstand.

De

tijdbasis Oinks in het sche-

ma) bestaat uit een kristaloscillator rond NI en N2, die gevolgd wordt door een aantal 2en 5-delers 0C2. .IC5). Via de
multiplexer IC6 kan de computer dan een van de uitgangen
van de tijdbasis doorschakelen
naar de CLK-lijn van het sys.

teem.

Verder vinden

we boven

in het

de uitgang van de eerste multiplexer en het geïnverteerde
uitgangssignaal, waarmee de
mogelijkheid is gegeven om te
kiezen tussen triggering op de
op- of neergaande flank van
het ingangssignaal.

Het triggersignaal gaat vervolgens naar twee flipflops (FF1
en FF2), waar het gekombineerd wordt met het CLK-signaal en het INH-signaal. FF2
levert het achtste databit voor
de RAM's. Zodra er getriggerd
is, wordt deze uitgang "1". Dat
achtste databit wordt ook nog
eens in een derde flipflop (FF3)
geklokt, waarna het (via multiplexer IC20a) gebruikt wordt
als negende adresbit voor het
geheugen. Tijdens het uitlezen
wordt via multiplexer IC20a
omgeschakeld naar het INHsignaal als

negende

adreslijn,

terwijl bij het schrijven hier-

voor de uitgang van de derde
flipflop FF3 wordt gebruikt.
Het hoog worden van het

negende

adresbit zorgt tevens
voor het resetten van de

door middel van het
RC-netwerkje C3/R3.

adresteller

schema nog enkele latches
(IC7. .IC 10) voor de uitwisseling van signalen tussen de
schakeling en de computer.

Daarmee is het hardwareschema behandeld. We zullen
nu nog een apart stukje wijden

IC7
IC9 dienen voor het
opslaan van data die de com-

aan de diverse stuursignalen
die in de schakeling worden

puter naar de skoop-schakeling
zendt via PBO. .PB7. PAO, PA1

gebruikt.

.

.

.

.

.

en PA2 worden

hierbij gebruikt

als inleessignalen

voor de drie

IC’s.

IC15 en IC16 vormen

een

samen

komparator voor het
triggemivo. Vanuit de computer
wordt het triggemivo (in digitale vorm) aangeboden aan de
komparator. Zodra het ingangs8-bits

signaal

de ingestelde waarde

passeert, verandert het

uit-

De

stuursignalen

In figuur 4 zijn

de verbindingen met de computer gegeven,
plus de gebruikte aanduidingen voor deze lijnen. Al deze

worden kort toegelicht. In totaal worden 17 poortiijnen gebruikt, PAO
PA7,
signalen

.

gangsnivo van de Q-uitgang.

PB0...PB7 en CAI.

.

.

:
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MAN

-

Aflet dit

kan

signaal

men met de hand

4

triggeren via

l/O-poorten

het toetsenbord. Daardoor

wordt via N8

N8

flipflop

zorgt hierbij voor

FF2 geset.

de

syn-

chronisatie van het MAN-sig-

naal met het CLK-signaal in de

skoopschakeling.

CPUL —

Dit

is

de

het door

computer geleverde kloksignaal voor het uitlezen van de

RAM’s

— Met dit signaal

INH
de

(gaat naar IC20b).

triggering

geblokkeerd

een

wordt

tijdlang

(via flipflop FF2),

Figuur

4.

Hier

zodat eerst 256 nieuwe samples
vóór het triggerpunt kunnen

zijn

worden ingelezen nadat de

dingslijnen tus-

RAM

juist is

alle verbin-

uitgelezen door de

computer.
C/I — Met het C/I-signaal
wordt door de computer
bepaald of de RAM wordt volgeschreven door de schakeling
of wordt uitgelezen door de

computer ("0" = uitlezen).
EXT — Een logische één op
deze lijn aktiveert de externe

sen computer
en skoopschakeling op een
rijtje

1

. .

jfi/div, 1111

met

0,1

s/div

(TB3 = MSB).

.OF6 — De offset-waarde
die via de D/A-omzetter bij het
ingangssignaal wordt opgeteld.

V0. .V3 — Instellen van de
ingangsgevoeligheid via de
multiplexers in de verzwakkersektie. 0000 betekent 10 mV/div,
1010 5 V/div (V0 = MSB).
Dl
D7a,D7b — Datalijnen
voor het transport van de gedigitaliseerde waarden van de

De

. .

standaard-instelling dient

hier 1000000 of

0FFFFFF

zodat de offset

1

V

te zijn,

bedraagt

relais Rel bekrachtigd, zodat

kondensator Cl wordt overbrugd en gelijkspanningskom-

ponenten

in

het ingangssignaal

worden doorgelaten.
T0 .T6 — De data op deze lijnen bepalen het triggemivo.
Voor triggering op de nuldoorgang van een signaal dient de
waarde precies op de helft te
worden ingesteld (1000000), in
verband met de standaard. .

offset

+ /-

van

1

V

.

.

(OF6 = MSB).
AC/DC - Wordt een ”1” op
deze lijn gezet, dan wordt

(T6 = MSB).

— Met behulp van deze

lijn

kan men vanuit de computer
kiezen tussen triggering op
een signaal dat van boven of
van onderen het ingestelde

.

4

6

.

skoop schakeling naar de computer (D7a = MSB). D7b bevat

1

1 1

[•rt

ude

UM s

.

nqlevel
•

r

:

50
0U

:

0

*s

igslope
:RUTO
i 99#r
:

C

het trigger-bit.
!

Met behulp van deze informatie is het mogelijk om een
computerprogramma voor de

:

5
SINGLE

computer-skoop te schrijven. In
de meeste gevallen zal dat echter niet nodig zijn, aangezien
Elektuur komplete programma’s
zal

leveren voor BBC, Electron,

C64 en (hoogstwaarschijnlijk)
MSX. Maar daarover meer in
het tweede deel, waarin ook
de opbouw en de afregeling
besproken zullen worden.

triggemivo doorkruist.

READY — Met

dit

signaal

meldt de schakeling aan de

computer dat het schrijven in
de RAM is beëindigd en dat
begonnen kan worden met het
Het interne kloksignaal wordt op dat moment uitgeschakeld.
uitlezen.

gezet.

.TB3 — Voor het kiezen
van de gewenste tijdbasisuitgang in de skoopschakeling
via IC6. 0000 komt overeen met

TBO

trigger-ingang.

OFO

nog eens
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SERIËLE A/D-

OMZETTER

een
universeel
stukje
periferie

De meeste

computerbezitters zullen tijdens de
onvermijdelijke ’bus”-problemen wei eens de verzuchting

hebben gestaakt dat het toch wei erg

zou zijn ais
toestanden ook analoge
fijn

hun computer zonder allerlei
spanningen kon lezen.
Met een 8-kanaats anaioog-naar-digitaai omzetter
kunnen die hardware-perikeien worden omzeiid. Een
dergeiijke omzetter maakt namelijk gebruik van de
seriële i/O-poort van de computer, waardoor met vrijwel
eik computersysteem een probleemloos gebruik
gegarandeerd is
Het

is niet

zo verwonderlijk dat

veel computergebruikers er
tamelijk aarzelend tegenover
staan

om

randapparatuur rechtstreeks aan de interne bus van

hun dure computer

te

knopen.

dan ook de reden dat de
meeste uitbreidingskaarten
gemaakt zijn om via de parallel(Centronics>ingang met de
computer te kommuniceren.
Wanneer deze aansluiting echDat

is

ter al bezet is

dan komt men

door een

printer,

snel in
interface-problemen.
al

Vreemd genoeg wordt

de

daarbij

heel vaak vergeten dat de
seriële RS232-aansluiting

ook

eiektuur

7b
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Figuur 1 Het
komplete sche-

1

ma

van de
acht-kanaals
A/D-omzetter,
echter zonder
ingangs verster-

Door de

kers.

toepassing van

CMOS-IC's zijn
zowel het
stroomverbruik

de

als

storings-

gevoeligheid

zeer laag. In
de onderdelenvoor

1ijst zijn

de UART IC2
ook andere
bruikbare
typen
opgegeven.

Onderdelenlijst

hoofdprint (figuur

en

1

3)

Weerstanden:
= 10

R1.R2,R5,R11

k

R3.R8 = 22 k
R4,R7,R12,R13 = 4k7

R9 =

M

1

R10 =

1

k

R14 = 4k7*

R15 = 33 k*
PI = 10 k instel
Kondensatoren:

C1.C2 = 150 p

C3~=
H /1 6 V
C4 = 10 y/16 V
C5 = 27 p
C6.C8 = 100 n
1

*z ie

tekst

86090

1

C7 = 39 p
C9 = 2200

V

fi/16

Halfgeleiders:

Technische gegevens

1

.

.

.8

gemultiplexte analoge kanalen

<0,5 ms

de mogelijkheid biedt tot datakommunikatie. Bij dit ontwerp
verzendt de computer eerst
een 3-bits kanaal-selektiekode
via de seriële poort, en wacht
vervolgens op het arriveren van
het byte dat overeenkomt met
het analoge spanningsnivo op

sekties, die elk

een eigen

ver-

zwakker en versterker rijk zijn,
teneinde een uitgebreide reeks
ingangsspanningen korrekt te

T1...T3 = BC547B

IC2 =

shaking-signalen (RS232)

alleen input- en output-data

kunnen verwerken.
Als bijvoorbeeld de spanning
op kanaal 4 in de computer
moet worden ingelezen, dient
binaire kode 3 naar de A/Domzetter te worden gestuurd.
Deze reageert dan onmiddellijk
met het terugsturen van het

5 bits beschikbaar voor schakeldoel-

volstaan.

omgezette databyte via dezelf-

einden

De

konversie-tijd

variabele referentiespanning

(4

V

max.)
1

.

(8
tie

.

.8 losse ingangsversterkers

V

max.), elk

met offsetkompensa-

en variabele versterking

l/O-kommunikatie (150..

seriële

het desbetreffende ingangskanaal.

Geen handshaking, geen

..9600 baud)
mogelijkheid tot gebruik van hand-

door modulaire opzet gemakkelijk
uit te

breiden

speciale instruktiekodes

3-bits

—

uitgangskode van de

computer maakt de selektie
mogelijk van een van de acht
(2

3
)

identieke analoge input-

D1...D4 = 1N4148

de RS232-aansluiting. (N.B. De
adreskode voor een bepaald
kanaal is altijd één cijfer lager
dan het desbetreffende kanaal-

IC1

= ADC0809

(National

Semiconductor)

CDP1854 (RCA);

6402 (Western

Digital);

AY-3-1015 (General
Instruments)

IC3 = 74HC4060
IC4 = 4098 of 4528

Diversen:

XI = 2,4576

kristal

HC25/U
K1...K4 = 13-pens
(female) printkonnektor

volgens DIN 41617
print nr. 86090-1
•

zie tekst

f

elektuur
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nummer; dus met kode
wordt kanaal

geslekteerd.)

1

en als een
naar de SDO-uitgang

register gelicht

0,

pulstrein

(serial data out)

gezien in ons ontwerp

en

Seriële 1/0

spanningskonversie
we

Hierdoor wordt

EOC

(end of conversion) geaktiveerd, waarop

woord

8-bits

de UART

TBUS-

in zijn

de

datalijnen opslaat;

het

seriële

overdracht vindt plaats via

SDO

gestuurde baud-rate-generator,

AD-omzetter op een snelheid
van bijv. 4800 baud zijn
ingesteld (draadbrug x-b op de

wordt ingeschakeld.

en dat de spanning op
kanaal 3 gemeten en omgezet
moet worden.
Allereerst dient de RS232aansluiting van de computer
geprogrammeerd te worden
om binaire kode 2 te verzenden. Bij ontvangst van de

De UART CDP1854

kijken,

7 transmit

klokfrekwenties

&

receive

levert.

Door

de juiste draadbrug (zie tabel 1) kan de
gewenste frekwentie worden
het leggen van

gekozen.
IC2 is een zogeheten UART
(universal asynchronous
receiver/transmitter). Dit IC
ontvangt de seriële data van de

computer via de SDI-lijn (serial
data in) en stuurt het korresponderende 8-bits woord in
parallelle vorm naar de three-

gangen

mende

D0.

.

.

D7.

geklokt door

RCLK en

DAR

(data

available reset) laag wordt,

waarna er een nieuw woord in
het receiver-register kan worden geschoven.
De hele procedure van het
omzetten van een 8-bits woord
op de TBUS-datalijnen naar een
seriël e pulstrein, start nadat

THRL

(transmitter holding

geworden.
In het ritme van TCLK wordt
register load) laag

de

is

data uit het transmitter-

Tabel
IC3
uit-

gang

sluitingen, terwijl daarnaast

1.
fre*

draad-

brug

tie

DA

kanaal-kode geladen kan wor-

den

vanuit

IkHz)

ES
Bi
BS

q3

153.6

Q4

76.8

4800

Qs

38.4

2400

Qe

19.2

1200

Q?

9.6

600

Qa

4.8

300

X

Os

BI

150

x-g

—

de

A

B

C

adres-

ingangen. Uitgang (J van
MMV1 wordt gebruikt om

DAR

en MMV2 te triggeren, welke laatste IC1 van
een STRT-puls (start of conversion) voorziet nadat de door R2
en C2 bepaalde RC-tijd is verte aktiveren

streken.

IC1

is

een

8-bits

voorzien van een

8-kanaals input-multiplexer die
via de A B C-ingangen kan

worden geadressseerd. Bij
kode 2 zal derhalve de spanning op pen 28 worden geselekteerd en doorgelust naar de
zelf.

Vervolgens wordt

STR geaktiveerd, waarop het
omzettingsproces een aanvang
neemt. De afloop van het proces wordt gekontroleerd door
de op CLK aanwezige pulsen,
welke afkomstig zijn van de
03-uitgang van de baud-rategenerator en een frekwentie
hebben van 24S7.6/2 4 =
153,6 kHz.

Na een
veer

konversie-tijd van onge-

0,5 ms, is het digitale

ekwivalent van de op

pen

28

is

bekende typen AY-3-1015 en
TR6402, welke voor deze toepassing eveneens bruikbaar
zijn.

Handshaking
de
TXD-lijn van de computer moet
worden verbonden met de
RCD-ingang van onze A/Domzetter; en de RXD-ingang
van de computer met de TXDuitgang van de A/D-omzetter.
Op voorwaarde dat de computer niet te langzaam is met het
verwerken van seriële I/O-data,
zal een drie-draads verbinding
(TXD, RXD en massa) dus
bevredigend werken bij relatief
alle duidelijkheid:

lage baud-rates.

De

gen RTS (request

CTS

aansluitin-

to

(clear to send)

send) en

worden dan

niet gebruikt.

zien dat de
EOC-puls van IC1 via Tl naar
In figuur

1

is te

RTS wordt geleid,

CMOS

precisie-ADC, welke van huis
uit is

overigens
een CMOS-ekwivalent van de

Voor

op het
juiste tijdstip van een ALE-puls
(address latch enable), zodat de

ADC
kwen- baudrate

de RBUS-aan-

converter IC1 (ADC)

Na afloop van de ontvangst
wordt DA (data available) hoog
om de aanwezigheid van stabiele data op de RBUS datalijnen kenbaar te maken. De data
wordt in een tussen geheu gen
totdat

(D7...D0) naar

in het

receiver-register opgeslagen.

vastgehouden

pulstrein geeft IC2 0000 0010

worden

uit-

De binnenko-

seriële databits

print)

wordt geaktiveerd. Monostabiele MMV1 wordt getriggerd
door de opgaande flank van de
DA-puls en voorziet A/D-

(RBUS)

state receiver-bus

ingesteld.

IC1.

schakeling van figuur 1, nemen
we even aan dat computer en

naar het schema van
1

welke

door middel
van een draadbruq worden

en TCLK zijn doorverbonden,
lopen de seriële input en output op dezelfde snelheid.
Voor een meer gedetailleerde
uitleg van de werking van de

van

.

dan zien we dat
IC3 fungeert als een kristalfiguur

baud ra te kan

RCLK

.

en de uit R7, R8 en T3 bestaande TXD-driver. R3 en C3 zorgen voor het clearen van de
UART-registers en het resetten
van de uitgangen als de zaak

Als

Tabel 1. De
gewenste

gestuurd. Aan-

aangeboden spanning beschikbaar op de uitgangen D0
D7

om

de computer erop te attenderen dat de
omgezette data op de TBUS
datalijnen aanwezig is. Deze
data kan echter niet in de
UA RT worden ingelezen voordat THRL laag geworden is; dat
is pas het geval als de computer zijn

bereidheid

om

te ont-

vangen heeft aangegeven door
CTS hoog te maken en er via
de door D2 en D3 gevormde
OR-p oort e en opgaande flank
naar

THRL wordt doorgegeven.

Het zend-gedeelte van IC2
begint dan onmiddellijk zijn
werk te doen.

Acht analoge
spanningen
Figuur 2 geeft het schema van

+
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twee van de acht identieke
5V

analoge ingangsversterkers.
Voordat we daar over verder
gaan, dienen we echter eerst
nog even iets te zeggen over
de funktie van de spanningsdeler R14/P1/R15, die aan de
REF+ -ingang van IC1 ligt (zie
figuur 1). Aangezien REF— van
IC1 aan massa ligt, dienen de
ingangsspanningen naar de
ADC-chip te liggen tussen nul
en de spanning op REF + met
een maximum van 4 V.

+ 5V

,

Met PI is het mogelijk om IC1
een beperkt ingangspanningsbereik te laten omzetten; wanneer REF + bijvoorbeeld op
2,5 V wordt afgeregeld, dan
bedraagt de bereikbare resolutie 2,5/2® = 9,77 mV per stap.
Door aanpassing van de waarde van R14 en R15, kan het
bereik van PI verder worden
verkleind; ideaal

is als

de

gewenste waarde voor REF
wordt bereikt met PI in de
middenstand.

Terug naar figuur 2 nu. Het
schema maakt duidelijk dat
elke analoge ingangstrap is
opgezet rond een dual CMOSopamp van het type TLC272.
Dat de keuze op dit type is
gevallen heeft alles te maken
met het lage stroomverbruik

OV

mA

per opamp), de mogelijkheid tot asymmetrische voeding èn het feit dat deze

(1

opamp

in staat is

om

uiterst

lage ingangsspanningen te ver-

werken.
De dioden Dl en D2 beveiligen
de ingang van de opamp tegen
polariteitsverwisselingen en
overspanning. Cl is toege-

voegd om stoorpieken

in het

ingangssignaal te onderdrukresulken. De waarde van 1
teert in een periodeduur van
ongeveer 0,5 s; incidenteel kan
het nodig zijn deze

waarde

iet-

wat aan te passen. Spanningsdeler R1/R2/R3/R4 houdt de
niet-inverterende ingang van Al
op de halve ingangsspanning.

Met PI kan de offset van Al
worden gekompenseerd.
Het

is

duidelijk dat aan

de

uit-

gang van Al de halve voedingsspanning

zal staan,

minus

de met PI ingestelde offset. De
maximale ingangsspanning
bedraagt derhalve 7,5 V (8 V
zonder beveiligingsdioden).

Wanneer men
zal

nooit te

maken

krijgen met ingangsspannin-

gen hoger dan

4 V,

dan mogen

R3 en R4 eventueel worden
weggelaten. Deze modifikatie
geeft echter wel een verhoging
van de ingangsimpedantie; mèt
R3 en R4 bedraagt die impe-

Aan de uitgang van Al vinden
we wederom een spanningsdeeen
faktor twee verzwakt; mocht dat
ongewenst zijn, dan kan R8
worden vervangen door een
ler (R8/R9), die het signaal

draadbrug. Vervolgens belandt

bouwde

bij

de met A2 opge-

lineaire verster-

waarvan de
versterkingsfaktor met P2 tot
een maximum van 1000 instelkingstrap,

baar

een

is

—

het

minimum

faktor één,

ligt bij

maar dan moet

De schakeling
de praktijk

in

de A/D-omzetter voor een
zo breed mogelijk toepassingsgebied geschikt te maken, is
de zaak zo opgezet dat er ruimvoor in totaal vier insteekmodules, die elk twee ingangsversterkers bevatten. Figuur 3
toont de layout van de hoofdprint en figuur 4 die van de
voorversterker-module.

met twee
ingangs versterkers. Voor PI
en P2 worden

gebruikt. Voor

Om

te is

Figuur 2. Schema van een
insteekmodule

multiturninstelpots

verwerkt.

M Q.

dantie ca. 2

het signaal

wel Ril worden vervangen
door een draadbrug.
Al met al is de opzet van de
ingangsversterkers dus zodanig
dat er een zo ruim mogelijk
skala van ingangsspanningen
probleemloos kan worden

RL

R6 komen
alleen ]%
.

metaalfilm-

weerstanden
aanmerking.

in

.

Figuur 3. Layout van de
hoofdprint.

Er

ruimte voor
vier insteekmo-

is

dules.

Onge-

bruikte

ADC-ingangen
dienen aan

massa te worden gelegd.

De RBUS

databits

D3

.

.

D7

zijn

op de bus aangesloten, teneinde de schakeling langs eenvoudige weg te kunnen
uitbreiden met softwaregestuurde relais, schakeltransistors, analoge schakelaars of
(de)multiplexers. Een mogelijke
toepassing vormt bijvoorbeeld

een

sample & holdsysteem, dat de computer voorintelligent

van real-time data over het
verloop van een of ander
ziet

voorversterker-ingangen die-

sensor-bestuurd proces.

nen aan massa te worden
gelegd, om de kans op storing

Ook REF +

is

op de bus

aan-

gesloten, zodat deze spanning

zo klein mogelijk

houden.
UART IC2 is zo geschakeld dat
hij seriële data kan hanteren
die is samengesteld uit 8 data-

eventueel als referentie
beschikbaar is voor analoge
schakelingen. Uiteraard mag

bits, 2

REF +

teitsbit.

zwaar belast worden, want voor grote stromen is
hij niet bedoeld. Ongebruikte
niet te

en geen

stopbits

Tabel

te

1

pari-

geeft aan

welke draadbrug er moet worden gelegd voor een bepaalde

7
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Figuur 4. Elke
insteekmodule
herbergt twee
identieke
ingangsversterkers.

Onderdelenlijst

insteekmodule
(figuur 2 en 4)

Weerstanden:
R1...R6, RT...R6' =

470

1%

k;

metaalfilm

R7.R7' = 2k2

R8,R9 R8',R9' =
(

10 k

R10.R1 1 .RIO'.R1 1* =

baud-rate, terwijl figuur 5 als

leidraad kan dienen

bij

het

maken van programma’s

of

subroutines voor de A/Domzetter, zonder (voorbeeld
nr. 1) of met (nr. 2 en 3) toepassing van RTS-CTS handshaking.
laat zien dat de
Voorbeeld nr.
computer in een wachtlus
1

terecht

komt

tijdens het

ADC-

omzettingsproces. Voorbeeld
geeft aan

vasthoudt

tot

moment van

het geschikte

overdracht daar

zal krijgen.

maken.
Regel om te beginnen REF + af
op het gewenste ingangsspanningsbereik. Met REF + op 4 V,
komt FFhex (255io) overeen met
een ingangsspanning van 4 V.
Welke waarde er ook voor
REF+ wordt gekozen, de
hoogste waarde die u meet zal
altijd overeenkomen met 255 o.
Sluit de ingang van de ingangsversterker kort en regel met PI
de uitgang van Al op exakt nul
volt af. Verwijder de kortsluiting weer en voer vervolgens
een stabiele spanning toe aan
de ingang, met een nivo dat
gelijk is aan het maximum dat
het kanaal straks te verwerken

op de uitgang van A2 een

1

1

hoe de omgezette data wordt uitgelezen,
nadat de A/D-omzetter via de
RTS-lijn een interrupt-instruktie
heeft uitgestuurd. Voorbeeld
nr. 3, tenslotte, toont hoe men
ervoor kan zorgen dat de A/Domzetter het omgezette byte
nr. 2

Draai aan P2 totdat

het scherm zichtbaar kan

spanning staat ter grootte van
REF + Pas indien gewenst de
versterking aan door Ril te verwijderen en/of R8 en R9 in
waarde te wijzigen.
Nogmaals: welke maximum
spanning u ook kiest, de
hoogst voorkomende waarde
dient altijd overeen te komen
met FFhex (255io) en de laagste
(0 V) met 0 — zowel hexadecimaal als decimaal. Een laatste

k

PI. PI'

= 10

k multiturn

instel

P2.P2’

= 100

k multi-

.

opmerking
rekening

tenslotte:

mee

turn instel

Kondensatoren:

C1.CV =

1

M

;

MKT

C2.C2' = 22 p
C3.C3' = 100 n

Halfgeleiders:

Dl. D2, Dl', 02' =

1N4148

= TLC272

IC1.IC1'

(Texas Instruments)

hou er

dat het type

ADC0809 een nauwkeurigheid
heeft van + 1 bit, ofwel 15 mV
bij een ingangsspanningsbereik van 4 V.

Diversen:
13

pens haakse (male)

printkonnektor volgens

DIN4161
print nr.

86090-2

is.

Uiteraard zijn ook andere

programma-variaties denkbaar.

Figuur

5.

Drie

inogelijke

stroomdiagram-

men

Het "opstarten”

voor seriële I/O-subroutines.

Het afregelen van de schakeling dient bij voorkeur te
gebeuren met de hulp van een
precisie-spanningsbron, een
digitale multimeter,

een com-

puter met een standaard
RS232-aansluiting en, uiteraard,

met tenminste één ingangsversterkermodule in de
hoofdprint.

Voor een eerste test dient u
bovendien ook te beschikken
over een goed werkend serieel
besturingsprogramma, dat
keyboard-data kan versturen en
de van de A/D-omzetter ontvangen hexadecimale data op

Voor-

beeld nr

1 is

het eenvoudigste. In nr 2

en 3 zien we
hoe er van
RTS- en CTShandshaking
gebruik kan
worden
gemaakt.
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signaalverwerking in moderne oscilloskopen

AFTASTEN

EN
VASTHOUDEN
Zeer laagfrekwente signalen zijn vaak te
langzaam en stoorpuisen zijn vaak te snel om
met een normale oscH/oskoop te kunnen worden
bestudeerd. Speciaal voor dit soort metingen
worden geheugenoscilloskopen gemaakt die het
signaal aftasten en op het scherm vasthouden
zodat het verloop rustig bekeken kan worden. Hoe
deze oscilloskopen funktioneren zullen we in dit
artikel uit de doeken doen.

Om

te

beginnen gaan we

van uit dat de werking
van een "normale" oscilloskoop bekend is. Dit soort
wordt ook wel real-timeer

oscilloskoop

genoemd

omdat het ingangssignaal
direkt op het scherm zichtbaar gemaakt wordt. Bij
een geheugenskoop is dit

de langere tijd op het
scherm zichtbaar blijven.

vaak anders. Signalen en

wilt

impulsen die allang voor-

bij zijn,

kunnen geduren-

Stelt u zich

eens

voor; u

een signaal onderzoeken dat slechts één keer

voorkomt

een stooreen signaal

(bijv.

puls) of u wilt

bekijken dat slecht zeer

langzaam verandert (bijv.
de laadkromme van een
akku), dan is een gewone

elektuur
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Figuur i Beeldbuis van
een analoge geheugen skoop.
storagerooster

Blokschema van
een digitale geheugenFiguur

ladingsverloop op
storagerooster
floodguns

2.

—

skoop.

^*—«**^:

:

I fosfor-

aa 9

*

colümatorrooster storagerooster

beeldscherm
86097-1

>

omzetter

M

9eheU9e "

H

omzet.e,

Trigger

tijd

logika

skoop niet bruikbaar. Het
enige alternatief is een
geheugenskoop.

Analoog

(floodguns) bevatten plus

digitaal
Voor het opslaan van

ver-

schillende soorten signa-

komen twee geheu-

len

aanmerking
gebruikt te worden in

gentypen

om

in

geheugenoscilloskopen.
Het beeld kan op een
analoge manier bewaard
worden met als geheugenmedium een speciale
beeldbuis of het signaal
kan digitaal opgeslagen

worden in een halfgeleidergeheugen. Afhankelijk
van het type geheugen
dat gebruikt wordt spreken

we

over een analoge of

een

meetapparatenmarkt. Al
jaren lang worden er speciale beeldbuizen voor dit
type skoop gemaakt, die
naast het normale schrijfsysteem nog twee extra
elektronenkanonnen

roosters zijn vlak voor het

scherm geplaatst waardoor de elktronenstraal
afkomstig van het schrijfsysteem, eerst op het
negatief geladen storage-

wissen wordt met behulp

Links

zijn

opgesteld die kontinu
elektronen in de richting
van het scherm sturen.
Deze elektronen hebben
te weinig snelheid (energie) om het negatief geladen storagerooster te

passeren en worden
opgevangen door het
colimatorrooster. Op de
plekken waar het storagerooster positief geworden
is,

kunnen de elektronen

uit

de floodguns

het sto-

rooster terecht komt.

Op

ragerooster wel passeren

de plekken waar de

elek-

en

tronen het rooster treffen,
treedt sekundaire emmisie
op (sekundaire elektronen

worden opgenomen door
het colümatorrooster), wat
tot

gevolg heeft dat het

storagerooster plaatselijk
positief geladen wordt. Op

skoop.

wordt dus een
soort kopie van het beeld

Analoge geheugenskopen
zijn oude bekenden op de

geschreven in de vorm
van verschillende ladings-

digitale

geheugen-

een colümatorrooster en
een storagerooster (zie
figuur 1). De twee extra

en
rechts van het scherm
de twee floodguns
dichtheden.

dit rooster

dan de fosforDoor de bouw van

treffen

van een impulsspanning
het gehele storagerooster
geladen. Het oude
ladingspatroon verdwijnt
hierdoor. Nadat het gehele rooster opnieuw negatief is geladen, is de
skoop weer klaar voor het
positief

volgende beeld.
Analoge geheugenoscilloskopen, zoals de
PM 3266 van Philips, zijn in
staat om zeer snelle signalen te kunnen weergeven
en vast te houden. Met

andere woorden: analoge
geheugenskopen hebben
vaak een zeer hoge

laag.
het storagerooster verandert de ladingsverdeling
op dit rooster slechts lang-

schrijfsnelheid.

zaam waardoor de

schrijfsnelheid.

elek-

de floodguns
gedurende een lange tijd
het scherm kunnen berei-

tronen

ken

uit

om

het beeld te
schrijven zoals dat op het
storagerooster is opgetekend.
het beeld te

Om

De

nalicht-

type skoop
vaak instelbaar en tevens
onafhankelijk van de
tijd is bij dit

Wanneer we

het huidige

aanbod van geheugenskopen bekijken dan vinden we haast geen typen
met een analoog geheugen meer. Ook hier heeft

de

digitale techniek

haar

eiektuur
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gedaan. Voor de
digitale geheugenskoop is
geen speciale beeldbuis
nodig. De geheugenfunktie is overgenomen door
een aantal halfgeleidergeheugens. Dit heeft tot
gevolg dat het inwendige
van deze skoop wezenlijk
anders is dan de analoge
geheugenskoop (zie

Diagram voor het
bepalen van de schrijfsnelFiguur

intrede

figuur
Bij

amplitude

$ stijgtijd

(cm)

O

2 S0

125 80
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»»

25

M s)
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3.

heid
Figuur 4 Vervorming van
het beeld bij een te lage
samphng-frek wentie.
.

S
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2).

analoge (geheugen)-

skopen wordt het binnen-

komende
streeks

signaal recht-

toegevoerd aan de

versterker voor

afbuiging.

pen

is

Bij

de

vertikale
digitale sko-

dit niet

mogelijk

omdat het analoge

sig-

een digitaal
geheugen kan worden
opgeslagen. Het ingangssignaal moet dus eerst
gedigitaliseerd worden
met een snelle A/Dnaal niet

4

ingangssignaal

•

sampling frekwentie
j.

juuljl

•

*

Periodieke signalen kunnen zowel met analoge

geheugenskopen goed weergegeven worden. Bij eenmalige
als digitale

gebeurtenissen

de

is

echter

van
groot belang en deze
schrijfsnelheid

is

mogen van de analoge

schrijfsnelheid

geheugenskoop noodzakelijk om een goed beeld

namelijk of een snelle verandering nog goed afge-

verschillen tussen
digitale en de analo-

de
ge geheugenskoop goed
met elkaar te kunnen vergelijken gaan we kijken
naar de volgende eigenschappen.

verschillend voor

bei-

bepaalt

beeld kan worden. Met
behulp van figuur 3 kunnen we bepalen of een

^

^

"

•

*

j

1

r

ongeveer vmox = 2 nfA (A
= amplitude in cm). Dit
houdt in dat een sinussignaal van 3,2 kHz met een
skoop waarvan de maximale schrijfsnelheid
0,2 cm//4S is met een
amplitude van 10 cm (toptop) op het scherm weer-

gegeven kan worden.
Voor hogere frekwenties
moet de amplituden kleiner zijn. Bij ongeveer
60 kHz is de amplitude die
nog zichtbaar gemaakt

kan worden nog slechts
1 cm.

sinus (single-sweep

tweede voorbeeld: De
schrijfsnelheid voor een

geschreven) op een skoop

rechthoekspanning

met een schrijfsnelheid
van 0,2 cm/ps of 2 cm/ps
nog met een bepaalde
amplitude weergegeven

ongeveer vmax = 0,8 A/t.
Met behulp van een
skoop waarvan de maxi-

kan worden. Tevens kan
met deze grafiek het zelf-

2 cm/ps

Het

male

is

schrijfsnelheid

de gedaan worden voor

kan een signaal
met een stijgtijd van 4 ps
met een amplitude van

voor een eenmalige recht-

10

is

cm weergegeven

hoekspanning uitgaande
van de stijgtijd en

worden. Ook hier geldt weer:
bij hogere frekwenties

amplitude.

moet de amplitude

schrijfsnelheid

Met twee voorbeelden

storage time

len

triggering

maken. De schrijfsnelheid
voor een sinussignaal is

registratie

mnÉ

^^

V/W
V

A.

het grote oplossend ver-

de

&
•

•
•
•
•
•
•

de
de type skopen. De

Om

•A

1

Schrijfsnelheid

is.

&
•

•

Analoge geheugenskopen
worden voornamelijk
gebruikt voor metingen

snelheid niet noodzakelijk

&
•

•

wpprnavp
nvci
y0 vw

genskopen zijn echter
vooral handig wanneer
signalen voor een langere
tijd vastgehouden moeten
worden, waarbij een hoge

•

•

Door het regelmatig uitlezen van de geheugeninhoud en dit weer om te
zetten in een analoog signaal kan op de normale
manier het beeld op de
skoopbuis zichtbaar
gemaakt worden.

geheu-

•

•

geladen kan worden.

verkrijgen. Digitale

•

7

omzetter voordat het signaal in het geheugen

gen vastgelegd moeten
worden en de tijd waarin
het beeld vastgehouden
moet worden van ondergeschikt belang is. Voor
dit soort metingen is de
hoge schrijfsnelheid en

•
•

.

waarbij snelle veranderin-

V'10

V'*

in

we

zul-

dit duidelijk

kleiner

deze voorbeelden
blijkt dat voor het weergeven van signalen met een
zijn. Uit

hoge

frekwentie

een

geheugenskoop met een
hoge schrijfsnelheid noodzakelijk

Voor het

is.

verkrij-

gen van een hoge
schrijfsnelheid

is

een

beeldbuis noodzakelijk

waarvan de

konstruktie

veel ingewikkelder
de buis in figuur 1.

is

dan

Met
analoge geheugenskopen
kan een schrijfsnelheid
gehaald worden tot ongeveer 5500 cm/fiS waardoor
signalen met een frekwentie van 100 MHz nog met
een amplitude van 10 cm
weergegeven kunnen
worden.

geheugenskopen wordt het analoge
Bij

digitale

signaal bij het digitaliseren afgetast (bemonsterd),
daarbij speelt de schrijfsnelheid geen rol. Wel
belangrijk is de samplingfrekwentie (bemonsteringsfrekwentie) in verband met
het oplossend vermogen.

Om

een goed beeld te
krijgen is een samplingfrekwentie nodig die vier
tot tien maal groter is dan
de frekwentie van het

Waarom
kunnen we

ingangssignaal.
dit

nodig

is

elektuur
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Figuur 5. Signaalverloop bij
hef P2CCD-systeem.

Door het ingangssignaal vertraagd weer te
geven kan het signaalverFiguur

6.

loop vlak voor het triggerpunt zichtbaar worden
gemaakt.

Toch kan het nog

Ondanks de ingewikkelder

beter.

worden.

beeldbuis

In

de geheugenoscilloskopen van Philips treffen we

eigenschappen van
digitale geheugenskopen.
Met een flash-omzetter

Waarom

plus emmertjesgeheu-

zien

ker

figuur

in

is

208.

4.

het makkelij-

om een analoge

die hoogfrekwente signalen kan

om

meten, dan een digitale
geheugenskoop. Bij het

de geheimzinnige naam

digitaliseren ontstaan pro-

Charge-Coupled Divice
zie figuur 5). De module
bestaat uit één IC dat een

skoop

te

maken

om deze snelle
signalen om te zetten.
blemen

deze reden een zeer

speciale module

aan met

P 2 CCD (Profiled Peristaltic

omzetter toegepast

zeer snelle digitale geheugenskopen veel
duurder zijn en zeker niet
beter dan hun analoge
broertjes zult u waarschijnlijk nu wel begrijpen. Digi-

skopen hebben
daarbij als nadeel dat het
weergeven van korte
tale

Hiervoor zijn namelijk zeer
snelle A/D-omzetters nodig
die ook nog een groot

snelle sample-and-hold-

schakeling bevat die
gevolgd wordt door een

(stoor)-pulsen die

oplossend vermogen hebben. Met een A/D-omzetter

analoog

mogelijk

die werkt volgens het principe van de successive

approximation
artikel 'AID-

omzetters"

en

uit

(zie

het

D/A-

het mei-

schuifregister

(emmertjesgeheugen). De
werking is simpel te verklaren. Het ingangssignaal
wordt door dit IC eerst vertraagd voordat het aan
de A/D-omzetter wordt

ste

lig

eenma-

voorkomen, vaak

impulsbreedte van 3,5 ns
nog weergegeven worden,
terwijl bij digitale skopen
dit

vaak

niet

gaat omdat

het ingangssignaal geno-

10 ns

men en de analoge

flash-konverter heeft daar-

worden ingelezen

entegen een hogere

schuifregister.

sampling-snelheid maar
dit gaat wel ten koste van
het oplossend vermogen.
Ondanks dit nadeel wordt
de flash-konverter in zoge-

ring

maal slechter is dan bij
de analoge skoop. Wanneer echter de eigenschappen van de digitale
en de analoge skoop
overeen moeten komen
dan zijn zeer speciale
technieken nodig om de

naamde

low-cost-oscillo-

skopen veelvuldig toegepast waarbij de kwaliteit/
prijsverhouding heel
behoorlijk

is,

zoals bijvoor-

beeld de nieuwe

Hameg

de van deze samples
in

het

Na triggeworden de samples

met een veel lagere snelheid uitgelezen en omgezet in een digitale waarde. Door de P 2CCD-module kan de omzetsnelheid
van de A/D-konverter veel
lager zijn dan noodzakelijk voor de frekwentie van
het ingangssignaal, dus
kan een veel goedkopere

ongeveer

MHz

50

Bij

verwerkt worden.
frekwenties tot

200 MHz en hoger moeten speciale aftasttechnieken gebruikt worden om
het signaal te kunnen
weergeven.

Met een analoge geheugenskoop kunnen signalen met een

de sample-afstand meestal te groot is. De impulsbreedte moet minimaal

waar-

tot

is.

aangeboden. Hiervoor
worden met een snelheid
van 125 MHz samples van

1985),

frekwenties

niet

kan
een hoog oplossend vermogen bereikt worden
maar deze heeft als
nadeel dat de konversiesnelheid vrij laag is. De

nummer van

gen kunnen signalen met

zijn,

hetgeen dus 3

digitale skoop te verbeteren.

Een voorbeeld

hier-

van is het periodiekerandom-sample-systeem
van Hewlett-Packard.
Ten slotte nog een samenvatting van de belangrijk-

Storoge-time
Een zeer belangrijk

um

bij

kriteri-

geheugenskopen

is

de storage-time. Bij analoge skopen is deze tijd
beperkt omdat de lading
op het storage-rooster
langzaam verandert. Hoe
snel de ladingsverandering optreedt

van de

is

afhankelijk

van het
storage-rooster, maar met
een goede buis kan de
kwaliteit

ladingsverdeling maximaal 24 uur vastgehou-

den worden. Door pulsmodulatie van de floodguns
kan de storage-time beïnvloed worden. Bij maximale pulsbreedte is de
storage-time het kortst terwijl de lichtopbrengst het

eieKiuur
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Figuur 7. Vervorming bij
een sampling-frekwentie
die Jager is dan de frekwentie van het ingangs-

signaal-monsters

I

signaal.

Figuur 8. De mogelijkheden van pre - en posttnggering bij een digitale
geheugenskoop.
orgineel signaal

beeldsignaal

86097-7

(f/9)

(0

we

wordt geen uitzondering gemaakt voor een

het omgekeerde. De
storage-time is dan lang
terwijl de lichtopbrengst

digitale of een analoge
skoop.
Met veel analoge skopen

laag

kunnen signaaldetails die

grootst

is.

Bij

minimale

pulsbreedte hebben

Hierbij

is.

De storage-time van een
digitale geheugenskoop
onbegrensd zolang de

is

halfgeleidergeheugens
voorzien worden van voeding. De meeste oscilloskopen van dit soort zijn
daarom ook uitgerust met
een hulpvoeding die bij
uitvallen van de netspanning het geheugen op
spanning houdt.

Triggering
Voor elke skoop

is

een

goede

triggering zeer
belangrijk. Anders is het

om

denkbaar signaal zichtbaar te
niet mogelijk

maken

als

een

elk

stilstaand

beeld zodat het verloop
van het signaal goed
bestudeerd kan worden.
Dat lang niet elke skoop
een goede trigger-unit
bevat, weet elke skoopgebruiker uit eigen ervaring.
Natuurlijk geldt dit ook
voor een geheugenskoop.

vlak voor het triggerpunt
liggen weergegeven worden wanneer het signaal

dat we verschillende
mogelijkheden kunnen

kelijk

Aftost-

vervorming

kiezen voor het registreren
van het ingangsignaal.

de sample-frekwentie bij
een digitale geheugenskoop kleiner dan de fre-

Naast de al genoemde
single-sweep-methode
hebben we de keuze uit
nog een aantal verschillende mogelijkheden,

Is

met behulp van een

kwentie van het ingangssignaal dan treedt aftastvervorming (aliasing-

delay-line vertraagd afge-

distortion)

beeld wordt

Het signaal dat zichtbaar

waarbij sommige registratiemogelijkheden specifiek horen bij de analoge

gemaakt

of

De

(zie figuur 6).

vertragingstijd

van de

meeste delay-lines die
toegepast worden, ligt in
de orde van enkele tientallen nano-sekonden. Met
digitale geheugenskopen
zijn grotere vertragingstij-

niet

op

(zie

wordt,

figuur

7).

komt dan

overeen met het wer-

ingangssignaal.
Zoals we in figuur 7 kunnen zien, komt de signaalvorm wel overeen maar
kelijke

den haalbaar. Wanneer
de skoop is voorzien van
een pre-triggersysteem

het beeld laat een signaal zien waarvan de frekwentie veel kleiner is dan
het ingangssignaal, ech-

wordt het signaal gedu-

ter

rende één tijdbasisperiode vertraagd, zodat het

kende toestand komt zeer
zelden voor. Meestal komt
ook de signaalvorm die
op het scherm te zien is
niet overeen met de vorm
van het ingangssignaal.

triggerpunt aan het eind
van het beeld komt. De
pre-triggertijd is hierdoor
afhankelijk van de stand
van de tijdbasisschakelaar. Post-triggering is net

een analoge
geheugenskoop ook
mogelijk, waarbij de

de

in

de

figuur gete-

als bij

ver-

traging kan variëren tot
1000 maal de beeld-

schermbreedte
figuur

8).

(zie

Registratie

digitale

geheu-

genskoop.
Instelbare nalichttijd. Hier-

door

zijn

we

in

staat

om

met de geheugenskoop
periodieke signalen

te

bekijken met een zeer

lage frekwentie. De
nalichttijd wordt hiervoor
zo ingesteld dat het oude

beeld net verdwijnt wanneer begonnen wordt met
het schrijven van een
nieuw beeld. We voorkomen hiermee het hinderlijk flikkeren van het
beeld. Een andere mogelijkheid die door de instelbare nalichttijd ontstaat is
de 'Auto Store Mode". Hiervoor wordt de maximale
nalichttijd gebruikt en de

minimale tijdbasisfrekwen-

Om

een geheugenskoop
optimaal te kunnen
gebruiken,

de

is

het noodza-

Gedurende één tijdbasisperiode kan de
skoop dan als "automati-

tie.
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sche babysitter" gebruikt

worden

om onbemand

signalen te registreren die

bekeken kunnen wor-

later

den. Vooral

bij

de

jacht

op stoorpulsen wordt deze
methode veelvuldig toegepast. Bij de digitale
geheugenskopen is deze
methode uitgebreider. Met
de registratiemogelijkheid

maar dan

zien

we

in

ieder

geval wel de punten waar

de

fouten kunnen

zitten.

Naast de nadelen van de

geheugenskoop
het voordeel dat de

digitale
staat

waarmee het
geheugen uitgelezen
snelheid

enkelstraalsoscilloskopen
maar net als bij de "nor-

geheugenskopen ten
opzichte van de analoge
exemplaren is het feit dat
het beeld opgebouwd is
uit puntjes terwijl het ana-

loge beeld altijd een lijn
is. Door gebruik te maken
van de "DokJoin-mode"

worden alle punten netjes
met elkaar verbonden
zodat het beeld overeenkomt met dat van de analoge skoop. Hierbij moeten
we wel bedenken dat de
verbinding tussen de punten ontstaat door interpolatie

van de meetpunten.

dus mogelijk dat
een beeld weergegeven
wordt dat niet overeenkomt met het ingangssignaal. Natuurlijk geld dit
Het

is

ook wanneer de

mode

Dot-Join-

niet gebruikt wordt,

type CA 3308 waarmee
signalen tot 20 MHz omgezet kunnen worden. De
digitale signalen worden

2-K-geheugens. Aan de uitgang bevindt zich de D/Aomzetter (DAC 08) die de
digitale signalen Y1 en Y2

gere

bekeken worden,
waarbij het beeld langzaam van rechts naar links
over het scherm rolt.
Een nadeel van digitale

van het

om een
Tot

tijd

flash-omzetters

bij

"Roir kunnen signaalverlopen over een nog lan-

nu toe hebben we
slechts gesproken over

male" skoop kan de
geheugenskoop ook dubbelstraals uitgevoerd worden. Bij digitale skopen

komen we zelden een
dubbelstraalssysteem
tegen. Voor het weergeven van meerdere signalen bestaat een ander
systeem. Met dit systeem

kunnen skopen gemaakt
worden waarmee bijvoorbeeld 8 signalen tegelijkertijd gedurende een
lange tijd vastgehouden
kunnen worden zodat de
signalen uitvoerig onderling vergeleken kunnen
worden. Hoe dit echter tot
stand komt, voert te ver

om

in dit artikel uit

te

leggen.
Een voorbeeld van een
dergelijke oscilloskoop

is

de Hameg HM 208 waarvan het blokschema van
de A/D-omzettermodule te

oktober 1986

vinden is in figuur 9. In
deze module gebruikt
Hameg twee 8-bits-CMOS-

wordt zeer langzaam kan
zijn, zodat het mogelijk is
plotter te sturen.

elektuur

het inlezen en bij het
uitlezen bewaard in twee

omzet naar analoge signalen die de Y-afbuiging
sturen. De kondensator tussen de uitgangen van de
D/A-omzetter wordt

in

A A
'

\J

,

V

de

DokJoin-mode ingeschakeld. Doordat de module
ook is voorzien van een
X/Y-D/A-omzetter kan de
HM 208 ook als X/Y-skoop
(skoop zonder tijdbasis)
gebruikt worden. Naast
deze niet al te ingewikkelde schakeling bevat de
module nog een aantal
komponenten die de
stuursignalen voor het
totale signaalverloop

Figuur 9 Blokschema van
de A/D-omzettermodule
van de Hameg
208

HM

leveren.

Figuur

Om

langzaam veranderend signaal weergegeven met een

het niet alleen bij de
theorie te laten, is in deze
Elektuur een bouwbeschrijving opgenomen van een
computerskoop die werkt
volgens het principe van

de geheugenskoop.
(86097NL)

10.

Foto van een

variabele nahchttijd.

Wanneer de Dot
Jom-mode met gebruikt
Figuur

11.

wordt is duidelijk te zien
dat het beeld digitaal

opgebouwd is.

-

1

is

de

AppHkator is een rubriek waarin interessante kompo'nenten met hun toepassingen worden beschreven. De inhoud
is gebaseerd op informatie die door fabrikanten en importeurs
verstrekt en stoeit niet noodzakelijkerwijs op praktijkervaringen van

redaktie.

ELEKTRONISCHE
ONTSTEKING MET
DE L497
De door SGS-Ates ontwik-

gensschakeltransistor;

kelde L497 herbergt alle
schakel- en regelelektronica die nodig is om samen

— de

kontakthoek wordt
automatisch aan de

omstandigheden aangepast, waardoor de dissipatie in bobine en schakeltransistor tot een minimum

met een (elektronische)
onderbreker, een vermogensschakeltransistor, een
bobine en nog wat losse
onderdelen een komplete

beperkt

stroom

vert

schakeluitgang

voldoende

bobine-

—

stroom voor een vermo-

—

voedingsspanning wordt

de automatische aanpassing van de kontakthoek.

intern gestabiliseerd;

—

beveiligd tegen verkeerde poling van de voe-

dingsspanning.
het inwendivan het IC bloksche-

figuur

1

is

ter-

figuur 2 het door de
fabrikant verstrekte appli-

toerenteller;

beveiliging tegen konti-

darlington-transistor

Waar
alle aansluitpennen en
komponenten voor dienen,
zullen we straks puntsge(BU931R of BU930Z).

beveiliging van externe

Bij

de doeken doen.
even iets meer over

een konventionele
is

chanische onderbreker
gesloten is en waarbij er
een stroom door de bobine loopt. Bij toenemend
blijft

de

kontakt-

hoek ongewijzigd, waardoor de tijdsduur (dwelltime) voor het opladen
van de bobine steeds korter wordt. Bij een te hoog
toerental zal de bobine
daardoor niet voldoende
vonkenergie kunnen leveren, terwijl bij

rentallen

lagere toe-

de bobinestroom
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ont-

de kontakthoek
de hoek waarover de mesteking

toerental

wijl

katieschema toont. Als
schakelelement voor de
bobinestroom is gebruikt
gemaakt van een NPN-

ingeschakelde ontsteking;

stuur-

Eerst

matisch weergegeven,

aanpas-

nue bobinestroom tijdens motorstilstand en

le-

hoge spanning;

ge

instelbaar;

de kontakthoek
wanneer de bobinestroom
nog maar 94% van zijn
maximale waarde bereikt;
— stuuruitgang voor een

—

te

In

sing van

toegepast.
Deze auto-elektronicakomponent heeft een aantal
aantrekkelijk kanten, zoals:

- de

is

— automatische

pe bedoeld om in kombinatie met een hall-effektonderbreker te worden

wijs uit

blijft:

— de maximale

elektronische ontsteking
voor benzinemotoren te
vormen. Het IC is in princi-

schakeltransistor tegen

VGNAl
0*0

86078.-1

elektuur

oktober 1986

Wanneer er na een bepaalde tijd geen spanningspulsen meer door de

u =

geleverd worden (bijv. bij
afgeslagen motor en inge-

(U in V,

schakelde ontsteking; pen

M /

waarden
en

Cw=Ct)

(waarbij

konstant toerental

bij

7%.

zo'n

Wanneer de bobinestroom
lager dreigt te worden

dan 94% van de ingestelde maximumwaarde,
wordt onmiddellijk de kontakthoek vergroot, zodat
de eerst volgende bougie-

vonk weer optimaal zal
zijn. Een dergelijke situatie
kan zich voordoen tijdens
het starten van de motor
(lage akkuspanning) of tijdens zeer snel akselereren
(met onbelaste motor),

waardoor het regelsysteem geen gelegenheid
krijgt om dit te voorkomen.
Er zal dan slechts één
bougievonk van mindere
kwaliteit

zijn,

5

worden door middel van
een signaalgenerator met
een lineair gemoduleerde
frekwentie tussen 1 Hz en
200 Hz (overeenkomend
met toerentallen van een
4-cilindermotor van 30 tot

maar

door-

dan

bonden

gewenste ontsteking

dioden

king treedt,

t

(t

(I

in A,

in

V 12

s,

(indien

en

in V;

in

kQ,

V 12 =

Cp

Ril

R in Q)

ook

de pennen

de volgende

ontste-

kingen weer optimaal zijn.
Door deze plotselinge toename van de kontakthoek,
zal er even sprake zijn van
een overbodig langdurige
bobinestroom. Kort daarna
zal de juiste kontakthoek

weer

hersteld

zijn.

De

her-

in ^F,

1,25 V)

Literatuur:

beveiliging treedt in werking bij spanningen hoger

and apptication

dan:

L497" (7/85), SGS-Ates.

van te
verwachten omstandigheden in de praktijk) kan
met kondensator Csrc vastgelegd worden en
bedraagt:
t

= V 12

"Pretiminary

data sheet

R7
in

V 12

s,

r

kQ, Csrc in

V 12 =

in V;

Met de

in

in

'colt

figuur 2

gege-

ven dimensionering

het
ontstekingscircuit in staat
om een konstante vonk-

Current limitation sensmg

Desatu.'ation rat:o
(see tig. 1)

Percentage ol output current
cJeterminmg the slow recovery
control start

jiF,

1,25 V)

Darlington Onver saturation

voltage

Csrc

R7

Supply clamping zener

voltage

Jkc.
(t

voltage

Input current

Vsens

(lig.

21

T ve

Duration ol altered smali
control ratio alter SRC
lunction start (tig. 2)

Vzis

External darlington overvoltage
protection zener
voltage

tss

"ON" time alter last occured
pulse tn permanent conduction

is

situation

energie

produceren tijdens akseleratie of decete

leratie (resp. toerentaltoe-

name

of

eenheid)
sekonde.

-afname per

tijds-

tot

80 Hz per

Dit

kan getest

RPM output
*6ieak

saturation voltage

RPM output leakage current
Ausiiiary zener voltage

Reference voltage

=

14.4V. T. mb

Test Conditions

Input voltage low status
Input voltage high status

Vl6-»«

(V,

= 25°C

unless otherwise specified)

4

voltage

td

40

.

fig.

Suppiy voltage

(afhankelijk

steltijd

15

tegen te hoge kollektorspanningen (pen 15). Deze

Supply current

VZ 3

6, 3,

keltransistor beveiligd

Parameter

Minimum operatmg

is

wordt gestoord.
De L497 kent twee uitvoeringen: 16-pens DIP (L497A)
of 16-pens SMD (L497P).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Refer to apptication circuit ot

1)

16 zijn aangesloten)

dat de schakeling direkt
de kontakthoek vergroot,
zullen

figuur

bestand tegen een verkeerd aangesloten voedingsspanning. Kondensator Cs en diode Ds zorgen er voor dat de ontsteking niet door negatieve
naaldpulsen op de voeding in haar werking

Cp
R7

(zie

onderbreker. Het IC

Verder zijn er in het applikatieschema nog enkele
beveiligende maatregelen
genomen. Zo is de scha-

R10 + Ril
•

werafhankelijk
in

55

.

R7

haalt. Het instellen

Rs

= V 12

interne zener-

dingsspanningsingang
(pen 3) als de hall-effekt-

(Rs)

van die maximumwaarde
gebeurt met instelpotmeter R10 en bedraagt:
0,32

is

ver-

beveiligen de stuuruitgang voor de toerenteller
(pen 6). Zenerdiode DZ1
beschermt zowel de voe-

van de waarde van kondensator Cp en bedraagt:

stroom minimaal 94% van
de ingestelde maximum-

=

ont-

waarna

deze beveiliging

geïnformeerd wordt over

I

tijd

Q)

ningen. De met pen 7

langzaam (zodat geen on-

De

in

interne uitgangstrap
tegen te hoge (piek)span-

wordt
teruggebracht. Hierdoor
voorkomt de schakeling
dat er nodeloos energie
aan de akku onttrokken

de momentele waarde
van de bobinestroom. Via
deze ingang kontroleert
het IC ook of de bobine-

R

de

staat) tot nul

beschikt het IC over een
ingang (pen 13) die via

waarde

nivo),

zorgt het IC er voor

wordt.

•

Zenerdiode DZ2 beschermt

dat de bobinestroom

6000 krukas-omwentelingen per minuut).
Zoals gezegd kan de maximale bobinestroom ingesteld worden. Daartoe

een voelerweerstand

dan op hoog

KO

5.10- 3

R2 + 22,5

hall-effekt-onderbreker

blijft

^

+

Min.

Typ.

Max.

Unit

note

elektuur
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onnodig lang blijft aanhouden. De elektronische
kontakthoek-regeling berekent aan de hand van het

de mo-

motortoerental,

mentele akkuspanning en

de laadstroomkarakteristiek van de gebruikte
bobine de geleidingstijd
voor de schakeltransistor,
die nodig is om de inge-

de bobinestroom een korte tijd op
de ingestelde maximumwaarde gehouden wordt.
Gedurende die tijd wordt
de stroom vanuit het IC
via de schakeltransistor
konstant gehouden; de
transistor is dan niet meer
laat zien dat

in

verzadiging (desatura-

Deze zogenaamde
desaturation-tijd bedraagt

tion).

met de

in

het applika-

tieschema aangegeven

maximumwaarde
van de bobinestroom te
stelde

kunnen bereiken. Hierdoor
wordt er voor gezorgd dat
de bobine niet langer
geladen wordt dan voor
een optimale bougievonk
nodig is. Op die manier

de

de
schakeltransistor en de
bobine tot een minimum
beperkt en wordt op een
zuinige manier met de
blijft

dissipatie

in

akku-energie omgesprongen.
In

de voor de

figuur 3 zijn

kontakthoekregeling relevante spanningen weergegeven. Ook is daarbij de

spanning op de stuuruitgang (pen 6) voor de toerenteller aangegeven. Op
de negatieve flank van de
door de hall-effekt-onderbreker geleverde blokvor-

mige spanning, begint
kondensator Cw met een
konstante stroom li te ontladen. Wanneer de bobinestroom de ingestelde

maximumwaarde bereikt,
zal kondensator Cw geladen worden met een

*

4

MAIN WAfCOrCBMS

hall-effekt-

MAU

onderbreker

£ffE CT

INPJ!

kon-

= 14,2 x h,
de bobinestroom nu

stante stroom h
terwijl

op de maximumwaarde
begrensd wordt (blijft dus
konstant). Een tweede kondensator

(Ct)

V,o = UC T
kontakt-

hoek-

Vn=UC W

regeling

DWEIL ANGLE

CONTROL

op de
van de

begint

positieve flank

onderbrekerspanning te
laden met een konstante
stroom 2 De kontakthoek
wordt afgeleid uit vergelijking (d.m.v. een komparaI

.

bobine-

COH
CURRENT

stroom

van de spanningen
over de beide kondensators Cw en Ct.
De gemiddelde spanning
over kondensator Cw
tor)

neemt

af

RPM
OUTPUT

wanneer het

motortoerental toeneemt.

dat daardoor de kontakthoek zal
Uit

figuur 3

blijkt

toenemen en namelijk
zoveel dat de bobine
ondanks de hogere toerentallen toch de maximumstroom bereikt.
Het diagram in figuur 3

OVCRVOITAGC
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