
 
Het meten van de geluidskwaliteit 
 

Inleiding 
 

Tot nog toe (5-4-2020) is er geen meetmethode, laat staan een meetinstrument, voor het objectief vast-
stellen van de geluidskwaliteit van een versterker. Op deze site zijn er vele artikelen geweid aan luid-
sprekerinstallaties en DACs. Die spreken voor zich, maar waarom indertijd de ene versterker (SSA35) 
beter klonk dan de andere (SSA120) was een raadsel. Er zat niets anders op dan er eindeloos aan te 
knutselen en te luisteren.  
Indertijd beweerde Henk ten Pierick† een methode gevonden te hebben waarmee hij kon meten welke 
versterker beter klonk dan de andere. Hij wilde niet vertellen hoe hij dat deed. Ik heb hem toch het 
principe weten te ontfutselen maar kan helaas niet meer aandringen voor meer informatie….  
 

Wat ik er van begrijp, leg ik uit in: ‘Perceptie van distorsie’ op deze site. Het gaat er hier dus om 
hoeveel jitter een groot laagfrequent signaal (van bv. 60 Hz) uitoefent op een (kleiner) signaal op 
een hogere frequentie (op bv. 2 kHz). Hoe meet je dat? 
Henk† zei dat je die twee signalen moet toevoeren aan een DUT (= Device Under Test, in ons geval een 
versterker), welks uitgangssignaal daarna gezuiverd wordt van de 60 Hz (door dat signaal er weer van af 
te trekken met de juiste amplitude en fase) en vervolgens het overgebleven 2 kHz signaal toe te voeren 
aan een jittermeter om de hoeveelheid jitter daarop vast te stellen door het te vergelijken met het 
originele 2 kHz-signaal. De versterker met de minste jitter klinkt het beste.  
We gaan hier een meetapparaat voor ontwikkelen: de ‘LF-jitter-signaalgenerator’. 
 

Voorbeschouwing 
 

Dat het 2 kHz signaal zelf weinig jitter mag vertonen, mag duidelijk zijn. Door wat voor oscillator moet die 
opgewekt worden? Mag dat bv. een Wien-brug oscillator zijn? Of zou een LC-oscillator (5 mH met 1,3 µF) 
beter zijn of zelfs een Xtal-oscillator met een deler er achter?  
De volgende vraag is: moet er met sinusvormige of blokvormige signalen gewerkt worden?  
Het 60 Hz signaal doet er minder toe.  

Voor de hoge oscillator zou ik een LC-oscillator kunnen kiezen. Om precies te zijn: de clapp oscillator. 
Daar hebben we goede ervaringen mee en de grootte van de onderdelen zijn ook nog te behappen. Voor 
de hoogste Q kiezen we een bandgewikkelde spoel.  
 

Voor de 60 Hz oscillator zal een RC-oscillator volstaan.  
 

Vooronderzoek 
 

Van Gertjan kreeg ik het volgende te horen in een mail: 
  Interessant om in Henk zijn meetapparaat te willen duiken. Het idee dat weergavefouten vooral 

kritisch zijn in het tijd-domein lijkt zich in de praktijk te bewijzen en het meten van tijdmodulatie zoals 

Henk beoogt, is de meest directe bepaling daarvan, kan hier objectief inzicht in geven. Hoe je dat dan 

het beste kan doen is weer een heel onderwerp op zich. 

  Als ik het goed voor ogen heb, deed Henk het meten van de tijdfout in het tijddomein en gebruikte 

daarom dus een blokgolf (met hoge frekwentie). 

  Voor het grote LF signaal gebruikte hij een driehoeksgolf wat een mooie 'lineaire' afbeelding geeft. Hij 

maakte zich blijkbaar geen zorgen over de eventuele problemen van niet perfect kunnen cancellen. Bij 

gebruik van een goede opamp in de meetopstelling is iets minder dan perfect ook ruim voldoende.??? 

  Het moet in principe ook met sinus-signalen kunnen maar dan doe je iets dat er feitelijk uitziet als een 

intermodulatie-meting en moet je met signaal-analyse het verschil zien te onderscheiden tussen de 

"normale" IM amplitude-distortie en de tijd-distortie (i.e. fase/frekwentie) waar je specifiek naar op 

zoek bent. Ik heb daar in het verleden met Pieter al wel over gefilosofeerd maar nog geen praktische 

invulling van zo'n analyse uitgevogeld. 

  Misschien zowiezo verstandig ook Pieter te bevragen over wat hij nog weet van Henk zijn ideeen.  

 

Pieter: 
Ik neem aan dat de vraag ook via Grimm speelt? Ik ben er recent ook een beetje ingedoken.  

Voor wat ik ervan weet gebruikte Henk een blokgolfje van een (1)kHz en een ~7Hz driehoek die zo'n 10x sterker 

was. Dat samen door de DUT en dan de driehoek (na tegenfase gemaakt te hebben) cancellen in de output met 

een precisie meerslagen potmeter. Hij gebruikte dan de time domain analyzer van HP (53310A ?) om het patroon 

van de tijd-delay variatie op de blokgolf te bekijken als functie van de 7Hz driehoek. De juiste instellingen op die 

analyzer om die meting te doen zijn me nog niet duidelijk.  

 

 

 

 



Later zond Pieter mij nog deze aantekeningen (uit het waarnemingenboek van Henk):  
 

 
 
 
 
 
 
 
vertikaal 
 
horizontaal? 
 
118 nspp jitter 
______________ 
 
vertikaal 
 
7 nspp 
 
4 nspp 
 
______________ 
 
 
21 nspp 
 
 
 
53 nspp 
 
______________ 
 
 
 
 
2,9 nspp 
 
______________ 
 
 
10 nspp 
______________ 
 
 
5 nspp 
 
 
 

???  
______________ 
 
1,7 nspp  <<<<<< 
______________ 
?? 
 
 

 
In welke schakeling de LT1028 er uit sprong, weet ik niet. Ik weet überhaupt niet met wat voor schakeling 
Henk heeft gemeten. Gebruikte hij tegenkoppeling? Dat moet haast wel, en hoeveel dan? 
Er waren op amps die per merk (veel) verschilden. Die konden bij Henk de toets der kritiek niet door-
staan, herinner ik mij nog.  
Trouwens, als bij de LM741 de 2 ms/div de horizontale instelling was, dan zou de driehoek frequentie:  
1/2 ms =  500 Hz zijn, maar die ligt in de buurt van 60 Hz, blijkt later ……….. 
 
 
 
 



En ik vond bij mijn tekeningen in Splan nog een circuitje van Henk(?):                                             
 
 
Trouwens, de HP-analyser kan twee signalen met 
elkaar vergelijken, als ik mij goed herinner. Daar zal 
het onderste lijntje met ‘blok’ wel voor moeten die-
nen om die met de blok uit de DUT te vergelijken na 
het aftrekken van het signaal met de lage frequen-
tie. Dan hoeft die blok ook niet zo stabiel te zijn, 
toch? De ‘hoogfrequente’ ruis middelt de analyser 
wel uit, ‘als je hem dat vraagt’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opamp schakelingen:  
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/2019/01/cursus-op-amp-schakelingen.html 
 

Een zg. functiegenerator bestaat uit een comparator gevolgd door een integrator:  
 

 
Global Design 
 

De aanvankelijk onder Splan gevonden schakeling (bovenaan 
op deze pagina) zal wel bij Henk vandaan komen. De op amp 
links boven (OP1) is een comparator die omgebouwd is tot een 
blokgenerator door C1. Rechts daarvan is de integrator om er 
een driehoeksspanning van te maken. Links onder is weer een 
blokgenerator (1,6 kHz?).  
De op amp rechts onder is dan een combiner waarbij R8 en R10 
de verhouding tussen de beide signalen (hier 20) bepalen.  
Zo eenvoudig kan het dus zijn!  
 

We weten nog niets over de grootte van de componenten voor 
de gewenste frequenties. C3 zal de frequentie van de driehoek 
niet bepalen! De amplitude daarvan natuurlijk wel. Dit vraagt om 
simulatie!  
 

Als we dan met LTspice aan de gang gaan (rechts), zien we 
voor de blokoscillator OP1 een frequentie van ~60 Hz.  
De frequentie is weinig afhankelijk van de voedingsspanning!  
Het ziet er naar uit dat de frequentie het best bepaald kan 
worden door C1 en R1.  
R2 en R3 bepalen de versterking.  
 
Het hele circuitje van Henk geeft:  
 



 
Het schema in LTspice staat hier:  

De paarse ‘kromme’ is de 
uitgangsspanning van U3, 
de rode is die van U2 en 
de groene spanning die 
van U4 (out).  
Er zit zo hier en daar een 
DC-component in die we 
nog kwijt moeten, denk ik.  
Wat de LT318A voor een 
ding is? 

Het is dus een snel ding, 
vergelijkbaar met de 
OPA134.  

Het kan dus allemaal redelijk eenvoudig!  
 
Detailed Design 
 

We gaan deze schakeling maar eens bouwen met het nodige er omheen zodat er een versterker mee 
gemeten kan worden. Bovendien moet de HP-analyser (HP53310A) maar eens voor den dag komen.  
 

Na het bouwen van de schakeling met OPA134’s (of OPA627, de NE5534 doet het daar niet!) is de 
driehoekfrequentie 66 Hz en de blokfrequentie 1,1 kHz bij C2 = 10 nF. Een freq.verhouding van 17 keer.   
De uitgangsspanning van U4 is ruim 20 Vtt met enige gelijkspanning die niet weggaat door R4 te verklei-
nen.  
Ik stel mij zo voor dat de uitgangsspanning, de combinatie van de driehoek en de blok, van U4 via een 
potmeter en een buffer naar de ingang van de DUT wordt geleid. De uitgangsspanning van de DUT komt 
terug en wordt in een stroom-spanningsomzetter van de driehoek ontdaan door er de uitgangsspanning 
van U3 ‘van af te trekken’. De grootte daarvan wordt met een meerslagen potmeter ingesteld zodat alleen 
de blok overblijft die naar de analyser gaat.  
 

De voedingsspanningen van + en – 15 volt worden betrokken uit TentLabs shunt regelaars.  
 

De driehoek/blok spanning wordt via een potmeter van 10 kΩ naar de DUT gevoerd. De DUT wordt 
verondersteld een uitgangsspanning te geven die in fase is met diens ingangsspanning zodat de uit-
gangsspanning eenvoudig van de driehoek kan worden ontdaan door daar de spanning uit R15 bij op te 
tellen. Voor dat ‘ontdoen’ is een meerslagen potmeter waarschijnlijk nodig.  
Van de analyser worden twee ingangen gebruikt: een voor de 1,1 kHz blok verkregen uit de DUT 
(analyser 1), en een voor de 1,1 kHz blok uit de blokgenerator 
(analyser 2). Die twee worden met elkaar vergeleken om vast 
te stellen hoeveel jitter de DUT veroorzaakt.  
De aansluitingen gaan via DIN-pluggen….  
Op de HP53310A zitten B&C connectoren.   
De kabels eindigen allen op een B&C-connector. 
Voor de aansluiting op de DUT worden overgangen gebruikt 
die uitgaan van B&C.  
 
 
 



Dit schema is na vele proeven uiteindelijk het beste gebleken. R17 en R19 waren aanvankelijk 100 kΩ 
waarbij de instelling met R14 en R15 minder kritisch is. Met 50 kΩ is de ruis minder en kan er bij kleinere 
signalen gemeten worden. Denk er ook om dat het spul minder fraaie uitkomsten geeft als er kort ervoor  
in de schakeling gesoldeerd is !! 
Hierboven staat ook het aluminium die cast doosje getekend. Bovenaan komen de drie ‘Heijbroek ?? 
klemmen’ voor de voeding (± 20 V). Onderaan zijn de knoppen van de potmeters aangegeven. R15 is de 
10 slagen potmeter om de driehoek nauwkeurig van het DUT-uitgangssignaal af te kunnen trekken.  
P1 is een DIN-5 ’C’ plug (male) voor de twee kabels naar de DUT en P2 voor de analyser.  
PA en PB zitten in het doosje om het printje met de schakeling te verbinden. Dat printje kan dus een-
voudig uitgenomen worden! In het schema wordt aangeven aan welk pootje de verbinding aangesloten is. 
Die verbindingen zijn voor het merendeel met afgeschermde kabeltjes gemaakt.  
Onder het uitwisselbare printje staat het bordje met de TentLabs stabilisatoren die via een beveiligings-
diode met de Heijbroek klemmen zijn verbonden, en de op amp tussen de 10-slagen potmeter en 
aansluiting 1 van plug-2: de overgebleven blok uit de DUT naar de analyser (1). Die blok wordt ‘verge-
leken’ met de blok uit de generator via R16.  
 
De B&C connectoren aan het einde van de kabels zijn gelabeld:  
analyser 1 = ‘restBLOK’,  
analyser 2 = ‘refBLOK’,  
idem voor DUTin en DUTuit.  
 
 
 
 
 



Implementatie  
 

Enige plaatjes van de implementatie: 
                                                                                          voeding  

 

  
 

De signalen zijn toch niet helemaal zoals het behoort. De driehoekoscillator geeft bij de punten vervor-
ming! Het vastlopen wordt voorkomen door C3 te vervangen door: 68 nF//1 MΩ (= 68 nF parallel aan een 
weerstand van 1 MΩ) volgens LTspice…. en dat helpt! 
 
Enkele metingen 
 

Op welke frequenties loopt het spul nu eigenlijk? Volgens de W&G SPM11 blijkt de blok op 2,72 kHz uit 
te komen en de driehoekgenerator op 59 Hz. Of dit de meest gunstige frequenties zijn voor ons doel zal 
nog moeten blijken.  
De referentie blok naar de analyser (2) kan met R16 opgedraaid worden tot 8 Vtt (pas op voor de 
analyser!).  
De blok-driehoek-combinatie voor DUTin kan met R14 opgedraaid worden tot 18 Vtt, wat nodig is voor 
(grote) versterkers met weinig versterking.  
Bij een DUT met versterking 1 (DUTin en DUTuit domweg doorverbinden) wordt duidelijk waarom R15 
een meerslagen potmeter moest zijn! De driehoek wordt dan pas goed afgetrokken bij kleine waarden 
van R15. De overgebleven blok naar de analyser (1) is dan nog 250 mVtt.  
 
Aansluiten van de HP53310A 
 

Na ‘enig oefenen’ vond ik een jitter van 1 ns bij het doorverbinden van de DUT-aansluitingen. Ik meen me 
flauw te herinneren dat mijn Threshold versterker van weleer bij Henk een jitter van 1 µs gaf, maar dat is 
dubieus.  
R16, de referentie blok, kan grof ingesteld worden (~¼) en kwam aan Chan-2. De instelling van R15 
hangt (natuurlijk) sterk af van R14.   
 

Er zijn vele instellingen mogelijk op de analyser. Ik heb daaruit naar beste weten een keuze moeten 
maken:  
 
 



DUT.0 
Voor DUT.0 (dwz. de in- en uitgang van de DUT doorverbonden) werd ‘het beste resultaat’ bereikt  met 
de volgende instellingen:  
 

         INPUT                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Met ‘het beste resultaat’ bedoel ik dat er in de output op het 
scherm van de analyser alleen informatie van de 2,7 kHz blok 
terug te vinden is in de triggertijd. Onder FUNCTION staat:  
A ↑Π -- B ↑Π wat de voorflank van Chan A (=Analyser 1) en 
Chan B (=Analyser 2) aangeeft kennelijk. De ‘tijd’ op de 
verticale as heeft met de trigger (+TI) te maken. Wat het 
figuurtje achter het woord ‘Separate’ voorstelt, is mij ook niet 
duidelijk. De user interface van de analyser is niet veel beter 
dan die van een smartphone, dus…  
                                                                                                                                                                                
DUT.0 : op de osilloscoop werden R14 en R15 nauwkeurig 
ingesteld zodat de ‘restblok’ op P2 (analyser 1) zo min mogelijk 

driehoek bevatte zoals in de 
bovenste kromme hiernaast. (CH1 = 
P2 sterk overstuurd zodat alleen de 
bovenkant van de blok vergroot 
wordt weergegeven. CH2 is het 
uitgangssignaal van de DUT ≈ het in-
gangssignaal om te controleren of de 
DUT niet overstuurd wordt).  
Maar wat zien we op de analyser? 

Vertikaal staat de TI value, de  Trigger Input value …(ns). 
1/365ns = 2,7 kHz! Wat je daar aan hebt? Geen idee.   
Op Chan-1 staat de overgebleven blok uit de DUT na 
aftrekken van de driehoekspanning (Analyser 1), op Chan-2 de blok rechtstreeks uit de blokgenerator 
(Analyser 2) ergo: de ‘afstand’ tussen die twee. Wat we zien, is de ruis op die afstand [= jitter …(t)] door 
de onvolkomenheid van de 2,7 kHz blokgenerator, denk ik. 
Die ruis kunnen we grotendeels kwijtraken door dat signaal lang te integreren (DISPLAY, Averaging On):  
 

Let op: ↓↓↓   ???                                                                     We zien dus de (geïntegreerde) jitter van de 
DUT (hier: ‘DUT.0’) als functie van de tijd en 
dus als functie van de ingangsspanning 
van de DUT wanneer dat een driehoeks-
spanning is. In het plaatje hiernaast duurt de 
horizontale scan 20 ms. Als we daarbij een 
hele cyclus (= hele periode) van de jitter = 
f(ingangsspanning) willen zien, moet de 
driehoeksspanning minimaal een frequentie 
hebben van 1000/20 Hz = 50 Hz. In ons 
generatortje is die rond 60 Hz. Hier zien we 
derhalve de onvolkomenheid (~3 nstt jitter- 
ruis) van de meetopstelling.  
 
  



Nog eens even de triggerafstand tussen de impuls op A en B. Die zijn op vier manieren in te stellen (in 
FUNCTION). De bijbehorende verticale ‘tijden’ zijn dan bij ‘Separate’ en ‘+TI’: 
 

A ↑Π  &  B ↑Π   vert: 187 µs, 
A ↑Π  &  B Π↓   vert: 928 ns,     Gooi het maar in mijn pet….. 
A Π↓  &  B Π↓   vert: 176 µs, 
A Π↓  &  B ↑Π   vert: 1,8  µs. 

 
Wanneer de driehoek onvoldoende is 
verwijderd met R15, krijgen we dit 
(links) te zien:  
Het is dus zaak goed te balanceren! 
<< 
Waarom er verticaal hier nu weer 74 ns 
staat, ontgaat mij.  
 
Een ruisarmere 2,7 kHz oscillator 
(afgeleid van een Xtal) zal hier niets 
aan kunnen veranderen.  
 
Een weerstand van 4,7 kΩ als DUT.R 
verandert niet veel aan de meting.  
 
 
 

 
Er is trouwens nog een venster uit te lezen op de analyser in 
het vakje: SETUP rechts bovenaan zitten vier toetsen. De 
onderste heet STATUS en geeft inderdaad ‘alle’ instellingen te 
zien:  
 
Hoe ver zijn we nu? 
  

De instelling van R14 en R15 moeten op elkaar afgestemd 
worden voor versterkers met een gain van 0 tot 20 dB  
(1 tot 10 keer). Dat gaat nauwelijks. De enige manier is om 
een verzwakker aan de uitgang van de versterker (DUTuit) aan 
te brengen die ongeveer even groot is als de versterking van 
het ding.  
 
Instellingen 
 

Welke instellingen van de analyser heb ik gebruikt? Er zijn zo 
veel mogelijkheden dat ik hier geen beschrijving geef van elke 
gebruikte instelling. De belangrijkste toetsen liggen in het 
bruine vlak.  
Alle witte toetsen daaronder kunnen met rust gelaten worden 
voor onze metingen.  
Om snel tot een zichtbaar resultaat te komen, drukke men op 
de toets helemaal rechts bovenaan: AUTO SCALE.  
Om een overzicht van de instellingen te krijgen, druk op: 
STATUS (in hetzelfde vakje: SETUP, zie links).  
Als je een instelling wilt bewaren, druk je op: SAVE/RECALL.  
Daarna zijn de toetsen VERTICAL en DISPLAY de 
belangrijksten om de schaal en ‘averaging’ in te stellen.  
Overbodig te zeggen dat de zeven verticale toetsen langs het 
scherm dienen om een naastliggend item op het scherm te 
selecteren: het krijgt een grotere helderheid en kan dan met 
het dial-wheel veranderd worden.  
 
 
 
 
 
 
 
<<< wat dìt toch betekent….?  
 
 

 
 



DUT.C 
 

Wanneer de DUT enkel uit een seriecondensator van 2 µF bestaat, krijgen we het volgende:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eén ‘sinus’ :: één periode van de 
driehoekspanning.  
Ook hier zien we op de oscilloscoop 
alleen de bovenkant van het signaal uit 
de DUT. De nul-lijn ligt op het streepje 
achter de kanaalaanduiding: 1 !! Er is 
dus een DC-component van zo’n 250 
mV (zie links).  
In Pspice kan ik dat niet reproduceren! 
Let ook op de 185 µs op de verticale as. 
Ik begin mij af te vragen of we 
überhaupt jitter meten……  
 

 
Hoe een condensator (van 2 µF) jitter 
zou kunnen veroorzaken (400 nspp), 
ontgaat mij.  
Er is sprake van een low pass filter op 
zo’n 1,5 Hz.  
 
 

DUT.L 
 

Wanneer de DUT enkel uit een zelfinductie van 2 mH bestaat, krijgen we het volgende:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De balans was zeer kritisch in te stellen  
waardoor de driehoek niet helemaal ver- 
dween op de analyser. Jitter: < 5 nspp.  
Er was nauwelijks of geen DC offset. Het  
verkregen high pass filter lag op zo’n 4 MHz. 
De ingangsspanning was: 4 x 0,5 x 10 = 20 Vtt.  
 

Voorlopige Conclusies 
 

De plaatjes in de aantekeningen van Henk† laten steeds de jitter door twee perioden van de driehoeks-
spanning zien. De grillige vorm daarvan (in de eigen aantekeningen van Henk) doet vermoeden dat het 
schema van de betreffende op amp ingewikkeld is zodat de parasitaire capaciteiten zo links en rechts 
hun vreemde invloed hebben. Je kunt je voorstellen dat, zeker een grillig verloop, een slechte audio-klank 
veroorzaakt.  
Henk geeft niet op hoe ver hij de DUTs uitstuurt en of hij tegenkoppeling toepaste! Dat kon nog wel eens 
verschil maken. We zullen zien hoe dat bij ‘onze’ versterkers uitpakt…. 
 



Of dit ontwerp van de ’LF-jitter-signaalgenerator’ voldoet aan de eisen, zal pas blijken na het meten 
van verschillende versterkers, te beginnen bij de SSA35 en de SSA120. Bovendien moeten de bevin-
dingen overeenkomen met de ervaren geluidskwaliteit. Dit staat nog niet onomstotelijk vast.  
De verdere (rand-)voorraden voldoen. Dank zij de meerslagen potmeter (R15) is de beste instelling 
nauwkeurig genoeg in te stellen.  
Steeds zal de instelling met een oscilloscoop gevonden moeten worden voordat de analyser er aan te 
pas komt.  
 

 
 
 
output 
 
 
 
 
input 
 
 
Zodra er een versterker als DUT wordt 
geschakeld (zullen we straks zien), 
ontstaat er een ‘stoepje’ in de output. 
Het is een superpositie. De amplitude 
blijft constant. Wat daar de oorzaak 
van is, is mij nog niet duidelijk.  
 
2-10-2020  
 

http://www.testequipmenthq.com/datasheets/Agilent-53310A-Datasheet.pdf 
 

Ik zal dit eens aan Klaas Robers voorleggen.... 

 

Oplossing Stoepje  
 

Op 3-12-2020 om 13:31 schreef Herbert Rutgers: 

 

Dag Klaas, 

om jou snapper te vergroten zou je  

https://by-rutgers.nl/PDFiles/DistorsiePerceptie.pdf  

kunnen lezen. Daar leg ik uit dat Henk en ik het vermoeden hadden dat de onbedoelde verplaatsing van de nuldoorgangen van (vooral hogere) 

frequenties in een audio-signaal een vervorming geeft waar de mens erg gevoelig voor is. Het klinkt smerig en de verstaanbaarheid wordt ook 

minder (als het erg is). Bij de omzetting van analoog naar digitaal en omgekeerd blijkt de clock-oscillator weinig jitter te mogen bevatten. (Daar 

is iedereen in de audiowereld inmiddels wel overtuigd, althans, er wordt geloof aan gehecht, wat nog iets anders is...) Op mijn website (by-

rutgers.nl) kun je daar uitgebreid over lezen.  

Wat waarschijnlijk net zo erg is, is het verplaatsen van de nuldoorgangen (van de hogere frequenties in een audio-signaal) door de lagere 

frequenties die over het algemeen grotere amplituden hebben. Dat noem ik maar even: 'laagfrequente jitter'. Dat zou je moeten kunnen 

meten. Wel, daar heeft Henk het schakelingetje voor bedacht als hier beschreven: er wordt een bloksignaal van 2,7 kHz opgewekt dat samen 

met een 60 Hz driehoeksspanning aan 'de DUT' wordt toegevoerd. Die driehoek is zo'n 20x groter dan de blok. Als dat door de DUT heen is, trek 

je de driehoek van het uitgangssignaal af en vergelijk je de overgebleven blok met de oorspronkelijke blok op verschillen tussen de 

nuldoorgangen. That's it. Of je daarmee kunt verklaren dat de geluidskwaliteit afhankelijk is van deze jitter, is nog een tweede. Het zou 

overigens wel eens kunnen dat dit fenomeen dezelfde is waar jij over klaagt bij het rf-net: muzikaal schitterende opnamen van het KCO met 

Haitink in het A'dams Concertgebouw uit de 80-er jaren (toen 'ze' nog geen nette clock-osillatoren maakten aan slechte AD-converters) kan ik 

niet helemaal beluisteren. Ik wordt ongeduldig.... in ieder geval 'moet het uit'.  

Waar ik nu tegenaan loop is: 'het stoepje'! Je hoeft niet eens op de analyser te kijken (waarvan ik niet eens precies begrijp wat die doet) om te 

zien dat het uitgangssignaal van de DUT een stapje maakt als de driehoek zijn top bereikt cq. van richting verandert. Dat heeft niets met geluid 

te maken. Ik begrijp niet waarom dat optreedt en daar roep ik jouw hulp voor in. Waarom wil ik dat begrijpen? Wel, het signaal uit de analyser 

vertoont dat stoepje ook en verpest dus de meting (denk ik).  

Groet,  

Herbert. 

============================================================= 

Systems that assume to know too much are more a hindrance then a help. 

(Software Tools) 

 

 

Op 4-12-2020 om 11:36 schreef Klaas Robers: 

 

Beste Herbert, 

 

dat nu juist denk ik wel te begrijpen. In het te bemeten signaal zit inderdaad een "stoepje".  De nacht nadat ik jouw verhaal gelezen had, 

meende ik te weten waar het vandaan komt, maar ook hoe je het kunt opheffen. 

Wat jij doet is  

- de blokspanning van zeg 2 kHz optellen bij een driehoekspanning van zeg 60 Hz. 

- dat signaal voer jij door de versterker DUT heen en 

- daarna trek je het originele driehoeksignaal er weer van af. 

- Je hoopt dan dat het driehoeksignaal verdwenen is, 

- maar dat kan niet, 

- want het testsignaal is inmiddels in de versterker DUT vertraagd. 



- Als je het dus aftrekt is het driehoeksignaal "te vroeg", 

- of het testsignaal "te laat".  

- Een DUT-versterker zal altijd enige propagation delay hebben. 

- Als je twee driehoeksignalen, die iets in tijd t.o.v. elkaar verschoven zijn van elkaar aftrekt, 

- houd je een blokspanning over, jouw stoepje. 

Je kunt dit voorkomen door de driehoekspanning die je gebruikt om af te trekken ook wat in tijd te vertragen, 

- bijvoorbeeld door stukjes coax van 1m, 2m, 4m, 8m, 16m enz. al of niet in serie te zetten. 

- Dat doe je experimenteel, net zo lang tot het stoepje verdwenen is.  
 

Ik heb geen idee of dit de "jittermeting" beïnvloedt, of dat het niks uit maakt. 

Verder begrijp ik niks van de jittermeting zelf. Ik ken die HP-doos wel denk ik, wij hadden er ook zo een op het CD-lab. Ik weet al niet meer 

waarvoor we die gebruikten, maar in elk geval niet voor jittermetingen. 

Ik hoop dat je er wat aan hebt. 

73, Klaas KLS 

 

Beste Herbert, 
 

ik weet het weer. We gebruikten de HP eigenlijk alleen als spectrum analyser voor LF-signalen. Zo konden we zien of / wat voor ongewenste 

signalen er uit de D/A convertors van onze CD-spelers kwamen. Ik heb daarvoor nog een test-CD gemaakt met diverse LF-signalen, die ik sample 

voor sample op de VAX-computer uitrekende. Dat deed ik 's nachts in een batch-file en daar was dat ding een behoorlijk stuk van de nacht mee 

bezig, hi hi. Maar ik wist dan dat daar geen rommel in zat. Om dan aliassing in de D/A te voorkomen waren de frequenties uitgerekend met een 

offset van 0,01 Hz. Op de HP zagen we dan een keurige kale draaggolf (toon) met witte ruis eronder. Dat was leuk werk.  

73, Klaas KLS 
 

In ‘Metingen van de geluidskwaliteit: Jitter in het LF-domein’ (het volgende document op deze site) 
ontstaat ‘het stoepje’ door de delay in de DUT, ongeveer 50 ÷ 100 ns. Het stuk coax ter compensatie zou 
dus in de orde van 15 ÷ 30 m moeten zijn. Dat is nogal….  
Als het om een stereo-versterker gaat, zou het andere kanaal gebruikt kunnen worden om de driehoek uit 
de ’LF-jitter-signaalgenerator’ naar de aftrekschakeling te sturen. Daarvoor moet de schakeling bij PB-1 
opengeknipt worden. Als we voor de aansluiting van dat andere kanaal een plug (P3) naast R14 zetten, 
zou het er als volgt uit kunnen zien:  
 

 
 



Nu begrijp ik ook dat Pieter het over ~7 Hz driehoek heeft. Dan heb je natuurlijk minder last van de 
tijdsvertraging. Ik vind het beeld op de oscilloscoop dan te onrustig, dus ga ik voor de vertraging.  
Als die het andere kanaal van de stereo-versterker is, moet daar nog een verzwakker voor die net zo 
groot is als de versterking van dat kanaal.  
Als alles goed gaat, krijgen we dan: 
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ÌS dit wel de juiste manier om jitter te meten?  
 

Klaas Robers twijfelde er al aan. Is jitter meten niet hetzelfde als intermodulatie meten? Kàn een mens 
jitter wel zo goed waarnemen? Het menselijk oor fabriceert zelf ook nogal wat. Mozart zei al: ‘Wat is er 
valser dan een fluit?’.... ‘Twee fluiten!’ Nu heeft een fluit weinig boventonen en is derhalve onzuiverheid 
beter te horen, maar misschien doelde hij op de intermodulatie die in het oor ontstaat: de verschiltoon 
wordt hoorbaar (als het wat harder gaat)!  
 Ìs er wel verschil tussen intermodulatie en jitter (als het om twee tonen gaat)?  
 

In ‘Dynamic Range en zo…..’ (op deze site) behandel ik 2e orde intermodulatie. In ‘Condenser 
microphone pre-amp with bootstrapped op amp’ (op deze site) wordt onder ‘Measurements’ de invloed 
van al of niet bootstrappen van de microfoon-ingang getoond. Dat plaatje lijkt toch erg veel op de 
intermodulatie-plaatjes! Hoe ontstaat intermodulatie en waardoor ontstaat jitter? Beiden door niet-
lineariteiten, maar van wàt? Vervorming door junctions maar wellicht nog meer door de niet-lineaire 
capaciteiten daarvan! Beiden worden door (flinke) tegenkoppeling te niet gedaan, toch?  
In de 70er jaren dachten ‘ze’ dat bij Wandel & Goltermann toch ook. Daar zit op de SPM/PSE-11 LF-
generator een dubbeltoon-meting: 
 

Het 
complete 
apparaat 
waar 
rechts-
bovenaan 
vier 
toetsjes 
zitten: 
 



waarmee op het generatorgedeelte (PSE-11) 
gekozen kan worden voor enkel- of dubbel-
toon en op de SPM-11 de uitgangsspanning 
van de DUT selectief gemeten kan worden en 
wel de 1e, 2e en 3e harmonische èn de ver-
schiltoon van f &(f-200). Dat is een pure inter-
modulatie-meting.  
Van het apparaat zelf zijn de 2e en 3e harmonische 80 dB onderdrukt en de intermodulatie zo’n 83 dB, 
uitgaande van 0 dB uitgangssignaal, onafhankelijk van f en de SPM op ‘klirrarm’. Dat duidt op een syn-
thesizer.  
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