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Dit boek is bedoeld voor diegenen, die zich vertrouwd willen
maken met het meten in de radiotechniek. Als zodanig zal het velen,
die in de radiotechniek werkzaam zijn van nut kunnen zijn. Niet
in de laatste plaats moeten daaronder gerekend worden servicetechnici, die voor een snelle en doeltreffende reparatie van ontvang
apparaten en versterkers, afhankelijk zijn van hun Vermogen om
juiste radiometingen te verrichten.
Ook zij, die zich voorbereiden voor het diploma ,,Radiotechnicus”
zullen in dit boek ruimschoots voldoende vinden om hun kennis van
de afdeling „Metingen” op te doen.
Bij de lezer wordt bekendheid verondersteld met de grond
slagen van electro- en radiotechniek.
Wat betreft de inhoud moge een enkele opmerking worden
gemaakt. Het bouwen van een goede service-oscillator of toongenerator is niet ieders werk, daarvoor heeft men een behoorlijke
technische outillage nodig, welke in de meeste gevallen ontbreekt.
Daarom werd in dit boek geen volledig ontwerp-opgenomen van
dergelijke apparaten. Wel* kan men, met genoeg zorg, een gecom
bineerd meetinstrument of zelfs een eenvoudige buisvoltmeter
bouwen, waarvan dan ook schema’s zijn opgenomen.
Behalve een bespreking van het meten op zichzelf, werd vooral
het hoe en waarom van de verschillende voorschriften besproken,
omdat een goed inzicht hierin ernstig kan bijdragen fouten te
vermijden.
Verschillende foto’s van meetinstrumenten werden welwillend
ter reproductie afgestaan, oa. door de N.V. Philips Gloeilampen
fabrieken te Eindhoven.
Voor opbouwende critiek houdt schrijver zich gaarne aanbevolen.
DE SCHRIJVER.
Bloemendaal, December 1947.
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HOOFDSTUK 1.
HET METEN VAN SPANNINGEN, STROMEN EN
VERMOGENS.
a.

Gecombineerde stroom- en spanningsmeters voor gelijkstroom.

In de radiotechniek worden gelijkstromen en -spanningen in de
regel met draaispoelmeters gemeten. Dit soort meetinstrument heeft
boven andere verschillende voordelen, waarvan de voornaam
ste zijn: grote gevoeligheid, lineariteit van de schaal, robuste con
structie en electrische demping door middel van wervelstromen.

wljz*r-
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G = baUnceergcwIchtjes
K ° wtekijzeren kern

Fig. 1. Draaispoelmeter.
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Het principe, waarop deze meter berust is de kracht, welke een
stroomvoerende geleider in een magnetisch veld ondervindt. Het
magnetische veld wordt verkregen met behulp van een permanente
magneet, terwijl in de luchtspleet van deze magneet zich een spoel
tje bevindt, waarvan de afzonderlijke zijden de stroomvoerende
geleiders vormen. In fig. 1 is het principe getekend. De magneet M
magnetiseert de poolschoenen N en Z, zodat zich hiertussen een
magnetisch veld bevindt. Teneinde een zo sterk mogelijk veld te
krijgen is het nodig, dat de totale weestand voor magnetische
krachtlijnen van de gesloten keten zo klein mogelijk zij. Aangezien
lucht voor de magnetische krachtlijnen een grote weerstand bete
kent, is het duidelijk, dat getracht moet worden de luchtspleet zo
klein mogelijk te houden. Daarom is het draaibare spoeltje S niet
zonder meer tussen de poolschoenen geplaatst, doch bevindt zich in
het spoeltje een weekijzeren cylinder K, zodat de lengte van de
luchtweg voor de magnetische krachtlijnen zo klein is als maar mo
gelijk, in verband met de beweging van de spoelzijden in het magne
tische veld. Een voordeel van deze weekijzeren cilinder binnen de
spoel is nog, dat de magnetische krachtlijnen een zodanige richting
. zullen krijgen in de luchtspleet, dat zij steeds loodrecht staan op de
enig mogelijke bewegingsrichting van de spoeldraden. Daar het
spoeltje om een as draaibaar is, kunnen de spoelzijden zich alleen
bewegen langs een cilinderoppervlak, dat concentrisch is met het
oppervlak van de weekijzeren cilinder. Op deze wijze krijgt men een
zo groot mogelijk draaiend koppel, hetgeen voor de gevoeligheid
van het instrument van het grootste belang is.
Het spoeltje, dat draaibaar is, wil in een bepaalde stand gaan
staan, bepaald door een tweetal veertjes. Zodra het spoeltje uit
deze nulstand wordt gebracht, zullen de veertjes een koppel op het
spoeltje uitoefenen, dat tracht het spoeltje weer in de nulstand te
brengen. Zolang nu de veergrens van de veertjes niet overschreden
wordt, zal het koppel evenredig zijn met de draaiïngshoek a van
het spoeltje, gerekend vanuit de nulstand.
Stuurt men een stroom door het spoeltje, dan zal elke draad van
de spoelzijde een geleider zijn, die een stroom voert en zich in het
magnetische veld van de permanente magneet bevindt, zodat op a)
deze draden, en dus op de spoelzijde een kracht wordt uitgeoefend.
Deze kracht is alleen afhankelijk van B, I en Z, waarbij B = de
inductie in de luchtspleet, I — de stroomsterkte in de geleider en
l = de lengte van de geleider. Het is duidelijk, dat voor een bepaal
de meter B en / constant zijn, zodat de kracht op de geleider alleen

1
■;
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afhangt van de stroom I en wel evenredig hiermee is. Het draaiend
koppel van de spoel wordt gevormd door de krachten, welke op de
spoelzijden werken, en de armen, d.w.z. de afstand van de kracht tot
de as van de spoel. Daar deze afstand constant is, is het draaiend
koppel evenredig met de stroom /.
Voor het draaiend koppel kunnen we dus schrijven:
Mi = Ci.I
waarin C1 een constante is.
Voor het. tegenwerkend koppel, veroorzaakt door de veertjes,
kunnen we schrijven:
Mo — Co . a
waarin Co een andere constante is.
Stuurt men een stroom door de spoel van de meter, dan zal, zodra
de wijzer stilstaat evenwicht bestaan tussen het draaiend koppel en
het tegenwerkend koppel, zodat deze op dat ogenblik gelijk aan
elkaar moeten zijn.
Dat wil zeggen, dat:
C j . / = Co • a

Hieruit volgt:
o. — Ct
y=c ' 1.r
Daar Cx en C2 beide constante getallen zijn, is hun quotiënt ook
constant en kunnen we dit dus vervangen door een constante, die
we ter onderscheiding van beide voorgaande C3 zullen noemen,
zodat:
o. — C3 • I .
(1)
Hieruit volgt dus, dat de draaiïngshoek van het spoeltje, en daar
mede van de aan het spoeltje bevestigde wijzer evenredig is met de
stroomsterkte /, zodat de schaal van de meter lineair is. Het voordeel
van deze lineariteit is, dat de aflezing van de meter op elk gebied
van -de schaal met dezelfde nauwkeurigheid geschiedt. Dit is een
eigenschap, die men bij andere meetinstrumenten niet aantreft.
Wat het laatste voordeel van de draaispoelmeter betreft zij het
volgende opgemerkt. Demping is noodzakelijk bij vele meetinstru
menten, daar anders de wijzer te lang om de te meten waarde heen
en weer blijft slingeren, waardoor snelle aflezing niet mogelijk is.
De demping bij de draaispoelmeter geschiedt op een manier, welke
11

bij verschillende andere meetinstrumenten, om nader te noemen
redenen niet mogelijk is. Het principe van deze wervelstroomdemping berust op de volgende eigenschap.
Indien men een geleider in een magnetisch veld beweegt, zal dn die
geleider een e.m.k. opgewekt worden. Is de geleider opgenomen in
een gesloten keten, dan zal deze e.m.k. natuurlijk een electrische
stroom veroorzaken. Deze stroom vloeit dus ook door de bewogen
geleider, en deze gedraagt zich dus óók als een stroomvoerende ge
leider in een magnetisch veld, waarvan we het gedrag reeds boven
hebben leren kennen. Op de geleider werkt dus ook een kracht
tengevolge van de stroom, die er doorheen vloeit en deze kracht zal
proberen de oorzaak van de beweging van de geleider tegen te wer
ken. M.a.w. beweegt men een geleider in een magnetisch veld, dan
ondervindt men een tegenwerkende kracht. Bewegen dus de spoelzijden van de draaispoelmeter zich in het veld, dan ontstaat hierdoor
een remmende kracht. Deze kracht wordt kleiner als de snelheid
van de geleider kleiner wordt, en verdwijnt geheel, zodra de geleider
stilstaat. Hierdoor beïnvloedt de kracht de aanwijzing van de meter
in het geheel niet. Wel dempt hij de heen en weergaande beweging,
welke de wijzer om de juiste stand wil uitvoeren.
Wij merken tenslotte op, dat de wervelstromen welke bij deze
demping ontstaan, slechts voor een klein gedeelte in de draden van
het spoeltje optreden. Het spoeltje is nl. gewikkeld op een aluminium
raampje. Dit raampje, dat dus als het ware een kort-gesloten win
ding is, heeft een veel kleinere weerstand, mede doordat het een
grotere doorsnede heeft, dan de dunne draden van de spoel. In
hoofdzaak ontstaan de wervelstromen dan ook in het aluminium
raam.
Naast de voordelen, welke genoemd zijn, heeft de draaispoelmeter
nog enige nadelen.
In de eerste plaats zal bij het omdraaien van de stroomrichting de
richting van de krachten uit fig. 1 omkeren, zodat een draaispoel
meter niet geschikt is voor wisselstroom. Zelfs al zou men het nul
punt in het midden van de schaal plaatsen, hetgeen soms gebeurt,
b.v. wanneer men de laad- en ontlaadstroom van een accumulatoren
batterij wil controleren, dan nog zou de draaispoelmeter niet te
gebruiken zijn voor wisselstroom, aangezien de wijzer de snelle
veranderingen door zijn te grote mechanische traagheid niet kan
I
volgen. Indien men door een draaispoelmeter een wisselstroom van
zeer lage frequentie stuurt (b.v. 3 tot 4 Hz) dan zal de wijzer van
12

de meter de veranderingen nog wel volgen, maar voert men de
frequentie op, dan zal de uitwijking van de wijzer aan 'beide kan
ten van het nulpunt hoe langer hoe kleiner worden, en tenslotte
practisch nul blijven. Een draaispoelmeter aangesloten op een 50 Hz
wisselstroom zal slechts een nauwelijks merkbare trilling van de
wijzer vertonen. Daar we ons in dit gedeelte alleen met gelijkstroommetingen bezighouden kunnen we het onderzoek naar de middelen
om dit bezwaar te omzeilen, wel tot later uitstellen. Een tweede be
zwaar van de draaispoelmeter is, dat de stroomsterkte door de meetspoel klein gehouden moet worden. In de eerste plaats moet het
spoeltje zeer licht uitgevoerd zijn,
zodat een klein, draaiend koppel
voldoende is om het een uitwijking
VMTtje
te geven. Bovendien moeten de
draden van het spoeltje dun zijn,
wil de luchtspleet klein blijven.
Tenslotte wordt de stroom door
het draaiend spoeltje toegevoerd
via de veertjes (fig. 2). Deze
veertjes moeten licht geconstrueerd*
zijn, willen ze een juist tegenwer
kend • koppel geven, zodat de
stroomsterkte door deze veertjes
beperkt is. Men mag wel zeggen,
dat de stroomsterkte door de
meetspoel van een draaispoelmeter
in de orde van grootte moet blij
ven van 0,5 tot 1 mA.
Om nu met een draaispoelmeter
draalspo«l
grotere stroomsterkten te kunnen
meten, kan men parallel aan de
v««rtjt
meetspoel een weerstand schake
len welke dan shuntweerstand wordt genoemd. Indien
een draaispoelmeter een maximum
uitslag heeft voor een stroom van ■ Fig. 2. Stroomtoevoer aan het
draaispoeltje van een draaispoel
1 mA en men wil het meetbereik
meter over de veertjes.
tot 10 mA vergroten, dan moet
dus parallel aan de meter een weerstand worden geschakeld, welke
9 mA doorlaat, zodat bij een stroom van 10 mA door de hele scha
keling de stroom door de meter nog 1 mA bedraagt.
13
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Het zal duidelijk zijn, dat de shuntweerstand, welke een 9 keer
zo grote stroom moet doorlaten als de meter, ook een 9 keer zo
kleine weerstand moet 'hebben als deze. De meterweerstand dient
dus eerst te worden bepaald.
In fig. 3 zijn 2 mogelijkheden aangegeven om verschillende meet-

0

■É
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I
•V = smelt veiligheden
Rp“ shuntweerstano

M= draaispoelmeter
S “ schakelaar

Fig. 3. Schakehvijze van shuntweerstanden ter vergroting van het meetbereik.
bereiken voor stroommeting te verkrijgen. In fig. 3a wordt voor elk
meetbereik een aparte shuntweerstand gebruikt, terwijl in fig. 3b
een zgn. .universele shunt wordt toegepast. In serie met elk
meetbereik is een zekering geschakeld, welke de meter moet be
schermen tegen overbelasting. Deze zekeringen moeten een korte
smelttijd hebben, zodat ze bij overbelasting snel genoeg doorsmel
ten, vóór dat het meetinstrument beschadigd is. Opgemerkt dient
nog, dat de schakelaar zo geconstrueerd moet zijn, dat het moedercontact bij het draaien eerst met de volgende aansluiting contact
maakt, alvorens het contact met de eerste te onderbreken.

■:

f

_

De berekening van een shuntweerstand geschiedt in het algemeen
als volgt. Noemt men de weerstand van de meter Rm en de shunt
weerstand Rp (parallelweerstand), dan zal voor een vergroting van
het meetbereik van n maal, door de shuntweerstand (n-1) maal de
stroom door de meter vloeien. Deze weestand moet dan ook 1/(n—1)
maal de meterweerstand zijn, zodat:
14

Rm
Rp = n — 1

(2)

In fig. 4 zijn twee schakelingen weergegeven voor het gebruik
van de draaispoelmeter als spanningsmeter voor verschillende meet^-rUUlT------

0

Rv

^—arumnr—
Rv

V

0-

&
Fig. 4.

Schakehvijze van voorschakelweerstanden voor het gebruik
van een draaispoelmeter als spanningsmeter.

bereiken. Bij de berekening van de voorschakelweerstanden, gaat
men uit van de overweging, dat bij volle uitslag de maximum-stroom
door de keten moet vloeien. Heeft een meter een volle uitslag bij
een stroom van 1 mA en een weerstand Rm. dan zal een spanning
van 0,001 X Rm volt de meter geheel doen uitslaan. Wil men het
meetbereik n maal zo groot maken, dan zal de totale weerstand van
de keten moeten worden: n. .0,001. Rm, en daar de stroom con
stant blij ft, moet de totale ketenweerstand dus n. Rm worden. Reeds
is er de weerstand van de meter Rm, zodat voorgeschakeld moet
worden een weerstand gelijk aan (n-l).Rm. Ook de gebruikte
schakelaars in fig. 4 moeten bij het draaien eerst met de volgende
aansluiting contact maken, voordat het contact met de vorige aan
sluiting wordt onderbroken.
Een belangrijke factor van een meetinstrument voor het meten
van spanning is de kwaliteit. Het stroomverbruik van de meter
is bepalend voor de nauwkeurigheid van de spanningsmeting. Daar
men dus de stroomsterkte door de meter zo klein mogelijk wil hou
den, maakt men het instrument liefst zo, dat volle uitslag reeds bij
15

een kleine stroom -bereikt wordt. Het zal duidelijk zijn, dat de
weerstand van de meter niet voldoende is, om een idee te geven van
de kwaliteit, daar de te meten spanning van invloed zal zijn op de
stroom. Daarom'verstaat men onder de kwaliteit van een voltmeter
zijn weerstand voor een bepaald spanningsbereik, en drukt men
deze uit in ohms per volt. Een meter, welke bij volle uitslag een
stroom van 100 juA gebruikt, terwijl zijn weerstand 100 ohm
bedraagt, zal zonder voorschakelweerstand een spanning van
100.0,001 = 10 mV aan de klemmen nodig hebben, om geheel uit
te slaan. Dat levert dus een kwaliteit op van 10 000 ohm/V, hetgeen
een goede kwaliteit-is. Voor de gangbare spanningsmetingen in de
radiotechniek is een kwaliteit van 1000 ohm/V minimum, terwijl
2000 ohm/V vaak ruim voldoende is. In sommige gevallen worden
echter betere meetinstrumenten vereist, en draaispoelmeters met een
kwaliteit van b.v. 25 000 ohm/V komen in de handel voor. De me
ters, welke een lagere kwaliteit hebben (b.v. 333 ohm/V en lager)
zijn niet geschikt voor radiometingen, en dan ook bedoeld voor de
sterkstroomtechniek. Het bijschakelen van weerstanden, teneinde
het meetbereik als voltmeter te vergroten heeft geen invloed op de
kwaliteit, aangezien een vergroting van de totale weerstand, een
evenredige vergroting van het spanningsbereik tot gevolg heeft.
In fig. 5 is tenslotte een volledig schema gegeven van een ge
combineerd meetinstrument voor stromen en spanningen, dat uit
sluitend geschikt is voor het meten van gelijkstroomgroot-heden.
De keuze van de meetbereiken is niet willekeurig, en wordt voor
een bepaalde draaispoelmeter in hoofdzaak bepaald door de schaalindeling. Wanneer deze b.v. 100 schaaldelen heeft, zal men met
voordeel meetbereiken nemen, welke 1, 2, 5, 10, enz. maal'bedragen.
Voor 50 schaaldelen is 1, 2J, 5, 10, enz. maal gunstiger. Men moet
in elk geval de meetbereiken zodanig kiezen, dat het aflezen niet al
teveel moeite kost met het omrekenen van de afgelezen waarden.
Nemen we de meter, welke in het schema van fig 5 gekozen is,
dan zien we, dat een volle uitslag van 500 juA bij een meterweerstand van 150 ohm, een spanning aan de klemmen van de meter
vereist van 150.0,0005 = 75 mV. Daar deze waarden tot gevolg
hebben, dat de afgelezen waarden vermenigvuldigd moeten worden
met een factor IJ, is dit meetbereik niet geschikt. Bovendien komen
spanningen van enige tientallen mV practisch niet voor. Schakelt
men een voorschakelweerstand van 850 ohm in serie met de meter,
dan wordt het laagste meetbereik 1000.0,0005 = 0,5 V. Andere
bruikbare meetbereiken zijn b.v. 5—10—.100—250—500 en 1000
16
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volt. Het zal gemakkelijk zijn in te zien, dat de voorschakehveerstanden voor deze meetbereiken respectievelijk bedragen: 9000—
10000—180000—300000—500000 en 1 M.ohm, wanneer de scha
keling van fig. 4a gekozen wordt. De kwaliteit als voltmeter be
draagt 2000 ohm/V.
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Fig. 5. Gecombineerde stroom- en spanningsmeter.

In verband met de schaalverdeling zijn de in tabel 1 vermelde
stroommeetbereiken bruikbaar.
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TABEL 1.
mA

RP

Totale
meterweerstand

Maximum
spanningsverlies

1
5
25
50
100
250
500

150 ohm
16.6 ..
3.06 ..
1.50 ..
0.75 ..
0.30 ..
0.15 ..

75 ohm
15
••
3.03 ..
1.50 ..
0,75 ..
0.30 ..
0.15 ,.

75 mV
75
75
75
75
75
75

In deze tabel is tevens uitgerekend, welke shuntweerstanden
nodig zijn. Uit de parallelschakeling van de shuntweerstand en de
meterweerstand kan men de totale weerstand van het instrument als
stroommeter berekenen, waaruit bij de maximum stroomsterkte de
maximum spanningsval in de meter kan worden nagegaan. Men
ziet, dat deze onafhankelijk is van (iet meetbereik en, dank zij een
gevoelige meter, hier zeer laag. Dit kan van belang zijn bij het meten
van stroomsterkten bij lage spanning, zoals bij gloeistromen het
geval is. Daar zou b.v. een volt spanningsval in de meter niet toe
laatbaar zijn, hetgeen bij een anodestroommeting wel het geval is.
75 mV spanningsval echter is in de meeste gevallen, ook bij gloeistroommeting, toelaatbaar.
Een moeilijkheid vormt de kleine weerstandwaarde van de shunt
weerstanden voor de grotere meetbereiken. Dit is dan ook de reden,
dat men een draaispoelmeter niet te ver kan uitbreiden voor stroom
metingen, daar de shuntweerstanden, doordat ze zo 'klein worden,
niet meer nauwkeurig kunnen worden gemaakt. De meter van
500 //.A van fig. 5 zou dan ook eigenlijk niet moeten worden ge
bruikt voor het meten van stroomsterkten tot 500 mA; doet men dit
wel, dan zal het nodig zijn, dat met de shuntweerstanden voor de
grotere meetbereiken zodanig opstelt, dat hun waarde achteraf kan
worden nageregeld, zodat de definitieve waarde pas bij het ijken
van de meter wordt ingesteld.
De shuntweerstanden voor de meetbereiken van 25 mA en hoger
worden van weerstanddraad gemaakt, waarvan de weerstand per
meter lengte bekend is, zodat de juiste lengte van de draad 'kan
worden berekend. Men dient een iets grotere lengte te nemen, en
de weerstand op juiste lengte te brengen, door hem na te meten met
behulp van een brug van Wheatstone.
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Ook de weerstand van 16,6 ohm kan van weerstanddraad worden
gemaakt, hoewel het ook mogelijk is, deze samen te stellen uit be
staande weerstanden. In de eerste plaats neemt men dan speciale
weerstanden, welke een kleine tolerantie hebben, d.w.z. dat de
werkelijke waarde van de weerstand slechts weinig van de opge
geven waarde afwijkt. Als grootste tolerantie kan men voor meet
instrumenten 1 % aanhouden. De normale weerstanden, welke voor
ontvanger- en versterkerbouw gebruikt worden, zijn dus ongeschikt,
aangezien ze meestal een tolerantie van 10 % hebben. Neemt men
nu weerstanden, die in waarden van de normale reeks worden ge
maakt, dan zal men als eerste weerstandswaarde boven 16,6 ohm
vinden 18 ohm. Het vinden van een weerstand, welke parallel ge
schakeld met deze 18 ohm weerstand, de gewenste weerstand van
16,6 ohm oplevert kan als volgt geschieden:
Stellen we de onbekende weerstand x, dan moet dus:
x- 18
TT — 16,6
JC+ 18
of 18 x = 16,6 x 4- 16,6.18
1,4* = 299
x — 2H ohm.
Nu spreekt het vanzelf, dat er geen weerstand bestaat van 214
ohm, maar we kunnen kijken, wat de fout wordt, als we de dichtst
bijzijnde normale weerstand, welke 220 ohm bedraagt, nemen. Dan
wordt de shuntweerstand nl.:
220-18
= 16,67
2204-18
hetgeen een verwaarloosbare fout oplevert, als men bedenkt, dat
de shuntweerstand eigenlijk 16,66 moest zijn.
De mogelijkheid bestaat natuurlijk, dat men een geval tegenkomt,
waarbij het niet mogelijk is een tweede weerstand in de normale .
reeks te vinden, welke een totale shuntweerstand binnen de toe
laatbare grenzen oplevert. In dat geval kiest men als eerste weer
stand niet de eerstkomende (in ons geval 18 ohm) maar de daarop
volgende (in de normale reeks wordt dat 22 ohm). In elk geval
kunnen we wel zeggen, dat voor waarden van shuntweerstanden
boven 10 ohm altijd wel twee weerstanden kunnen worden gevon
den, welke elke gewenste waarde samen opleveren.
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b.

Het meten van wisselstroom en -spanning in de radiotechniek.

Tengevolge van het feit, dat de wisselstroomgrootheden in de
radiotechniek zo uiteenlopende frequenties hebben, is het meten van
wisselstroom en -spanning soms een ingewikkeld probleem. We
zullen eerst nagaan, welke metertypen ons ten dienste staan.
In de eerste plaats kan genoemd worden de weekijzermeter. Deze
bestaat uit een spoel, waarbinnen zich twee stukjes weekijzer bevin
den. Hiervan is er een vast opgesteld, terwijl het andere draaibaar
is. Aan dit laatste is de wijzer van het instrument bevestigd. Indien
nu een wisselstroom door de spoel wordt gestuurd, zal er een mag
nétisch veld ontstaan en worden in de stukjes weekijzer polen geïn
duceerd, .zodanig, dat de beide stukjes elkaar afstoten. Daar het
ene onbewegelijk is, zal het andere gaan draaien, zodat ook de
wijzer over een zekere hoek gedraaid wordt.
De nadelen van de weekijzermeter zijn de volgende. De aan
wijzing van de meter is sterk frequentie-afhankelijk. Het meetbereik
kan om verschillende redenen niet met behulp van shuntweerstanden
worden verhoogd. De nauwkeurigheid is niet zoo groot. Tenslotte
is de gevoeligheid van deze meters veel minder dan van de hiervoor
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Fig. 6. Principe van de hittedraadmeter. De gestippelde stand is
een stand, die de verschillende onderdelen van de meter aannemen
"bij een bepaalde stroomdoorgang.
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besproken draaispoelmeter. Ze worden gemaakt voor het meten van
wisselstroomgrootheden. bij frequenties beneden 500 Hz, en hebben
een grootste gevoeligheid van ongeveer 15 mA, waaruit voor voltmeters een kwaliteit van 66,6 ohm/V af te leiden is. Zoals we
boven reeds zagen is deze kwaliteit voor radiometingen meestal
onvoldoende. Het voordeel van weekijzermeters is, dat ze goedkoop
zijn, zodat ze voor ruwe metingen wel toepassing vinden.
De hittedraadmeter vindt wel toepassing in de radiotechniek. Zijn
werking berust op het uitzetten van een draad, wanneer deze verhit
wordt, hetgeen het geval is, wanneer een stroom door de draad
vloeit. De werking is schematisch in fig. 6 weergegeven. Wanneer
een wisselstroom door de draad AB gestuurd wordt, zal de tempe
ratuur hiervan stijgen. Hierdoor zet de draad uit, waardoor de veer

Fig. 7. Wijze van monteren van shuntweerstanden bij de hittedraadmeter. Door
de symmetrische bouw is de verhouding
van shuntweerstand en raeetdraadweerstand voor verschillende
frequenties gelijk.

koperen ring-

V

r- meetband

I

— shunts
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V de draad PQ naar links kan trekken. Deze verplaatsing wordt op
een wijzer overgebracht.
De draad AB kan slechts dun zijn, aangezien de soepelheid anders
verloren gaat. Hierdoor is de stroom door de draad beperkt tot
ongeveer 500 mA. Voor gelijkstroommetingen kunnen shunts paral
lel geschakeld worden, hetgeen niet bij wisselstroom het geval is,
daar de hittedraad en de shunts frequentie-afhankelijk zijn, zodat
voor verschillende frequenties de verhouding van de weerstand voor
de hittedraad en de shunt verandert. Daarom heeft men, voortbou
wend op dit principe de zgn. /nttefcand-ampèremeter gemaakt. Deze
kan voor hoge frequenties worden gebruikt, daar hij nagenoeg
frequentieonafhankelijk is. Dit is bereikt door twee koperen ringen
te nemen (zie fig. 7). Tussen deze ringen zijn enige banden sym
metrisch gemonteerd. Een van de banden doet dienst als meetdraad, terwijl de andere banden als parallelweerstand dienen. Door
de symmetrische constructie is bereikt, dat de verhouding tussen
wisselstroomweerstand van de meetdraad voor verschillende fre
quenties en die van alle andere draden voor die frequenties gelijk
blijft. Toch heeft de hittebandmeter niet die toepassing gevonden,
die ervan te verwachten was, daar een beter systeem, het thermo
koppel hem verdrongen heeft.
c.

De thermokoppelmeter.

Het thermokoppel, ook thermo-omvormer genoemd, bestaat in prin
cipe uit een meetdraad M (zie fig. 8), welke verhit wordt, zodra er

<3
B
M

I 'V

r

I X.

M = meetdraad (constantaan)
A = koperdraad
B = coustantaandraad.
Fig. 8. Drie hoofdvormen van de thermokoppelmeter.
a. Directe methode, waarbij A en B tevens meetdraden zijn.
b. De lasplaats is alleen nog met een aparte meetdraad verbonden.
c. De metertak heeft geen galvanische koppeling meer met de meetdraad.
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een stroom doorheen gestuurd wordt. Bij deze meter is nu gebruik
gemaakt van het verschijnsel, dat bij verhitting van de lasplaats van
twee verschillende metalen, een e.m.k. aan de uiteinden van de
twee metalen ontstaat (zgn. thermo-e.m.k.). Deze thermo-e.m.k. kan
met een draaispoelmeter worden gemeten. Dit verklaart dus de naam
thermo-,.omvormer”, want inderdaad zet deze meter de wissel
stroom om in een gelijkspanning. In fig. 8 zijn de draden A en B de
twee verschillende metalen, aan de uiteinden waarvan de thermoe.m.k. ontstaat, welke met de draaispoelmeter mV kan worden ge
meten.
Een voordeel van deze meter is, dat de meetdraad M niet nood
zakelijk op dezelfde plaats moet worden gemonteerd als de meter.
Hierdoor is het mogelijk de meetdraad direct in de stroomkring aan
te brengen, zonder deze eerst over een andere plaats te leiden.
De warmteontwikkeling aan de draad M is evenredig met I2R,
waarin I de effectieve waarde van de wisselstroom is, terwijl R de
weerstand van de draad voorstelt. Deze weerstand is practisch
constant, hetgeen bereikt wordt door voor de draad constantaan te
nemen. Is de thermo-e.m.k. dus ongeveer evenredig met de warmte
ontwikkeling, dan zal de aanwijzing van de meter practisch even
redig zijn met I2 hetgeen een kwadratische schaal oplevert.
Opgemerkt dient te worden, dat de aan het uiteinde van de
draden A en B opgewekte e.m.k. betrekkelijk klein is, zodat de
meter een gevoelige mV-meter moet zijn.
Teneinde te voorkomen, dat door de meter ook nog eventueel
wisselstroom vloeit, worden de uiteinden van de draden A en B met
behulp van condensatoren aan aarde verbonden. Deze condensato
ren worden gekozen in verband met de toegepaste frequentie. Is
deze niet te laag, dan kunnen de condensatoren natuurlijk betrek
kelijk lage waarden hebben.
De thermokoppelmeter wordt o.a. gebruikt voor het meten van
antennestromen( waarbij de meetdraad M dus direct ter plaatse in
serie met de antenne kan worden gemonteerd, terwijl de mV-meter
op een contrölebord wordt aangebracht) en voor het meten van de
uitgangsspanning van standaard-signaal-generatoren (zie hoofd
stuk 3).
Bij nauwkeurige metingen van kleine stromen wordt de meet
draad in het luchtledige geplaatst, teneinde te voorkomen, dat
warmte verloren gaat door geleiding.
Ze worden gemaakt voor meetbereiken van ongeveer 1 mA tot
1 A. Voor meetbereiken beneden 100 mA wordt de meetdraad in
23

het luchtledige geplaatst, daarboven is de geleiding van warmte
te verwaarlozen.
In wezen zijn er drie soorten thermokoppelmeters. Bij de eerste
soort wordt de te meten stroom door de draden A en B gestuurd.
Deze doen dus niet alleen dienst voor het opwekken van een
themo-e.m.k. dóch ook als meetdraad. De gevoeligheid van dit soort
instrument is het grootst, doch het heeft het bezwaar, dat de meter
parallel aan de meetdraad is geschakeld. Dit is niet meer het geval
bij de in fig. 8b getoonde meter, waarvan echter de gevoeligheid
iets minder is. Teneinde fouten te vermijden wordt de lasplaats van
de draden A en B soms dicht bij de meetdraad gebracht, doch ervan
geïsoleerd, door een zeer klein glazen buisje. Het voordeel is hier,
dat de meter absoluut geen galvanische koppeling heeft met de
meetkring, zodat de electrostatische capaciteit tussen de meter en
aarde geen fout in de meting kan doen ontstaan. Het bezwaar
echter is, dat de gevoeligheid minder is, doordat de warmteafgifte
van de meetdraad aan de lasplaats van de draden A en B niet meer
zo groot is, tengevolge van de warmte-isolatie van het glas.
Teneinde het bezwaar te ontkomen, dat de meter parallel gescha
keld is aan de meetdraad, en toch het voordeel van de grote gevoe
ligheid van de directe methode (waarbij de draden A en B dus
tevens als meetdraad dienst doen) te hebben, wordt algemeen een
brugschakeling toegepast, welke in fig. 9 schematisch is weer
gegeven.

Fig. 9. Brugschakeling van
een thermokoppelmeter, ten
einde het voordeel van de
directe methode (grote gevoe
ligheid) te verkrijgen, zonder
dat de meetdraad geshunt
wordt door de meter.
Voor de draden A en B maakt men gebruik van verschillende ma
terialen, waarbij de ene vaak van koper en de andere van constantaan is. Tot ruim 200 graden C. ontwikkelt een dergelijke combinatie
ongeveer 45 /.iV per graad C. zodat beneden 200 gr. C. de warmte24

ontwikkeling en de thermo-e.m.k. inderdaad een lineair verband
vertonen.
Zolang de invloed van het skineffect van de meetdraad kan wor
den verwaarloosd, is de meter practisch frequentie-onafhankelijk.
Boven een bepaalde frequentie echter doet de invloed van het skin
effect zich gelden, zodat de frequentie-onafhankelijkheid verloren
gaat. Het zal duidelijk zijn, dat de invloed van het skineffect het
kleinst zal zijn bij dunne meetdraden, zodat bij het meten van kleine
stromen de frequentie, waarbij de frequentie-afhankelijkheid begint,
het hoogst zal liggen.
Het gevolg hiervan is, dat voor het meten van grotere stroomsterkten niet eenvoudig een dikkere draad kan worden genomen.
Voorts is het niet mogelijk een willekeurige shuntweerstand te ge
bruiken, wederom omdat de verhouding van de wisselstroomweerstand van de shunt en van de meetdraad niet constant zou zijn voor
verschillende frequenties. Een oplossing is hiervoor gevonden, zoals
die bij de hittedraadmeter werd genoemd. Men monteert weer
tussen twee koperen ringen enige draden (dun), waarbij een als
meetdraad wordt gebruikt, en waaraan zich dus de lasplaats van de
koperen en constantaan draad bevindt. De andere, symmetrisch
gemonteerde draden dienen gezamenlijk als shuntweerstand.
Een andere methode om het meetbereik van een thermokoppelmeter te verhogen, dus om met een dunne meetdraad hoge stroomsterkten te meten, is in fig. 10 aangegeven. Hierbij wordt de h.f.wisselstroom verdeeld in twee takken, welke uit een condensator
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Fig. 10. Vergroting van het
meetbereik van een thermokoppelmeter met behulp van
capaciteiten.

II-©—1
T = thermokoppelmatcr
C/j = voorschakelcondensator meter
C 2 = shuntcondensator meter tak

bestaan. In de meettak is bovendien in serie met de condensator
themokoppelmeter opgenomen. De wisselstroomweerstand van
beide condensatoren is omgekeerd evenredig met de frequentie
met hun grootte, zodat de stroomsterkten in de shunttak en
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metertak recht evenredig zijn met de waarden der condensatoren,
zolang de wisselstroomweerstand van de condensator in de meter
tak groot is t.o.v. die van de thermokoppelmeter.
Tenslotte is het natuurlijk ook mogelijk van een stroomtransformator gebruik te maken. Fig. 11 laat dit zien. Noemen we de
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Fig. 11. Vergroting van het meetbereik van een thermokoppelmeter
met behulp van een stroomtransformator.
primaire stroom (welke dus gemeten moet worden) /lt dan zal dn de
secundaire wikkeling van de transformator een spanning opgewekt
worden gelijk aan jwM • 7lf waarbij M de wederzijdse inductie voor
stek.
De secundaire impedantie bedraagt R2 + j(i)L2 en derhalve de
secundaire stroom:
' r _ ju> M- Ix
2 R2+jcoL2■
Daar de transformatieverhouding gelijk ds aan:
primaire stroom
secundaire stroom

R7+j(oL2
j • Mco

is de transformatieverhouding in absolute waarde bepaald door:

jjjl'i +(R2/uL2)2

(3)

De transformatieverhouding wordt nu frequentieonafhankelijk,
wanneer de ohmse weerstand van de secundaire klein is t.o.v. de
• inductieve reactantie, dus R2 <^a>L2.
:
1
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d.

De draaispoelmeter in de wisselstroommeting*

Het zal duidelijk zijn, dat men de grote voordelen van de draai
spoelmeter t.o.v. de andere metertypen 'heeft trachten te gebruiken
voor het meten van wisselstroomgrootheden. Teneinde dit mogelijk
te maken wordt de wisselstroom eerst gelijkgericht, waarna de
pulserende gelijkstroom met behulp van een draaispoelmeter geme
ten kan worden.
Voor het gelijkrichten van een wisselstroom wordt gebruik ge
maakt van metaalgelijkrichters, waarbij zowel enkelfasige, als
dubbelfasige gelijkrichting imogelijk is. In fig. 12 a is de enkelfasige
■0
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Fig. 12. Schakeling van een metaalgelijkrichter, teneinde wisselstroommetingen met behulp van een draaispoelmeter te kunnen verrichten.
a. Enkelfasige gelijkrichting.
b. Enkelfasig gelijkgerichte spanning,
c. Dubbelfasige gelijkrichting.
d. Dubbelfasig gelijkgerichte spanning.
gelijkrichting schematisch voorgesteld, met in fig. 12 b de grafiek
van de pulserende gelijkstroom. Zoals bekend, zal de draaispoel
meter niet de topwaarde van de pulserende gelijkstroom aanwijzen,
doch 1 /n maal de topwaarde. Meestal wordt echter de dubbelfasige
gelijkrichting .toegepast, waarvan het schema in fig. 12 c is gete
kend, terwijl fig. 12 d de grafiek geeft van de dubbelfasig gelijk
gerichte wisselstroom. De draaispoelmeter wijst nu 2/a maal de
topwaarde aan.
Het nadeel van de metaalgelijkrichter is, dat hij voor hoge fre
quenties zich gaat gedragen als een condensator, welke door de
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sperlaag wordt gevormd. Het gelijkrichteffect wordt dan bij hogere
frequenties minder, zodat de aanwijzing anders wordt.
Een ander nadeel van de metaalgelijkrichter is, dat door zijn be
trekkelijk hoge weerstand een grotere spanningsval ontstaat, dan
we bij de draaispoelmeter voor gelijkstroommetingen hebben gezien.
In werkelijkheid is het niet mogelijk een stroommeter te maken,
welke een kleinere spanningsval dan ongeveer 1 V heeft, hetgeen
dus veel hoger is, dan de enkele tientallen mV, welke, zoals we ge
zien hebben met een goede draaispoelmeter kunnen worden bereikt.
Voorts is de weerstand van de metaalgelijkrichter afhankelijk van
de temperatuur, zodat de nauwkeurigheid van de meting niet zo
groot is, als bij het gebruik van de draaispoelmeter voor gelijk
stroommetingen, en wel bedraagt de fout ongeveer 5 %.
Een voordeel van de metaalgelijkrichter in combinatie met de
draaispoelmeter is, dat meetinstrumenten kunnen worden samenge
steld, welke als voltmeter slechts een stroom van ongeveer | a 1
mA gebruiken, hetgeen resulteert in een kwaliteit als voltmeter van
1000 a 2000 ohm/V.
De uitwijking van de draaispoelmeter is natuurlijk evenredig met
de topwaarde van de pulserende gelijkstroom (zie boven) en deze
is nagenoeg evenredig met de wisselstroom voor niet te kleine waar
den van de stroomsterkte. Voor zeer kleine waarden in de orde van
grootte van 0 tot 100 juA is de gelijkgerichte gelijkstroom echter
kwadratisch met de wisselstroom.
Voor niet te lage stroommeetbereiken is de schaal van de meter
voor wisselstroom dus practisch lineair, hetgeen niet inhoudt dat
voor wisselstroom dezelfde schaal kan worden gebruikt als voor
gelijkstroom.
De weerstand van de metaalgelijkrichter is sterk afhankelijk van
de doorgelaten stroom, hetgeen geïllustreerd wordt in fig. 13, waar
de weerstand als functie van de stroom is uitgezet. Men ziet, dat de
weerstand het grootst is voor kleine stromen.
Bij gebruik van voorschakelweerstanden teneinde het instrument
voor grotere meetbereiken als voltmeter igeschikt te maken, kunnen
fouten ontstaan, doordat de verhouding van de weerstand van de
meter plus metaalgelijkrichter en die van de voorschakelweerstand
niet constant is. Aangetoond kan worden, dat dit bij kleine voor
schakelweerstanden het ergst zal zijn. Het is mogelijk een gecombi
neerd meetinstrument te maken, waarbij ook de lagere spanningsmeetbereiken een goede nauwkeurigheid geven, doch dan komt men
tot een combinatie van meerdere schakelelementen voor de omscha-
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kelaar van de verschillende meetbereiken. Boven 50 V is dit niet zo
erg, zodat men in de practijk voor de normale handelsmeetinstrumenten voorschakelweerstanden op de normale wijze schakelt,
waarbij dus de lagere spanningsmeetbereike'n onnauwkeuriger zijn.
R'V, 2000
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Fig. 13. Verandering van de weerstand van een metaalgelijkrichter
als functie van de stroomsterkte.

e.

Gecombineerd meetinstrument voor gelijk- en wisselstroom.

In fig 14 is het schema van fig. 5 uitgebreid voor het meten van
wisselstromen en -spanningen. Zoals boven werd uiteengezet is
voor de wisselstroom een aparte schaal nodig. Bovendien zijn er
aparte shunt- en voorschakelweerstanden voor gelijk- en voor
wisselstroom. De cellen zijn als één geheel uitgevoerd,, en normaal
in de handel verkrijgbaar. De verschillende shunt- en voorschakel
weerstanden voor gelijk- en wisselstroom maken een schakelaar met
twee secties noodzakelijk. De berekening van de shunt- en voor
schakelweerstanden voor de wisselstroommetingen is niet nauwkeu
rig mogelijk, aangezien de eigenschappen van de metaalgelijkrichter
een rol spelen. De weerstanden in fig 14 werden bepaald voor een
metaalgelijkrichter van Siemens, zoals deze vrij vaak in de handel
voorkomt en waarbij aanzienlijke afwijkingen werden gevonden.
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Fig. 14. Schakeling van een gecombineerd meetinstrument voor
gelijk- en wisselstroom.
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De buisvoltmeter.

Buisvoltmeters of triodevoltmeters bestaan uit een triode, in welks
anodeleiding een draaispoelmeter is opgenomen, waarbij aan de
anode natuurlijk ook een positieve spanning met behulp van een
batterij wordt gegeven. In fig. 15 is het principeschema gegeven van
deze soort .meter.
C = parallelcondensator voor
het kortsluiten van de
metertak voor h.f. stroom

&

1
Fig.

\

15.
Principeschakeling
van de buisvoltmeter.

§

C

2
J

Het voordeel van de buisvoltmeter is, dat hij practisch frequentieonafhankelijk kan worden gemaakt, terwijl het stroomverbruik
practisch nihil is. Öp deze wijze is het mogelijk een meetinstrument
•te maken, dat als voltmeter gebruikt een veel hogere kwaliteit heeft,
dan enige andere meter. In principe kan de kwaliteit steeds hoger
opgevoerd worden. Een belangrijke factor bij dit soort meetinstru
menten is de ingangscapaciteit, d.w.z. de capaciteit tussen de
meetklemmen. Deze kan, door een zo kort mogelijke bedrading en
een buis met een zo klein mogelijke rooster-kathodecapaciteit zeer
laag gehouden worden in de orde van grootte van enkele picofarads.
Er moet voor gewaakt worden, dat geen wisselstroomcomponent
door de draaispoelmeter vloeit, hetgeen bereikt wordt, door de anode
van de triode voor wisselspanningen tegen aarde kort te sluiten,
met behulp van een condensator.
In wezen wordt de schakeling nu een anodestroomdetector, waar
van de weerstand door de meter is vervangen. De triode dient voor
het gelijkrichten van de wisselspanning, welke aan het rooster
wordt -gelegd. De juiste werking kan het beste nagegaan worden
aan de hand van de la—V^-karakteristiek, die het verband aangeeft
tussen de anodestroom en de roosterspanning. De kromming van
deze karakteristiek in de buurt van het afknijppunt zal tot gevolg
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hebben, dat de gemiddelde anodestroom stijgt, indien aan het
rooster een sinusvormige wisselspanning wordt gelegd (zie fig. 16a).
Ia
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Fig. 16. Drie hoofdinstellingen van een buisvoltmeter.
a. Volledige doorlating van de periode.

p

De gemiddelde anodestroom wordt bepaald door de negatieve voorspanning, welke met behulp van de roosterbatterij aan het rooster
wordt gegeven. Indien men de spanning van deze batterij zo groot
maakt, dat zonder wisselspanning, dus bij kortgesloten meetklemmen, de buis in het afknijppunt wordt ingesteld, kan men in fig. 16b
zien, welk gevolg een roosterwisselspanning zal hebben op de
anodestroom- Tenslotte is het nog mogelijk de ’ batterijspanning
groter te maken dan de roosterruimte van de buis, zodat alleen
gedeelten van de halve perioden van de wisselspanning wórden
doorgegeven (fig. 16c).
De betekenis van deze verschillende instellingen is de volgende.
Wordt de roosterbatterijspanning zo groot gemaakt, dat gedurende
de gehele periode van de wisselspanning een anodestroom vloeit,
dan zal de vermeerdering van de gemiddelde anodestroom, wat dus
ook de aanwijzing van de draaispoelmeter wordt, nagenoeg even32
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b. Doorlating van de helft van de periode.
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c. Gedeeltelijke doorlating van de helft van de periode.
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redig zijn met het kwadraat van de aangelegde wisselspanning.
Dit -kan als volgt worden aangetoond. Voor het kromme deel van
de Ia—V^-karakteristiek kan bij benadering worden geschreven:
■ ,
(4)
Ia — Ia0 + a Vg + b V~g
waarin Ia de momentele waarde van de anodestroom voorstelt, Iüii
de anodestroom, bij afwezigheid van een spanning op het rooster,
dus bij Vg rr 0. Vg stelt in bovenvermelde vergelijking de momen
tele waarde van de roosterspanning voor, terwijl tenslotte de
coëfficiënten a en b constanten zijn, welke het verloop van de
karakteristiek bepalen.
Wordt nu aan het rooster een constante voorspanning Vgo
gelegd, dan zal de anodestroom worden:

Ia = Ia0+a(-Vg0) + b(-Vgy

of

Ia = Ia-aVg0 + bVi
Noemen we deze nieuwe anoderuststroom ïQo, dan is dus:

I'a=Ia-aVgo + bV2g0
en

/a = /'0 + a Vg + b V\ . .

.

•

(5)

In de laatste vergelijking stelt Ia weer de momentele waarde van
de anodestroom voor, terwijl Vg de momentele waarde van de
roosterspanning voorstelt, buiten de voorspanning Vgo. We kunnen
als we de laatste vergelijking gebruiken dus net doen, alsof we aan
het rooster van de buis alleen de wisselspanning aansluiten, zonder
verdere voorspanning.
Nemen we aan, dat we een sinusvormige wisselspanning aan het
rooster leggen, dan kan Vg -voorgesteld worden door:
Vg— Vm sin co t
waarin Vm de amplitude is van de wisselspanning en Vs de momen
tele waarde, terwijl o de cirkelfrequentie van de wisselspanning is.
De laatste uitdrukking voor Ia gaat dus over in:
Ia =I'a0 + a {Vm sin cot) + b(Vrn sin (OtY
— I'oq
/
Met ?;a2 cot = \ —

a Vm sin wt+b V2m sin2 cot.
cos 2cot krijgt men dus:

Aj = I'a0 + a Vm sin cot + Ijb V2m—\b V2m cos 2 co t
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(6)

De eerste term stelt de anoderuststroom voor bij afwezigheid van
een wisselspanning.
De tweede term stelt een sinusvormige anodewisselstroom voor
met dezelfde frequentie als de aangelegde wisselspanning- Op deze
component van de anodestroom reageert de draaispoelmeter dus
niet.
De derde term stelt voor een gelijkstroomcomponent, welke bij
de anoderuststroom moet worden opgeteld en die dus door de meter
wordt aangewezen.
De vierde term is een wisselstroomcomponent met de dubbele
frequentie van de roosterwisselspanning. Hierop reageert de draai
spoelmeter dus ook niet.
De aanwijzing van de draaispoelmeter tengevolge van de rooster
wisselspanning zal dus hbV^ bedragen, en daar b een constante
is, dus evenredig zijn met het kwadraat van de aangelegde rooster
wisselspanning.
Wordt de voorspanning van de buis zodanig gekozen, dat deze
in het afknijppunt is ingesteld, zodat dus slechts een halve periode
van de wisselspanning wordt doorgelaten, dan kan aangetoond
worden, dat de aanwijzing van de draaispoelmeter nagenoeg even
redig zal zijn met de effectieve waarde van de. wisselspanning.
Wordt tenslotte van elke halve periode slechts een gedeelte door
gelaten, dan zal de aanwijzing van de meter evenredig zijn met de
topwaarde van de wisselspanning*).
Wanneer het instrument geijkt wordt voor sinusvormige wissel
spanningen. zal de aanwijzing van de meter anders zijn voor niet
*) Dit kan aangetoond worden, door in de uitdrukking (5) voor de anode
stroom als functie van de roosterspanning van een buis met kwadratische
karakteristiek, de uitdrukking in te vullen voor een enkelfasig gelijkgerichte
wisselspanning:
1

v* = - V'»

1 + ^ cos (o t + f cos 2 cot— -f5 cos 4 co t + -f5 cos 6 co t j
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respectievelijk voor een gedeelte van een halve sinusvormige periode:
Vg =

.
!

t

i

6

6\,te — sin ^ cos- j coscut-f-

sin2“2COS2 + 2

(i-cosf)

.

e

sin (n + 1) 2

n+1
1

. 6

Vm

sin [n—1)^
i

n—1

0 .

e

e

2 sin n —cos 2
n

cos ncot
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sinusvormige spanningen. Hoe de aanwijzing zal worden hangt af
van de instelling van de buis. Bij volledig doorlaten van de periode
zal de aanwijzing van de meter onafhankelijk zijn van de fase der
harmonischen. Met behulp van de boven aangegeven vorm voor de
anodestroom als functie van de roosterspanning, kan worden aan
getoond, dat b.v. 50 % tweede harmonische in dit geval 11 %
anodestroomverandering zal veroorzakenWordt nu slechts een halve periode doorgelaten, of een gedeelte
daarvan, dan zal ook de fase van de harmonischen een rol spelen
in de aanwijzing van de meter, en hangt dus de verandering van
de anodestroom af van deze fase. Zo kan 50 % tweede harmonische
een anodestroomverandering van —5 tot +25 % bij doorlaten van
een halve periode, en —25 tot +50 % bij doorlaten van slechts een
gedeelte van de halve periode geven.
De keuze van de buis voor een buisvoltmeter wordt bepaald door
de eis, dat de gevoeligheid zo groot mogelijk moet zijn, terwijl de
batterijspanning zo klein mogelijk moet worden gehouden.
Daar de gevoeligheid van- het instrument afhankelijk is van de
steilheid van de buis, terwijl de anodespanning bij het afknijppunt
gelijk is aan de roosterruimte van de buis maal de versterkingsfactor,
zal het duidelijk, zijn, dat vaak een eindbuis de meest geschikte is,
daar deze een grote steilheid en een kleine versterkingsfactor heeft.
Heeft men eenmaal een buis gekozen, dan kan men de batterij
spanning zodanig bepalen, dat deze g maal de roosterruimte be
draagt (g = versterkingsfactor).
De condensator, welke over de metertak in de anodeketen is
geschakeld, moet een zodanige waarde hebben, dat hij bij de laagste
voorkomende frequenties nog een reactantie heeft, welke t.o.v. de
metertak een kortsluiting vormt.
Teneinde de gehele schaal van de meter te kunnen gebruiken, is
het nodig, dat een compensatieschakeling wordt toegepast. Immers
zonder roosterspanning vloeit door de meter een anoderuststroom
I'Qo (zie uitdrukking (5)). Deze wordt door de draaispoelmeter aan
gewezen. In fig- 17a is een compensatieschakeling weergegeven,
waardoor het mogelijk is de aanwijzing van I'ao ongedaan te maken
en de gehele schaal te gebruiken voor het aflezen van de anodestroomverandering, welke optreedt tengevolge van de roosterwisselspanning.
Deze schakeling vereist een extra batterij, welke vermeden kan
worden, indien de gloeidraad van de buis met gelijkstroom gevoed
wordt uit een gloeistroombatterij, hetgeen vaak het geval is, om de
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meter transportabel te maken. In dat geval kan nl. van de gloeistroombatterij gebruik worden gemaakt, om de ruststroom te
compenseren, waarbij deze dan aan de aardzijde van de anodebatterij moet worden geschakeld (fig. 17b).
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b. Schakeling bij gloeistroomvoeding uit een batterij.
Fig. 17. Schakeling voor het compenseren van de anoderuststroom door de
draaispoelmetcr bij een buisvoltmeter.
Ook de keuze van de draaispoelmeter is van belang; wanneer
deze gevoelig is, zal men kleine wisselspanningen aan de klemmen
van het gehele instrument kunnen aflezen. Voor grotere spanningen
zal het instrument dan echter ongeschikt zijn. Enige practische
schakelingen zijn in fig. 18 getekend. In fig. 18a is een vaak toege
paste schakeling weergegeven, waarbij automatische negatieve
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Fig. 18. Drie verschillende schakelingen voor buisvoltmeters.
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roosterspanning wordt verkregen met behulp van een kathodeweerstand. Stijgt de anodestroom, dan zal automatisch «de roostervoorspanning dalen, hetgeen tot gevolg heeft, dat de ijkkromme van het
instrument practisch lineair wordt- Dat is dus een voordeel, waar
tegenover staat, dat de gevoeligheid verminderd wordt. Voor grote
wisselspanningen aan de klemmen van het instrument, zal niet meer
de gehele periode worden doorgegeven, waardoor, zoals we boven
zagen, de fase van de harmonischen een rol gaat spelen, hetgeen
in een misaanwijzing tot uiting komt, welke groter kan zijn, naar
mate meer van de periode van de wisselspanning beneden het
afknijppunt wordt afgesneden.
Een andere belangrijke schakeling is de brugschakeling van
fig. 18b. De werking van deze schakeling is als volgt. In een van
de takken van de brug is de buis opgenomen, terwijl in de drie
andere takken drie vaste weerstanden geschakeld zijn. Wordt nu
een wisselspanning op de klemmen van het instrument aangesloten,
dan zal daardoor de instelling van de buis op de la—V^-karakteristiek veranderen, waardoor zijn inwendige weerstand veranderd
wordt. De weerstand van deze tak van de brug verandert dus,
hetgeen, zoals bekend tot gevolg heeft, dat de brug uit evenwicht
wordt gebracht. Dit kan worden afgelezen op de meter. Alvorens
met deze meter gemeten wordt, worden de klemmen kortgesloten,
waarna met behulp van de variabele weerstand de draaispoelmeter
op nul wordt ingesteld. Het voordeel van deze schakeling is dan
ook, dat automatisch voor elke meting een ijking plaats vindt, door
dat bij het regelen van de variabele weerstaand de juiste spanningen
aan de buis worden gelegd.
Wanneer men bedenkt, dat schakelingen als die b.v. van fig. 17
eigenlijk anodestcoomdetectors zijn, is het duidelijk, dat men zich
kan afvragen, of geen roosterstroomdetector mogelijk is. Dit is
inderdaad het geval (fig. 18c). Deze roosterstroomdetectorschakeling heeft het voordeel iets gevoeliger te zijn dan de anodestroomdetector, maar het nadeel, dat de te compenseren anoderuststroom
door de draaispoelmeter veel groter is, daar hier met een roostervoorspanning gelijk aan 0 wordt gewerkt. Wat de grotere gevoelig
heid betreft, deze speelt alleen een rol bij zeer lage wisselspanningen.
In fig. 19 tenslotte is het complete schema weergegeven van een
buisvoltmeter met brugschakeling. Gebruik is gemaakt van Ameri
kaanse buizen. In een van de brugtakken is een triode opgenomen.
Wanneer een signaal toegevoerd wordt aan het stuurrooster van
de penthode Blt wordt de brug uit evenwicht gebracht. Met behulp
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van RG wordt dan een compensatiespanning aan de brug toege
voerd, teneinde deze weer in evenwicht te brengen. Deze compen
satiespanning kan worden afgelezen met behulp van de draaispoelmeter Mo- Het instellen van het evenwicht van de brug, bij afwezig
heid van spanning aan de klemmen van het instrument geschiedt
met behulp van de variabele weerstand Rn, terwijl de ingangsklemmen kortgesloten worden. Voor het kortsluiten van de ingangsklemmen kan ook een extra schakelaar S5 worden aangebracht, die
als drukknop kan worden' uitgevoerd. Met behulp van
kan het
meetbereik geregeld worden.voor 2J—10 en 50 V. C\ dient voor
het blokkeren van gelijkspanning bij het meten van wisselspannin
gen. Teneinde ook met het instrument gelijkspanningen te kunnen
meten, kan Cj worden kortgesloten met behulp van schakelaar S4.
Dit kan b.v. worden gedaan, om een gelijkspanning practisch be
lastingvrij te meten.
Voor wisselspanningen leest men met dit instrument de piek
waarde af, hetgeen gemakkelijk in effectieve waarde kan worden
omgerekend, door de afgelezen waarde met J ]'2 te vermenigvuldi
gen, dus met een factor 0,707.
g.

Outputmeters.

Outputmeters dienen voor het meten van vermogens aan de uit
gang van versterkers en ontvangapparaten. Zij berusten steeds op
het principe van een belastingweerstand, waarvan het in de weer
stand gedissipeerde vermogen wordt gemeten. Daar dit vermogen
voor een weerstand R gelijk is aan I2R of E2jR, kan zowel de
stroom door de weerstand als de spanning aan de klemmen van de
weerstand als maat voor het in de weerstand verloren vermogen
dienst doen.
Aan een goede outputmeter moeten hoofdzakelijk de volgende
eisen worden gesteld:
a- De meter moet voor verschillende aanpassingen geschikt zijn.
b- De meter moet verschillende bereiken hebben.
c- De meter moet direct in mW of dB geijkt zijn.
De eerste eis maakt een verandering van de weerstand, waarover
gemeten wordt noodzakelijk. De tweede vereist een variabel meet
bereik van de draaispoelmeter (deze laatste is natuurlijk met behulp
van een metaalgelijkrichter geschikt gemaakt voor het meten van
wisselstroom of -spanning).
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In fig. 20 is de schakeling getekend van de twee methoden.
Fig. 20a geeft het meten van I2R, waarbij dus de stroom I door
de weerstand wordt gemeten; fig. 20b het meten van E2/R, waarbij
dus de spanning E over de klemmen van de weerstand wordt ge
meten. In fig. 20c is aangegeven, hoe voor het regelen van de
aanpassing gebruik kan worden gemaakt van een transformator met
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Fig. 20. Meting van vermogen.
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primair verschillende aftakkingen, terwijl verschillende secundaire
aftakkingen dienst doen voor het bepalen van het meetbereik.
Hierbij valt echter op te merken, dat bij het veranderen van het
meetbereik, door de schakelaar aan de secundaire kant van de
transformator te verdraaien, ook de belasting van het instrument,
en dus de aanpassing zal veranderen. Daarom kan in serie met het
meetinstrument een variabele weerstand worden opgenomen, waar
mede de gevoeligheid geregeld kan worden, terwijl de belasting op
de secundaire van de transformator, en dus ook op de primaire kant
constant blijft.
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HOOFDSTUK 2.
HET METEN VAN RADIO-ONDERDELEN.
a.

Het meten van weerstanden.

Weerstanden kunnen op twee manieren worden gemeten, nl. met
de directe methode en met brugschakelingen.
De directe weerstandmeters hebben geen grote nauwkeurigheid,
doch maken een snelle meting mogelijk. Het schema, dat het principe
van deze meting aangeeft is in fig. 21 getekend. Bij een bepaalde
&
Rx
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'ImA
100.0.

0

Ry=«400A

Fig. 21. Weerstandmeting vol
gens de directe methode
(zgn. ohmmeter).

II
4.5 V

batterijspanning wordt de stroomsterkte door de draaispoelmeter
gemeten, welke een maat is voor de grootte van de onbekende weer
stand. De nadelen van deze methode zijn bovendien nog, dat de
schaal niet lineair is, terwijl de schaal bij spanningsvariaties van de
batterij niet meer klopt.
Nemen we aan, dat we een draaispoelmeter gebruiken van l mA
met een meterweerstand van 100 ohm, terwijl de batterij een span
ning heeft van 4,5 V. Dan zal voor maximum uitslag de totale
ketenweerstand moeten bedragen 4500 ohm, zodat in serie met de
meter een weerstand van 4400 ohm moet worden geschakeld. Aan
gezien na enige tijd de spanning' van de batterij zal zakken, is het
wenselijk deze voorschakelweerstand te kunnen verlagen, hetgeen
bereikt wordt door b.v. een potentiometer van 4500 ohm te nemen.
De ijking van de meter kan nu geschieden door de meetklemmen
kort te sluiten, terwijl de potentiometer zo wordt ingesteld, dat
maximum uitslag van de meter bereikt, wordt.
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Nemen we aan. dat we vanaf 5 % van de schaal van de meter
nauwkeurig kunnen aflezen, dan zal het meetbereik lopen van 50 /liA
tot 1000 juA. Is de batterijspanning dus 4,5 V en de potentiometer
ingesteld op 4400 ohm, dan zal het weerstandmeetbereik beginnen
bij 0 ohm- Om door de meter bij 4,5 V een stroom van 50 /uA te
laten vloeien, zal de totale weerstand van de keten 90.000 ohm
moeten bedragen. Potentiometer en meter vormen samen een weer
stand van 4500 ohm, zodat de bovenste kant van het weerstandsmeetbereik 90.000—4500 = 85.500 ohm bedraagt. Het is niet
mogelijk met deze meter en deze spanning hogere weerstanden te
meten. Om dit wel te doen moet men óf de batterijspanning ver
hogen, óf een meer gevoelige meter nemen.
Nemen we b.v. aan, dat we een 100 ,uA-meter hebben, en weer
een batterijspanning van 4,5 V, dan zal de totale ketenweerstand
voor maximale uitslag van de meter bedragen 45.000 ohm. In serie
met de meter, die we weer 100 ohm weerstand geven, moet nu
dus een potentiometer van minstens 45.000 ohm worden geschakeldIndien weer 5 % van de schaal van de meter af te lezen is, zal dit
een stroom van 5 juA betekenen, hetgeen een totale ketenweerstand
van 900.000 ohm vereist. 100 juA wordt bereikt bij 45.000 ohm,
hetgeen neerkomt op kortgesloten meetklemmen. 5 juA wordt be
reikt voor 900.000 ohm. hetgeen een weerstand aan de meetklemmen
vereist van 900.000—45.000 = 855.000 ohm. Het meetbereik loopt
dus nu van 0 tot 855.000 ohm. We zien, dat het meetbereik kan
worden vergroot, door een gevoeliger meter te nemen. Daar de
schaal nu samengedrongen wordt, is het meten echter onnauw
keuriger geworden.
Bekijken we de invloed van de batterijspanning, dan zien we het
volgende. We hadden oorspronkelijk een meter van 1 mA en
100 ohm weerstand met een batterijspanning van 4,5 V. Het meet
bereik liep van 0 tot 85.500 ohm. Nemen we nu een batterijspanning
van 45 V, dan zal bij kortgesloten klemmen voor 1 mA uitslag een
totale ketenweerstand van 45.000 ohm yereist worden. Voor 5 %
van de schaal, of 50 juA is een totale ketenweerstand van 900.000
ohm nodig. Ook door verhogen van de batterijspanning van 4,5 tot
45 V is het dus mogelijk het meetbereik groter te maken en wel
weer van 0 tot 855.000 ohm.
We zagen reeds, dat bij verandering van de batterijspanning de
ijking van de meter niet meer klopt. Dit kan als volgt worden na
gegaan.
Is de batterijspanning in het begin 4,5 V, dan hebben we gezien,
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dat een meter met 1 mA volle uitslag en een weerstand van 100 ohm,
met een potentiometer, die op 4400 ohm is ingesteld, een meetbereik geeft van 0 tot 85.500 ohm, waarbij de meter dan 5 % van
de volle uitslag of 50 tuA aanwijst.
Stel dat de batterijspanning na enige tijd zakt tot 4,2 V, dan zal
voor volle uitslag bij kortgesloten meetklemmen, een ketenweer
stand van 4200 ohm gewenst zijn, hetgeen bereikt kan worden door
de potentiometer terug te draaien tot een waarde van 4100 ohm.
Voor 5 % van de meterschaal echter is nu een totale ketenweerstand
van 84.000 ohm nodig, hetgeen bereikt wordt door aan de meet
klemmen een weerstand van 84.000—4200 = 79.800 ohm te plaat
sen. Terwijl de meter dus met een batterijspanning van 4,5 V bij
5 % van de schaal de juiste weerstandwaarde van 85.500 ohm
aanwijst, wijst hij bij een batterijspanning van 4,2 V een waarde
van 85.500 ohm aan voor een weerstand, die in werkelijkheid maar
79.800 ohm is, of wel een fout van ruim 7 %.
Het zal duidelijk zijn, dat ook alle tussen de grenzen van het
meetbereik gelegen waarden een fout zullen vertonen, terwijl bij
nog lagere batterijspanning de fout aanzienlijk groter wordt. Het
zal goed zijn dit te bedenken, daar vaak gedacht wordt, dat met
de potentiometer een juiste ijking kan worden verkregen, en men
met een half lege batterij blijft meten zolang men met de potentio
meter de meter op volle uitslag kan krijgen.
De directe meetmethode voor weerstandmeting is goed, om in
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Fig. 22: Weerstandmeting
met behulp van brug van
Wheatstone.
.
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gecombineerde meetinstrumenten te worden ingebouwd. Voor nauw
keurige metingen is een brugschakeling vereist.
In fig. 22 is het principe van een brugmeting aangegeven. Er
bestaan verschillende soorten bruggen, waarvan die voor zuiver
ohmse weerstanden, die met gelijkstroom werkt de brug van
Wheatstone is. De batterij levert een stroom aan de twee takken
bestaande uit Rx en R2 enerzijds en R3 en R.i anderzijds. Indien nu
R{ : R2 — R± : R3, dan zullen de spanningsvallen over de weer
standen, die we respectievelijk Vx, V2. V?J en V4 noemen zich
verhouden als weerstanden, nl. is:
y,:

V3 dus ƒ, /?,:/. R2 = I2R, :I2R3

delen we door Ix in het eerste lid en door /2 in het tweede, dan is
Rx : R2 = R4 : R3, hetgeen waar is.
Wanneer de spanningsvallen zich als bovengeschreven verhouden
dan zal er geen spanningsverschil bestaan tussen de punten P en Q,
zodat een gevoelige draaispoelmeter tussen deze punten geschakeld
geen uitslag zal vertonen.
Bij de brug van Wheatstone wordt nu een van de takken als
onbekende weerstand genomen, terwijl in de andere takken weer
standen worden genomen, welke in verband met de vermoedelijke
grootte van de onbekende weerstand worden gekozen. Bovendien
is een van de weerstanden variabel, zodat deze kan worden inge
steld op een zodanige waarde, dat de meter geen uitslag geeft.
De verhouding van de twee vaste weerstanden is dan ook de ver
houding van de onbekende weerstand en de variabele. Van deze
laatste kan dan natuurlijk de waarde worden afgelezen.
De brugmethode is een zeer nauwkeurige methode. De nulindicator moet voor grote nauwkeurigheden zo gevoelig mogelijk wor
den gemaakt. Hiervoor wordt dan ook een galvanometer, of een
buisvoltmeter genomen. De brug van Wheatstone is geschikt voor
het meten van weerstanden van ongeveer 1 ohm tot meer dan
1000 M ohm.
b.

Hef meten van zelfinductie en capaciteit

Voor het meten van zelfinductie en capaciteit maakt men gebruik
van brugschakelingen, welke met wisselstroom gevoed worden. Er
is. een groot aantal brugschakelingen bekend, waarvan het verschil
zit in de plaatsing van de onbekende en bekende elementen. In
fig. 23 is het principe van de wisselstroombrug getekend. Het enige
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verschil met de brug van Wheatstone is, zoals men ziet, dat de
vier takken impedanties bevatten inplaats van zuiver ohmse weer
standen, terwijl een wisselstroombron gebruikt wordt.
p
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t-2

t>

telefoon

Z4=2*
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Fig. 23. Principe van de
wisselstroombrug (alge
mene resonantiebrug).
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Ook bij de wisselstroombrug is de verhouding van de impedanties
van de ene stroomtak dezelfde als die van de andere, tak. Als
nulindicator kan hier natuurlijk geen draaispoelmeter dienst doen
aangezien deze niet zou reageren op een wisselspanning tussen de
punten P en Q. Daarom wordt van een telefoon gebruik gemaakt,
terwijl ook een buisvoltmeter dienst kan doen.
Voor evenwicht van de brug geldt dus:
Zi'. Z2 — Z4: Z3

(7)

waarbij de grootheden Zx tot en met Z4 vectoren zijn, die dus alleen
algebraïsch kunnen worden behandeld, wanneer ze symbolisch
worden geschreven.
In principe kan men de impedanties Z1 en Z2 door zuiver ohmse
weerstanden vervangen, waardoor een vereenvoudiging in de be
rekening ontstaat. Fig. 24 laat 'zien hoe de brug dan wordt. In de
tak, aangegeven met Zx komt de onbekende impedantie, terwijl in
de andere tak de standaardimpedantie Zs wordt opgenomen.
Men neemt bij het meten met deze brug gelijkwaardige impedan
ties d.w.z. dat een condensator gemeten wordt met behulp van een
standaardcapaciteit, terwijl een zelfinductie gemeten wordt met een
standaardzelfinductie.
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Het zal gemakkelijk zijn in te zien, dan nu de volgende verge
lijkingen gelden:

R
Xx = ^-Xs
R2
R ■ Rs
Rx = -X«2

(8)

waarin: Xx, Rx en Zx respectievelijk de reactantie, de ohmse weer
stand 'en de impedantie van de onbekende tak voorstellen, terwijl
Xs, Rs en Zs respectievelijk de reactantie, de ohmse weerstand
en de impedantie van de standaard voorstellen.
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Fig. 24. Wisselstroombrug
met twee zuiver ohmse tak
ken, waarvan een variabel.
Hierdoor vallen ingewik
kelde berekeningen weg en
kan de meting snel geschie
den door juiste instelling
van Ri.

Men kan gebruik maken van een variabele standaard, waarbij de
waarden van R1 en Ro zodanig gekozen worden, dat een gunstige
verhouding ontstaat. Men kan ook een vaste standaard nemen, en
met behulp van R^ en R2 het evenwicht van de brug instellen.
De wisselstroombron van de brug moet aan bepaalde eisen voldoen.
In de eerste plaats zal het frequentiebereik moeten lopen van 500
tot 2500 Hz, terwijl een vermogen aan de brug moet worden ge
leverd, dat varieert van 50 tot 200 mW. Wanneer het evenwicht
van de brug frequentie-afhankelijk is, zal het nodig zijn, dat de
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wisselstroombron een sinusvormige wisselstroom afgeeft. Alleen
wanneer het evenwicht frequentie-onafhankelijk isf en dus voor alle
frequenties op hetzelfde ogenblik evenwicht ontstaat, is de vorm
van de door de stroombron afgegeven stroom onbelangrijk. De
wisselstroombrug is natuurlijk ook geschikt voor het meten van
weerstanden.
Een voorbeeld van een handelsmeetapparaat, dat een brugmeetinstrument is, is de universele meetbrug van Philips type GM 4 HO
(fig. 25). Met dit apparaat kan men weerstanden en capaciteiten

Fig. 25. Philips philoscoop.
(foto Philips, Eindhoven.)
meten, terwijl het mogelijk is zelfinducties te meten, indien men
gebruik maakt van standaard zelfinducties.
Dit instrument heeft een wisselstroomvoeding met 50 Hz, welke
wordt verkregen van een van de secundaire wikkelingen van de
voedingstransformator, welke toch ingebouwd moest worden, omdat
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de nulpuntinstelling hier geschiedt met een electronenstraalindicator
EMl, welke voorafgegaan wordt- door een penthode EF6. Het
voordeel van dit apparaat is bovendien, dat directe aflezing mogelijk
is. Het instellen van het evenwicht van de brug geschiedt door de
verhouding van Rl en R<> in te stellen met behulp van een draadpotentiometer. Deze vormt zelf de weerstanden R1 en R2 van de
brug, en dus een van de twee stroomtakken.
De knop van deze potentiometer is geijkt, zodat directe aflezing
mogelijk is.
Het instrument bevat nog een knop voor het instellen van de
gevoeligheid van de nulindicatie.
De schakelaar, welke de meetbereiken instelt, heeft nog enige
bijzondere standen.
In de eerste plaats is er een contrölestand. Schakelt men op deze
stand, dan zal de brug in evenwicht moeten zijn, wanneer de
potentiometer op het midden van de schaal (aangegeven met 1)
staat. Klopt deze controle niet, dan moet de knop van de potentio
meter zodanig op de as verdraaid worden, dat de nulinstelling op
het juiste punt te verkrijgen is.
De open brugstand wordt gebruikt, wanneer b.v. zelfinducties
moeten worden gemeten. In een tak van de brug plaatst men dan
de standaardzelfinductie, terwijl in de andere de onbekende zelfinductie geschakeld wordt. Met deze open brugstand kan bovendien
het meetbereik voor capaciteiten uitgebreid worden, door standaard
capaciteiten te nemen. Zonder aparte standaardcapaciteiten kan
men anders al van enkele tientallen pF tot practisch 10 uF meten,
hetgeen'wel ruim voldoende is voor dagelijkse metingen.
De stand van de schakelaar, welke aangegeven is met het teken
dient voor het meten van procentuele afwijkingen van weer
standen en capaciteiten. Hiertoe wordt de bekende capaciteit weer
in een der takken aangebracht, terwijl de onbekende capaciteit,
waarvan men de procentuele afwijking t.o.v. de bekende wenst te
weten, in de andere tak geschakeld wordt. Op een aparte procentenschaal kan men dan direct de procentuele afwijking meten.
De nauwkeurigheid van het instrument is 2 %, hetgeen goed kan
worden genoemd, gezien de eenvoud en de snelheid waarmee ge
meten kan worden. Door gebruik van aparte standaards kan de
nauwkeurigheid echter aanmerkelijk verhoogd worden (tot 0,1 %).
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HOOFDSTUK 3.
FREQUENTIEMETINGEN.
a.

De standaardfrequentie en signaalgeneratoren.

Alvorens men over het meten van frequenties spreekt, moet men
vaststellen, -wat als standaard dienst zal doen.
Waar de frequentie het aantal perioden per seconde is, ligt het
voor de hand, dat frequentiemetingen terug te brengen zijn tot het
meten van tijd. Als tijdstandaard neemt men de omwentelinggperiode van de aarde. Deze wordt door de sterrenwachten nauwkeu
rig vastgesteld en in de vorm van punten en strepen met behulp van
kortegolf-zenders uitgezonden. Men kan deze precisietijd opvangen
en vastleggen.
Aan de andere kant kan men een frequentie opwekken met een
zo nauwkeurig mogelijke constantheid. Deze frequentie kan omgezet
worden in tijd. hetgeen met behulp van een electrische klok ge
schiedt. Beicle tijden kunnen worden vergeleken.
Schematisch ziet de installatie er dus uit als in fig. 26. Apparaten;
Precisietijd

TijdvergeVijking

Omzetting van
frequentie in tijd

>

Uitgangsversterker

>

i k
Osclllator met
grote constantheid

Fig. 26. Principe van de primaire standaard. De opgewekte frequentie wordt
in tijd omgezet, welke vergeleken wordt met de normale tijd, afkomstig van
een sterrenwacht.
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welke een nauwkeurig bekende frequentie opwekken, die gebruikt
worden voor het ijken van andere frequenties noemt men standaard
signaal generatoren. De bovenbeschreven installatie, die de opge
wekte frequentie in tijd omzet, teneinde deze met de normale tijd te
vergelijken, noemt men primaire standaardsignaal generatoren, ter-
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Fig. 27. Primaire standaard signaalgenerator van General Radio.
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secundaire standaardsignaal generator er een is, die 20
constant mogelijk werkt, en van tijd tot tijd geijkt wordt met behulp
van een primaire standaard.
T f' 27 is een primaire standaard van General Radio weerge11 1 De opbouw is in fig. 28 in blokschemavorm getekend. Men
geven.
gaat uit van een frequentie van 50 kHz. Deze wordt opgewekt in
het vierde paneel van onderen (fig. 27). Het is in wezen een kristal
gestuurde oscillator, waarvan een kristal met behulp van een ther
mostaat nauwkeurig op temperatuur wordt gehouden. De temperatuur van het kristal zal niet meer dan 0,01° C variëren, waarbij de
omgevingstemperatuur tussen — 6° en + 50° mag veranderen.
Voorts is het mogelijk de frequentie van de oscillator te variëren
(weinig natuurlijk) en wel 1 op 1350 000 ongeveer in beide rich
tingen.
Aangezien de frequentie van 50 kHz niet direct een electrische
klok kan voeden, daar de constructie hiervan op technische bezwa
ren zou stuiten, wordt deze frequentie eerst gedeeld door 5, zodat
10 kHz verkregen wordt. Vervolgens wordt de 10 kHz door 10
gedeeld, zodat 1 kHz verkregen wordt. Deze 1000 Hz wordt nu
gebruikt om een electrische synchroonklok te laten draaien, welke
in constructie volkomen overeenkomt met een normale electrische
klok, behalve dan dat er mét het aantal tanden rekening is gehouden
met de frequentie van 1000 Hz. Deze klok zal dus volkomen
synchroon draaien met de frequentie van 1000 Hz, en aangezien
de deling van 1 :5 en van 1:10 zeer nauwkeurig geschiedt, kunnen
we dus met de klok nauwkeurig de frequentie van 50 kHz con
troleren.
De met radio ontvangen signalen van de sterrenwacht worden op
een mechanisme omgezet, waarna het verschil in tijd tussen de
sterrenwacht en de standaardfrequentie kunnen worden gecontro
leerd. Klopt deze controle niet, dan dient de 50 kHz frequentie te
worden gewijzigd, hetgeen, zoals we boven zagen aan het oscillatorpaneel kan geschieden. Na enige dagen zal men een frequentie
bereikt'hebben, welke slechts kleine verschillen met de normale tijd
oplevert. Tenslotte zal de juiste frequentie na langere tijd hoe langer
hoe beter worden bereikt.
Behalve om de klok aan te drijven is de frequentiedeling nood
zakelijk, omdat men niet alleen over één nauwkeurige frequentie
wenst te beschikken.
Door middel van multivibratorschakelingen worden de frequen
ties 50, 10 en .1 kHz sterk vervormd, waardoor vele harmonischen
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Ontvanger voor het
ontvangen van de
standaardtijd

Tijdvergetijking
1 kHz

electr klok

100 Hz
Multivibrator

1 kHz

►

Multivibrator

100 Hz

met harmonischen

-1 kHz

met harmonischen

10 kHz

met harmonischen

1QkHz
Multivibrator

tot ilOMHz

50 kHz

*

Multivibrator

50 kHz

met harmonischen
tot ±25 MHz

50 kHz

*

Oscillator met temperatuur
gecompenseerd kristal

Fig. 28. Inrichting van de primaire standaard signaal generator.
Alle beschikbare frequenties hebben, dank zij de nauwkeurige deling,
dezelfde nauwkeurigheid als de opgewekte 50 kHz, die met behulp
van de tijdvergelijking wordt gecontroleerd.

\
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ontstaan. Zo levert de 50 kHz multivibrator harmonischen van
50 kHz tot 25 MHz toe. Die van 10 kHz tot ongeveer 10 MHz.
Bovendien wordt de 1 kHz frequentie nog door een factor 10 ge
deeld, zodat 100 Hz ontstaat, welke wederom met vele harmonischen
beschikbaar is. Op die manier ontstaat een groot aantal frequenties,
welke alle dezelfde nauwkeurigheid hebben als de 50 kHz oorspron
kelijke frequentie.
Teneinde metingen, welke in de buurt van een 10-voud gedaan
worden, gemakkelijker te maken, is ook een multivibratorpaneel
ingebouwd, dat veelvouden van 9 en 11 kHz levert.
De secundaire standaard is in zijn beste uitvoering een primaire
zonder de apparaten voor de tijdvergelijking met de sterrenwacht.
Van tijd tot tijd wordt de secundaire standaard herijkt met behulp
van een primaire. De nauwkeurigheid, welke kan worden bereikt
met een secundaire standaard is ongeveer 1 :50 000.
Frequentiemetingen kunnen ruw uitgevoerd worden met een
golfmeter. Deze bestaat in principe uit een afgestemde kring,
waarvan de afstemming kan worden geregeld met behulp van een
variabele condensator. Als aanwijsinstrument kan een thermokoppelmeter ,met lage weerstand dienst doen, welke in serie met de kring
is opgenomen.
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o
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Fig. 29. Eenvoudige golfmeter.

De nauwkeurigheid van het instrument hangt af van de kwaliteit
van de kring. Voor zeer nauwkeurige metingen moet bovendien een
correctie voor de temperatuur worden gemaakt, hetgeen gedaan kan
worden, door bij de golfmeter een thermometer te monteren, zodat
voor elke meting de temperatuur kan worden .nagemeten. Voor een
oscillator met weinig vermogen kan de golfmeter zonder aanwijs
instrument gebruikt worden. Als aanwijzing neemt men dan de
stroom van de oscillatorbuis, welke kan worden gecontroleerd met
een draaispoelmeter. Nauwkeurig is deze methode echter niet, daar
een vaste koppeling tussen de oscillator en de golfmeter nodig is,
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waardoor frequentieverschuiving ontstaat juist wanneer de golfméter is afgestemd in de buurt van resonantie.
Is de golfmeter eenmaal afgestemd, dan kan de frequentie afge
lezen worden op de schaal van de variabele condensator, die geijkt
is. De nauwkeurigheid van een golfmeter is in de orde van grootte
van 1 % en kan beter worden gemaakt, indien temperatuurcorrecties in rekening worden gebracht.
De heterodyne frequentiemeter heeft een oscillator, waarvan de
frequentie zo constant mogelijk moet zijn en die vele harmonischen
levert, zodat men over een groot aantal ijkpunten beschikt. De
afstemming van de oscillator is geijkt.
Over langere tijd is de nauwkeurigheid van een heterodyne fre
quentiemeter beter dan 0,1 %, terwijl een grotere nauwkeurigheid
kan worden bereikt, indien temperatuurcorrectie wordt gemaakt.
Over kortere tijden kan de nauwkeurigheid een waarde van 1 : 50 000
bereiken.
b.

Frequentiemetingen.

Zoals we reeds zagen levert een standaardsignaal generator een
aantal frequenties, waarmede onbekende frequenties - kunnen wor
den bepaald. Dit kan in hoofdzaak op twee manieren geschieden.
De eerste is de directe méthode, waarbij het verschil van de onbe
kende frequentie en een der bekende van de standaard, direct wordt
gemeten. De tweede methode bestaat uit het interpoleren van de
onbekende frequentie tussen de twee aangrenzende standaard
frequenties.
Van deze twee methoden is de directe de meest nauwkeurige, en
wordt gebruikt voor het ijken van een secundaire standaard met
behulp van een primaire. Daar de interpolatiemethode minder appa
ratuur vereist, wordt deze meestal gebruikt, hoewel de nauwkeurig
heid minder is dan bij de directe methode.
Noemen we de onbekende frequentie [x, dan verloopt de meting
volgens de directe methode als volgt:
Een ontvanger wordt afgestemd op fx. De standaardfrequentie
wordt eveneens toegevoerd. Aan de uitgang van de detector zal de
verschilfrequentie ontstaan, welke in 'het laagfrequente gebied ligt.
Met behulp van een telefoon kan men dus een toon horen. De fre
quentie van deze toon kan nauwkeurig bepaald worden met behulp
van een geijkte laagfrequent signaal generator. Fig. 30 laat in blokschema deze meting zien.
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Bij de interpolatiemethode ligt de onbekende frequentie [x tussen
twee standaardfrequenties [x en [2- Bepaalt men nu de afstanden a
f9

telefoon voor
nul instelling

=3

detector
versterker

geijkte
toongenerator

Fig. 30.

Opstelling der apparaten voor het vergelijken van een
frequentie fx met een standaardfrequentie fs.

en b tussen fx en de standaardfrequenties, dan zal ook fx bekend
zijn (fig. 31).

4-*-+

b

f2

Fig. 31. Interpolatie van een onbekende frequentie fx tussen
twee nauwkeurig bekende frequenties fi en fcTeneinde de afstanden a en b te kunnen meten, wordt gebruik
gemaakt van een oscillator, die in frequentie kan worden gevarieerd,
terwijl de frequentievariatie lineair met de afstemknop verloopt.
Indien men nu de frequentie van de oscillator gelijk maakt met de
frequentie fx (hetgeen nauwkeurig kan geschieden door de interferentietoon nul te maken), dan zal de afstemming van de oscillator
dus een bepaalde stand hebben. Noemen we deze stand Sx. Voorts
kan nulinterferentie verkregen worden met beide standaardfrequen
ties
en /2- Noemen we de bijbehorende standen van de oscillator
en S2, dan zal het frequentieverschil a en b tussen de onbekende
58

1:

firn' *-1 ii

■

\

"

en de beide standaardfrequenties bekend zijn. We kunnen dus opschrijven:
fx—fi _ Sx— S 1
f2—f\
S2
Lossen we hieruit [x op, dan is:

fx = ft +
of:

fx = f2

S2—Sx ir__c \

S2-Sl(t2

Uit .deze vergelijkingen kan de onbekende frequentie [x dus opge
lost worden.

cr

f2- U

1x-U

Au

s2 - Si

<

S-«

Sx-Sj

S2
^ stand
W generator

Fig. 32. Verduidelijking van de interpolatiemethode bij het meten
van frequenties. Wanneer het verband tussen frequentie en stand
van de afstemknop van de oscillator lineair verloopt is de verhoudirig tussen Sx—Si en So—Si gelijk aan die tussen
lx—tl en [2—tv
Fig. 32 toont nog aan, dat de verschillen in standen van de oscilla
tor zich verhouden als de verschillen in bijbehorende frequenties,
mits de schaal lineair verloopt met de frequentie.
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c.

Lechersysteem.

Wanneer geen grote nauwkeurigheid vereist wordt, kan men
frequentiemetingen terugbrengen tot golflengtemetingen met behulp
van een Lechersysteem. Dit is een lijn, welke uit twee evenwijdige
draden bestaat, die aan het ene uiteinde met een spoel met elkaar
verbonden zijn (fig. 33). Deze spoel wordt met een spoel gekoppeld,
Lechersysteem

<3
O
osciUator

o
o
O

o
o

o
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verschuifbare
meter------------

T

S
S
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I
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punten waar maximum uitslag wordt verkregen

Fig. 33. Meting van frequenties door middel van het Lechersysteem.
/

die opgenomen is in de oscillator, waarvan men de frequentie wil
bepalen.
De andere uiteinden van beide draden zijn met elkaar verbonden
door een gevoelige thermokoppelmeter, waarvan de stand op de
draden kan worden veranderd. Dit is gedaan, om de lengte van
het systeem aan te passen voor de te meten frequentie. Verschuift
men de meter, dan zal men op verschillende plaatsen maxima
vinden, waarvoor het gehele systeem in afstemming is. Er zullen
nu in het Lechersysteem staande golven ontstaan, en door de
afstand tussen de knopen te meten, kan men de golflengte bepalen,
waarbij natuurlijk de afstand van knoop tot knoop gelijk is aan de
halve golflengte. Men behoeft de meter dus slechts van een der
maximum uitslagen tot de volgende te verschuiven en de lengte
tussen de twee standen op te meten, om de halve golflengte te
kennen. Uit de formule

v = f-X
waarin v = 300.000.000 meter/sec.
f
frequentie in Hz.
X ■=. golflengte in meters.
'i

:
;
-

kan men dus de frequentie bepalen.
Het zal duidelijk zijn, dat deze methode alleen practisch nut heeft
voor hoge frequenties, waarbij dus de golflengte niet te groot is,
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daar anders de afmetingen van het Lechersysteem onpractisch groot
worden. Daar staat dan ook tegenover, dat voor deze hoge
frequenties deze meetmethode wel zeer eenvoudig is. De bereikte
nauwkeurigheid is ongeveer dezelfde als met golfmeters, dus beter
dan 1 %.
d.

Frequentiedelers.

Frequentiedelers worden bij het meten van frequenties veelvuldig
gebruikt. Zij zijn in staat een frequentie nauwkeurig door een be
paalde factor te delen, zodat de gedeelde frequentie dezelfde nauw
keurigheid heeft als de oorspronkelijke.
De belangrijkste schakeling voor het delen van frequenties is de
zgn. multivibrator. die in wezen niets anders is dan een tweetraps
versterker, waarvan de uitgang op de ingang is aangesloten. In
fig. 34 is het principe van de multivibrator weergegeven. De werking
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Fig. 34. Multi-vibrator schakeling.
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is als volgt. Nemen we aan, dat de linkerbuis geen stroom trekt,
dan is VQ = Vb. Indien nu de buis wel stroom gaat voeren, zal Va
dalen. Deze daling wordt via de condensator aan de rechterbuis
doorgegeven. Er ontstaat dus een daling van de stuurspanning aan
deze buis. Het gevolg Hiervan is een daling van de anodestroom
van de rechterbuis. Hierdoor stijgt dus Va van deze buis, welke
stijging doorgegeven wordt via de andere scheidingscondensator
aan het stuurrooster van de linkerbuis. Een stijging van de stuurroosterspanning van de linkerbuis betekent een stijging van de
anodestroom, hetgeen een verdere daling van Va en dus van de
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roosterspanning van de rechterbuis tot gevolg heeft. Dit verschijnsel
gaat nu zo snel, dat. een stijle flank ontstaat (zie fig. 35, waar spani

aB<v
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V

t

b

g/iB^

Fig. 35. Verloop van de span
ningen op anode en rooster der
buizen van de schakeling van
fig. 34.

91B2

v
a

ningen en stromen van de electroden der beide buizen zijn uitgezet).
Tenslotte zal Va van de rechterbuis gelijk worden aan Vb, zodat
een verdere stijging van Va niet meer mogelijk is. De scheidingscondensator is nu geladen (Co) en deze zal zich gaan ontladen
over weerstand R2, totdat de spanning op het rooster van de rechter
buis zover gestegen is, dat het afknijppunt bereikt wordt en de buis
stroom gaat trekken. Op dat ogenblik begint alles opnieuw, doch
is de functie van rechter- en linkerbuis verwisseld.
Het zal duidelijk zijn, dat de frequentie van bovenbeschreven ver
schijnsel, dus het aantal malen, dat het per seconde optreedt, bepaald
wordt door de snelheid waarmede de scheidingscondensatoren zich
over de lekweerstanden kunnen ontladen. Ook de buiscapaciteiten
en bedradingscapaciteiten spelen evenwel een rol wanneer de schei
dingscondensatoren beneden een bepaalde waarde komen.
De frequentie van de opgewekte spanning, b.v. aan de anode van
een der beide buizen, wordt dus bepaald door de i^C-tijd van Ci
■
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en R1 doch ook door die van C2 en R2. Men kan aantonen, dat de
frequentie omgekeerd evenredig is met de som van deze /^C-tijden,
en wanneer men de parasitaire capaciteiten (bedradings- en buiscapaciteiten) buiten beschouwing mag laten moet dus voor een
bepaalde frequentie worden voldaan aan:
^

1
R] Q -j-R2C2

Het is mogelijk een multivibratorschakeling te bouwen, welke
een frequentie van enkele perioden per seconde levert, doch de 4
hoogst mogelijke frequentie wordt bepaald door het vermogen van
de schakeling om deze frequentie door te laten, en zoals bekend
neemt de versterking van een weerstandversterker bij een bepaalde
hoge frequentie snel af, tengevolge van parasitaire capaciteiten.
Uit fig. 35 is te zien, dat de geleverde spanning, welke aan een
der electroden van een der buizen kan worden afgenomen, sterk
vervormd is, hetgeen inhoudt, dat vele harmonischen in het signaal
aanwezig zijn. Dit kan juist nuttig zijn.
De waarde van de multivibrator als frequentiedeler is te danken
aan het verschijnsel, dat wanneer de schakeling aangestoten wordt
door een frequentie, die hoger ligt dan de bovenbesproken frequentie
van de schakeling, de multivibrator de neiging vertoont op een
frequentie te gaan genereren, welke een subveelvoud van de toege
voerde frequentie bedraagt. Zo zal van de multivibrator b.v. een
frequentie £f—-J- f — J f. enz. kunnen wórden afgenomen, wan
neer ƒ ’de aan de schakeling toegevoerde frequentie is.
Afhankelijk van de wijze waarop de frequentie [ aan de multi
vibrator wordt toegevoerd, vertoont deze de neiging de frequentie
door een even of oneven factor te delen. Hoe groot deze factor is
hangt af van de gebruikte frequenties, doch meestal deelt men niet
meer dan een factor 10 tegelijk.
Wil men verder delen, dan is het mogelijk dit in trappen te
doen, zoals bij de primaire standaard boven werd beschreven. De
deelfactor van de schakeling is afhankelijk van de spanning van de
aanstotende frequentie. Stijgt deze, dan zal de multivibrator plotse
ling van de ene factor op de andere overgaan, in dit geval zal de
factor kleiner worden. Nemen we b.v. aan dat een multivibrator
schakeling ingesteld is voor delen door 7 en dat de oorspronkelijke
frequentie zodanig wordt toegevoerd, dat oneven delingen bevor
derd worden. Dan zal bij stijging van de toegevoerde spanning de
multivibrator de néiging vertonen om plotseling door 6 te delen.
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Aangezien de schakeling voor dit even getal onstabiel is, gaat de
multivibrator meteen over op een factor 5, waar hij weer stabiel is,
totdat de toegevoerde spanning weer zover gestegen is, dat naar
een deling door 3 (via 4) wordt overgegaan.
Precies hetzelfde geldt voor schakelingen, welke voorkeur hebben
voor een deling door een even getal.
Indien de toegevoerde frequentie symmetrisch aan de beide buizen
van de multivibrator wordt toegevoerd, zal deze voorkeur hebben
voor even delingen, omdat de beide buizen gelijkmatig beïnvloed
* worden.
Wanneer de toegevoerde frequentie in tegenfase aan de beide
anoden van de buizen wordt geschakeld, zal de multivibrator voor
keur hebben voor oneven delingen.
e.

Metingen in het laagfrequente gebied.

Er zijn twee methoden om een frequentie in het laagfrequente
gebied te meten. In de eerste plaats kan men de onbekende fre
quentie met een bekende vergelijken. In de tweede plaats kan men
gebruik maken van een wisselstroombrug, waarvan de elementen
der vier takken nauwkeurig bekend zijn.
Wat de eerste methode betreft, kan men beide frequenties, de
onbekende en de bekende, welke van een toongenerator kan worden
verkregen, gelijktijdig op een buisvoltmeter aansluiten. Bij kleine
verschillen in de frequentie zal men de wijzer van de buisvoltmeter
zien trillen, terwijl de frequenties nauwkeurig aan elkaa* gelijk
kunnen worden gemaakt, door te zorgen, dat de wijzer geheel stil
komt te staan.
Wat de brugmethode betreft, kan men zeggen, dat elke wissel
stroombrug geschikt is voor het meten van frequenties, doch dat
een speciale (de brug van Wien) in het bijzonder geschikt is. Het
voordeel van deze brug is, dat hij geen zelfinductie bevat, doch
alleen condensatoren en weerstanden. Een zelfinductie voor deze
lage frequenties zou nl. vrij groot worden, en zou door strooivelden
storende signalen kunnen opnemen, waardoor foutieve metingen
ontstaan. Andere voordelen van de brug van Wien voor het meten
van frequenties zijn, dat het evenwicht kan worden ingesteld uitslui
tend door regeling van weerstanden, terwijl het frequentiebereik
van de brug betrekkelijk groot is. De schakeling van deze brug
methode is in fig. 36 weergegeven. Wanneer men de evenwichtsvoorwaarde voor de brug opschrijft, moet men de impedanties
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natuurlijk symbolisch nemen, wil men ze zuiver algebraïsch behan
delen. Het gevolg is, dat er voldaan zal moeten worden aan twee

c3

r3

0
*x

0
R4

C4

Fig. 36. Brug van Wien, voor het meten van frequenties. Het voordeel
van de brug is, dat deze geen zelfinductie bevat.
vergelijkingen, welke zijn:

. f=

1
2 7i \ R^R^ C3.C4

en

i

_R2__ R3

C3

R\

R+

Nu maakt men bij zo’n brug C3 = C4 en R3 = R± terwijl er
ook voor gezorgd wordt, dat R2/R1 — 2.
In dat geval zal de frequentie uit de eenvoudige vergelijking:
1

F= 2tiR3 C3
gevonden kunnen worden.
Daar R$ = /?4 kan men hiervoor gelijke draad weerstanden
nemen, welke op één as variabel gemonteerd worden, terwijl een
schaal, welke in frequentie is geijkt kan worden gebruikt.
Het gehele laagfrequente gebied kan met een brug van Wien in
drie banden bestreken worden, waarvoor dus drie stel condensa65
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toren C3 en C4 nodig zijn, welke met behulp van een schakelaar
kunnen worden ingeschakeld.
De nauwkeurigheid van het instrument is ongeveer J %.
Als aanwijsinstrument kan een telefoon dienst doen, doch is een
buisvoltmeter gewenst.
De potentiometer R5 dient om het evenwicht nauwkeurig in te
stellen. Het is nl. in de practijk niet mogelijk de variabele draadweerstanden Rs en R± precies gelijklopend te maken. Daarom wordt
de potentiometer R5 welke een fractie van Rx bedraagt in de scha
keling opgenomen.
f.

De service-oscillator.
Hoewel de service-oscillator niet dient voor het meten van fre
quenties, is het toch een apparaat, dat bedoeld is voor het leveren
van een bekende frequentie. Als zodanig is hij dan ook een signaal
generator. De benaming meetzender is niet zo juist, ten eerste omdat
er niet mee gemeten wordt, ten tweede omdat de naam zender toe
te kennen is aan een installatie voor het overbrengen van tekens,
spraak of geluid.

rig. 37. Philips service-oscillator, type GM 2882.
(foto Philips, Eindhoven).

'

De service-oscillator is bedoeld voor afregelen en controleren
van ontvangapparaten. Het instrument bevat in zijn eenvoudigste
vorm een buis als oscillator, een buis welke als modulator dienst kan
doen, en een buis ter opwekking van een laagfrequente toon van
meestal 400 Hz.
Ter illustratie is in fig. 37 de service-oscillator van Philips type
GM 2882 weergegeven. De middelste knop onder 'de schaal bedient
de afstemcondensator, welke in de anodekring van de oscillatorbuis
is opgenomen.
De grote knop links dient voor het instellen van hef gewenste
golfgebied. Met deze knop kan een trommel worden gedraaid, waar
op zich de spoelen met eventueel bijbehorende trimmers bevinden
voor de verschillende golfgebieden. In zes bereiken kunnen frequen
ties van 100 kHz tot 60 MHz, d.w.z. van 3000 meter tot 5 meter
golflengte, bestreken worden.
Met de grote knop rechts wordt de verzwakker geregeld. Het is
voor een service-oscillator nl. een vereiste, dat de spanning aan de
uitgangsklemmen continu geregeld kan worden, hetgeen in hoofd
stuk 7 nog zal blijken. De verzwakker in deze oscillator is een
continu regelbare. In sommige instrumenten vindt men naast een
continu regelbare verzwakker ook een verzwakker, welke voor grofregeling dient en in stappen van 3 X en 10 X kan regelen.
Van de verzwakker wordt het signaal via een kabel naar een
aansluïüdoos gebracht, welke een kunstantenne bevat. Bovendien is
het mogelijk met een verzwakker, welke in deze doos is gebouwd,
het signaal een factor 10 te verlagen, hetgeen noodzakelijk is voor
bandbreedtemetingen.
Met de kleine knop rechts kan men het apparaat naar keuze in
schakelen met of zonder modulatie. Het is dus mogelijk een onge
moduleerd signaal van de uitgangsklemmen af 'te nemen, dan wel
een gemoduleerd. In het laatste geval zorgt een EF 6, welke in het
apparaat is ingebouwd voor een modulatiefrequentie van 400 Hz,
terwijl de modulatiediepte door de fabriek op 30 % is ingesteld, met
behulp van een ingebouwde potentiometer. Deze kan, indien nodig,
na zekere tijd bijgeregeld worden, waarbij men dan een modulatiedieptemeter, dan wel een electronenstraaloscillograaf nodig heeft.
De hoogfrequentspanning, welke men aan de uitgangsklemmen
beschikbaar heeft is te variëren van ongeveer 1 ,aV tot 100 mV,
hetgeen voor de gangbare controle van radio-ontvangers ruim vol
doende is.
Geheel links onderaan vindt men nog een aansluitbus. Deze dient
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voor uitwendige modulatie, hetgeen betekent, dat wanneer men aan
deze bus een willekeurige laagfrequente spanning aansluit, de opge
wekte draaggolf met deze frequentie zal worden gemoduleerd.
Hierbij wordt de kleine schakelaar rechts natuurlijk op ,,ongemodu
leerd’’ geplaatst. Het uitwendig aangevoerde laagfrequente signaal
wordt dan aan het stuurrooster van de EF 6 geschakeld, welke dan
dienst doet als versterkerbuis, terwijl de modulatie verder op dezelfde
wijze plaats heeft als bij de inwendige 400 Hz modulatie. Deze uit
wendige modulatie maakt het mogelijk, zoals we later zullen zien,
om -b.v. de overall-getrouwheidskromme van een apparaat op te
nemen.
g.

De toongenerator.

Voor snelle contrölemetingen aan laagfrequentversterkers en de
laagfrequenttrappen van radio-ontvangers zijn eenvoudige toongeneratoren in de handel gebracht, waarvan we als voorbeeld de
toongenerator type GM 2307 van Philips in fig. 38 afbeelden. Ge-

rig. 38. Philips toongenerator, type GM 2307.
(foto Philips, Eindhoven).
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zien het uitgebreide gebied, dat van O tot 16 000 Hz loopt, is deze
toongenerator opgebouwd uit twee hoogfrequentoscillatoren, waar
van de verschilfrequentie gebruikt wordt. Een dergelijk instrument
heet dan ook interferentietóongencrator.
Twee oscillatorbuizen generen op een frequentie van ongeveér
100 kHz. Beide oscillatoren zijn verstembaar, de ene 1 kHz, de
andere 15 kHz. Beide signalen worden gemengd en via een onderdoorlaatfilter aan het stuurrooster van het penthodedeel van een
EFM 1 toegevoerd. Het versterkte signaal wordt dan aan een eindversterkerbuis EL 3 doorgegeven, dat zijn output via een transfor
mator met verschillende aanpassingsmogelijkheden en een verzwakker. aan de uitgangsklemmen van het instrument afgeeft. Op het
instrument ontdekt men allereerst de twee geijkte frequentieschalen.
Een der knoppen verdraait de condensator van een der hoog
frequentoscillatoren, zodat een verstemming van 1 kHz. ontstaat.
De schaal is dan ook geijkt van 0 tot 1000 Hz. De andere con
densator is in de afstemkring van de andere oscillator opgenomen
en verstemt van 0 tot 15 000 Hz. Aangezien de verstemming in
beide gevallen in tegengestelde richtingen plaats heeft bedraagt de
frequentie aan de uitgangsklemmen van het instrument steeds de
som van de ingestelde frequenties van beide knoppen.
Het onderdoorlaatfilter, dat we boven noemden, dient om hoogfrequentsignalen te blokkeren.
Het indicatorgedeelte van de EFM 1 wordt gebruikt voor het
ijken van het instrument. Dit .gebeurt imet het middelste knopje
onder de indicator, welk een weerstand bedient, die in de afstem
kring in serie met een condensator is opgenomen bij een van de
oscillators. Wanneer de hoofdcondensatoren beide op nul ingesteld
zijn, moet deze weerstand zodanig ingesteld worden, dat de verschil
frequentie van de oscillatoren nul wordt, hetgeen te merken is aan
het langzaam, of in het geheel niet op en neergaan van de indicator.
Ook aan een toongenerator moet de eis worden gesteld, dat de
uitgangsspanning regelbaar zij. Bij deze generator kan dit of met
een stappenschakelaar gebeuren (bovenste knop rechts) of met een
continu regelaar (tweede knop van links).
Zoals reeds werd opgemerkt heeft de uitgangstransformator ver
schillende aanpassingen. Met de meest linkse knop kunnen deze
worden ingesteld. De eerste stand is gemerkt ,,verzwakker,\ In deze
stand wordt het signaal doorgegeven aan de in stappen regelbare
verzwakker. In de andere standen, welke respectievelijk voor aan
passingen van 1000, 500, 250 en 5 ohm dienen, neemt men het
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signaal van de linkerbussen af (de rechterbussen zijn alleen voor
een signaal, dat over de verzwakker wordt gevoerd).
Tenslotte is er nog een stand welke ,,50 Volt” gemerkt is. In deze
stand is de spanning aan de linkerbussen maximaal 32 V. Tenslotte
is er nog een knop, welke twee standen heeft, respectievelijk ,,Sym
metrisch” en „Asymmetrisch”.
Indien het signaal via de verzwakker wordt gevoerd kan met
deze knop bepaald worden of het asymmetrisch aan de klemmen
wordt aangesloten, d.w.z. dat de onderste bus geaard is, terwijl de
spanning op de bovenste bus staat, dan wel symmetrisch. In dit
laatste geval zijn beide bussen via een weerstand van 1000 ohm aan
aarde gelegd, terwijl de spanning aan de beide bussen is aangeslo
ten. T.o.v. aarde is de spanning aan de bussen dus symmetrisch
aangesloten.
Indien het signaal via de linkerbussen wordt afgenomen, kan met
behulp van genoemde symmetrische-asymmetrisc'he schakelaar de
onderste .der linkerbussen al of niet geaard worden.
Een belangrijke eis aan een toongenerator te stellen is, dat de
spanning over het gehele frequentiegebied zo constant mogelijk zij.
Dit kan van -belang zijn bij het opnemen van getrouwheidskrommen
van versterkers of radio-ontvangers.
Tenslotte kan bet van belang zijn te weten, of de verkregen
signalen sinusvormig zijn. De vervorming is natuurlijk afhankelijk
van het uitg'angsvermogen, dat gewenst wordt. Voor een uitgangsvermogen van 1 W is de vervorming maximaal
% beneden 200
Hz en daarboven 1-J%. Voor een vermogen van 0,1 W zijn deze
bedragen respectivelijk i en \ c/o.
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HOOFDSTUK 4.
DE ELECTRONENSTRAALOSCILLOGRAAF.
a.

Doel van het instrument.

De electronenstraaloscillograaf dient voor het onderzoek van
periodische en soms van niet-periodische verschijnselen. Hierbij
zegt het instrument niet alleen iets van maximale of gemiddelde
waarden, doch ook iets omtrent de vorm van de kromme, hetgeen
op andere wijze slechts met vrij gecompliceerde en dure meetappa
raten mogelijk is.
De electronenstraaloscillograaf is dus b.v. geschikt voor een
snelle controle der vervorming in laagfrequentversterkers.
Voorts heeft de oscillograaf het voordeel, dat hij practisch belas
tingvrij is, d.w.z. dat hij voor spanningsmetingen te gebruiken zou
zijn, waar een buisvoltmeter ontbreekt, en een normale meter een te
grote belasting op de stroombron zou vormen.
Tenslotte noemen we hier van de vele gebruiksmogelijkheden van
de electronenstraaloscillograaf nog de mogelijkheid om snel frequen
ties te vergelijken en het faseverschil te meten tussen twee •wissel**
stroomgrootheden.
b.

De werking van de electronenstraaloscillograaf.

De electronenstraaloscillograaf bevat in hoofdzaak Vier onder
delen:
1. de electronenstraalbuis,
2. de tijdbasisschakeling,
3. de versterker,
4. het voedingsgedeelte.
De werking van de electronenstraalbuis zal hieronder in het kort
beschreven worden, gevolgd door een beschrijving van de andere
onderdelen van het instrument*).
*) Voor een meer uitvoerige bespreking van dit instrument worden belang
stellende lezers verwezen naar het werkje „Electronenstraaloscillografen" van
schrijver dezes, dat eveneens in de Technische J. H. G. Bibliotheek is ver
schenen.
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c.

De electronenstraalbuis.

Deze bestaat uit een glazen ballon, welke meerdere electroden
bevat. In fig. 39 is deze schematisch weergegeven. Electronen wor
den door een kathode geleverd, welke in principe weinig verschilt
van de normale indirect verhitte kathoden van de moderne radio
buizen.
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Fig. 39. Schematische voorstelling van een electronenstraalbuis.
k = kathode; g = wehneltcilinder; ai = eerste anode;
a-2 = tweede anode; .v = horizontale afbuigplaten;
y' — verticale afbuigplaten.

Een anode zorgt ervoor, dat de electronen van de kathode ge
zogen worden. Hier zijn niet de electronen van belang, die op de
anode terecht komen, doch juist die electronen, welke door een
opening in de anode doorgelaten worden. In wezen dient de anode
dus alleen maar om de electronen een zekere snelheid te geven.
Na de anode vervolgen de electronen in een smalle bundel hun
weg, totdat zij (met een vrij grote snelheid) tegen de overstaande
wand van de ballon botsen. De electronenstraal zelf is niet zichtbaar
en zou ook onzichtbaar blijven bij het botsen tegen .de glaswand.
Hiertegen is evenwel een laagje fluorescerend materiaal gestreken
(scherm genaamd), dat de eigenschap heeft licht in een bepaalde
kleur te geven, wanneer dit door electronen wordt getroffen. Er
ontstaat op het scherm dus een lichtvlek.
Nu kan een electronenstraal van richting veranderd worden door
hem te beïnvloeden met een electrisch, dan wel met een magnetisch
veld. Het eerste kan b.v. geschieden door een electronenstraal tus
sen twee evenwijdige platen te laten gaan, waarbij aan de platen een
spanningsverschil wordt aangelegd. De beide platen vormen een
condensator en tussen de platen ontstaat een electrisch veld. Tijdens
Injn reis tussen de platen, die afbuigplaten heten, ondervinden de
negatief geladen electronen een kracht, die naar de positieve afbuigplaat toe gericht is. De snelheid in de lengterichting van de buis is
t
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zó groot, dat de electronen niet op de afbuigplaat terecht komen,
doch hun weg, zij het in een andere richting naar het bovengenoem
de scherm vervolgen. De lichtvlek kan dus in een richting afgebo
gen worden, die loodrecht staat op de richting der afbuigplaten.
Door niet één, maar twee stel loodrecht op elkaar staande afbuig
platen te nemen, kan men de electronenstraal in twee loodrecht op
elkaar staande richtingen afbuigen en op deze wijze de lichtvlek
elke gewenste plaats op het scherm doen innemen.
De anode van de electronenstraalbuis is uit twee delen opge'bouwd, welke niet dezelfde spanning krijgen. De tweede anode, dat
is die, welke het verst van de kathode verwijderd is. heeft de hoog
ste potentiaal en deze potentiaal bepaalt de snelheid, die de electro
nen hebben, nadat ze deze tweede anode gepasseerd zijn. De eerste
anode, welke dus dichter bij de kathode gemonteerd is, heeft een
potentiaal, welke lager is dan die van de tweede anode. Dit is
gedaan, om tussen beide anoden een potentiaal-verschil te krijgen
en daardoor een electrisch veld, dat door zijn eigenaardige vorm
een concentrerende werking op de electronenstraal uitoefent. Op
deze wijze bereikt men, dat alle electronen werkelijk in één punt van
het scherm terecht komen, hetgeen nodig is voor het verkrijgen van
een scherpe lichtvlek met een klein oppervlak.
Tenslotte is er nog een electrode, welke te vergelijken is met het
stuurrooster van een buis, wat betreft zijn functie. Deze is n.1. tussen
kathode en eerste anode gemonteerd en krijgt een negatieve poten
tiaal. Door deze potentiaal te regelen is het mogelijk de anodestroom, en daarmede ook de straalstroom, te regelen, waardoor de
helderheid van de lichtvlek op het scherm kan worden ingesteld.
Nu kan worden aangetoond, dat bij het variëren van de helder
heid ook het focus (brandpunt) van de electronenbundel zich zal
verplaatsen*). Derhalve moet bij het instellen van de helderheid
steeds de scherpte bijgeregeld worden.
De meeste electronenstraalbuizen zijn van het hoogvacuumtype.
Er zijn ook buizen, welke met een weinig gas gevuld zijn, waardoor
automatisch een juiste scherpte van de lichtvlek verkregen wordt,
doch deze hebben, naast een korte levensduur, zodanige bezwaren,
dat'zij geheel door de hoogvacuum electronenstraalbuizen zijn ver
drongen.
Electronenstraalbuizen voor oscillografen worden 'in de regel
voorzien van electrostatische afbuiging (met ingebouwde afbuig*) Zie „Electronenstraaloscillografen” van schrijver dezes.
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platen). Soms kan bovendien in verticale richting electromagnetisch
afgebogen worden (met een om de hals van de buis aangebrachte
spoel).-Gehele electromagnetische afbuiging treft men bij buizen,
welke bestemd zijn voor oscillografen, practisch niet aan, wel echter
bij de electronenstraalbuizen, welke voor televisiedoeleinden ge
bruikt worden.
De kleur, waarin het scherm oplicht hangt af van de stof, welke
voor het scherm gebruikt wordt. Aan deze stof wordt nog een
weinig metaal toegevoegd (zgn. activator), welke behalve voor de
kleur ook voor de zgn. nalidittijd van belang is. De invloed van deze
activator kan het beste geïllustreerd worden door b.v. zinkaluminaat,
dat met een beetje mangaan een blauw-groene kleur geeft en met
een beetje chroom als activator een rode.
En zijn electronenstraalbuizen, welke twee complete ingebouwde
systemen hebben, welke onder een hoek met elkaar in één ballon
gemonteerd zijn. Deze hoek is dan zodanig gekozen, dat beide
electronenstralen zonder afbuiging in het midden van het gemeen
schappelijk scherm terecht komen.
De bedoeling van deze buizen is, dat twee verschijnselen tege
lijkertijd kunnen worden onderzocht. De beide verschijnselen komen
op dezelfde plaats op het scherm te staan. Door verandering van
de voorspanningen kan de horizontale as van beide grafieken op
en neergeschoven worden, zodat beide krommen ook uit elkaar
kunnen worden geschoven, en apart onder elkaar op het scherm
worden afgebeeld. Daar deze zgn. tweestraalbuizen betrekkelijk
duur zijn, is er een apparaat ontwikkeld, dat het mogelijk maakt
met behulp van een enkelstraalbuis toch twee verschijnselen gelijk
tijdig te onderzoeken. Aan dit systeem kleven echter bepaalde be
zwaren, waarvan een is, dat men niet geheel vrij is in de keuze der
frequenties van beide verschijnselen. Men kan op deze wijze nl.
geen verschijnselen onderzoeken, welke een frequentie groter dan
2000 Hz hebben.
Een apart systeem vormt het splitssysteem, waarbij de electronenstraal van een enkel electronenkanon (zo heet het systeem van
kathode, stuurrooster en beide anoden) met behulp van een op
nulpotentiaal aangesloten plaatje gesplitst wordt. Terzelfder plaatse
zijn twee normale afbuigplaten aangebracht. De spanning op de
ene afbuigplaat zal nu een electrisch veld opleveren t.o.v. het splitsplaatje, en zal de ene helft van de electronenstraal in verticale zin
afbuigen. De spanning op de andere afbuigplaat geeft een electrisch
veld, eveneens t.o.v. het splitsplaatje, en buigt de andere helft van
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de electronenstraal in verticale zin. Voor de horizontale afbuiging
is er dan slechts een normaal afbuigplatenstelsel beschikbaar, dat
zich vóór de splitsing bevindt. Het zal dus duidelijk zijn, dat er op
het scherm in het algemeen twee lichtvlekken zullen ontstaan, welke
met behulp van voorspanningen aan de verticaal afbuigende platen
in verticale richting onafhankelijk van elkaar van plaats kunnen
worden veranderd. In horizontale zin echter kunnen ze alleen samen
van plaats worden veranderd, zodat dus de ene lichtvlek zich steeds
boven of onder de andere bevindt.
Het voordeel van dit splitssysteem, dat in de Cossor-oscillografen
voorkomt, is, dat twee stralen met twee verschijnselen kunnen
worden beïnvloed, zodat twee verschijnselen tegelijkertijd kunnen
worden onderzocht. Hier is men niet meer door een bovenste
frequentie begrensd.
Als voordeel wordt bovendien aangevoerd, dat beide lichtvlekken
zich steeds nauwkeurig boven elkaar bevinden, hetgeen niet het
geval behoeft te zijn in een tweestraalbuis.
Het nadeel van het splitssysteem is wel, dat een spanning op
een der afbuigplaten, niet alleen t.o.v. het splitsplaatje een electrisch
veld geeft, maar in zekere mate ook t.o.v. de andere afbuigplaat.
Het gevolg is, dat niet alleen de aangrenzende electronenstraal
afgebogen wordt, maar ook de andere. Daar de spanning op de
andere afbuigplaat precies hetzelfde doet met de eerstgenoemde,
zal de uitdrukking ..intermodulatie” duidelijk worden, waarmede
dan bedoeld wordt, dat de verschillende spanningen eikaars afbui
ging beïnvloeden. Volgens Cossor, die zoals gezegd een oscillograaf
met een dergelijke buis in de handel heeft gebracht, is deze intermodulatie maximaal slechts 1 %.
Aangetoond kan worden, dat de afbuiging van een electronen
straal bij een bepaalde buis evenredig is met de spanning aan de
afbuigplaten, bij constante anodespanning.
De beide afbuigplatenstellen bevinden zich niet op dezelfde
plaats, doch om constructieve redenen achter elkaar. Hierdoor zal
in de regel de gevoeligheid van beide stellen niet dezelfde zijn, doch
zal het platenstel, dat het dichtst bij de kathode gemonteerd is, een
grotere gevoeligheid hebben dan het andere.
d.

De tijdbasis.

Daar het de bedoeling is met een oscillograaf een grafiek te
maken van een veranderende grootheid als functie van de tijd (niet
altijd is dit het geval) wordt in het instrument een schakeling ge75

bouwd, welke een afbuigspanning geeft, die evenredig met de tijd
verloopt. Deze schakeling wordt daarom tijdbasis genoemd. De
afgegeven spanning wordt aan de horizontaal afbuigende platen
geschakeld, zodat de tijdas, zoals gebruikelijk horizontaal komt te
liggen.
Niet altijd is de tijdbasisspanning lineair met de tijd. Soms b.v.
verandert zij sinusvormig met de tijd. Ter onderscheiding noemt
men de tijdbasis, die een met de tijd evenredige spanning afgeeft
lineaire tijdbasis, en deze is zo belangrijk, dat hij in de regel in een
oscillograaf is ingebouwd.
Een spanning, welke evenredig met de tijd verandert, is in fig. 40
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Fig. 40. Verloop van een zaagtandspanning. Wanneer deze een
maximum waarde heeft bereikt, valt hij snel terug tot de minimum
waarde. De tijd, welke hiervoor nodig is, kan niet willekeurig klein
worden gemaakt, hetgeen moeilijkheden geeft bij hoge frequenties.
afgebeeld. Nadat deze van een minimum waarde lineair tot een
maximumwaarde is toegenomen, valt zij zeer snel weer tot de
minimumwaarde terug en begint opnieuw lineair naar de maximum
waarde toe te nemen.
Een dergelijke spanning kan verkregen worden door een con
densator met een constante stroom op te laden en na het bereiken
van een bepaalde spanning snel te ontladen, waarna het opladen
opnieuw kan beginnen. Indien een condensator over een weerstand
wordt opgeladen, zal, naar bekend mag worden verondersteld, de
laadstroom niet constant zijn, zodat de spanning aan de condensator
niet lineair met de tijd toeneemt. Een element, dat bij verschillende
spanningen, een constante stroom doorlaat is bij benadering een
penthode. Immers de la—Wkarakteristiek van een dergelijke buis
verloopt practisch horizontaal bij verandering van Va. Dit geldt
niet beneden een zekere anodespanning, doch er kan voor gezorgd
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woeden, dat de anodespanning van de buis niet beneden deze
waarde daalt. Bij de meeste electronenstraaloscillografen wordt de •
zaagtandspanning van fig. 40 dan ook opgewekt met behulp vaD
een condensator, die over een penthode wordt opgeladen.
Bij het bereiken van een bepaalde spanning van de condensator,
wordt een andere buis geleidend (doordat de roosterspanning boven
het afknijppunt stijgt) en over deze laatste buis wordt de conden
sator snel ontladen. Dit ontladen moet, vooral wanneer hoge zaagtandfrequenties vereist worden, met behulp van een derde buis extra
versneld worden. Een dergelijke tijdbasisschakeling treft men dan
ook meestal in verschillende uitvoeringen aan bij die oscillografen,
waar de tijdbasisfrequcntie betrekkelijk hoog kan worden gemaakt.
Voor frequenties van de zaagtandspanning, welke lager liggen, is
deze ingewikkelde schakeling niet nodig. De condensator wordt dan
lineair opgeladen over een penthode en bij het bereiken van een
bepaalde spanning ontladen over een gastriode. Een gastriode is
een triode, welke een weinig gas bevat en die de eigenschap heeft,
dat hij bij het bereiken van een bepaalde anodespanning (die be
paald wordt door de roosterspanning) geleidend wordt. Eenmaal

Fig. 41. Vooraanzicht van een Philips electronenstraaloscillograaf,
type GM 3152.
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geleidend zal de roosterspanning de geleidbaarheid niet beïnvloe
den. Voor frequenties boven 50 kHz zijn gastriodeschakelingen niet
geschikt.
In de electronenstraaloscillograaf type GM 3152 van Philips,
die in fig. 41 is afgebeeld, wordt gebruik gemaakt van een door
Philips ontwikkelde schakeling met drie penthoden (fig. 42). De
werking van deze schakeling is als volgt*).
+&
R3

R*

R2

-01
Ri
Bi

R5

@ii

"0*

■0
synchr.

Fig. 42. Drie-penthoden tijdbasisschakeling (vereenvoudigd schema).
B1 is de penthode, die de laadstroom door de condensator C±
constant houdt. Het ontladen van de condensator geschiedt over
buis Bo, terwijl B3 de buis is, welke de ontlading van de conden
sator extra versnelt.
Gedurende het opladen vloeit door fi3 een stroom van b.v. 3,5 mA
(zie fig. 43f). Hierdoor ontstaat een spanningsval van 350 volt
over R±, waardoor het rooster van Bo t.o.v. de anode een negatieve
spanning van 350 V heeft. De kathode van Bo heeft t.o.v. de anode
een spanning, die gelijk is aan de spanning over de condensator Ci«
Dus heeft de kathode t.o.v. het rooster een spanning gelijk aan
350—Vei en als Vei stijgt, hetgeen tijdens de lading gebeurt, zal
er een ogenblik komen, dat de stuurroosterspanning van Bo boven
het afknijppunt stijgt, waardoor Bo stroom gaat trekken. Dan zal
natuurlijk ook het schermrooster van deze buis stroom trekken,
waardoor over de weerstand R$ een spanningsval zal ontstaan (fig.
*) Philips Monatsheft.
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^3b). Zolang deze spanningsval er niet was, had condensator C<
de volle batterijspanning, maar nu daalt Vco hetgeen gepaard gaat
met een ontlaadstroom, welke o.a. door R5 vloeit. Door dit laatste
krijgt het stuurrooster van 53 een negatieve spanning en daalt de
anodestroom van deze buis (zie fig. 43f). Daarmede daalt ook de
vc<

t
VR3

Vg1 &2

A

t
r
Fig. 43. Verloop van spanningen en stromen op verschillende punten
van de tijdbasisschakeling van fig. 42.

spanningsval over de weerstand
Het gevolg hiervan is een
stijging van de spanning aan het stuurropster van buis Bo, waardoor
de anodestroom van deze buis nog meer stijgt, evenals de schermroosterstroom. Dit laatste geeft een nog grotere spanningsval over
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weerstand
en dus een nog lagere spanning aan het stuurrooster
van £3.
De anodestroom van £2 stijgt dus tengevolge van de samenwer
king met £3'zeer snel (zie fig. 43d). Hierdoor wordt de spanning
van Ci snel verminderd, hetgeen, zoals boven werd gezegd, bij hoge
zaagtandfrequenties gewenst is.
Inmiddels is de condensator Co ontladen, zodat de stroom door
R5 kleiner is geworden en tenslotte nul wordt. Het rooster van £3
wordt dus minder negatief, en de anodestroom van deze buis stijgt,
waardoor de spanningsval in R4 stijgt en £2 een grotere negatieve
spanning krijgt. Nu daalt dus ook de stroom door deze buis en ook
de spanningsval aan £3, waardoor condensator C2 nog minder aan
leiding heeft zich te ontladen,, indien dit nog niet geheel was ge
schied; integendeel Co zal zich weer moeten opladen. Hierbij vloeit
een laadstroom door R5, die tegengesteld is aan de zojuist gemelde
laadstroom en het stuurrooster van £3 positief maakt. We zien, dat
dit weer in een kringetje ronddraait, zodat de stroom door £3 zeer
snel zal toenemen. Dit houdt in, dat de spanningsval over R4 zeer
snel toeneemt, waardoor £2 zeer snel afgeknepen wordt. Vanaf dit
ogenblik kan alles opnieuw beginnen, want Ci kan zich weer over
Bi opladen. Cj wordt met behulp van een schakelaar in stappen van
waarde veranderd. De capaciteit van Cx bepaalt nl. de tijd, die
nodig is, om dè spanning te krijgen, waarbij de ontlading over
buis Bo begint. Met behulp van deze schakelaar hebben we dus een
grofregeling voor de frequentie van de tijdbasis tot onze beschik
king. Een fijnregeling kan worden verkregen, door de stroomsterkte
door de buis te regelen, hetgeen geschiedt, door de schermroosterspanning van de penthode te regelen met behulp van een potentiometer (Rx).
Het zal niet direct duidelijk zijn, waarom ook C2 omschakelbaar
moet zijn. Uit fig. 43e is te zien, dat buis £3 aan zijn stuurrooster
een positieve spanning krijgt, op het ogenblik, dat de stroom door
£2 snel afneemt. Het is noodzakelijk te zorgen, dat het stuurrooster
weer op kathodepotentiaal is gekomen, vóórdat er weer stroom door
£0 gaat lopen, m.a.w. wanneer Cx weer voldoende is opgeladen.
Als dit nl. niet het geval zou zijn, zou op het ogenblik, dat C{
zover geladen is, dat £0 geleidend moet worden, de stroom door £3
te groot zijn, waardoor de spanningsval over R4 te groot, en dus
de spanning aan het stuurrooster van £0 te laag zou zijn. Dat wil
dus zeggen, dat £2 in dat geval niet geleidend zou worden, en Ci
zich verder zou opladen, totdat er een evenwicht zou zijn bereikt.
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De spanning tot welke Cj opgeladen zou worden zou dus niet
constant zijn en dus de amplitude van de zaagtandspanning niet
constant. Daar we onafhankelijk van de frequentie een constante
zaagtandamplitude wensen, moet de waarde van C2 zo klein mo
gelijk worden gekozen, zodat hij snel opgeladen is en de stroom
door R5, die een positieve spanning aan B?J geeft, snel verdwijnt.
Hier staat tegenover, dat wanneer men de waarde van Co te
klein maakt, bij lage frequenties de spanningsverandering over R%
niet voldoende verandering aan het stuurrooster van Bo veroor
zaakt.
Daarom is CL> omschakelbaar gemaakt, zodat een zo juist moge
lijke waarde van de capaciteit wordt gebruikt voor de verschillende
frequentiebereiken. Het omschakelen van Co geschiedt gelijktijdig
met het omschakelen van Cx.
e.

De versterker.

De electronenstraalbuis heeft naast grote voordelen (traagheidsloze werking, kleine belasting op de te onderzoeken stroombron,
mogelijkheid om het oscillogram direct waarneembaar te maken)
het nadeel, dat hij niet erg gevoelig is. Inderdaad zal het nodig zijn
50 tot 100 V op de afbuigplaten te zetten, wil men de lichtvlek op
het scherm van de buis geheel afbuigen.
Daarom moet in vele gevallen de te onderzoeken spanning,
alvorens aan de afbuigplaten te worden aangesloten, versterkt
worden. Hierbij is het de bedoeling onderzoekingen te verrichten
bij zeer uitenlopende frequenties, zowel hoge als lage. Daarom is
een versterker, zoals gebruikelijk bij het versterken van laag fre
quente spanningen, niet bruikbaar. Deze hebben nl. in het geheel
geen constante versterking voor verschillende frequenties, doch
zakken boven 10 a 15 kHz snel af, om al spoedig in het geheel niet
meer te versterken.
Als versterkerschakeling komt alleen de weerstandgekoppelde en
direct gekoppelde versterker in aanmerking. De eerste zal zowel aan
de zijde der lage als aan die der hoge frequenties in versterking
afzakken. De lage frequenties kunnen goed doorgegeven worden
tot aan de allerlaagste, wanneer directe koppeling tussen de buizen
wordt toegepast. Er worden dan geen koppelcondensatoren ge
bruikt, hetgeen tot meer ingewikkelde schakelingen voor de voeding
van de buizen leidt. Met een dergelijke schakeling wordt het mogelijk
tot de frequentie „nul", d.w.z. gelijkstroom te versterken, reden
waarom deze versterkers gelijkstroomversterkers worden genoemd.
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Meestal is het echter niet direct nodig voor een oscillograafversterker een gelijkstroomschakeling te gebruiken, daar de allerlaagste
frequenties (beneden 10 a 15 Hz) niet zo belangrijk zijn.
De kant der hoge frequenties is echter wel belangrijk, vooral
voor radiometingen. Deze hoge frequenties laten zich echter niet zo
gemakkelijk versterken, wanneer men tegelijkertijd ook de lagere
frequenties wil doorgeven. De verzwakking van de hogere frequen
ties in een weerstandgekoppelde versterker is aan de hand van
fig. 44 te begrijpen. In deze figuur is de koppeling tussen twee

ck
= Cak
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C°“"

C0 -onderdelencapaciteit
Caks*nodecapaclteit
Cgk- rooslercapaclteit

Fig. 44.

Rg|

C(<= koppelcondensator
Ra. anodeweerstand
Rga roosterweerstand

Parasitaire capaciteiten bij weerstandversterkers.

buizen getekend. De vermindering in versterking is te wijten aan
de schadelijke parallelcapaciteiten. Deze bestaan uit: Anodecapaciteit van de eerste versterkerbuis, roostercapaciteit van de volgende
buis, bedradingscapaciteit en capaciteit van de onderdelen t.o.v.
aarde.
Hieruit volgt direct, dat de vermindering in versterking bij de
hoge frequenties nooit geheel is weg te nemen, daar er altijd
parallelcapaciteiten blijven bestaan over de anodeweerstand van de
versterkerbuis. Alleen de bedradingscapaciteit kan men door een
korte bedrading (waarvoor een doelmatige opstelling van de onder
delen nodig is) verminderen, terwijl de capaciteit van de onderdelen
t.o.v. aarde zo klein mogelijk kan worden gehouden, door de onder
delen zo gunstig mogelijk t.o.v. het chassis te plaatsen. Ondanks
alle voorzorgsmaatregelen kan men de parasitaire capaciteit niet
kleiner maken dan 20 a 30 pF.
Daar we alle schadelijke capaciteiten kunnen vervangen door één
capaciteit parallel aan de anodeweerstand van de versterkerbuis,
.
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kunnen we nagaan, welke invloed deze heeft op de versterking.
Zo zal voor een schadelijke capaciteit van 40 pF de verzwakking
te berekenen zijn, en dit is in tabel 2 gedaan voor een anodeweerstand van 10.000 ohm.
TABEL 2
Frequentie

1 IcoC

10
102
103
104
103
10°

4.10s
4.107
4.10°
4.103
4.104
4.103

•

Ra

Za

101
101
104
104
104
104

101
104
104
104
0,97.104
0.37.104

Verzwakking
0
0
0
0
3
63

%
%
%
%
%
%

We zien uit deze tabel, dat de versterking bij frequenties in de
buurt van 105 Hz (100 kHz) begint af te nemen en sterk is afge
nomen bij 1 MHz.
Tabel 3 geeft een nauwkeuriger beeld van de vermindering in
versterking tussen 100 kHz en 1 MHz.
TABEL 3
Frequentie'
1.10®
2.103
4.103
6.103
8.103
1.10°

1/coC

Ra

4.104
2.104
1.104
6.7.103
5.103
4.103

104
104
104
104
104
104

Verzwakking
9700
8900
7000
5500
4400
3700

3
11
30
45
56
63

%
%
%
%
%
%

Nu zal men kunnen inzien uit de formule voor de anode-impedantie:
Ra
Za =

i 1 +Rl cu2 cl

dat voor een lagere waarde van Ra de invloed van Ca pas bij een
hogere frequentie belangrijk wordt. Een lagere waarde van Ra be
tekent echter een kleinere versterking voor de trap. De conclusie is
dus, dat voor een versterkertrap, welke een -zo groot mogelijk frequentiegebied moet omvatten, een buis gebruikt zal moeten worden
met een grote steilheid en een kleine capaciteit tussen de electroden.

•i

;
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Teneinde de te versterken frequentieband aan de kant der hoge
frequenties zo ver mogelijk uit te breiden kan men gebruik maken
van schakelingen, welke voor verschillende frequenties een practisch
constante impedantie hebben tot aan een bepaalde frequentie,
terwijl de impedantie daarboven snel afneemt. Een dergelijke scha
keling is in fig. 45 weergegeven en wordt dan ook in de Philips
oscillograaf gebruikt.
o
o
o
o

o
o
o
o
o

X
Fig. 45. Schakeling, welke een
practisch constante impedantie
heeft tot aan een bepaalde
frequentie, en daarna snel in
waarde afneemt.

Ook door toepassing van tegenkoppeling kan verbetering worden
verkregen in de weergave der hoge frequenties. Deze wordt in de
Philips oscillografen gebruikt, terwijl de tegenkoppeling in de kleine
oscillograaf (GM3155) gedeeltelijk en ook geheel kan worden uit
geschakeld. Tegenkoppeling heeft nl. vermindering van de verster
king tengevolge. Daar in de kleine oscillograaf slechts één buis ge
bruikt wordt voor het versterken van de te onderzoeken spanning,
■heeft men de mogelijkheid geschapen, deze versterker óf voor een
maximale versterking, óf voor een zo groot mogelijk frequentiegebied geschikt te maken.
f.

De voeding van de electronenstraaloscillograaf.

De voeding van de electronenstraaloscillograaf bevat de voeding
der versterker- en tijdbasisbuizen en die van de electronenstraalbuis. De eerste is vrijwel identiek aan de voedingmethode in ont
vangapparaten en versterkers. De tweede echter vereist bijzondere
zorg wat de rimpel betreft, daar deze de electronenstraal niet mag
moduleren. De rimpel in een goede electronenstraaloscillograaf
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mag doorgaans niet meer dan | a 1 % bedragen. Dit is niet zo
moeilijk te bereiken, daar de afgenomen stroom niet zo groot is. De
stroom, welke de tweede anode van de electronenstraalbuis afneemt
is in de orde van grootte van een paar honderd jliA bij een spanning,
welke van 800 tot 2000 V varieert (soms tot 3000 V). Daar men
echter van de hoogspanningswikkeling ook de spanning wil afne
men voor de eerste anode, welke lager ligt en waarvoor een potentiometerschakeling dient, moet gerekend worden op een paar mA
stroomafname van de hoogspanningswikkeling. Toch ka'n aange
toond worden, dat met deze kleine stromen een enkele condensator
voldoende is, om aan de eis van b a 1 % rimpel te voldoen. Dat
vaak toch twee condensatoren met een weerstand als filter gebruikt
worden is te danken aan het feit, dat twee condensatoren van een
kleinere capaciteit soms goedkoper en kleiner van volume kunnen
zijn dan één grote. Men bedenke hierbij dat de bedrijfsspanning
van de condensatoren veel hoger ligt, dan gebruikelijk is in de ont
vanger- en versterkerbouw.
Voorts maakt de kleine afgegeven stroom het mogelijk enkelfasige gelijkrichting toe te passen, waarvan natuurlijk graag gebruik
wordt gemaakt, om de kosten van een dubbele hoogspannings
wikkeling op de transformator te ontgaan.
Een te grote rimpel zal een variatie in de helderheid van de
lichtvlek op het scherm veroorzaken, terwijl ook de gevoeligheid
van de afbuigplaten zal veranderen in het rythme van de rimpel
(deze bedraagt voor de enkelfasig gelijkgerichte spanning 50 Hz).
Een eigenaardigheid van de voeding in electronenstraaloscillografen is, dat de positieve pool geaard moet worden. Dit is te dan
ken aan het feit, dat de afbuigplaten naar buiten zijn uitgevoerd,
teneinde een te onderzoeken spanning eventueel, zonder verdere
versterking aan de afbuigplaten te kunnen aansluiten. Voorts mag
tussen de tweede anode van de electronenstraalbuis en de afbuig
platen geen spanningsverschil bestaan, daar anders de electronen
tussen tweede anode en de afbuigplaten een verandering van snelheid
zouden ondergaan. Het gevolg hiervan is, dat de afbuigplaten aan
hetzelfde potentiaal moeten komen te liggen als de tweede anode,
zodat de spanning van de tweede anode van buiten is te bereiken op
de aansluitingen van de afbuigplaten. Indien dit 800 a 2000 volt
t.o.v. aarde bedroeg, zou dit te gevaarlijk zijn voor de gebruiker
van het instrument, zodat de positieve pool (de anode van de buis)
geaard wordt. De kathode van de buis komt dan aan een negatieve
spanning van 800 a 2000.volt t.o.v. aarde te liggen, hetgeen voor de
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werking van de buis geen verschil maakt. Rekening moet hierdoor
gehouden worden met een goede isolatie tussen gloeistroomwikkeling van de electronenstraalbuis en de andere wikkelingen met de
kern van de transformator.
Een hoge spanning aan de tweede anode van de electronenstraal
buis geeft een grote helderheid van de lichtvlek, maar betekent ook
een grotere belasting van het scherm. Voorts betekent een hoge
anodespanning een grote electronensnelheid, en daarmede een klei
nere afbuiggevoeligheid van de afbuigplaten.
In een bestaande electronenstraaloscillograaf wordt de helderheid
niet geregeld met de anodespanning, doch met de spanning op het
reeds eerder genoemde stuurrooster (dit draagt de naam van roos
ter, in verband met zijn functie; in verband met zijn vorm en het „
feit, dat het het eerst is toegepast door Wehnelt wordt het meestal
Wehneltcylinder genoemd) *).
g.

Het werken met de electronenstraaloscillograaf.

De in fig. 41 afgeibeelde electronenstraaloscillograaf heeft aan de
voorzijde alle bedieningsknoppen, waarvan we een kort overzicht
zullen geven, ter illustratie van het werken met een electronenstraal
oscillograaf.
In fig. 46 is hiertoe een schets gegeven van de voorzijde van de
oscillograaf, waarbij de knoppen genummerd zijn.
De grofregeling (in stappen) van de lineaire tijdbasis geschiedt
met knop 2. Knop 6 is dan de potentiometer welke de schemrooster-

Fig. 46. Bedieningsknoppen van de Philips
electronenstraaloscillograaf, type GM 3152.
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spanning van de laadpenthode regelt en dus de fijnregeling voor de
tijdbasisfrequentie vormt.
'i:

*) Zie ook „Electronenstraaloscillografen".
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Knop 5 regelt de „beeldbreedte”, hetgeen niets anders is dan de
amplitude van de zaagtandspanning. Deze wordt nl. bepaald door
het ogenblik, dat de ontlaadpenthode B2 stroom gaat voeren.
Het zal duidelijk zijn; dat dat beïnvloed kan worden door de
. stroom, welke door fi3 gaat, dus met Rq in het schema van fig. 42.
Hierdoor wordt echter niet de laadstroom van Cx beïnvloed. Dat
heeft tot gevolg, dat de snelheid, waarmede de lichtvlek op het
soherm zich beweegt gelijk blijft (deze wordt immers bepaald door
de helling van de zaagtandspanning), en daar de lengte van de
weg (d.i. de breedte van het oscillogram) korter wordt, stijgt de
frequentie. Dit is ten overvloede nog eens in fig. 47 duidelijk ge-
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Fig. 47. Bij het veranderen van de amplitude van een zaagtand
spanning, terwijl de laadstroom van de condensator constant blijft,
verandert ook de frequentie.

maakt, 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 moet zijn. Men kan dit op de oscillograaf ook zien. Wanneer
men aan knop 5 draait, blijft de lineaire snelheid dezelfde. Dit is
alleen goed waar te nemen bij een oscillograaf, waar de tijdbasisfrequentie laag kan worden ingesteld.
Het grote tijdbasisfrequentiebereik van deze oscillograaf maakt
het instrument zeer geschikt voor 'het onderzoeken van hoge fre
quenties.
Een frequentie van 1 MHz b.v. is nog in 7 perioden op het
scherm waar te nemen. Anderzijds loop't het frequentiebereik van de
tijdbasis naar beneden tot 2 Hz, waardoor alle frequenties in het
laagfrequente gebied te onderzoeken zijn.
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Teneinde een stilstaand beeld te krijgen, is het nodig de tijdbasisgenerator te synchroniseren met het te onderzoeken verschijnsel.
Hiertoe kan een deel van de uitgangsspanning van de versterker
aan de tijdbasisschakeling worden 'toegevoerd.
In fig. 48 zijn twee oscillogrammen getekend, welke de werking

t
vrne periode
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gesynchroniseerde periode
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Fig. 48. Grafische voorstelling van de synchronisatie van een
zaagtandgenerator door een sinusvormige anodestroomverandering.
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van de synchronisatie verduidelijken. Indien geen synchronisatiespanning wordt toegevoerd, zal de zaagtandspanning een bepaalde
amplitude hebben (zie fig. 48a). Indien een wisselspanning (welke
wordt afgeleid van het te onderzoeken signaal) op de juiste wijze
aan de tijdbasis toegevoerd wordt, zal elke zoveelste periode het
ontladen van de condensator (CL in fig. 42) inleiden. Het begin
van de ontlading van genoemde condensator wordt dus bepaald
door de frequentie van het te onderzoeken signaal. Op deze wijze
blijft de frequentie van de tijdbasis nauwkeurig een sub-veelvoud
van de te onderzoeken frequentie, en is een stilstaand beeld mogelijk.
De sterkte van de synchronisatie is regelbaar met knop 4, hetgeen
nodig is, daar een te zwakke sychronisatie de tijdbasis niet in be
dwang kan houden, terwijl een te sterke synchronisatie een vervor
ming van het oscillogram tengevolge heeft. Het is dus noodzakelijk
de synchronisatie telkens bij te regelen, zodanig, dat hij juist vol
doende sterk is, om het beeld te laten stilstaan.
De versterker van de oscillograaf heeft drie buizen, waarvan
twee in balans zijn geschakeld, en de derde als voorversterker dienst
doet. Het frequentiebereik loopt binnen 2 dB van 10 Hz tot 1 MHz.
Met knop 3 kunnen we de versterking in trappen regelen, d.w.z.
dat in stand 1 van deze schakelaar de versterker buiten gebruik is
en de aansluitbussen van de oscillograaf direct verbonden zijn met
de afbuigplaten van de electronenstraalbuis. In de volgende stand
van de schakelaar is de versterker in gebruik. De te onderzoeken
spanning is dan echter via een verzwakker aan de versterker aan
gesloten. Tenslotte is het ook mogelijk een zeer hoge ingangsimpedantie te verkrijgen door de ingangspotentiometer van de versterker
uit te schakelen. Hiertoe draait men knop 7 geheel linksom. De
ingangsimpedantie van het instrument bedraagt dan 1 Mohm en de
ingangscapaciteit sl.echts 12 pF. Vanzelfsprekend kan de hoogte
van het oscillogram dan niet meer continu gevarieerd worden, omdat
de ingangspotentiometer (knop 7) buiten werking is.
Behalve de tot nu toe beschrevén knoppen kan men nog op het
instrument de volgende vinden:
Geheel boven links en rechts twee schroeven, welke potentiometers bedienen. Soms zijn dit ook wel knoppen. Het zijn de potentiometers, welke de voorspanningen regelen aan de afbuigplatenstelsels. Het zal duidelijk zijn, dat deze voorspanningen de plaats van
de lichtvlek op het scherm van de buis bepalen, bij afwezigheid van
een afbuigende spanning. Bij aanwezigheid van afbuigspanningen,
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zal de plaats van het oscillogram op het scherm door de voorspanningen bepaald worden. Om het gehele oscillogram op het scherm
te kunnen verplaatsen, althans juist in het midden te kunnen instel
len, zijn deze potentiometers op het frontpaneél aangebracht. Ze
worden niet vaak gebruikt, vandaar dat ze uitgevoerd zijn als
schroefpotentiometers.
Onder de beeldcentreerpotentiometers vindt men links de knop
(genummerd 8) welke de straalstroom instelt door de spanning aan
de Wëhneltcylinder te regelen. Deze knop is dus gemerkt „Hel
de rh ei d”.
Op deze potentiometer is ook gemonteerd de netschakelaar van
het gehele instrument. Door knop 8 dus geheel naar links te draaien
kan het instrument uitgeschakeld worden.
De knop, welke zich op dezelfde hoogte doch rechts bevindt
(knop 9), is gemerkt „Focus” en regelt dus de scherpte van
het beeld. Het is een potentiometer, welke de spanning op de eerste
anode van de electronenstraalbuis instelt. Zoals we reeds eerder
opgemerkt hebben is het bij een verandering van de helderheid
nodig het focus bij te stellen.
Men stelle de helderheid nooit groter in dan noodzakelijk, daar
dit, ten eerste een grotere belasting van het scherm betekent, terwijl
ten tweede de lijnen van het oscillogram nooit zo scherp kunnen
zijn bij een te helder beeld, als bij een zwakker beeld. Indien men
in het halfdonker werkt, is de helderheid zodanig in te stellen, dat
haarfijne lijnen ontstaan, hetgeen een nauwkeuriger onderzoek van
de kromme toelaat.
Tenslotte vinden we op het frontpaneel nog knop 1. Deze heeft
6 standen, welke de volgende betekenis hebben:
Stand 1: Interne tijdbasis en interne synchronisatie. Deze is de
meest gebruikte stand van de schakelaar. Teneinde ook een andere
tijdbasis of synchronisatiespanning te kunnen gebruiken zijn de
andere standen mogelijk.
Stand 2: Interne tijdbasis en externe synchronisatie. In deze
stand is het mogelijk op de bussen 3 en 4 van buitenaf een syn
chronisatiespanning aan te sluiten. Dit wordt b.v. gedaan wanneer
het te onderzoeken signaal uit een combinatie bestaat van verschil
lende frequenties. Dan kan men wel deze combinatie op de normale
manier aan de tijdbasisschakeling toevoeren, doch dan zal deze niet
weten, op welke frequentie gesynchroniseerd moet worden. In dat
geval wordt de combinatie van frequenties dus niet aan de tijdbasis
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toegevoerd, doch via de bussen 3 en 4 een der in de combinatie
voorkomende frequenties. Hierop wordt dan gesynchroniseerd. De
sterkte van de uitwendige synchronisatiespanning is dan nog steeds
met knop 4 te regelen. De uitwendige synchronisatiespanning moet
zodanig zijn. dat één pool geaard kan worden, want bus 3 is in de
oscillograaf aan aarde gelegd.
Stand 3: Externe tijdbasis en externe synchronisatie. In deze
stand van de schakelaar staat de lichtvlek op het scherm van de
buis stil. De zaagtandgenerator is niet meer aan de afbuigplater.
aangesloten. Een vreemde tijdbasis kan nu via de bussen 1 en 2.
waarvan weer een aan aarde ligt, aan de afbuigplaten worden aan
gesloten. Zo kan het zijn, dat men geen lineaire tijdbasis wil heb
ben, doch een sinusvormige. De vreemde tijdbasis kan men nu syn
chroniseren uit de versterker van de oscillograaf, door de synchro
nisatiespanning van de bussen 3 en 4 af te nemen.
Stand 4: Eenmalige tijdbasis. Hieronder verstaat men een zo
danig oscillogram, dat de lichtvlek slechts éénmaal van links naar
rechts op het scherm bewogen wordt. Dit is noodzakelijk voor zgn.
niet periodische verschijnselen. Immers om iets waar te nemen is
het nodig, dat de lichtvlek meerdere keren per seconde de kromme
beschrijft. Eenmalige verschijnselen, zoals b.v. het uitschakelen van
een stroomkring kunnen slechts een keer beschreven worden en
dan ook niet direct waargenomen worden. Ze moeten eerst langs
fotografische weg op een film vastgelegd worden.
Stand 5: Interne tijdbasis en netsynchronisatie. Deze stand is
wat betreft de tijdbasis gelijk aan stand 1 en 2. De synchronisatie
spanning wordt hier echter niet van de versterker gehaald, doch van
het lichtnet. De tijdbasis wordt dus in de netfrequentie gesynchroni
seerd, terwijl de mate van synchronisatie weer met knop 4 kan
worden geregeld.
Stand 6: Externe tijdbasis en netsynchronisatie. Deze stand is
gelijk aan stand 3 met uitzondering van de synchronisatiespanning
welke op de bussen 3 en 4 beschikbaar is voor het synchroniseren
van de vreemde tijdbasis. Bij stand 3 werd deze ontleend aan de
versterker, dus aan het te onderzoeken signaal. Hier is het een
spanning met netfrequentie, welke op de bussen 3 en 4 is aange
sloten, zodat netsynchronisatie voor de vreemde tijdbasis kan dienst
doen.
Aan de achterzijde van het instrument vindt men nog enige aan91

Rif

,

sluitingen, die men vaak bij een oscillograaf zal aantreffen. In de
eerste plaats is er een aansluiting, welke verbonden is met de
Wehneltcilinder. Dat deze aansluiting op een hoge spanning tegen
aarde staat volgt direct uit hetgeen eerder werd gezegd onder „voe
ding”. De kathode van de electronenstraalbuis en dus ook de
Wehneltcilinder bevinden zich op een spanning van ca 1100 V
t.o.v. aarde.
Men wil graag over een aansluiting beschikken, welke verbonden
is met de Wehneltcilinder, daar men dan de mogelijkheid heeft de
electronenstraal te moduleren met een bepaalde frequentie. Is deze
frequentie nauwkeurig bekend, dan zal men in het oscillogram be
schikken over een nauwkeurige tijdschaal en precies kunnen nagaan,
hoeveel tijd verloopt tussen de verschillende delen van een periode
van de te onderzoeken spanning.
Bovendien is - het gemakkelijk, de mogelijkheid te hebben een
grote negatieve spanning (ca. 45 V) aan de Wehnelcilinder aan te
sluiten. Hierdoor kan men nl. de electronenstraal naar believen
geheel onderdrukken. Dit is nodig voor fotografische opnamen met
eenmalige tijdbasis, daar even voor de opname en even daarna, geen
lichtverschijnsel op het scherm moet optreden, daar dit ongewenste
belichting van de film tengevolge zou hebben.
Verder vindt men aan de achterzijde van het instrument nog
aansluitingen voor directe verbinding met de afbuigplaten. De
electronenstraalbuis wordt om constructieve redenen liggend in de
oscillograaf geplaatst, terwijl de afbuigplaten vaak verbonden zijn
met twee maal twee aansluitingen op de sokkel van de buis. Deze
sokkel komt dus achterin het instrument te liggen, zodat, zelfs bij
directe aansluiting van de te onderzoeken spanning aan de afbuig
platen, via de voorzijde vrij lange leidingen van het frontpaneel
naar de sokkel van de electronenstraalbuis lopen. Voor onderzoe
kingen met zeer hoge frequenties is het van belang, dat men de
aansluiting van achteren kan maken, waarbij de lengte van de
draden in het instrument uiterst kort is.
Alvorens men echter de aansluitingen verbindt, moeten nog enige
stripjes verdraaid worden, hetgeen in de gebruiksaanwijzing wordt
aangegeven.
Het werken met een andere electronenstraaloscillograaf zal met
behulp van bovenstaande en de bijbehorende gebruiksaanwijzing
geen moeilijkheden meer opleveren, terwijl men ook enig idee zal
hebben, wat er precies gebeurt, hetgeen tot een doelmatiger gebruik
van het instrument kan leiden.
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HOOFDSTUK 5.
TOEPASSINGEN VAN DE
ELECTRONENSTRAALOSCILLOGRAAF.
a.

Het meten van spanningen en stromen.

Hoewel de electronenstraaloscillograaf in de eerste plaats bedoeld
is voor het onderzoek van de vorm van periodieke verschijnselen,
kan men het instrument, indien het toch aanwezig is, goed gebruiken
als volt- of mA meter. Als voltmeter heeft het instrument het voor
deel, nagenoeg geen energie te gebruiken, zodat het in sommige
gevallen de voorkeur geniet boven de gebruikelijke instrumenten
voor het meten van spanning. Het instrument zal topwaarden meten
en dient vóór de meting te worden geijkt, daar bij gebruik van de
versterker (hetgeen meestal het geval is) de gevoeligheid af zal
hangen van de ingestelde waarde van de ingangspotentiometer. De
- ijking kan geschieden met behulp van een bekende spanning, welke
een andere frequentie mag hebben dan die van de te meten span
ning. De frequentie-afhankelijkheid van het instrument als voltmeter
wordt natuurlijk bepaald door de frequentiekarakteristiek van de
in de oscillograaf gebouwde versterker. Met de oscillograaf, welke
boven beschreven werd, kan men de ijking dus met een 50 Hz span
ning verrichten, terwijl deze dan klopt voor spanningen, welke een
frequentie hebben tot ongeveer 1 MHz.
Voor het meten van stromen moet men deze door een bekende
weerstand leiden en de oscillograaf aan de uiteinden van de weer
stand aansluiten, zodat men de spanningsval in de weerstand meet.
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b.

Het meten van frequenties met de oscillograaf.

:

Voor het meten van frequenties met de oscillograaf kan men op
verschillende manieren te werk gaan, doch heeft men natuurlijk
altijd een vaste frequentie nodig, waarvan de waarde nauwkeurig
bekend is. In de eerste plaats kan men de bekende frequentie als
tijdbasis (externe tijdbasis) gebruiken, waarbij de onbekende op
de versterker wordt aangesloten. Er zal een zgn. lissajoufiguur
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ontstaan (zie fig. 49). Teneinde de verhouding tussen de twee
frequenties te kunnen bepalen is het nodig het aantal toppen aan
de bovenrand en dat aan de linkerrand te tellen. Hiertoe zal het
oscillogram moeten stilstaan, hetgeen alleen het geval is wanneer
de verhouding tussen de beide frequenties een eenvoudig getal is.

•Fig. 49. Drie vormen van Lissajou-figuren.

’.r

Men moet zich steeds afvragen: wanneer de lichtvlek op het scherm
éénmaal heen en weer gaat in horizontale richting, hoevaak is hij dan
in verticale richting op en neer gegaan. Zo is het duidelijk te zien,
dat wanneer de lichtvlek in fig. 49c eenmaal heen en weer gaat
horizontaal gemeten, hij precies 4 maal op en neer gaat in verticale
zin. De verhouding van de beide frequenties is dus als 1 : 4.
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Een andere methode maakt gebruik van de straalonderbreking. ^
Zo is in fig. 50 een oscillogram weergegeven, waarbij de verhouding

Fig. 50. Polair oscillogram, ter bepaling van de frequentie van een
toongenerator. De lage frequentie vormt de cirkelvormige tijdbasis.
De hoge (toongenerator) frequentie wordt gebruikt voor het onder
drukken van de electronenstraal. De frequentieverhouding bedroeg
blijkbaar 41 : 1.

is als 1 : 41. Daar de ene bekende frequentie de netfrequentie was,
die we op 50 stellen, bedroeg hier de onbekende frequentie 2050 Hz.
Bij deze methode wordt de onbekende frequentie gebruikt voor
het onderdrukken van de electronenstraal en moet dus aan de achter
zijde van het instrument worden aangesloten.
Er wordt verder gezorgd, dat de lichtvlek op het scherm zich liefst
eenparig beweegt en dat zijn snelheid bekend is. Hiertoe is de
inwendige tijdbasis uitgeschakeld en is als tijdbasis gebruik gemaakt
van een spanning, welke van het lichtnet is afgeleid. Om te zorgen
dat de lichtvlek een zo lang mogelijke baan beschrijft, voordat hij
opnieuw dezelfde baan begint, is een cirkelvormige beweging ge
kozen, die kan worden bereikt met een splitsingsnetwerk als ia
fig. 51 getekend. De spanning, welke voor de tijdbasis dienst zal
doen, wordt verkregen via een transformator van het lichtnet.
Daarna wordt hij over een serieschakeling van een weerstand en
een condensator geplaatst. De spanning over de condensator zal
nagenoeg 90° in fase verschoven zijn t.o.v. die over de weerstand
en beide spanningen worden aan de beide afbuigplatenstelsels van
de buis aangesloten. Uit fig. 52 is dan te zien, dat er een cirkel
vormige baan beschreven zal worden, mits de amplituden van beide
95

!■

o
o

S
'V,

o
o
o

O

c

o
o
o

o
o
o
o

R

1

R=ZJc

'V.

o
o
o
o

§

o
O
>o
o
o
o
o

<5

O
o
o
o

c

R

R=A
wC

©
Fig. 51. Splitsingsnetwerken voor het verkrijgen van een cirkelvormige
tijdbasis met behulp van een normale sinusvormigc spanning.
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afbuigspanningen gelijk zijn. Dit kan worden ingesteld door de
weerstand van fig. 51 variabel te maken. Het zal duidelijk zijn, dat
bij de juiste instelling
1
/? = co C ’
Een dergelijke tijdbasis wordt wel meer gebruikt en wordt cirkelvormige tijdbasis genoemd. Het oscillogram dat ontstaat is een
voorbeeld van een polair oscillogram.
Met behulp van fig. 52 zal het wel geen moeite kosten om in te
zien, dat de lichtvlek op het scherm in Vso seconde éénmaal rond
geweest is. Wanneer men dus op de cirkel 41 keer de straal onder
drukt ziet, weet men, dat de frequentie van de onderdrukking
41 maal 50 = 2050 per/seconde bedraagt, in het algemeen:
Aantal onderdrukkingen X frequentie tijdbasis.
Om nu voor alle mogelijke onbekende frequenties een stilstaand
beeld te krijgen, dus een eenvoudige verhouding tussen de frequen
ties, zal men als tijdbasis gebruik kunnen maken van een generator,
welke nauwkeurig in frequentie is geijkt, terwijl zijn frequentizbereik
niet groot behoeft te zijn.
c.

Het meten van faseverschillen.

Het meten van faseverschillen met een electronenstraaloscillograaf zal gemakkelijk kunnen gebeuren, indien men beide groot
heden, waartussen men het faseverschil wil meten op de afbuigplatenstellen aansluit.
We hebben reeds gezien, dat wanneer het faseverschil tussen
beide grootheden 90° bedraagt een cirkel ontstaat, wanneer boven
dien de amplituden der aan dè platenstellen aangelegde spanningen
gelijk zijn. Zijn de amplituden niet gelijk, maar is het faseverschil
wel 90°, dan zal een ellips ontstaan, waarvan de assen (korte en
lange as) samenvallen met de X-as en V-as. In fig. 53 is een ellips
getekend, zoals die kan ontstaan wanneer in het algemeen twee
sinusvormige wisselspanningen met een zeker faseverschil aan de
platenstellen worden aangelegd.
Het faseverschil kan nu gemeten worden uit:
sin cp =

OA
OB'

Nu zullen de twee spanningen in het algemeen eerst versterkt
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moeten worden, alvorens zij groot genoeg zijn, om een voldoende
uitwijking van de lichtvlek te geven. Wanneer de faseverschuiving,
welke in een versterker ontstaat, niet voor beide spanningen gelijk
is, zal tijdens de versterking een extra faseverschil worden inge
voerd, dat dus een verkeerde meting tengevolge heeft. Het is
A-B
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Fig. 53. Verschillende standen van de ellips bij het meten van
faseverschillen met een electronenstraaloscillograaf.
daarom noodzakelijk, dat de faseverschuiving, welke in de verster
kers ontstaat, nul bedraagt, althans voor de gebruikte frequentie
in beide gevallen gelijk is.
Nu zal in de gangbare electronenstraaloscillograaf een versterker
ingebouwd zijn, welke de spanning, die aan de verticaal-afbuigende
platen wordt aangelegd, versterkt. Zelden zal een versterker voor
de horizontaal afbuigende spanning zijn ingebouwd. Zo deze wel is
ingebouwd, dan nog zal bij niet identiek zijn met de verticale ver
sterker, zodat verschillende faseverschuivingen optreden voor de
verticale en horizontale spanning. ■ Daarom zijn er speciale oscillo98
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grafen voor het meten van faseverschillen, welke van de normale
oscillografen alleen daarin verschillen dat ze twee gelijke verster
kers hebben. Deze oscillografen missen dan vaak een lineaire tijdbasis. Zeer goede oscillografen hebben naast hun lineaire tijdbasis
nog bovendien een horizontale versterker, welke identiek is met de
verticale.
Een speciale schaalverdeling, welke de stukken OA en OB direct
afleesbaar maakt wordt vóór het scherm van de buis van speciale
faseoscillografen gebruikt.
Men lette wel op het feit, dat alleen een ellips of cirkel zal ont
staan, wanneer beide afbuigspanningen sinusvormig zijn. Is één der
spanningen niet sinusvormig, dan zal ergens aan de-omtrek van de
figuur een afplatting ontstaan. Dit kan juist een methode worden,
om vervorming na te gaan in versterkers*).
d.

Het meten van de modulatiediepte.

Wanneer een serviceoscillator afgeregeld is op 30 % modulatiediepte, is het mogelijk, dat na zekere tijd de modulatiediepte veran
dert. Dit heeft tot gevolg, dat zowel bij het meten van de gevoelig
heid, als bij het meten van de bandbreedte een fout kan ontstaan.
Het controleren van de modulatiediepte zou kunnen geschieden
met een speciaal daarvoor ontworpen apparaat. Daar dit een nogal
gecompliceerd instrument wordt, dat bovendien niet vaak gebruikt
zal worden op plaatsen, waar wel vaak gebruik wordt gemaakt van
x—

T........ ..

Fig. 54. Maximum en minimum waarde van een gemoduleerde draaggolf.
*)

Zie ..Electronenstraaloscillografen” van schrijver dezes.
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een service-oscillator. is het een gelukkige omstandigheid, dat de
modulatiediepte snel en gemakkelijk met de electronenstraaloscillograaf kan worden nagemeten en eventueel op de juiste waarden
worden afgeregeld.
De meting dient dan als volgt te geschieden. De uitgang van de
service-oscillator wordt aangesloten op de klemmen van de oscillograaf. Daar de service-oscillator gemoduleerd is met één bepaalde
frequentie (400 Hz) zal het niet moeilijk zijn een stilstaand beeld op
het scherm te krijgen, door de frequentie van de tijdbasis een subveelvoud te maken van de modulatie-frequcntie. Er zal dan een
beeld ontstaan, dat in fig. 54 weergegeven.
Noemen we de amplitude van de draaggolf I, en die van de
modulatie 72, dan is het duidelijk, dat de amplitude van de gemodu
leerde trilling varieert tussen de waarden /, + /o en
— 72. Als
men nog bedenkt, dat de modulatiediepte de verhouding is van Io
en Ii in procenten uitgedrukt, dan is het gemakkelijk in te zien,
dat de modulatiediepte uit het oscillogram kan worden opgemeten.
In fig. 54 stelt nl. het stukje a de waarde 21, — 2Z2 voor en het
stukje b: 2I, + 2/2. Nu is:
.

(21, + 212) - (21, - 212) _ 21, + 217 - 21, + 212
(21, + 212) 4- (21, - 212)
21, + 212 + 21, - 212

412 _ I 2 __ ^
— m
47,
1,

waarin m de modulatiediepte voorstelt. Men kan de modulatiediepte
dus uit het oscillogram opmeten door de stukken a en b te meten en
te berekenen:
b—a
m = j—:—•
b a
In fig. 55 is ter illustratie een oscillogram van een gemoduleerd
signaal weergegeven. Le.est men de stukjes a en b af, dan vindt
men respectievelijk 5-\ en 35 mm, zodat de modulatiediepte hier be
droeg:

35-5 4-

35 + 5£
e.

0,728 of 72,8 %.

Het meten van vervorming.

Een der belangrijkste toepassingen van de oscillograaf is het
controleren van de vervorming welke optreedt in laagfrequentversterkers. Echt meten kan men de vervorming niet, daar de oscil
lograaf daar niet nauwkeurig genoeg voor is, doch men kan zich een
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beeld vormen van de mate van vervorming, terwijl het mogelijk
wordt snel de plaats in het apparaat te vinden, waar vervorming
optreedt. Beneden 5 % is het niet mogelijk om met een oscillograaf
de vervorming te meten.

Fig. 55.

Amplitudegemoduleerde golf met een modulatiediepte van ca. 72 %.

Het zal duidelijk zijn, dat aan de ingang van het te onderzoeken
apparaat (gramofoonversterker of pick-up aansluiting van een
radio-ontvanger) een sinusvormige spanning moet worden aange
sloten, waarna men de aan de uitgang beschikbare spanning naar
de vorm gaat onderzoeken. Om kleine verschillen te ontdekken, kan
het nuttig zijn beide krommen tegelijkertijd op het scherm van de
electronenstraalbuis te kunnen waarnemen, hetgeen mogelijk wordt
met een tweestraaloscillograaf, of zelfs met een éénstraaloscillograaf plus een later te bespreken electronenschakelaar.
Sluit men een onvervormde spanning aan de ingang van een
tweetrapsversterker, dan kan men de oscillograaf zowel aan de uit-,
gang van de versterker aansluiten, als aan de anodeweerstand van
de voorversterkerbuis. Blijkt, dat voor de gehele versterker een
ontoelaatbare vervorming optreedt, dan kan dus snel worden nage
gaan, of deze vervorming in de eindtrap. dan wel in de voorversterkertrap ontstaat. Reeds een onhoorbare vervorming zal op het
scherm van de electronenstraaloscillograaf zichtbaar zijn. Bij een
sterkere vervorming, die ook bij een goede versterker optreedt, wan
neer men het ingangssignaal groter maakt, zal men b.v. ontdekken,
dat het grootste deel van de vervorming in de eindtrap ontstaat, en
'niet in de voorversterkertrap.
Ook de vervorming welke optreedt in de detectortrap van een
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ontvangapparaat kan nagegaan worden. Hiertoe is het nodig een
gemoduleerd h.f. signaal aan de antennebus, dan wel op de rn.f.
versterker aan te sluiten, dus met behulp van een service oscillator.
Voor verschillende waarden van het signaal (dat geregeld kan
worden met de verzwakker van de service-oscillator) zal men de
optredende vervorming kunnen nagaan, wanneer men de oscillo
graaf over de diodeweerstand aansluit.
f.

Afregelen van apparaten.

Natuurlijk kan het afregelen van een ontvangapparaat zonder
oscillograaf geschieden, doch bij gebruik van een oscillograaf wordt
-het mogelijk veel nauwkeuriger af te regelen, doordat de oscillo
graaf meer laat zien, dan een outphtmeter kan. Bovendien hoeft het
in geen geval meer tijd te kosten met een oscillograaf, dan met een
outputmeter.
Voor het afregelen van een ontvangapparaat, heeft men als tijdbasis geen linaire spanning nodig, dus geen zaagtandspanning, maar
een spanning, welke evenredig is met de frequentieverandering,
welke men aan de ingang van het toestel aan de normale frequentie
geeft. Is deze frequentieverandering evenredig met de tijd, dan kan
men dus een spanning voor de horizontale afbuiging gebruiken,
welke evenredig is met de tijd, een zaagtandspanning dus. Het
hulpapparaat, dat de frequentieverandering geeft, en dat frequentiemodulator genoemd wordt zal hierna beschreven worden.
Gaan we na, .hoe met een outputmeter een ontvangapparaat
afgeregeld wordt, dan zien we, dat met behulp van de outputmeter
de sterkte van het uitgangssignaal van 'de ontvanger gemeten wordt,
en de verschillende kringen van het apparaat zodanig worden inge
steld 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, hetgeen veel tijd kost. De frequentie,
waarop werd afgeregeld, wordt dan gevarieerd en men gaat na,
hoeveel het ingangssignaal moet bedragen om eenzelfde output te
krijgen, als voor een frequentie gelijk aan de resonantiefrequentie.
Daar dit dus een vrij omslachtige methode is, laat men de meting
van de afstemkromme meestal maar achterwege en beperkt zich tot
het afregelen van het toestel.
Denken we ons inplaats van de boven genoemde outputmeter nu
de verticaal afbuigende platen van een electronenstraaloscillograaf,
dan is het duidelijk, dat bij uitgeschakelde tijdbasis een verticale
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lijn op het scherm van de buis zal ontstaan. Verandert men dan de
frequentie van de service oscillator, dan zal de lijn kleiner worden,
omdat de uitgangspanning buiten de juiste afstemming kleiner
wordt.
Wanneer we de afstemkromme willen opmeten, dan willen we
dus een beeld krijgen van' de sterkte van het uitgangssignaal als
functie van de frequentie. Op de horizontaal afbuigende platen van
de oscillograaf zal men dus een spanning moeten uitzetten, welke
evenredig is met de frequentie. Daarbij moet de te onderzoeken
band, die een breedte moet hebben, welke iets groter is dan de
bandbreedte van het ontvangapparaat, meerdere keren per seconde
beschreven worden, willen we direct op het scherm het verlangde
beeld zien. Hiervoor zorgt dus de frequentiemodulator.
Het afregelen van een ontvangapparaat met behulp van de electronenstraaloscillograaf verloopt practisch op dezelfde wijze als met
behulp van een ouputmeter het geval is.
Nemen we aan, dat een super afgeregeld moet worden, dan be
gint men dus eerst met de m.f.-kringen. Het signaal (dat van; de
service-oscillator komt, doch eerst via de frequentiemodulator
wordt geleid) wordt op normale wijze aangesloten aan het appa
raat, d.w.z. voor het afregelen van de m.f. kringen op het stuurrooster van de mengbuis. De oscillator van de ontvanger wordt
door kortsluiting buiten werking gesteld. Een eventuele variabele
bandbreedteregelaar moet op kleine bandbreedte worden ingesteld.
De oscillograaf wordt via een condensator van 0,5 tuF direct
achter de detector aangesloten. Nu maakt het wel enig verschil of
men aan de detectorkant van de scheidingscondensator, dan wel
aan de kant van de eerste l.f.-voorversterker aansluit. Er kan nl.
een faseverschuiving optreden in de scheidingscondensator, hetgeen
een verkeerde indruk geeft van het beeld, dat op het scherm van de
oscillograaf zal ontstaan.
De oscillograaf kan ook aangesloten worden op de secundaire
kant van de laatste m.f.-transformator, waarbij dan een oscillogram
ontstaat van een m.f. gemoduleerd signaal. Voor de practijk is een
l.f. oscillogram echter beter.
In fig. 56 a is weergegeven wat er ontstaat, als men de oscillo
graaf op het m.f.-signaal, in fig. 56c als men hem op een l.f.-signaal
aansluit. Wanneer het signaal m.f.-resten bevat, hetgeen b.v. vóór
een eventueel m.f.-filter in de detectortrap het geval is, krijgt men
fig. 56b te zien.
Wanneer men de oscillograaf aan de kant van de eerste l.f.-ver103

sterker aansluit op de scheidingscondensator, dan kan fig. 56d ont
staan, dus een vervorming van het oscillogram.
Het afregelen bestaat nu uit het verkrijgen van een juiste afstemkromme op het scherm van de oscillograaf.

Fig. 56. Oscillogrammen verkre
gen bij het afregelen van een
ontvangtoestel.
Voor het afregelen van de h.f.-kringen (signaalkringen) van de
ontvanger moet het frequentiegemoduleerd signaal aan de antennebus van het apparaat worden aangesloten. De service-oscillator
wordt op de hoge frequentie van de band ingesteld. De oscillator
wordt nu natuurlijk weer in werking gebracht. Met behulp van de
oscillatortrimmer wordt nu zodanig geregeld, dat de afstemkromme,
die op de buis zichtbaar is, aangenomen, dat het toestel niet teveel
ontregeld is, in het midden van het scherm komt te zitten.
Indien in het geheel geen afstemkromme op de buis te zien is,
dan is het toestel teveel ontregeld, en kan men een beeld verkrijgen,

:
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door in beide richtingen even met de trimmer heen en weer te
draaien.
Nadat de oscillatortrimmer is afgeregeld en de afstemkromme dus
in het midden van het scherm ligt, kan men de trimmer van de
signaalkring afregelen, waarbij, zoals bekend alleen de output, dus
de hoogte van het oscillogram zal worden beïnvloed. Men regelt dus
even de signaaltrimmer op maximum beeldhoogte, en gaat dan over
op de lage frequentie van de band.
Hiertoe wordt de service-oscillator op de juiste frequentie ge
bracht en de oscillator-paddingcondensator afgeregeld op maximum
hoogte van het oscillogram. Tijdens het afregelen hiervan zal de
kromme op het scherm in horizontale richting bewegen. Dit is van
geen belang, zolang de kromme niet geheel van het scherm ver
dwijnt. In dat geval wordt hij eenvoudig weer op het scherm ge
bracht door te draaien aan de afstemknop van de ontvanger. Men
gaat zo net zo lang te werk, totdat de maximum-hoogte van het
oscillogram verkregen is. Is dit gedaan, dan is de paddingcondensator afgeregeld. Hierna volgt een herhaling van het afregelen op
de hoge frequentie^ant van de band, zoals die boven werd beschre
ven.
Wanneer het apparaat bandfilters bevat, zal de afregeling hier
van niet alleen de hoogte van het oscillogram beïnvloeden, doch ook
de vorm. Door het verdraaien van de trimmers is het dan nodig een
zodanige stand te vinden, dat de vorm van de afstemkromme sym
metrisch wordt, terwijl toch een zo hoog mogelijk 'beeld moet wor
den, verkregen.
Wanneer de ontvanger variabele bandbreedte heeft is een extra
bewerking nodig. Omdat de ontvanger toch op de oscillograaf is
aangesloten kan het afregelen van de variabele bandbreedte met
behulp van deze geschieden. Een normaal signaal (dus nu direct
van de service-oscillator afkomstig) wordt op het toestel aange
sloten en geregeld wordt op een minimum output.
Indien de m.f.-kringen teveel ontregeld zijn, zal men in het begin
van de gehele bewerking last ondervinden, dat men in het geheel
geen kromme op het scherm ziet. Een grove afregeling kan dan van
tevoren plaats hebben, waarbij men geen frequentiegemoduleerd
signaal hoeft te gebruiken, doch een normaal gemoduleerd signaal,
zoals dat direct met de service-oscillator kan worden verkregen.
g.

Bandbreedtemeting.

De bandbreedte van het apparaat kan ook gemakkelijk met behulp
van de oscillograaf bepaald worden.
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Hiertoe wordt de frequentie van de frequentiemodulator ver
anderd waardoor de afstemkromme op het scherm van de buis gaat
verschuiven. Men verschuift deze nu, totdat de verticale schaal
verdeling (deze zit meestal in de vorm van een celluloid raampje
vóór de buis gemonteerd) een punt P van de afstemkromme snijdt,
dat overeenkomt met een output van 1/l0 van de maximale output.
Leest men nu de frequentie op de frequentieschaal van de modulator
af, dan weet men hoeveel kHz men heeft moeten verstemmen, om
de vermindering in output met een factor 10 te verkrijgen. Ditzelfde
kan men doen aan de andere zijde van de afstemkromme, en men
telt beide gevonden waarden op, om de totale bandbreedte te
vinden.
Sommige frequentiemodulatoren hebben voor het aflezen van de
bandbreedte een aparte knop, welke een soort fijnregeling vormt,
en waarop de bandbreedte dus nauwkeuriger kan worden afgelezen.
Een en ander wordt nog verduidelijkt door fig. 57.
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Fig. 57. Verduidelijking van
de bandbreedtemeting met de
electronenstraaloscillograaf.
A f verslemming naar één zijde

h.

De frequentiemodulator.
De frequentiemodulator is een hulpapparaat bij een electronen
straaloscillograaf, welke dient voor het in frequentie moduleren
van het door de service-oscillator geleverde signaal. Het doel is de
afstemkromme direct op de electronenstraalbuis zichtbaar te maken.
De bedoeling is de frequentie meerdere keren per seconde te
variëren, aangezien anders geen direct waarneembaar beeld op de
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oscillograaf zal worden verkregen. Het aantal keren per seconde,
waarmede de variatie gemaakt wordt is vaak 25 of 50. De variatie
kan nu lineair met de tijd verlopen, waarbij dan de zaagtand, welke
in de oscillograaf gemaakt wordt, gebruikt kan worden, of nietlineair, waarbij het variëren van de frequentie gestuurd kan worden
door de frequentiemodulator zelf. In het eerste geval heeft men een
extra verbinding nodig om de zaagtandspanning van de oscillograaf
naar de frequentiemodulator te voeren. Men kan dan voor de
horizontale afbuiging van de electronenstraal van de normale zaag
tand gebruik maken. Bij het- tweede geval heeft men een extra
verbinding nodig, om het verband tussen frequentieverandering en
tijd in de frequentiemodulator naar de horizontaal afbuigende
platen van de oscillograaf. te voeren, daar nu natuurlijk geen gebruik
kan worden gemaakt van de zaagtand van de oscillograaf. In beide
gevallen heeft men dus extra verbindingen nodig tussen oscillograaf
en frequentiemodulator. Van het eerste principe is o.a. gebruik ge
maakt bij de frequentiemodulator van Philips. Men sluit dus de
daarvoor bestemde bussen van de frequentiemodulator aan op de
uitwendige tijdbasis van de oscillograaf. Wanneer nu de tijdbasis
is ingeschakeld (dus stand interne tijdbasis van de linkerschakelaar)
zal de zaagtandspanning ook op de bussen 1 en 2 beschikbaar zijn.
Behalve het variëren van de frequentie voor het meten van de
bandbreedte, waarvoor bij de Philips frequentiemodulator (GM
2881) een grote knop aanwezig is, kan men bij deze frequentie
modulator ook de frequentiemodulatiecfrepfe regelen, d.w.z. het
aantal kHz dat periodisch om de normale frequentie heen en weer
gezwaaid wordt. Men kan gaan tot een frequentiemodulatiediepte
van 25 kHz, hetgeen meer dan voldoende is voor alle ontvang
apparaten.
i.

De electronenschakelaar.

Reeds werd terloops opgemerkt, dat het wenselijk kan zijn twee
krommen tegelijkertijd op het scherm van een electronenstraaloscillograaf te kunnen waarnemen. Teneinde dit te kunnen doen
met een éénstraaloscillograaf maakt men gebruik van een electronen
schakelaar, die de beide te onderzoeken verschijnselen periodisch
om en om op de oscillograaf schakelt.
In principe werkt een electronenschakelaar als volgt. Op de
stuurroosters van twee vejrsterkerpenthoden worden de te onder
zoeken spanningen aangesloten. De buizen hebben een gemeen
schappelijke anodeweerstand, aan welke het signaal wordt afge107
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nomen voor de oscillograaf. Het is nu de bedoeling, dat beide buizen
afwisselend werken, hetgeen bereikt wordt door aan de schermioosters blokspanningen aan te leggen en zodanig, dat bij een
positief blok de buis normaal functioneert, en bij een negatief niet,
doordat hij dan dichtgedrukt is. Voorts wordt gezorgd, dat de
blokken zó op de buizen worden aangesloten, dat wanneer de ene
buis een positief blok, de andere een negatief blok heeft. Voor het
opwekken van de blokspanning wordt gebruik gemaakt van een
multivibratorschakeling, en het verkrijgen van de positieve en
negatieve blokken geschiedt door beide schermroosters van de
buizen op verschillende punten van de multivibratorschakeling aan
te sluiten.
Aan de gemeenschappelijke anodeweerstand van de penthoden
krijgt men dan afwisselend de ene te onderzoeken spanning en de
andere. Het oscillogram zal er dus schematisch uitzien als in fig. 58.
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Fig. 58. Opbouw van twee oscillogrammen met behulp van een eenstraaloscillograaf en een electronenschakelaar. Het zal duidelijk zijn, dat de schakelfrequentie in de practijk veel groter is. — Uit deze figuur blijkt wel, dat de
frequentie van de te onderzoeken signalen klein moet blijven t.o.v. de
schakelfrequentie.
In werkelijkheid is de frequentie van het omschakelen groter dan
in de figuur is getekend, waardoor twee schijnbaar vloeiende krom
men ontstaan. Het zal duidelijk zijn, dat de frequentie, waarmede
omgeschakeld moet worden, aanmerkelijk groter moet zijn dan de
te onderzoeken frequenties. Bij de Philips electronenschakelaar
(type GM 4196) is de omschakelfrequentie 10.000, en kunnen
frequenties tot een twintigste van deze waarde worden onderzocht
(dus tot 500 Hz).
Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat de multivibrator
is opgebouwd uit twee penthoden. Hierdoor is het mogelijk de
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schermroosters van deze buizen als anoden voor de multivibratorschakeling te gebruiken. De gewenste blokspanningen worden dan
van de anoden afgenomen. Doel hiervan is te vermijden, dat ae
te onderzoeken spanningen, welke aan dezelfde buizen liggen als
de blokspanningen, invloed uitoefenen op de werking van de multivibrator.
Het nadeel van de frequentiebeperking van de electronenschakelaar is alleen te ondervangen door een tweestraaloscillograaf te
nemen.
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HOOFDSTUK 6.
METINGEN AAN ELECTRONENBUIZEN.
a.

Definities der constanten.
De drie hoofdconstanten van een electronenbuis zijn:

.

!. De versterkingsfactor g. Hieronder verstaat men de verhouding
van anodespanningsverandering tot roosterspanningsverandering
nodig voor het ongedaan maken van de anodestroomverandering, tengevolge van de anodespanningsverandering.
2. De steilheid S. Hieronder verstaat men de anodestroomverandering per volt roosterspanningsverandering.
3. De inwendige weerstand Ri. Hieronder verstaat men de anode
spanningsverandering nodig voor het veranderen van de anodestroom, waarbij de anodespanningsverandering klein is.
Men kan dus schrijven:

dVa
(Ia= constant)
dVg

9
S=

dVg

(Va = constant)

Ri = ~jj^ (Vg — constant).
Voor meerroosterbuizen komen nog enige constanten in aan
merking waarvan de twee belangrijkste zijn:
Ia = constant
dVg- | /
g, = constant
9s,=
Va — constant

dvgl rT

en
Ia
9a
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dVSl

= constant
= constant
.gi
Vg«= constant

hierin is:
Vgt = schermroosterspanning.
Vgl = stuurroosterspanning.
Ip.
* — schermroosterstroom.
b.

Statische metingen der constanten.

De bovengenoemde constanten van electronenbuizen kunnen
statisch bepaald worden uit statische Ia—Va en Ia—V^-karakteristieken. Deze methode is niet nauwkeurig, maar kan een idee
geven van de grootte der constanten.
De onnauwkeurigheid is o.a. een gevolg van het feit, dat de
veranderingen niet meer zeer klein zijn, zoals onder a werd aan
gegeven door de differentiaalquotiënten op te schrijven. Met de
in a gegeven definities van de verschillende constanten kan men
b.v. spreken van de „steilheid in een bepaald punt van de Ia—Vekarakteristiek". Daar de veranderingen van anodestroom en stuur
roosterspanning nu niet meer oneindig klein zijn, zou men hoogstens
kunnen spreken van een gemiddelde steilheid.
We kunnen de drie hoofdconstanten nu als volgt definiëren:

A Va

9 = A V (Ia = constant)
s

S=
Ri

(Va = constant)

A Va (Vg = constant)
A Ia

waarin A een kleine, maar niet oneindig kleine verandering aangeeft.
Het bepalen van de drie constanten kan nu geschieden zowel uit
de statische IQ—V^-karakteristieken als uit de Ia—W-karakteristieken, hetgeen in fig. 59 verduidelijkt is.
Voor het bepalen van de constanten van meerroosterbuizen
(tetroden en penthoden) dient fig. 60.
Teneinde een zo groot mogelijke nauwkeurigheid te bereiken,
moeten de karakteristieken natuurlijk nauwkeurig opgetekend
worden.
Ook zonder de karakteristieken op te tekenen kunnen de con
stanten natuurlijk gemeten worden. Nemen we b.v. een triode en
geven we die een roosterspanningsverandering van 1 V, dan zal
de anodestroom veranderen. Men kan nu de anodespanning ver111
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Fig. 59. Bepaling van de hoofdconstanten van een triode uit de
statische karakteristieken.
anderen totdat de anodestroom de waarde heeft, die hij oor
spronkelijk had. Wanneer dit b.v. 20 V bedraagt, dan is de versterkingsfactor van de buis dus ongeveer 20. Deze methode is
onnauwkeurig omdat de veranderingen niet klein kunnen zijn.
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Fig. 60. Bepaling van de constanten van tetroden en penthoden.
Zouden deze klein worden gehouden, dan zijn ze niet meer nauw
keurig af te lezen.
Een methode, waarbij de veranderingen klein kunnen worden
gehouden is in fig. 61 aangegeven. Hier wordt van een compensatie-
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Fig.'61. Schakeling voor het nauwkeurig bepalen van de
constanten van een triode.
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spanning gebruik gemaakt voor het constant houden van de anodestroom. Het nadeel is, dat de schakeling vrij ingewikkeld wordt.
c.

Dynamische metingen der constanten.

De dynamische methoden voor het bepalen van de buisconstanten
zijn nauwkeurig, en wel omdat gebruik wordt gemaakt van kleine
wisselspanning- of -stroomveranderingen, terwijl een nulmethode
wordt toegepast, d.w.z. dat een brugschakeling wordt opgebouwd,
en .deze telkens in evenwicht wordt gebracht. Voor het meten van
de steilheid wordt gebruik gemaakt van de schakeling van fig. 62.
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Fig. 62. Schakeling voor het dynamisch
bepalen van de steilheid van een triode.
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Aan het stuurrooster van de buis wordt een kleine wisselspanning
gelegd (spanningsval in R±). De anodewisselstroom, welke hiervan
het gevolg is, wordt door de weerstanden R2 en % In evenwicht
gehouden.
De versterkingsfactor wordt bepaald door aan het rooster een
kleine wisselspanning te leggen (wederom de spanningsval in Ri)
terwijl de hieruit ontstane anodewisselstroom gecompenseerd wordt
door middel van een wisselspanning, welke over R2 ontstaat
(fig. 63).
Voor het meten van de inwendige weerstand tenslotte wordt
gebruik gemaakt van de schakeling van fig. 64. De buis vormt hier
een der takken van een wisselstroombrug. Door de brug in even
wicht te brengen kan de weerstand van de buis voor wisselstroom
worden bepaald.
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De schakelingen van fig. 62, 63 en 64 kunnen in de practijk niet
zonder meer toegepast worden. De buiscapaciteiten geven nl. fase-verschuivingen, welke het onmogelijk maken de brug op de juiste
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Fig. 63. Schakeling voor het dynamisch
bepalen van de versterkingsfactor van
een triode.
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waarde in evenwicht te brengen. Deze storende capaciteiten kunnen
met variabele condensatoren in een der andere takken gecompen
seerd worden, hetgeen tot meer ingewikkelde schakelingen van de
brug aanleiding geeft.
>

0
R2

i

Fig. 64. Schakeling voor het dynamisch bepalen van de
inwendige weerstand.
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d.

Meetinstrumenten voor electronenbuizen.

Voor het snel controleren van een buis zijn gemakkelijk in te
stellen meetinstrumenten nodig.
De eenvoudigste soort in de zgn. emissiemeter. Hierbij worden de
anode en alle roosters van de buis met elkaar op één positieve span
ning geschakeld via een mA meter. De kathode komt aan de nega
tieve kant van de hoogspanningsbatterij, terwijl de gloeidraad
natuurlijk op een juiste gloeispanning wordt aangesloten (fig. 65).
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Fig. 65. Principe van een emissiemeter in
zijn eenvoudigste vorm. Gemeten wordt
alleen de emissie van de kathode.
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Gemeten wordt dus de emissie van de kathode, vandaar dat deze
meetinstrumenten emissiemeters worden genoemd. Ze hebben het
voordeel, dat een snelle controle van de buis mogelijk is, zonder
ingewikkelde instellingen, maar het nadeel, dat alleen de kathode
gecontroleerd wordt.
Emissiemeters worden vaak gecombineerd met een inrichting,
waardoor het mogelijk is sluiting tussen de electroden van de buis
tc controleren. Ze zeggen evenwel niets omtrent de buisconstanten.
Iets ingewikkelder instrumenten maken het mogelijk de buis te
controleren in het juiste instelpunt. Deze instrumenten bevatten dan
meestal een drietal meters voor het meten van anodespanning,
roosterspanning en anodestroom. Bij de door den fabrikant voorge
schreven normale anodespanning en roosterspanning moet de buis
dan een bepaalde anodestroom trekken. De anodespanning en roos
terspanning kunnen dan met behulp van een paar potentiometers
ingesteld wordeji. Met behulp van een dergelijk instrument is het
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mogelijk een ruwe meting te verrichten van de buisconstanten op de
wijze, zoals op blz. 112 is aangegeven.
Een moeilijkheid is vaak, dat de electroden van de buis niet altijd
op dezelfde wijze aan de contacten van de sokkel zijn aangesloten,
hetgeen verschillende huishouders van hetzelfde type noodzakelijk
maakt. Om dit te ontgaan heeft b.v. de AVO-buizenmeter een stel
schakelaars, waarmede de verschillende spanningen geheel wille
keurig aan de contacten van de huishouders kunnen worden aange
sloten, zodat met één huishouder van elk type kan worden volstaan.
Het grote bezwaar hiervan is duidelijk. Vóór elke meting moeten de
schakelaars op de juiste stand worden geplaatst, hetgeen een tijd
rovend werk is, terwijl foutieve aansluitingen niet onmogelijk zijn.
Een aardige oplossing, die het mogelijk maakt zonder omslachtig
werk de buis op de juiste wijze van spanningen te voorzien, terwijl
de mA-meter een voor de buis gunstige ijking krijgt, is door Philips
ontwikkeld. Bij het apparaat, dat in fig. 66 is weergegeven, is

Fig. 66. Cartomatic, Philips GM 7630.
(foto Philips, Eindhoven). >
gebruik gemaakt van kaarten. Voor élk huistype is een aparte
ka'art aanwezig. Deze moet dan in een gleuf van het instrument
worden geschoven, waarna een schakelaar wordt omgezet, en de
meter direct aangeeft, of de buis goed is of slecht.
De werking is ongeveer als volgt. Elke kaart is voorzien van
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-enige gaten. Bij het insteken in de gleuf van het meetapparaat komt
de kaart, die van isolatiemateriaal is vervaardigd tussen tien rijen
van M contacten en 10 rijen van contactstrippen. Haalt men de
schakelaar over, dan maken alleen die (verende) contacten met de
strippen een verbinding, die tegenover een gat van de kaart staan.
De andere blijven van de strippen geïsoleerd. Nu dienen de eerste
twee rijen contacten voor het instellen van de gloeispanning. De
volgende twee voor het instellen van de schermroosterspanning.
Vervolgens twee rijen voor het instellen van de roosterspanning en
tenslotte twee voor het instellen van anodespanning. De laatste
twee rijen contacten dienen o.a. voor het schakelen van shunts
parallel aan de mA-meter, waardoor deze de juiste ijking krijgt. Het
voordeel van deze meter is dus, dat de buis precies gemeten wordt,
terwijl geen aparte instelling nodig is.
Daar het instrument bedoeld is voor de radioservice is het ook
geschikt gemaakt voor het meten van spanningen, stromen, weer
standen en capaciteiten. Een kaart dient voor het ijken van het
instrument, d.w.z. voor het instellen van de juiste netspanning.
Drukknoppen maken het mogelijk snel te controleren of er sluiting
bestaat tussen de electroden van de buis.
Met deze drukknoppen kan men nog andere controles uitvoeren
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Fig. 67. Meetkaart van cartomatlc.
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zoals het nagaan, of de metalisering wel goed aan de daarvoor be
stemde aansluiting van de sokkel is verbonden, enz.
Teneinde te voorkomen, dat het sluiten van de schakelaar, zonder
dat een kaart is ingeschoven een kortsluiting in het instrument
tengevolge zou hebben, is. de schakelaar buiten werking, zolang
geen kaart in de gleuf geschoven is. De kaart zelf sluit een contact,
waarvoor de uitsparing aan de onderzijde dient. In fig. 67 is een
dergelijke kaart weergegeven.
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HOOFDSTUK 7.
METINGEN AAN RADIO-ONTVANGAPPARATEN.
a.

Meting van de gevoeligheid.

De gevoeligheid van een apparaat hangt af van zijn versterkend
vermogen. Hiermede moet men rekening houden, wanneer men de
gevoeligheid gaat meten, wil men vergelijkbare resultaten krijgen.
Zo is het duidelijk, dat het laagfrequente deel van het toestel niet
voor elke modulatiefrequentie dezelfde versterking geeft, en zal men
dus de modulatiefrequentie moeten vaststellen. Vervolgens is het
uitgangsvermogen van elk toestel niet gelijk, zodat men het uitgangsvermogen moet vaststellen, waarbij men de gevoeligheid wil
meten. Tenslotte zal het duidelijk zijn, dat de modulatiediepte van
invloed is.
Vastgesteld is nu, dat men onder de gevoeligdheid van een ont
vangapparaat zal verstaan het aantal /./.V, dat men aan de antennetbus van het toestel moet aanleggen,' teneinde een l.f. uitgangsvermo
gen van 50 mW te verkrijgen. Daarbij zal het h.f.-signaal gemo
duleerd zijn met een toon van 400 Hz, tot een diepte van 30 %.
Men spreekt dus van een antennegevoeligheid van 10 /cV, en
bedoelt daarmede, dat om een l.f. output van 50 mW te krijgen, een
h.f. signaal, gemoduleerd met 400 Hz en een diepte van 30 %, een
spanning van 10 /tV moet hebben. Een toestel met een gevoeligheid
van 20 j.ïV, is dus minder gevoelig dan het eerstgenoemde.
Behalve de antennegevoeligheid, kan men ook de gevoeligheid
van het apparaat meten op elk gewenst punt, waarbij steeds een
output van 50 mW bij een frequentie van 400 Hz verkregen moet
worden.
Meet men de gevoeligheid aan het stuurrooster van de eindbuis,
dan sluit men daarop natuurlijk een l.f. signaal van 400 Hz aan, en
meet met een buisvoltmeter de spanning van dit signaal. Hetzelfde
geldt voor het stuurrooster van de voorverstekerbuis, terwijl men
tenslotte ook een l.f. signaal aan de diodeweerstand kan schakelen,
.teneinde na te gaan, hoeveel malen dit groter moet zijn, dan aan het
.
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stuurrooster van de voorversterkerbuis, en dus de verzwakking,
welke optreedt tussen diode en eerste l.f.-buis.
Voor het bepalen van de versterking in hoog- en middenfrèquenttrappen moet men de gevoeligheid achtereenvolgens meten aan de
m.f.-buis, aan de mengbuis, en indien deze aanwezig is aan de h.f.buis, tenslotte aan de antenne. Aan de middenfrequentbuis sluit men
natuurlijk een middenfrequentsignaal (gemoduleerd), dat met een
signaalgenerator verkregen kan worden. Aan de mengbuis en h.f.buis sluit men een h.f.-signaal, dat de frequentie moet hebben,
waarvoor men de versterking wil nagaan.
Voor een apparaat mèt h.f. voorversterker kan de meting b.v. de
volgende resultaten geven:
Voor het verkrijgen van 50 mW uitgangsvermogen:
diodespanning 400 mV
m.f.-buis
4 mV
mengbuis
40 jlïV
h.f.-buis
2 jliV
Antennebus
1 JLlV

• ;
i
■

.
m.f. versterking
conversieversterking
h.f. versterking
opslingering

100 maal.
100 maal.
20 maal.
2 maal.

;

Daar de gevoeligheid van een ontvanger niet constant is voor
elk punt van de band, kan men een kromme maken, die het verband
aangeeft tussen de gevoeligheid en de frequentie. Een dergelijke
kromme is in fig. 68 weergegeven.

;

'!
______^ frequentie
~

KHz

Fig. 68. Grafiek, die het verloop aangeeft van de gevoeligheid
van een ontvangapparaat als functie van de afstemming.
( ii

b.

'

De kunstantenne.

Aangezien het van belang is, dat de ontvanger een signaal toe
gevoerd krijgt onder dezelfde omstandigheden als in de practijk,
moet het h.f. signaal via een kunstantenne, die de normale ontvangantenne benadert, aangesloten worden. De waarden van zelf-

• •
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inductie, capaciteit en weerstand van de kunstantenne zijn vast
gelegd, en bedragen respectievelijk 20 /tH, 200 pF en 25 ohm, alle
in serie geschakeld. Het schema van de kunstantenne, en de scha
keling der diverse apparaten voor het meten van gevoeligheid is
getekend in fig. 69.
buis^^^

Vollmeter

serviceoscillator

puuuiPt
kunstantenne

ontvang
apparaat

r output
O
meter

Fig. 69. Opstelling voor het opnemen van de gevoeligheid van een ontvanger.
c.

Meting van de overbelasting.

Er is een punt, waarbij opvoeren van het ingangssignaal over
belasting van de ontvanger tengevolge heeft, hetgeen betekent dat
de totale vervorming aan de uitgang een bepaalde waarde over
schrijdt. Hiervoor is genomen 10 %. Men voert dus de spanning
van het signaal aan de antennebus op, totdat de totale vervorming
van de 400 Hz spanning 10 % bedraagt. Deze h.f. spanning, waarbij
10 % totale vervorming aan de uitgang van het toestel ontstaat is
de grens, waarboven het toestel overbelast heet.
d.

Meting van de selectiviteit.

De selectiviteit kan het beste in de vorm van een afstemkromme
worden vastgelegd. Men verstaat onder de selectiviteit het ver
mogen van het apparaat om verschillende frequenties gescheiden
van elkaar te ontvangen. Een selectiviteit-kromme kan men ver
krijgen, door voor verschillende frequenties, die naast de resonantiefrequentie liggen, de gevoeligheid te meten. Meestal verandert men
dan de frequentie van de signaalgenerator met stappen van 1 kHz •
en meet dan hoeveel de ingangsspanning moet bedragen, om toch
nog 50 mW output te krijgen. Deze waarden kunnen in een grafiek
t.o.v. de spanning nodig om bij resonantie 50 mW te krijgen, wor
den uitgezet.
Daar de selectiviteit weer niet bij alle frequenties van de band
gelijk is, worden meestal 3 of 5 metingen verricht. Het resultaat
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van drie metingen (die meestal bij 600, 1000 en 1400 kHz verricht
worden) is in fig. 70 te zien.
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Fig. 70. Resonantiekromrae van gemiddeld ontvangapparaat voor
verschillende punten van de afstemming.
Vaak neemt men ook de bandbreedte op. Hieronder verstaat men
het aantal kHz dat men een apparaat aan beide kanten van de
resonantiefrequentie kan verstemmen, en daarbij een signaal be
houden, dat groter is dan 10 % van het signaal bij resonantie.
Om deze bandbreedte te meten stemt men het apparaat op de
frequentie van de signaalgenerator af, en zorgt, dat de output
50 mW bedraagt. Nu schakelt men de output van de signaalgene
rator een factor 10 op (hetgeen meestal met de stappenverzwakker
mogelijk is) en verstemt de signaalgenerator aan beide zijden van
de resonantiefrequentie zover, dat wederom 50 mW output ver
kregen wordt. Men merke dus op, dat beide standen van de signaalgenerator bij 50 mW output van de ontvanger worden genoteerd.
Natuurlijk zou men ook het toestel kunnen verstemmen. Dit wordt
echter nooit gedaan, omdat aflezen van de vërstemming in kHz
nauwkeurig op de stationsnamenschaal niet mogelijk is. De beide
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verstemmingen, nodig om bij een 10 maal zo groot ingangsignaal
wederom 50 mW te krijgen, moeten bij elkaar opgeteld worden.
Bij het meten van de selectiviteit dient de automatische sterkte
regeling uitgeschakeld te worden, daar deze foutieve metingen ten
gevolge zou kunnen hebben.
e.

Meting van de getrouwheid.

Meting van de getrouwheid betekent niets anders, dan een
grafiek te maken van de versterking als functie van de modulatiefrequentie.
Men kan de Lf. getrouwheid meten, hetgeen geschiedt, door aan
het l.f. deel van de ontvanger een toongenerator aan te sluiten, en
bij de verschillende frequenties na te gaan, hoeveel ingangsspanning
moet worden aangelegd, om 50 mW uitgangsvermogen te krijgen.
Onder de overall-getrouwheid verstaat men de getrouwheid van
het gehele apparaat. Hier moet men dus het h.f. signaal met behulp
van een toongenerator met alle frequenties in het l.f. gebied modu
leren. Hiertoe is meestal op een signaalgenerator een aansluiting
aanwezig voor zgn. uitwendige modulatie.
Bij deze meting gaat men na, hoe groot het ingangssignaal aan
het toestel moet zijn,- om 50 mW uitgangsvermogen te krijgen. De
modulatiediepte moet daarbij constant zijn en zo mogelijk gemeten
worden.
In fig. 71 is aangegeven hoe de apparaten geschakeld worden
voor het meten van de overall-getrouwheid van een ontvangtoestel.
c

serviceoscMalor

KröifflK-l puuiiir-}
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kunstantenne
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U
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Fig. 71. Opstelling voor het opnemen van de overall getrouwheidskromme van een ontvangapparaat.
f.

Controle van de AVC kromme.

Om de automatische sterkteregeling van een ontvangapparaat te
controleren worden aan de ingang van het apparaat signalen toege
voerd met verschillende sterkten. Zet men de gevonden waarden uit
in een kromme, dan kan men ook een idee krijgen van de vertraging,
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welke bij de AVC optreedt. Zo is in fig. 72 een serie krommen
opgetekend voor verschillende vertragingen. Een staatje, dat de
AVC werking weergeeft, kan er b.v. als volgt uitzien:
Voor
99

i

1 maal de normale ingangsspanning 1 maal de uitg. sp.
5
5
10
10
100
25
1000
35
10000
50

i

•
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Men ziet duidelijk, dat in het begin de uitgangspanning even
redig met de ingangsspanning toeneemt, doch later niet meer.
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Fig. 72. Verschillende AVC-krommen van een ontvangapparaat.

g.

Meting van de m.f. gevoeligheid.

Een ontvangapparaat mag voor een m.f» signaal niet gevoelig
zijn. Immers indien aan de antennebus een m.f. signaal wordt toe
gevoerd, zal dit ongetransformeerd door de mengbuis de m.f.
versterker kunnen bereiken, en een storing op kunnen leveren, welke
zich in de vorm van een fluittoon openbaart. Ondanks het feit, dat
rnen de m.f. van een super daar kiest, waar men het minst een
zender verwachten kan, moet de gevoeligheid voor m.f. signalen
zo klein mogelijk zijn. Men kan deze meten, door de signaalgenerator een m.f. signaal te doen geven, dat aangesloten wordt op
de antennebus. Men gaat dan na hoe hoog het m.f. signaal opge
voerd moet worden, om 50 mW output te krijgen. Dit signaal'moet
dan zo groot mogelijk zijn.

;
;
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h.

Meting van de kruismodulatie.

Onder kruismodulatie verstaat men het verschijnsel, dat bij ont
vangst van een (meestal zwakke) zender de modulatie van een in
frequentie naburige (meestal sterke, plaatselijke) zender hoorbaar
wordt, terwijl dit ophoudt, zodra de gewenste zender verdwijnt.
Hierbij is dus geen sprake van slechte selectiviteit.
Voor het meten van de kruismodolatie maakt men gebruik van
twee signaalgeneratoren, waarvan de ene op de gewenste frequentie
afgestemd wordt, terwijl de andere dienst doet als ,,stoorzender”.
Definieert men eerst de kruismodulatiefactor als volgt:
De kruismodulatiefactor is het quotiënt van de modulatie, welke
verkregen' wordt op de gewenste draaggolf en de modulatie op de
ongewenst draaggolf, dan kan de meting als volgt verricht worden.
De modulatie van de gewenste draaggolf wordt uitgeschakeld, en
die van de ongewenste ingeschakeld, terwijl de volumeregelaar van
het ontvangapparaat voluit gedraaid wordt. Men meet nu de
uitgangsenergie. Vervolgens schakelt men de modulatie van de
ongewenste draaggolf uit en die van de gewenste in, waarbij dc
modulatiediepte zodanig wordt ingesteld, dat dezelfde output verkre
gen wordt, als zojuist bij de modulatie van de ongewenste draaggolf.
Uit de definitie van de kruismodulatiefactor, welke boven ge
geven werd, kan deze dan berekend worden.
Er is echter nog een andere vorm van kruismodulatie, die ontstaat
door interferentie. Nemen we aan, dat twee zenders op frequenties
van 600 en M00 kHz werken, dan zal in de ontvanger een interferentiefrequentie van 800 kHz ontstaan, die ontvangen kan wor
den, wanneer het apparaat afgestemd wordt op 800 kHz.
Voor het meten van deze vorm van kruismodulatie maakt men
weer gebruik van twee signaalgeneratoren. Het ontvangapparaat
wordt nu afgestemd op de verschilfrequentie, terwijl een van de
Signaalgeneratoren niet en de andere wel gemoduleerd wordt (nor
maal, d.w.z. 400 Hz; 30%). Men meet nu de uitgangsenergie.
Vervolgens wordt een van de signaalgeneratoren op de verschil
frequentie afgestemd (dus de frequentie, waarop het toestel is
afgestemd), terwijl de modulatiediepte gevarieerd' wordt, totdat
dezelfde uitgangsenergie verkregen wordt, als zojuist bij het ont
vangen van de verschilfrequentie. De mate van kruismodulatie kan
dan worden bepaald uit de modulatiediepte van de laatste meting.

126

HOOFDSTUK 8.
METINGEN AAN LAAGFREQUENTVERSTERKERS.
De belangrijkste metingen aan laagfrequentversterkers gelden:
.a.
b.
c.
, d.
e.
f.
a.

De versterking.
Het uitgangsvermogen.
De lineaire vervorming.
De niet-lineaire vervorming.
De invloed van de toonregeling.
Meting van de faseverschuiving.
Meting van de versterking.

Het meten van de versterking kan geschieden door de gevoelig
heid te meten. Dit kan zowel voor elke trap afzonderlijk, als voor
de gehele versterker gebeuren.
De versterking wordt vaak in dB gegeven. 1 dB (decibel) =
N2
waarin N2 het uitgangsvermogen is, terwijl Ni het
tV log
ingangsvermogen voorstelt. Een decibel is dus een tiende bel, en een
een bel is een eenheid, die de logarithme aangeeft van de verhou
ding tussen uitgangs- en ingangsvermogen. Het voordeel van reke
nen met logarithmen is, dat waar anders vermenigvuldigd moet
worden, nu optellingen kunnen worden verricht.
De decibel geeft dus de verhouding aan tussen twee vermogens,
en het is alleen mogelijk een verhouding tussen spanningen te vin
den, wanneer deze spanningen afgeleid worden van de bijbehorende
vermogens. Wanneer beide spanningen aan gelijke weerstanden
liggen, dan zal dus de verhouding van de beide vermogens gelijk
zijn aan het kwadraat van de verhouding van beide spanningen. Een
bepaald vermogen kan ook uitgedrukt worden in dB mits men af
spreekt t.o. waarvan men het vermogen neemt. Als nulniveau neemt
men in Amerika 6 mW, in Europa 10 mW. Zo zal in Amerika een
vermogen van 60 Watt gelijk zijn aan 40 dB, omdat 60 Watt gelijk
is aan 104.6 mW dus 4 Bel, dus 40 dB. Zo kan men spreken van
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een microfoon, die een output heeft van —50 dB, hetgeen neerkomt
op een uitgangsenergie van 6.10-3 • 10-5 of 6.10-s watt. Hoeveel
spanning deze microfoon afgeeft, hangt af van de aanpassingsweerstand, die parallel eraan geschakeld wordt. Bedraagt deze weer
stand b.v. 200 ohm, dan zal de spanning zijn
E—

N.R = 1 6.10“8 - 200 = 3,46 ,nV.

Wanneer dus een 60 Watt versterker (40 dB) een versterking
heeft van 112 dB, dan kan men aan de ingang een microfoon aan
sluiten mits deze minstens een output geeft van —72 dB. Natuurlijk
heeft het geen zin een bepaald niveau in dB uit te drukken, wanneer
niet aangegeven wordt over een hoe grote weerstand men de meting
baseert. Dit is meestal een weerstand van 100 Kohm.
b.

Meting van het uitgangsvermogen.

We hebben reeds vermeld, dat het uitgangsvermogen van een
versterker gemeten kan worden met een outputmeter. In fig. 73 is

buisVöltmeter
o
o
o
o
o

■0

O

o
o
o
o

R

transformator

■0
transformator

©
R ■ belastingweerstand

;

Fig. 73. Verschil in schakeling van het meetinstrument, bij het meten
van de uitgangsenergie van een l.f. versterker voor het geval van een
buisvoltmeter (a) dan wel van een thermokoppelmeter gebruik wordt
gemaakt (6).

ter verduidelijking nog aangegeven hoe men, behalve met de output
meter, ook met een thermokoppelmeter of een buisvoltmeter het
uitgangsvermogen kan meten. Men merkt dat alle methoden be
staan uit het meten van de stroom door een bekende belastingweerstand, of de spanning, welke daarover ontwikkeld wordt.
Bij 'het meten met een buisvoltmeter is het van belang te zorgen
dat de capaciteit van het instrument niet te groot is, teneinde de
versterker niet te beïnvloeden. Deze capaciteit kan laag gehouden
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worden (minder dan 10 pF) door korte bedrading en toepassing
van een buis met lage roostercapaciteit.
Wanneer een enkele trap van een versterker gemeten wordt, moet
deze onder normale condities werken, en niet van de rest van de
versterker afgeschakeld worden. De invloed van de rest van de
versterker (b.v. de roostercapaciteit van de volgende buis) is niet te
verwaarlozen.
c.

Meting van de lineaire vervorming.

Dit kan op twee manieren geschieden. Met behulp van een toongenerator kan men verschillende frequenties in het laagfrequente
gebied aan de ingang van de versterker aanleggen' met eenzelfde
spanning, en nagaan, ihoe de uitgangsenergie bij verandering van de
frequentie, varieert. Men kan ook bij een bepaalde uitgangsenergie
meten, hoe groot het ingangssignaal moet zijn. De laatste methode
heeft de voorkeur, omdat men minder gauw overbelasting van de
versterker krijgt, terwijl men bovendien steeds onder dezelfde con
dities meet.
De metingen kunnen in een kromme worden vastgelegd, de zgn.
getrouwheidskromme.
Deze wordt horizontaal logarithmisch verdeeld (frequentieschaal) terwijl de verticale verdeling in dB dan wel in % kan wor
den gemaakt.
d.

Meting van de niet-lineaire vervorming.

Het meten van de niet-lineaire vervorming vereist aan de ingang
van de versterker een onvervormd signaal. Er bestaan vervormingsmeters, welke vrij gecompliceerd werken. Op blz. 100 hebben we
reeds aangegeven hoe de vervorming grof kan worden onderzocht.
Bij een belasting van de buis met een weerstand kan de vervorming
uit de dynamische Ia—Vg karakteristiek afgeleid worden.
Dit is aangegeven in fig. 74, waar de dynamische karakteristiek
van een buis is getekend, met een sinusspanning als roosterwisselspanning. Voor het bepalen van de tweede harmonische geldt:
/o

h=
h=

Tmax “1“ -^min

2/(j

4
^max

Tm in

2
Tmax 4" Tmin

2/q

4
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waarin /0 de gelijkstroomcomponent is van de anodestroom. /x is de
amplitude van de grondgolf en I2 de amplitude van de tweede har
monische.
Uit de laatste twee uitdrukkingen kan men de vervorming tenge
volge van tweede harmonischen bepalen:

.

/max ~4~ /mln'

d2 =

2 (/max

2/q

/min )

Voor penthoden is ook de vervorming tengevolge van derde
harmonischen van belang.
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Fig. 74. Bepaling van de vervorming uit de dynamische
karakteristiek van een eindversterker.

■
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Om deze te bepalen is het nodig nog een punt te nemen, waar
voor het beste een waarde gelijk aan |/2 van de maximum waarde
kan worden genomen. Dit is ook in figuur 74 aangegeven.
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Nu is:
/«.=
/«,=
/«.=

j (Anax + /min ) ~f~ -^2 ~h ^3 ~}~ /p

4
2 (I2----h) ~f~ /max—/min

4
/max ~f~ /min

2/q

4
/max

/min

2/qi

/q3 —

2
waaruit de vervorming door derde harmonischen kan worden be
paald:
d3 =

2 (I2—13) ~f~ /max—/min
2 (/max—/min

2/fl])

De vervorming wordt vaak nog in een kromme als functie van de
uitgangsenergie gegeven. Een voorbeeld van een dergelijke kromme
is in fig. 75 getekend.

Fig. 75. Kromme, welke het verband aangeeft tussen de
vervorming en de uitgangsenergie.
e.

Bepaling van de invloed van de toonregeling.

De invloed van de toonregeling kan het beste in de vorm van
enige getrouwheidskrommen weergegeven worden. Een voorbeeld
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• hiervan is in fig. 76 opgenomen. Men ziet, dat men alle mogelijke
getrouwheidskrommen kan krijgen, wanneer zowel voor lage als
voor hoge tonen correcties worden aangebracht. De verticale schaal
werd in dB verdeeld.
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schiedt op normale wijze.
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Fig. 76. Invloed van de toonregeling in een lf.-versterker bereikt met
twee toonregelorganen. één voor hoge en één voor lage tonen.
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Meting van de faseverschuiving.

Hoewel de faseverschuiving van geen invloed is in geluidsver
sterkers, kan hij van belang worden in meetversterkers, zoals b.v.
gebruikt worden in electronenstraaloscillografen. Teneinde na te
gaan of er faseverschuiving optreedt in een versterker, kan men de
ingang op een der platenstellen van een oscillograaf schakelen,
terwijl men de uitgang op het andere platenstel aansluit.
Vaak zal het van geen belang zijn, of er faseverschuiving optreedt,
maar wel of de verschuiving evenredig is met de frequentie. Dit
kan dan gemakkelijk met de oscillograaf worden gecontroleerd.
Indien er een zekere faseverschuiving optreedt, zal er dus op het
scherm van de electronenstraalbuis een ellips ontstaan. Deze mag bij
het veranderen van de frequentie dan niet van richting veranderen,
waaronder b.v. te verstaan is de richting van de lange as.
Wil men ook de faseverschuiving meten, dan kan dit betrekkelijk
nauwkeurig met de oscillograaf gebeuren, zoals op blz. 97 reeds
werd besproken.
132

I

HOOFDSTUK 9.
OPGAVEN EN OPLOSSINGEN.
a. Opgaven.
1. Een mA meter heeft een weerstand van 100 ohm en een
maximum uitslag van 1,5 mA. Bereken de shunt- en voorschakelweerstanden voor meetbereiken van 15, 150 en 750 mA, alsmede
Ex. N.R.G. 1942.
voor 0,15, 1,5 en 30 Volt.
2. Een wisselspanning van 3,14 Volt wordt aangesloten op de
serieschakeling van een gelijkrichter met een doorlaatweerstand van
1 ohm, een weerstand van 8 ohm en een meter met een weerstand
van 1 ohm. Als de sperweerstand van de gelijkrichter oneindig
hoog mag worden verondersteld, wat wijst dan de meter, als het is
a. een draaispoelmeter?
b. een hittedraadmeter?
3. Een directe ohm-meter bestaat uit de serieschakeling van een
element met een e.m.k. van 1 Volt, een meter met een maximum
uitslag van 500 mA en een weerstand van 1 ohm, en een weer
stand R. De te meten weerstand wordt in de serieschakeling opge
nomen. Als de inwendige weerstand van de stroombron h ohm
bedraagt, bereken dan
a, de waarde .van de weerstand R.
b. de waarde van de onbekende weerstand, voor het geval de
meter voor de helft uitslaat.
4. Een voltmeter, een ampèremeter en een weerstand worden op
twee manieren op een batterij geschakeld (zie fig. 77).
De weerstand van de voltmeter bedraagt 600 ohm, die van de
ampèremeter 10 ohm, terwijl de waarde van R 150 ohm bedraagt.
De batterij heeft een inwendige weerstand van 5 ohm en een e.m.k.
van 4J Volt.
Bereken voor beide schakelingen:
a. de aanwijzing der beide meters.
b. de stroom door en de spanning aan de weerstand R.
Ex. N.R.G. 1938.
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5. Aan een spoel verricht men de volgende metingen. De spoel
wordt parallel geschakeld met een geijkte variabele condensatqr.
Over de aldus gevormde kring schakelt men een buisvoltmeter, met
een ingangscapaciteit van 5 pF. Aangenomen mag worden, dat de
ingangsweerstand van de buisvoltmeter oneindig hoog is.
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Fig. 77.
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Met behulp van een signaalgenerator induceert men in de spoel
een spanning met een cirkelfrequentie van 10° rad/sec.
Voor een maximale uitslag van de buisvoltmeter moet de geijkte
condensator op 15 pF worden ingesteld.
Vervolgens verstemt men de signaalgenerator, totdat de frequentie
de helft van de oorspronkelijke bedraagt. Voor een maximale uitslag
van de buisvoltmeter moet de geijkte condensator thans op 105 pF
worden ingesteld.
Bereken de zelfinductie en de eigen-capaciteit van de spoel.
6. Teneinde de verliesweerstand van een spoel te bepalen, vormt
men met deze spoel en een verliesvrije condensator een kring.
Parallel op de condensator wordt een verliesvrije buisvoltmeter ge
schakeld. Met behulp van een signaalgenerator induceert men in de
spoel een spanning, waarvan de frequentie 1500 KHz bedraagt.
Men regelt de koppeling tussen de kring en de generator zodanig,
dat de spanning over de condensator bij resonantie 10 Volt be134

draagt. De geijkte condensator is dan op 200 pF ingesteld. Ver
volgens verdraait men de condensator zover, dat de buisvoltmeter
nog slechts 7,07 Volt aanwijst. De condensator blijkt thans op
194 pF te zijn ingesteld.
De capaciteit van de buisvoltmeter met bedrading bedraagt 20 pF.
Bereken:
a. de verliesweerstand van de spoel.
b. het decrement van de kring.

Ex. N.R.G. 1937.

7. In een brugschakeling bestaan twee tegenover elkaar liggende
takken uit weerstanden van 1000 ohm en de twee andere takken
uit capaciteiten van 5 nF.
Aan twee tegenover elkaar liggende hoekpunten van de schake
ling wordt een spanning aangesloten met een cirkelfrequentie van
105 rad/sec. Hoe groot is de faseverschuiving tussen de aangelegde
spanning en de spanning aan de twee andere hoekpunten van de
brugschakeling? Wat is de verhouding tussen de effectieve waarden
Ex. N.R.G. 1942.
van deze spanningen?
S.

In de brugschakeling van fig. 78 is C = 25 nF en

■

•

= 637

■

i

j

-0
Fig. 78.
ohm. Als de brug in evenwicht is, bereken dan de frequentie van de
aangelegde spanning Vv
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9. In de brugschakeling van fig. 79 wenst men de tangens van
de verlieshoek van de condensator Cx te bepalen. De cirkelfrequentie
van de meetspanning V1 bedraagt 106 rad/sec. C = 5 nF en

-0

Fig. 79.

R3='2 K ohm. De brug is in evenwicht. Bepaal de tangens van
de verlieshoek.

.

10. De brugschakeling van fig. 80 is in evenwicht. R[ = 10 K
ohm; R2 = 1,5 K ohm; R3 = 6 K ohm en C = 1 nF.
Bepaal de zelfinductie Lx en de weerstand Rx van de spoel.

■

:

-

=
Fig. 80.
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11. Van de schakeling van fig. 81 is gegeven:
= 4 K ohm;
R3 — 1 K ohm; RA = 2 K ohm; Vb = 100 Volt en Vg — 15 Volt.
Van de buis is gegeven: g — 10 en 5 = 2 mA/V.

.

©

m1

Fig. 81.
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Bereken:
a. Voor welke waarde van R2 de spanning aan het rooster van de
buis gelijk is aan nul.
b. Hoe groot in dit geval de anodestroom van de buis bedraagt.
c. als R± tot een waarde van 4 K ohm wordt veranderd en Ro de
onder a. gevonden waarde behoudt, hoe groot de anodestroom
van de buis bedraagt.
De weerstand van de meter in de anodeleiding van de buis mag
worden verwaarloosd.
12. Met de schakeling van fig. 82 worden de volgende metingen
verricht. De klemmen A en B worden doorverbonden. De anode
stroom van de buis bedraagt dan 12,5 mA.
Aan de klemmen A en B wordt een onbekende weerstand Rx
geschakeld. De anodestroom van de buis bedraagt dan 17,5 mA.
Van de schakeling is gegeven: R = 3 M ohm; Vb = 250 Volt
0-
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Fig. 82.
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en de weerstand van de nieter in de anodeleiding bedraagt 1,95 ohm.
Van de buis is gegeven: 5 = 2,5 mA/V; Ri = 10 K ohm.
Bereken de waarde van de weerstand Rx.
13. In fig. 83 is een gecompenseerde buisvoltmeter weergegeven.
Gegeven is V g — 16 Volt; Vb = 400 Volt; R3=RA = Rmctcr —
10 K ohm. Van de buis is gegeven: S = 5 mA/V en R, = 2 K ohm.
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[m AJRt,
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Fig. 83.

Bereken:
a. de waarde van Ro
b. de anodestroom van de buis.
c. de door de batterij afgegeven stroom.
14. Met behulp van de in fig. 84 getekende schakeling wordt
de statische steilheid van de buis dynamisch gemeten (methode van

iiimuii

n
■ -è

lllllll
■

:

6

0

Fig- 84.

Miller). V8 is een kleine wisselspanning (b.v. 0,1 V), die geleverd
wordt door een toongenerator, waarvan de inwendige weerstand
mag worden verwaarloosd.
De variabele weerstand in de anodeleiding van de buis wordt
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zodanig ingesteld, dat geen toon meer wordt gehoord in de telefoon.
Dit blijkt het geval te zijn voor een waarde van R =-400 ohm. Als
gegevens is, dat voor het werkpunt de inwendige weerstand van
de buis 100 K ohm bedraagt, bereken dan de steilheid van de buis
en verklaar de meetmethode.
Ex. N.R.G. 1941.
15. Van een kring, bestaande uit een spoel en een verliesvrije
variabele condensator wenst men de kwaliteitsfactor te meten. Met
behulp van een signaalgenerator induceert men in de spoel een
spanning. Parallel aan de condensator wordt een verliesvrije buisvoltmeter geschakeld. De kring wordt afgestemd op het signaal van
de generator. Verstemt men deze met ^ %, dan zakt de spanning
over de condensator tot 0,707 van de oorspronkelijke waarde. Hoe
groot is de kringkwaliteit bij de resonantiefrequentie?
Ex. N.R.G. 1941.
16. Van twee gekoppelde spoelen is de zelfinductie van één
bekend, en gelijk aan 500 ,«H.
Schakelt men de primaire en secundaire van de h.f. transformator
in serie, dan bedraagt de totale zelfinductie 720 ,wH. Worden de
verbindingen van een der spoelen verwisseld dan bedraagt de totale
zelfinductie 680 jliH. Leid uit deze metingen af:
a. de zelfinductie van de onbekende spoel.
b. de wederzijdse inductie tussen beide spoelen.
Ex. N.R.G. 1938.
c. de koppelfactor.
17.

De brugschakeling van fig. 85 is in evenwicht. Gegeven is:

Fig. 85.
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i?i = 2 K ohm; R2 = 8 K ohm; i?3 = •! K ohm en C = 10 nF.
Bepaal Cx en Rx,
18. Twee inductief gekoppelde spoelen hebben zelfinducties van
1 mH en 500 /<H. Sluit men de spoel met een zelfinductie van
500 «H kort, dan meet men aan de klemmen van de spoel met zelf
inductie van 1 mH, een zelfinductie van 750 /iH. Hoe groot is de
koppelfactor tussen de spoelen?
b. Oplossingen
1. Bij een meetbereik van 15 mA moet door het instrument
1,5 mA stroom vloeien, d.w.z. ry van de totale stroom. Door de
shuntweerstand moet dus t°ö van de totale stroom vloeien. De weer
standen van meter en shunt verhouden zich omgekeerd met de
stromen, zodat de shuntweerstand een waarde moet hebben gelijk
aan
van de meterweerstand, zijnde ‘-J0 ohm = 11,11 ohm.
Voor de andere shuntweerstanden kan op dezelfde wijze worden
berekend:
voor een meetbereik van 150 mA bedraagt de shuntweerstand
maal de meterweerstand = y°y ohm = 1,01 ohm.
voor een meetbereik van 750 mA bedraagt de shuntweerstand
maal de meterweerstand =
ohm — 0,20 ohm.
Voor een meetbereik van 0,15 V berekent men de voorschakelweerstand uitgaande van de gedachte, dat bij 0,15 V de meter
geheel moet uitslaan, zodat een stroom moet vloeien van 1,5 mA.
0,15
De totale weerstand moet derhalve bedragen Rt =
0,0015
100 ohm. Daar de meter zelf een weerstand heeft van 100 ohm,
behoeft voor dit meetbereik geen voorschakelweerstand te worden
gebruikt.
Eveneens berekent men:
1.5
= 1000 ohm.
voor een meetbereid van 1,5 V is Rt = 0,0015
Daar de meter reeds een waarstand van 100 ohm bezit, moet de
voorschakelweerstand bedragen 900 ohm.
' 30
= 20 000 ohm.
0,0015
Nauwkeurig berekend moét de voorschakelweerstand dus 19 900
ohm bedragen, maar als wij 20 000 ohm kiezen, maken wij een

voor een meetbereik van 30 V is Rt =

HO

i

fout van J %, hetgeen meestal toelaatbaar is. Mén neemt dus:
20 000 ohm.
Bij het kiezen van de weerstanden moet natuurlijk met de tole
rantie rekening worden gehouden. Normale weerstanden, welke be
doeld zijn voor normale ontvangers en versterkers hebben in het
algemeen een tolerantie van 10 %. Er zijn echter weerstanden ver
krijgbaar, welke een tolerantie van \ % of J % hebben.
2. Als de sperweerstand van de gelijkrichter oneindig hoog mag
worden aangenomen, betekent dit, dat slechts gedurende één helft
van de perioden van de wisselspanning, stroom door de schakeling
wordt gestuurd. Tijdens bedoelde halve periode bestaat de schake
ling dus uit de serieschakeling van 1 ohm doorlaatweerstand, 1 ohm
meterweerstand en 8 ohm van de weerstand, dus totaal 10 ohm.
De amplitude van de enkelfasig gelijkgerichte stroom bedraagt
dus:
ƒ = _r3,14.1 2 = 0,314.12.
10
1
Een draaispoelmeter wijst - maal de amplitude van een enkel71

1
)'2 = 0,141 A = 141 mA.
10'
Een hittedraadmeter wijst £ maal de amplitude van een enkel

fasig gelijkgerichte stroom aan, dus

fasig gelijkgerichte stroom aan, dus

^

3. De waarde van de weerstand R moet zodanig worden ge
kozen. dat bij kortsluiting van de meetklemmen, de meter juist geheel
uitslaat.
De totale weerstand bedraagt dan R-\-Rm~rRi = R-hl+h ohm.
De stroom moet dan bedragen 500 mA, terwijl de e.m.k. 1 Volt
groot is.
1
Dus is: R + 1 \ — —c — 2. zodat R = J ohm.
v/f-}

Bij tussenschakeling van een onbekende weerstand Rx wordt de
totale weerstand in de keten R + Rm + Ri + Rx = 2 -f Rx ohm.
Voor het geval de meter voor de helft uitslaat, zal de stroom
moeten bedragen 250 mA, zodat nu:
1
= 4, hetgeen oplevert Rx = 2 ohm.
2 + RX =
0,25
141
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4.

Voor de schakeling volgens fig. 77a is:
1

E
Rt

E
Ri + Ru

waarin:
Ru — Ra ~f
'

R.Rv

R + Rv

10 +

150X600
150 + 600

10+ 120= 130 ohm.

zodat
4.5
= 33,33 mA.
5+130
Dit is dan tevens de aanwijzing van de A-meter.
Voorts is de spanning over de V-meter:
120
V = j35 X4.5 V = 4 Volt.
De spanning over de weerstand VR = V = 4 Volt.
De stroom door de weerstand R bedraagt:

;
;

Ir

Voor de schakeling volgens fig. 77b is:
E

5

!

600
X 33.33 mA = 26,67 mA.
750

1 ~ Rt + R„
waarin:
Ru =

(Ra + R)Rv_ (10+ 150)600
Ra + R + Rv
10+ 150 + 600

126,2 ohm.

zodat
4.5
5+ 126,2

34,2 mA

en de stroom door de A-meter bedraagt:

X 34,2 = 27 mA.
760
Voorts is de spanning over de voltmeter gelijk aan de klemspanning
van de batterij, dus:
V = Ek = E — I.Ri = 4,5 — 0,0342 X 5 = 4,329 V
De stroom door de weerstand IR=IA = 27 mA.
De spanning over de weerstand is:
VR
142

150
X 4,329 V = 4.05 Volt.
160

Bovenstaande berekeningen tonen aan, dat deze schakelingen
niet even nauwkeurig zijn, indien zij moeten dienen, om weer
stand R te meten. Immers blijkt voor de schakeling van fig. 77a, dat
bij deling van de aanwijzingen van V- en A-meter verkregen wordt:

4

R = 0,03333

— 120 ohm.

Voor de schakeling van fig. 77b vindt men:
4,329

R = 0,027 =

160,3 ohm.

Voor het meten van een weerstand van ongeveer 150 ohm met
de gegeven instrumenten is de schakeling van fig.#77b dus de meest
nauwkeurige.
5. Noemen wij de totale capaciteiten in de twee gevallen Ci
en Co, dan is:
Ci = 15 + 5 +C0 = 20 +C0
Co = 105 + 5 + C0 = 110 + Co
waarin C0 de eigen-capaciteit van de spoel voorstelt.
Daar in beide gevallen resonantie optreedt, mogen wij de formule
o)2LC = 1 toepassen, zodat:
10^2 L (20 + C0) X IO-12 — 1
0,25.1012. L (110 + C0) X IO-12 — i
L ( 20 + C0) = 1
l L (110 + C0) = 1
Wanneer L geëlimineerd wordt is:
20 + C0 = 1 (110 + C0) = 27J + J C0
C0 = 10 pF.
Met deze waarde van Co vindt men gemakkelijk L = 33,33 mH.
6.

De verhouding tussen de gemeten spanningen is:

'° =1/2.
7,07
Het decrement bedraagt n

AC
C

waarin AC = 220 — 214 = 6 pFenC = 220 pF, zodat:
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het decrement d =
Voorts is d =

R

d
71 CO C

71' 2TÖ = 0,086 °f 8,6 C/o'

tiR.co.C,

waaruit volgt:

0.086
— 13,4 ohm.
7i .2 .Ti. 15 . 105.220.10-12

7. De schakeling is als in fig. 86. Het zal duidelijk zijn, dat
^2 — Vpa — Vqa,

<5>
Fig. /86.
waarin
Vpa = -

R-f

R
1
j CO C

V,

en
\/jco C
Vi
1
R-f j co C
zodat

V2 =
H4

R — lij co C

R+\lja>C

en
Yj._ R — llj<» C____________
j co C R — 1
V',
/? +■ 1 Ij co C
j co C R + 1
Maakt men de noemer reëel, dan wordt dus:
^2

V,

— co2 C2R2+ 1—2 jmC R
cu2 C2R2 + 1

De absolute waarde van deze verhouding is:
Yl I

V\

Vw*C*RA — 2o)2C2R2-\-1 -\-4cq2C2R2
= 1.
co2 C2R2+ 1

De faseverschuiving tussen V2 en Vj vindt men in de formule
V
voor
symbolisch geschreven, en wel is dan:
tgcp =

-2 wCR
— CO2 C2R2 + 1

— 2.105.5.10-9. 103
—10,0.25.10-,8.106+1

—1
1-i

—4
3

dit geeft een faseverschuivingshoek van 127°.
Uit deze oplossing blijkt, dat het netwerk van fig. 9 kan dienen
als faseverschuivingsnetwerk. Zo vindt men voor:
ojCR

= oneindig <p = 0°
cp = 90°
coCR = 1
ojCR = 0
<p= 180°
8. Daar de brug in evenwicht is geldt: de producten van de
impedanties der overstaande takken zijn gelijk:
Ri
2 R2 , , .
1 ~\~J w C Ai

1
j co C

en na deling door Ro en reëel maken van de noemer van. het
eerste lid:
2 Ri (1 —jcoCRi)
~R'
1+0>2C2/?,2

2 /?,
1 + co2 C2 R\

j coC

Ri (reële delen zijn gelijk)
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na deling door Rx:
2=1 + 0)202/^2
cü2C2

= 1

1
“C2 tf,2

(O2 =

1
1
CR, “ 25.10-9.637

(0

zodat de frequentie bedraagt:
109

f = 25.2ti.637 = 70 000 rtz.
9. Daar de brug in evenwicht is mogen de producten van de
impedanties der overstaande takken gelijk worden gesteld:
«3

1
jtoCx)'
Maakt men de noemer van het eerste lid reëel, dan is:
Rl 1 +jcoCRi

#2 (Rx +

R\ R3 (1 -jcoCRi)
1 +ö>2C2#32

R2 Rx—j

of
R\ R3______. (o CRi R32 __ p p __ . R2
1 + cujC2/?32 / 1-f a^C2^2-*2** J <oCx'
Stellen wij de reële delen aan elkaar gelijk, dan is:
Ri R3
l + C02C2/?32
waaruit wij een uitdrukking vinden voor Rx:
R2 Rx —

Rx =

Ri Rs

(l)

fl2(l'+a>2C2/V)

Stellen wij de imaginaire delen aan elkaar gelijk, dan is:
o) C R\ R32
R2
l+Cü2C2i?32
(oCx
waaruit wij een uitdrukking vinden voor ojCx:

(o cx = r2

\+co2C2R32

(2)

(dCRx R32
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Wanneer men dan bedenkt, dat de tangens van de verlieshoek
voor een verliesweerstand, welke in serie staat met de capaciteit
gelijk is aan tgö = co CxRx, dan vinden wij bij substitutie van de
in (1) en (2) gevonden uitdrukkingen:
tgö —co Cx Rx = R2

ft ft
co C ft R32 X R2(\+co2C2R32)

l+co2C2R32

of na vereenvoudiging:
tg 6 —

1
co CRi

109
106.5.2.103

10rK

10. Daar de brug in evenwicht is stellen wij de producten der
impedanties van overstaande takken aan elkaar gelijk, zodat:
Ri ft — (Rx +jcoLx)

ft
1 +jcoCR2

hetgeen verder uitgewerkt geeft:
R\ ft -f JC0CR1R2R3 = R2Rx + jcoLxR2
RxRo = RiR3 (reële delen zijn gelijk).
10X6
Ri Rs
= 40 K ohm.
Rx =
1,5
R2
Voorts:
coCRiRoRs = coLxRo (imaginaire delen zijn gelijk)
en na deling door co R2:
Lx = CRiR3 = 10-9.10-*.6.103 = 60 mH.
11. Wenst men, dat de spanning aan het rooster van de buis
nul Volt bedraagt, dan zal dus de brug in evenwicht moeten zijn,
zodat:
R3R2 — ^1^4

waaruit:
/?, R, __ 4 X 2
= 8 K ohm.
1
Om vervolgens de anodestroom van de buis te berekenen, moet
men de roosterruimte van de buis kennen. Daar de meterweerstand
in de anodeleiding mag worden verwaarloosd is:
R2 =

Roosterruimte = — =
= 10 Volt
9
10
en Ia = Roosterruimte maal de steilheid =10X2 = 20 mA.
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Behoudt Ro de boven * gevonden waarde van 8 K ohm en maakt
men R± gelijk aan 4 K ohm, dan zal de brug niet meer in even
wicht zijn, en kan de spanning aan het rooster van de buis als
volgt worden berekend:
De spanning aan het punt P (zie figuur) t.o.v. de positieve pool
van de batterij bedraagt:
«j

VP =

+ R3

X Vg —

1
X 15 = 3 Volt.
1+4

De spanning aan het punt Q, eveneens t.o.v. de positieve pool
van de batterij bedraagt:
VQ =

Ri
R2 + Ri

'/«=8T^Xi5 = 5Volt'

Derhalve is het punt Q 2 Volt negatiever dan het punt P, het
geen betekent, dat het rooster van de buis 2 Volt negatiever is dan
de kathode. De roosterspanning bedraagt dus — 2 Volt.
Het zal duidelijk zijn, dat in het algemeen:
Ia = (Roosterruimte— Vg) S
waarin Vg dan voorstelt het aantal volts, dat het rooster negatief
is .t.o.v. de kathode, terwijl S de statische steilheid voorstelt, die in
dit geval gelijk is aan de dynamische (Ra is zeer klein).
Derhalve wordt de anodestroom van de buis in dit geval:
Ia = (10—2) 2 = 16 mA.
12.

Uit de gegevens is de roosterruimte van de buis te bepalen.
Va_250
Roosterruimte =
25 = 10 Volt (g = RiS= 10 X 2J)
9
De meterweerstand in de anodeleiding is zo klein t.o.v. de inwen
dige weerstand van de buis, dat wij de buis wel als kortgesloten
kunnen beschouwen. Derhalve is de statische steilheid gelijk aan
de dynamische steilheid, en Va = Vb te stellen.
In het algemeen is nu:
la = (Roosterruimte— V8) S
hetgeen oplevert:
12,5 = (10 — Vs) 2,5 = 25 — 2,5
waaruit:
Vg = 5 V.
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Dat wil zeggen, dat de spanning aan het rooster van de buis bij
kortsluiting van de klemmen A en B gelijk is aan 5 Volt, maar dat
is dan ook de spanning van de batterij in de roosterketen.
De batterijspanning V g bedraagt dus 5 Volt.
Indien nu aan de klemmen A en B een onbekende weerstand Rx
wordt geschakeld, zal een potentiometerschakeling ontstaan, waar
door slechts een deel van de 5 Volt van de batterij aan het rooster
van de buis komt te staan. Dat deel zal bedragen

Vó8—

R
R -f* Rx

V8

j

\ji

0)

waarin V g de batterijspanning voorstelt en R een waarde heeft van
3 M ohm. Indien nu V' kan worden berekend (op dezelfde wijze
8
als boven Vg werd berekend), dan zal Rx zijn op te lossen. Dus is:

<

Ia = (Roosterruimte— V'g) S

I

17,5 = (10 — V' ) 2,5 = 25 — 2,5 Vg

ï

waaruit:

= 3V.
:

Dit gesubstitueerd in (1) geeft:
3
3 = ------ — 5 (weerstanden in M ohms)
3 -f- Rx

waaruit
Rx = 2 M ohm.
N.B. De spanningen Vg en V' zijn opgegeven als negatieve
spanningen t.o.v. de kathode van ae buis.

:

i
i

13. Aangezien de stroom door de meter nul is, zal de stroom
door R3 en R4 gelijk zijn.
Noemen wij nu de stroom van de batterij lb en de anodestroom
van de buis Ia, dan zal door R3 en RA een stroom vloeien gelijk
aan h—la. Wij hebben dan drie onbekenden Ia, h en Rn, zodat
drie vergelijkingen nodig zijn voor het vinden van de gevraagde
onbekenden. Hierbij constateren wij in de eerste plaats, dat de
spanningsval in Rn gelijk moet zijn aan die in R3, zodat:
Ia • Rn — (Ib---ia ) R3

(1)

V, = (Ib-Ia) (Rs"+ R4)
Va = Vb — IaRo.

(2)

Verder is:

O)
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De laatste vergelijking voert een nieuwe onbekende in, nl. Va.
Men kan een vierde vergelijking vinden, door de anodestroom Ia
in de gegevens van de buis uit te drukken:
Ia = (Roosterruimte— Ve) S .

•

•

(4)

en de roosterruimte is te vinden uit:

Roosterruimte = —

(5)

9
In vergelijking (4) is 5 de statische steilheid, en aangezien deze
in dit geval niet gelijk is aan de dynamische, moet men de rooster
ruimte berekenen uiten niet uit —- . Substitueert men nu (5)
9
9
in (4), dan is:
Va
Ia=[—~Vf!\S
9
Substitueert men voorts (3) in (4b), dan is:

(4b)

Vb — IaR2
~Va\S.
8
9

Ia =

•

•

(4c)

Rangschikken wij nu de overblijvende vergelijkingen (1), (2)
en (4c) en substitueren wij de bekende waarden, dan is:
IaR2=(h—Ia)X 10

.

.

.

•

(1b)

400 = (Ib—Ia) X 20

.

.

•

•

(2b)

/« =

400 -IaRi

10

-16 X 5

.

.

•

Uit vergelijking (2b) volgt direct:
(ƒ*—/„) = 20 mA.
Dit in (lb) geeft:
IaR2

20.10 = 200

en dit weer in (4d):
Ia =
150

400

202_16\X5_5(20-16) = 20mA.
10

•

(4c0

J

J

I (I

Deze anodestroom in vergelijking (26) geeft:
400 = 20/* —400
ƒ6 = 40 mA.

■

Substitutie van de anode- en batterijstromen in vergelijking (16)
geeft:
20 #2 = (40—20) X 10
— 10 K ohm.
14. De verklaring van deze meetmethode is als volgt.
De roosterwisselspanning aan de buis veroorzaakt een anodewisselstroom. Deze wisselstroom veroorzaakt in de anodeweerstand
R een wisselspanning, die in tegenfase is met de roosterwisselspan
ning. Beide spanningen worden dan beschouwd t.o.v. de kathode
van de buis.
De anodewisselstroom zal ook door de wisselspanningsbron aan
het rooster van de buis vloeien (in dit geval de toongenerator).
Daar gegeven is, dat deze generator een verwaarloosbare inwendige
weerstand heeft, zal de anodewisselstroom geen invloed hebben op
de spanning aan het rooster van de buis.
Zoals uit de schakeling blijkt is de telefoon aangesloten over de
rooster- en anodewisselspanningen in serie. Daar deze in tegenfase
zijn, zal het denkbaar zijn, dat de spanning tussen de punten A
en B nul wordt, en wel voor het geval de anodewisselspanning juist
dezelfde grootte heeft als de roosterwisselspanning. In dat geval is
dus V8 — laR.
Voorts valt op te merken, dat bij meting volgens deze methode
de impedantie van de telefoon geen invloed heeft, omdat bij juiste
instelling geen stroom door de telefoon vloeit.
In het onderhavige geval is de waarde van de weerstand R klein
t.o.v. de inwendige weerstand van de buis, zodat wij de dynamische
steilheid van de buis gelijk mogen stellen aan de statische, en der
halve Ia = S.V8 terwijl Va = S.Vg.R.
Dus moet:
Vs = S.Vg.R
of
1

=S.R

S =\/R
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Voor een waarde van R = 400 ohm vindt men dan een statische
steilheid van 1/400 A/V = 2h mA/V
N.B. Houdt men wel rekening met de anodeweerstand, en
werkt men dus met de dynamische steilheid, dan vindt men
S = 2,51 mA/V
15, De theorie leert, dat de spanning over een parallelkring bij
een willekeurige frequentie zich verhoudt tot de spanning over de
kring bij resonantie als:
V

1

1

V0

Tfi +Q2/?2

l/,+'Q!(x)’

Hierin is p met voldoende nauwkeurigheid gelijk te stellen aan

2 A ƒ (de verstemming bedraagt slechts \ %).
6
Daar de verhouding der genoemde spanningen in dit geval juist
-£= bedraagt vindt men:

y2
2 = 1 + 4 Q2
2=1+4Q2
waaruit
Q = 100.
16♦ De formule, welke de vervangzelfinductie van twee mag
netisch gekoppelde spoelen met zelfinducties
en Lo geeft, luidt:
Lv = LX + Lo±2M
Dit geeft voor beide metingen:
720 = 500 + Lx + 2 M. .
680 = 500 + Lx — 2 M. .

.
.

Trekt men (2) van (1) af, dan vindt men:
40 = 4 M.
M — 10 fxH.
Deze waarde van M in (1) gesubstitueerd geeft:

720 = 500 + Lx + 20
Lx = 720 — 520 = 200 fxH.
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(1)
(2)

i

Verder is
k

M
L2

10
1 500X20Ö = yiO°/„ = 5./6°/0.

17. Daar de brug in evenwicht is stelt men de producten van
de impedanties der overstaande takken aan elkaar gelijk.
Dit geeft:
1
1
R2 (Rx +
= Ri «3 +
j co C
j<»Cx
R2 Rx +

R2
— Ri R3
jcoCx

Ri
j CO C'

Stelt men de reële delen aan elkaar gelijk, dan is:
R^Rx — ^1^3
waaruit:
Rx

R1R1_2X4
— IK ohm.
8

i

en stelt men de imaginaire delen aan elkaar gelijk, dan is:

r2

r1

CO Cx

(ü C

;

zodat:
Cx —

r2c = I- X 10 = 40 nF.
Rx

18. De vervangzelfinductie, die bij kortsluiting van een der
spoelen aan de andere gemeten wordt, bedraagt in het algemeen:
Lv — Li

M2
T
L2

Substitutie der gevonden waarden geeft:
750= 1000

M2
500

375 000 == 500 000 —
M2 = 125 000
Voorts is:
M —k j!LxL2
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dus
M2 — k2.LiL2
zodat
125 000 = k2 X 1000 X 500
k2 — \

k = %of 50%
De afleiding van bovenstaande formule voor de vervangzelfinductie verloopt als volgt:
De gemeten impedantie aan een der spoelen is gelijk aan de
impedantie van die spoel + de geïntroduceerde impedantie van de
keten, waarin de andere spoel is opgenomen. Zo zal dus:
j cüLv=jojL1 + -—
jcoL2
Wanneer de secundaire spoel nu niet kortgesloten werd, maar
wanneer aan de secundaire spoel een derde spoel met zelfinductie
L3 werd geschakeld, dan was de geïntroduceerde impedantie in de
primaire spoel gelijk aan:
co2 M2
j co L2 + j co Li
Bij kortsluiting echter hebben wij bovenstaande formule, die als
volgt kan worden ontwikkeld:
,cu2M2
j co Lv —j(oL: — J co L2
. c»M2
=jcoLl —j

u

=jco

Lj —

;

M2

UY

Na deling van beide leden door j co wordt dus:
M2
T
L2
of bij het geval met de parallelschakeling van een derde spoel
Lv — L\

LV = L i

154

M2
'^2
Li

*vr-r:"

u

L. Ch. G. VAN DEN BERG

TELEVISIE
TECHNIEK
Gebonden f 13.75
01
CCu
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