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Practische handleiding voor de
radio-ontvangsttechniek

door P. J. J. DIKS
488 pagina’s, 16 X 24 cm. ca. 700 figuren.
Dit werk behandelt op eenvoudige wijze het gehele
omvangrijke gebied van de radio-ontvangtechniek voor
vaklieden, amateurs, studerenden en leken. De volgorde
van de stof is ongeveer die, waarin een amateur het
best een ontvangtoestel kan bouwen. Van de 700 figuien, waarvan het merendeel in perspectief getekend is,
schreef de Radio-Expres o.m.: ,,Wij hebben zelden een
boek gezien, dat zó ongelooflijk mooi is geïllustreerd".
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Van Kristalontvanger tot
Super-Heterodyne

Cv

i

113 pag., 15 X 21 cm. 172 figuren.
Schakelingen voor het bouwen van de eenvoudige kris
talontvanger tot de superheterodyne toestellen. In korte
eenvoudige hoofdstukken zijn de toestellen behandeld
in gedeelten, z.g. trappen. Ze vormen' tezamen radioontvangers of gramofoonversterkers. De bouwschema's
zijn samengesteld, zowel de moderne als de meer ver
ouderde typen van buizen. De amateur kan aan de hand
hiervan toestellen bouwen met de middelen die hem ter
beschikking staan.
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ELECTRONENSTRAALOSGILLOGRAFEN
en hun toepassingen
door
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VOORWOORD
Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als leidraad voor
diegenen, die zich vertrouwd willen maken met de werking
en het gebruik van de electronenstraaloscillograaf. Als zo
danig zal het velen, die in de radioservice werken, van dienst
zijn. Bij de lezer wordt bekendheid verondersteld met de
grondslagen der electro- en radiotechniek. In de eerste in
stantie kan de afleiding der formules voor de afbuiging en
de concentratie van electronenstralen worden overgeslagen,
doch het is raadzaam ook met dit deel op de duur vertrouwd
te raken, daar dit het inzicht in de werking der electronenstraaloscillografen ten goede zal komen, hetgeen van groot
nut kan zijn bij het werken met dit soort meetinstrument.
Er kan niet genoeg de nadruk op worden gelegd, dat nauw
keurig meten met de electronenstraaloscillograaf ervaring
vereist, en dat bij gebrek aan deze ervaring al heel spoedig
foutieve conclusies uit de metingen worden getrokken. Het
is dan ook raadzaam enige tijd met de oscillograaf te oefenen,
en zo mogelijk de waarnemingen met andere instrumenten te
controleren. De electronenstraaloscillograaf zal dan op de
duur in heel veel gevallen een onmisbaar instrument blijken
te zijn, dat naast een grotere nauwkeurigheid een grote tijds
besparing kan opleveren.
Ten behoeve van de radioreparatie werd een apart hoofd
stuk opgenomen, handelende over de electronenstraaloscillo
graaf in de radioservice. In het algemeen geldt echter, dat
de besproken toepassingen slechts een greep vormen uit de
talrijke gebruiksmogelijkheden van het apparaat.
Op mij rust de aangename taak dank te brengen aan de uit
gever voor de goede verzorging van het boek, en in het bij
zonder ook aan de Heer J. Kroon, Secretaris van de afd.
Haarlem van de VERON, voor het welwillend ter beschikking
stellen van foto’s.
Voor opbouwende critiek houdt schrijver zich gaarne aan
bevolen.
DE SCHRIJVER.
Haarlem, Februari 1948
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INLEIDING
Voor het onderzoek van periodische en soms ook van nietperiodische verschijnselen maakt men gebruik van een oscillograaf, wanneer men niet alleen iets omtrent gemiddelde waar
den, doch ook omtrent het verloop gedurende de periode wil
vernemen.
In vele gevallen zal men b.v. een grafiek willen maken, die
het verband aangeeft tussen een grootheid en de tijd. Oorspron
kelijk werd dit opgelost, door gebruik té maken van een instru
ment, dat berust op het principe van de snaargalvanometer,
waarbij de snaar een lichtstraal onderbrak, welke op een foto
grafische papierstrook terecht kwam. De papierstrook werd
dan met eenparige snelheid voortbewogen, waardoor zich
hierop een oscillogram (de verlangde grafiek) aftekende. Af
gezien van het bezwaar, dat alleen langs fotografische weg iets
kan worden vastgelegd, zodat een verschijnsel nooit onmiddel
lijk kan worden bestudeerd, heeft een dergelijke oscillograaf
met bewegende mechanische delen, ook al zijn deze nog zo
licht geconstrueerd, het grote bezwaar, dat ze niet traagheidsloos werken. Inderdaad is deze oscillograaf slechts te gebruiken
tot ongeveer 7000 Hz, hetgeen voor de moderne techniek ten
enenmale onvoldoende is.
Wel werd hierin verbetering gebracht door de zgn. glimlichtoscillograaf, waarbij het licht van een glimlichtlamp op een
draaiende spiegel wordt geworpen, en na terugkaatsing wordt
gefotografeerd. Toch was deze glimlichtoscillograaf practisch
niet bruikbaar, door zijn onnauwkeurigheid. De hierna te be
spreken electronenstraaloscillograaf kan de te onderzoeken
verschijnselen in de meeste gevallen onmiddellijk tonen (dus
zonder fotografisch procédé), terwijl het instrument practisch
traagheidsloos is. Alleen bij zeer hoge frequenties gaat de
traagheid weer een rol spelen, maar dat is dan in de buurt van
een 1000 MHz!
In principe werkt de electronenstraaloscillograaf als volgt:
Een glazen ballon bevat een kathode, zoals die bij de normale
radiobuizen gebruikelijk is. Deze kathode levert electronen,
die, weer evenals in radiobuizen, weggezogen moeten worden
7
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met behulp van een electrisch veld. Er bevindt zich in de ballon
dus nog een anode, welke echter niet uitsluitend electronen
opvangt, doch ook een deel doorlaat. Waar bij een radiobuis
de electronen, die op de anode terecht komen, de belangrijkste
zijn, is het hier omgekeerd. Ons interesseren deze electronen
niet, daarentegen wel diegenen, die door een opening van de
anode hun reis achter de anode vervolgen. Deze electronen
vormen een straal, de electronenstraal, die ergens tegen de
glaswand van de ballon botst. Ter plaatse is op de glaswand
een stof aangebracht, die de eigenschap heeft, dat hij oplicht,
zodra hij getroffen wordt door een electronenstraal, doch bij
het ophouden van dit „bombardement" ook ophoudt licht te
geven.
Nu is het een eigenschap van een electronenstraal, dat hij
van richting kan veranderen, zodra hij door een magnetisch of
elektrostatisch veld passeert. En wel is de afbuiging afhankelijk
van de sterkte van het veld, wat b.v. bij electrostatische afbui
ging betekent, dat deze afhankelijk is van het potentiaal
verschil.
De electronenstraal, die bij het treffen van het scherm een
lichtpunt geeft, vervangt in deze oscillograaf dus de lichtstraal
in de boven aangehaalde snaaroscillograaf. Om een afbuiging
te verkrijgen, hadden we bij de snaaroscillograaf een mecha
nisch bewegend onderdeel nodig, hier blijkt dit zonder bewe
gende delen mogelijk te zijn.
Teneinde nu de tijd uit te zetten, zo»u het scherm eenparig
voortbewogen moeten worden, en wel in een richting loodrecht
op de boven genoemde afbuiging van de straal. Dit geschiedt
niet. De straal wordt in die richting afgebogen, zodat uiteinde
lijk üe straal in twee richtingen, die loodrecht op elkaar staan,
wordt afgebogen.
Nu v/erkt het scherm hier niet als fotografische plaat, want
zodra de electronenstraal niet meer op een bepaald punt van
het scherm botst, houdt dit punt op met licht te geven. Ten
einde nu toch een grafiek te zien, is het nodig, dat de lichtvlek,
de lijn enige malen beschrijft per seconde. De oscillograaf zal
dus een apparaat bevatten, dat de basis vormt, waarop de tijdas
uitgezet wordt. Dit apparaat heet tijdbasisschakeling, kortweg
tijdbasis.
Naast de grote voordelen van de electronenstraalbuis (traagheidsloze werking en vermogen om een kromme direct zicht
baar te maken) staat het nadeel, dat de buis niet zo gevoelig is,
waardoor in vele gevallen de te meten spanning eerst versterkt
moet worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verster
ker met normale radiobuizen. We zullen later zien, dat de
eisen, aan zo'n versterker te stellen, aanmerkelijk hoger liggen,
8
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clan die aan normale, in de radiocommunicatie gebruikelijke
versterkers gesteld worden.
De gebruiksmogelijkheden van de electronenstraaloscillo. graaf zijn zeer groot, en we zullen ons beperken tot de meest
gangbare. Achterin is een lijstje opgenomen van de in dit werk
niet besproken toepassingen van de electronenstraaloscillograaf.
Alvorens verschillende der gebruiksmogelijkheden nader te
beschouwen, zullen we de werking van de oscillograaf kort
bespreken.
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HOOFDSTUK I
DE WERKING VAN DE ELECTRONENSTRAALOSCILLOGRAAF
De belangrijkste onderdelen van de electronenstraaloscillograaf zijn:
a. de electronenstraalbuis.
b. de lijdbasis.
c. de versterker.
d. de voeding.
a. De electronenstraalbuis is een glazen ballon met meer
dere electroden. Aan de hand van fig. 1 zullen we eerst kort
V
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Figuur 1: Schematische voorstelling van electronenstraalbuis.
k — kathode, g — wehneltcilinder. at — eerste anode. a0 — tweede anode.
X —- horizontale afbuigplaten. Y — verticale at'buigplaten.
i

de verschillende functies der electroden bespreken. Vanuit de
kathode k gaat een straal electronen naar het scherm s. Deze
straal is zelf niet zichtbaar, doch veroorzaakt, wanneer hij het
scherm treft, door fluorescentie een lichteffect op het scherm
Op hun weg van kathode naar scherm passeren de electronen
de met g, a]f a2, X en Y aangegeven electroden.
De kathode levert de electronen. Men kan, evenals bij nor
male radiobuizen, onderscheid maken tussen direct verhitte en
indirect verhitte kathoden. Bij direct verhitte kathode past men
een metaal toe, dat bij hoge temperatuur gaat gloeien,, terwijl
men er makkelijk draden van moet kunnen trekken. Men ge
bruikt wolfram als metaal, waaraan een beetje thorium wordt
toegevoegd, om de emissie-eigenschappen van de kathode te
verbeteren. Tegenwoordig past men echter meestal indirect
verhitte kathoden toe, welke veel overeenkomst hebben met
de normale kathoden der radiobuizen. Alleen is dan niet de
11
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gehele oppervlakte van de kathode met emitterend materiaal
bestreken, doch alleen de naar het scherm gekeerde boven
zijde. In fig. 2a is het principe van een indirect verhitte
kathode weergegeven; in fig. 2b een tweetal uitvoeringen. Het
emitterend materiaal wordt gevormd door een stof, die reeds
bij lage temperatuur
"///A/Z/^c emmerende laag
een behoorlijke emis
korte kathode - - lange kathode
sie geeft, b.v. barium3
kathode
oxyde (ca 850°). Een
der grote voordelen
- gloeidraad
van een indirect ver
gloeibandje
hitte kathode is, dat
de verhitting met
wisselstroom kan ge
schieden, zonder dat
b
de electronenstraal
Figuur 2: Indirect verhitte kathoden.
gemoduleerd wordt
met pulsaties van de
wisselstroom. Bij een spanning van 4 V bedraagt de gloeistroom Z2 a 2 A.
De wehneltcilinder is een busvormige electrode, welke voor
de kathode is gemonteerd. Met behulp van deze electrode is
het mogelijk de intensiteit van de electronenstraal te regelen,
en hoewel de vorm dus anders is, dan die van het stuurrooster
in een radiobuis', wordt de wehneltcilinder vaak rooster ge
noemd, omdat zijn functie dezelfde is. In gasgevulde buizen
(zie later) heeft de wehneltcilinder bovendien tot taak een
bundeling van de electronenstraal tot stand te brengen. Ook in
wehnell cilinder-)

III \\
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1

anode

kathode

/
+

Figuur 3: Bundelende werking van wehneltcilinder.

hoogvacuumbuizen kan de wehneltcilinder een zekere vóórfocussering geven (zie fig. 3). De getekende lijnen zijn zgn.
aequipotentiaallijnen, d.w.z. .dat ze punten met gelijke poten
tiaal verbinden. . Ze staan in elk punt van het electrisch veld
loodrecht op de krachtlijnen van het veld, en daar deze laatste
✓
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de baan aangeven, waarlangs een vrij electron zich tengevolge
van het veld beweegt, is de richting van een electron steeds
loodrecht op de aequipotentiaallijnen (in de figuur zijn dit
lijnen, in werkelijkheid zijn het natuurlijk vlakken).
In fig. 4a en 4b is de
wehneltcilinder nog
wehneltcilinder
maals getekend, doch
met verschillende span
kathode
ningen t.o.v. de katho
de. Het veld veroor
zaakt bij een hoog
spanningsverschil een
sterkere bundelende
werking, dan bij een
klein. Het gevolg is dan
ook, dat door een ver
wehneltcilinder
andering van de span
ning aan de wehnelt
cilinder (met het doel
___ kathode_______
de intensiteit van de
straal te regelen) het
focus verandert. Met
/
een later te bespreken
inrichting moet het fo
cus dus gecorrigeerd Figuur 4: Verplaatsing van brandpunt
door verandering van potentiaal van de
worden, indien de
wehneltcilinder.
straalintensiteit gewij
zigd wordt.
De anode, die de electronen van de kathode weg moet zui
gen, en aan deze een zekere snelheid moet geven, is in principe
in twee delen gesplitst, welke eerste'en tweede anode worden

V1 P

Figuur 5: Hoofdbundeling door twee electroden met verschillende
potentialen VL en V2.

13

genoemd (a! en a2 in fig. 1). Deze splitsing heeft tot doel een
tweede (hoofd) bundeling tot stand te brengen, teneinde te
zorgen, dat het punt, waarin de electronen het scherm treffen,
zo klein mogelijk zij. Dit is voorgesteld in fig. 5. De eerste
anode wordt op een lager potentiaal aangesloten dan de tweede.
Hierdoor ontstaat tussen beide anoden een potentiaalverschil,
dat een electrisch veld veroorzaakt. Aan de hand van fig. 5
is na te gaan, dat wanneer van links een divergerende (uiteen
lopende) bundel electronen komt, deze zodanig door het veld
gebroken zal worden, dat hij rechts convergerend wordt, waar
door alle electronen in één punt samenkomen. De sterkte van
het veld kan geregeld worden door het potentiaalverschil tus
sen beide anoden te variëren, en daarmede ook de afstand
tussen het veld en het brandpunt, dat is dus het punt, waarin
alle electronen samenkomen. De sterkte van het veld wordt na-
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Figuur 6: Hoofdbundeling.
tuurlijk zo ingesteld, dat het brandpunt juist op het scherm valt.
In werkelijkheid hebben de anoden niet de vorm van platen
met een opening erin, maar van busvormige electroden, waarin
zich dan vaak plaatjes bevinden met een kleine opening, ten
einde een zo smal mogelijke electronenstraal te verkrijgen. In
fig. 6a is dit schematisch voorges-teld. In werkelijkheid kan het
ook voorkomen, dat beide anoden niet dezelfde diameter heb14
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spoel

spoel

Figuur 7: Magnetische focussering.

ben (fig. 6b en 6c). Een andere methode is voorgesteld in fig. 6d.
In de anode bevindt zich een tweede electrode, welke op een
negatief potentiaal wordt aangesloten. Door het ontstane veld,
zal een bundelende werking verkregen worden.
Behalve met een electrostatisch veld kan men ook met een
magnetisch veld een bundeling der electronen verkrijgen. In
fig. 7 is dit schematisch weergegeven. De electronen buigen
tengevolge van de vorm van het veld weer naar de as van de
buis toe, en komen, zoals later zal worden aangetoond, weer
in één punt samen.
In buizen voor electronenstraaloscillografen wordt meestal
electrostatische focussering toegepast, in buizen voor televisie
daarentegen meestal electromagnetische focussering. Bij mag
netische focussering wordt het focus ingesteld door de stroom
door de focusseringsspoel te variëren.
Teneinde de invloed van de variërende spanning aan ai op
de straalstroomsterkte te verminderen, wordt wel eens een
- schermrooster
ie

2e anode -1

wehneUcilinder

kathode

'.i

V

I

Figuur 8: Schermrooster.

electrode tussen wehneltcilinder en eerste anode aangebracht,
die een afschermende werking heeft, en wel schermrooster
wordt genoemd. (Zie fig. 8.)
De electronensysternen van sommige buizen kunnen vrij
15
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ingewikkeld worden, doordat men meerdere diafragma’s ge
bruikt teneinde een smalle electronenstraal te krijgen. (Zie
fig.9.)
De afbuigplaten X en Y (fig. 1) dienen om de electronenstraal
af te buigen. Hierdoor wordt het mogelijk de spot (dit is de
lichtvlek veroorzaakt door de straal, bij het treffen van het
scherm) elke willekeurige plaats op het scherm te doen in
nemen. De platenstellen X en Y zijn n.1. loodrecht op elkaar

'•*

1® anode

2eanode

I
wehneitcilinder

ir
kathode

II

v

I

Scherm rooster

Figuur 9: Onderverdeling der electroden met groter aantal diafragma’s
voor het verkrijgen van een scherpe electronenstraal.
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a:

evenwijdig

b'

gebogen

c:

schuin

ï

:
d: geknikt

Figuur 11: Afwijking van de spot
in twee richtingen x tengevolge van
de horizontale X platen en y tenge
volge van de verticale Y platen.

geplaatst. Bij het passeren tus
sen de platen worden de electronen door de positieve plaat
Figuur 10:
aangetrokken. Door hun grote
Vorm der afbuigplaten.
snelheid komen ze niet op de
plaat terecht, doch vervolgen hun weg naar het scherm, zij het

.
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met een andere richting, dan ze oorspronkelijk hadden. Ze
treffen daarbij het scherm dus in een ander punt, dan wanneer
ze niet afgebogen werden. (Zie fig. 10a.) De spot zal op het
scherm een plaats innemen, waarvan de coördinaten x en y,
bepaald zijn door de afbuigingen verkregen bij het passeren
van de platen X en Y. (Zie fig. 11.)
We zullen later afleiden, dat door de afbuiging van de electronenstraal, de spot op het scherm een afwijking krijgt, die
evenredig is met:
VP. 1 . L
Va.d
waarin:
Vp = de
V„ — de
1
= de
d = de
L — de

(l)

spanning tussen de afbuigplaten.
anodespanning van de laatste anode.
lengte van de platen. (Zie fig. 10a.)
afstand tussen de platen.
afstand tussen het platenstel en het scherm.

Nemen we een practisch voorbeeld: VP = 50 volt en de
bijbehorende afwijking x op het scherm is 10 mm.
Aangezien de afwijking x evenredig is met Vp heeft het zin
te spreken van de gevoeligheid van het platenstel en daarvoor
te nemen het aantal mm per volt. In de practijk neemt men het
aantal volts, dat op het afbuigplatenstel aangesloten moet wor
den, om 1 mm afwijking van de spot op het scherm te krijgen.
In bovenstaand voorbeeld is dus de gevoeligheid 5 V/mm.
Uit (1) volgt, dat de gevoeligheid evenredig is met de lengte
van de platen en omgekeerd evenredig met de afstand tussen
de platen. Dat ligt voor de hand, want bij een grotere lengte
zullen de electronen langer onder invloed van het veld tussen
de platen zijn, dan bij een kleinere. Een kleinere afstand tussen
de platen zal voor een bepaald spanningsverschil tussen de
platen een grotere veldsterkte betekenen. Daar we natuurlijk
de gevoeligheid zo groot mogelijk willen hebben, wil men d
klein houden en 1 groot. In fig. 10a is het duidelijk, dat daar
grenzen voor zijn, daar de straal de afbuigplaten niet mag
treffen. Dit heeft geleid tot verschillende constructies, waarvan
de figuren 10b, 10c en lOd een voorstelling geven. De gebogen
platen van fig. 10b liggen voor de hand, doch de schuine op
stelling van fig. 10c of de geknikte uitvoering van fig. lOd zijn
voor de fabricage eenvoudiger. Daarom ziet men meestal een
van deze uitvoeringen. Men moet wel in het oog houden, dat
nu de lengte weliswaar is toegenomen, maar dat vanaf het
2
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ogenblik dat de platen uiteen gaan lopen d hoe langer hoe
groter wordt.
We zagen reeds, dat de X en Y platen loodrecht op elkaar
zijn gemonteerd. Een gevolg van de eis van kleine d en grote 1
is, dat ze langs de electronenbaan achter elkaar moeten liggen.
Hierdoor is de afstand
van beide platenstellen
tot het scherm niet even
groot. In fig. 12 is dit
aangegeven. Het is dui
delijk, dat voor een be
paalde spanning, op het
platenstel, dat zich het Figuur 12: Bij gelijke afbuigingshoek,
dichtst bij de kathode geeft het platenstel dat aan de kathodebevindt, de grootste af zijde ligt een grotere afwijking x, dan
het andere platenstel (y).
wijking van de spot
wordt verkregen. Ten
einde nu zo klein mogelijke spanningen te kunnen onder
zoeken, legt men de te meten spanning steeds aan het platen- {/^\
stel, dat zich het dichtst bij de kathode bevindt. Daar men o
hiervoor een verticale uitwijking van de spot verlangt, mon
teert men dit platenstel horizontaal. Het andere platenstel is
dan verticaal gemonteerd. De onderlinge afstand van de platen
stellen is niet groot. Hierdoor zullen ze elkaar beïnvloeden.
Het is n.1. zo, dat wanneer men een bepaalde spanning aan een
platenstel aanlegt, b.v. VP, de gemiddelde potentiaal van het
platenstel t.o.v. de anode vVp hoger zal liggen dan de anode,
indien, hetgeen vaak het geval is, een der afbuigplaten met
de anode verbonden is.
Varieert nu Vp dan zal ook
de snelheid der electronen va
riëren, waardoor de gevoelig
heid van het platenstel niet
constant is. Dit geeft aanleiding
tot een zgn. trapeziumvervorFiguur 13:
ming, die in het bijzonder tot
Trapeziumvervorming.
uiting komt, wanneer men een
raster opbouwt, zoals in de televisie gebruikelijk is. (Zie fig. 13.)
^ Trapeziumvervorming kan voorkomen worden door de af
buigplaten symetrisch te voeden, waarbij de gemiddelde poten
tiaal van het platenstel dan t.o.v. de anode nul blijft. De ene
plaat krijgt n.1. een potentiaal + h Vp, de andere een potentiaal
— Yi VP. Wil men de afbuigplaten toch asymetrisch voeden,
dan kan men de platenstellen een kleine verdraaiing t.o.v.
elkaar geven, waardoor de vervorming opgeheven wordt.
18

Indien aan de horizontale platen
een sinusvormige wisselspanning
wordt aangelegd, zal de spot op
het scherm sinusvormig op en
neer bewegen. Men ziet dan een
verticale lijn, mits de frequentie
van de door de spot uitgevoerde
trilling groot genoeg is. Teneinde
nu het verloop van de trilling
waar te nemen, moet de spot tege
lijkertijd op het scherm eenparig
voortbewogen worden, hetgeen
Figuur 14: Op de verticaal betekent, dat op het andere platenafbuigende platen is een sinus stel een spanning moet worden
spanning aangesloten. Horizon aangelegd, die eenparig toeneemt.
taal wordt de spot niet afge Bovendien moet de spot, wanneer
bogen. Het resultaat is een
hij van links naar rechts op het
verticale rechte lijn.
scherm is gegaan, weer snel naar
links teruggaan, teneinde weer eenparig van links naar rechts
te bewegen. Als we n.1. de grafiek niet meermalen met de spot
beschrijven, zal men niets waarnemen. De afbuigspanning in
horizontale richting moet dus eenparig toenemen, doch na een
zekere tijd zeer snel terugvallen tot de beginwaarde, om dan

Figuur 15: Spanning, welke gedurende de tijden a lineair met de tijd
toeneemt, en gedurende de tijden b zeer snel van de maximum waarde
naar nul terugvalt (Zaagtandspanning).

opnieuw te beginnen. Een dergelijke spanning is in fig. 15 ge
tekend. Van A tot B neemt de spanning eenparig met de tijd
toe, waarna hij van B naar C zeer snel tot de beginwaarde
terugvalt. Een dergelijke tijdbasis heet lineaire tijdbasis.
Het is niet altijd noodzakelijk een lineaire tijdbasis te ge
bruiken. Soms heeft men zelfs in het geheel geen tijdbasis
nodig, n.1. wanneer het verband tussen twee grootheden moet
v/orden vastgelegd, waarbij geen van beide grootheden tijd
voorstellen.
Nemen we eens aan, dat we wel het verband tussen een
grootheid en tijd willen bekijken, doch dat de grootheid niet
lineair met de tijd moet veranderen, dan zullen we b.v.
het volgende krijgen.
Op het ene platenstel wordt een sinusspanning aangesloten.
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Figuur 16a:
Meetspanning
en tijdbasis in
fase en met
eenzelfde am
plitude a.

«i/F,
45°

o
al/F

O

<-

Op het andere platenstel eveneens. Dan
zal de tijdbasis dus sinusvormig met de
tijd veranderen. We willen deze bijzon
dere niet-lineaire tijdbasis nader be
schouwen, in verband met een andere
tijdbasis
electrode, welke in sommige buizen
voorkomt.
Noemen we een der sinusspanningen
meetspanning en de andere tijdbasis,
dan kunnen zich enige bijzondere gevallen voordoen:

n

t.
f

1. Meetspanning en tijdbasis hebben eenzelfde amplitude en zijn
in fase. In fig. 16a
is dit weergege
ven. Het oscilloR=a
gram
bestaat uit
meetspanning
een lijn, welke
O
een hoek van 45°
tijd
maakt met het as
senstelsel.
Noe
men we de ampli
tude van de span
Oningen a, dan is
MeetFiguur 16b:
de lengte van
spanning en tijdbasis 90°
in fase verschoven en
de lijn blijkbaar
met eenzelfde
2a V2.
amplitude a.

tijdbasis

2. Meetspanning en tijdbasis hebben een
zelfde amplitude, maar een faseverschil
van 90°. Het oscillogram wordt een
cirkel met een straal gelijk aan de
amplitude a van de spanningen. (Zie
fig. 16b.)

Figuur 16c:
Meetspanning en
tijdbasis zijn 180°
in fase verschoven.
meetspanning
O
tijd
al/2

O

3. Meetspanning en tijdbasis hebben een
zelfde amplitude en een faverschil van
180°. Het oscillogram is dan wederom
een rechte lijn, doch staat loodrecht op
de onder 1 genoemde lijn. (Zie fig*. 16c.)
4. Meetspanning en tijdbasis hebben amplituden van respectievelijk a en b en
zijn in fase. Men verkrijgt een rechte
lijn, die een hoek met de verticale as
maakt, waarvan de tangens gelijk is
en waarvan de lengte gelijk is
aan
aan:

tijdbasis

2 ]/ a2 + b2
c* //%

meetspanning
b

Fig. 16d laat dit
zien.

O
tijd

a

o-

tijdbasis

n

5. Meetspanning en
tijdbasis hebben
amplituden van
respectievelijk a
en b en hebben
Figuur 16d:
een
faseverschil
Meetspanning
van 90°. In fig.
en trjdbasis zijn
16e is te zien, dat
in fase, maar
hebben verschil
men een ellips
lende amplitu
verkrijgt, waar
den a en b.
van de lange as
met de verticale
en de korte met
de horizontale sa
menvalt. Blijkbaar zal het oscillogram van
meetspanning en tijdbasis zich bij verschil
lende faseverschillen binnen een rechthoek
21
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ABCD bewegen,
waarbij de zijden
van de rechthoek
respectievelijk 2
maal de amplitumeetspannmg
den van de span
ningen zijn.
O
Het onder 2 ge
noemde
bijzondere
geval wordt gebruikt,
wanneer men een
D
zgn. polair oscillogram wil verkrijgen.
O
Figuur 16e: Meetspan- Op de twee platen
ning en tijdbasis hebben
amplituden a en b en paren worden sinus
vormige spanningen
zijn 90° in fase
verschoven.
aangesloten,
welke
een onderling fase
verschil van 90° hebben. In fig. 17 is een
voorbeeld van een polair diagram weer
gegeven. In fig. 18 het daarvoor benodigd
tijdbasis
afbuigsysteem. De beide platenparen dienen
hier voor het opbouwen van de cirkelvor
mige tijdlijn. De te meten spanning moet nu
loodrecht op de cirkelomtrek worden uitgezet. Hiertoe heeft
men een derde afbuigsysteem aangebracht, dat in principe
bestaat uit twee concentrisch opgestelde kegelvormige electroden, waartussen de straal tengevolge van de afbuiging van
beide platenparen, een kegelvormig oppervlak beschrijft. Een
spanningsverschil tussen de kegelvormige electroden, zal de
straal loodrecht op het genoem
de kegeloppervlak afbuigen.
Een afbuigspanning zal dan
een polair oscillogram doen
ontstaan als in fig. 17 afgebeeld.

n

Figuur 17: Polair oscillogram,

Behalve de electrostatische
afbuiging van de electronenstraal, zoals we die tot nu toe
hebben leren kennen, wordt de
electro-magnetische afbuiging
toegepast. Hierbij wordt met
behulp van spoelen, welke om
de hals van de buis bevestigd
zijn (dus buiten de glasballon)
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---- twee Kegelvormige
electroden voor het
loodrecht op de cirkel
omtrek af buigen van
de spot

Figuur 18: Afbuigsysteem voor polaire oscillogrammen.

een magnetisch veld opgewekt. Tengevolge van dit veld, zullen
de electronen, die met een zekere snelheid door het veld gaan,
een kracht ondervinden, waardoor ze een richtingverandering
ondergaan. Hierop zal nader worden ingegaan.
Het scherm ten
slotte wordt gevormd
door een laag van
een zekere stof (b.v.
zinksulfide), waaraan
een zgn. activator
wordt toegevoegd.
Deze activator be
paalt
hoofdzakelijk
de kleur en de nalichttijd. Ook de
hoofdstof speelt een
rol bij het bepalen
van de nalichttijd. In
fig. 19 is het afnemen
van de helderheid als
functie van de tijd
weergegeven voor
Figuur 19: Afname van de helderheid, als
een viertal schermfunctie van de tijd voor
samenstellingen. In
1. Mg Si 04; Mn
3. Zn S
; Cu
fig. 20 is een tabel
2. Cd Si 0.;
Mn
4. Zn S
; Ag
4
opgenomen, die voor
enige schermsamenNaam

Aciivator

Chem. formule

Magnesiumsiük
Cadmiumsilik
Zinksulfide
Zinkaliminaat
Zinkaliminaat
Zinksulfide
Zinksulfide
Zinkoxyde

Mangaan
Mangaan
Kpper
Mangaan
Chroom

Mg0 + Si02; Mn.
Cd0+Si02; Mn.
ZnS; Cu.
Zn0+Al203; Mn.
Zn0+Al203; Cr.
ZnS.

Kleur

Golflengte
in A-eenh'

i.

Rood
Oranje
Groen
Groen
Rood
Blauw
Blauw
Violet

6500
5850
4900
5000
7000
4700
ZnS; Ag.
Zilver
4500
ZnO.
Ultraviolet
Figuur 20: Lichteigenschappen van enige schermmaterialen.
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stellingen aangeeft de kleur en de golflengte in Angström een
heden, waar het maximum van de lichtsterkte optreedt.
De electronen, die in de vorm van een straal op het scherm
botsen, kunnen daar niet blijven, daar anders het scherm een
bepaalde lading zou krijgen. Indien de electronen zich langs
het scherm en langs de glaswand naar de anode zouden be
wegen, zou men langs het scherm potentiaalverschillen moeten
kunnen meten. Daar dit niet het geval is, ligt de verklaring dan
ook in het door de electronen vrij maken van secundaire
electronen, die door een koollaag op de glaswand worden
weggezogen, aangezien deze koollaag met de anode is ver
bonden.
Tenslotte willen we nog een opmerking maken over buizen,
welke een zgn. naversnellingsanode bezitten.
Deze anode bevindt zich niet bij de andere anoden, doch na
de afbuigplaten, dus tussen deze en het scherm. Indien men ter
bereiking van een grotere helderheid van de spot de snelheid
van de electronen, reeds vóór de afbuigplaten groter zou ma
ken, zou de gevoeligheid aanmerkelijk dalen. Deze is n.1. omge
keerd evenredig met de hoogste potentiaal, welke vóór het
afbuigsysteem voorkomt. Bedraagt dit in een bepaalde buis
b.v. 1200 Volt, dan zou een naversnellingsspanning, wanneer
hij 5000 Volt bedraagt, en zich vóór de afbuigplaten bevond,
een vermindering van de gevoeligheid van ruim 75 °/o ten
gevolge hebben. Daarom worden de electronen pas voor het
grootste deel versneld, als zij de afbuigplaten gepasseerd zijn
(na versnelling).
b. Nadere beschouwing over de afbuiging.
Noemen we de leding van een electron e en de massa m, dan
zal het electron, na een potentiaalverschil E te hebben door
lopen, een hoeveelheid energie hebben gelijk E.e erg, indien E
in electrostatische eenheden (e.s.e.) is uitgedrukt, of E.e electron-volts, wanneer E in volts is gegeven.
Dit is als volgt in te zien. Per definitie is het potentiaal van
een punt in e.s.e. de hoeveelheid arbeid, die verricht moet
worden om een eenheid van positieve lading vanuit het onein
dige naar dat punt te brengen. Dit geldt ook voor een ander
punt, en nu is het duidelijk, dat dus het potentiaalverschil
tussen twee punten de hoeveelheid energie is, die verricht
moet worden, om de eenheid van positieve lading van het ene
punt naar het andere te brengen.
Heeft een electron bij het doorlopen van bovengenoemd
potentiaalverschil een snelheid v verkregen, dan is zijn arbeids24
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vermogen y2m.v- erg. Stellen we deze hoeveelheden aan elkaar
gelijk, dan is dus:
i m.v- = E.e
waaruit we de snelheid v op kunnen lossen:

’-V

2E — cm/sec
m

(2)

Hierin zijn e en m constant. Drukken we nu E in volts uit,
dan is de snelheid van het electron te vinden uit:
v = 5,9 . 107 VË

cm/sec ])

(3)

0

De verhouding — kan n.1. worden bepaald en bedraagt
l,76.10s C/g wanneer men practische eenheden gebruikt en
5,27.1017 e.s.e./g wanneer men electrostatische eenheden ge
bruikt.
Noemen we de spanning tussen de afbuigplaten van een
electronenstraalbuis V en de afstand tussen de platen d, dan
is de veldsterkte van het electrisch veld:
V
F=
d
De kracht, die het electron in het veld ondervindt, is dus:
V.e
K
(4)
d

scherm-

+E

V

*>

1

-►

■O ‘

o.

jr

Figuur 21: Berekening van de electrostatische afbuiging.
1) Deze formules gelden slechts bij versnellingsspanningen beneden
ongeveer 15 000 volt.
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K
Daar K = m.a is a=—, zodat de versnelling, die het electron
m
in de richting van het veld ondergaat, gelijk is aan:
_ V.e
(5)
d
d.m
De tijd, die het electron tussen de platen doorbrengt, be
draagt:
1
(6)
v
waarin 1 de lengte van de platen en v de snelheid voorstelt.
(Zie fig. 21.)
De snelheid, die het electron bij het verlaten van het electrisch veld heeft verkregen, is te ontbinden in een component
evenwijdig aan de platen, gelijk aan de snelheid bij het binnen
treden van het electrisch veld, dus gelijk aan v, en een com
ponent loodrecht op de platen, die gelijk is aan:
v' = at
Substitueren we hierin de uitdrukkingen (5) en (6) voor de
versnelling respectievelijk de tijd, dan is dus:
v' =

V.e.1
d.m.v

f7)

Vanaf het ogenblik, dat het electron het veld der afbuigplaten verlaat, wordt de beweging eenparig. De tijd die nodig
is voor het bereiken van het scherm bedraagt:
v

(8)

als we L de afstand van de randen der afbuigplaten tot het
scherm noemen.
Willen we de afwijking van de spot op het scherm berekenen
(het stukje p), dan moeten we dus de weg berekenen, die het
electron in een richting loodrecht op de afbuigplaten •
heeft afgelegd. Gedurende de tijd, dat het electron tussen de
platen was, was de beweging loodrecht op de platen eenparig
versneld, zodat we de afgelegde weg kunnen berekenen uit:
S= ± a.t2
Vullen we voor a de uitdrukking (5) en voor t de uitdruk
king (6) in, dan vinden we:
i V.e.12
S
(9)
* d.m.v2
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Gedurende de tijd, dat het electron van de afbuigplaten naar
het scherm ging, is de beweging loodrecht op de afbuigplaten
eenparig geweest, zodat we de afgelegde weg kunnen bereke
nen uit:
S' = v't'
Vullen we voor v' en t' de in (7) en (8) gevonden waarden,
dan vinden we:
S'

V.e.l.L.
d.m.v2

(10)

De totaal afgelegde weg loodrecht op de afbuigplaten is dus
de som van de in (9) en (10) uitgerekende wegen:
1 V.e.12
S totaal = P --- S -j- Sr --- -§■“
d.m.v2

V.e.l.L.
d.m.v2

(11)

Deze uitdrukking kan ook als volgt worden geschreven:
V.e.1
P = d.m.v2

(11 + L)

Substitueren we hierin de in (2) gevonden uitdrukking voor
v, dan is dus:
1
V.e.1
(■H + L)
P = d.m
2E —
m
V.l
1
V.e.1
(■|1 + L)
(12,
E.d.
t i l
d.m
Wanneer de lengte van de afbuigplaten klein is t.o.v. de
afstand van de platen tot het scherm, dus 1‘klein t.o.v. L, dan
kunnen we -h 1 t.o.v. L verwaarlozen, en wordt de uitdrukking:

2E -

(* + >=*

1 V-l T
P = 2 E.d L

(13)

In deze uitdrukking stelt V de spanning tussen de afbuig
platen voor en E het potentiaalverschil, dat het electron heeft
doorlopen, wanneer het tussen de afbuigplaten komt. Noemen
we deze beide respectievelijk Vp en Vn (waarbij Va de span
ning is op de laatste anode vóór de afbuigplaten), dan gaat de
uitdrukking over in:
i Vp-1
p= 2 V^dL
hetgeen we gedeeltelijk reeds1 in de uitdrukking (1) gemeld
27

hebben. Bij het afleiden van bovenstaande formules hebben we
steeds aangenomen, dat het veld homogeen is tot aan de randen
van de afbuigplaten, en dat daarbuiten geen veldsterkte heerst.
Tengevolge van het randeffect der platen, zal het veld bij de
randen vervormd zijn, waardoor de formules( 12) en (13) in de
practijk niet geheel juiste uitkomsten geven.

-

We hebben dus een uitdrukking gevonden voor de afwijking
van de spot bij electrostatische afbuiging. We willen nu eens
de electromagnetische afbuiging bekijken.
Noemen we de veldsterkte van het magnetisch veld H, dan
zal een electron, dat zich door het veld beweegt met een snel
heid v, een kracht ondervinden:

Kr

P
i'

(14)

K = H.e.v.

De beweging, die het electron uit zal voeren, zal een rote
rende zijn, en noemen we de straal van de baan R, dan is dus
de centripetale kracht:
: -•

K=

m.v2
R

(15)

Daar de krachten K uit (14) en (15) gelijk moeten zijn, kun
nen we stellen:
m.v2
(16)
H.e.v.
R

"
•A,

Lossen we hieruit R op, dan is:
R=

m.v.
Re.

(17)
L_

H
«- 1 H

scherm-

(

mm
mm

-

o*':.

>

d

Sw *

a

\'l
*
Figuur 22: Berekening van de electromagnetische afbuiging.
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Noemen we de hoek, die de afgebogen straal met de oor
spronkelijke richting maakt, 3 (zie fig. 22), dan is:
boog 3
R

1
K

wanneer 1 klein is t.o.v. R.
Noemen we weer L de afstand van het afbuigend veld tot
aan het scherm en p de afwijking van de spot op het scherm,
dan is:
boog 3
_1_
p = L.tg 3 =L. Zl 3 =
R
R
als 3 klein is (dan is n.i. tg3 gelijk aan 3).
Substitueren we hierin de in (17) gevonden waarde voor R,
dan krijgen v/e de afwijking op het scherm, n.1.:
L.l.H.e.
P
m.v
Substitueren we hierin nog voor v de in (2) gevonden uit
drukking, dan gaat p over in:
L.l.H. \ / e
P“ 1/jT \/ 2.m

(18)

e
Daar in deze uitdrukking, behalve — voor een bepaalde
m
buis L en I constant zijn, is dus:
H
P=

cVz

waarin c een constante is, afhankelijk van de constructie van
de buis.
De afwijking van de spot blijkt dus evenredig te zijn met de
veldsterkte, die voor een bepaalde spoel evenredig is met de
stroom door de spoel. De afwijking is dus te regelen, door de
stroom door de afbuigspoelen te regelen.
N.B. Bij deze beschouwing is de axiale snelheidsveranderingder electronen in het magnetisch afbuigend veld verwaar
loosd, hetgeen toelaatbaar is.
c.

Bepaling van de verhouding—.

Met behulp van het voorgaande kunnen we gemakkelijk de
bepaling van de verhouding tussen lading en massa van een
electron nagaan.
29
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In een magnetisch afbuigend veld is de kracht op een electron
uitgeoefend:
K = H.e.v, = H.e.

V

2.E.—
m

Dit is de uitdrukking (14) waarin voor v de uitdrukking (2) is
gesubstitueerd.
In een electrostatisch afbuigend veld is de kracht op een
electron uitgeoefend:
V
K
. e
d
Dit is de uitdrukking (4).
Met behulp van een speciale electronenstraalbuis, waarbij
we, zowel door magnetische als door electrostatische afbui
ging een uitwijking van de spot kunnen krijgen, kunnen we
de verlangde verhouding berekenen. Namelijk is:
H.e.

V

2.E.— = V
d * 6
m

(19)

V2
_
e
zodat — —
m
2.d2.H2.E
Voor een bepaalde waarde van d en E, meet men de waarden
van V (de spanning op de afbuigplatén) en H (welke te bere
kenen is uit de waarden van de stroom door de afbuigspoelen).
Evenwel geeft deze methode geen grote nauwkeurigheid.
d.

Gevoeligheid bij hoge frequenties.

Bij hoge frequenties gaat de looptijd der electronen een rol
spelen. Nemen we aan, dat op de tweede anode van een buis
een spanning van 1200 V staat, dan kunnen we de snelheid der
electronen berekenen met behulp van uitdrukking (3):
v = 5,9 . 107l/ë = 5,9 . 107 V 1200 = 204.107 cm/sec.

>

.
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Drukken we dit uit in km/sec., dan is dus v = 20400 km/sec.
We zien dus dat de electronen een geweldige snelheid hebben.
Om te berekenen, hoe lang een electron tussen de afbuigplatén
vertoeft, hoeven we slechts de lengte van de platen te weten
Nemen we een practische waarde: 20 mm, dan zal de tijd dus
zijn:
2
1
1
X 10-6 sec.
=. io-9 =
V
2.109
1000
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wanneer we alles in cm uitdrukken en de snelheid tot 20.000
km/sec. afronden. Die tijd is dus in de orde van grootte van
een duizendste microseconde. Bij een frequentie van 1000 MHz
zal een periode dus juist de tijd duren, die een electron nodig
heeft, om tussen de platen te gaan. D.w.z. dat het electron
eerst tengevolge van de eerste helf van de periode een uitwij
king in de ene, en tengevolge van de tweede helft van de
periode een even grote uitwijking in de andere richting krijgt.
Het resultaat zal zijn, dat de spot op het scherm in het geheel
geen uitwijking krijgt, en dat bij deze frequentie dus niets
gemeten kan worden. Het enige wat te doen is, is bij een
bepaalde buis, waar de lengte van de platen vaststaat, de
anodespanning te variëren, zodat de snelheid der electronen
zal veranderen.
Voor een bepaalde anodespanning, waarbij de looptijd der

u
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Figuur 23: Gevoeligheid van een paar afbuigplaten als functie
van de frequentie.
Looptijd der electronen: 10-9 sec. Maxima bij p/2: W2! 2^2: 31/?: 4*/2> enz.) X
1000 MHz. Ten opzichte van maximum bij 500 MHz bedraagt de waarde van
de gevoeligheid bij de maxima respectievelijk 1; V3: l/$; l/y. V9; enz.

electronen tussen de afbuigplaten een duizendste microseconde
bedraagt, is de gevoeligheid van het platenstel in een grafiek
uitgezet. (Zie fig. 23.)
We zagen dus, dat wanneer de looptijd der electronen gelijk
is aan de periode van de te meten frequentie, geen uitwijking
verkregen wordt. Daarentegen valt het niet moeilijk in te zien,
dat een maximum uitwijking verkregen wordt, wanneer de
looptijd gelijk is aan een halve periode, immers dan krijgt het
electron slechts in één richting een afwijking. Noemen we dus
weer 1 de lengte van de platen en v de snelheid der electronenr
dan moet:
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looptijd electronen = -£■ . de periode
1
v

1
_ ________ __________
2 ' de frequentie

j.

T

1
f

Lossen we hieruit v op, dan vinden we de snelheid van de
electronen voor een maximale gevoeligheid van de afbuigplaten bij een bepaalde frequentie f:
v = 2.f.l

(20)

waarin:
v = snelheid der electronen.
1 — de lengte van de afbuigplaten.
i = de frequentie van de te onderzoeken spanning.

'
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Men kan zich natuurlijk afvragen, wat er gebeurt, als de
looptijd der electronen gelijk is aan I/2 periode van de meetfrequentie. Dan zal elk electron gedurende de eerste halve
periode een Uitwijking in de ene richting, gedurende de tweede
halve periode een even grote uitwijking in de andere richting
en tenslotte gedurende de derde halve periode een uitwijking
. in de eerstgenoemde richting krijgen. Uiteindelijk wordt dus
de uitwijking bepaald door de laatste halve periode, omdat de
tweede halve periode het effect van de eerste teniet doet. Deze
uitwijking echter is kleiner, dan wanneer slechts één halve
periode werkzaam is, want gedurende de tijd, dat de laatste
(derde) halve periode werkzaam is, lopen de electronen maar
over een derde van de lengte der platen. Het is dus alsof één
halve periode werkzaam is, maar de lengte van de afbuigplaten
tot een derde is teruggebracht, waardoor de gevoeligheid ook
tot een derde verminderd wordt, zoals uit (13) volgt.
In fig. 23 is nu niet de gevoeligheid als functie van de loop
tijd der electronen uitgezet voor een bepaalde frequentie, doch
de gevoeligheid als functie van de frequentie voor een bepaalde
looptijd der electronen. Het is duidelijk, dat voor een frequentie
van 1000 MHz de gevoeligheid nul is. Voor een lagere frequen
tie zal de periode groter worden. Voor een hogere frequentie
wordt de periode kleiner, zodat méér dan een periode werk
zaam is, totdat een maximum bereikt wordt, waarbij dus net
een halve periode méér dan één periode werkzaam is, dus
. totaal 1J4 periode. Daarna neemt de gevoeligheid weer af, tot
dat juist 2 perioden werkzaam zijn, waarbij dan de gevoeligheid
weer gelijk is aan nul. Het laatst genoemde maximum bedraagt
echter slechts een derde deel van het voorgaande maximum,
door dé schijnbare vermindering van de lengte der platen. Bij
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gebogen, schuine en geknikte afbuigplaten wordt dit iets
ingewikkelder.
e. Nadere beschouwing over focussering.
In hoofdzaak zijn er drie methoden om een scherp focus te
krijgen in een electronenstraalbuis:
Electrostatische focussering.
Electromagnetische focussering.
Gasfocussering.
De electrostatische focussering, waarbij dus de bundeling der
electronen tot stand wordt gebracht door een electrostatisch
veld tussen eerste en tweede anode, hebben we reeds leren
kennen. Deze methode wordt meestal toegepast in buizen voor
oscillografen.
De magnetische focussering, die meestal in buizen voor tele
visie wordt toegepast, maakt gebruik van het magnetisch veld
van een focusseringspoel, die om de hals van de buis wordt
aangebracht. Tengevolge van het magnetisch veld zullen de

Figuur 24: Berekening van magnetische focussering.

electronen, die niet in de richting van de as, het veld binnen
treden, naar de as teruggebogen worden, waarbij alle electro
nen in één punt samenkomen.
Dit kan gemakkelijk worden aangetoond aan de hand van
fig. 24. Nemen we aan, dat een electron bij het binnentreden
van het veld een hoek # met de as maakt, dan kan zijn snelheid
v ontbonden worden in een snelheid v sin# loodrecht op de
as en een snelheid v cos# evenwijdig aan de as. Op de compo
nent v cos# wordt door het magnetisch veld, 'dat evenwijdig
3
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aan de as gericht is, geen kracht uitgeoefend, doch wel op de
component loodrecht op de as dus loodrecht op het veld. Men
kan aantonen, dat er een spiraalvormige beweging ontstaat,
waarbij de centripetale kracht op de component v sina gelijk
is aan:
m (v sina)2
(21)
dyne.
R
De kracht door het magnetische veld is ook:
(22)

H.e.v sina
■

waarin:
H' = de veldsterkte van het magnetische veld.
e = de lading van een electron.
Stellen we de uitdrukkingen (21) en (22) aan elkaar gelijk,
dan wordt:
m (v sina)2
= H.e.v sin a
R
en lossen we hieruit R op, dan is:
m (v sina)2 _ m v sina
(23)
R
H.e.v sina
H.e
Het electron beweegt zich langs een baan met een straal R,
waarvan de lengte dus per omwenteling 2tt R bedraagt met
een snelheid v sina.
Noemen we de tijd voor het beschrijven van één omwente
ling t, dan is:
t

weg

2 TT R

snelheid

v sina

Substitueren we in deze uitdrukking voor R de in (23) ge
vonden waarde, dan is:
2 7T m.v.sin a
H.e.v.sina

2 TT m

~HjT~

(24)

In deze laatste uitdrukking komt de hoek a, die het electron
bij het binnentreden van het magnetisch veld met de as maakt,
niet voor, dat wil dus zeggen, dat alle electronen, welke hoek
zij ook met de as maken bij het binnentreden van het veld, in
hetzelfde punt van de as zullen samenkomen. Uit (24) volgt
wel, dat t afhangt van de veldsterkte H, zodat het focus met
behulp van H, d.w.z. met de stroomsterkte, door de concentratiespoel kan worden geregeld.

We kunnen ook een uitdrukking vinden voor de veldsterkte
H. Noemen we de afstand van de focusseringspoel tot het
scherm L, dan moeten de electronen in de tijd t het scherm
bereiken, en daarbij in de richting van de as een weg L af
leggen. De snelheid in de richting van de as bedraagt v, zodat
L = v.t. (daar # klein is, is cos cc practisch = 1).
Substitueren we voor t de in (24) gevonden uitdrukking,
dan is:
2 TT v.m

H=-

L.e

(25)

De focussering met gas werd in 1920 door den Amerikaan
Van der Bijl aangegeven. Hierbij wordt een hoeveelheid Argon
(10-2 mm) of Helium (2.10-3 mm) in de buis aangebracht.
De electronen zullen de
a = la Vg-karakteristiek
Ia
moleculen van het gas in
b = Ionendichtheid = f(Vg)
de buis ioniseren doordat
In de buurt van punt P is
de gunstigste Vg voor
ze bij botsing electronen
scherp focus
vrij maken. Deze positieve
va "
ionen zullen een positieve
kern vormen langs de as,
en door hun veel grotere
traagheid dan de electro
nen, zullen ze de electro
nen naar zich toe trekken,
dus naar de as. Met deze
wijze van focusseren zijn
spotdiameters’ van 0,2 tot
v9
0,5 mm te verkrijgen. Is de
Figuur 25: Verloop van de ionisatie- spanning op de wehneltdichtheid als functie van Vg.
cilinder laag, dan zullen
geen ionen ontstaan, ter
wijl ook bij hogere waarden van Vg de ionendichtheid kleiner
wordt. Volgens Von Ardennen verloopt dit ongeveer als in
fig. 25.
Het is duidelijk, dat er maar een klein gebied is, waar een
behoorlijke focussering optreedt, zodat men niet geheel vrij is
in de keuze van de spanning op de wehneltcilinder. Varieert
men deze spanning zodanig, dat men van een kleine straal
stroom naar een grotere overgaat, dan vindt men achtereen
volgens twee waarden van de spanning, waarvoor een scherp
focus wordt verkregen. De eerste (bij lage straalstroom) is de
juiste, en van de tweede te onderscheiden, doordat deze laatste,
tengevolge van de grote straalstroom, een ring om de spot
geeft. Dit houdt in, dat gas-focussering niet te gebruiken is,
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daar waar verschillende waarden van de wehneltcilinderspanning worden gebruikt, hetgeen b.v. bij televisie het geval is.
Een typische fout, die bij gasfocussering optreedt, is de vermin
dering van de gevoeligheid bij
kleine afbuigspanning. Dit ont
staat, doordat de ionen een ruimtelading vormen tussen de afbuigplaten. Daalt de afbuigspanning
beneden deze ruimteladingspotentiaal, dan zal de gevoeligheid min
der zijn. Men kan dit constateren,
door een schuine lijn op de buis te
zetten (b.v. op de wijze als in
fig. 16a weergegeven). De lijn ver
Vermindering schijnt dan in de vorm van fig. 26.
Figuur 26:
van de gevoeligheid bij kleine Dit verschijnsel is natuurlijk niet
afbuigspanning bij buizen met te constateren bij een horizontale
gasvulling.
of verticale lijn.
Het grootste bezwaar van gas-focussering is wel, dat door de
traagheid der ionen, deze de snelle veranderingen in stand van
de electronenstraal niet kupnen volgen bij hoge frequenties,
zodat ook om deze reden gas-focussering practisch niet toe
gepast wordt.
f. Tijdbases dienen, zoals reeds gemeld, om een grootheid
als functie van de tijd uit te zetten. Een tijdbasis kan lineair
zijn, doch vaak gebruikt men ook niet lineaire tijdbases. Er
bestaat een zeer groot aantal schakelingen, en het zou te ver
.voeren deze hier te bespreken. We zullen ons dus beperken
tot de hoofdzaken.
Men kan de tijdbases in hoofdzaak verdelen in:
1. Schakelingen, die met wisselstroom gevoed worden.
2. Schakelingen, die met gelijkstroom gevoed worden.
1. Onder de schakelingen, die met wisselstroom gevoed
worden, zijn te rekenen: Sinusvormige tijdbasis en cirkel
vormige tijdbasis. De eerste wordt verkregen door een sinus
vormige spanning aan de horizontaal afbuigende platen aan te
leggen. S.oms wordt hierbij de terugslag (zie later) onderdrukt,
door een negatieve spanning aan de wehneltcilinder aan te
leggen, omdat de terugslagtijd van een sinusvormige tijdbasis
niet klein is t.o.v. de oplooptijd.
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De cirkelvormige tijdbasis wordt gebruikt
voor polaire oscilloc
grammen. We zagen
reeds in fig. 16 hoe deze
] I
tijdbasis opgebouwd
wordt uit twee sinus
vormige spanningen,
R
welke een faseverschil
van 90° hebben. Een
eenvoudige schakeling
0voor het verkrijgen van
een cirkelvormige tijd
Figuur 27:
basis geeft fig. 27. Daar
Schakeling voor cirkelvormige tijdbasis.
de beide spanningen
niet alleen 90° in fase
moeten verschillen, doch ook eenzelfde amplitude moeten heb
ben, is R variabel gemaakt, en moet natuurlijk zo worden inge
steld, dat:
1
R =
&

cc C

2. De meeste tijdiobasisschakelingen
werken echter op een
gelijks troombron.
Ri
Hierbij verandert de
spanning over een
V
►
capaciteit, waarbij de
neonlamp
stroom constant
wordt gehouden, of
verandert de stroom
«2
door een zelfinductie,
synchr.
waarbij de spanning &
C2
constant is. Een schakeling, waarbij de Figuur 28: Zaagtandgenerator met neonbuis.
spanning over een
condensator varieert,
is in fig. 28 getekend. In fig. 29 is aangegeven, hoe de spanning
met de tijd varieert. We zien hieruit, dat ten eerste de oploopspanning niet lineair met de tijd toeneemt. Dat is nu eenmaal
inhaerent aan het laden van een condensator over een weerstand. Ten tweede zal de amplitude van de spanning aan Ci
bepaald worden door het verschil tussen ontsteek- en dootspanning van de neonbuis. De condensator laadt zich n.1. op
over Rlt Bereikt hij een spanning gelijk aan de ontsteekspan-
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Figuur 29:
Verloop van de zaagtandspanning met schakeling van fig. 28.
ning van de neonbuis, dan zal deze geleidend worden, waardoor
de condensator snel over de buis ontladen wordt, totdat de
doofspanning is bereikt .Daarna is de neonbuis niet geleidend
meer, en laadt Ci zich dus weer op over Ri.
Het is voor deze schakeling van belang een hoge waarde
+0#•
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0Figuur 30: Tijdbasisschakeling met gastriode.
cV-

van Vb en van Ri te nemen. De frequentie van de span
ning kan worden geregeld met behulp van Ci en RtAl spoedig werd in deze schakeling Ri vervangen door een
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verzadigde diode. Daar dit echter ook bezwaren had, ging men
over op een penthode. Zoals bekend heeft de penthode een
Ia'Va- karakteristiek, die bijna horizontaal loopt voor een groot
gebied. Door te zorgen, dat men boven de knik van de karakte
ristiek werkt, zal ondanks het veranderen van Va de stroom
door de keten (Ia) constant blijven.
Een schakeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gastriode, is aangegeven in fig. 30. Hierbij moet evenals bij de
neonlampschakeling, een bepaalde ontsteek- en doofspanning
bestaan, terwijl het verschil
Ia
tussen deze kan worden ge
regeld, door de spanning aan
het rooster van de gastriode
te variëren. Hiermede is dus
een middel om de amplitude
van de verkregen spanning
te regelen.
De gastriode is een buis,
welke een (meestal indirect
verhitte) kathode heeft, een
rooster en een anode. De
* va buis is gevuld met een gas
Figuur 31: Ia-Va -kar. van gastriode.
een lage druk. Door zijn
eigenaardige Ia-Vn-karakteristiek zal Ia bij een bepaalde Va (bepaald door de waarde van
Vg) plotseling snel stijgen: de buis wordt geleidend. (Zie
fig. 31.)
Een nadeel van schakelingen met gastrioden is, dat ze niet
geschikt zijn voor frequenties boven de 50 KHz.
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Figuur 32: Multi-vibrator schakeling.
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Fig. 32 geeft een scha
keling met de zgn. multivibrator. Deze is niets an
ders dan een tweetraps
ab-i
weerstandversterker,
waarvan
de uitgang op de
a
ingang geschakeld is. De
a&2
werking is in het kort als
volgt. Nemen we om te be
ginnen aan, dat de linkerbuis geen stroom trekt,
dan is Va = Vb Indien
b
nu de buis wel stroom
gaat trekken, dan zal
V
9^-1
Vn dalen. Deze daling
wordt via de condensator
Co aan de rechterbuis
doorgegeven. De rechter
buis trekt wel stroom, zo_ dat een daling aan het
V
9-1 b2
stuurrooster een vermindering van de anodestroom tengevolge zal heb
o
ben. Hierdoor stijgt dus
F i g u u r 33: Verloop van de spanningen Va van de rechterbuis, en
op anode en rooster der buizen van deze stijging wordt via de
de schakeling van fig. 32.
andere condensator Ci
doorgegeven aan het roos-
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Figuur 34: Drie-penthoden tijdbasisschakeling (vereenvoudigd schema).
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ter van de linkerbuis, waardoor weer de anodestroom nog meer
gaat stijgen. Dit gaat zo snel, dat een steile flank ontstaat. (Zie
fig. 33a.) Tenslotte zal Va van de rechterbuis gelijk zijn aan Vb
Nu gaat de condensator C2 zich ontladen over R2, totdat de
spanning op het rooster van de rechterbuis zover gestegen is,
dat de buis stroom gaat trekken. Dan begint hetzelfde, maar
daarbij zijn de functies van rechter- en linkerbuis verwisseld.
Hoewel de lineaire
VC^
tijdbasis niet altijd
nodig is, is hij toch
van zo groot belang,
dat hij in de meeste
oscillografen inge
bouwd is. We zullen
3
thans een schakeling
beschouwen, die door
Philips ontwikkeld is,
en bekend is onder
de naam van drieVg1 b2
penthode schake
ling 1). In fig. 34 is
de schakeling weer
gegeven. Bx is de
penthode,
die
de
stroom door de con
densator Ci constant
moet houden. Het
ontladen van deze
condensator ge
schiedt over B2, ter
Vgl &3
wijl B3 bedoeld is, om
de ontlading zeer
snel te doen plaats
hebben, teneinde ho
ge frequenties te be
U&3
reiken.
Gedurende het op
laden van Ci vloeit
door B3 een stroom
van 3,5 mA. (Zie fig.
Figuur 35: Verloop van spanningen en stro 35f.) Hierdoor ont
men op verschillende punten van de tijdbasis- staat een spanningsschakeling van fig. 34.
val van 350 Volt over
R-i, waardoor het rooster van B2 t.o.v. de anode een negatieve
spanning van 350 V heeft. De kathode van B2 heeft t.o.v. de
vr

1) Philips Monatsheft.
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anode een spanning, die gelijk is aan de spanning over conden
sator Ci. Dus heeft de kathode t.o.v. het rooster een spanning
gelijk 350 V — Vc, en als VCl stijgt, hetgeen tijdens de la
ding gebeurt, zal er een ogenblik komen, dat de stuurroosterspanning van B2 boven het afknijppunt stijgt, waardoor B2
stroom gaat trekken. Dan zal natuurlijk ook het schermrooster
van deze buis stroom trekken, waardoor een spanningsval zal
ontstaan over R3 (fig. 35b). Zolang deze spanningsval er niet
was, had condensator C2 de volle batterijspanning, maar nu
daalt Vc2, hetgeen gepaard gaat met een ontlaadstroom o.a.
door R-3, waardoor het stuurrooster van B3 een negatieve span
ning krijgt. Hierdoor daalt Ia van B3 (zie fig. 5f) en daarmee
de spanningsval over R4. Het gevolg hiervan is een stijging van
de spanning aan het stuurrooster van B2, waardoor de anodestroom van deze buis wederom stijgt, evenals de schermroosterstroom. Dit laatste geeft een nog grotere spanningsval over R:}
en dus een nog lagere spanning aan het stuurrooster van B3.
De anodestroom van B2 stijgt dus, tengevolge van de samen
werking met B3, zeer snel. (Zie fig. 35d.) Hierdoor wordt de
spanning van Cx snel verminderd, hetgeen, zoals reeds werd
gemeld, de opzet is.
Inmiddels is de condensator C2 ontladen, zodat de stroom
door R5 kleiner is geworden en tenslotte nul wordt. Het rooster
van B3 wordt dus minder negatief, en de anodestroom van deze
buis stijgt, waardoor de spanningsval in R4 stijgt, en B2 een
grotere negatieve spanning krijgt. Hierdoor daalt ook de stroom
door deze buis, en dus ook de spanningsval aan R3, waardoor
condensator C2 nog minder aanleiding heeft om zich te ont
laden, indien dit nog niet helemaal was geschied; integendeel,
Co zal zich weer moeten opladen. Hierbij stroomt een laadstroom door R5,.die tegengesteld is aan de zojuist gemelde
ontlaadstroom, en het stuurrooster van B3 positief maakt. We
zien, dat we weer in een kringetje ronddraaien, zodat de stroom
van B3 zeer snel zal toenemen. Hetgeen inhoudt, dat de span
ningsval over R4 zeer snel toeneemt, waardoor B2 zeer snel
geheel afgeknepen wordt. Dan kan Ct opnieuw over Bi op
geladen worden.
Het is duidelijk, waarom Cx omschakelbaar is gemaakt voor
verschillende capaciteiten. De capaciteit van Cx bepaalt o.a. de
tijd, die nodig is, om een bepaalde spanning te krijgen (indien
' de stroom constant is, hetgeen het geval is, dank zij de penthodë Bx), en we hebben dus een grove instelling van de
frequentie van zaadtandspanning. Een fijne instelling wordt
verkregen, door de stroom te regelen, dus de stroom door Bi,
hetgeen geschiedt door de schèrmroosterspanning van Bx met
behulp van Rx te variëren.

:
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Men kan zich nu nog afvragen, waarom ook C2 omschakelbaar is gemaakt.
Zoals uit fig. 35e blijkt, krijgt het stuurrooster van B3 op
het ogenblik, dat de stroom door B2 snel afneemt, een positieve
spanning. Het is nu zaak te zorgen, dat het stuurrooster weer
op kathodepotentiaal is gekomen, wanneer er weer stroom door
Bo gaat lopen, m.a.w. wanneer Ci weer voldoende is opgeladen.
Als dit n.1. niet het geval zou zijn, zou op het ogenblik, dat
C[ zover geladen is-, dat B_> moet beginnen te geleiden, de
stroom door B3 te groot zijn, waardoor de spanningsval over
R-i te groot en dus de spanning aan het stuurrooster van Bo
te laag zou zijn. D.w.z. B2 zou niet gaan geleiden, en Ci zou
zich verder opladen, totdat er wel een evenwicht zou zijn. Dit
zou inhouden, dat de spanning tot welke Ci zich laadt, niet
constant zou zijn, m.a.w. de amplitude van de zaagtandspanning zou niet constant zijn. Daar we een constante amplitude
wensen van de zaagtandspanning, ook al wordt de frequentie
groter, is het gewenst de waarde van C2 zo klein mogelijk te
kiezen, zodat hij snel opgeladen is, en de stroom door Rö, die
een positieve spanning aan B3 geeft, snel verdwijnt.
Hier staat tegenover, dat wanneer men de waarde van Co
te klein maakt, bij lage frequenties de spanningsverandering
over R.3 geen voldoende spanningsverandering aan het stuur
rooster van B3 veroorzaakt. Hiervoor is C2 omschakelbaar ge
maakt, en wel geschiedt het omschakelen gelijktijdig met Ci.
g. Synchronisatie. Teneinde een oscillogram te kunnen be
kijken is het nodig, dat het op het scherm van de buis stil
staat. Dit houdt in, dat de periode van de tijdbasis enige malen
begrepen is op die van de te onderzoeken spanning. Nu kan
men dat wel met behulp van de frequentiefijnregeling van de
tijdbasis instellen, maar wanneer geen speciale maatregelen
worden genomen, zal het beeld na korte tijd toch op het
scherm gaan ,,lopen", doordat de verhouding der frequenties
van tijdbasis en meetspanning niet constant blijft. Het is dus
noodzakelijk de tijdbasis met de meetfrequentie te synchro
niseren. Dit bestaat in principe hierin, dat een spanning, die
ontleend wordt aan de meetspanning, op een punt van de
tijdbasisschakeling wordt aangesloten, en deze als het ware
dwingt een bepaalde frequentie aan te houden, die bepaald
wordt door de frequentie van de meetspanning.
In de schakeling van fig. 34 is als punt gekozen het stuur
rooster van B3. Dit punt is zo gevoelig, dat geen extra ver
sterking van de meetspanning nodig is. Via een kleine con
densor (C3) wordt nu de meetspanning op B3 aangesloten.
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C3 moet zo klein mogelijk zijn, om een zo klein mogelijke
belasting te vormen op de meetspanning. Daarentegen zal
C3 voor lagere frequenties een grote weerstand hebben, waar
door het rooster van B3 niet genoeg beïnvloed wordt. Dit is
evenwel niet zo’n bezwaar, aangezien bij lagere frequenties
het instellen van een stilstaand beeld met de fijnregelknop
van de tijdbasis gemakkelijker gaat, dan bij hogere frequen
ties.
h. Versterkers. Zoals we reeds terloops in de inleiding
meldden, is de electronenstraalbuis niet zo gevoelig, en moet
in vele gevallen de te onderzoeken spanning, alvorens aan
de afbuigplaten van de buis aangesloten te worden, eerst
worden versterkt.
Daar het juist de bedoeling is met de electronenstraaloscillograaf zowel lage als hoge frequenties te onderzoeken, kan
deze versterker niet van het type zijn, zoals gebruikt wordt
voor geluidsversterking, daar deze versterkers in de regel,
als ze héél goed zijn, boven 15000 Hz snel in versterking
verminderen. In de radiocommunicatie kent men wel hoog
frequent versterkers, maar daar is het dan meestal juist te
doen om de versterking van één bepaalde frequentie of een
betrekkelijk smalle band, waarbij met behulp van kringen de
andere frequenties opzettelijk verzwakt worden.
Indien we een~ zo breed mogelijke frequentieband willen
versterken komt alleen weerstandkoppeling in aanmerking, en
we zullen nagaan, waarom de versterking op een bepaald punt
begint te verminderen.
In fig. 36 is de weerstandkoppeling tussen twee trappen
van een versterker gete
kend. De vermindering in
versterking bij de hoge fre
quenties is te wijten aan de
schadelijke parallelcapacitei1 ten. Deze bestaan uit: Anodecapaciteit van de eerste
rooótercaversterkerbuis,
paciteit van de volgende
buis, bedradingscapaciteit en
cak ™ Anodecapaciteit van de buis
capaciteit van de onderdelen
Cb - Bedradingscapaciteit
t.o.v.
aarde.
Co “ Capaciteit van de onderdelen t.o.v. aarde
De vermindering in ver
Cgk " Roostercapaciteit van de volgende buis
sterking bij de lage frequen
C = Koppelcondensator
ties is te wijten aan de scheiF i g u u r 36: Parasitaire-capaeiteiten dingscondensator C.
bij weerstandkoppeling.
t
. .
Deze laatste oorzaak is ge-
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heel weg te nemen, door geen scheidingscondensatoren toe
te passen, hetgeen ingewikkelder schakelingen voor gelijk
stroom tengevolge heeft. Echter worden dan alle lagere fre
quenties gelijkmatig doorgegeven, ook de frequentie nul,
hetgeen betekent, dat de versterker gelijkspanningsvariaties
doorgeeft.
De eerstgenoemde oorzaak echter kan nooit geheel worden
weggenomen. Alleen de bedradingscapaciteit kan men zoveel
mogelijk verminderen door korte, doelmatig aangebrachte
verbindingen, terwijl de capaciteit der onderdelen tegen aarde,
kan worden verminderd door een zo gunstig mogelijke op
stelling der onderdelen.
Het is echter niet mogelijk de totale parallelcapaciteit
kleiner te maken dan 20 a 30 pF.
Daar we alle schadelijke capaciteiten parallel kunnen den
ken aan de anodeweerstand van de eerste buis, kunnen we
nagaan, welke invloed deze op de versterking zullen hebben.
Nemen we voor de totale schadelijke capaciteit 40 pF, dan is
dit in ohmse waarde uitgerekend:
cirkelfreq.

1
uC

10
102
103
104
105
106

4.108
4.107
4.106
4.105
4.104
4.103

104
104
104
104
104
104

Zn

Verzwakking

104
104
104
104
0,97.104
0,37.104

0°/o
0%
0%
0%
3%
63 °/o

We zien, dat bij 1 MHz de versterking niet veel meer is.
Daarentegen, wanneer we de anodeweerstand kleiner zouden
maken, zou de schadelijke capaciteit pas bij hogere frequentie
invloed uit gaan oefenen. De versterking zou dan kleiner zijn.
Men moet dus een compromis zoeken, tussen versterking en
breedte van de te versterken frequentieband, en wanneer men
de grens naar de hogere frequenties wil verschuiven, moet
men met een kleine versterking per trap genoegen nemen.
Een gevolg van de zo klein mogelijke waarde van Ra is,
dat men buizen uitzoekt met een zo groot mogelijke steilheid.
Teneinde de frequentiekarakteristiek aan de kant der hoge
frequenties uit te breiden, kan men in de anodeleiding scha45
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kelingen gebruiken, waarvan de impedantie tot een be
paalde frequentie constant is. Een dergelijke schakeling. is in
fig. 37 weergegeven. Door toepassing van tegenkoppeling
kan ook een verbetering bereikt
worden. In fig. 38 is de schakeling
getekend van een buis met stroomo
tegenkoppeling. Noemen we de to
§
o
tale schadelijke parallelcapaciteit
o
over Ra : C a i dan is dus:
“c,

o
o

R °(

O

za

o
o

±

Ra

X

Ra
J
coCa

1 + J w CaRa

en

Figuur 37: Impedantie,
die practisch constant is tot
een grensfrequentie, en
daarna snel kleiner wordt.

Rk

zk =
Rk

J
£jCk

Rk

J

1 + j« CtRt

“ck

Zonder tegenkoppeling is:
va = IaZa = S.Vi.

Ra
1 + j » CaRa

en de versterking:

va

Ra
1 + j u ^a^a

G- = zr=-

vs

Met tegenkoppeling is:

va = iaza = S(vrvk)z0 = s(vriazk)za =
S.Vi.Za - S.Ia.Zk.Za = S.Vj.Za - s.va.zk
Lossen we Vn hieruit op, dan is dus:
V.(l + s. Zk) = S. V, z a
waaruit:
Va =

S. Vj. z a

1 + -s. zk

en de versterking

c —

Z
Va
— s ____ a
Vi “
1 + S. Zk
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[

Ra

>
>

1 + j u CaRa

G = S.

«k

S. Rk

1 + i + j “ ckRk

ï__ J

Figuur: 38: Versterkerbuis met
stroomtegenkoppeling.

G =

Ca

Vullen we nu voor Za en
Z k de hierboven gevonden
uitdrukkingen in, dan is
dus:
Ra

en als RkGk — RjjCa .

«a

Ra

1 + j « CkRk -f* S.Rk

(1 -f- S.Rk) + j w CkRk

..(27)

Voor een rechte karakteristiek is in uitdrukking (26) nodig,
dat:
j u CaRa < 1
in uitdrukking (27) dat:
j u CaRa < (1 + S. Rk)
We zien dus, dat bij een bepaalde Ra en Ca de frequentie
hoger mag worden, voordat de versterking gaat verminderen,
bij toepassing van tegenkoppeling.
i. Voeding. Het voedinggedeelte van de electronenstraaloscillograaf levert, behalve de gebruikelijke gloeispanningen,
de gelijkspanning voor de anode- en schermroostervoeding
der versterker- en tijdbasisbuizen en de gelijkspanning voor
de anode-voeding van de electronenstraalbuis.
Behalve de spanning voor de tweede anode van de buis,
moet een lagere spanning geleverd worden voor de eerste
anode. Hiervoor wordt een potentiometerschakeling aange
bracht, die een belangrijke belasting vormt t'o.v. de belasting
door dq tweede anode. Deze is nl. betrekkelijk laag (ca. 150
pA). Neemt men een potentiometer van totaal 2 Mohm, dan
zal bij 2000 Volt batterijspanning de stroom hierdoor bedragen
1 mA.
Tengevolge van de betrekkelijk kleine totale afgegeven
stroom, is een voldoende afvlakking van de uit het lichtnet
gelijkgerichte spanning mogelijk bij enkelfasige gelijkrichting,
hetgeen een enkele hoogspanningswikkeling van de transfor
mator mogelijk maakt. De afvlakking kan geschieden door een
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enkele condensator, of door een filter bestaande uit een serieweerstand en twee condensatoren.
De rimpel mag niet te groot zijn, daar anders een variatie
in de helderheid van de spot zal optreden, terwijl bij grotere
rimpel ook de gevoeligheid van de afbuigplaten zal variëren,
daar de snelheid der electronen dan niet constant is. Een
periodieke variatie van de gevoeligheid zal een vervorming
van het oscillogram tot gevolg hebben, hetgeen dus in elk
geval vermeden moet worden.
In electronenstraaloscillografen aardt men de positieve
pool. We zagen reeds eerder, dat de gevoeligheid van de
afbuigplaten van de buis afhankelijk is van de snelheid van
de electronen, dus van de spanningsverschillen, die zij door
lopen.
^ Aangezien de snelheid van de electronen af moet hangen
van de spanning aan de tweede anode, mag er geen span
ningsverschil tussen de afbuigplaten en de anode bestaan.
Een lagere spanning van het platenstel dan die van de tweede
anode, zou de electronen weer afremmen, en dan heeft de
hogere tweede-anodespanning geen zin. Het gevolg is, dat de
afbuigplaten op hetzelfde potentiaal komen te staan als de
tweede anode, en daar men deze platen naar buiten uitvoert,
om de meetspanning aan te sluiten, is het om veiligheids
redenen nodig, dat de positieve zijde van de gelijkrichter ge
aard wordt. De kathode van de electronenstraalbuis komt dan
op een negatieve hoogspanning te staan, hetgeen voor de
werking van de buis geen veschil maakt.
Een hoge anodespanning aan een electronenstraalbuis geeft
een grote helderheid van de spot, hetgeen echter een grote
belasting betekent voor het scherm. Teneinde de levensduur
van het scherm en daarmede van de gehele electronenstraal
buis te vergroten, kan men in die gevallen, waar geen grote
helderheid nodig is, de anodespanning van de buis verlagen.
Daar dit liefst niet aan de hoogspanningszijde moet gebeuren,
kan men de primaire van de voedingstransformator regelen,
hetgeen een combinatie van één transformator voor alle span
ningen niet mogelijk maakt, want de gloeidraadspanningen
moeten constant zijn.
In fig. 39 is het complete schakelschema gegeven van een
voedingapparaat voor een electronenstraalbuis. Potentiometer
Ro dient voor het instellen van de helderheid, en regelt de
spanning op de wehneltcilinder. Daar deze potentiometer op de
hoge spanning van de wehneltcilinder staat, moet de isolatie
goed zijn. Het is goed de as van de potentiometer te aarden.
Dit geldt natuurlijk ook voor potentiometer Ri die het focus
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instelt, en op b.v. 500 V staat, d.w.z. bij een tweede anodespanning van 1400 V op — 900 V. Daar de electronenstraal
erg gevoelig is voor magnetische velden, en de voedingstransformatoren meestal in één kast met de buis worden ge
bouwd, moet de buis magnetisch afgeschermd zijn, opdat de
electronenstraal tengevolge van de strooivelden van de trans
formatoren niet beïnvloed wordt. Ook de opstelling van de
voedingstransformatoren is belangrijk, daar de magnetische
afscherming dan zo licht mogelijk kan worden uitgevoerd.
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Figuur 39: Algemene schakeling van het voedinggedeelte van een
eloctronenstraalbuis. R.^ en R. zijn dubbele potentiometers en dienen
voor de bèeldcentrering.
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VERSCHILLENDE TYPEN
ELECTRONENSTRAALOSCILLOGRAFEN
Afhankelijk van het doel waarvoor ze bestemd zijn, wijken
de oscillografen nogal van elkaar af, wat betreft de construc
tie van hun versterkers en tijdbases, terwijl natuurlijk de
voeding aan het gehele apparaat moet worden aangepast. We
zullen in dit hoofdstuk enige typen electronenstraaloscillografen bespreken.
a*. Electronenstraaloscillograaf voor de radio.
Deze oscillograaf, die door Philips wordt gemaakt (GM
3152), is afgebeeld in fig. 40.
De electronenstraalbuis, die in deze oscillograaf wordt ge
bruikt is de DG 9-3. De
door Philips gemaakte
buizen hebben een typenummer, dat verschillen
de eigenschappen van de
buis aangeeft. De eerste
letter geeft aan, hoe de
afbuiging van de straal
tot stand wordt gebracht.
D betekent, dat de straal
in beide richtingen langs
electrostatische weg wordt
afgebogen, M daarente
gen, dat de straal in beide
richtingen met een mag
netisch veld wordt ge
richt. De tweede letter
Figuur 40: Philips electronenstraal geeft de kleur aan, waar
oscillograaf type GM 3152.
in het scherm oplicht. G
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betekent groen, B blauw, W wit en N nalichtend. Het eerste
cijfer geeft de nuttige schermdiameter aan, terwijl tenslotte
het laatste cijfer een uitvoeringsnummer voorstelt.
Zo kan deze oscillograaf wel geleverd worden met een
blauw-oplichtend scherm (DB 9-3) of met een scherm met
lange nalichttijd (DN 9-3).
De buis werkt met 500 V op de eerste en 1200 V op de
tweede anode. De gevoeligheid van de platenparen is 0,31
en 0,40 mm/V.
De tijdbasis is lineair, hetgeen dus inhoudt, dat er een
zaagtandgenerator in de oscillograaf is ingebouwd, en wel
van het type als besproken in fig. 34 (drie penthode-schakeling). Dit is gedaan, omdat hoge frequenties van de tijdbasis
gewenst zijn, wil men spanningen onderzoeken met hoge
frequenties. De frequentie van de tijdbasis kan dan ook tussen
2 Hz en 150 kHz ingesteld worden. Dit geschiedt in stappen
grof met knop 2 (zie fig. 41) en fijn met knop 6. Knop 2 komt
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Figuur 41: Bedieningsknoppen van de GM 3152.

overeen met de schakelaars, die in fig. 34 de condensatoren
Ci en C2 omschakelen. Knop 6 met de potentiometer, die de
spanning aan het schermrooster van Bi regelt (Ri). Boven51
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dien is het mogelijk de breedte van het oscillogram te regelen,
natuurlijk door de amplitude van de zaagtandspanning te
variëren. Dit geschiedt met knop 5, die overeenkomt met Rg
in fig. 34. Door de stroom door de penthode B3 te regelen,
bepaalt men nl. het ogenbik, waarop B2 stroom gaat trekken,
en dus Q begint te ontladen. Daar men hiermede de laadstroom van Ci echter niet beïnvloedt, blijft de frequentie van
de zaagtand niet constant. Dit is in fig. 42 voorgesteld, waar
de amplitude van de zaagtand in b half zo groot is als die in a,
maar de steilheid van de lijn in beide gevallen dezelfde. Het
is duidelijk, dat in het tweede geval de frequentie twee maal
zo groot is. Men kan dit op de oscillograaf ook zien. Wan
neer men aan knop 5 draait, blijft de lineaire snelheid van
de spot dezelfde. Daar de weg, die hij van links naar rechts
af te leggen heeft bij kleine breedte kleiner is, zal hij die
weg ook sneller afleggen, en dus meerdere keren per seconde.
Dit is alleen goed waar te nemen bij een oscillograaf, waarbij
de frequentie van de tijdbasis laag kan worden ingesteld
(liefst minder dan 1 Hz).
Het grote frequentiebereik van deze oscillograaf maakt het
apparaat buitengewoon geschikt voor het gebruik in de radio
techniek. Zo is het mogelijk een frequentie van 1050 kHz in
7 perioden als stilstaand oscillogram op het scherm waar te
nemen. Anderzijds is het door het frequentiebereik, dat naar
beneden tot 2 Hz loopt mogelijk in het laagfrequente gebied
metingen te verrichten.
De synchronisatie van de tijdbasis kan in sterkte worden
gevarieerd met knop
4. Het is nodig de syn
chronisatie juist in te
stellen, daar een te
kleine synchronisatiespanning het niet mo
gelijk maakt een stil
staand oscillogram te
krijgen (vooral op de
hogere frequenties),
terwijl een te grote
synchronisatie een ver
Figuur 42: Verandering van de
vorming van het oscil
frequentie van de zaagtandspanning bij
logram tengevolge
verandering van de amplitude.
heeft.
De versterker van deze oscillograaf heeft drie penthoden.
Daar het de bedoeling is, de oscillograaf bij hoge frequenties
te gebruiken moet de versterker een frequentiegebied hebben,

1
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dat zich aan de kant der hoge frequenties zo ver mogelijk uit
strekt, en we hebben reeds eerder gezien welke moeilijkheden
daaraan verbonden zijn. Met behulp van netwerken als in fig.
37 aangegeven, is het frequentiegebied aanmerkelijk uitge
breid. In fig. 43 is de karakteristiek van de versterker weer
gegeven. !) Zou men normale weerstandkoppeling toepassen,
dan werd de karakteristiek van de versterker als in a. Nu is
een karakteristiek als in b bereikt, waarbij opvalt, dat de
frequentie, waarbij de versterking teruggevallen is tot een
waarde vl/2 van 400 kHz op 1050 kHz is gebracht. Het schema

Figuur 43: Karakteristiek van de verticale versterker van de GM 3152.

van de versterker is in principe weergegeven in fig. 44, waar
bij tevens de verschillende schakelmogelijkheden getekend
zijn. x) In stand 1 van de schakelaar, die door knop 3 (zie fig.
41) kan worden bediend, is de versterker buiten gebruik en
wordt de te onderzoeken spanning direct aan de afbuigplaten van de buis aangesloten. In stand 2 is de te onder
zoeken spanning op de versterker aangesloten, doch over
een verzwakken De gevoeligheid is dan wel niet maximaal,
doch de ingangsimpedantie en daarmede de belasting op de
meetspanning kleiner.
De buizen B-_» en B3 zijn in balans geschakeld en zijn ieder
op een van de afbuigplaten van de electronenstraalbuis aan
gesloten. Op de potentiometer, die door knop 7 bediend wordt
is ook schakelaar 5 gemonteerd. Draait men knop 7 geheel
linksom, dan wordt schakelaar 5 omgeschakeld. Het te onder
zoeken signaal wordt dan aan de ingang van de versterker
aangesloten, echter met een hoge impedantie (1 Mohm en
12 pF ingangscapaciteit). Het is dan natuurlijk niet meer mo1)

Philips Techn. Tijdschrift 7-1939.

53

>■

..

i

'7.'

W

■onn/LP+
i*

-o

ÖÖÖOOO

L-ruin_rLP-J

</o)
jD

pjinjLP—orLann—^MöT^

O
cd

^tk

1

—nröTOjir—

£c3
2bc
5

3

o
o

L

njiruip-

ü

rt
o
-M

>
d
Cj

>

nruinp-

bX)

.5

xo

■aruinp
ÏÏWö"CRP—

L—anjuir—1
nruuir-

pjitlrp

o

■'mnJiP

^tk
J?
Si

LoruuiJ1
Si

OJ

o
UI

f-(
3
3
bJ)

gelijk de hoogte van het oscillogram te regelen met knop 7,
daar de ingangspotentiometer uitgeschakeld is.
Behalve de tot hiertoe besproken knoppen van dit apparaat,
vindt men nog de volgende.
Geheel boven vindt men links en rechts twee potentiometers, die met behulp van een schroef ingesteld kunnen
worden. Met deze als 10 en 11 aangegeven regelknoppen in
fig. 41 kan men de beeldcentrering instellen, d.w.z. dat men
de voorspanningen der afbuigplaten regelt, die moeten zorgen,
dat de spot bij niet afgebogen electronenstraal in het midden
van het scherm staat. Daar deze potentiometers slechts zelden
behoeven te worden bijgeregeld, zijn ze met een schroeven
draaier bedienbaar. Bij sommige oscillografen zijn hier toch
twee knoppen gemaakt. Knop 8 regelt de spanning op de
wehneltcilinder, en hiermede kunnen we dus de intensiteit
van de straal d.w.z. de helderheid van de spot regelen. Op
dezelfde as is de netschakelaar van het gehele apparaat ge
monteerd. Draait men knop 8 geheel linksom, dan kan men
dus de oscillograaf uitschakelen. Het verdient aanbeveling de
helderheid niet verder op te draaien dan nodig is, daar anders
het scherm te zwaar belast wordt. Knop 9 regelt de spanning
op de eerste anode, dus de scherpte van de spot. Zoals we
reeds vroeger zagen, verandert de plaats van het brandpunt
bij verandering van de straalstroom. Varieert men dus de
helderheid, dan zal men met knop 9 het focus bij moeten
stellen. Knop 4 regelt de synchronisatiespanning. Zoals reeds
eerder werd gemeld mag de synchronisatie noch te zwak noch
te sterk zijn. Knop 1 heeft 6 standen.
Stand 1: Interne tijdbasis en interne synchronisatie. Dit is
de meest gebruikelijke stand. Het is echter ook mogelijk een
vreemde tijdbasis of synchronisatiespanning te gebruiken.
Daartoe dienen de andere standen van deze schakelaar.
Stand 2: Interne tijdbasis en externe synchronisatie. In
deze stand is het mogelijk op de bussen 3 en 4 (zie fig. 41)
van buitenaf een synchronisatiespanning aan te sluiten. In
dien het te onderzoeken signaal b.v. uit meerdere trillingen
bestaat met verschillende frequenties, zak men dit signaal niet
zonder meer aan de tijdbasisschakeling kunnen toevoeren. In
dat geval wordt op de bussen 3 en 4 één frequentie aange
sloten, met knop 1 in stand 2. De sterkte van de uitwendige
synchronisatiespanning is in te stellen met knop 4. Er moet
op gelet worden, dat bus 3 is geaard.
Stand 3: Externe tijdbasis en externe synchronisatie. Scha
kelt men knop 1 op deze stand, dan staat de spot stil, daar de
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zaagtandgenerator niet meer op de afbuigplaten is aange
sloten. Men kan nu een vreemde tijdbasis aansluiten op de
bussen 1 en 2 (bus 1 is geaard). Dit doet men b.v. wanneer
men inplaats van een lineaire tijdbasis een sinusvormige
tijdbasis wil toepassen. De vreemde tijdbasis kan men nu
synchroniseren uit de versterker van de oscillograaf, door de
synchronisatiespanning van de bussen 3 en 4 af te nemen.
Stand 4: Eenmalige tijdbasis. Hieronder verstaat men, dat
de spot slechts éénmaal van links naar rechts bewogen wordt.
Dit wordt gebruikt voor het beschouwen van niet-periodische
verschijnselen, zoals het onderbreken van een stroomkring,
in het algemeen een verschijnsel, dat slechts eenmaal op
treedt. Hierover zullen we later nog spreken.
Stand 5: Interne tijdbasis en netsynchronisatie. Deze stand
is, wat betreft de tijdbasis gelijk aan 1 en 2. De synchronisatie
spanning wordt hier echter uit het net genomen en is weer
te regelen met knop 4.
Stand 6: Externe tijdbasis en netsynchronisatie. Deze stand
is gelijk aan stand 3, maar de synchronisatie van de vreemde
tijdbasis wordt aan het lichtnet ontleend. Sluit men dus de
bussen 3 en 4 op de uitwendige tijdbasis, dan geven deze
bussen niet een spanning afkomstig van de versterker, zoals
in stand 3, maar van de nettransformator van de oscillograaf.
Aan de achterzijde van de oscillograaf vindt men nog een
aansluitplaat, die in fig. 45 is geschetst. Indien men de stripjes
1 en 2 naar beneden draait, zijn de horizontale platen met
de klemmen A en B verbonden, zodat men een te onderzoe
ken spanning hierop kan aansluiten, waarbij de verbindingen
in het apparaat veel korter zijn, dan wanneer men de span
ning op de bussen aan de voorzijde van de oscillograaf aan
sluit. Draait men nu ook strip 3 naar beneden, dan wordt een
der verticale platen met E verbonden en kan men een uitwen
dige tijdbasis aansluiten op E en F.
De klemmen C en D zijn normaal niet doorverbonden in
de oscillograaf, maar draait men schakelaar S van stand 1
naar stand 2,'dan worden D en C met kathode en wehneltcilinder van de buis verbonden. Het is nu mogelijk met een
negatieve spanning van 45 V de straal geheel te onderdruk
ken. Dit wordt gebruikt voor het opnemen van eenmalige
oscillogrammen. De straal is dan normaal onderdrukt, doch
de spanning van 45 V wordt af geschakeld gedurende de tijd,
dat de spot eenmaal langs het scherm gaat.
Daar de positieve pool van het voedingsapparaat is geaard,
staat de kathode op een spanning van 1200 V tegen aarde,

*

en daarmede dus ook de klemmen C en D, wanneer schake
laar S op stand 2 staat.
b. Electronenstraaloscillograaf voor de werktuigbouw.
De onder a beschrevenoscillograaf is uiter
mate geschikt voor het
3
-1
2
bestuderen van electrische verschijnselen.
Voor het bestuderen
van mechanische - ver
schijnselen is door Phi
lips een andere oscillograaf ontwikkeld (GM
3156) die het onderzoek'
van de in de machine
Figuur 45: Aansluitplaat aan de
achterzijde van de GM 3152.
bouw voorkomende la
gere frequenties moge
lijk maakt. In beginsel zal men steeds de mechanische trilling,
die men wil onderzoeken eerst in een electrische om moeten
zetten, waarvoor men enige hulpinstrumenten nodig heeft.
Hierop zullen we later uitvoeriger terugkomen.
Het uitwendige van deze oscillograaf verschilt niet veel
van de GM 3152. Versterker en tijdbasis zijn echter geheel
anders opgezet.
De tijdbasis is ook hier lineair. Daar de frequentie der te
onderzoeken trillingen veel lager is,- kan men hier wel ge
bruik maken van een gastriode voor de ontlading van de.
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Figuur 46: Principe van de tijdbasisschakeling van de GM 3156.
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condensator. Het principe van de schakeling is in fig. 46 aan
gegeven. Het laden van de condensator C geschiedt weer
over een penthode, teneinde een constante laadstroom en
een lineair oplopen van de spanning te verkrijgen. Het ont
laden geschiedt met ,Bo, een gastriode.
De laadsnelheid van C wordt weer bepaald door zijn capa
citeit, die ingesteld kan worden met een schakelaar (grove
instelling) en door de laadstroomsterkte, die bepaald wordt
door de stroom door de laadpenthode Bi, dus door de potentiometer R ii die de schermroosterspanning van Bi regelt.
Tijdens het laden daalt de spanning aan de kathode van B-,
en indien een punt is bereikt waarbij de kathode eenzelfde
spanning heeft als het rooster, zal de gastriode geleidend
worden, en C zeer snel ontladen. Door de spanning aan het
stuurrooster van de gastriode te regelen, kunnen we dus het
tijdstip bepalen, waarop de ontlading van C begint. Dit ge
schiedt met potentiometer R3. Hier regelt men dus de am
plitude van de zaagtand mee. De stroom door de gastriode
moet natuurlijk beperkt worden tot de maximaal toelaatbare,
hetgeen geschiedt met R2, die in serie met de buis is ge
schakeld.
Synchronisatie kan men hier. toepassen, door schakelaar S
te openen, en op de klemmen ,,synchr'' een synchronisatiespanning aan te leggen, die van de versterker van de oscillograaf, of wel van buiten kan worden afgenomen. De synchronisatiespanning beïnvloedt dan het rooster van de gastriode
zodanig, dat de buis geleidend wordt.
De frequentie van de tijdbasis is instelbaar tussen % en
2000 Hz. •
De versterker wijkt ook belangrijk af van de voorgaande.
Daar er geen hoge frequenties behoeven te worden weerge
geven vervallen de bezwaren, welke eerder genoemd werden
in verband met de versterking van hoge frequenties. Daaren
tegen moeten zeer lage frequenties doorgelaten worden. Een
ander punt is, dat de beschikbare spanningen meestal betrek
kelijk klein zijn, zodat een aanmerkelijk grotere versterking
nodig is. In fig. 47 is het schema in principe weergegeven
van de versterker, die een versterking van 10 000 maal moge
lijk maakt van frequenties van 0,1 tot 10 000 Hz.1)
In de frequentiekarakteristiek (fig. 48) is tevens de faseverschuiving als functie van de frequentie aangegeven. J) Als
men een vermindering in versterking van 10 % toelaat, loopt
l)
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Figuur 47: Principeschema van de versterker van de oscillograaf
type GM 3156.

het frequentiegebied van de versterker van 0,1 tot 2000 Hz.
Als men een faseverschuiving van 5 ° toelaat, loopt het frequentiegebied van 1,5 tot 1500 Hz. Een faseverschuiving van
tsooo
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Figuur 48: Frequentiekarakteristiek van de versterker van figuur 47.
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5 ° komt, wat betreft de vervorming van het oscillogram
ongeveer op hetzelfde neer als een vermindering van de ver
sterking van 10 %.
Het ligt voor de hand de eindtrap in balans uit te voeren,
zodat de afbuigplaten symmetrisch kunnen worden gevoed. De
eerste trap is hier echter ook in balans uitgevoerd in verband
met netspanningsvariaties, die variaties in de anodestroom
van de versterkerbuizen tengevolge hebben. Deze variaties,
die een lage frequentie hebben (van frequentie kan men hier
eigenlijk niet spreken, daar de variaties niet periodiek zijn)
worden in een dergelijke versterker aan de volgende trap
doorgegeven.
Om dit te voorkomen is de balansuitvoering gekozen, waar
bij anodestroomvariaties niet doorgegeven worden. De ingang
is voorzien van een verzwakker, die in trappen kan worden
geregeld en van een potentiometer, die continue regeling mo
gelijk maakt. Een wisselspanning aan Bi heeft een anode
stroom tengevolge, die over de gemeenschappelijke kathodeweerstand een spanning doet ontstaan. De kathode gaat dus
in fase met het stuurooster van Bi op en neer, hetgeen neer
komt op een spanningsvariatie aan het stuurrooster van BL>
in tegenfase.
De koppelcondensatoren zijn zeer groot gekozen, teneinde
de verzwakking der lage frequenties zo klein mogelijk te
maken. Dit kon in de voorgaande versterker niet, daar dit
een vergroting van de parasitaire capaciteit over Ra zou
opleveren. Daar hier de hoge frequenties niet belangrijk zijn
speelt deze overweging geen rol. Teneinde de voedingsspan
ning van de eerste trap zo constant mogelijk te houden, zijn
de stabilisatorbuizen in de schakeling opgenomen.
Behalve de bij de vorige oscillograaf genoemde bijzonder
heden, heeft deze oscillograaf nog aan de achterzijde een
aansluiting waar 5000 V voor de naversnellingselectrode van
de buis kan worden aangesloten. Deze spanning wordt dan
verkregen uit een aparte gelijkrichter, die in stappen van
1000 V kan woiden ingesteld.
Tenslotte is aan de achterzijde nog een aansluiting, die met
de wehneltcilinder is verbonden, en waaraan een bekende
frequentie kan worden aangesloten, waarmede de electronenstraal gemoduleerd wordt. Op deze wijze is het mogelijk een
tijdijking te verkrijgen, daar men op het oscillogram het aantal
perioden van de straalmodulatie kan tellen, terwijl bij bekende
frequentie de duur van een periode bekend is.
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c. Electronenstraaloscillograaf voor de radio-service.
Voor de radio-service
is zeer doelmatig de
door Philips gemaakte
kleinere electronen
straaloscillograaf G M
3155 (fig. 49). Natuur
lijk zijn de mogelijkhe
den niet zo groot, als
die van de onder a be
schreven oscillograaf.
Toch bevat deze goed
kope en lichte oscillo
graaf enige aantrekke
lijke eigenschappen.
De tijdbasis bevat
een penthode voor het
laden van de condensa
tor en een gastriode
voor het ontladen er
Figuur 49: Philips electronenstraalvan. De schakeling is
oscillograaf type GM 3155.
ongeveer als bij de tijd
basis van de onder b
beschreven oscillograaf. Het is echter ook mogelijk, wanneer
de tijdbasis is uitgeschakeld, de penthode als versterker voor
de verticale platen te gebruiken.
Het frequentiebereik van de tijdbasis loopt van 20 tot
20 000 Hz.
De versterker voor de horizontale platen bestaat uit één
buis, een penthode. De beide versterkers zijn lineair van 25
tot 100 000 Hz.
-----Met behulp van knop 3 (zie fig. 50) kan ©
'©
men verschillende mogelijkheden kiezen.
Stand 1. De te onderzoeken spanning
wordt direct aan de afbuigplaten van de
electronenstraalbuis aangesloten. De voe ©
©
ding der afbuigplaten geschiedt hier asym
metrisch.
Stand 2. De te onderzoeken spanning
wordt via de versterker aan de afbuig- o o Q
O°°
platen toegevoerd. Hierbij is de tegenFiguur 50:
koppeling van de versterker groot, waar
Bedieningsknoppen
door de gevoeligheid niet maximaal is,
van de GM 3155.
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doch de frequentiekarakteristiek zo gunstig mogelijk.
Stand 3. In deze stand wordt de tegenkoppeling vermin
derd, waardoor de gevoeligheid groter wordt.
Stand 4. Hierbij wordt de tegenkoppeling geheel opge
heven, en bereikt men de grootste gevoeligheid van 0,12 V/cm.
Knop 6 dient voor het regelen van de straalstroom. Tevens
is op dezelfde as de netschakelaar van het hele apparaat ge
monteerd.
Knop 7 dient voor het instellen van het focus.
Knop 4 is een potentiometer voor het fijnregelen van de
horizontale versterking, terwijl knop 5 hetzelfde is voor de
verticale versterking. Bovendien is op dezelfde as een scha
kelaar gemonteerd, die deze potentiometer geheel uit kan
schakelen, waardoor een zeer hoge ingangsimpedantie van 1
Mohm ontstaat, en de mogelijkheid tot fijnregelen van de
oscillogramhoogte vervalt.
Knop 2 is een fijnregelpotentiometer voor de tijdbasisfrequentie.
Knop 1 tenslotte heeft 6 standen. De eerste stand geeft de
mogelijkheid een uitwendige tijdbasis direct op de verticale
platen van de electronenstraalbuis aan te sluiten.
De tweede stand geeft dezelfde mogelijkheid, echter met
tussenschakeling van de horizontale versterker. De verster
king, en daarmede de breedte van het oscillogram kan continu
worden geregeld met knop 4.
De tweede tot en met de zesde stand van knop 1 geeft de
grofregeling van de inwendige tijdbasis.
Er is een synchronisatie van de tijdbasis mogelijk, zowel
met een spanning afkomstig van het te onderzoeken signaal,
als met de netfrequentie. Deze synchronisatie is echter niet
in sterkte regelbaar.
Tenslotte merken we op, dat in deze kleinere oscillograaf
een kleinere electronenstraalbuis gebruikt wordt met een
schermdiameter van 7 cm, de DG 7-2.
d. Electronenstraaloscillograaf voor algemeen gebruik.
Deze oscillograaf, die door de Amerikaanse firma Dumont
gemaakt wordt (type 241), is in fig. 51 afgebeeld.
De electronenstraalbuis in deze oscillograaf (type 5JP1) heeft
een schermdiameter van 12)4 cm. Deze buis heeft een naversnellingselectrode, welke maximaal 4000 V mag hebben. De
afbuigplaten zijn alle apart uitgevoerd, en wel direct op de
hals van de buis. Dit laatste heeft als voordeel boven
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aansluiting aan de
sokkel van de buis,
dat de onderlinge
capaciteit kleiner is,
terwijl het resultaat
meestal een verkor
ting is van de ver
bindingen in de oscillograaf tussen
aansluitbussen en
aansluitingen der afbuigplaten. De afbuigplaten zijn alle
direct op bussen aan
de voorzijde van de
oscillograaf te be
Vreiken.
De tijdbasis heeft
• '0 .
een frequentiebereik
van 15 tot 30 000 Hz.
en werkt met een
gastriode. De tijdba
sis kan gesynchroni
rC© v e.
seerd werden met
een spanning afkom
stig van de verticale
Figuur 51: Dumont electronenstraalversterker, met de
oscillograaf type 241.
lichtnetfrequentie of
van buiten af, waarbij een topspanning van ]/2 V reeds vol
doende is.
Behalve de horizontale en verticale versterkers bevat deze
oscillograaf nog een derde versterker voor de straalmodulatie. De horizontale versterker heeft een karakteristiek, die
recht is binnen 3 dB van 5 tot 100 000 Hz, terwijl de verster
king bij 300 kHz slechts 6 dB gevallen is.
De verticale versterker heeft een frequentiebereik van 20 Hz
tot 2 MHz binnen 3 dB. Bij deze versterker is zorg gedragen,
dat de versterking boven de grens van 2 MHz niet zeer snel
afvalt. Dit is n.1. het bezwaar van de versterkers die met een
of ander netwerk aan de zijde der hoge frequenties „opge
haald" worden.
Daar dit hier niet zo gedaan is, is de versterker nog bij
5 MHz bruikbaar. Bijzondere zorg is besteed aan de fasevervorming. Dit houdt in, dat de faseverschuiving voor verschil■’CZ-
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lende frequenties constant is. Hierdoor is de oscillograaf
uitermate geschikt voor het onderzoeken van spanningen,
waarin discontinuïteiten voorkomen, zoals blokspanningen
en impulsen. Deze spanningen bevatten n.1. vele hogere harmonischen, welke evenals de grondgolf in de juiste sterkte
en fase doorgegeven moeten worden. Fig. 52 geeft twee oscillogrammen weer met respectievelijke frequenties van 50 Hz
en 100 kHz.
De versterker voor straalmodulatie is in frequentiebereik
gelijkwaardig aan de verticale versterker. Het is mogelijk de
straal te moduleren met
een spanning, die afge
nomen wordt van de
verticale versterker,
dus van de te onder
zoeken spanning. Hier
door wordt het moge
lijk
de helderheid van
Figuur 52: Oscillogrammen
een deel van het oscilopgenomen met de Dumont 241
oscillograaf: a. 50 Hz, b. 100 kHz.
logram te vergroten
(dat deel dat voor het onderzoek belangrijk is). Overigens
kan men de straal moduleren met een bekende frequentie, en
daarmede een tijdaanduiding in het oscillogram verkrijgen,
zoals reeds eerder werd uiteengezet. De belasting op de span
ningsbron is klein. Zowel de verticale als de horizontale ver
sterker hebben een ingangsimpedantie van 2 Mohm bij 40 pF
capaciteit. De straalmodulatieversterker heeft een ingangs
impedantie van 1 Mohm bij 20 pF capaciteit. Bij directe aan
sluiting op de afbuigplaten bedraagt de ingangsimpedantie
voor beide platenstellen 5 Mohm en de capaciteit 20 pF bij
symmetrische voeding en 25 pF bij asymmetrische voeding.
e. ElectronenstraaloscillogTaaf voor zeer hoge frequenties.
Nog uitgebreider is het frequentiebereik van de, eveneens
door Dumont vervaardigde oscillograaf type 248, die in fig.
53 is weergegeven. Het apparaat is dan ook speciaal ontwik
keld voor het bestuderen van impulsen in de orde van grootte
van microseconden, terwijl de hogere harmonischen worden
weergegeven tot in de buurt van 10 MHz.
De electronenstraalbuis is-dezelfde als die in type 241.
In gevallen, waarin grote helderheid niet noodzakelijk is,
kan de versnellingsspanning van 4000 Volt op 2000 worden
teruggeschakeld, om de belasting van het scherm te ver
minderen.
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De tijdbasis heeft een
frequentiebereik van 15
tot 150 000 Hz. Het is
mogelijk deze te syn1 chroniseren, zowel van
buiten, als vanuit de
verticale versterker.
Daar-bij mag de fre
quentie liggen tussen
15 Hz en 5 MHz. De
synchronisatiespanning
moet een topwaarde
van minstens J/2 V heb
ben, terwijl het syn
chroniserend deel van
<3e periode minstens 0,1
micro-seconde moet
duren. Dit laatste is
'
* ft ■
van belang bij het be
schouwen van impulsen
van zeer korte duur,
waarbij het synchroni
Figuur 53: Dumont electronenstraaloscillograaf type 248.
serend deel van de pe
riode gelijk is aan de
breedte van een impuls. Tenslotte is synchronisatie mogelijk,
totdat er 20 perioden op het scherm staan.
Voor eenmalige tijdbasis is in het apparaat een schakeling
gebouwd waarbij de spot slechts eenmaal over het scherm
gaat van links naar rechts. Dit geschiedt dan met behulp van
een van buiten gegeven signaal. Er zijn 4 tijden, waarin de
spot zijn weg van links naar rechts beschrijft: 5, 25, 100 en 1000
micro-seconden. Deze tijden kunnen met behulp van een scha
kelaar vanaf het frontpaneel gekozen worden.
Bij het opnemen van dergelijke eenmalige oscillogrammen
kan men natuurlijk op het scherm niets waarnemen, daar het
• nu eenmaal nodig is, dat een oscillogram door de spot meer
dere keren per seconde beschreven wordt, wil men iets zien.
Daarom worden dergelijke oscillogrammen opgenomen op een
fotografische plaat. Daarbij kan het zijn, dat zelfs bij de
grootste naversnellingsspanning de helderheid niet groot ge
noeg is om een foto te verkrijgen. Daarom is het mogelijk
het eenmalig verschijnsel meerdere malen op te nemen. Ook
voor andere metingen kan het nodig zijn meerdere keren per
*
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seconde de spot van links naar rechts te laten gaan. Daarbij
hoeft de frequentie niet constant te zijn. De spot beschrijft
eenvoudig éénmaal het oscillogram, zodra een signaal ge
geven wordt. Het stuursignaal moet daarbij een werkzame
tijd hebben, die kleiner is dan de zaagtandperiode en groter
dan 0,1 microseconde. Kiest men als zaagtandperiode de
kleinste van de 4 n.1.
sec., dan moet de stuurimpuls een
breedte hebben tussen 0,1 en 5/a sec.
De verticale versterker heeft een frequentiebereik voor
sinusspanningen van 40 Hz tot 4 MHz met een maximale ver
mindering in versterking van 10 %. Daar de versterker ont
worpen is voor het versterken van impulsen, dus van recht
hoekige signalen, is.het nodig, dat de versterking boven deze
frequentie niet zeer snel afvalt. Hier is dan ook zorg aan
besteed, terwijl tevens voor een goede fasegetrouwheid ge
zorgd is. De gevoeligheid van de versterker is bij maximale
versterking en 4000 V op de naversnellingselectrode van de
buis ongeveer 0,04 V/cm.
Bij eenmalige tijdbasis kan, zoals we reeds weten de zaag-

a.

Zonder vertragingsnetwerk.

i
b.

Met vertragingsnetwerk.

Figuur 54: Oscillogram van impuls met een duur van V2 ^ sec,
opgenomen met de Dumont oscillograaf type 248 met de 5 ^ sec
eenmalige tijdbasis.

tand ingeleid worden door de impuls, die onderzocht moet ■
worden. Het gevolg is dan dat de vorm van de impuls niet
of niet goed te bekijken is. Daarom eist men, dat de zaag
tand begint vóórdat de impuls doorgegeven wordt. Daartoe
is een vertragingsnetwerk ingebouwd, dat door middel van
een knop ingeschakeld kan worden in de verticale verster66
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ker. Het resultaat van het vertragingsnetwerk ziet men in
fig. 54, waar in a een impuls van 0,5^ sec. breedte zonder,
en in b met ingeschakeld vertragingsnetwerk is opgenomen.
Als zaagtandperiode werd hier natuurlijk gebruik gemaakt van
5 (jl sec.

rv

Het is natuurlijk nodig, dat de vorm van de impuls niet
veranderd wordt door het vertragingsnetwerk. Daarom is zo
wel de versterking als de faseverschuiving van het netwerk
lineair voor frequenties, die in het bereik van de verticale
versterker vallen.
Van de horizontale versterker is het frequentiebereik even
eens aangepast aan het doel, waarvoor de oscillograaf is ge
maakt. Het loopt n.1. binnen 30 % lineair voor frequenties van
20 Hz tot 2 MHz.
De straalmodulatie-versterker kan de straal reeds onder
drukken bij een ingangsspanning van 3 V. Voor het periodiek
onderdrukken van de straal moet natuurlijk een periodiek
signaal aangelegd worden. Hierbij kan men tot de hoogste
freqenties gaan, daar het bereik van deze versterker loopt
van 30 Hz tot 5 MHz. Aangezien de belasting, die de verster
ker op de schakeling voor het geven van de onderdrukkingsspanning vormt, niet te groot
mag zijn, is het van belang,
dat de ingangsimpedantie van
deze versterker 1 Mohm bij
25 pF capaciteit bedraagt.
In de oscillograaf is ook
nog gebouwd een oscillator
voor tijdaanduiding. Met dit
onderdeel kan de straal om
de zoveel tijd even onder-'
broken worden, zodat men
zich in het oscillogram kan
oriënteren.De oscillator geeft
onderbrekingen met tussen
pozen van 1, 10 of 100 tu sec.
met een nauwkeurigheid
van 5 °/o.
Het apparaat is in twee
kasten gebouwd, een die de
oscillograaf, en een die het
voedinggedeelte bevat.
Behalve de electronenFiguur 55: Systeem van de
straalbuis bevat het apparaat
Dumont tweestraalbuis type 5JP.
in totaal 28 buizen voor ver67

sterkers en tijdbasis alsmede 6 buizen voor de voeding.
f. Meerstraaloscillografen.
Hoewel het met een later te bespreken inrichting mogelijk
is met een normale oscillograaf meer dan één verschijnsel
tegelijk op het scherm van de buis te bekijken, heeft men
oscillografen gemaakt, welke in de electronenstraalbuis ver
scheidene electronenstralen hebben.
Men noemt deze meerstraaloscillografen, en meestal heeft
men met tweestraalbuizen te maken. Deze buizen hebben dan
twee complete concentratie- en afbuiginrichtingen. In fig. 55
is het systeem van een dergelijke buis afgebeeld.
Een ander systeem is dat, waarbij 6 electronenstraalbuizen in
één apparaat zijn gebouwd, terwijl het beeld van elke buis met
behulp van spiegels en lenzen op dezelfde plaats op een mat
glas wordt geprojecteerd, zodat 6 verschijnselen tegelijkertijd
kunnen worden bekeken.
Tenslotte wordt voor
tweestraaloscillografen
ook één concentratie- en
afbuigsysteem gebruikt,
waarbij tussen de ver
ticaal afbuigende platen
%
een extra electrode is aan
gebracht, die de electroaenstraal in twee delen
splitst. Het ene deel wordt
dan met een der afbuigplaten,
het andere deel
^-4
met
de
andere
plaat afge
•vo^'v
bogen. Dit is b.v. het geval bij de in fig. 56 afgebeelde oscillograaf van de
Engelse firma Cossor
(Type 339). Daar de beide
stralen door één platenstel in horizontale richting
afgebogen worden, waar
op zich dan de tijdbasis
bevindt, is de afbuiging in
horizontale richting voor
Figuur 56: Cossor tweestraal
beide
stralen volkomen
electronenstraalosciilograaf type 339.
gelijk, wat betreft fase en
15 frequentie. Een nadeel van dit systeem is, dat er enige onder-
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linge beïnvloeding bestaat van de twee stralen. Bij deze oscillograaf is dit echter 1 a 2 %. De buis van genoemde oscillograaf heeft een schermdiameter van 11 cm. Er is een tijdbasis
ingebouwd, die een frequentiebereik heeft van 5 tot 250 000 Hz.
De twee ingebouwde versterkertrappen kunnen afzonderlijk
(een voor iedere afbuigplaat) of achter elkaar geschakeld
worden. In het laatste geval wordt de versterker op één af
buigplaat aangesloten, terwijl de andere direct, zonder ver
sterker kan worden gevoed. Men heeft de keuze tussen een
grote versterking en een brede frequentieband. In de stand
voor grote versterking bedraagt deze 900 maal en loopt het
frequentiegebied van 10 Hz tot 100 kHz. In de stand voor
brede frequentieband daarentegen is de versterking lineair van
10 Hz tot 2 MHz, maar bedraagt de versterking slechts 106
maal. Voor het gebruik van één versterkertrap is de ver
sterking 28 maal, en loopt de frequentieband van 10 Hz tot
100 kHz.
Door verandering van de voorspanningen van de afbuigplaten, is het mogelijk de afstand tussen de beide spots op
het scherm (in verticale richting) te regelen, en kan men ze
ook samen doen vallen, waardoor bij ingeschakelde tijdbasis
slechts één lijn op het scherm ontstaat.
Er zijn ook afbuigspoelen ingebouwd voor het magnetisch
afbuigen van de electronenstralen.
g. Eenvoudige oscillograaf voor zelfbouw.
Voor diegenen, die geen oscillograaf kunnen kopen, bestaat
de mogelijkheid een eenvoudige oscillograaf zelf te bouwen.
Men komt dan aanmerkelijk goedkoper uit. Dit is niet gewenst
voor meer ingewikkelde oscillografen, daar het bouwen van
breedbandversterkers 'en tijdbases voor grote frequentiebereiken, beter aan de daarin gespecialiseerde fabrikanten kan
worden overgelaten. Ondertussen biedt de hierna te geven
eenvoudige oscillograaf reeds vele mogelijkheden.
In fig. 57 is het volledige schakelschema weergegeven van
deze te bespreken oscillograaf, die met Amerikaanse buizen
is gebouwd (zie uitslaand blad).
Als electronenstraalbuis is een 5-cm buis gebruikt type
902. De hoofdgegevens van deze buis zijn als volgt:
6,3 V.
Gloeispanning
0,6
A
Gloeistroom
Tweede anodespanning 600 V.
175 V.
Eerste anodespanning
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Wehneltcilinder

Mag nooit positief worden.
Instellen voor gewenste helderheid.

Wehneltcilinderspanning
voor straalonderdrukking —80 V.
Gevoeligheid der afbuigplaten respectievelijk 0,19 en 0,22
mm/V. Indien men met een kleinere helderheid kan volstaan,
kan men de gevoeligheid verhogen tot 0,28 en 0,33 mm/V,
wanneer men voor de tweede anodespanning 400 V neemt,
waarbij men voor de eerste anodespanning 100 V kiest.
Het scherm is groenoplichtend.
Voor het gemak is de aansluiting van de buis in fig. 58 ge
tekend. De voet is een normale octal-voet, zoals ook voor
vele normale radiobuizen gebruikt. Men ziet hieruit ook, dat
één horizontale en één verticale plaat inwendig met de anode
zijn verbonden, zodat beide platenstellen alleen geschikt zijn
voor asymmetrische voeding.
De tijdbasis bestaat uit de laadpenthode B4 en de ontlaadgastriode B5. De grofregeling van de frequentie geschiedt met
schakelaar SC5 door het omschakelen van de condensatoren.

Figuur 58: Aansluitingen van de in figuur 57 toegepaste
electronenstraalbuis.
De fijnregeling geschiedt door de stroom door B4 te regelen,
hetgeen hier geschiedt met een variabele weerstand in de
kathode. (R21). Teneinde het onmogelijk te maken, dat de
roosterspanning van deze buis nul wordt, is R2o in serie ge
schakeld, zodat altijd een zekere kathodeweerstand ingescha
keld blijft. Terwijl de condensator zich over de laadpenthode
oplaadt, daalt de spanning aan de anode van B4, dus ook aan
de kathode van B5. Op een goed ogenblik is de kathodespanning zover gedaald, dat voor de buis de roosterspanning onge
veer nul is, en de buis wordt geleidend. Hierdoor wordt de con
densator snel ontladen. Dit begin van de ontlading kan inge
steld worden met R20; dit is dus een potentiometer voor het
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instellen van de amplitude van de zaagtandspanning. De syn
chronisatie is mogelijk van buiten af over de bussen „Synchr"
of van de verticale versterker, respectievelijk door Sc6 uit- of
in te schakelen. Bovendien kan men de sterkte van het synchronisatiesignaal regelen, door Sco op potentiometer R7 ie
schakelen. Indien het signaal dan niet sterk genoeg te krijgen
is voor een goede synchronisatie, kan, door omschakeling van
Sco ook op de uitgang van de verticale versterker geschakeld
worden.
De horizontale versterker bestaat uit één penthode (Bi).
Met behulp van SC3 kan men de afbuigplaten van de buis van
de tijdbasis afschakelen en op externe tijdbasis zetten..Door
ook Sci om te schakelen kan men het signaal van de uitwen
dige tijdbasis extra versterken.
De verticale versterker bestaat eveneens uit één buis (B2)
die op dezelfde manier geschakeld is als Bi. Met behulp van
de schakelaar Sco kan men de afbuigplaten van de electronenstraalbuis naar keuze op de uitgang van de versterker of direct
op de potentiometer R7 schakelen.
De spoelen Si en S2 dienen voor uitbreiding van het frequentiebereik der versterkers aan de kant der hoge frequen
ties.
De voeding van de oscillograaf geschiedt hier met twee
transformatoren, daar het mogelijk is gangbare transformatoien te gebruiken in verband met de betrekkelijk lage span
ningen, waarmede de electrononstraalbuis werkt. TL dient
voor de voeding van de buis, terwijl T2 voor de voeding van
de tijdbasis- en versterbuizen dienst doet.
Over de gelijkgerichte spanning staat een potentiometer,
die gevormd wordt door de weerstanden R14 tot en met RisTeneinde een negatieve spanning t.o.v. de kathode te ver
krijgen is het punt tussen R44 en R15 aan de kathode gelegd.
De regeling van de helderheid kan geschieden met R14. De
hoogste spanning (voor de tweede anode) vindt men op het
punt tussen R17 en Ris. Dit punt is ook geaard. Hierdoor wordt
het mogelijk aan de afbuigplaten zowel een negatieve als een
positieve voorspanning te leggen, hetgeen de mogelijkheid
biedt de spot elke plaats op het scherm te doen innemen.
Hierdoor zijn de mogelijkheden van een oscillograaf met een
betrekkelijk kleine schermdiameter zo groot mogelijk. De
regeling van de voorspanningen aan de afbuigplaten geschiedt
met de potentiometers R09 en R30.
j.
Het focus kan men instellen met behulp van Ris', die de
spanning aan de eerste anode bepaalt. Daar deze spanning
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een bepaalde waarde (175 V) niet mag overschrijden, is Rt6
nog tussengeschakeld.
De weerstanden Rn, R27 en R2s zorgen ervoor, dat de
wehneltcilinder en de afbuigplaten hun hoge impedantie niet
verliezen, daar de weerstanden R14, R29 en R30 betrekkelijk
klein zijn.
Van transformator Ti valt nog het volgende op te merken.
S3, die de gloeidraad van de electronenstraalbuis voedt moet
een spanning van 6,3 V leveren bij 0,6 A. Daar deze wikke
ling op de volle hoogspanning t.o.v. aarde komt te staan, moet
de isolatie t.o.v.jie kern van de transformator op deze span
ning berekend zijn. Vele transformatoren hebben echter al een
isolatie, die 1000 V toelaat tussen de wikkelingen en de kern,
zodat dit punt in de regel geen moeilijkheden oplevert. S4
en S5 moeten een spanning van 500 V leveren. Neemt men
een transformator, die bedoeld is voor een grote versterker,
dan zal altijd een voldoende stroomafname mogelijk zijn. Sc,
moet 5 V bij 2 A leveren. S7 levert alleen de gloeidraadvoeding van de gastriode B5.
De transformator T2 heeft in de eerste plaats de hoogspanningswikkeling S9r Si0 die ieder 400 V moeten geven. Deze
spanning is nodig, daar anders een batterijspanning voor de
tijdbasis verkregen wordt, die niet hoog genoeg is. Sn moet
weer 5 V—2A leveren. De wikkeling S12 levert de gloeidraadvoeding van de laadpenthode van de tijdbasis. Daar
deze penthode een 6J7 is, moet S12 een spanning van 6,3 V
bij 0,3 A leveren.
Ss levert de gloeidraadvoeding van de versterkerbuizen,
zijnde 6,3 V bij 0,6 A.
Bij dit ontwerp zijn de verschillende schakelaars bedoeld
als onafhankelijke enkelpolige omschakelaar met uitzonde
ring van de dubbelpolige netschakelaar. Het is natuurlijk
mogelijk met een of andere golf-schakelaar een combinatie
te maken, waardoor de verschillende mogelijkheden met één
knop kunnen worden ingesteld.
Een overzicht van de waarden der verschillende onderdelen
vindt men hieronder:
BI : 6J7 Penthode.
B2 : 6J7 Penthode.
B3 : 902 Electronenstraalbuis.
I
B4 : 6J7 Penthode.
B5 : 884 Gastriode.----- *
B6 : 80 Gelijkrichter.
B7 : 80 Gelijkrichter.
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uF.

600
25
600
600
600
600
25
600
600

V.
V.
V.
V.
V.
V.
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De condensator C12 kan vervangen worden door twee elec
trolytische condensatoren in serie geschakeld, teneinde de
hoge bedrijfsspanning te kunnen verdragen. In dat geval moet
echter gezorgd worden, dat het twee condensatoren met een
zelfde lekstroom zijn, of moeten de condensatoren worden
overbrugd door hoge weerstanden, teneinde te zorgen, dat
ze beide op de halve spanning komen te staan. De extra be
lasting, die deze weerstanden vormen zal voor de transfor
mator geen bezwaar opleveren, indien deze toch ruim gedi
mensioneerd is, n.1. voor een versterker. Indien een speciale
transformator voor dit doel wordt gewikkeld, moet deze be
lasting medegerekend worden!

.

De oscillograaf kan gebouwd worden op een chassis van
15 bij 30 cm. Hierbij is vooral aandacht te besteden aan de
strooivelden van de voedingstransformatoren, die men in twee
uiterste hoeken van het chassis monteert. Indien dan nog een
rimpel op de lijn op het scherm waar te nemen is, kan men
door draaien van de transformatoren een stand bereiken,
waarbij de rimpel niet meer merkbaar is. Natuurlijk is de
veiligste weg het voedinggedeelte van de oscillograaf apart
te bouwen.
Aan de ene zijde van de in het midden gemonteerde electronenstraalbuis plaatst men de twee versterkertrappen, terwijl
aan de andere zijde de tijdbasisschakeling gemonteerd wordt.
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HOOFDSTUK III.
DE ELECTRONENSTRAALOSCILLOGRAAF IN DE
RADIO-SERVICE.
a. Onderzoek van brom.
Voor het snel onderzoek van de oorzaak van brom in een
radio-ontvanger of versterker is de oscillograaf zeer geschikt.
Brom kan hoofdzakelijk op twee manieren ontstaan, n.1. door
slechte afvlakking van de gelijkgerichte hoogspanning, en
door inductie in een roosterleiding van een der buizen. Daar
de meeste ontvangapparaten en versterkers tegenwoordig
dubbelfasige gelijkrichting hebben, zal een brom, die veroor
zaakt wordt door een fout in de afvlakking een frequentie
hebben van 100 Hz. Daarentegen zal een geïnduceerde brom
een frequentie van 50 Hz hebben, zijnde de netfrequentie. Is
men niet zeker met welke soort brom men te maken heeft,
dan kan men de uitgang van het apparaat op de verticale
versterker van de oscillograaf aansluiten. Indien men op de
horizontale platen een 50 Hz wisselspanning zet, dan zal,
zoals in fig. 16 is aangetoond, bij eenzelfde frequentie op de
verticale platen in de regel een ellips ontstaan. Verkrijgt
men dit beeld, dan heeft men dus te maken met een bromspanning die ergens opgepikt wordt. Ontstaat daarentegen
de brom door een slechte afvlakking, dan ziet men een ol
ander acht-vormig oscillogram, hetgeen duidelijk is, als men
bedenkt, dat bij éénmaal heen en weergaan van de spot in
horizontale richting, deze tweemaal op- en neergaat in ver
ticale. In alle gevallen
geeft de hoogte van het
▼
oscillogram de grootte
Wtfoooöo
4
van de bromspanning
aan. Hoe groot deze
■s
mag
zijn, is niet zonder
ÖC2 s
EJch
t
meer te zeggen, daar
het mogelijk is een
I
4
hoog oscillogram te
maken
met de brom
Figuur 59: Gangbare schakeling van
afvlakfilter van een radioapparaat.
spanning van een ap-
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paraat, waarvan deze spanning binnen de toelaatbare grens
ligt. Door de brom te meten van een goed apparaat, kan na
gegaan worden, hoe groot deze op de buis mag zijn, bij een
bepaalde versterking, om toelaatbaar te zijn. Dit geldt even
eens voor het meten van de brom op verschillende punten
van het afvlakfilter. In fig. 59 is het meest gangbare afvlakfilter getekend, dat in een apparaat of versterker voorkomt.
Sluit men de oscillograaf op punt A, dan zal bij een veel
te kleine waarde van de condensator Ci een oscillogram
ontstaan als in fig. 60a. Hier
bij valt op te merken, dat de
hoogspanningswikkeling
van de transformator blijk
baar niet precies in het
midden afgetakt was, daar
duidelijk te zien is, dat de
pieken om en om groter en
kleiner zijn. Bij een capaci
teit van 1 of 2 uF ontstaat
het oscillogram van fig. 60b,
terwijl bij de juiste waarde
van de condensor fig. 60c
ontstaat.
Meet men de brom bij punt
B, met normale onderdelen
van het afvlakfilter, dan ont
staat bij dezelfde versterking
Figuur 60: Oscillogrammen,
van
de oscillograafversterverkregen bij het onderzoek op brom:
a. bij zeer lage waarde van Cl of in ker een practisch rechte
het geheel geen condensator; b. bij lijn. Schakelt men dan C2
een capaciteit van Cl van 1 a 2 uF los, dan ontstaat weer een
en c. bij normale capaciteit van Cl.
rimpel op het oscillogram,
(Overgenomen uit: Miller, The
cathode-ray oscilloscope.)
maar deze is veel minder
erg, dan bij het afschakelen
van Ci. Ook het kortsluiten van de smoorspoel heeft een
rimpel tengevolge, die evenwel groter is, dan die bij het
afschakelen van C2.
b. Onderzoek van de vervorming.
Hoewel men zich niet moet voorstellen, dat het zonder
meer mogelijk is de vervorming beneden 5 % met een oscil
lograaf te meten, kan de oscillograaf toch uitstekend dienst
doen voor het nagaan waar de oorzaak zit van een sterke

vervorming in een apparaat. Hierbij kan een oscillograaf met
twee electronenstralen, of wanneer slechts over een eenstraaloscillograaf wordt beschikt, een electronenschakelaar,
goede diensten bewijzen. Het wordt dan n.1. mogelijk de (on
vervormde) ingangsspanning en de te onderzoeken uitgangsspanning tegelijkertijd op de buis te zetten. Bovendien is het
mogelijk twee verschillende punten van het apparaat te onderzoeken, en, door geleidelijk de amplitude van het ver
sterkte signaal te vergroten, na te gaan, wanneer en waar
de vervorming voor het
eerst begint op te treden.
In de eerste plaats is een
J
spanningsbron nodig,
die
een onvervormd signaal
geeft, hetgeen niet met alle
toongeneratoren het geval
is. Beschikt men eenmaal
over een goede toongenerator, dan kan men met erva
\
ring al vlug een beeld krij
gen van de omvang van de
vervorming.
In fig. 61a is beneden de
/
onvervormde spanning zicht
baar van de toongenerator.
Boven is de uitgangsspanning van een normaal radioapparaat, op welks pick-up
bussen de onvervormde in
gangsspanning is aangeslo
ten, weergegeven. Men ziet
een zekere vervorming van
de kromme, die echter op
het gehoor niet waarneemv
• tj ,
.
i •
Figuur 61: Oscillogrammen, ver
baar IS. Verhoogt men de in- krecren bij het onderzoek op vervorgangsspanning, dan treedt ming in het LF-gedeelte van een
een merkbare vervorming normaal ontvangtoestel. (Overgenoop, die in fig. 61b duidelijk
uit:
zichtbaar is. Tenslotte is in
fig. 61c boven de uitgangsspanning van het apparaat en be
neden de spanning op het rooster van de eindbuis afgebeeld.
Men ziet, dat op het rooster van de eindbuis reeds enige
vervorming aanwezig is, die in de voorversterker moet zijn
ontstaan. Het grootste deel echter treedt in de eindtrap op.
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Voor het onderzoek van vervorming in MF en HF kringen
kan men de oscillograaf in combinatie met een signaalgenerator gebruiken. Hierbij moet de frequentie van de tijdbasis
op een sub-veelvoud van de modulatiefrequentie van de signaalgenerator (die meestal
400 Hz bedraagt) ingesteld
worden. Bij afwezigheid van
vervorming zal dan een
beeld ontstaan als in fig.
62a. Daarentegen zal een
ernstige vervorming er als
in fig. 62b uitzien. Vóór die
tijd kan men vervorming
herkennen aan het vlakker
worden van de toppen van
de omhullende van het oscillogram. Belangrijk is daarbij,
dat de belasting, die de osFiguur 62: Osclllogrammen,
verkregen bij het onderzoek op
cillograafversterker op de
vervorming van MF-gedeelte
kring vormt niet te groot is.
van ontvangtoestel.
Daarom moet o.a. de verster
ker zowel een hoge ingangsimpedantie, als een kleine ingangscapaciteit bezitten. Teneinde de parasitaire capaciteit
op de té onderzoeken kring te elimineren, kan men de kring
zodanig verstemmen, dat hij weer in resonantie komt, d.w.z.
men verlaagt de afstemcapaciteit evenveel, als de parasitaire
capaciteit bedraagt.
Van belang is ook, dat bij metingen in het HF gedeelte van
een ontvanger de versterker in staat moet zijn de hoge fre
quenties te versterken, zodat een versterker met een frequentiekarakteristiek die niet hoog genoeg oploopt, aanlei
ding kan geven tot foutieve metingen.
Meting van vervorming in de detectortrap kan geschieden,
door op de detector een onvervormd MF signaal aan te sluiten
(natuurlijk gemoduleerd) en aan de uitgang van de trap de
laagfrequenspanning te onderzoeken. Om, zoals hier het geval
is, uit één oscillogram de mate van vervorming op te maken,
is enige ervaring nodig, zodat het aanbeveling verdient ter
oefening enige tijd metingen te doen met normale apparaten
en opzettelijk op verschillende wijzen vervorming te doen op
treden, zodat men kan waarnemen, wat er met het oscillogram
gebeurt.
We zagen reeds, dat voor het beschouwen van de uitgangsspanning, teneinde dé graad van vervorming na te gaan, een
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eerste eis is, dat aan de ingang van de te onderzoeken scha
keling een onvervormde spanning aangesloten wordt. Er is
echter ook een methode om vervorming na te gaan met een
vervormd ingangssignaal. In fig. 16 zagen we reeds, dat wan
neer aan beide platenparen van de electronenstraalbuis span
ningen aangesloten worden, die in fase verschoven zijn, in
de regel een ellips ontstaat. Dit is echter niet langer het
geval, wanneer een der spanningen vervormd is.
Bij 0 of 180 graden faseverschil ontstaat bij onVervormde
spanningen een rechte lijn, waarvan de hoek met de verticaal
afhangt van het verschil in amplitude der spanningen. Bij
gelijke spanningen zal een hoek van 45 ° met de verticaal ge
maakt worden. Met een dergelijk tekeningetje als fig. 16 is het
nu gemakkelijk na te gaan, dat met twee spanningen, die het
juiste faseverschil (0 ° of 180 °) hebben, en dezelfde vorm,
een rechte lijn zal ontstaan, die bovendien een hoek van 45 °
maakt met de verticaal, wanneer de spanningen eenzelfde
amplitude hebben. Hierdoor wordt het dus mogelijk aan een
versterkerschakeling zowel faseverschil als vervorming te
onderzoeken. Faseverschil van de uitgangsspanning met de
ingangsspanning is bij geluidsversterkers niet belangrijk, doch
kan voor sommige versterkers (b.v. televisieversterkers) wel
belangrijk worden.
Beperken we ons op het ogenblik alleen tot de vervorming,
dan valt op te merken, dat zodra de vorm van de uitgangs
spanning niet meer gelijk is aan die van de ingangsspanning,
geen rechte lijn meer ontstaat. Het is nu mogelijk, indien men
aan een der platenstellen van de electronenstraalbuis de span
ning van een signaal-generator aansluit, en aan de andere de
uitgangsspanning van de te onderzoeken versterkerschake
ling, op welks ingang eveneens de signaal-generator is aan
gesloten, vervorming waar te nemen, die optreedt in de ver
sterkerschakeling, doordat een deel van het oscillogram niet
meer een rechte lijn is.
Aangenomen, dat zonder vervorming en faseverschuiving
een rechte lijn ontstaat, dus aangenomen, dat faseverschil en
amplitude van de aan beide platenstellen van de buis aange
sloten spanningen juist ingesteld zijn, dan zal een oscillogram
als in fig. 63a een vervorming voorstellen van de onderste
helften der perioden, fig. 63b een van de bovenste helften,
fig. 63c een faseverschuiving zonder vervorming en fig. 63d
een faseverschuiving mèt vervorming van de onderste perio
denhelften. Dit kan men gemakkelijk controleren, door de
oscillogrammen te vergelijken met de vorm der uitgangsspan79
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Figuur 63: Oscillogrammen bij het meten van vervorming.
ningen voor de verschillende gevallen.
Opgemerkt zij nog, dat voor het gelijk maken van de amplituden der beide op de afbuigplaten staande spanningen, een
versterker gebruikt moet worden, om de spanning, die van de
signaal-generator afgenomen wordt te versterken tot een
niveau gelijk aan dat van de uitgangsspanning van de te on
\ derzoeken versterker. Deze extra versterker kan de in de oscillograaf ingebouwde versterker zijn, mits deze geen vervor, ming geeft, daar dan natuurlijk een foutieve meting ontstaat.
Is de versterker in de oscillograaf niet geschikt, dan kan men
een kleine versterkertrap apart bouwen, die weliswaar een
kleine versterking geeft (kleine anodeweerstand) maar waar
van de frequentiekarakteristiek zodanig verloopt, dat geen
lineaire vervorming ontstaat. Bij het meten van faseverschuiving in de te onderzoeken versterkertrap, moet aan de oscillograafversterker, respectievelijk de apart te bouwen verster
kertrap nog de eis worden gesteld, dat deze een faseverschuiving geeft, die gelijk is aan de te onderzoeken versterker.
c. Onderzoek van de AVC schakeling.
Aansluitend aan wat hierboven gezegd is, betreffende het
onderzoek van de vervorming, kan nog worden opgemerkt,
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dat de AVC, zowel op regeling van de versterking, als op ver
vorming met behulp van de oscillograaf makkelijk kan wor
den onderzocht.
Hierbij wordt een signaalgenerator aangesloten op de antennebus van de ontvanger. De oscillograaf wordt aangesloten
aan de detectortrap. Indien het signaal aan de antennebus
van de ontvanger klein is, zal een onvervormd signaal op de
buis waargenomen worden. Vergroot men het ingangssignaal,
dan zal op een goed ogenblik de AVC moeten gaan werken,
hetgeen zich zal uiten in een practisch constant blijven van
de spanning op de buis (hoogte van het oscillogram), ondanks
verhoging van de ingangsspanning. Deze meting kan met een
outputmeter natuurlijk ook uitgevoerd worden. Maar met de
oscillograaf kan tegelijkertijd gekeken worden naar eventueel
optredende vervorming, daar men de kromme op de buis van
vorm zal zien veranderen bij grote ingangsspanningen.
d.

Het afregelen van radio-ontvangers.

Het afregelen van ontvangers geschiedt met de electronenstraaloscillograaf veel nauwkeuriger, dan met welke andere
meetinstrumenten ook, aangezien het dan mogelijk wordt in
een oogopslag de vorm van de resonantiekromme waar te
nemen.
Gaan we na, hoe met andere instrumenten een ontvanger
afgeregeld wordt, dan zien we, dat met behulp van een out
putmeter de sterkte van het uitgangssignaal gemeten wordt,
en de verschillende kringen van het apparaat zodanig worden
afgestemd, dat een maximum uitgangssignaal verkregen wordt.
Wil men ook iets weten van de vorm van de afstemkromme,
dan kan men deze punt voor punt opnemen, door de frequentie
te variëren, en na te gaan, hoeveel het ingangssignaal moet
bedragen, om eenzelfde output te krijgen als voor een frequen
tie gelijk aan de resonantiefrequentie. Daar dit een vrij om
slachtige methode is, beperkt men zich in de regel tot het
afregelen op maximale uitgangsenergie.
Denken we ons nu, inplaats van de boven genoemde output
meter de verticaal afbuigende platen van de oscillograaf, dan
is het duidelijk, dat, bij uitgeschakelde tijdbasis, een verticale
lijn op het scherm van de buis zal ontstaan. Varieert men nu
de frequentie, dan zal deze kleiner worden, aangezien het
uitgangssignaal kleiner wordt.
Daar we nu de sterkte van het uitgangssignaal als functie
van de frequentie willen uitzetten, is het duidelijk, dat op de
6
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horizontaal afbuigende platen de frequentievariatie aange
sloten moet worden. Daarbij moet de te onderzoeken band
(die een breedte moet hebben, die iets groter is dan de band
breedte van het apparaat) meerdere keren per seconde door
lopen worden, daar anders geen waarneembaar oscillogram
op de buis zal ontstaan. We hebben dus een inrichting nodig,
die de frequentie aan beide zijden van de afstemfrequentie
verscheidene keren per seconde ruim de halve bandbreedte
varieert. Dit apparaat, dat frequentiemodulator wordt genoemd
zal apart besproken worden. Voor de serviceman is het voor
lopig voldoende te weten, dat het apparaat het bovenge
noemde doet.
Wanneer nu de zaagtand van de tijdbasis gebruikt wordt
voor het afbuigen van de spot is de uitwijking van deze een
functie van de tijd. Wanneer ook de frequentieverandering
een functie van tijd is (doordat de frequentiemodulator door
de zaagtand van de oscillograaf gestuurd wordt) zal de uit
wijking van de spot tevens een functie van de frequentie zijn,
hetgeen juist nodig is.
Het afregelen van ontvangers met behulp van de electronenstraaloscillograaf, wijkt, wat betreft de volgorde der be
werkingen nauwelijks af van de normale methode.
Nemen we aan, dat we een super moeten afregelen, dan
zal eerst begonnen moeten worden met de MF kringen. Het
frequentie-gemoduleerd signaal, dat van de signaal-generator
via de frequentiemodulator komt, wordt op dezelfde wijze
aangesloten, als bij het normaal afregelen, d.w.z. voor het
afregelen van de MF kringen op het stuurrooster van de
mengbuis.
De oscillator wordt door kortsluiting buiten werking gesteld,
terwijl ook de AVC uitgeschakeld wordt. Een eventuele knop
voor variabele bandbreedte moet op de kleinste bandbreedte
gezet worden. De oscillograaf wordt via een condensator van
0,5 uF aangesloten direct achter de detector, d.w.z. op een
van de aansluitingen van de scheidingscondensator naar de
eerste LF versterkertrap. In de meeste apparaten zit n.1. nog
een filter, bestaande uit een weerstand en een condensator,
en sluit men de oscillograaf vóór dit filter aan, dan zal de
kromme niet scherp zijn, tengevolge van resten van MF span
ning, welke met het LF signaal de oscillograaf bereiken. Een
MF signaal kan ook verkregen worden, door de oscillograaf
aan te sluiten op de secundaire van de laatste MF transfor
mator. Een zuivere LF kromme is echter wel het gunstigste.
In fig. 64a is weergegeven, wat een MF signaal oplevert. In
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fig. 64b een signaal,
dat MF resten bevat en
fig. 64c een zuiver LF
signaal. Fig. 64d laat
zien, wat er gebeurt,
wanneer aan de laagspanningskant van de
scheidingscondensator
het signaal voor de
oscillograaf afgenomen
wordt. Er ontstaat ver
vorming van het oscillogram, tengevolge van
faseverschuiving in de
betrekkelijk kleine
scheid i ngscondensa Lor.
1 Iet beste punt is dan
ook de hoogspanningskant van de conden
sator.
De MF van de ont
vanger moet nu zoda
nig worden afgeregeld,
dat een kromme van
de goede vorm op het
scherm van de buis
ontstaat. In fig. 65a is
een goede vorm voor
de MF afstemkromme
getekend.
Een vorm als in fig.
65b is niet geschikt
voor de kwaliteit van
de muziek, doch kan
voorkomen, indien, zo
als we reeds meldden
een apparaat met varia
bele bandbreedte op
smalle band is inge
steld.
Voor het afregelen
van het hoogfrequentgedeelte van de ont
vanger, moet het fre-

Figuur 64: Oscillogrammen, verkregen
bij het afregelen van een ontvangtoestel.

Figuur 65: Twee mogelijkheden van
MF-afstemkrommen.
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quentie-gemoduleerd signaal aan de antennebus aangesloten
worden over een kunstantenne. De oscillator wordt weer in
werking gebracht, en de signaalgenerator op de lage golf
lengte van de band afgestemd. Met behulp van de oscillatortrimmer wordt dan zo afgeregeld, dat de afstemkromme, die
op de buis zichtbaar is in het midden staat. Indien in het ge
heel geen afstemkromme op de buis zichtbaar is, dan bete
kent dit, dat de kring ernstig ontregeld is, en kan het beeld
verkregen worden, door in beide richtingen even met de
trimmer heen en weer te draaien.
Is de oscillator afgestemd, dan volgt de afstemming van
de signaalkring, waarbij de betreffende trimmer zodanig in
gesteld moet worden, dat de hoogte van het oscillogram
maximaal wordt. De vorm van de kromme moet bij het afre
gelen van het HF gedeelte van de ontvanger natuurlijk de
zelfde zijn, als die verkregen bij het afregelen van de MF
kringen. Bij de aanwezigheid van bandfilters zal de afregeling
hiervan niet alleen invloed hebben op de hoogte van het
oscillogram, doch ook op de vorm van de afstemkromme. Het
is dan nodig zorgvuldig de trimmers' te verdraaien zodat bij
een symmetrische vorm van de kromme, een zo groot mogelijk
beeld wordt verkregen.
Indien de lage kant van de band afgeregeld is, wordt de
signaalgenerator afgestemd op een hoge golflengte van de
band, en met behulp van de paddingcondensator wordt deze
kant van de band afgeregeld op maximum output, dus op
maximum hoogte van het oscillogram. Tijdens dit afregelen
zal de kromme in horizontale richting over het scherm be
wegen, hetgeen hier niet belangrijk is. Mocht de kromme ge
heel van het scherm verdwijnen, dan kan hij, door even aan
de afstemming van de ontvanger te draaien weer op het
scherm verschoven worden. Men gaat net zolang te werk,
totdat maximum hoogte bereikt is. Is dit gedaan, dan is de
padding afgeregeld, waarna een herhaling volgt van de afre
geling op de lage golflengte van de band. Is tenslotte hier
gezorgd voor maximum output en juiste vorm van de afstem
kromme, dan is de band afgeregeld, en kunnen de andere
banden op dezelfde wijze behandeld worden.
Een extra bewerking is nodig, wanneer de ontvanger varia
bele bandbreedteregeling heeft. In dit geval kan, daar de ont
vanger toch op de oscillograaf is aangesloten, met behulp
van deze de afregeling geschieden, die hieruit bestaat, dat,
bij aansluiting van een normaal amplitude-gemoduleerd signaaJ
afgeregeld wordt op minimum output.
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We willen nog opmerken, dat bij het begin van het afregelen
van de ontvanger, n.1. bij de MF kringen, geen beeld van de
afstemkromme zal ontstaan, indien de kringen teveel verstemd zijn. In dit geval is het het beste met behulp van een
normaal amplitude gemoduleerd signaal eerst een grove af
stemming tot stand te brengen.
Voor dergelijke bewerkingen kan het makkelijk zijn met
èèn schakelaar van frequentie gemoduleerd signaal op ampli
tude gemoduleerd over te kunnen gaan. Sommige fabrieken
leveren dan ook signaal-generatoren met ingebouwde frequentiemodulators, en een schakelaar voor het overschakelen van
de ene soort signaal op de andere. Er zijn zelfs signaalgeneratoren met frequentiemodulator en electronenstraaloscillograaf in den handel.
e. Het meten van de bandbreedte.
Met behulp van de frequentiemodulator en de oscillograaf
is het meten van de bandbreedte ook snel uit te voeren.
Met behulp van de frequentieknop van de frequentiemo
dulator, wordt de afstemkromme op het scherm van de elec^
tronenstraalbuis zodanig verschoven, dat de verticale schaal
verdeling (die meestal bij een
oscillograaf in de vorm van een
celluloid raam vóór de buis
kan worden gemonteerd) een
punt P van de afstemkromme
snijdt, dat overeenkomt met
een output 1 : 10 van de maxi
mum output. Leest men de fre
quentie op de frequentieknop
af, en verdraait men deze tot
dat de kromme aan de andere
kant door de verticaal gesne
den wordt, dan kan .men het
frequentieverschil op de fre
66: Bandbreedtemeting
quentieknop aflezen. Daar dit Figuur
met behulp van de frequentie
niet erg nauwkeurig is af te
modulator.
lezen, zijn er frequentiemodulators met een aparte frequentieknop, die een veel grotere
schaallengte heeft (een soort fijnregeling dus) en die speciaal
bedoeld is voor het meten van de bandbreedte.
f. De frequentiemodulator.
Zoals reeds eerder gezegd werd is het doel van de frequen85
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tiemodulator de frequentie zodanig te variëren, dat meerdere
keren per seconde (b.v. 25) de afstemkromme op het scherm
van de electronenstraalbuis wordt beschreven. Het variëren
van de frequentie, die afkomstig is van de signaalgenerator,
kan geschieden met behulp van de zaagtand van de oscillograaf, doch ook door een niet-lineaire variatie, welke ontleend
wordt aan de netspanning, n.1. van de voedingtransformator
van het apparaat. Bij de Philips frequentiemodulator is de
zaagtand van de oscillograaf nodig, zodat een verbinding
aangebracht moet worden van de daarvoor bestemde bus van
het apparaat naar de bussen voor uitwendige tijdbasis van de oscillograaf.
Wordt nl. de tijdbasis van
de oscillograaf ingescha
keld, dan staat de zaag
tand ook op deze bussen.
In fig. 67 is de Philips
frequentiemodulator (Type
GM 2881) afgebeeld. De
grote knop met geijkte
schaal maakt het mogelijk
de kromme op het scherm
te verschuiven. De schaal
is lang genoeg om behoor
lijk de bandbreedte te
meten. Met behulp van de
kleine knop kan de frequentiemodulatiediepte
geregeld
worden, die het
Figuur 67: Philips frequentie
mogelijk maakt de modumodulator type GM 2881.
latiediepte tot ongeveer
25 kHz continu te regelen. Links van het apparaat is een
aansluiting voor het signaal van de signaal-generator (service
oscillator), terwijl de aansluiting voor de zaagtandspanning,
van de oscillograaf afkomstig, aan de achterzijde is aange
bracht. Rechts is een kabel met kunstantenne gemonteerd, die
het frequentie-gemoduleerd signaal afgeeft, dat aan het ap
paraat aangesloten wordt.
Fig. 68 geeft een overzicht van de opstelling, waarbij een
oscillograaf type GM 3155 gebruikt werd. Met deze oscillo
graaf, waarvan de verticale versterker slechts tot 100 kHz
versterkt, is het alleen mogelijk de afstemkromme achter de
detectie te bekijken.
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Voor het bekijken van de kromme op de secundaire van
de laatste MF transformator zou men de grote oscillograaf
(GM 3152) moeten gebruiken, waarvan de versterker, zoals we

i
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Figuur 68: Opstelling van de verschillende apparaten voor het
afregelen van een ontvangtoestel met de electronenstraaloscillograaf.

reeds eerder zagen tot 1 MHz versterkt. In dat geval kan
men nl., door achtereenvolgens vóór de detectortrap en achter
deze te meten, de invloed van deze trap op de vorm van de
kromme nagaan. Voor de service is het waarnemen van de
LF kromme na de detectie ruim voldoende, zodat met de
kleine oscillograaf kan worden volstaan.
g-
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Diverse metingen aan radio-ontvangers.

Behalve de hierboven genoemde toepassingen van de electronenstraaloscillograaf in de radioservice, kunnen nog ver
schillende metingen verricht worden, die wij hier even zullen
noemen.
In de eerste plaats is het mogelijk met een oscillograaf, die
een goede verticale versterker bevat verschillende punten
van het apparaat op HF spanning te onderzoeken. Schakelt
men een signaal-generator op de antennebus van het appa
raat, dan kan men b.v. de HF spanning bekijken, welke vóór
en na een HF filter aanwezig is. Bij laag ingestelde tijdbasis
zal men dan een band op het scherm krijgen, terwijl bij afwe
zigheid van HF spanning een LF kromme ontstaat, voorop
gesteld, dat de signaal-generator gemoduleerd is. Hierbij is
de hoogte van de band een maat voor de grootte van de
HF spanning.
Het verdient aanbeveling de oscillograaf met behulp van
een zeer kleine condensator van enkele pF aan het te onder
zoeken punt van het apparaat te schakelen.
Een snel onderzoek van ontkoppelcondensatoren is met de
oscillograaf mogelijk, wanneer men deze parallel aan de te
87

onderzoeken condensator schakelt. Er moet dan practisch
geen wisselspanning zichtbaar zijn. Het is dus bij deze
methode mogelijk dergelijke condensatoren te onderzoeken,
zonder ze uit de schakeling los te maken.
Het onderzoek van balans-eindtrappen is eveneens van be
lang. Men kan de uitgangsspanning van elke buis op de oscillograaf schakelen, en nagaan, of beide buizen werkelijk in
balans werken. Het gebruik van een later te bespreken electronenschakelaar, waarbij het mogelijk is, beide spanningen
tegelijkertijd op het scherm van buis uit te zetten, kan
het werk hier vergemakkelijken. In het bijzonder is deze
proef van belang bij de balanseindtrappen, die door een faseomkeertrap worden gestuurd, daar het hier vlugger zal voor
komen, dat de buizen niet in balans worden gevoed, dan bij
sturing met een transformator.
Voor al deze proefjes geldt, wat reeds eerder werd gezegd,
dat enige oefening gewenst is met schakelingen, waarvan
men zeker weet, dat ze goed zijn, terwijl men opzettelijk sto
ringen in de schakeling kan aanbrengen, teneinde na te gaan,
hoe deze zich op het scherm van de buis uiten.
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HOOFDSTUK IV.
1

GELIJKTIJDIG ONDERZOEK VAN VERSCHEIDENE
SPANNINGEN.
Reeds eerder werd gemeld, dat het gemakkelijk kan zijn,
wanneer men verscheidene spanningen tegelijkertijd op het
scherm van de buis kan waarnemen. De meerstraaloscillografen, welke in hoofdstuk 2 werden besproken geven deze
mogelijkheid, doch ook met een normale oscillograaf is het
mogelijk verscheidene spanningen in één oscillogram uit te
zetten, wanneer men gebruik maakt van een apparaat, dat deze
spanningen afwisselend op de verticale versterker van de buis ,
schakelt. Een dergelijk apparaat, dat electronenschakelaar
wordt genoemd zal in principe hier besproken worden.
In fig. 69 is de Philips electronenschakelaar afgebeeld (type
GM 4196). In fig. 70 de electronenschakelaar van Dumont
(type 185-A).
In principe werkt een electronenschakelaar als volgt. Op
de stuurroosters van twee versterkerpenthoden worden de te
onderzoeken signalen aangesloten. De buizen hebben een
gemeenschappelijke anodeweerstand, aan welke het signaal,
bestaande uit de twee te onderzoeken spanningen, wordt
afgenomen voor de oscillograaf. Het is nu de bedoeling, dat
beide buizen afwisselend werken. Hiertoe worden op de
schermroosters blokspanningen gelegd, en wel zodanig, dat
bij een positieve impuls de buis normaal functioneert, terwijl
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Figuur 71: Versterkerpenthoden van de electronenschakelaar.
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Figuur 69: Philips electronenschakelaar type GM 4196.

bij een negatieve impuls de buis dichtgedrukt wordt. Fig. 71
geeft het principeschema van deze twee versterkertrappen.
Indien men nu zorgt, dat de blokspanningen zodanig op de
buizen worden aangesloten, dat wanneer de linkerbuis werkt,
de rechter dichtgedrukt is, en omgekeerd, zal men aan de ge
meenschappelijke anodeweerstand afwisselend de ene en de
andere spanning krijgen. Het oscillogram zal er dus schema
tisch uitzien als in fig. 72.
Het enige verschil tussen het werkelijke oscillogram, en
het in fig. 72 getekende is, dat de frequentie van het omscha
kelen in werkelijkheid veel groter is, zodat het voor het blote
oog lijkt, alsof de krommen uit één geheel bestaan. Het is
duidelijk, dat de frequentie, waarmede omgeschakeld wordt
dan aanmerkelijk groter moet zijn dan de te onderzoeken
frequentie.

V
Figuur 72: Ontstaan van twee tegelijkertijd
waargenomen oscillogrammen.
De blokspanningen, die nodig zijn voor het in- en buiten
werking stellen van de versterkerbuizen worden afgenomen
van een multivibratorschakeling, die reeds op blz. 40 werd
besproken. Alleen is meestal een penthodeschakeling toege
past, die het mogelijk maakt de multivibratorschakeling op
te bouwen met behulp van de schermroosters van de penthoden, en de gewenste blokspanningen aan de anoden af
naar de ene
«/ersterkcrbuis

11

naar de andere
versterkerbüis ♦

II-

Figuur 73: Principe van de schakeling van de multivibrator
voor de electronenschakelaar.
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te nemen. Hierdoor vermijdt men de invloed, die de te on
derzoeken spanningen hebben op de werking van de multivibratorschakeling. Deze schakeling is schematisch in fig. 73
getekend.
Bij de Philips electronenschakelaar bedraagt de omschakelfrequentie 10 000 Hz. Bij de Dumont-schakelaar is de omschakelfrequentie van 10 tot 2000 Hz regelbaar.

>a2
Ulot.

Figuur 74: Bij lineair toe- en afnemende
anodestroom van de versterkerbuizen is de
totale stroom, bij constante en gelijke span
ningen op de stuurroosters der buizen,
constant.
1

Indien men wil verkrijgen, dat de beide krommen op het
scherm van de buis werkelijk als vloeiende krommen wor
den waargenomen, dan moeten twee factoren in aanmerking
worden genomen.
Ten eerste moeten de flanken van de schakelspanning
(blokspanning afkomstig van de multivibrator) steil genoeg
«ai

*a2

latot

Figuur 75: By niet lineair toe- en afnemende
anodestroom der versterkerbuizen, is de totale
stroom niet constant.

zijn. Indien dit nl. niet het geval is, zullen de stromen van
de versterkerbuizen niet lineair toé- en afnemen. Inplaats van
het gewenste verloop, zoals in fig. 74 getekend is, ontstaat
het verloop als in fig. 75.^Schakelt men twee gelijke span
ningen aan de versterkerbuizen die bovendien constant zijn,
dan zou men bij een stroomverandering als in fig. 74 een
rechte lijn op het scherm van de electronenstraalbuis moeten
92
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Figuur 76: Pieken,
welke ontstaan door het
niet-lineaire verloop van
de anodestroomveranderingen in de electronenschakelaar.
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Fi g u u r 77: Oscillogram
van twee spanningen, op
genomen door Philips met
behulp van de electronenschakelaar.

waarnemen. Door het niet-lineaire verloop van de anodestroomveranderingen der versterkerbuizen ontstaan nu echter
stoorpieken, die in het oscillogram van fig. 76 zichtbaar zijn. J)
In de electronenschakelaar van Philips is gezorgd, dat de
flanken van de schakelspanning steil genoeg verlopen, zodat
er geen waarneembare pieken in het oscillogram ontstaan,
zoals kan worden gezien op het oscillogram van fig. 77, dat
met de Philips electronenschakelaar werd opgenomen. !)
Ten tweede moet, zoals reeds eerder werd gemeld, de schakelfrequentie groot zijn t.o.v. de te onderzoeken trillingen.
Volgens oscillogrammen, door Philips opgenomen blijkt een
frequentie van de te on
derzoeken trilling van V20
van de schakelfrequentie
nog geen hinderlijke sto
ringen te geven. Voor de
schakelfrequentie van de
Philips electronenschake
laar van 10 000 Hz zou dit
dus 500 Hz zijn voor de
te onderzoeken trillingen.
Zowel bij de Philips als
bij de Dumont electronen
Figuur 78: Oscillogram van twee
spanningen met een frequentieverhouschakelaar is het mogelijk
ding van 1 : 4, opgenomen met de
met een knop de onder
Dumont electronenschakelaar. De nul
linge afstand van beide
lijnen van beide spanningen vallen
hierbij samen.
oscillogrammen te variëij overgenomen uit Philips Techn. Tijdschrift 9—1939.
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ren. In fig. 78 is nog een
opname weergegeven,
waarbij cle twee trillingen
een frequentieverhouding
. AAA/WWW
hebben van 1 : 4. De nul
lijnen van beide trillingen
zijn hier samengevallen.
Met genoemde electronenschakelaars is het mo
gelijk drie trillingen tege
lijkertijd op de buis zicht
baar te maken. Fig. 79
Figuur 79: Oscillogram van drie
spanningen, opgenomen met twee
geeft een voorbeeld van
electronenschakelaars van Dumont.
een dergelijk oscillogram.
In dit geval zijn twee tril
lingen op dezelfde nullijn
beschreven, terwijl de derde erboven staat. Het is echter ook
mogelijk hoewel het niet vaak wenselijk zal zijn, de drie
trillingen op één nullijn te beschrijven.
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HOOFDSTUK V.
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HET METEN VAN DE MODULATIEDIEPTE VAN ZENDERS.
modulerende trilling
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Figuur 80: Het ontstaan van een amplitude gemoduleerd signaal uit
de draaggolf en de modulatietrilling.
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In fig. 80 is het ontstaan getekend van een amplitude-gemoduleerd HF signaal. De amplitude van de draaggolf wordt
hierbij gevarieerd tussen de normale waarde — de amplitude
van de modulatietrilling en de normale waarde -f- de ampli
tude van de modulatietrilling. Noemen we de amplitude van
de draaggolf Ii en die
van de modulatietril
ling lo, dan is het dui
delijk, dat de amplitude
van de gemoduleerde
trilling varieert tussen
Ii
I2 en Ii -r Io.
Men noemt nu de ver
houding van Io en Ii de
modulatiediepte, en
drukt deze uit in %.
Indien men een ge
moduleerde HF trilling,
die met één frequentie
is gemoduleerd, op de
Figuur 81: Amplitude-gemoduleerde
golf met een modulatiediepte van
verticale versterker
ca. 72%.
van de oscillograaf aan
sluit, dan zal het reeds eerder besproken beeld ontstaan van
fig. 81. Hieruit is de modulatiediepte te meten. Immers in
fig. 80c stelt het stuk a de waarde 2 11 — 2 I2 voor, terwijl het
stuk b voorstelt 2 Ii + 2 Io. Beide stukken zijn in het oscillogram van fig. 81 af te lezen. Nu is:
(21, + 2I2) - (21, - 2I2)

21, -t* 2I2 — 21, -f- 2I2

4I2

h

(21, + 2I2) + (21, - 2I2)

21, -r 2I2 + 21, — 2I2

4li

Ii

m

waarin m de modulatiediepte voorstelt, als men de verhou
ding in- % uitdrukt. Het blijkt dus, dat:
b—a
m

b+a
waarin a en b de in fig. 80c aangegeven stukjes zijn.
Meet men in fig. 81 de stukjes a en b op, dan vindt men
respectievelijk 5/2 en 35 mm, hetgeen een modulatiediepte
van:
35 — 5/2
29/2
= 0,728 of 72,8 °/o
35 + 5/2

401/2

oplevert.
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Gaan we na, welke fout gemaakt wordt, indien J4 mm fout
wordt afgelezen, dan krijgen we een idee van de nauwkeurig
heid van deze meetmethode:
35!/2 — 5
30^2
- 0,754 of 75,4 %
35/2 + 5
40!/2
of:
34!/2 — 6
28 /o
= 0,704 of 70,4 %
34 Z2 -f- 6
40j/2
Bij vergroten van de
modulatiediepte, wordt
het stuk a kleiner en
het stuk b groter. Is
tenslotte a = 0 dan be
draagt de modulatie
diepte 100 %. Wordt de
modulatiediepte groter
gemaakt dan 100 %,
dan ontstaat een oscillogram als in fig. 82.
Een andere methode,
om de modulatiediepte
uit een oscillogram van
Figuur 82: Amplitude-gemoduleerde
de gemoduleerde HF
golf met modulatiediepte groter
trilling te bepalen is,
dan 100 .
door de gemoduleerde
trilling op de verti
cale versterker aan
te sluiten, doch in
plaats van de line
aire tijdbasis op de
horizontale platen,
de modulatietrilling
zelf. Er ontstaat dan
een oscillogram als
in fig. 83. De rechter
opstaande zijde van
het trapezium komt
overeen met het
stukje b in fig. 80c
83: Oscillogram van amplitudeen de linker opstaan Figuur
gemoduleerd signaal met de modulatiede zijde met het
spanning als tijdbasis (modulatiediepte
kleiner dan 100%).
stukje a. Ook hier
7
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wordt de modulatiediepte bepaald uit:
b—a
m
100 %
b
a
Bij vergroten van de modulatiediepte wordt het stukje a
kleiner (linker opstaande zijde) en het stukje b groter (rechter
opstaande zijde). Is tenslotte a weer gelijk aan 0, d.w.z. is de

:

f

Figuur 84: Zelfde oscillogram als figuur 83, alleen met
modulatiediepte groter dan 100%.
figuur een driehoek geworden, dan bedraagt de modulatie
diepte 100 %. Wordt de modulatiediepte groter gemaakt dan
100 %, dan ontstaat een oscillogram als in fig. 84.
Is de modulatiediepte 0 %, m.a.w. is er geen modulatie,

I

Figuur 85: Verschillende vormen van oscillogrammen bij meting van
de modulatiediepte.
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dan zal de spot in horizontale richting niet afgebogen worden
zodat een rechte lijn ontstaat (fig. 85a).'
Deze methode van modulatiedieptemeting heeft het voor
deel boven de methode met lineaire tijdbasis, dat uit het oscillogram ook de goede werking van de modulator worden
gecontroleerd.
In fig. 85 zijn enkele voorbeelden getekend. Fig. 85b wijst
op slechte neutralisering en terugkoppeling bij roostermodulatie met telefoniesignalen. 85c is onvoldoende neutralisering
bij plaatmodulatie. 85d regenererende modulatietrap bij slechte
aanpassing (plaatmodulatie). 85e parasitair genereren in mo
dulatie versterker, dat alleen optreedt bij positieve modulatiepieken. 85f zeer sterke overmodulatie. 85g er treedt faseverschuiving op tussen het punt, waar de modulatietrilling wordt
afgenomen, en het punt waar modulatie plaats vindt.
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HOOFDSTUK VI.
HET VERGELIJKEN VAN FREQUENTIES EN METEN
VAN FASEVERSCHILLEN.
We hebben reeds in fig. 16 gezien, dat indien aan beide
platenparen van een electronenstraalbuis twee sinusvormige
spanningen worden gelegd in het algemeen een ellips ontstaat,
die in het bijzondere geval van gelijke amplituden der span
ningen en 90 ° faseverschil overgaat in een cirkel. Bovendien
hebben we gezien, dat bij verandering van het faseverschil
tussen de beide spanningen de ellips zich beweegt binnen
een rechthoek, waarvan de zijden raken aan de ellips en
evenwijdig lopen aan de horizontale en verticale assen.
Voor het geval, dat het faseverschil juist 90 ° bedraagt,
vallen de assen van de ellips samen met de verticale en hori
zontale as, terwijl de lengten van de assen van de ellips gelijk
zijn aan 2 maal de amplitude der spanningen. Zijn de ampli
tuden gelijk, dan zal in dit geval dus een cirkel ontstaan,
terwijl bovengenoemde rechthoek een vierkant wordt.
In fig. 86 is een ellips getekend. Het faseverschil tussen de
beide op de afbuigplaten aangesloten span
ningen kan nu berekend
worden uit:
OA
sin cp =
OB
Wanneer de span
ningen eerst via de in
gebouwde versterkers
versterkt worden, is het
natuurlijk nodig, dat de
versterkers geen faseverschuiving geven, al
thans voor de gebruikte
frequentie een gelijke
i
faseverschuiving.
Figuur 86: Meting van faseverschillen.
Er bestaan voor het
meten van faseverschillen speciale oscillografen, die zich van
de normale alleen daarin onderscheiden, dat ze geen lineaire
100
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tijdbasis ingebouwd hebben, doch inplaats daarvan een tweede
versterker, welke volkomen gelijk is aan de eerste (verticale)
versterker. Deze oscillografen hebben vóór de buis een schaal
verdeling, welke een snelle aflezing van de stukken OA en
OB mogelijk maakt.

Figuur 87: Verschillende vormen van Lissajou figuren, ter bepaling
van frequentieverhoudingen.
Voor het vergelijken van twee verschillende frequenties
bestaan verschillende methoden. De eerste maakt gebruik
van de z.g.n. Lissajou-figuren, waarvan in fig. 87 enige ge
tekend zijn. Een stilstaand beeld zal alleen dan ontstaan,
wanneer de frequentie van de ene trilling een geheel aantal
malen die van de andere is.
Om na te gaan, hoe groot de verhouding is tussen de twee
frequenties moet men zich afvragen, hoeveel gehele trillingen
verticaal worden gemaakt, bij een bepaald aantal trillingen
horizontaal. Zo ziet men in fig. 87a duidelijk, dat terwijl de
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spot één maal van links naar rechts en terug gaat, hij ook
tweemaal van boven naar beneden en omgekeerd beweegt.
Dit is ook makkelijk na te gaan voor de andere figuren.
Wanneer echter de verhouding tussen de twee frequenties
te groot wordt, worden de Lissajou-figuren te ingewikkeld,
om snel de verhouding te bepalen, en kan men beter gebruik
maken van een polair oscillogram. Hierbij is het niet nodig
een extra electrode in de buis te hebben, als in fig. 18. Indien
men n.1. een der trillingen over een schakeling aansluit, als
in fig. 27, dan zal een cirkel op de buis ontstaan, waarbij de
spot één omwenteling maakt per periode van de trilling. Hier
voor zijn dus de 4 afbuigplaten aangesloten aan het netwerk
van fig. 27. Verandert men nu de spanning van de tweede
anode, dan zal de gevoeligheid van de afbuigplaten veran
deren, zoals uit formule (13) reeds bleek. Varieert men nu de
tweede-anodespanning in het rythme van de trilling, dan zal
dus de uitwijking van de spot uit het middelpunt, dus de straal
van de cirkel variëren in het rythme van de tweede trilling.
Indien de verhouding van de twee trillingen b.v. 4 is, zal dus
de straal van de cirkel
4 maal groter en klei
ner worden, bij één om
wenteling. Door het tel
len van de pieken kan
men de verhouding di
rect bepalen. In fig 88a
is een dergelijke figuur
getekend, voor een frequentieverhouding van
1 : 12. Vanzelfsprekend
is de frequentie die de
tweede-anodespanning
moduleert de hoogste.
Een stilstaand beeld
wordt ook hier alleen
verkregen bij een frePiguur 88a: Polair oscillogram met
quentieverhouding
die
anodemodulatie ter bepaling van
een geheel getal is. Bij
frequentieverhouding.
een gebroken verhouding gaat het hele ocillogram draaien.
Nog een andere methode, die toegepast kan worden, in
dien het bij een bestaande oscillograaf niet mogelijk is de
anodespanning van de tweede anode te variëren, is het mo
duleren van de electronenstraal, hetgeen meestal wel mo-
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gelijk is, daar de Wehneltcilinder naar buiten is uit
gevoerd.
Hierbij wordt de lage
frequentie wederom via
een faseverschuivend net
werk aan de 4 afbuigplaten van de electronenstraalbuis aangesloten, ter
wijl de hoge frequentie op
de wehneltcilinder wordt
aangesloten, en liefst zo'n
hoge amplitude moet heb
ben, dat de electronenstraal tijdens de negatieve
pieken geheel ondergedrukt wordt. Bij een ge
hele verhouding zal een
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Figuur 88b: Polair oscillogram
met wehnelt-modulatie ter bepaling
van frequentieverhouding.

stilstaande cirkel op het
scherm zijn waar te
nemen, die enige keren
onderbroken is. Het
aantal onderbrekingen
geeft het aantal nega
tieve pieken van het
signaal met de hoge
frequentie aan, zodat
de verhouding van de
twee frequenties direct
kan worden afgelezen,
door het aantal streep
jes te tellen. In fig. 88b
is een dergelijke figuur
Figuur 89: Polair oscillogram, ter bepaling
getekend, eveneens
van de frequentie van een toongenerator. De
voor
een frequentielage frequentie vormt de cirkelvormige tijdbasis. De hoge (toongenerator) frequentie verhouding van 1 : 12.
wordt gebruikt voor het onderdrukken van In fig. 89 is tenslotte
de electronenstraal. De frequentieverhouding
een oscillogram weer
bedroeg blijkbaar 41 : 1.

gegeven, volgens dit
systeem opgenomen. De frequentie van de cirkelvormige tijdbasis bedroeg 50 Hz (netfrequentie) terwijl de wehneltcilinder
op een toongenerator was aangesloten. Daar er 41 onderbre
kingen op de cirkel geteld worden, is de frequentieverhouding
1 : 41, zodat de frequentie van de toongenerator 41.50 = 2050
Hz bedroeg.
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.HOOFDSTUK VII.
HET ONDERZOEK VAN BUISKARAKTERISTIEKEN.
Voor het beoordelen van de werking van een eindversterkerbuis is in het bijzonder de karakteristiek, die het verband
tussen de anodestroom en de anodespanning aangeeft, be
langrijk.
Daarom is door Philips een apparaat geconstrueerd, waar
door het mogelijk wordt een gehele bundel karakteristieken op
het scherm van een electronenstraalbuis te doen verschijnen,
terwijl bij fotograferen van deze bundel, het ook mogelijk is
de belastinglijn op dezelfde opname vast te leggen.
We zullen hier een korte beschrijving geven van de instal
latie, waarbij v/e de gegevens ontlenen aan het Philips Tech
nisch Tijdschrift1), evenals de foto’s, die uit dat tijdschrift
werden overgenomen.
Om een karakteristiek van een eindbuis op het scherm van
de oscillograaf te verkrijgen, is het nodig op de verticale ver
sterker van de oscillograaf een spanning aan te sluiten, die
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Figuur 90: Schakeling van de installatie voor het opnemen van
Ia-Va karakteristieken van radiobuizen.
1) Philips Techn. Tijdschrift 3-1940.
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evenredig is met de anodestroom van de buis, terwijl op de
horizontaal afbuigende platen een spanning wordt gelegd, die
evenredig is met de anodespanning. Voorts is het natuurlijk
nodig de anodespanning van nul tot een zekere waarde perio
diek te doen variëren, daar voor het zichtbaar maken van de
kromme op de oscillograaf, deze verscheidene keren per se
conde door de spot moet worden beschreven.
Wil men bovendien niet één Ia—Va karakteristiek hebben,
maar een hele bundel, dan zal men trapsgewijs de parameter
Vg moeten wijzigen. Een apparaat, dat hiervoor zorgt, terwijl
ook de horizontale en verticale assen en een ijklijn worden
getekend, is schematisch afgebeeld in fig. 90.
De buis Li is de te onderzoeken buis, terwijl Vi en V2
respectievelijk de horizontale en verticale versterkers van
de oscillograaf voorstellen. Si is de schakelaar, die voor het
omschakelen van het stuurrooster van de buis Li op ver
schillende spanningen zorgt. Deze schakelaar, die over 28
2 , 3 , 4 . 5 . 6 , 7 , 8 , 9 .40.44 , 42.4 3.14 .45 ,46 .47 .48 .49 ,20.2-1.2 2, 23, 24.25,26,27,28

Figuur 91: Verloop van de spanning aan het contact van
schakelaar Si in figuur 90.

contacten draait, krijgt aan de uitgang een spanningsverloop,
dat in fig. 91 is getekend. De eerste 16 contacten zijn aan
gesloten op een potentiometer P, die verdeeld is in 15 trappen.
De spanning over de gehele potentiometer kan ingesteld
105

worden met een andere potentiometer Pi die aangesloten is
op een batterij van 100 V.
De contacten 17 tot en met 22 zijn aan de volle batterijspanning van 100 V aangesloten. Bevindt de schakelaar zich
op deze contacten, dan is de buis Li dus geheel dichtgedrukt.
Hierdoor wordt voorkomen, dat de buis overbelast wordt,
daar het spanningsverloop van fig. 91 verscheidene keren per
seconde wordt doorlopen.
De contacten 23 tot en met 26 zijn verbonden met een wis
selspanning. Tegelijkertijd wordt met behulp van schakelaar
S2, die mechanisch gekoppeld is met S*, de horizontale ver
sterker kortgesloten met behulp van de contacten A, waar
door een uitwijking van de spot in horizontale richting niet
mogelijk is. Door de wisselspanning aan het stuurrooster van
de buis varieert de anodestroom voldoende om de verticale
as van de karakteristiekenbundel te schrijven.
De horizontale as wordt vanzelf opgetekend, wanneer de
schakelaar Si zich op de contacten 17 tot en met 22 bevindt,
doordat de buis dan dichtgedrukt is, en de anodestroom dus
nul bedraagt. In die tijd blijft n.1. de anodespanning variëren,
zodat de spot op het scherm alleen in horizontale richting
wordt afgebogen.
Wanneer schakelaar Si zich op de contact 25 en 26 bevindt,
en dus de anodestroom nog steeds, tengevolge van de wissel
spanning op het stuurrooster, varieert, wordt de variërende
anodespanning door middel van de contacten B van schake
laar S2, vervangen door een anodespanning van 250 V. Hier
door beschrijft de spot dus een verticale lijn, bij 250 V anode
spanning, die als ijklijn kan dienen voor de Va-as.
Een ijking van de Ia-as wordt bereikt tijdens de stroom
loze periode van de buis Li. Wanneer Si zich n.1. op de
contacten 19 en 20 bevindt, wordt met behulp van de con
tacten C van schakelaar S2 een gelijkstroom door Rm ge
stuurd, waardoor de spot, die alleen in horizontale richting
heen en weer zwaait, een bepaalde constante uitwijking in
verticale richting krijgt. De grootte van de gelijkstroom door
Rm kan afgelezen worden op een meter en ingesteld worden.
We hebben dus zo een middel, om een karakteristieken
bundel op het scherm van een electronenstraalbuis te tekenen,
doch men weet dan nog niet welke waarde van Vg bij een
bepaalde karakteristiek hoort.
Om dit na te gaan, zijn de contacten 27 en 28 van schake106
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laar Si met een constante negatieve spanning verbonden,
waarvoor de normale waarde van 6 V gekozen is.
Varieert men nu de potentiometer Px en daarmede de waar
den van Vg waarvoor de 15 karakteristieken getekend worden, dan zal men deze karakteristieken zien verschuiven op
het scherm van de buis. De karakteristiek, die voor een constante waarde van 6 V wordt getekend blijft evenwel staan,
en door een van de verschuivende karakteristieken samen te
doen vallen met de stilstaande, ijkt men de bundel.
Een op deze wijze verkregen bundel karakteristieken is in
fig. 92 weergegeven.
Men ziet behalve de
karakteristieken de as
sen en de beide ijklijnen voor anodespanning en anodestroom.
Bovendien valt op te
merken, dat de karak
teristiek, die met de
stilstaande voor —6 V
samenvalt, een grotere
helderheid heeft, omdat
de spot deze vaker
beschrijft, dan de an
dere karakteristieken.
Figuur 92: Ia-Va karakteristiekenbun
In de opname van
del van eindbuis, opgenomen met de
fig. 92 is tevens de bebeschreven installatie.
lastingslijn weergege
ven, waarover we later zullen spreken.
In fig. 90 ziet men nog de schakelaars S3 en S4. De eerste
dient om van de ene te onderzoeken buis Li over te scha
kelen op een andere Lo. Daar voor iedere buis de schakelaar
Si een volledige omwenteling tegelijk moet maken, draait
S3 met de halve snelheid van die van Si.
Wanneer de frequentie, waarmede de bundels karakteris
tieken beschreven worden groot genoeg is, zal men beide
bundels tegelijk op het scherm kunnen waarnemen. De omwentelingssnelheid van de schakelaar Si bedraagt ongeveer
1000 omw. per minuut, dat is dus 16,6 omw. per seconde. Daar
er twee buizen onderzocht moeten worden, zal elke bundel
dus ongeveer 8 keer per seconde beschreven worden.
Teneinde de beide bundels van elkaar te onderscheiden,
wordt de ene iets zwakker opgetekend dan de andere, het
geen bereikt wordt met behulp van schakelaar S4, die syn107-
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chroon met S3 loopt, en bij het onderzoek van de ene buis,
de electronenstraal iets zwakker maakt dan bij het onder
zoek van de andere. Een voorbeeld van twee tegelijkertijd
opgetekende bundels ziet men in fig. 93, waar alleen de ver
ticale ijklijn is opgetekend. Ter verduidelijking zijn de waar
den van Vg erbij getekend.
Is de bundel karakteristieken fotografisch vastgelegd, dan
kan men op dezelfde
opname de belastinglijn optekenen. Hiertoe
wordt de onderzochte
buis voor normaal be
drijf ingesteld. Op het
stuurrooster wordt een
wisselspanning aange
legd, en op de oscillograaf wordt weer Ia
als functie van Va op
getekend.
De moeilijkheid hier
Figuur 93: Opname van twee Ia-Va bij is, de belastinglijn
karakteristiekenbundels tegelijkertijd. Men de juiste plaats in de
ziet duidelijk, dat de karakteristieken van
de ene bundel minder helder zijn, dan die bundel te doen inne
van de andere, hetgeen bereikt wordt met men. Hiertoe moet men
een vermindering van de sterkte van de
gelijkstroomversterkers
electronenstraal.
gebruiken, daar behal
ve de wisselstroom, ook de gelijkstroomgroótheden doorge
geven moeten worden. Aan de andere kant is het nodig de
afbuigplaten symmetrisch te voeden, wil men scherpe lijnen
op het scherm van de electronenstraalbuis verkrijgen. Men
komt bij deze meetinstallatie dus voor de ongewone eis te
staan gelijkstroom-balansversterkers te bouwen.
Indien de belasting van de buis een zuiver ohmse weer
stand is, en stroom en spanning derhalve in fase zijn, zal de
belastinglijn een rechte zijn (fig. 92). In de regel zal de be
lasting van een eindbuis niet zuiver ohms zijn. Tengevolge
van de fase-verschuiving van stroom en spanning zal voor
een bepaalde frequentie bij constante amplitude een ellips
ontstaan. In fig. 94 is een oscillogram opgenomen met een
inductieve belasting van de eindbuis (luidsprekers) en een
constante frequentie. De amplitude van het signaal op het
stuurrooster van de eindbuis werd stapsgewijs verhoogd. Wat
er waargenomen wordt bij meerdere frequenties toont fig. 95
voor twee trillingen'-met een verhouding van 1 : 4 en fig. 96
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Figuur 94: Oscillogram
bij een signaal met een con
stante frequentie op het
stuurrooster van de te on
derzoeken buis. De verschil
lende ellipsen gelden voor
verschillende amplituden
van het signaal.

)
Figuur 95: Oscillogram.
verkregen met een signaal
met twee constante
frequenties.

Figuur 96: Zelfde als
figuur 95, maar met een
frequentieverhouding
van 1 : 15.
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Figuur 97: Oscillogram,
verkregen met drie verschil
lende frequenties aan het
stuurrooster van de te
onderzoeken buis.
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Figuur 98: Oscillogram,
verkregen wanneer een tijd
lang muziek aan het rooster
van de te onderzoeken buis
wordt gelegd.
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voor twee trillingen met een verhouding van 1 : 15. Worden
aan het rooster van de buis 3 frequenties toegevoerd, dan
ontstaat het oscillogram van fig. 97, terwijl fig. 98 tenslotte
laat zien wat er op de fotografische plaat komt, wanneer men
een tijd lang muziek op
de buis aansluit, zodat
alle mogelijke frequen
ties bij elke sterkte
voorkomen.
Tenslotte laat fig. 99
zien, hoe de schake
laars van fig. 90 uitge
voerd zijn. Voor de 28
contacten zijn de la
mellen van een electromotor genomen, zodat
het wenselijker was de
contacten te laten
draaien, en de contactarm stil te laten staan. Figuur 99: Uitvoering van de roterende
schakelaars van figuur 90.
De in 15 trappen ver
deelde potentiometer
draait met de contacten mee; de benodigde spanningen wor
den naar de contacten gevoerd over sleepringen. De voorste
as (met het grote tandwiel) draait met de halve snelheid van
de hoofdas, en bevat dus de schakelaars S3 en S4. Het geheel
wordt met de electromotor aangedreven.
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HOOFDSTUK VIII.
HET REGISTREREN VAN EENMALIGE VERSCHIJNSELEN.
Wanneer een verschijnsel niet periodisch is, d.w.z. slechts
éénmaal optreedt, kan men er geen beeld van waarnemen op
het scherm van de electronenstraalbuis. Het is immers nood
zakelijk, dat een kromme op de buis verscheidene keren per
seconde beschreven wordt, wil men haar werkelijk als een
kromme kunnen bekijken.
Wel zou het mogelijk zijn met schermen met een lange
nalichttijd iets waar te nemen, doch dan moet de helderheid
van de spot vrij groot zijn, en deze helderheid neemt af bij
grotere schrijfsnelheid, d.i. de snelheid, waarmede de spot
zich langs het scherm beweegt.
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Figuur 100: Opstelling van Philips electronenstraaloscillograaf met
fotovoorzetstatief en fototoestel.

Voor snel optredende eenmalige verschijnselen, zoals b.v.
het in- en uitschakelen van electrische ketens, is een grote
schrijfsnelheid noodzakelijk, zodat de helderheid, zelfs bij
grote straalstroom niet groot genoeg zal zijn, om, ook bij zeer
lange nalichttijden, een verschijnsel behoorlijk te kunnen be
kijken. In dit geval gaat men over tot het fotograferen van
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het oscillogram, daar de eenmaal belichte fotografische plaat
het beeld vasthoudt.
Voor de Philips electronenstraaloscillografen GM 3152 en
GM 3156 is een speciale lichtdichte koker gemaakt, waarop
een fototoestel, zoals normaal in de handel verkrijgbaar is,
geplaatst kan worden (fig. 100).
Vanzelfsprekend kunnen met deze opstelling ook stilstaande
beelden vastgelegd worden van periodieke verschijnselen,
waarbij de normale tijdbasis gebruikt wordt.

zaagtand

►.

0synchr
a2

X
—
Figuur 101: Schakeling voor eenmalige tijdbasis bij gastrioden.

Voor de eenmalig optredende verschijnselen, is een z.g.n.
eenmalige tijdbasis nodig, d.w.z. dat de spot slechts één keer
van links naar rechts op het scherm voortbewogen moet
worden, terwijl zowel daarvoor als daarna geen lichtver
schijnsel op het scherm zichtbaar mag zijn, daar dit dan mee
gefotografeerd zou worden. Hiertoe wordt de electronenstraal
voortdurend onderdrukt, en slechts „vrijgegeven” gedurende
de eenmalig optredende zaagtand.
Bij de Philips oscillograaf is hiervoor aan de achterzijde
een aansluiting, waardoor op de wehneltcilinder een spanning
van —45 V aangesloten kan worden van een aparte batterij,
waardoor de electronenstraal zeker wordt onderdrukt.
Het kan van belang zijn de eenmalige zaagtand te doen
beginnen door het eenmalig verschijnsel zelf. We zagen
reeds in fig. 54 een oscillogram, dat op een dergelijke manier
is opgenomen.
Een manier waarop dit verkregen wordt bij een tijdbasis
met gastriode toont fig. 101. Aan de plaat van de gastriode
8
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is de plaat van de diode aangesloten, terwijl de kathode van
deze buis aangesloten is op een regelbaar potentiaal (R2).
Maakt men het potentiaal van de kathode van B2 iets lager
dan dat, waarbij de gastriode geleidend wordt, dan zal B2
geleidend worden, zodra de spanning van de gastriode hoger
wil worden dan de door R2 ingestelde waarde. Hierdoor zal
de anodespanning van de gastriode een waarde houden, die
net te laag is, om deze buis geleidend te doen worden. In
dien een positieve piek op het rooster van de gastriode wordt
aangesloten, zal deze juist geleidend kunnen worden, waar
door de condensator van de tijdbasis ontladen wordt. Hierna
begint deze zich weer te laden, en, wanneer gezorgd wordt,
dat vóór het bereiken van de doorslagspanning van de gas
triode, de zojuist genoemde positieve piek weer verdwenen
is, zal de spanning van de gastriode zich weer instellen op de
waarde, die net te laag is, om hem geleidend te doen worden.
De spot op het scherm is dus snel van rechts naar links terug
gevallen, en heeft één keer van links naar rechts geschreven,
waarna hij rechts op de scherm blijft, daar de gastriode niet
voor een tweede keer geleidend wordt.
Eenmalige tijdbasis wordt b.v. gebruikt voor het meten van*
zelfinducties. De te meten spoel is in een trillingskring opge
nomen. De stroom welke door de spoel vloeit wordt plotse
ling uitgeschakeld en de gedempte trilling, die hierdoor ont
staat op de oscillograaf opgenomen. Uit het log. decrement,
dat op het oscillogram gemeten kan worden, wordt de waarde
van L berekend. Deze methode is alleen toe te passen, wan
neer de eigen capaciteit van de spoel klein is t.o.v. de
capaciteit van de trillingskring.
Een ander voorbeeld van het gebruik van eenmalige tijd
basis willen we hier nog bespreken. Het betreft een bijzon
dere vorm van het uitschakelen van een electrisch keten, en
wel het bepalen van de doorsmelttijd van zekeringen.
Uit fig. 102, die we, evenals de gegevens aan het Philips
Technisch Tijdschrift ontlenen1), blijkt hoe de meting tot
stand komt. De te onderzoeken zekering Z is in serie met
Ri op een spanningsbron E aangesloten. Deze spanningsbron
is een g_elijkspanningsbron, hoewel de meting ook kan ge
schieden met wisselstroomvoeding. De in te schakelen kort
sluitstroom veroorzaakt over Ri een spanningsval, die aan
gesloten wordt op de verticaal afbuigende platen van de
electronenstraalbuis B. De kortsluitstroom wordt door relais
3 ingeschakeld. Wanneer de weerstanden Rj en R2 inductieX) Philips Techn. Tijdschrift 4-1939.
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vrij zijn, zal door de zekering direct de volle waarde van de
kortsluitstroom optreden.
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Figuur 102: Schakeling voor het onderzoeken van smeltveiligheden.

Voor de eenmalige tijdbasis wordt hier geen gebruik ge
maakt van de in de oscillograaf ingebouwde tijdbasis, hoewel
dit ook mogelijk is. Over de horizontaal afbuigende platen
van de electronenstraalbuis is een condensator C aangesloten,
die geladen wordt door de gelijkrichter G, die uit het lichtnet gevoed wordt. Indien relais 1 wordt bekrachtigd, en de
keten, waarover C geladen wordt dus onderbroken, zal C zich
ontladen over de diode D. Deze ontlading geschiedt lineair
met de tijd, zodat de spot in horizontale richting lineair met
den tijd over het scherm van de electronenstraalbuis zal be
wegen. De beginstand van'de spot in horizontale richting kan
geregeld worden, door aan de horizontaal afbuigende platen
van de buis een zekere regelbare voorspanning te leggen,
hetgeen geschiedt met behulp van de potentiometer P. Wan
neer de schakelaar S gesloten wordt, zal het relais 2 be
krachtigd worden, en hierdoor zullen eveneens de relais 1 en
3 bekrachtigd worden. Hierbij is gezorgd, dat relais 1 eerder
uitschakelt, dan relais 3 inschakelt. Hierdoor bereikt men, dat
de meting pas begint, wanneer de spot reeds begonnen is zijn
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.

■

■

weg van links naar rechts op het scherm van de buis af te
leggen.
Tegelijk met het sluiten van schakelaar S, die als drukknop
is uitgevoerd, wordt de lens van een voor het scherm van de
electronenstraalbuis opgestelde fotocamera geopend.
Er ontstaan op deze wijze een oscillogram, dat weerge
geven is in fig. 103a. Daar men uit dit oscillogram niets weet
van de stroom- en tijdschaal,
worden deze kunstmatig nog
aan de fotografische opname
toegevoegd.
De stroomschaal wordt ge
vonden, door het oscillo
gram nog een keer op te
nemen, doch nu de zekering a
te vervangen door een kortsluitstrip, terwijl men de
waarde van de stroomsterkte
op de ampèremeter A kan
aflezen.
De tijdschaal wordt ge
vonden, door aan de verti- b
caal afbuigende platen even
s
eens een wisselspanning van c
V
de juiste waarde toe te voe
ren, en deze spanning aan
het lichtnet te ontlenen, zo
dat de frequentie, en daar
mede ook de duur van een
Figuur 103: Oscillogram ter be
periode bekend is.
paling van de doorsmelttijd van
De stroom- en tijdschaal smeltveiligheden.
ziet men respectievelijk bij
b en c in fig. 103.
Daar men meestal de grote kortsluitstroom gemakkelijker
via transformatoren uit het lichtnet kan verkrijgen, dan van
een gelijkstroombron, zal men de meting in de regel met
wisselstroom uitvoeren. Dit is mogelijk; aan de ene kant doet
zich dan een kleine complicatie voor, doordat de stroom geen
constante waarde heeft, terwijl aan de andere kant vanzelf een
tijdschaal verkregen wordt, daar op het oscillogram de periode
van de aan het lichtnet ontleende wisselstroom af te lezen is.
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HOOFDSTUK IX.
HYSTERESISMETINGEN.
Een typisch voorbeeld van het versnellen van een meting
met behulp van de electronenstraaloscillograaf is het meten
van de hysteresiskromme van een ijzersoort. Zoals bekend
geeft deze kromme het verband tussen B (inductie) en H (veld
sterkte) van een ijzeren kern, die door een solenoide gemag
netiseerd wordt. Daar
voor ijzer niet con
stant is, is de lijn, die
dit verband aangeeft
geen rechte, doch
een kromme, die de
vorm heeft van fig.
104. Magnetiseert
men een stuk ijzer
voor de eerste maal,
—► «
dan verloopt liet
verband tussen B en
H volgens de lijn oa.
Vermindert men H
weer, dan zal wan
neer H nul gewor
den is, B nog niet
gelijk aan nul zijn,
d.w.z. dat ondanks
Figuur 104: Hysteresis- of BH-kromme.
het feit, dat de
stroom in de bekrachtigingsspoel nul geworden is, het ijzer
nog magnetisch is. Men noemt het stuk ob het remanent mag
netisme. Teneinde B gelijk aan nul te maken, dus het ijzer
te ontmagnetiseren, moet men H een zekere negatieve waarde
geven oc. Men noemt oc de coërcitiefkracht. Maakt men H
nog meer negatief, dan wordt B ook negatief. Laat men H afwis
selend positief en negatief worden (door b.v. een wisselstroom
door de magnetiserende spoel te sturen), dan zal het ver
band tussen B en H gegeven worden door de lijn a-b-c-d-e-f-a.
Het oppervlak van de hysteresiskromme, ook wel BH-kromme
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genoemd, is evenredig met de hysteresisverliezen in het ijzer.
Voor ijzer, dat bestemd is voor het maken van transformatorkernen zal het van belang zijn, dat de hysteresisverliezen
zo klein mogelijk zijn, daar de kern van een transformator
voortdurend omgemagnetiseerd wordt. Voor dergelijk ijzer zal
men dus een zo klein mogelijk oppervlak van de BH-kromme
wensen. Daarentegen is het voor staal van permanente mag
neten van belang, dat het oppervlak van de kromme juist zo
groot mogelijk zij.
Het zal dus bij het onderzoeken van verschillende ijzersoorten vaak voorkomen, dat de BH-kromme opgenomen
wordt, hetgeen een tijdrovende meting vereist.
Met behulp van de electronenstraaloscillograaf is men

Figuur 105: Meting van hysteresiskromme met straalafbuiging door
de te onderzoeken kern zelf.

echter nu in staat de kromme direct op de buis waar te nemen,
en binnen redelijke grenzen de hysteresisverliezen op te meten.
Hiertoe moet men dus op een der platenstellen een span
ning aansluiten, die evenredig is met H, terwijl de afbuiging
van de elecfronenstraal in een richting loodrecht hierop,
evenredig moet zijn met B. Een methode is weergegeven in
fig. 405, waar op een stel afbuigplaten een spanning staat,
die evenredig is met de stroom door de magnetiseringsspoel,
terwijl de afbuiging van de electronenstraal in de andere
richting langs magnetische weg geschiedt, n.1. door de te on
derzoeken ijzeren kern zelf. Deze methode is echter niet erg
nauwkeurig, tengevolge van 'de luchtspleet, die in het ijzer
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ontstaat, omdat in deze luchtspleet de electronenstraalbuis
geplaatst moet worden.
Bij een andere methode worden op de te onderzoeken
ijzeren kern twee spoelen aangebracht. De eerste is de mag
netiserende spoel, waarvan de stroom gemeten wordt door
het ene stel afbuigplaten (fig. 106). De andere spoel dient
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Figuur 106: Meting van de hysteresiskromme met gesloten kern.
voor het meten van B. Daar p niet constant is, moet de span
ning, die deze spoel geeft, geïntegreerd worden, hetgeen ge
schiedt door de schakeling van R en C in fig. 106. De geïnte
greerde spanning wordt aan het andere stel afbuigplaten aan
gesloten.
Teneinde luchtspleten te vermijden, heeft men de kern uit
één stuk gemaakt. Hierdoor wordt het nodig de spoelen uit
de hand te wikkelen hetgeen tijdrovend is. Daarom worden
bij deze methode wel spoelen gebruikt, die uit twee stukken
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Figuur 107: Meting van de hysteresiskromme met rechte kern.
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bestaan, en waarvan de windingen pas gesloten worden,
wanneer beide helften tegen elkaar worden gezet.
, Een methode, die wel van een luchtspleet gebruik maakt,
is in fig. 107 aangegeven. Het te onderzoeken ijzer wordt hier
in de vorm van een rechte kern gemaakt, waarop een spoel
geschoven wordt. De andere meetspoel wordt dichtbij de
eerste geplaatst, en beide spoelen, met tussenschakeling van
integrerende RC-schakelingen, aan de beide afbuigplatenparen
van de electronenstraaloscillograaf aangesloten. De magne
tiserende spoel heeft hierbij met de meting niets te maken,
en dient alleen voor het opwekken van het magnetisch veld.
De spoel op de rechte kern meet de grootheid B, terwijl de

Figuur 108: Oscillogram van een hysteresislus.

andere spoel dient voor het uitzetten van H. Met deze methode
is het mogelijk met een nauwkeurigheid van 2 % te meten,
wanneer een buis gebruikt wordt met een schermdiameter van
12/2 cm.
In fig. 108 is een met de electronenstraaloscillograaf opge
nomen BH-kromme weergegeven.
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HOOFDSTUK X.
METINGEN IN DE WERKTUIGBOUW.
Zoals we reeds in hoofdstuk 2 zagen is door Philips een
speciale electronenstraaloscillograaf ontwikkeld, welke be
doeld is voor het verrichten van metingen in de werktuig
bouw. De trillingen, welke in de werktuigbouw voorkomen,
onderscheiden zich van die uit de electro- en radiotechniek
hierin, dat de frequenties geheel anders zijn. Aan de ene kant
komen in de werktuigbouw niet die hoge frequenties voor,
welke in de electro techniek normaal zijn, terwijl aan de andere
kant trillingen voorkomen met veel lagere frequenties. Trillin
gen met minder dan 50 Hz frequentie komen in de electrotechniek zeer zelden voor. Daarentegen zijn trillingen van enkele
Hz aan machine-onderdelen geheel normaal. We zagen reeds,
dat aan de versterker en tijdbasis van de oscillograaf dan
geheel andere eisen zijn te stellen, die ertoe leidden, dat een
aparte oscillograaf werd ontwikkeld.
Teneinde de mechanische trillingen op de electronenstraalbuis te kunnen waarnemen, is het nodig, deze eerst in electrische trillingen om te zetten. Hiertoe kent men verschillende
methoden, die op een der volgende eigenschappen berusten:
a. Indien men een stroom stuurt door een element, waar
van de weerstand in een bepaald verband met de mechanische
uitwijking verandert, zal de stroom gesuperponeerd worden
met een wisselstroom, die de mechanische uitwijking aan
geeft, en op de oscillograaf kan worden onderzocht. Een der
gelijk element wordt meestal door koolpoeder gevormd, en
vormt ook het principe van de koolmicrofoon.
b. Indien men een kristal van bepaalde zouten samendrukt,
of buigt, zal het kristal tussen bepaalde punten een electrische
spanning leveren, die afhankelijk is van de vormverande
ringen van het kristal. Dit effect, dat piëzo-electrisch effect
wordt genoemd, is reeds wel bekend van de kristal-pick-ups
en dito microfoons.
c. Verandert men de capaciteit van een condensator, dan
zal bij gelijke lading de spanning aan de electroden van de
condensator veranderen. Hierop berust b.v. de werking van
de condensator-microfoön.
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d. Beweegt men een geleider in een constant magnetisch
veld, dan zal in die geleider een stroom optreden. Hierop
berust b.v. de bandmicrofoon en de electrodynamische micro
foon, die eigenlijk niets anders is dan een kleine uitvoering
van een luidspreker.
Het onder a genoemde wordt b.v. gebruikt voor het onder
zoeken van snel veranderende mechanische trillingen. x) Er
wordt dan een strip isolatiemateriaal gemaakt, waarop een
lijn getekend wordt met een bepaalde koolsubstantie. Veran
dert men de vorm van dit stripje, dan kan men veranderingen
van de weerstand verwachten. Wordt het stripje op het me
chanisch onderdeel, dat men onderzoeken wil bevestigd, dan
zal de weerstand veranderen, indien de vorm van het mecha
nisch onderdeel verandert. Deze weerstandveranderingen kun
nen gemakkelijk omgezet worden in spanningsveranderingen,
die met behulp van de electronenstraaloscillograaf kunnen
worden onderzocht.
Een andere, belangrijkere toepassing van de electronen
straaloscillograaf in de werktuigbouw is het opnemen van
diagrammen met de zgn. drukindicator. 2)
-0

]

h f. generator

b

Figuur 109:
Meetbrug, waarin
Cm de
membraancapaciteit
voorstelt.

■0

0
'osclltograaf

-0

1) Philips Techn. Tijdschrift 1-1940.
1-1941.
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>1
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Voor de controle van de goede werking van een verbran
dingsmotor en ook van stoommachines is de kennis van de
druk in de cilinders als functie van de plaats van de zuigers,
belangrijk.
De drukindicator berust op het onder c genoemde. Hij bevat
een membraan, dat in de cilinderwand wordt gemonteerd.
Door het veranderen van de druk in de cilinder wordt de
membraan meer of minder ingedrukt, en verandert de capa
citeit van deze t.o.v. een vaste electrode. De capaciteitsveranderingen worden omgezet in eleclrische variaties, die met
behulp van de oscillograaf kunnen worden onderzocht.
De capaciteit, die de membraan vormt is opgenomen in een
brugschakeling (fig. 109). Bij de punten a en b is een HF span
ning aangelegd. De optredende HF spanning aan de punten
c en d is ongeveer evenredig met de verandering van Cm uit
de stand, waarvoor de brug in evenwicht is.
Als tijdbasis kan men de zaagt'andgenerator van de oscil
lograaf gebruiken, en verkrijgt dan een druk-tijd diagram.
Wil men een druk-volume
diagram maken, dan moet
een tijdbasis gemaakt
Eli
worden, die een afbuiging
A\-~
van de spot evenredig
gyy —
met het volume geeft. Dit
is verkregen met de zgn.
Figuur 110: Zuigerslagopnemer.
zuigerslagopnemer,die be
staat uit een metalen cilinder, die met de as van de te onder
zoeken machine meedraait, en een tegenelectrode. Door de
cilinder een juiste vorm te geven, is het mogelijk te be
reiken, dat de capaciteit van de zuigerslagopnemer evenredig
is met de uitwijking van de zuiger. Deze capaciteit is even
eens in een brugschakeling opgenomen, en de hiervan afge
leide spanning wordt aan de horizontaal afbuigende platen
van de electronenstraaloscillograaf aangesloten.
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Figuur 111: Druk-t\jddiagram.
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Figuur 112: Druk-volumediagram.

Een voorbeeld van een druk-tijddiagram is in fig. 111 op
genomen, terwijl fig. 112 een drukvolumediagram weergeeft.
Beide foto's werden overgenomen uit het reeds eerder ge
noemde nummer van Philips Techn. Tijdschrift.
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I.

Toepassingen van de electronenstraaloscillograaf.

Hoewel het niet mogelijk is, van een zo veelzijdig meet
instrument als de electronenstraaloscillograaf een volledige
lijst van toepassingen op te stellen, geven we hieronder een
overzichtje van verschillende gebruiksmogelijkheden, dat dus
allerminst op volledigheid aanspraak kan maken.
a.
b.
c.
d.

Metingen van de frequentie van trillingen.
Meting van diëlectrische verliezen van condensatoren.
Meting van zelfinductie van spoelen.
Meting van de faseverschuiving tussen stroom en spanning.
e. Meting van de selectiviteit van kringen en ontvangtoe
stellen.
Afregelen van ontvangtoestellen.
f.
8- Meting van modulatiediepte van zenders.
h. Onderzoek van de werking van telefoniezenders.
Onderzoek van Ia—Vg en Ia—Va karakteristieken van
i.
radiobuizen.
k. Onderzoek van de frequentiekarakteristiek van verster
kers.
Onderzoek van fasegetrouwheid van breedbandversterkers.
m. Onderzoek van de werking van trilleromvormers voor
batterij-ontvangers.
n. Meting van de hysteresisverliezen in ijzer.
o. Onderzoek van trillende contactveren van relais.
P- Onderzoek van smeltveiligheden en meting van de door
smelt tijd.
q- Controle van ankers van electrische machines.
Synchroniseren van electrische machines.
r.
s. Onderzoek van klank van muziekinstrumenten.
Meting van de geluidssnelheid.
t.
u. Meting van plotselinge veranderingen van de windsnel
heid.
v. Onderzoek van het hart (electrocardiograaf).
w. Onderzoek van hersengolven (electroëncephalograaf).
x. Metingen van zeer korte tijdsintervallen.
y- IJken van horloges (voor massafabricage).
Opnemen van druk-tijd-diagrammen van verbrandings
z.
motoren.'
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aa.
ab.
ac.
ad.
ae.
af.
ag.

Onderzoek van snel veranderende mechanische trillingen.
Onderzoek van gasontladingslampen.
Chemische analyse (Polarografie).
Onderzoek van sluiters van fototoestellen.
IJken van diafragma's van fototoestellen.
Onderzoek van lenzen voor fotografische doeleinden.
Onderzoek van blitzlichtlampen.

II.

Overzicht van electronenstraalbuizen voor oscillografen.

*

I

Betekenis der afkortingen:
Vf = gloeispanning in V.
If = gloeistroom in A.
Ygl = maximum negatieve roosterspanning.
V0) = spanning op de eerste anode.
V0„ = spanning op de tweede anode.
V.3 = spanning op de derde (versnellings) anode.
Ny = gevoeligheid van de verticaal afbuigende platen.
Nx = gevoeligheid van de horizontaal afbuigende platen.
Cg = capaciteit van het rooster.
Cy = capaciteit van de verticaal afbuigende platen.
Cx = capaciteit van de horizontaal afbuigende platen.
1
= lengte van de buis.
dm = maximum diameter van de buis.
d = nuttige schermdiameter.
Bovendien bij Amerikaanse buizen:
Vg„ = spanning op het schermrooster.
Ig2 = stroom van het schermrooster.

;

a. Philips buizen.
Type:
Kleur scherm:
Focus:
Deflectie:

DG 3—2.
groen.
electrostatisch.
dubbel-electrostatisch; X-platen asymme
trisch.

Yf = 6,3 V.
If = 0,65 A.
VgI ■= —35V. —25V.
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V., = 160 — 250 V. 100 — 175 V.
Vn„ = 800 V.
500 V.

Ny = 0,06 mm/V. 0,09 mm/V.
Nx = 0,04 mm/V. 0,06 mm/V.
cv

c,
1

=
=
=
=

tl ni

cl

6,5 pF.
1,5 pF.
1,0 pF.
125 mm.
38 mm.
30 mm.

Type:
DG 7—2. DN 7—2.
Kleur scherm: groen.
nalichtend.
Focus:
Deflectie:
Vr
Ir
VfI
V “i
Vn„
Ny
Nx

electrostatisch.
dubbel-electrostatisch; X-platen asymme
trisch.

= 4 V.
1 A.
— 30 V.
= 150—350 V.
= 800 V.
= 0,22 mm/V.
=0,14 mm/V.

ce
Cy
Cx
1
dm
d

= 6 pF.
= 1 pF.
=3 pF.
= 165 mm.
75 mm.
70 mm.

f

■ j

Type:
DG 9—3 DB 9—3 DN 9—3.
Kleur scherm: groen.
blauw.
nalichtend.
Focus:
Deflectie:
Vf

Ir
ygl
V0l
V„2
Ny
Nx

=
=
=
=
=
=
=

electrostatisch.
dubbel-electrostatisch; X-platen asymme
trisch.

4 V.
1 A.
— 40 V.
200—400 V.
1000 V.
0,40 mm/V.
0,31 mm/V.

Cg
Cy
Cx
1
dm
d

=
=
==
=
=

7,5 pF.
2,6 pF.
2,8 pF.
332 mm.
103 mm.
90 mm.
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DG 9—4.
Type:
Zelfde gegevens als DG 9—3, maar X-platen symmetrisch.
Type:
DN 9—5.
Kleur scherm: nalichtend.
Focus:
Deflectie:
Vr
Ir
Vgl
VBl
Vo2
Vfl3
Ny

electrostatisch.
dubbel-electrostatisch; X-platen asymme
trisch.

= 4 V.
= 1 A.
= — 50 V.
= 230—430 V.
= 1000 V.
= 5000 V.
=0,18 mm/V.

Nx = 0,15 mm/V.
Cg = 7,5 pF.
= 1,5 pF.
Cx = 2,0 pF.
1
= 332 mm.
dm = 103 mm.
d
90 mm.

cy

DG 16—2. DB 16—2. DN 16—2.
Type:
blauw.
nalichtend.
Kleur scherm: groen.
Focus:
Deflectie:
Vr
Ir
Vg,
V.,
V.„
Nj,
Nx

USD

=
=
=
=
=
=
=

electrostatisch.
dubbel-electrostatisch; afbuigplaten sym
metrisch.

4 V.
1 A.
— 35 V.
350—500 V.
2000 V.
0,27 mm/V.
0,20 mm/V.

C„
Cy
o

c.
1
d nj

d

=
=
=
=
=
=

6,0 pF.
2,5 pF.
3,0 pF.
450 mm.
167 mm.
160 mm.

b. R.C.A.-buizen.
Type:
Kleur scherm:
Focus:
Deflectie:

2 BP 1.
groen.
electrostatisch.
dubbel-electrostatisch; symmetrisch.

Vr = 6,3 V.
If = 0,6 A.
Vgl = — 67 V. —135 V.

Cg

Cy
Cx

= 8,0 pF.
= 2,0 pF.
= 2,0 pF.
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Vn,
Vo»
Ny
Nx

=
=
=
=

150—280 V.
1000 V.
0,25—0,34 mm/V.
0,16—0,22 mm/V.

300—560 V.
2000 V.
0,13—0,17 mm/V.
0,08—0,11 mm/V.

1
d

Type:
3 JP 7.
Kleur scherm: groen-geel.
Focus:
electrostatisch.
Deflectie:
electrostatisch; symmetrisch.
Vf = 6,3 V.
If = 0,6 A.
Vgl = — 90 V.
— 67 V. — 90 V.
V., = 400—690 V. 300—515 V. 400—690 V.
V.s = 2000 V.
1500 V.
2000 V.
3000 V.
Vnn = 2000 V.
4000 V.
Ny = 0,19—0,25
0,20—0,27
0,15—0,20 mm/V.
Nx = 0,14—0,19
0,15—0,20
0,11—0,15 mm/V.
Type:
Kleur scherm:
Focus:
Detectie:
Vf
If
V6l
Vü|
VQ.>
V«3
* Ny
Nx

=
=
=
=
=
==
=
=

Vf
If

8*

=
=
=
=
=

8,5 pF.
2,4 pF.
2,0 pF.
254 mm.
76 mm.
70 mm.

Cg

= 8,0 pF
2,0 pF
Cx = 2,0 pF
1
= 426 mm.
dm = 135 mm.
d =114 mm.

Cy

— 67 V.
300—515 V.
1500 V.
3000 V.
0,37—0,51
0,32—0,43

— 90 V.
400—690 V.
2000 V.
4000 V.
0,28—0,39 mm/V.
0,24—0,33 mm/V.

7 CP 1.
groen.
electrostatisch.
electromagnetisch.

= 6,3 V.
= 0,6 A.

v„ = - 45 V.

Cg
Cy
Cx
1
dm
d

5 CP 1—A.
groen.
electrostatisch.
electrostatisch; symmetrisch.

6,3 V.
0,6 A.
— 90 V.
400—690 V.
2000 V.
2000 V.
0,34—0,47
0,30—0,41

. Type:
Kleur scherm:
Focus:
Deflectie:

= 194 mm
51 mm.
= 41 mm.

8m =

— 45 V.

’

Cg = 8,0 pF
Cy
Cx
129
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V

Vfe
Vai
v..,
Ny'
Nx-

=
=
=
=
=

Type:
Kleur scherm:
Focus:
Deflectie:
Vr
If
VB1
Va,
Va2
Ny’

=
=
=
=
=
=

1

250 V.
1365 V.
7000 V.

250 V.
780 V.
4000 v.
—

8 iu

d

= 395 mm.
= 181 mm.
= 154 mm.

902.
groen.
electrostatisch.
electrostatisch; beide platenparen asym
metrisch.

6,3 V.
0,6 V.
— 40 V.
100 V.
400 V.
0,33 mm/V.

Nx = 0,27 mm/V.

— 60 V.
150 V.
600 V.
0,22 mm/V.
0,18 mm/V.

Cs
Cy
Cx
1
d,„
d

=
=
=
=
=

7,5 pF.
8,5 pF.
6,0 pF.
193 mm.
51 mm.
44 mm.

914.
Type:
Kleur scherm: groen.
electrostatisch.
Focus:
electrostatisch; symmetrisch.
Deflectie:
Vf
If
VSl
V.,
V.„
Ny
N„

=
=
=
=
=
=
=
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2,5 V.
2,1 V.
— 50 V. — 50 V.
320 V. 550 V.
1500 V. 2500 V.
0,47
0,28
0,37
0,22

10,5 pF.
1.0 pF.
2.0 pF.
Cx
1
= 506 mm.
dm = 235 mm.
d = 210 mm.
C6 =
Cy

— 50 V.
1100 V.
5000 V.
0,14
0,11

— 50 V.
1550 V.
7000 V.
0,10 mm/V.
0,08 mm/V.

=

III.
W. E. Miller

.
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RADIOTECHNIEK
verschenen verder nog bij de
UITGEVERIJ J. H. GOTTMER
ING. A. BOLIER, Theoretische grondbeginselen der
Radiotechniek
•
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.
.
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ter inzage!
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Alles wat de vakman bij zijn vakbeoefening en studie nodig heeft,
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:
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