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In deze cursus zal het meten behandeld worden, het meten dat ons in staat stelt een
oordeel te vormen omtrent de eigenschappen van elektronische apparatuur.
Nu is de omschrijving: elektronische apparatuur ruim.
Niettemin bestaat er een groep metingen die feitelijk in elk elektronisch apparaat on
misbaar is. Het is de bedoeling deze basismetingen in deze cursus tot leven te brengen.
Op de specifieke, voor elke afzonderlijke tak van de elektronica behorende meetmetho
diek kan uit de aard der zaak niet diep ingegaan worden binnen het bestek van deze
beknopte cursus. Toch zal het de radartechnicus, de televisietechnicus en de zend-technicus of zendamateur niet zwaar vallen om op deze cursus meettechniek voort te bouwen,
voortgaande pp zijn elektronische basiskennis.
Deze cursus kan gevolgd worden door degene die de dr. Blan schriftelijke Radiocursus
•van de Muiderkring gevolgd heeft of die het onderwijs aan de L.T.S. of ULO achter de
rug heeft.
Ook in deze cursus wordt de lijn gevolgd, die wij opgenomen hebben in onze eerder
verschenen cursussen radio- en televisie techniek. Met name is beslist vermeden,
om een star en exact studie-patroon aan te houden en te verwachten dat de cursist zelf
verschillende verbanden legt b.v. met eerder verkregen kennis en conclusies trekt. Neen,
integendeel is er naar gestreefd om telkens weer duidelijk te wijzen op verschillen en
overeenkomsten en te verwijzen naar eerder vastgelegde feiten.
Het is nl. gebleken, dat de cursist, die geen oefening in het exacte denken heeft gehad
vaak de aansluiting op eerder behandelde gevallen van vrijwel gelijke strekking of op
de onderbouw mist en daardoor de lust in verder werken verliest.
Vele zo vanzelfsprekend lijkende zaken zijn voor menigeen heus zo vanzelfsprekend
niet 1
Natuurlijk kan hij dan vragen stellen bij de inzending van zijn werk en dan kan hij de
draad weer opnemen, maar het is véél effectiever, dat hij die draad niet verliest.
DR. BLAN
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Zó werd indertijd de lengte-eenheid "de voet" vastgesteld.
Men verkreeg aldus "de gemiddelde voet". De "el" (69 cm)
was de lengte van de onderarm (vermoedelijk van een aap of
zo); de "duim" spreekt voor zichzelf. De "mijl" was 1000 dubbelvoeten.
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METEN
Meten is niets anders dan aandacht schenken aan een eigenschap van een "ding" en het
vergelijken met de eigenschap van een overeenkomstig of gelijksoortig ding.
Ik geloof dat de lengte een der eerste eigenschappen geweest is die men in de menselijke
beschaving is gaan meten; men gebruikte hiervoor zijn "voet" als lengte-eenheid, d.w.z.
men vergeleek de lengte van een boomstam o.i.d. met een voetlengte, door die voeten
achterelkaar, er naast af te passen.
Maar het is heel goed mogelijk, dat het meten van aantallen er nog eerder was; dat is
dan het tellen. Stellig gebruikte men hier de vingers van een hand of van beide handen
voor en desnoods de tenen van de voeten om op af te tellen.
Hoe dan ook, meten is nooit iets anders dan vergelijken met een maatstaf. Het is zaak,
dat alle mensen die op verschillende plaatsen in de wereld zich met de meting van een
zelfde onderwerp bezig houden, gebruik maken van óf een zelfde maatlat of maatstaf óf
er voor zorgen, dat al hun maatlatten even lang zijn, om maar even bij lengtematen te
blijven.
Nu wil ik in dit verband nog in het geheel geen aandacht schenken aan het feit, dat de
engelsen een ander lengte-maatsysteem benutten dan de rest van de beschaafde wereld.
Dit feit kunnen we namelijk geheel opheffen door een vaste omrekeningsfactor af te
spreken: 1 eng. duim = 1" = 2.54 cm. Neen, het is veel erger, dat een dergelijke af
spraak niet voldoende is. Wanneer we b.v. zouden afspreken dat dlle meetlatten, rolcentimeters en schuifmaten die de héle wereld wil gaan gebruiken, vervaardigd zouden
worden in b.v. Purmerend. Wanneer deze maatlatten dan aankomen op de plaats van be
stemming, b.v. in Alaska of Nigeria, dan zijn die latten slechts precies één meter lang,
wanneer we daar ter plaatse de temperatuur even hoog maken als die in Purmerend was
toen de lat gemaakt werd. Want: verreweg de meeste materialen zetten uit als ze warmer
worden en krimpen, als ze kouder worden. De ene stof wat meer dan de ander, terwijl bij
houten latten ook de vochtigheidsgraad, d.w.z. de hoeveelheid water die er in opgezogen
kan worden, een grote rol speelt bij de maatveranderingen.
Stel nu eens voor, dat we een stevige, stalen lat als basis gebruikten, waarmede alle
andere latten vergeleken moeten worden. Die basis-lat, die we dan de standaard-maat
zouden moeten noemen zou dan veel in handen komen, misschien krom trekken, kortom,
na een aantal jaren was die meter geen meter meer.
In het bovenstaande wordt wat dieper ingegaan op de moeilijkheid om een lengtemaat
te bewaren voor nu en later, voor warmte en koude. In feite gelden deze overwegingen

voor

alle andere maten, of zoals we dat liever zeggen, voor meetgrootheden of meet-

waarden, onverschillig of het nu tijd of frequentie of weerstand betreft.
Het gaat er dus om, een "standaard" te verkrijgen en die te bewaren. Bovendien blijken
vele standaardwaarden met elkaar gekoppeld te zijn. De wet van Ohm zegt: U = 1 x R.
Maar dit houdt .tevens in, dat we niet op een zeker ogenblik de Standaard-volt mogen
herzien, wanneer we niet tevens de Standaard-ohm en de Standaard-ampère onder de
loep nemen. Nu zijn de standaardwaarden veelal in definities, dus in woorden vastge
legd. Maar dan blijkt, dat ook de tijd een woordje mee gaat spreken, want bij de bepa-
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HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND (HCNN)
In drukwerk worden de symbolen voor grootheden met schuinstaande letters aangegeven, de symbolen voor eenheden
rechtopstaande letters.
EENHEDEN ')

GROOTHEDEN •)

stroom
magnetomotorische kracht
stroomdichtheid
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elcctrische potentiaal
elcctrische spanning, po
tentiaalverschil
elcclromotorischc kracht
eleo
lading, hoeveelheid
h
triateit
weerstand
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geleidingsvermogen,
geleiding________
vermogen

P
QofP,

blind vermogen, reactief
vermogen____________
schijnbaar vermogen
energie

SofP,
W

arbeid

C

capaciteit

U

elcctrische veldsterkte

D

dièlectrische constante
dièlectrische verplaatsing
elcctrische flux
electrisch moment
electrische polarisatie
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CO
UJ
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E.(F)*«)

«*)D
P
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electrische polariseerbaarheid
soortelijk geleidingsvennogen, soortelijke geleiding
soortclijkc weerstand
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O

coëfficiënt van zelfinductie

L

V]

cc

z
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U
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coëfficiënt van wederkerige
inductie
permeabiliteit
magnetische veldsterkte

P‘)

H

magnetische inductie
magnetische flux

B

magnetisch moment
magnetische polarisatie
magnetisatie

m
M
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coulomb =
— ampèresecurtde
megohm
ohm b
■=» volt per ampère
Siemens —
— ampère per volt
kilowatt
watt b
— joule per secunde
kilovoltampère
volt ampère

c-

- Asec
MQ

n-V/A
S
A/V
kW
W-

Grootte
IA
10-A
10‘A/m*
1 A/m»
10'V
1 V
10-V

[0
[L-I]

W

1 Asec

[TI]

10' V/A

[/-V]

l V/A
1 A/V

[/ V-J

10'VA
1 VA

[IVj

= J/scc
kVA
VA

in L, T, /, V*)

10* VA
1 VA

10* VAsec
Ml
megajoule *)
1 VAsec
wattsecunde —
- VAsec — voltampèresecunde —
— joule —
— voltcoulomb
Fl Asec/V
farad —
-C/V
— coulomb per volt
10-Ascc/V
mikrofarad
10- Asec/V
nanofarad
10—Asec/V
pikofarad
pF
V/m volt per meter —
1 V/ra
— N/Ascc
— newton per ampèrcsccundc
1 Asec/Vm
F/m
farad per meter
1 Asec/m*
coulomb per vierkante meter
C/m»
C
1 Asec
coulomb
flm
1 Asecm
coolombmeter
coolombmeter per kubieke meter, Cm/m»,
l Asec/m*
C/m»
coulomb per vierkante meter
Cm*/V
1 Asecm'/V
coulomb vierkante meter per volt
S/m
1 A/Vm
Siemens per meter
A/Vns
ampère per voltmetcr
Ite'/m,
1 Vm/A
ohm vierkante meter per meter,
ohmmeter
flm
henry —
H—
1 Vsec/A
— weber
___ r per ampère —
= Wb/A -Vsec/A
— voltsecundc per ampère

'« -

m
[77V]

[TIV-]

$

G

z

ampère
milliampère
ampire per vierkante millimeter
ampère per vierkante meter
kilovolt
volt
millivolt

DIMENSIES

| Symbool
A
mA
A/mm'
A/m»
kV
V
mV

E
Q

o
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Naam

Symbool

Naam

J

magnetische polarisecrbaarheid

•*)

henry per meter
ampère per meter —
— newton per voltsecundc
weber per vierkante meter
— voltsecundc
webermeter
webermeter per knbleke meter
ampère per meter
newton per voltsecundc
weber vierkante meter per ampère

H/m
A/m —
- N/Vscc
Wb/m'
Wb-

1 Vsec/Am

[L-VJ
[L-T/V-]
[L-77]
[Tl]
[h77]

TZ7W
[LT1V-1]
[L-IV-]

[EFvT
[77—V]

[L-77-V]

1 A/m

[ï^n

1 Vscc/m*

[1.-7V]

— Vsec

1 Vsec

[TV]

Wbm
Wbm/m'
A/m

1 Vsec
1 Vscc/m»
1 A/m

[LTVJ
[L-'TV]

Wbm'/A

1 Vsecm'/A

[L»T7-V]

N/Vscc

[L-V]

Zie de toelichtingen op de achterzijde.
icn het nodig is, onderscheid te maken tussen effectieve waarden en ogenblilcswaarden van grootheden,'verdient het aanling, in het eerste geval dc symbolen met hóófdletters en in het laatste geval de symbolen met kleine le tters te schrijven.
Vtrrolg achterzijde
Gebruik bij voorkeur het niet tussen haken geplaatste symbool.

HET PRAKTISCHE EENHEDENSTELSEL
ELECTRICITEIT EN MAGNETISME

N 1223

(STELSEL VAN GIORGI)
SEPTEMBER 1953
AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN HCNN

UDC: 003

Zo wordt door het Ned. Normalisatie Instituut (N.N.I.), Polakweg 5, Rijswijk (ZH),
deze materie vastgelegd.
Voor informatie Nederlandse en buitenlandse normen 070-906800, toestel 21-25 en 26.
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ling van de ampère wordt gesproken over een hoeveelheid metaal, die in een bepaalde
tijd wordt neergeslagen in een galvanisch bad. Helaas moet het bad een bepaalde tem
peratuur bezitten, anders klopt het verhaal niet en bovendien wordt de hoeveelheid
neergeslagen materiaal weer gewogen, dus de gewichtseenheid zit er óók in; evenals de
zwaartekracht van de aarde, die helaas weer niet op alle plaatsen ter wereld even groot
is, maar die toch een grote invloed op ons gewicht heeft.
Het verband tussen al deze waarden nu is vastgelegd in een stelsel, het Praktische Een
hedenstelsel, afgekort tot M.K.S.A. stelsel (meter, kilogram, seconde, ampère) dat door
alle technisch werkende landen is aanvaard, zowel door vriend als door vijand. Hiervoor
worden regelmatig normalïsatie-congressen gehouden; in ons land worden deze zaken
beheerd door Het Nederlands Normalisatie Instituut (N.N.I), dat hiervoor z.g. normbladen uitgeeft. Het Praktisch Eenhedenstelsel, dat afgeleid is van het stelsel van Giorgi
vinden we onder no. N 1223.
De lengte-standaard is de meter in dat stelsel; tot dusver heeft men deze meter uitge
voerd in platina en hem opgeborgen in Sèvres bij Parijs, in een vertrek waar een tempe
ratuur van 15 C wordt gehandhaafd. Deze meter is reeds in 1806, dus tijdens de regering
van Napoleon ingevoerd; men is toen de omtrek van de aarde gaan meten en heeft toen
één veertigmillioenste deel daarvan als standaard gekozen. Thans blijkt dat de toenma
lige meting (die onder leiding stond van D.F J. Arago) zeer onnauwkeurig geweest is,
maar men heeft de meter maar niet meer veranderd. De meter ligt in een glazen kistje
en is voorzien van ingegraveerde streepjes, die echter slechts met de microscoop afge
lezen en vergeleken mogen worden. Vele grote landen bezitten een duplicaat. Thans
echter heeft men een nóg nauwkeuriger methode om deze waarde in alle landen ter
wereld vast te leggen of te reproduceren; alle stoffen zenden bij verhitting lichtstralen
uit, die in een zéér vaste frequentie trillen. Men heeft nu gekozen de rode lijn uit het
kleurspectrum, dat het metaal cadmium uitzendt bij verhitting en die tot standaard ver
heven. De meter bedraagt zóveel maal die golflengte.
Het was nodig op deze standaardisering eens wat dieper in te gaan; we zien namelijk
duidelijk, dat alles betrekkelijk is. Wij behoeven in onze metingen heus niet de hoogst
mogelijke nauwkeurigheid toe te passen, maar dan komt de vraag: hóe groot mag dan de
onnauwkeurigheid zijn? Of, meer wetenschappelijk gezegd: hoe groot is onze fouttolerantie (tolereren is dulden)? Wij zullen op deze vraag ingaan bij elk der betrokken
metingen.
Wat gaan we meten ?
Elektronische apparatuur is een samenstel van weerstanden, condensatoren en spoelen.
In het algemeen is het prettig om de waarden, die op deze onderdelen vermeld staan te
kunnen nameten; dat wordt dus een ohm-meter, een capaciteits-meter en een zelfinductie-meter.
Verder werken deze toestellen met elektrische spanningen; gelijkspanning en wissel
spanning; wij willen deze kunnen meten. Ook de daarbij optredende stromen moeten we
kunnen meten, terwijl we uit de aard der zaak ook de frequenties van deze wisselstromen
moeten kunnen vaststellen.
Tot zover zouden we van statische metingen mogen spreken; het apparaat is voorzien van
de benodigde spanningen, maar het verricht (nog) niet zijn functies. En nu gaat het werken.
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afb. 1
Een universeelmeter in zak
formaat is de
AVO-MULTIMINOR met in
totaal 19 meetgebieden.
(Amroh N.V.)

afb.3
De hall-generator
(een halfgeleider)
waarmede de sterk
te van een magne
tisch veld gemeten
kan worden.
(Siemens)

afb.2 Service generator PM 5320 speciaal
ontwikkeld voor 't afregelen van
TV ontvangers (Philips).

Is het nu een radiötoestel dan komen er gemoduleerde r.f. wisselspanningen bij gering
vermogen aan te pas en gaat het ons om een a.f. uitgangssignaal, bij een bepaald ver
mogen. Deze a.f. signalen komen in aanmerking voor vervormings-percentage-metingen.
Betreft het een zender, dan zullen we vrij grote hoogfrequente wisselstromen moeten
meten; een hittedraadampèremeter is wel niet het nauwkeurigste, maar toch wel het
eenvoudigste meetinstrument; nauwkeuriger is de thermokoppel meter.
Bij radarapparatuur gaat het ons om pulsverschijnselen, blokspanningen, evenals bij televisieapparaten. Dit zijn verschijnselen die we beter met een geschreven kromme dan met
een meteruitslag kunnen beoordelen; het aangewezen meetinstrument hiervoor is de
oscilloscoop, waarin de katodestraalbuis de hoofdrol vervult.
Toch zal het niet altijd mogelijk zijn het apparaat dat in onderzoek is te meten tijdens
zijn normale functie. Meestal is het beter wanneer we op de ingangsklemmen een speciaal
signaal brengen. Dit signaal is dan afkomstig uit een meetgenerator, die voor de radio
techniek r.f. signalen voortbrengt, al of niet gemoduleerd met een a.f. signaal. Voor de
radartechniek worden blokpulsen doorgegeven van bepaalde tijdsduur voor zover het de
ontvangschermen betreft. Voor het meten van pulsen van zéér korte tijdsduur, zo van
0,1 /x seconde bestaan pulspiek-voltmeters. We zullen ook deze behandelen.
Voor televisie geven we bloksignalen uit de z.g. balkengenerator om het video-gedeelte
te beproeven en wobbelzenders om het r.f. en vooral m.f. gedeelte te onderzoeken op b.v.
de doorgelaten bandbreedte en de vorm van de doorlaat-kromme.
Naast de reeds genoemde onderdelen spelen buizen, transistoren en geli jkrichters een
grote rol; het is noodzakelijk dat zij getest worden en geselecteerd, zowel wanneer ze
nog nieuw zijn als wanneer ze aangetroffen worden in een apparaat dat niet goed func
tioneert.
Documentatie
Wanneer we nu over alle meetinstrumenten beschikken die er maar bestaan en weten hoe
we er mee om moeten gaan, dan zal het aan de hand van de gevonden meetwaarden
veelal mogelijk zijn de oorzaak van een fout te vinden. Er bestaat een aantal routinemetingen, die steeds zin hebben; net zoals het kijken of er benzine in de autotank zit
vóórdat we de motorkap optillen. Dus kijken of de voedingsspanningen er zijn.
Maar het oordeel of in de circuits de spanningen juist zijn zal steeds veel tijd vragen
wanneer we niet beschikken over een fabrieks-documentatie.
Vooral bij ingewikkelde apparatuur vergt het héél veel tijd om te zoeken naar de plaats
waór we moeten meten en om uit te denken hoe hoog daar de stroom of spanning moet of
mag zijn. Het zich verdiepen in het hoe en waarom, dus het werken zonder documentatie
is uiterst leerzaam maar tijdrovend. We kennen de terughouding, vooral van de nederlandse apparatenfabrikanten, om de schema's vrij te geven, meestal gebaseerd op de
bezwaren van de officiële reparateurs. In andere landen geeft men de schema's gewoon
vrij voor publicatie in de vakbladen, terwijl sommige fabrikanten zelfs de gehele docu
mentatie bij het apparaat afleveren.
Meetapparaten
We hebben thans het terrein van de metingen verkend en gaan ons thans eens wagen aan
een overzicht van de voor ons bereikbare meetapparatuur.
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afb. 4. Buisvoltmeter, wisselspanning en gelijkspanning met meetkop.
GM 6000 (Philips).
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afb. 5.

afb. 6

Elektrostatisch voltmeter voor zeer
hoge spanningen (10.000-50.000 volt)
Systeem Starke-Schroeder,
fabr. Dr. Ing. R. Schroeder.

Katodestraal oscilloscoop (X-Y type).
GM 5639, Philips.
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We beginnen met volt- en ampèremeters. Deze worden weer onderverdeeld in weekijzerinstrumenten en draaispoelinstrumenten. De draaispoelvolt- en ampèremeters zijn de
meest gebruikte in de elektronische techniek.
Deze apparaten geven een wijzeruitslag en hiervoor is een zekere hoeveelheid elektrisch
vermogen vereist en dat vermogen moet extra geleverd worden door het te meten object.
In vele gevallen zal dit extra vermogen zó zeer de oorspronkelijke toestand veranderen,
dat de aflezing heus geen beeld geeft van de toestand vóór het meten. We denken hier
aan het meten van b.v. spanning op het schermrooster van een buis. Het stroomverbruik
van dat schermrooster is miniem, de serieweerstand die naar de + hoogspanningsklem
gaat is groot en wanneer we nu tussen het schermrooster en aarde een meter schakelen
die óók stroom gebruikt, nu, dan daalt de spanning.
Wat we meten is dus niet de werkelijkheid. Nu is er wel een list om tóch met een ge
wone draai spoel meter die spanning zonder verlies te meten n.l. de compensatie-meting
en we komen daar heus wel op terug, maar het is veel gemakkelijker om een voltmeter
te gebruiken die géén extra belasting geeft, of een zéér geringe. We gebruiken dan de
z.g. buisvoltmeter, afgekort B.V M. die vrijwel algemeen ingeburgerd is.
De hier genoemde draaispoel instrumenten zijn uitsluitend bestemd voor gelijkspanningen
en stromen.
Om wisselspanningen te meten waarvan de frequentie niet boven b.v. 10000 Hz gaat,
dus a.f. wisselspanningen en - stromen kunnen we stellig z.g. weekijzerinstrumenten
gebruiken, maar omdat deze nog al veel energie verbruiken is een draaispoel instrument
met gelijkrichtcel verkieslijker voor specifieke a.f. metingen, terwijl we het goedkopere
en robuuste weekijzerinstrument uitsluitend gebruiken voor wisselspanningen van 50 a
400 Hz. Helaas is de schaal van laatst genoemde soort instrumenten verre van lineair,
d.w.z. de afstand tussen de cijfers 5 en 6 op de schaalverdeling is groter dan die tussen
1 en 2 en de afstand tussen 9 en 10 is weer veel groter dan die tussen 5 en 6. Voor r.f.
wisselstromen gebruiken we thermokoppel meters.
In feite is de moderne gelijkspannings-buisvoltmeter niets anders dan een buisvoltmeter
voor wisselspanning, waarbij de te meten gelijkspanning eerst omgezet wordt in een
wisselspanning met behulp van een chopper, een dubbelpolige omschakelaar die ca. 400
keer per seconde omschakelt. Op deze manier ontgaan we de gelijkstroomversterker,
die nog wel eens hoofdbrekens bezorgt door zijn geringe stabiliteit.
Komen we in de hoge gelijkspanningen terecht, zoals bij televisie, dus 10 ö 20.000 volt,
dan kunnen we helemaal geen extra vermogen afnemen, omdat deze spanningsbron zeer
krap bemeten is. (De beeldbuis neemt maar ca. 35 /jA). Dan blijft er niets ander over
dan de elektrostatische voltmeter, waarbij de statische aantrekkingskracht tussen de
beide elektroden een lichte draaiing van een spiegeltje veroorzaakt. Het door een lampje
op dit spiegeltje geworpen licht kaatst terug op een schaaltje en kan daarop worden af
gelezen.
Daarnaast is het mogelijk gebleken om met gevoelige draaispoelinstrumenten en serieweerstanden van hoge waarde een betrouwbare meting te verkrijgen. Het hoofdprobleem
schuilt hier in de vereiste isolatie, die voor deze spanningen nodig is om levensgevaar
af te wenden.
Naast deze meters waarbij een naald of wijzer op een schaal aanwijst komen thans de
z.g. digitale meters kun plaats ingenomen. Hier wordt dus in getallen de waarde aangegeven, soms in 4 of meer decimalen. Voordeel: snel en foutloos aflezen door ongeschoolden.
Om frequenties te meten gebruiken we L-C-kringen, waarbij de schaal van de variabele
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afb. 7
Meetgenerator voor het afregelen van FM en AMontvangers, AS2 (Grundig-H & B).

afb. 8
Schakelende meter, voor het
besturen van verwarmings
apparaten (ovens e.d.) (Nieaf)

<

afb. 9
Transistor Analyser van AVO, een op batterijen werkend instrument
voor het meten van transistoren onder bedrijfsomstandigheden.
(Amroh N.V.)
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C geijkt is in kHz. Natuurlijk moeten we een indicatie hebben, dat onze meet-kring op
dezelfde frequentie staat afgestemd als de te meten zender of oscillator.
Bij een héél andere meetmethode worden de positieve sinustopjes van de te meten wissel
spanning geteld. Voor frequenties van b.v. 100 MHz betekent dat 100 Mega cycles per
seconde; dus 100.000.000 sinus topjes per seconde.
Nu is dat tellen van die sinustopjes heus niet zo'n kunst; véél moeilijker is het om vast
te stellen wat nu precies 1 seconde is, want zó lang mogen we het telmechanisme maar
laten tellen, niet korter en niet langer.
Voor netspanningen ligt dat eenvoudiger; daarvoor hebben we de tongen-frequentiemeter waarbij ca. 10 ijzeren tongetjes gemonteerd zitten in het veld, dus onder de in
vloed van een spoel, die aangesloten wordt op de te meten spanning. De tongetjes zijn
verschillend van lengte; we mogen zeggen dat ze mechanisch op lengte gemaakt ofwel
afgestemd zijn. Eén van de tongetjes trilt maar mee onder invloed van de spanning en
op de schaal er boven lezen we de frequentie af.
Alle metingen die hierboven beschreven zijn kunnen we ook meten met de oscilloscoop,
waarbij op het scherm van de katodestraalbuis een lijn of kromme geschreven wordt. Met
behulp van een ijking die van te voren plaats gehad heeft, lezen we nu de waarde af.
Deze oscilloscopen zijn meestal voorzien van ingebouwde versterkers, die aperiodisch
zijn (dus niet afgestemd worden) en breed van doorlaatkromme. Dit kan men dus meetversterkers noemen, die de te meten kring niet noemenswaard belasten.
Dit zijn dus de meetindicatoren; daarnaast gebruiken we dus de meet-generatoren, die
ons een signaal geven, dat voor de betrokken meting gewenst is.
Voor radiogebruik kennen we meetgeneratoren die in 5 ö 6 aansluitende trappen het ge
hele bereik van 100 kHz tot 100 MHz geven.
De m.f. zit er dan ook in. Intem vinden we meestal een a.f. generator die op 400 Hz,
maar ook vaak op 1000 Hz vast ingesteld is. Voor het beproeven van versterkers en
andere audio-apparaten is het gewenst te beschikken over z.g. toongenerotoren, waarin
trillingen opgewekt worden van 30 tot 15.000 Hz. We kennen daarbij de zwevingstoongenerator en de R-C generator.
Voor televisie en het bijbehorende geluid worden de frequenties hoger; bovendien
spreekt hierbij de noodzaak van goed afgestemde m.f. kringen een zeer gelangrijke rol,
zodat een inrichting nodig is om het gehele m.f. frequentie bereik "door" te stemmen,
snel een aantal malen achter elkaar. We noemen dat naar amerikaans voorbeeld de
wobbler.
Als indicatie-instrument is hierbij de oscilloscoop onontbeerlijk.
Voor video-frequenties wekten we, zoals we reeds zagen, signalen op in de balken- of
blokkengenerator; ook hier is de oscilloscoop het enig mogelijke indicatie-instrument.
Tenslotte willen we nog wijzen op de oscilloscoop, die ons in staat stelt om op ons gemak
te zien, hoe een inschakelstroomstoot van een transformator of een ander éénmalig en
kortstondig optredend verschijnsel heeft plaats gevonden; verschijnselen die niet zo snel
verlopen leggen we op een papierstrook vast met behulp van een schrijvende meter,
waarbij zelfs gebruik gemaakt wordt van gespoten inktstraaltjes. Met sommige apparaten
kunnen we zelfs tot ó verschijnselen gelijktijdig op één strook papier vastleggen.
We hebben hiervoor 2 mogelijkheden: de foto-camera met films, die normaal ontwikkeld
en afgedrukt worden of met Polaroid films, Waarvan de afdrukken onmiddellijk voor 't
gebruik gereed zijn.
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Daarnaast bestaat de z.g. Blauschreïber, waar de kromme op het beeldscherm blijft staan,
desnoods 14 dagen, doch op elk moment uitgewist kan worden.
In al deze gevallen moeten we er voor zorgen, dat de krommen van een wederkerend
verschijnsel op één en dezelfde plaats "geschreven" worden; daarom moet de oscilloscoop getriggerd worden. Gaat het om een éénmalig verschijnsel, dan moet het signaal
tevens vertraagd worden t.o.v. de triggerpuls, om te maken, dat het beeld niet links ergens
voor ons onzichtbaar op het scherm komt, maar meer naar 't midden.
Voor het meten van losse condensatoren, weerstanden en spoelen is de brugschakeling
de aangewezen methode, willen we niet vervallen inde hoge kosten van meetgenerator
plus frequentiemeter plus buisvoltmeter.
Om een weerstand in de schakelingen te meten zijn geen duivelskunsten vereist maar
dat is wèl het geval wanneer we condensatoren in de apparatuur willen meten en er
laag-ohmige zaken als weerstanden of spoelen overheen geschakeld zijn. In dat geval
gebruiken we amerikaanse apparaten, als de Sprague lektester die vrij behoorlijke re
sultaten geven.
Bij de hierbovengenoemde draaispoelmeetinstrumenten wordt gebruik gemaakt van een
permanente magneet, terwijl de te meten stroom door een bewegende spoel loopt. De
Engelse naam voor deze meetinstrumenten is tekenend: Moving coil ïnstruments. *)
Naast de draaispoelmeter bestaat er een z.g. kruisspoelmeter, waarbij twee spoelen een
rol spelen in een magnetisch veld. Deze meter heeft een specifieke rol: het meten van de
aardingsweerstand van b.v. een bliksemafleider.
Deze apparaten zijn nl. voorzien van een eigen stroomvoorziening (handgenerator of
batterij met omvormer). De spanning mag geen invloed op de meetresultaten hebben,
Vandaar de toepassing van deze z.g. quotiënt meters.
Weereen andermeterrype gebruikt in 't geheel geen permanente magneet, doch slechts
een draaispoel in een elektromagneet. Deze z.g. elektrodynamische meters vinden we
o.a. in watt meters, waarin zowel de spanning als de stroom een rol spelen.
Tenslotte zijn er draaispoelmeters zonder terugstel veren. Ze geven een uitslag en blijven
daar staan. Het zijn z.g. ballistische meters, die o.a. bij het bepalen van de magnetische
veldsterkte toegepast worden. Ze moeten zuiver horizontaal worden opgesteld.
Hiervoor heeft men echter een zeer veel aantrekkelijker werktuig gevonden in de z.g.
hallgenerator. We zullen in de volgende lessen al deze instrumenten de revue laten
passeren.
Het is noodzakelijk dat we weten hoe nauwkeurig ons meetapparaat is en tot welke groep
het behoort. We hebben hierbij voornamelijk het oog op de draaispoelmeter en andere
wijzerinstrumenten, die n.l. in vele meer gecompliceerde meetinstrumenten als indicator
(= aanwijsïnstrumenf) dienst doen.
De bereikbare nauwkeurigheid van de meetresultaten is uit de aard der zaak altijd be
grensd. Er zijn drie soorten van fouten aanwijsbaar:
a) fouten veroorzaakt door aflezing
b) fouten veroorzaakt door de gebruikte meetinstrumenten
c) fouten veroorzaakt door de toegepaste meetmethode.
*) Bij al deze meters wordt de wijzer in de nulstand gebracht door een terugstelveertje.
Dit is echter niet het geval bij de volgende meter.
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Daarnaast bestaat de z.g. Blauschreiber, waar de kromme op het beeldscherm blijft staan,
desnoods 14 dagen, doch op elk moment uitgewist kan worden.
In al deze gevallen moeten we er voor zorgen, dat de krommen van een wederkerend
verschijnsel op één en dezelfde plaats "geschreven" worden; daarom moet de oscilloscoop getrïggerd worden. Gaat het om een éénmalig verschijnsel, dan moet het signaal
tevens vertraagd worden t.o.v. de triggerpuls, om te maken, dat het beeld niet links ergens
voor ons onzichtbaar op het scherm komt, maar meer naar 't midden.
Voor het meten van losse condensatoren, weerstanden en spoelen is de brugschakeling
de aangewezen methode, willen we niet vervallen inde hoge kosten van meetgenerator
plus frequentiemeter plus buisvoltmeter.
Om een weerstand in de schakelingen te meten zijn geen duivelskunsten vereist maar
dat is wèl het geval wanneer we condensatoren in de apparatuur willen meten en er
laag-ohmige zaken als weerstanden of spoelen overheen geschakeld zijn. In dat geval
gebruiken we amerikaanse apparaten, als de Sprague lektester die vrij behoorlijke re
sultaten geven.
Bij de hierbovengenoemde draaispoelmeetinstrumenten wordt gebruik gemaakt van een
permanente magneet, terwijl de te meten stroom door een bewegende spoel loopt. De
Engelse naam voor deze meetinstrumenten is tekenend: Moving coil instruments. *)
Naast de draai spoel me ter bestaat er een z.g. kruisspoelmeter, waarbij twee spoelen een
rol spelen in een magnetisch veld. Deze meter heeft een specifieke rol: het meten van de
aardingsweerstand van b.v. een bliksemafleider.
Deze apparaten zijn nl. voorzien van een eigen stroomvoorziening (handgenerator of
batterij met omvormer). De spanning mag geen invloed op de meetresultaten hebben,
Vandaar de toepassing van deze z.g. quotiënt meters.
Weereen ander meterrype gebruikt in 't geheel geen permanente magneet, doch slechts
een draaispoel in een elektromagneet. Deze z.g. elektrodynamische meters vinden we
o.a. in watt meters, waarin zowel de spanning als de stroom een rol spelen.
Tenslotte zijn er draai spoel meters zonder terugstel veren. Ze geven een uitslag en blijven
daar staan. Het zijn z.g. ballistische meters, die o.a. bij het bepalen van de magnetische
veldsterkte toegepast worden. Ze moeten zuiver horizontaal worden opgesteld.
Hiervoor heeft men echter een zeer veel aantrekkelijker werktuig gevonden in de z.g.
hallgenerator. We zullen in de volgende lessen al deze instrumenten de revue laten
passeren.
Het is noodzakelijk dat we weten hoe nauwkeurig ons meetapparaat is en tot welke groep
het behoort. We hebben hierbij voornamelijk het oog op de draaispoelmeter en andere
wijzerinstrumenten, die n.l. in vele meer gecompliceerde meetinstrumenten als indicator
(= aanwijsinstrument) dienst doen.
De bereikbare nauwkeurigheid van de meetresultaten is uit de aard der zaak altijd be
grensd. Er zijn drie soorten van fouten aanwijsbaar:
a) fouten veroorzaakt door aflezing
b) fouten veroorzaakt door de gebruikte meetinstrumenten
c) fouten veroorzaakt door de toegepaste meetmethode.
*) Bij al deze meters wordt de wijzer in de nulstand gebracht door een terugstelveertje.
Dit is echter niet het geval bij de volgende meter.
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a) De waarnemingsfouten ontstaan door onvoldoende zorg bij het aflezen, door grov?
wijzers en streepjes op de schaal en door verschilzicht of parallax. Op deze punten
zullen we later nader ingaan.
b) De fouten van het meetinstrument zelf kunnen het gevolg zijn van velerlei oorzaken,
b.v. ijkfouten, verandering van de metergrootheden zoals verslappen van de terugstelveertjes, achteruitgang van de permanente magneten, wrijving in de lagering, elas
tische nawerking, uitwendige elektrische of magnetische velden, temperatuur enz.
We kunnen een fout zien als een afwijking van de werkelijke waarde.

f

afb. 12
Een eenvoudig "doormeetkastje" van Gossen
(foto Telefunken).

t

afb. 13
Een draaispoelmeter, waar
bij de spoel is "opgehangen"
tussen twee gespannen bronsdraadjes, een z.g. spanbandmeter.
Doorsnede-model van Pekly
(Fr.).
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Moeten wij 60 V aflezen doch wijst de meter slechts 59 V aan, dan hebben we te
maken met een fout van 1 volt.

^qq

Dit is de z.g. absolute waarde; het percentage van die fout is dan 1/60 = 1,6*% (= -777).
6U
We hebben hier met een te lage aanwijzing te maken en spreken dus van een min fout.
Wijst de meter te hoog aan, dan spreken we van een plus fout.
Het is wel duidelijk, dat het veel ongunstiger is wanneer we 1 volt afwijking hebben
bij een aflezing van 3 volt, dus links op de schaal, dan wanneer een fout van 1 volt
rechts op de schaal zit, dus 91 V inplaats van 90 volt. In ‘t eerste geval is de fout
1/3 = 335*%, in 't tweede geval 1/90 = 1,1%.
Het is dan ook gebruikelijk de fout niet in getallen, (dus in absolute waarde) uit te
drukken, maar in procenten, gerekend op het eind van de schaal, dus % van de eind
waarde .
Er bestaan meters in verschillende nauwkeurigheidsklassen, terwijl in die klassen een
getal de nauwkeurigheid in procenten aangeeft.
precisiemeters

:

klassen 0,2 en 0,5

bedrijfsmeters

:

klassen 1,0 - 1,5 en 2,5

Verder wordt aangegeven of hier sprake is van een weekijzerinstrument, een draaispoelinstrument of een draaispoelinstrument met gelijkrichtcel.
Op de schaal van elk instrument (draaispoel of weekijzer) staat aangegeven met
welke klasse en met welk soort apparaat we te doen hebben. De klasse wordt vermeld
in een driehoekje, terwijl in een ster de hoogst toegelaten spanning vermeld wordt.
In de tabellen zien we de genormaliseerde symbolen van diverse meetinstrumenten,
c) Fouten tengevolge van de toegepaste meetmethode.
Het spreekt vanzelf, dat het geen zin heeft in onze berekeningen b.v. tot in 3 deci
malen te werken, wanneer de nauwkeurigheid van ons meetinstrument maar 1,5% be
draagt.
Wanneer we trouwens met meer dan één meetapparaat werken bij een onderzoek, be
staat de kans dat de fouten bij elkaar opgeteld worden, als er sprake is van uitsluitend
plus of uitsluitend min-fouten'.
Ook maken we vaak grote fouten, wanneer we als meetresultaat twee hoge afgelezen
waarden van elkaar moet_eLn_aftrekken.
Neem nu maar eens aan, dat onze einduitkomst a gelijk is aan b-c. We meten eerst dat
c b.v. 85 V is; We wisten reeds dat de meter een fout van + 1,5% heeft. Meting van b
geeft als resultaat: b = 87 V, doch bevat een fout van -1%.
In werkelijkheid is c dan 85 + 1,5 % = 85 + 1,28 = 86,28 V.
b is dan 87 - 1 % = 87 - 0,87 = 86,13 V.
a is in werkelijkheid 86,28 - 86,13 = 0,15 volt, terwijl we aflezen 87 - 85 = 2V.
Dat scheelt nog al even, maar dergelijke fouten moeten we voorkomen door een ande
re meetopstelling te kiezen.
Resumerend kunnen we zeggen: wanneer meetresultaten met een nauwkeurigheid van
b.v. 0,1 % vereist worden, dan dient ieder van de toegepaste meetapparaten minstens

een

nauwkeurigheid te bezitten die 10 x zo groot is. De nauwkeurigheid is dan 10 x

zo groot en de tolerantie heeft een 10 x zo kleine waarde, in dit geval 0,01 %.
Dit is dan de inleiding; in de volgende lessen zullen we de principes van meetapparaten
en hun constructie onthullen, alsmede de manier waarop we ze gebruiken.
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SYMBOLEN VOOR ELEKTRISCHE MEETINSTRUMENTEN

A. Symbolen voor de voornaamste grootheden met hun belangrijkste veelvouden en fracties
kiloampère

kA

watt

W

ampère

A

megavar

Mvar

milliampère

mA

kilovar

kvar

microampère

fj A

var

var

kilovolt

kV

megahertz

MHz

volt

V

kilohertz

kHz

millivolt

mV

hertz

Hz

microvolt

MV

megohm

MQ

megawatt

MW

kilo-ohm

kn

kilowatt

kW

ohm

n

B. Symbolen voor de stroomsoort die met het instrument wordt gemeten
Gelijkstroom
Wisselstroom
Gelijk- en wisselstroom
Driefazenwisselstroom met één stroomcircuit en één spanningsei reu it

%

Driefazenwisselstroom, met twee stroomcircuits en twee spanningscircuits

%

Driefazenwisselstroom, met drie stroomcircuits en drie spanningscircuits

%

C. Symbolen voor de beproevingsspanning
Beproevingsspanning 500V
Beproevingsspanning hoger dan 500V (b.v. 2kV)

&

Isolatie-beproeving niet uitgevoerd.

☆

D. Symbolen voor gebruiksstand
Instrument geijkt voor gebruik met schaal verticaal
Instrument geijkt voor gebruik met schaal horizontaal
Instrument geijkt voor gebruik met schaal hellend (b.v. 60°)
t.o.v. het horizontale vlak
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E. Symbolen voor de nauwkeurigheidsklasse
Klasse-index (b.v. 1,5) voor het geval dat de fouten worden uitgedrukt in procenten van
de bovenste grens van het meetgebied.

t.s

Klasse-index (b.v. 1,5) voor het geval dat de fouten worden uitgedrukt in procenten van
de schaal lengte.
Klasse-index (b.v. 1,5) voor het geval dat de fouten worden uitgedrukt in procenten van

®

de aangegeven waarde.
Aanduiding van begin of eind van het meetgebied wanneer dit niet samenvalt met begin
of eind van de schaal, (b.v. bij de waarde 2)

■ -2 .

F. Symbolen voor de werkingswijze van het instrument en de toebehoren

ü
Q

Draaispoelinstrument met permanente magneet
Quotiëntmeter met permanente magneet
Draaimagneetinstrument

-o-

Draaimagneet quotiëntmeter

£
Q

Weeki jzerinstrument
Weekijzerinstrument met gepolariseerd blik
Weeki jzerquotiëntmeter
Elektrodynamisch instrument zonder ijzer
Ferrodynamïsch instrument (elektrodynamisch met ijzer gesloten magnetisch circuit)
Elektrodynamische quotiënt of differentieel-meter (zonder ijzer)
Ferrodynamische quotiëntmeter

0
©

Inductie-instrument
Inductie-quotiëntmeter

V

Hittedraad- instrument
Bimetaal instrument (temperatuurmeter)

=L

Elektrostatisch instrument

T

1

Tongenresonantiemeter
Thermo-omvormer zonder isolatie van het element
Thermo-omvormer met geïsoleerd element
Draaispoel instrument met ingebouwde geïsoleerde thermo-omvormer
Draaispoel instrument met niet ingebouwde niet geïsoleerde thermo-omvormer

Q
Y
0
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Ge I i jkrïchter
Draaispoel instrument met ingebouwde geli jkrichter
Stroomtransformator
Shunt

0

-H-

-H-rb-

Serie Weerstand (R)
Serie zelfinductïe (L)

vflööftr-»

Serie impedantie (Z)

•vwv-»

Instrument met elektrostatische afscherming
Instrument met elektromagnetische afscherming

o
o

Astatisch instrument
Grens voor storend magneetveld (b.v. 0,5 millitesla) waarbij de verandering van de aan
wijzing de klasse-index niet overschrijdt.

[IE

Aardingsklem
Nulsteller (correctie mogelijkheid)
Verwijzing naar een afzonderlijk met het instrument meegeleverd document.
Aanwijzend meetinstrument
Schrijvend meetinstrument

A
-O
-O

Eventuele letters of symbolen in bovenstaande blokjes hebben onderstaande betekenis:
voltmeter

V
A

=

W

ampèremeter
wattmeter

Hz

=

frequentiemeter

SI

=

omwentelingenmeter

h

urenteller

Ah

=

ampère-urenmeter

kWh =

kilo-watt-urenmeter

°C

temperatuurmeter

Cos((> =

arbeidsfactormeter

n =

ohmmeter

x =

Ya =
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golflengtemeter
antennestroommeter

(= slagenteller)

\ =
“ =
=

c=3 =

T=

galvanometer
richting van de wijzeruitslag op meter
meter met nulpunt midden op schaal
elektronenstraal oscilloscoop
contactmeter
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Vragen bij de eerste les
1. Wat wordt er met tolerantie bedoeld?
2. Waarom zou men geen weekijzerinstrument gebruiken voor het doen van metingen in
het audio-gebied?
3. Is het verstandig om een radiotoestel af te regelen terwijl het een zender ontvangt?
4. Wat doen we met een wobbelzender?
5. Welke beide metertypen worden het meest toegepast in de elektronische techniek?
6. Wanneer speelt het eigengebruik van een meter een rol?
7. Wat gebeurt er met de energie, die door een meetinstrument gebruikt wordt?
8. Noem eens een bezwaar van een weekijzer instrument.
9. Noem eens een spanning-meetinstrument, dat vrijwel geen energie onttrekt aan de
te meten kring.
10. Vertel eens hoe we de spanningen in een televisie ontvanger, zo van 12- tot 17.000
volt zouden meten (2 manieren).
11. Wat verstaan we onder een digitaal meetinstrument?
12. Waarmede kunnen we snel of minder snel verlopende verschijnselen vastleggen?
13. Welke fouten kunnen er bij het aflezen van een meetinstrument ontstaan?
14. Een meter is bestemd voor het meten' van wisselspanning en bestaat uit een draaispoelsysteem met gelijkrichtcel; de isolatie is beproefd op 1500 volt, de nauwkeurigheidsklasse is 1,5% in de bovenste grens van het meetgebied, terwijl het horizontaal gebruikt
moeten worden. Teken eens de symbolen met inschrift of bijschrift, die op de schaal van
deze meter moeten voorkomen.
15. Vertel welk apparaat onmisbaar is zodra we (zoals bij T.V. en FM) een wobbler gebruiken.
Opmerking. Bij het beantwoorden van de vragen zult U de les nog wel eens op moeten
slaan en dan van achteren naar voren en van voren naar achteren moeten springen, want
er zit geen systematische volgorde in de vragen. Als U iets niet weet, laat dan die
vraag rustig onbeantwoord. Wilt U me iets vragen, dan is U welkom, maar stuur deze vra
gen tegelijk met Uw werk in en niet tussentijds of afzonderlijk. En bepaalt U zich tot
vragen die slaan op de inhoud van deze les. Heus, het beoordelingscijfer voor Uw werk
zal daaronder niet leiden; integendeel heeft een verstandige vraag óók zijn waarde.
En wanneer U meent, dat U er wat te lang over heeft gedaan, zend Uw werk dan tóch
in. Bij ons is U namelijk nooit te laat. En wanneer U om de één of andere reden een tijd
je wilt stoppen, schrijf het dan even: U kunt steeds weer verder gaan, al was 't over drie
jaar.

DR. BLAN
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MEETTECHNIEK
2e les
Wij zullen in deze les twee meetinstrumenten beschrijven, nl. het weekïjzer instrument
en de draaispoelmeter.
HET WEEKÏJZER INSTRUMENT
De oudste weekijzermeter bestaat uit een rechtopstaande spoel, met een ijzeren kerntje
dat via een hefboom aan een wijzer is bevestigd. Omdat het kerntje nooit verder zal
gaan dan tot het middelpunt van de spoel, zal het schaaltje verre van evenredig zijn.
Door een speciale vorm te kiezen kon de schaal worden verbeterd.
Het weekïjzer instrument is feitelijk het goedkoopste meetinstrument, dat reeds vroeg
tijdig zijn intrede in de radiotechniek heeft gedaan.
Deze meter bevat in zijn huidige uitvoering een spoel, waardoor een stroom wordt geleid.
Deze spoel is gewikkeld om een holle buis van isolatie materiaal en binnen in die buis
treffen we een vaste en een draaibare weekijzerstrip aan.
Weekïjzer is een veelgebruikte, maar verouderde benaming voor magneetstaal. Magneetstaal is staal dat uitstekend kan worden gemagnetiseerd, b.v. door er een elektrische
stroom omheen te leiden. Wordt de stroom echter uitgeschakeld, dan verdwijnt het mag
netisme nagenoeg geheel weer. Het overblijvende magnetisme noemen we remanent
magnetisme. Bij weekijzer is dat gering.
De beide stripjes in de koker zijn vaak even lang als de koker; zij zijn gekromd van
doorsnede en liggen vlak tegen de kokerwand aan.
De elektrische stroom in de spoel veroorzaakt een elektrisch veld. De krachtlijnen vinden
binnen in de spoel hun weg door de beide weekijzeren strippen, waardoor deze veranderen
in elektromagneten, die hun magnetisme natuurlijk weer verliezen zodra de stroom niet
meer loopt.
Beide magneten zijn volkomen aan elkaar gelijk; hun noordpolen bevinden zich naast
elkaar en hun zuidpolen eveneens. Volgens de wet dat gelijknamige polen elkaar af
stoten zullen beide magneetjes een zijdelingse afstotende kracht op elkaar uitoefenen,
waardoor het beweegbare een bepaalde stand in zal gaan nemen, welke afhangt a) van
de sterkte van het magnetisme en b) van de z.g. terugstelkracht, die wordt veroorzaakt
door een speciaal veertje. Dit veertje brengt de weekijzeren strip weer in de nulstand
wanneer de stroom wegvalt. Om te maken dat we de meter in alle standen kunnen ge
bruiken, is de wijzer uitgebalanceerd. We zien dat in fig. 4. De beide knobbeltjes aan
de balans staafjes zijn druppeltjes soldeer; vroeger waren dat schroefjes, die na het in
balans brengen werden vast gezet met een beetje verf. Ook gebruikt men nu wel koperdraad-spiraaltjesdie om de gladde staafjes worden verschoven en met lak vastgezet.
Voor het bewegen van de weekijzeren strip is een bepaalde hoeveelheid elektrische
energie vereist, die in de spoel wordt opgenomen en daar in warmte wordt omgezet.
Aan het stripje is een wijzer bevestigd, die langs een schaalverdeling loopt. De wijzer
is in feite niets anders dan een dun stripje aluminium, hol gestampt om wat minder ge
makkelijk te knikken of te buigen wanneer de wijzer in de hoek vliegt bij overbelasting.
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Weekijzerinstrument van Siemens in "exploded view".
Vlak achter de schaal zien we de luchtdempkamer.

Fig. 5
Schaal van een weeki jzerinstrument:
gedrongen in de eerste helft; nietevenredige verdeling.

Dit soort meters is vrij ruim gebouwd; de afstand die de krachtlijnen door de lucht moeten
afleggen is groot en dit alles maakt dat er vrij veel energie wordt vereist. Energie drukken
we in watt (W) uit, wanneer het gelijkstroom betreft en in VA (volt-ampère) wanneer het
wisselstroom betreft. En de benodigde energie wordt uitsluitend bepaald door het aantal
Ampere - Windingen, stroom 1 x het aantal windingen, n. Het maakt daarbij weinig verschil
of de spoel op een hoge spanning wordt aangesloten en er weinig stroom loopt (dus veel
windingen bij weinig stroom), of dat er een grote stroom loopt, maar dat de spanning daar
bij uiterst gering is (dus weinig windingen bij grote stroom). Het hangt er helemaal van af,
waar we de meter voor willen gebruiken.
Bij spanningsmetingen, waarbij de meter dus parallel aan de spanningsbron, b.v. een
batterij, wordt aangesloten, willen we zo min mogelijk stroom benutten voor die meting,
want wat er door de meter loopt is tenslotte allemaal verlies. Dus berekenen we de spoel
zodanig, dat hij direct, zonder voorschakel weerstand op de spanning kan worden aan
gesloten. Er loopt dan weinig stroom, maar we hebben veel windingen nodig.
Willen we echter een stroom meten die door een bepaald voorwerp, b.v. een lamp, loopt,
dan moeten we er voor zorgen dat in de meter niet teveel spanningsvol optreedt, want
die betekent een vermindering van de beschikbare spanning voor die lamp. Dus: weinig
windingen bij een grote stroom.
De weekijzermeter gedraagt zich bij een wisselstroom niet anders dan wanneer er gelijk
stroom door de spoel loopt; bij wisselstroom worden de magneetstrippen omgepoold in het
ritme van de netfrequentie, maar de polen blijven gelijknamig en stoten elkaar dus steeds af.
Meestal wordt de lagering van de meter-as nogal stevig uitgevoerd. De spoel is stevig, kan
groot zijn en is uitgevoerd met draad van ruime doorsnede, die een behoorlijke overbelasting
doorstaat. De weekijzermeter is robuust en kan tegen een stootje.
Eén nadeel is het vrij grote energieverbruik, een vrij groot aantal A.W., een tweede vormt
de schaalverdeling. In het begin is deze nl. sterk gedrongen; als bij alle uitslag (dus
wijzer op het eind van de schaal) 10 V wordt aangewezen, dan is 7 V in het midden van
de -schaal en tussen 0 en 4 valt niet veel af te lezen; voor stroomaflezing gaat het net zo.
Om dit te vermijden heeft men de weekijzeren stripjes een bepaalde vorm gegeven. Verder
heeft men de wikkeling in twee of vier gelijke stukken verdeeld, die we öf alle parallel,
öf in serie, öf twee parallel en twee in serie schakelen. We krijgen dan vier meetgebieden,
maar we mogen dan alleen de rechterhelft van de schaal benutten. Toch hebben de grote
concerns AEG en Siemens thans weekijzerinstrumenten met grote schalen en vrijwel
evenredige schaalverdelingen.
Door spanband constructie — waarop we later terugkomen — heeft men de robuustheid
nog meer verhoogd en het eigen verbruik verlaagd, zodat we zelfs serieweerstanden
kunnen toepassen bij spanningsmeting.
Toepassing: weekijzerinstrumenten worden gebruikt voor meting van netspanning en
stromen waar de nauwkeurigheid van de afgelezen waarde tot 5% mag afwijken van de
werkelijkheid. We zeggen dan dat de tolerantie 5% bedraagt. Bovendien zijn ze robuust
en bestand tegen schokken, terwijl ze niet noemenswaard aan slijtage onderhevig zijn.
De spoel staat vast en de stroomtoevoer behoeft niet over spiralen te lopen. De overbelastbaarheid is groot en de prijs lager dan die van draaispoelinstrumenten.
Tot slot willen we nog even wijzen op een instrument met vaststaande spoel, doch alleen
bestemd voor gelijkstroom: de ampèremeter die we veelvuldig in de auto tegenkomen.
In feite is dit een soort galvanometer.
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Links boven bij fig. 6 zien
we de focaultse demping.
Rechts boven bij fig. 7 zien
we de luchtdemper.

Fig. 6
Meetsysteem van een weeki jzerinstrument voor een draaihoek
van 250° (fabr. Com. Bauer, Zw.).
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Fig. 7
Geheel afgeschermd weekijzer
meetsysteem (A.E.G.).
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Fig. 8
De allereenvoudigste gelijkstroommeter,
zoals we die in auto's nog dagelijks tegenkomen, met nulpunt midden op de schaal. De
spoel is niets anders dan één dikke lus (koperdraad). Het draaisysteem is een klein mag
neetje op een as. Nauwkeurigheid ca. 20%.
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In dit geval zit er een klein magneetje op de wijzer-as. Onder invloed van de stroom
ontstaat een magnetisch veld en het magneetje probeert een zodanige stand in te nemen
dat het zoveel mogelijk in de richting van de krachtlijnen ligt, waarbij het de terugstelkracht van een spïraalveertje moet overwinnen. Weinig nauwkeurig, tolerantie ca.
20%, zeer robuust, alleen geschikt voor gelijkspanning. Goedkoop in de fabricage, kan
bij juiste spoelkeuze zowel voor stroom als voor spanning worden toegepast.

Demping
Bij al deze systemen hebben we met een nare eigenschap te maken: de wijzer is onrustig.
Dit bemerken we o.a. onmiddellijk na het inschakelen; de wijzer neemt dan niet direct
de goede stand in, maar hij vliegt er een eindje voorbij, slingert dan terug naar een te
lage aanwijzing en schommelt op die manier nog een aantal malen heen en weer, om
dan eindelijk stil te staan. We zeggen dan dat de meter ongedempt is. Om dit te voor
komen brengen we een dempkamer aan. De "zuiger" is met de wijzer verbonden, een
gaatje geeft de lucht een mogelijkheid om aan- of af te vloeien. De cilinder is vaak
"krom". Ook maakt men vaak gebruik van een elektrische demping. Hierbij is een rond
metalen (non ferro) schijfje op de meter-as geplaatst, terwijl een permanent magneetje
er vlak tegenaan is gezet zonder het te raken. Wanneer het schijfje zich bruusk beweegt
worden er z.g. Focaultse stromen in het schijfje opgewekt, waardoor het in zijn draaibeweging wordt geremd. Dit zit b.v. eveneens in de elektriciteitsmeter.

JRAAISPOEL METER
metertype is ruim honderd jaar geleden uitgevonden door een Franse arts, d'Auprez
d'Arsonval, die voor zijn experimenten een gevoelig meetapparaat zocht, dat echter
robuuster moest zijn dan de toen bekende galvanometer. Deze meter berust op het elektrodynamïsche principe; wanneer we een koperdraad, die is gespannen tussen de polen
van een magneet, aansluiten op een spanningsbron, b.v. een batterij, dan zal die draad
opzij willen schuiven. Hoever, dat hangt af van de sterkte van de stroom en van de
sterkte van de magneet, of juister, van het magneetveld.
Het "veld" betekent in dit geval de plaats of omgeving, waar de magnetische kracht
zich doet gelden. Op enige afstand van de magneetpolen neemt de veldsterkte af en
de draad zal een zodanige stand innemen, dat er evenwicht bestaat tussen de elektrodynamische kracht en de veerspanning waarmee die draad is bevestigd.
Het is nu zaak om bij zo gering mogelijke energie, dus weinig A.W. een zo groot mogelijke
meteruitslag te verkrijgen. Om te beginnen moeten we de magnetische veldsterkte, die
in gauss wordt uitgedrukt, dan zo hoog mogelijk opvoeren en men doet dit door een zo
krachtig mogelijke magneet te kiezen en de luchtspleet, dus de ruimte tussen de polen,
smal te houden.
De moderne magneetmaterialen geven elkaar weinig toe in kwaliteit; het is veelal een
kwestie van prijs welk materiaal men kiest. Welke eigenschappen verlangen we nu van
een magneet?
Niet alleen hoge magnetische kracht, maar tevens mag deze kracht niet minder worden
in de jaren van gebruik. De magnetische kracht gaat verloren bij schokken, stoten en
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De draaispoelmeter in zijn eenvoudigste vorm: één
draadlus in een magnetisch veld. In feite is dit het
zelfde verschijnsel als van fig. 8, maar daar staat de
draadlus vast en beweegt de magneet.

Fig. 10
Tussen de poolschoenen en het
(ronde) kernstuk bevindt zich
een sterk, gelijkmatig verdeeld
(=homogeen) magnetisch veld,
waarin de draaispoel zich be
weegt.
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Zo werken de krachten op de draaispoeI.
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Fig. 12
Draaispoel systeem. De
magneet en de wijzer
zijn weggelaten. Met
de nulpunt-correctieschroef verzetten we
een der beide stroomtoevoerspiraa I veert jes.
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hoge temperatuur. Bij een voor elke soort vaststaande temperatuur verdwijnt alle mag
netisme; die temperatuur noemen we dan het curie-punt van dat materiaal. Ook de
aanwezigheid van een sterk magnetisch wisselveld doet de magneetkracht verdwijnen.
Een staalsoort, waarin tevens nikkel en kobalt voorkomen, het z.g. Fernico en Alnico
magneetstaal wordt veel toegepast, evenals het Ticonal G of GG. Daarnaast gebruikt
men veel keramische magneetstoffen, het barium-ferriet, met de handelsnaam Ferroxdure,
dat zich echt als keramiek gedraagt en dus b.v. kan breken. Meestal gebruikt men een
blokje rechthoekig of cilindrisch magneetmateriaal, terwijl de z.g. poolschoenen van
weekijzer zijn, dat zich beter leent tot verdere bewerking dan al de eerder genoemde
magneet-materialen.
Om de magneetweg kort te maken past men een kernstuk toe, terwijl de draad dan tot
een spoeltje wordt gewonden. Men wikkelt de spoel om een wikkelraampje van alumi
nium of koper; dit raampje, dat de vorm heeft van een gootje, kunnen we dan als een
kortgesloten winding van het spoeltje beschouwen en deze winding zorgt voor de nodige
demping. Beweegt nl. het spoeltje, om welke reden dan ook, dus niet alleen omdat er
stroom doorloopt, maar ook als we de wijzer b.v. met de hand zouden bewegen, dan
wordt er in die kortgesloten winding een flinke stroom opgewekt; de zaak werkt dan als
dynamo. Deze stroom echter werkt het magnetische veld tegen en heft aldus de be
weging ten dele op.
We moeten echter goed in het oog houden dat deze tegenwerking slechts ontstaat wan
neer de spoel snel beweegt. Dit is trouwens ook zo bij dynamo's e.d. Bewegen we te
langzaam, dan is de veldverandering per tijdseenheid (sec.) zo gering, dat we geen
stroom meten.
Wanneer een draaispoelinstrument snel wordt bewogen of met een bons neergezet, dan
bestaat er grote kans op beschadiging van de wijzer; daarom is het verstandig om de
draaispoel kort te sluiten tijdens vervoer, b.v. door een stripje over de klemmen. Bij een
universeel-instrument, dat door een omschakelaar geschikt is gemaakt voor meerdere
meetgebieden, zet men de knop in de stand van het grootste stroomgebied; de shuntweerstand over de meter is dan het laagst en de demping het grootst.
De moderne draaispoel meters hebben een uiterst laag energieverbruik door de luchtspleet zo eng mogelijk te houden en door goede lagering; belangrijk minder A.W. dan
bij weekïjzermeters.
De z.g. draaitappen lijken veel op punaises; ze worden op de spoel geplakt. We onder
scheiden nog spoelen met binnen- en buitenlagering. Deze tappen rusten in lagercups,
die meestal van staal zijn, evenals de tappen. Slechts bij uiterst gevoelige meter, b.v.
belichtingsmeters, gebruikt men lagerstenen, zoals bij de horloge-industrie.
Evenals bij de weekijzer instrumenten moet de spoel de nulstand innemen wanneer er
geen stroom loopt; hiervoor worden terugstel spiraalveertjes aangebracht, die tevens
dienst doen als stroomtoevoer draden.
Natuurlijk is minstens één van deze veertjes gedoleerd aangebracht t.o.v. het frame
van de meter. De veertjes zijn vervaardigd van een speciale bronslegering, die ook na
overbelasting zijn veerkracht behoudt. Meters worden nl. heel vaak overbelast, veel
meer dan algemeen wordt vermoed. Ook al zijn deze veertjes een keer roodgloeiend
geweest, dan behouden ze toch hun veerkracht. Bij ampèremeters is dit gevaar van
overbelasting heus niet denkbeeldig'.
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Natuurlijk vereist de balancering van dergelijke gevoelige meters veel zorg; om de meter
weer niet te traag te maken wordt de wijzer uiterst licht geconstrueerd. Marek maakt
zelfs een wijzer van een getrokken glasvezel, die strak en toch sterk is door zijn veer
krachtigheid.
Als eindstuit aan beide einden van de schaal worden veertjes aangebracht; bij gebruik
van vaste stuitnokken zou de wijzer stellig knikken.
Tenslotte de punt van de wijzer. Meestal ziet men een pijlpunt. Komt het echter op een
nauwkeurige aflezing aan, dan moet men met het oog goed recht boven de wijzer zitten.
Om te controleren of men er werkelijk wel recht boven zit heeft men onder de wijzer
een strookje spiegel aangebracht, terwijl de wijzer zelf als een mes is uitgevoerd. We
spreken dan van meswïjzer met spiegelaflezing. Als we nu met ons oog boven de wijzer
komen, dan moeten we alleen maar de meswijzer met zijn smalle bovenaanzicht zien;
zijn spiegelbeeld zien we bij goede oog-positie helemaal niet. Zit ons oog eenmaal goed,
dan lezen we de schaal af.
Om de meter nog sneller te maken moeten we uitstekende zaken als de wijzer e.d. pro
beren kwijt te raken; het z.g. massatraagheidsmoment moet kleiner worden. We moeten
wel bedenken dat het "snel" maken van de wijzer niet betekent dat hij mag doorschieten.
Dat sneller maken betekent dus: sneller op zijn juiste stand komen, maar niet doordraven.
De demping mag dus niet ontbreken. We bereiken deze toestand door op de spoel een
uiterst licht spiegeltje aan te brengen. Op enige afstand brengen we een lichtbron aan,
b.v. een lampje. De stand van de spoel bepaalt waar die lichtstraal terecht komt.
Een lichtere wijzer bestaat niet'. Bovendien wordt de aflezing duidelijker, want door de
weerkaatsing wordt de hoekverdraaiing van de spoel verdubbeld weergegeven. Een nog
mooiere toepassing van dit principe is wel, dat die teruggekaatste lichtvlek een lichtcel
kan raken en dus een relais inschakelen bij een bepaalde uitslag. We komen hierop nog
terug.
Zoals gezegd kan men de wrijving uiterst gering houden. In belichtingsmeters hebben we
met een paar micro-ampère te maken en we moeten ons erover verbazen, dat deze ge
voeligheid bij zulk een goedkoop massa-artikel kan worden bereikt.
De spanbandmeter
Een nóg gevoeliger meter krijgen we wanneer we de draaispoel ophangen aan een uiterst
dun, smal bandje, dat uit een zeer bijzondere fosforlegering bestaat. Het spoeltje is
dus aan beide zijden bevestigd aan een bandje brons, dat op zijn beurt weer aan een
verend plaatje is bevestigd. Zowel de terugstelkracht als de stroomtoevoer geschiedt
met deze bandjes. De zijdelingse uitwijking wordt begrensd door geleidingsringetjes
om het bandje.
De oude galvanometer bestond eveneens uit een spoel, opgehangen aan een draad, maar
dat was een zijden draad van vrij grote lengte, terwijl de stroom door twee soepele
draadjes werd aangevoerd.
Een spanbandmeter is traag maar onverwoestbaar in mechanische zin. Marekmeters hebben
een stroomverbruik van b.v. 0,1/uA bij volle uitslag. Ook Philips maakt een spanband
meter met een ongelofelijk laag energieverbruik en voor een matige prijs.
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Fig. 19
Sommige meters hebben het nulpunt midden
op de schaal.
Fig. 18
Schaal van een draaispoel in
strument, dat een systeem voor
een draaïhoek van 270° be
zit. Evenredige verdeling van
de schaal. Ruimtesparend.
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Fig. 20
Meetsysteem van draaispoel instrument (met schaal) voor een draaïhoek
van 250° (fabr. Corn. Bauer, Zw.).
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DE GEVOELIGHEID VAN VOLTMETERS
Deze wordt uitgedrukt in ohm per volt (f2 /V). We moeten deze uitdrukking wel even
toelichten.
Bij een voltmeter is de spanningsvol meestal niet belangrijk; de stroom moet echter
gering zijn. In principe kunnen we dus zeggen: hoe dunner de draad en hoe meer win
dingen we op het spoeltje kunnen leggen, des te minder stroom zal er lopen. Dat komt
dus neer op: een zo laag mogelijke stroom, bij zoveel mogelijk windingen, om toch
aan de benodigde energie, de Ampere-Windingen te komen, De weerstand van de
wikkeling zal dan hoog zijn.
Meestal is bij volle uitslag, dus meter op het eind van de schaal, het stroomverbruik
van een specifieke voltmeter zoiets van 1 mA (= 0,001 A) en de spanningsvol 0,1 V;
het verbruik is dus 0,1 x 0,0001 watt = 0,1 mW (milliwatt). De ohmse weerstand van de
spoel is dan 0,1/0,001 = 100 Cl. De meter heeft dus een weerstand van 100 Cl voor
0,1 V en dat geeft 1000 Cl /V.
VOORSCHAKELWEERSTANDEN
Om die meter nu geschikt te maken voor het meten van 500 V moeten we een voorschakelweerstand gebruiken. Hoe groot moet die zijn?
We moeten een spanning van 500 - 0,1 V = 499,9 V wegwerken in een weerstand waar
door 1 mA loopt. De voorschakel weerstand moet dus zijn:
R

E _ 499,9 = 49900 =
I
0,001
1

500.000 Cl = 500 k H = 0,5 M Cl,

waarbij we een verwaarloosbare fout maken. Dat blijft uitkomen: 1000 ^/V voor
500 V = 500 k Cl ; voor een bereik van 100 V is het 100 k
.
Men heeft echter kans gezien draaispoel instrumenten te maken van 1,66 M O/V, die
bij stroommeting een spanningsvol van slechts 6mV geven.
Welk vermogen moet nu die weerstand — die we de voorschakelweerstand noemen —
opnemen in het meetgebied van 500 V?
P = E x I = 500 x 0,001 =

500
= 0,5 W.
1000

Mogen we hiervoor nu een weerstandje van 0,5 W nemen?
Bij volle uitslag wordt er in die weerstand 0,5 W "verwerkt", gedissipeerd zegt men.
Overbelast wordt de weerstand dus niet.
Toch is het de bedoeling dat die weerstand licht wordt belast, anders stijgt zijn tempe
ratuur en dan verandert zijn waarde. Als het een opgedampte kool weerstand is neemt
de weerstand af; als het een draadweerstand is neemt de weerstand toe en beide ver
schijnselen zijn ongewenst. Nemen we een draadweerstand van b.v. constantaandraad,
dan zal de weerstandswaarde bij temperatuurschommelingen weinig veranderen. We
zeggen dat dit materiaal een lage temperatuurscoöfficient heeft.
Toch moeten we dit materiaal licht belasten en dus nemen we een weerstand die zonder
bezwaar eigenlijk wel met b.v. 2 W zou kunnen worden belast.
Trouwens, wat is bepalend voor de belastbaarheid van een weerstand? Niets anders dan
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Draaispoel instrument van Siemens met

plat bandje

spanbandlagering. Hier worden platte
spanveren toegepast, waardoor tevens de
stroomtoevoer plaats vindt.

Fig. 22
Spanband lagering voor een draaispoel
(Philips). Membranen doen dienst als
verend element, waarmede tevens de
stroomtoevoer plaats vindt.

Fig. 23
De/jA-meter van Dipl.Ing.Marek. Met de
schroevedraaier wordt de wijzer hier moed
willig krom gebogen. De wijzer is opge
bouwd uit glasvezels in driehoeksverband;
uiterst licht en sterk. Deze meters hebben
een verbruik van 1,66 Mfi/V. Spannïngsmeting van 3 mV tot 600 V, stroommeting
van 0,6/iA tot 3A. Niettemin zeer robuust.
Nauwkeurigheid 0,5 % bij stroommetingen
en 1 % bij spanningsmetingen. Een buisvoltmeter kan hier nauwelijks tegenop.
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dat de warmte-afvoer naar de omgeving zodanig is, dat zijn temperatuur niet stijgt. Hoe
groter de afmetingen, des te groter het afkoelend oppervlak. Nu heeft de draadgewonden
weerstand weer het bezwaar, dat hij in feite een spoel vormt en dus zelfinductie bezit.
Deze eigenschap is ongewenst, ook al zouden we alleen maar gelijkstroom meten.
Om de ïnductie-vrijheid te bevorderen worden deze weerstanden bifilair gewikkeld.
Wanneer we b.v. een draad van 1 m lengte op moeten wikkelen, vouwen we hem eerst
dubbel tot een draadlus van 5 m lengte en zo wikkelen we hem op een klosje.
Wanneer we nu een voltmeter d.m.v. een voorschakelweerstand geschikt maken voor
b.v. 500 V volle uitslag, dan zijn we klaar; alle waarden tussen nul en 500 V kunnen
we nu meten. Toch wordt het op die manier moeilijk om b.v. 3 V of 138 V goed af te
lezen en daarom proberen we de meter voor meerdere gebieden te gebruiken. Meestal
zit er maar één schaal op een gekochte meter, die in 100 schaaldelen d.m.v. streepjes
is verdeeld, met de cijfers 10, 20, 30 enz. tot 100.
Nu doen we goed steeds meetgebieden in hele veelvouden daarvan te kiezen, dus niet
b.v. 250, want dan moeten we alle aflezingen met 2^ vermenigvuldigen, maar een
gebied van b.v. 0. . . 10 V, 0 . . . 100 V, 0 . . . 200 V en 0 . . . 500 V. Dit doen we
door verschillende voorschakelweerstanden te gebruiken en deze met een schakelaar
te kiezen. We kunnen echter ook bij elk volgende bereik een weerstand kiezen, die we
in serie met de vorige weerstand schakelen, en zo voort voor elk volgend spanningbereik.
Volgens de eerste methode krijgen we: bij een meter van 1000 f2 /V voor het gebied
van 0 ... 10 V is R] = 10 k f2, voor 0 . . . 100 V is R2 - 100 k f2, voor 0 . . . 200 V is
R3 = 200 k f2, voor 0 . . . 500 V is R4 = 500 kn en voor 1000 V is R5 = 1 M f2.
Volgens de tweede methode krijgen we voor 0 ... 10 V eveneens R^ = 10 k f2, voor
0 . . . 100 V is R2 = 100 k f2 - 10 k n= 90 k f2, voor 0 ... 200 V is R3 = 200 k f2 100 k f2 = 100 k f2, voor 0 . . . 500 V is R^ = 500 k f2 - 200 k f2 = 300. k f2, terwijl
voor het bereik 0 . . . 1000 V is R^ = 1 M f2 = 1000 k f2 - 500 k f2 = 500 k f2.
Bij voltmeters die zijn ïngericht voor spanningen tot 10.000 V dient de isolatie zodanig
te zijn, dat we nergens met onze vingers stroomvoerende delen kunnen aanraken.
Ook de omschakelaar moet geen overslag toelaten en het schroefje waarmee het knopje
op de as zit moet niet aan te raken zijn, ook al is het asje geïsoleerd van de rest van de
schakelaar.
SHUNT WEERSTANDEN
De draai spoel meter als ampèremeter verschilt in opzet niet van de voltmeter; hij heeft
evenveel A.W. nodig voor een bepaalde wijzeruitslag. Bij de z.g. Universele Meet
instrumenten gebruiken we zelfs één draaispoelinstrument zowel voor het meten van
spanningen als voor het meten van stroom. Maar dat is dan een compromis, terwille van
de kosten. Voor de lagere stroomgebieden gebruiken we de meter zonder meer; willen
we echter een stroom meten die groter is dan de toelaatbare stroom door de meter,
dan moeten we een deel van de stroom buiten de meter omleiden door een paral lelweerstand, die we de shuntweerstand noemen, kortweg shunt. Om te weten hoe groot
die shunt moet zijn dienen we eerst te weten hoe groot de weerstand van het metersysteem zelf is. Is deze b.v. 100 f2 en verkrijgen we de volle uitslag bij 1 mA, dan
zal de spanningsvol bedragen E = I x R = E = 1 x 100 = 100 mV = 0,1 V. Deze
spanningsvol is in de meeste gevallen wel toelaatbaar.
Nu willen we een stroom meten van 100 mA. Door die meter mag nooit meer dan 1 mA
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Fig. 24
Een voltmeter vormt steeds een extra belasting
op de spanningsbron,

belasting
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De volt meter vormt een extra
belasting op de stroombron

dus we moeten de
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meter

stroom door de meter
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extra
belasting

Fig. 25
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Voorschakelweerstanden met scha
kelaar. Voor elk spanningsgebied
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een afzonderlijke weerstand.
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Fig. 26
Voorschakelweerstanden met schakelaar.
Voor bereik 2 staan R] + R2 in serie; voor
bereik 3 staan R^ + R2 + R3 in serie, enz.

1 meter

Fig. 27
Bifilair gewikkelde

A

weerstandsdraad;
A

eerst wordt de draad

0.5 meter

dubbel gevouwen,
dan pas opgewikkeld.
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gaan, de rest (99 mA) moet dus door de shunt. Wanneer we de beide parallel geschakelde
weerstanden zien, dan herinneren we ons de wet: de stromen door twee parallel gescha
kelde weerstanden verhouden zich als het omgekeerde van hun weerstandswaarde.
Hier zijn de resp. stromen bekend, nl. 1 mA en 99 mA, en dan zeggen we: met de weer
standen kunnen we twee kanten uit: voor elk gebied een eigen weerstand, of voor elk
volgend gebied een aanvulling.
Hier zijn de stromen bekend, n.l. 1 mA en 99 mA en wanneer we nu de weerstandwaarde
van het spoeltje kennen, gaan we de waarde van de shunt berekenen; we maken die dan
van constantaandraad. Gemakkelijker gaat het, door een goed meetapparaat in serie te
plaatsen met ons meetsysteem plus shunt.
Denk er om, de stroom gaat alleen door de shunt zoals in fig. 30 te zien is. Met draadje
b gaan we net zo ver langs de shunt tot dat we de juiste aflezing hebben.
Voor het volgend bereik kunnen we ook de shunt van het vorige bereik gebruiken; dit
gaat heel mooi als we een z.g. ringshunt toepassen. Fig. 31 spreekt voor zich zelf.
De schakelaar moet overlappend zijn, zoals we dat noemen. De Engelsen zeggen:
"Make before break." Dat wil zeggen, dat de arm van de schakelaar bij het omschake
len steeds het volgende contact al moet raken voordat ze het vorige loslaat, anders
gaat alle stroom door het spoeltje en dat is funest.
Het voordeel van de ringshunt is dat elke weerstand afzonderlijk zo zwaar kan worden
bemeten, als in verband met zijn belasting noodzakelijk is. In feite sparen we er materi
aal mee uit, hetgeen in de kleine kastjes heus wel nodig is. Nog een ander voordeel
zullen we straks tegenkomen.
DRAAISPOELMETER MET GELIJKRICHTER
We hebben tot nu toe de draaispoelmeter uitsluitend benut voor het meten van gelijk
spanning en -stroom, terwijl voor wisselspanning of -stroom het weekijzer instrument is
beschouwd.
Toch is het geringe eigen verbruik van het draaispoel instrument heel aantrekkelijk,
zodat men het voor het meten van wisselspanning en -stroom geschikt maakt d.m.v. een
gelijkrichter. Wij willen hier niet te diep op de gelijkrichtcel ingaan, maar er aan her
inneren dat een dergelïjke cel wel stroom doorlaat in één richting, doch spert in de
andere richting. In het verleden heeft men vrijwel uitsluitend selenium cellen toegepast
ï.v.m. de grote overbelastbaarheid. In de toekomst zal deze cel echter stellig het veld
moeten ruimen voor de silicium cel, die zijn uiterst lage weerstand en dus geringe span
ningsvol in stroom-doorlaatrïchting paart aan uiterst geringe lekstroom. De cellen wor
den steeds toegepast in brugschakeling. De spanningsvol van een dergelijke silicium cel
bedraagt 1,1 b 1,4 V; de inwendige weerstand is afhankelijk van de stroom.
Dit stelt ons voor problemen, zowel bij het meten van lage spanningen als bij het meten
van stromen. We komen echter al een heel eind wanneer we een cel kiezen die veel te
groot is, b.v. een voor 10 mA als we een meter van 1 mA gebruiken.
De brugschakeling staat nl. parallel aan de draaispoel en omda*- zijn inwendige weer
stand Rj afhankelijk is van de stroom die er door loopt, is hij t«.• beschouwen als een
shunt met een variabele waarde.
Nu is dat op zichzelf helemaal geen ramp, wanneer we de schaal maar ijken. De schaal
wordt dan niet lineair, vooral in het begin niet, maar dat hoef’ geen bezwaar te vormen.
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De hoofdstroom gaat door de
shunt, de kleinere meetstroom
door de meter.
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Fig. 30
Een shunt voor grote stromen, zo in de orde van 100 A,

-------

bestaat uit een dikke zware staaf koper, die een ohmse
weerstand van b.v. 0,01 Q(=10 mïlli-ohm) heeft. Precies
is die waarde nooit af te mikken. Langs die shunt nu

wordt aansluïtpunt b van de mA-meter zó lang verschoven tot de mA-meter evenveel aanwijst als de in serie geschakelde ijkmeter. In feite meten we dan met de mA-meter de
spanningsvol die de hoofdstroom in de shunt veroorzaakt.
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De ringshunt in zijn een
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Fig. 32
De ringshunt, tevens ingericht voor spanningsmetingen.
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De narigheid begint echter als we diezelfde schaal willen benutten voor meerdere ge
bieden. De voorschakel weerstand bij spanningsmeting en de shunt bij stroommeting ver
oorzaken een zodanig gewijzigde toestand, dat we voor èlk gebied een nieuwe schaal
kunnen gaan tekenen. In welk gebied wijkt de schaal nu het meest af van een lineaire
schaal, dus met evenredige verdeling, waarbij de streepjes links op de schaal even ver
van elkaar afstaan als rechts op de schaal?
Wel, in döt gebied waar de weerstandsvariatie van de cel relatief kleiner is t.o.v. de
totale weerstand in de kring. Dit is bij spanningsmetingen dus in de gebieden boven
200 V. Men zegt dan, dat niet de cel, maar de voorschakel weerstanden het stroombepalende onderdeel vormen. Bij stroommetingen is dat dan een stroom die het 1000-voudige van de meterstroom bedraagt.
Willen we het volkomen goed doen, dan moeten we bij de spanningsmeting een trans
formator benutten, die elke te meten spanning eerst op b.v. 200 V~ brengt, waarna we
via de gebruikelijke voorschakel weerstand tot meter + cel afdalen. (Zie fig. 39)
In de praktijk kiest men het laagste spanningsgebied niet te laag, b.v. 0 ... 10 V en
dan treedt er op de linker helft van de schaal wel een foutje op, maar dat is dan niet zo
ernstig. Bij universeelapparaten treft men trouwens steeds een afzonderlijke wisselspan
ning schaal aan.
Voor de stroommeting moet men eigenlijk steeds een stroom-transformator gebruiken;
door het reeds besproken ringshunt-systeem toe te passen kan men echter ook zonder
deze een vrij behoorlijke schaal verkrijgen, mits het laagste gebied niet lager dan b.v.
1 A wordt gekozen.
Waar komt nu de cel? Steeds over de meter, zonder weerstanden tussen meter en cel. Nu
moeten we er om denken dat de toelaatbare spanningen op die cel heus niet hoog zijn.
Bij de moderne silicium cellen is dat gauw 30 V, maar bij de selenium cellen en de
oudere cuprox cellen is dat een paar volt. We mogen dus nooit een meetinstrument van
de schakeling afplukken, zolang deze op een hogere spanning dan b.v. 3 V is aange
sloten. De lage weerstand van de parallel geschakelde draaïspoel vormt dus een be
scherming van de cel; vooral bij het omschakelen moeten we hierom denken.
Is de voorschakel weerstand voor b.v. 200 V, die we bij de gelijkspanningsmeting van
een universeel meetinstrument gebruiken, ook geschikt om te worden gebruikt als er een
cel tussen staat voor het meten van wisselspanning?
Gezien de geringe inwendige weerstand van de cel zou men denken dat dit wel gaat.
Toch gaat het niet en dat komt door het verschil tussen de effectieve waarde van de
gelijkgerichte wisselstroom en de gemiddelde stand die de wijzer van het instrument
inneemt wanneer er een pulserende gelijkstroom door de spoel geleid wordt.
Bij wisselstroom spreken we van de effectieve spanning- en stroomwaarden en we be
doelen daarmee dat het effect — de uitwerking — van die spanning of stroom precies
even groot is als van een gelijkspanning of -stroom van gelijke grootte, gemeten in een
ohmse belasting, b.v. een kacheltje. We spreken van Veff. en van I eff.; in het dage
lijks gebruik spreekt men gemakshalve maar van V~, de wisselspanning en de wissel
stroom \~ (de Engelse zeggen
dat is rootmeansquare).
Wanneer we nu in een meter dubbelzijdige gelijkrichting toepassen, dan krijgen we te
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Fig. 33
MM-1 universeel meter van Heath voor laboratoriumgebruik. Spanningen: 1,5 - 5 - 50 - 150 500 - 1500 en 5000 V ~ of =. Stromen 0,15 mA
- 15 mA - 150 mA - 500 mA - 15 A =.
Weerstanden: 0,2ft tot 20 M ft in 3 bereiken
(x 1, x 100, x 1000). Decibel: van -10 tot +65
dB (hierop komen we later terug). Alle interne
weerstanden tolerantie 1 %. Omschakelen van
polariteit voor gelijkstroom- en spanningsmetingen. Gevoeligheid: 20 kft/V voor gelijk
spanningen, 5 kft /V voor wisselspanningen.
Eigen gebruik draaispoelmeter 50 pA. Uitzon
derlijk goed uïtgebalanceerd en gedempt.
(Fabr. geg.)
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maken met een pulserende gelijkstroom. Men brengt nl. nooit een afvlak condensator
aan in dergelijke schakelingen van een meter, want dan zou de aflezing bovendien
afhankelijk worden van de frequentie.
Bij lage frequenties, b.v. 10 Hz. loopt de wijzer 20 x per seconde van 0 tot max. heen
en weer; hij kan de bewegingen nog net volgen. Bij hogere frequenties echter is dit
niet meer het geval en zal de wijzer een stand tussen de beide eindstanden innemen:
hij wijst dan de gemiddelde waarde aan.
Als we nu eens b.v. een spannïngsmeting verrichten, kunnen we deze gemiddelde
waarde Vgem dan als de effectieve waarde V eff. beschouwen? Neen; V eff. =
a x V gem. a noemen we de vormfactor; voor een sinusvormige wisselspanning (of
-stroom) is a = 1,1; voor niet-sinusvormige spanningen heeft a een heel andere
waarde.
Als we dus op een draaispoelinstrument met gelijkrechtcel een spanning van 6Volt
aflezen, dan is dat de gemiddelde waarde, die we met 1,1 moeten vermenigvul
digen om V eff., de effectieve waarde te weten. In dit geval bedroeg de wisselspan
ning dus in werkelijkheid 6,6 V eff, kortweg 6,6 V~. We zouden deze waarde wel
met rode letters op de schaal kunnen aantekenen; bij 10 kwam dan in rood te staan: 11 V.
Nu staat dat niet mooi, om bij de eindstreep 11 V te zien staan; willen we echter op de
gelijkspanningschaal bij 10 óók 10 V eff aflezen, dan moet er méér stroom door de meter
lopen. We lossen dat voor spanningmetïngen op, door voor wisselspanning een aparte
voorschakelweerstand te nemen, die 0,9 van de waarde van de voorschakelweerstand
voor gelijkspanning bezit. De stroom wordt dan 1/0,9 = 1,11 x zo groot en dat moeten
we juist hebben. De shunt voor de stroommeting moeten we juist een groter weerstandswaarde geven, want dan loopt er meer stroom door de meter, dus 1,11 x zoveel. Voor
gelijk- en wisselspanning zijn de schalen nu gelijk, maar de weerstanden zijn verschil

lend.

MEETAPPARAAT
We geven nu de beschrijving van een meetapparaat voor wisselstroom en -spanning, dat
volgens deze richtlijnen is opgebouwd. We vinden daarbij de volgende meetgebieden:
6, 30, 120, 600, 3000 en 6000 mA en 6, 30, 120, 300 en 600 V.
Gebruikt wordt een draaispoel instrument met een volle uitslag van 1 mA voor gelijk
stroom. De toegepaste selenium cel is berekend op een max. stroom van 10 mA. In feite
is de opbouw van de meettransformator niet kritisch, gezien het uiterst geringe vermogen
dat hij moet leveren. Een blikpakket met een doorsnede van 1,4 of 1,5 cm^ is voldoen
de; het wikkelvenster moet ongeveer 1 x 4 cm zijn. Maken we het kleiner, dan kan onze
draad niet op de spoel, want we willen niet met heel dunnedraadjes werken.
Meetgebied in mA
Aant. wdg
Draaddikte in mm

1,2
4000
0,12

6
30
800 150
0,25 0,30

120
40
0,40

600
8
0,8

3000 6000
1
2
1,5
1,5

Tussenisolatie is niet nodig voor de onderop liggende 4000 en 800 beginwikkelingen,
maar voor de dan volgende dikkere draden leggen we wat isolatiepapier er tussen om
beschadiging te voorkomen. De wikkelingen voor 3 en 6 A kunnen we als vlakke band
van 35 mm breed en 0,5 mm dik uitvoeren, dus over de volle spoelbreedte, om ruimte te
winnen als we geen koperdraadje van 2 mm^ onder kunnen brengen. Hebben we een beM2-19
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Fig. 38
Op een dergelijk isolatieraampje kunnen we de
voorschakel weerstanden en shunts kwijt. De uitloperdraadjes van de weerstanden worden door
gaatjes gestoken. We zorgen natuurlijk voor
venti latie.
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Meetstiften met grijpvingertjes van AVO
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paalde draaddikte niet, dan schakelen we een paar dunnere parallel; kritisch is ook
deze draaddikte niet. In totaal vinden we 5000 wdg.
Het transformatorgebied waarop we de voorschakel weerstand aansluiten wordt door een
stroom van 1,2 mA doorlopen. Deze voorschakel weerstanden moeten we gewoon uit
zoeken; we komen daar nog op terug.
Wanneer we goed hebben gewikkeld, d.w.z. in de juiste verhouding, behoeven we maar
één stroomgebied te ijken; te rest klopt dan vanzelf.
Dat ijken doen we door een ander, betrouwbaar meetapparaat met het onze in serie te
schakelen. Met de schaal halen we een list uit: We moeten zien een schaal te krijgen
die in 60 of 120 delen is verdeeld; hebben we die niet, dan tekenen we die groot, met
opgeplakte cijfers, die we b.v. van een kalenderblad knippen, fotograferen dit en druk
ken dan op ware grootte af. Waar het eerste streepje staat plaatsen we het cijfer nul.
M.b.v. het nulpunts-instelschroefje plaatsen we de wijzer op het eerste streepje, dus op
die getekende nul.
Parallel aan het meetinstrument plaatsen we een correctie weerstand Rc van ca. 100 Q.
Wanneer we nu een stroom van b.v. 120 mA door het instrument laten lopen, gecontro
leerd m.b.v. een ander instrument en ingesteld met een variabele weerstand R, dan
brengen we de wijzer op de eindstreep m.b.v. die Rc, want in feite is de stroom in die
stand iets groter dan het meetinstrument kan aanwijzen. Met Rc maken we de stroom
dus wat kleiner.
Dan gaan we met de voorschakelweerstanden aan de gang. Dat wordt passen en meten
met zonodig verschillende waarden in serie. Voor het 600 V gebied 1 watt koolweerstanden gebruiken; voor de andere is j W voldoende. Het ijkinstrument staat parallel
en moet tijdens de meting parallel blijven staan'.
De schakelaar kan een probleem vormen; hij moet die grote stromen zonder spannings
vol door overgangsweerstanden kunnen verwerken en zonder onderbrekingen bij overgang
van het ene gebied naar het andere, terwijl hij tevens tegen de hoge spanningen moet
zijn opgewassen.
Lukt het met die schakelaar niet, dan doen we met goede stekerbusjes en goede banaan
stekers ook veel. Het kastje moeten we natuorlijk zelf bouwen en we mogen voor die
stekerbusjes een goede isolatie niet vergeten. Bovendien er aan denken dat op de niet
gebruikte busjes bij spanningsmeting van b.v. 600 V toch een hoge spanning staat. De
serieweerstanden behoeden ons dan niet tegen gevaar'. Dus de randjes van de steker
busjes wegwerken of verzinken. Busjes met geisoleerde randjes zijn gevaarlijk, omdat
die randjes maar een kort leven hebben.
Voordat we nu de verhandeling over de draaispoelmeter afsluiten moeten we er nog
even op wijzen, dat de manier van monteren voor een meter beslist van belang is. Het
maakt in de aanwijzing van een dergelijk gevoelig systeem veel uit, of het metersysteem in een staalplaat of in een plaat van niet magnetiseerbaar materiaal, zoals alumi
nium of pertinax, is gemonteerd.
Gewoonlïjk vermeldt de leverancier van losse metersystemen in zijn gegevens in welk
materiaal de meter is geijkt. Verder moeten we natuurlijk rekening houden met een
achteruitgang van het magnetisme.
Om te beginnen zorgt de fabrikant voor een "oudering", want in de eerste tijd na de
fabricage loopt het magnetisme wat terug. Dit ouderingsproces wordt nog wel kunstmaM2-21

Afb. 41
De AVO meter, een der degelijkste universeel
meetinstrumenten voor wissel- en gelijkstroom
en -spanning, goed gedempt en onverwoestbaar.
Hij is tevens voor weerstandmeting ingerïcht.
Hierop komen we nader terug. WisseIstroommetingen geschieden m.b.v. de ingebouwde
transformator. Opmerkelijk is de uiterst snelle,
afdoende en robuuste mechanische beveiliging
tegen overbelasting. Hierbij vliegt de wijzer
bij het passeren van de "eindstreep" tegen een
ontgrendelmechanisme, waardoor de spoel wordt
uitgeschakeld. Verder zit op deze meter de omkeerdrukknop. Heel vaak worden de snoeren nl.
verk^erd-om aangesloten en slaat de wijzer de
verkeerde kant uit. Door nu op het knopje te
drukken bedienen we een dubbelpolige omschakelaar, waardoor de wijzer de goede kant uit
slaat.

Afb. 42
Het Gossen universele wisselstroom instrument (draaispoel met gelijkrichtcel) voor 45 tot
4000 Hz. Klasse 1,5. Naast diverse meetgebieden voor spanning en stroom kan met dit in
strument tevens de frequentie worden gemeten(van 45 tot 4000 Hz), de cos<f (=fi), en
weerstandswaarden in drie bereiken van 0 tot 100 k fi . Op beide laatste metingen komen
we later terug. Uit U, I, sin
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en f kunnen we C en L berekenen langs indirecte weg.

tig bespoedigd en tenslotte is het systeem ingebouwd en door de fabrikant geijkt. Toch
gaat het achteruitgangsproces nog door, zij het dan in verminderde mate. Om dit op te
vangen maakt men de magneet veel sterker dan nodig is en werkt dit overtollig mag
netisme weg in de z.g. magnetische shunt; een lip van weekijzer, die de luchtspleet
overbrugt. Men kan deze lip na het losdraaien van een schroefje verschuiven en aldus
later, als we magnetisme te kort komen, de luchtspleet minder zwaar shunten. De lip is
nl. wigvorming.
MEETSNOEREN
Het is noodzakelijk om te beschikken over een stel goede meetsnoeren. Bij de AVO
meters worden onverslijtbare rubber snoeren geleverd, die aan de uiteinden kunnen wor
den voorzien van geisoleerde meetstiften. AVO heeft op dit gebied nóg wat moois, meetstiften met verend bekje, waarmee we de stift ergens op de bedrading kunnen vastklem
men, zodat we een hand vrij krijgen.
Van een Duitse firma zijn er nog zeer soepele, lichte meetsnoeren, en deze soepelheid
is ook wat waard.
En dan geven we nog de dringende raad om zo min mogelijk met twee handen tegelijk
te gaan meten; steek één hand rustig in de broekzak. Menigeen is door zijn enthousiasme
met twee handen aan de spanning gaan werken en ontijdig aan zijn einde gekomen'.
We willen hier nog even wijzen op de mooie universele meter voor zelfbouw van de
Amerikaanse firma Heath, de Volt-ohmyst, die geheel in onderdelen onder de naam
"Heathkit", compleet met uitgebreid instructieboekje wordt geleverd. Niets ontbreekt
eraan, geen schroefje en geen schema. Het uiterlijk van dit meetinstrument is aantrek
kelijk en fabriekmatig; van dit fabrikaat zullen we trouwens nog een uitgebreid assorti
ment meetapparatuur tegenkomen.
Tegen een kleine meerprijs zijn de apparaten geheel gemonteerd verkrijgbaar.
Voor de goede orde willen we nog even vaststellen, dat er hoegenaamd geen binding
bestaat met de leveranciers van de beschreven apparaten; de Heathkits zijn ook niet de
enige instrumenten die voor zelfbouw verkrijgbaar zijn, maar ze worden in het land van
herkomst in ongekende massa's verkocht.
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Vragen bij de tweede les
1. Hoe maken we dat een wijzer van een wijzerinstrument in de nulstand terugkeert
na de meting?
2. Hoe kunnen we de meter corrigeren, wanneer na verloop van jaren het magnetisme
teruggelopen is en de aanwijzingen dus te laag zijn?
3. Hoe dempen we de wijzerbewegingen van een weekijzerinstrument?
4. Waarom behoeven we een dergelijke demping niet aan te brengen bij een draaispoel meter?
5. Wat is ons hoofd-doel bij het ontwerpen van een voltmeter?
6. En waarvoor zorgen we in de eerste plaats bij het ontwerpen van een ampèremeter?
7. Waarvoor moeten we zorgen bij het kiezen van voorschakelweerstanden?
8. Welke stroomkring is het belangrijkste bij een geshunte meter: de shunt of de
meter? Vertel waarom.
9. Maakt het voor een wisseIstroom-weeki jzerinstrument nog wat uit in de schaal
verdeling of we stroom of spanning meten?
10. Hoe zit dat probleem bij een draaispoel-instrument met gelijkrichtcellen? Kunnen
we daar zo maar wisselstroom mee meten?
11. Maakt het nog wat uit of we een draaispoel instrument in een stalen frontplaat of
in een frontplaat van aluminium of pertinax monteren?
12. Hoe maken we dat de wijzer altijd dezelfde waarde blijft aanwijzen, ook al hou
den wij de meter in een andere stand?
13. Welke eis moeten we stellen aan een schakelaar voor een spanningsmeter?
14. Welke eis moeten we stellen aan een schakelaar voor een stroommeter?
15. Welke soort meter kiezen we om de grootste gevoeligheid, dus geringste eigengebruik? Is dat metertype dan ook wel robuust?

U ontvangt hier weer een 15—tal opgaven.
Denk eerst na, voordat U Uw antwoord neerpent en probeer dit zo kort mogelijk te
maken. Het behoeft heus geen telegramstijl te zijn, maar een kort, puntig antwoord
is altijd het beste. Vragen mag U stellen, maar alleen over wat er in deze les be
handeld is. Bedwing Uw ongeduld en loop niet op de lessen vooruit.

DR. BLAN
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MEETTECHNIEK
3e les
A.F. en R.F. WISSELSPANNING
We hebben in de vorige les de meest gebruikte meetapparaten behandeld: de weekijzermeter en de draaispoelmeter, benevens de methode om daarmee ook wisselstroom te me
ten. Welke grenzen zijn er nu wat betreft de frequentie van de wisselstroom? Met de
weekijzermeter kunnen we kort zijn. Hij bezit een spoel met een vrij grote zelfinductie,
waarbij zoals we weten zijn impedantie - zijn weerstand voor wisselstroom - afhankelijk
is van de frequentie. Bovendien bevat hij weekijzer, waarin de nodige stromen worden
gettiduceerd, omdat deze stripjes weekïjzer nu eenmaal niet uit dunne lagen "magneetblik" kunnen worden opgebouwd.
In 't algemeen zal tot 400 Hz nog wel gemeten kunnen worden, maar dan toch met een
schaal die beslist afwijkt van de schaal voor 50 of 60 Hz. Over hoogfrequente wissel
spanningen behoeven we helemaal niet te praten.
En nu de draaispoelmeter met de gelijkrichtcel.
De draaispoel heeft een geringe zelfinductie, terwijl de impedantie van dat spoeltje
bovendien steeds in serie staat met een ohmse weerstand, die ettelijke malen groter is.
Door die weerstand wordt de stroom bepaald; deze is dus het z.g. stroombepalende ele
ment in deze schakeling. En bij stroommeting wordt de spoel weer geshunt door een
ohmse weerstand van zeer lage waarde. Al deze ohmse weerstanden zijn frequentieonafhankelijk.
Dit is echter niet het geval met de gelijkrichtcel, die uit halfgeleiders is samengesteld.
In de sperrende toestand zijn het condensatoren van vrij grote waarde, een waarde die
varieert al naar gelang de spanning hoger of lager wordt. Maar al zou die condensator
een constante waarde, dus een niet-spanningsafhankelijke waarde bezitten, dan heeft
hij in ieder geval toch een zeer sterk frequentie-afhankelïjke wisselstroomweerstand
of reactantie.
Ons spoeltje, dat als (kleine) zelfinductie ook al frequentie-afhankelijk is, wordt ge
shunt door een cel die dat ook is. In het kort zit dat zo:
Hoe hoger de frequentie, des te meer gaat er door de C en des te minder door het
spoeltje. Toch is het in vele gevallen nog wel mogelijk om tot b.v. 10.000 Hz betrouw
bare wisselspanningsmetingen te kunnen verrichten, zodat deze meter voor audiometingen bruikbaar is.
Een voorbeeld hiervan is de a.f. outputmeter, waarvan men er vaak twee ziet gebruiken
om de output van twee stereo kanalen aan elkaar gelijk te maken.
De gelijkstroomcomponent is voor deze metingen niet alleen overbodig maar ook onge
wenst; in serie met een outputmeter ziet men in de regel een condensator van b.v. 0,1 fiF
geschakeld, met een werkspanning van minstens 1000 V. Deze mag echter weer niet zó
groot van afmetingen zijn, dat hij een hoge capaciteit tegen aarde bezit.
Ook zou met transformatoren nog wel wat te bereiken zijn in a.f. outputmeters, maar
deze hebben het bezwaar van vrij kostbaar te worden, willen we een lineaire output

hebben.
Bij het meten van a.f.spanningen krijgen we zelden te maken met een signaal van gelijk
matige sterkte; integendeel fluctueert het signaal sterk en het resultaat is een vrijwel
onmogelijke aflezing.
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Fig. 1
Meting van a.f.spanning met een gelijkrichtinstrument, dat een bepaalde
demping moet bezitten. Een scheidingscondensator is noodzakelïjk.
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Fig. 2
Meting van de anodestroom van een a.f.
eindbuis, zonder dat er een verbinding
onderbroken behoeft te worden.
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Fig. 3
Meting van a.f.modulatie ("volume")
met een VU (volume-unït)-meter. De
integratie-tijd (=wijzerdecnping) is vast
gesteld op 165 m.sec.; de stand VU=0
betekent 1 mW over 600 ohm. Het in
regelen geschiedt met de weerstanden
(3-voudïge potentiometer). Met een
165m.sec.-integratiefilter moet 300 m.sec.
na het inschakelen van de meter de
stand nul VU bereikt zi|n bij een be
paalde modulatie.
Fig. 4
Schaal van een VU-meter; de ijking
geschiedt in dB‘s.
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Fig. 5a
Schaal van wisselstroommeter 200 . . .
240 V, met onderdrukt nulpunt (A.E.G.).
Men noemt meters met rechte horizon
tale schaal profielmeters.
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ZENER
DIODE
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Fig. 5b
Schakeling van een meter met onder
drukt nulpunt.
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Een demp-orgaan is zeer gewenst; dit kan een RC-filter over de spoel zijn, maar de
tijdconstante mag niet te hoog zijn, anders wordt de zaak te traag.
In den regel wordt de schaal van dergelijke meters voor AF.metingen niet geijkt in Volts
doch in VU's, Volume units. Volgens internationale afspraken vinden we het nulpunt van
een VU meter op de plaats waar de meter een vermogen van één milliwatt meet over een
bepaalde weerstand; is die weerstand zoals gebruikelijk 600 Ohm, dan komt dat neer op
een spanning van 0,775 V.
We zien dat nulpunt op afb. 4 rechts naast het midden liggen; de schaal is geijkt in dB's,
decibel I's, waarin de logarithme van de signaal = spanning tot uiting komt. Dit is in
professionele kringen gebruikelijk.
Verder heeft deze schaal als regel een geel-achtige tint.
Die waarde van 600n is niet toevallig gekozen; de AF-signaalnetten bij zenders hebben
namelijk een impedantie van 600f2
Nu worden zenders zodanig gemoduleerd, dat ook de zware passages, d.w.z. de passa
ges met grote amplitude (= spanning) geen aanleiding geven tot overmodulatie.
Zouden we een meter maken waarop we ook die pieken nog kunnen aflezen, dan zou
de waarde van modulatie op normale sterkte nauwelijks afleesbaar zijn.
Daarom gebruikt men in studio's meters waaraan men iets gedaan heeft, b.v. de hoge of
de lage aanwijzing onderdrukt.

jöibLIOTHEEiS.

Meiers met onderdrukt nulpunt
Een andere toepassing van een meter met onderdrukt nulpunt vinden we als controlemeter op schakelborden en in laboratoria. De spanning rond de 220 V interesseert ons,
maar wat er onder b.v. 180 V gebeurt interesseert niemand. Men gaat nu als volgt te
werk: We richten de spanning gelijk en sturen hiermee een draaispoelmeter. Hiermee
kunnen we nu van nul tof b.v. 240 V meten. Maar dat was niet interessant. Nu gaan
we een z.g. spanningsnormaal opzoekën. Dat kan b.v. een droge batterij van 10 V
zijn; in de praktijk nemen we echter liever een vaste spanning die aan het net ontleend
is. We bereiken dat o.a. met een z.g. zenerdiode, in serie met een weerstand aangesloten
op een gelijkspanningsbron; de spanning tussen de punten D en E in fig. 5 b blijft con
stant b.v. 10 volt, ook als de spanning op punt C hoger of lager wordt. (Er bestaan zenerdioden voor verschillende spanningen).
In fig. 5 b zien we nu een brugschakeling, waarbij het draaispoelinstrument als z.g.
nul indicator dienst doet.
We sluiten de gehele schakeling nu aan op een wisselspanning van 180 Volt'v; met de
weerstand R1 brengen we de wijzer nu in de nulstand. Daarna brengen we de ïngangsspanning op 220 V-v, de spanning waarom het gaat; door middel van de weerstand R2 brengen
we de wijzer op het midden van de schaal. Bij aansluiting op 240 V'u zal de wijzer dan
op het eind van de schaal komen; we beschikken nu over een meter met onderdrukt nul
punt, waarbij het voor ons interessante gebied sterk uitgerekt is. Over de brugschakeling
spreken we later uitvoeriger.
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Fig. 7
Directe meting van de
schermroosterstroom.
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nul-indicator-

Fig. 8
Indirecte-meting. De nul-indicator wordt
op nul gesteld met de potentiometer; daar
na lezen we de spanning af. Voltmeter
moet tijdens de gehele meetprocedure aan
gesloten blijven. Potentiometerschakeling
moet minstens 5 x de stroom door de volt
meter V voeren.

I
A

Fig. 9
Meetschakeling voor het meten van roosterstroom bij een oscillator. De meter moet
"beneden" zitten, d.w.z. niet aan de hete
kant.
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Brugmeting
Vroeger, toen de buisvoltmeters niet bestonden en het eigen verbruik van de draaispoelmeters nog niet zo laag was als nu, werd deze meting vaak toegepast en ook nu nog is
die interessant, wanneer we b.v. de schermroosterspanning willen meten. Meestal is de
serieweerstand vrij hoog van waarde en de stroom gering. We kunnen nu zeggen: meet
de stroom door die weerstand, meet dan de ohmse weerstand van die weerstand en volgens
Ohm weten we dan de spanningen in die weerstand, die we dan van de voedingsspanning
aftrekken om de schermroosterspanning over te houden.
Een andere methode is om tijdelijk een potentiometer aan te brengen tussen + hsp en
aarde. Tussen schermrooster en de loper van de potmeter brengen we nu een mA-meter
aan, maar als de loper ver van de schermroosterspanning af staat, gaat de meter er aan.
Dus schakelen we hem als spanningsmeter en zetten hem op 200 V. We draaien de loper
tot we nul aflezen. Dan schakelen we de meter als stroommeter en zetten hem op 100 mA
en als dat veilig is op 10 mA en tenslotte zonder shunt, steeds maar weer de wijzer op
nul zettend. Die potmeter moet een stroom van minstens 10 mA voeren.
Nu meten we de spanning tussen loper en aarde. Verloopt de mA-meter, dan schuiven
we de loper weer totdat de mA-meter nul aanwijst. Wat die voltmeter gebruikt doet er
niets toe. In deze schakeling, waarin we de brug van Wheatstone herkennen, is de mAmeter de nul-indicator.

Indirecte meting
Willen we de oscillatorspanning meten in een h.f. oscillator, dan gaan we de spanning
op het rooster meten m.b.v. een stroommeting in de lekweerstand. Hiervan weten we de
waarde. Natuurlijk mogen we die meter niet aan de "hete" zijde van die weerstand
hangen, want dan bestaat de kans dat de buis helemaal ophoudt met genereren en zo
niet, dan is de frequentie verlopen. Neen, we moeten even de lekweerstand van aarde
losmaken en de meter hiermee in serie zetten. We meten dan een roosterstroom van b.v.
80/J.A. De meter wijst een gelijkstroom aan en de gelijkspanning over de lekweerstand
van 100 k Q bedraagt dan 80 (mA) x 100 (k ft ) = 0,08 (mA) x 100.000 ( Cl ) =
0,00008 (A) x 100.000 ( H ) = 8 V. Dit is dan tevens de topwaarde van de r.f. wissel
spanning op dat punt. Deze topwaarde bedraagt 1,4 x de effectieve waarde. De effec
tieve waarde is dan 8/1,4 = ca. 5,7 V.
Kunnen we dit nu met een buisvoltmeter (waarop we later terugkomen) gemakkelijk
meten? Nu, dat valt tegen. Die meter is nl. voorzien van een meetkop en die heeft
een bepaalde eigen capaciteit t.o.v. aarde en daardoor verandert op slag de frequentie,
wanneer we met de meetstift maar in de buurt komen.
Met bovenbeschreven meting kunnen we mooi zien, hoe de oscillatorspanning verandert
bij het verdraaien van de C. Is die C te groot t.o.v. de spoel of is de terugkoppeling on
voldoende, dan slaat de oscillator af en doet 't dus niet meer.
In sommige gevallen behoeven we niets los te solderen om toch een meting te kunnen
verrichten. Wanneer we b.v. de anodestroom van een eïndbuis willen weten, dan hoeven
we slechts de mA-meter parallel aan de primaire van de uitgangstransformator te schaM3-5
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Compensatiemeting, zodat stroomverschillen duidelijker uitkomen'. Voor de meting
wordt de wijzer in de e indstand gezet
als we stroomverminderingen ver
wachten; hij wordt echter op n u I gezet
als we stroomv e rme e rde r i n g verwach
ten. De shuntweerstand 5 schakelen we
slechts in tijdens het afregelen van R,
om de meter te beveiligen.

Fig. 11
Eenvoudige meetmethode om in hoogohmige circuits
met één meter nauwkeurig de spanning te meten.
V1
1. Meet de spanning tussen + en - = V
V
2. Meet spanning tussen + en A = V]
3. Meet spanning tussen A en - = V2
v2
Voor meting 1 zetten we de meter bijv. in de stand
0 ... 1000 V, zodat we de spanningbron weinig be
lasten.
Voor de metingen 2 en 3 moet de meter in dezelfde stand blijven staan, bijv. stand
0 ... 500 V.
Stel dat we meten V = 300 V; V] = 150 V en V2 = 50 V.
De belasting van de meter is dus te hoog en de spanning zakt in elkaar. Kijk maar: We
meten 150 V + 50 V = 200 V, terwijl de spanning 300 V is'.

Ai-

V] : V2 = 150 : 50

Vi =

Vl
V] + V2

X V of

150
V1 = 2ÖÖ x 30° = 7 x 300 = 225 V.
4
V2 = M X 300 = \ x 300 “

75 V.
300 V. Klopt dus!

Deze methode werkt met vrij grote nauwkeurigheid, mits echter de spanningsbron niet
daalt door de extra meterbelastïng en als het circuit zuiver ohms is, zoals bijv. bij het
schermroostercircuit.

Fig. 13

Fig. 12

©
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Schakeling ter bescher
ming van een draaispoelinstrument tegen over
belasting

o

©

Zo wordt het r.f. aan
deel dat soms nog in
een gelïjkstroomcircuit wordt aangetrof
fen buiten de meter
om geleid.

kelen. De ohmse weerstand van die primaire wikkeling bedraagt minstens 100 Q, vaak
nog meer. De ohmse waarde van de meter + shunt in het 100 mA gebied bedraagt nog
geen 0, IQ bij de meeste meters. Gezien uit een oogpunt van gelijkstroom vormt die
primaire dus een verwaarloosbare shunt. We lezen dan zonder meer de gelijkstroom af,
maar natuurlijk verstomt tijdens deze meting de muziek.
Bij de meter met onderdrukt nulpunt hebben we gezien hoe we met een brugschakeling
veel beter inzicht krijgen in kleine veranderingen in stroom of spanning.
Stel maar eens dat de netspanningsvariatie 5 % bedraagt, dus 5 % van 220 V = 11 V.
Op een meter van b.v. 250 V is dat ternauwernood afleesbaar. Op een meter waarvan
het gebied is ingeschrompeld tot 40 V (200-240 V) betekent 11 V echter ruim 25 % van
de schaal. Dat is dus veel duidelijker.

Compensatiemeting
Zonder tot de ingewikkelde meting van de schermrooster spanning over te gaan kunnen
we toch de variaties duidelijker zichtbaar maken, b.v. door een stroom in tegengestelde
richting door de mefer te laten lopen. Die stellen we dan in d.m.v. een weerstand. Neem
nu maar eens aan dat de stroom door een m.f. buis in ongeregelde toestand 4 mA be
draagt. We gaan de m.f. transformatoren afregelen en wanneer we nu geen outputmeter
gebruiken, dan kunnen we de anodestroom van die buis in het oog houden. We sluiten
om te beginnen de meter verkeerd-om aan (dus - van de meter aan + hsp) en laten nu
een zodanige stroom in de goede richting door de meter lopen, dat die juist op de nulstreep staat in een gevoelig stroomgebied. We beginnen natuurlijk met een gebied voor
hoge stroom, b.v. 100 mA. Zo gauw nu de a.s.r. werkt als gevolg van grotere output
trekt de buis minder stroom. Reeds een geringe verandering zien we heel duidelijk; de
meting is zeer gevoelig.
Natuurlijk bestaat er bij deze, maar ook bij andere metingen, een grote kans dat het
spoeltje (en ook de weerstanden) meer stroom krijgen dan goed is. Nu is een doorge
brand weerstandje geen ramp, maar een spoeltje is dat wèl.
De wikkeldraad is meestal veel dikker dan nodig is voor het hoogste stroomgebied van
b.v. 50 uA. De dunste draad die nog kan worden verwerkt is 0,05 mm dik. Hierdoor mag
toch altijd nog ca. 5 mA gaan, wanneer we een stroomdichtheid van 2? A/mm^ toelaten.

Meterbeveiliging
Wanneer we nu twee selenium cellen over de meter schakelen en wel één in de ene
richting en één in de andere, d.w.z. over de spoel en zijn afregel weerstand, dan be
speuren we van die cellen niets bij de lage spanningen die normaal over de spoel staan.
In beide richtingen gemeten is de weerstand van de cel dan zéér hoog (zie grafiek in
vorige les); gaat die spanning echter de waarde van 1 V bereiken, dan krijgt de cel, die
in de stroomrichting staat, een zeer lage weerstand en de stroom loopt dóardoor i.p.v.
door de spoel. Sluiten we de meter per abuis verkeerd-om aan, dan wordt de andere cel
actief.
Hoe gedraagt de draaispoelmeter zich nu bij r.f. spanningen? Nu, onze normale meetM3*-7
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Fig. 14
De thermokoppel-meetschakeling voor r.f. ge
15 k

bruik, die echter met gelijkstroom geijkt kan
worden.
aansluitdraden■

9

hitte-draad

schaal
2M

0...1mA

30...50 V
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Fig. 15
Hittedraadmeter voor meting van r.f. en a.f.
stromen. Kan met gelijkstroom geijkt worden.

Fig. 16

Onbruikbaar voor kleine stromen. Nauwkeu

Eenvoudige buisvoltmeter voor r.f.

righeid ca. 10%.

wisselspanningen. Bereik: 0 ... 10V.
Niet-lineaire schaal.

Fig. 17
Gelijkspanningsmicrovoltmeter Philips GM 6020. Gelijkspanning van 10

... 1000 V.

Gelijkstromen van 10/x/^A ... 10 //A (= van 0,01 a*A tot 10/^A).
Wijzeruitslag steeds positief, hoe we de meter ook aansluiten; polarisatie wordt door een
der beide neonindicatoren aangegeven. Ingebouwde ijkspgnning (3 mV + 0.5 %) schaal
lineair.
Met toevoeging van de meetkop GM 6050 kun
nen VHF spanningen (0.1 ... 800 MHz.) van
1 mV tot 16 V gemeten worden. Werkt op net.
De te meten gelijkspanning wordt via een verzwakker en een bromfilter toegevoerd aan een
trilleromvormer, die van de gelijkspanning een
blokspanning maakt. Deze wordt in een 4 traps
wisselspanningsversterker versterkt, gelijkgericht
in een Graetz-schakeling en naar een draaispoelinstrument gevoerd. De spanningen in het
apparaat zijn gestabiliseerd.
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cellen hebben een zodanig grote capaciteit, dat er niets op de meter*.terecht komt. Met
ontvang-dioden uit de radiotechniek valt er heel wat te meten, maar hoe gerihgdi\het
eigen verbruik van onze meter is, des te meer meten we.
De spanbandmeter van Marek met zijn eigen verbruik van 1,66 M D /V is natuurlijk al
zeer geschikt, maar evenals bij gebruik van onze minder gevoelige meters moeten we er
toch voor zorgen dat de gelïjkrichtïng zich nabij het te meten object afspeelt; de dra
den voor de gelijkstroommeting naar de meter moeten vrij van r.f. zijn. Hoe lager de
weerstand van de meter (hoe hoger dus het eigen verbruik), des te meer dempen we de
r.f. kring.
Toch kunnen we nog veel bereiken, door niet over de gehele r.f. kring te meten, maar
op een aftakking, evenals we dit met ons kristal ontvangertje doen. We passen dus een
impedantie transformator toe. De ijking moet echter m.b.v. een ander (goed geijkt) ap
paraat gebeuren.
Thermokoppelmeter
Ook de nog te behandelen buisvoltmeter is uitstekend voor r.f.metingen. Vooraf willen
we echter de thermokoppelmeter bezien, die speciaal dient om r.f.stroom te meten.
Wanneer we de las van twee op elkaar gelaste metalen draadjes warm maken verkrij
gen we een kleine spanning. De grootte van deze spanning hangt af van de temperatuur
en van de toegepaste metalen, want daarin bestaat veel verschil. Men heeft de metalen
in de z.g. spanningsreeks geplaatst in volgorde van hun spanning. Hoe verder nu twee
metalen van elkaar afstaan in die spanningsreeks, des te hoger is hun spanningsverschil.
Dit verschijnsel noemen we het Seebeck-effect. In de praktijk nemen we een puntlos
van ijzer en constantaan, omdat die metalen een hoge temperatuur verdragen en een
hoge spanning geven. Op deze wijze verkrijgen we een thermometer, die op grote af
stand kan worden afgelezen. We moeten er echter wel om denken, dat we slechts kunnen
meten het ve rs c h i I in temperatuur tussen het thermo-koppeltje en het aflees
instrument. Want hoe we het ook keren of wenden, aan het andere eind van de beide
draden komen ze weer bij elkaar of ze komen beiden terecht op de koperen klemmen
van ons meetinstrument en daar gaat de contact-potentiaal even ver naar beneden als
hij op het andere eind naar boven gaat, tenminste als alle losplaatsen een even hoge
temperatuur bezitten. Wordt nu één las warmer, dan meten we dat verschil, door de
millivoltmeter te ijken.
Wanneer we de te meten r.f. stroom door b.v. een stukje ijzerdraad laten lopen, dan
wordt dit warm. In het midden van die draad zit dan ons thermo-koppeltje vast gepuntlast. Wanneer een galvanisch kontakt tussen het meetcircuit en de te meten circuit on
gewenst is wordt het thermokoppel met een glasdruppel aan de stroomdraad gesmolten.
De schaal ijken in r.f. stroom gaat heel eenvoudig, want dat kunnen we met a.f. wissel
stroom van b.v. 50 Hz doen. De schaal heeft een kwadratisch karakter. We moeten er even
wel om denken dat de weerstand van de toevoerdraden een bepaalde bij de meter behorende
waarde moet bezitten.
Hittedraadmeter .
We kunnen de r.f. energie ook meten met een hittedraddmeter. We maken hier gebruik
van de lengte-vermeerdering van een stukje weerstandsdraad, waardoor de r.f. stroom
M3-9
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Fig. 18a
Grondvorm van een buisvoltmeter; met
SI worden de spanningsgebieden gekozen;
met de schakelaar S2 wordt gelijkspanning
of wisselspanning gekozen, (de volledige
beschrijving met schema is opgenomen in
het boek "Meetapparaten" van A.J.Dirksen.
(Uitgave van de Muiderkring N.V.)

Fig. 18c
Een moderne BVM met
siliciumtransistoren;
het volledige bouw
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Fig. 18b
Eenvoudigste vorm van een BVM met
transistoren. (uit "Halfgeleiders" van
H.de Vos. Uitgave van de Muiderkring
N.V.)
BCI08C
VI

sn *»'

e*

-‘f

T*

V?

PI JOJi

\BCt09C

•7 ix•

nu

-----ï*«

nl

Si r

voorschrift is opgenomen
in het boek "Halfgeleiders"
van H. de Vos (Uitgave van
de Muiderkring N.V.)

10

pn ix»

ICO

l

5(

Si

r«4
«j

ie»

C0* m
JOQ

\°’i
«»
I*

JMS»

f—

bl

15. [

"4? 15»’
S

X

2-

-tt

u.nm C2S0CU
•H

Jj

»—

Jslê .4
I*

!•

9M| Pi
u»| |»w

.4

Pi
•!/ «004 |#i I
o‘

f

«J

*lê
•II

■1.

a ff
\

EYSt

yj v2

«•
N
•* I l«

UI
<■

r/jm
'S
«

Iff cf

1

I

pi

» i*,;
pi

SS‘

te

hT

sm|

v’ -&W)

1

"V

M3-10

nor

•19

4«4

m
-ïlt

jr_

19*

.jaigcr
*/•
I

o

'j.

"inn

Fig. 18d
De buisvoltmeter van fig. 18a in zijn
definitieve vorm, zoals die beschreven
is in het boek Meetapparaten van
A.J. Dirksen (Uitgave van de Muider
kring N.V.)
I
SI: st. 1
2
3
4
5
6

1 V-10Mft-100jiA
10 V-1 Mft- 1 mA
100 V-100 kft-10 mA
1 kV-10kft-100mA
1 kft-1 A
100ft

S2: st. 1 -

2+
300

4R
5 I

loopt. Een soepel draadje is in het midden van het weerstandsdraadje bevestigd; het
andere eind gaat om een asje, waarop de wijzer zit. Deze meter is verouderd; het be
zwaar is nl. dat de draad na veelvuldig gebruik blijvend uitrekt en niet meer op zijn
oude lengte terugkeert.
Beide metersoorten zijn onverwoestbaar, doch raken uit de mode door hun hoge energie
gebruik, dat zij aan het te meten circuit onttrekken, (spanningval in de meetdraad).
De buisvoltmeter
Gelijk de naam zegt is deze voltmeter uitgerust met buizen; als voornaamste eigenschap
van de buisvoltmeter (BVM) noemen we de hoge ingangsweerstand,, zodat het te meten
object niet belast wordt, althans nagenoeg niet. De ingangsweerstand van een buisvolt
meter bedraagt meestal minstens enige Meg-ohms; de stroom die daardoor loopt is inder
daad verwaarloosbaar klein. Overigens is de gevoeligheid van buisvoltmeters nooit bij
zonder groot; de laagste spanning die nog behoorlijk afgemeten kan worden ligt in de
grootte van 0.5 volt; moeten er hogere spanningen gemeten worden, dan past men vooraf
een spanningsdeling toe; hierin worden hoog ohmige weerstanden gebruikt, zodat de
ingangsweerstand nóg hoger wordt.
Moeten er wisselspanningen gemeten worden, dan past men geli jkrichting toe, d.m.v. een
diode, condensator en lekweerstand; men spreekt van een detektieschakeling; Deze detektieschakeling wordt in een klein metalen busje ondergebracht; een korte meetstift dient dan
om de verbinding met het meetobject tot stand te brengen; een kabeltje van enige lengte
vormt de schakel tussen de meetkop en de eigenlijke meter. Bij de opkomst van de transistor
werd uit de zaak ook de buis uit de buisvoltmeter gestoten; slechts de naam bleef gehand
haafd, ofschoon men vaak de naam Transistorvoltmeter tegenkomt.
We geven nu naast elkaar het schema van een buisvoltmeter, een eenvoudige transistor
vol tmeter en ten slotte het schema van een gevoelige transistorvol tmeter. (fig. 18a,b, en c)
Bij de "oude buisvoltmeter" (fig. 18a) zien we dat het meetinstrument aangebracht is
tussen de beide katoden van de buizen. De anodeweerstanden van de buizen kunnen aan
elkaar gelijk gemaakt worden door het verschuiven van de loper van de potentiometer PI.
Zolang er geen gelijkspanning op het rooster van buis 1 staat zal de R1 van die buis even
groot zijn als die van buis 2; het rooster van buis 2 is via de potentiometer P4 zodanig
ingesteld, dat door buis 2 een even grote stroom loopt als door buis 1; de katoden zijn op
even hoge potentiaal en de meter wijst nul mA aan.
Zodra op het rooster van buis 1 een gelijkspanning wordt aangesloten verandert zijn
stroom: wordt hoger of lager, al naar de polariteit van de aangesloten spanning; het brugevenwicht wordt verstoord en de meter wijst iets aan.
Het is we! duidelijk, dat men op deze wijze slechts een spanning van beperkte grootte kan
meten; d.m.v. het weerstandsnetwerk wordt een te meten spanning zodanig gedeeld, dat
op het rooster nooit meer dan de toelaatbare spanning komt; als regel legt men een nega
tieve spanning aan het rooster, zodat buis 1 bij te hoge spanning eenvoudig dicht gedrukt
wordt, waardoor men tevens een overbelastingsbeveiliging bezit. De einduitslag van het
meetinstrument stelt men in met R, een shunt.
Nu kan men zich natuurlijk afvragen waarom men in plaats van die buis 2 niet een weer
stand heeft aangebracht; het antwoord is, dat deze buis een stabiliserende werking op de
schakeling heeft die wel nodig is om verouderingsverschijnselen van de buis te neutrali
seren. De meter plus weerstand P3 die de beide kathoden verbindt veroorzaakt namelijk
M3-11

Fig. 19a
Schakeling van een mïllivoltmeter laagfrequente wisselspanningen. Uitvoerig
beschreven in "Meetapparaten" van
A.J. Dirksen.
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Fig. 19b
(a) Een moderne transistorchopper; (b) de gelijkspanning aan de ingang. VI en V2 gelijk
krijgen beurtelings een hoge en een lage Ri. In (c) spert VI en heeft V2 een lage Ri;
in(d) zien we het lage doorgelaten niveau; in (e) heeft VI een lage Ri en spert V2;
in (f) zien we het hoge doorgelaten niveau, (g) is de blokspanning die uit de schakeling
komt, een pulserende gelijkspanning, (h) de blokspanning ontdaan van de gelijkstroom
companenti. de blokspanning wordt nu verder versterkt in een milliwissel-stroomversterker.
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een tegenkoppeling hoe kleiner die weerstand, des te groter de tegenkoppeling.
De schakeling met de transistoren (fig. 18b) behoefte weinig toelichting na het boven
staande. De rechtse transistor, die met buis 2 te vergelijken is, doet hiet uitsluitend dienst
als compensatie: wanneer n.l. onder invloed van de kamertemperatuur de instelling van de
linker transistor zou verlopen (helemaal niet denkbeeldig met germaniumtransistoren) dan
wordt de brug in evenwicht gehouden door die rechter transistor, die dezelfde temperatuurkuren vertoont. Zijn basis is in het geheel niet aangesloten. Wanneer dat temperatuureffekt niet optrad zou men hier evengoed een weerstand kunnen toepassen.
Tenslotte geven we in figuur 18c het schema van een gevoelige buisvoltmeter met twee
silïciumtransistoren in de z.g. emissorvolgerschakeling. De te meten spanning wordt aangelegd op de bases van de beide transistoren, op de punten a en b, na het verzwakkingsnetwerk te zijn gepasseerd.
Opvallend is het feit dat de beide bases hier in tegenfaze aan gestoten worden. Men
spreekt in dergelïjke gevallen van een differentiaalschakeling, waarbij het via a-b aan
gesloten meetcïrcuit vrijzwevend is t.o.v. de schakeling. De beide dioden over de ingang
dienen ter beveiliging van het meetsysteem tegen overbelasting. De aansluiting tussen
MIN (-) en V is voor de spanningsmeting, tussen min en A voor de stroommeting, waarbij
de spanningsvol over weerstanden gemeten wordt; we zien een omschakeling van mA op
A;5 A is de laagste meting, lang geen gekheid. Tussen min en £2 meten we weerstanden,
onder tussenschakeling van een droog celletje.
De ïngangsweerstand tussen de eigenlijke meetpunten a en b. bedraagt 500 k£2; de gehele
meter heeft een ingangsweerstand van 5 M £2.
We zullen niet nader op deze bijzonder mooie meetschakeling ingaan; een bouwvoorschrift
is echter uitvoerig gegeven in het boek "Halfgeleiders" van H. de Vos, druk van 1968.
Het laagste spanningsbereik loopt van 0 tot 0,1 V, dus 100 millivolt.
De beide dioden over de ingang dienen ter beveiliging van het meetsysteem tegen
overbelasting.

MILLIVOLTMETERS.
De hierboven beschreven voltmeter is in feite niet ontwikkeld voor het meten van zeer
lage spanningen. Bij het meten van lage wisselspanningen lijken de moeilijkheden niet
zo groot, omdat het in feite niet zo moeilijk is om deze te versterken; met kleine gelijk
spanningen is dit namelijk lang niet zo eenvoudig.
We beginnen met een schakeling voor een milivoltbuisvoltmeter voor wisselspanningen in
een zeer breed frequentiegebied, zodat hij o.a. uitstekend gebruikt kan worden voor het
doen van a.f.metingen (fig. 19a).
Het is een door de Heer Bastiaanse ontworpen meter, die o.a. uitvoerig beschreven is in
het boek "Meetapparaten" van A.J. Dirksen. (uitg. Muiderkring). Hij is bruikbaar voor
0-10 mV. in het gevoeligste bereik en tot 0-100.000 mV= 100 V., door omschakeling
van een verzwakkernetwerk. Het mooie van dergelïjke wisseIstroommeters is wel, dat men
ze op elk ogenblik kan ijken door een bekend spanning van 50 Hz, (de netspanning) te
meten; door het verstellen van R8 verkrijgt men de juiste aflezing. In feite is deze meter
niets anders dan een tweetraps buisversterker, met daarachter een draaispoelmeter, voor
afgegaan door een graetz-schakeling. Dl. De netvoeding is gestabiliseerd.
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Fig. 20
Wisselspanning, millivoltmeter van Philips.
GM 6023 meet van 10 Hz ... 1 MHz. 0,1 mV
tot 300 mV. Ingangsimpedantie 1,5 megohm.
Ingangscapaciteit 15 b 25 pF. Ingebouwde
ijkspanning en beveiliging tegen sterke
overbelasting.
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Fig. 21
Ingangschakeling van een transistorbuisvoltmeter.
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Fig. 22
Zij-aanzicht van de statische voltmeter voor hoge
spanningen. Van het lampje uit gaan de stralen via
het bewegend spiegeltje naar de schaal.
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Fig. 23
Doorsnede door een der elektroden
van de statische voltmeter. Links:
verticale doorsnede, rechts: de ho
rizontale doorsnede.
Fig. 24
De elektrostatische voltmeter van Dr. Schroeder. Dit type gaat tot 250.000 volt wisselof gelijkspanning. Met een handwieltje kan de onderlinge afstand van de beide zuilen
(met de meetplaten) veranderd worden om het meetbereik te vergroten. Bij hoge span
ningen wordt de onderlinge afstand groter, maar de afstand tot het lampje kleiner en
de uitslag van de lichtstip via het spiegeltje groter'.
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MILLIVOLTMETER voor gelijkspanningen.
In feite gaat het meten van lage gelijkspanningen het gemakkelijkst, wanneer we van die
kleine gelijkspanning eerst een wisselspanning maken. Het behoeft heus geen mooie sinusvorm te zijn, neen, wanneer we een blokspanning krijgen zijn we reeds gelukkig.
Er bestaan verschillende manieren om dat gedaan te krijgen; een moderne manier maakt
gebruik van twee transïstoren, die door middel van een wisselspanning, b.v. 50 Hz. open
of dicht gezet worden. V 1 staat in serie met het signaal, V 2 staat parallel over de output.
Gedurende de éne periode wordt V 1 geleidend gemaakt en krijgt V 2 een zeer hoge in
wendige weerstand; gedurende de andere periode helft is VI zeer hoogohmig doch staat V2
kortgesloten, (fïg. 19b)
De gelijkspanning, die een bepaalde amplitude heeft wordt nu omgezet in een blokspan
ning, die evenwel dezelfde amplitude heeft als die gelijkspanning. Met andere woorden:
De grootte van de gelijkspanning wordt "vertaald" in de grootte van de wisselspanning op
de input van de versterker, en komt aldus uiteindelijk in de output versterkt te voorschijn.
Voor een lage gelijkspanning wordt de millivoltmeter dus voorafgegaan door een z.g.
chopper, een hakker, die van de gelijkspanning een wisselspanning maakt. Men kent ook
wel choppers met mechanische omschakelkontakten, die met een frequentie van 400 Hz.
"hakken" ook gebruikt men wel lichtgevoelige weerstanden in serie met de ingangsweerstand; door deze lichtgevoelige cellen met neonlampje te beschijnen verandert de weer
stand van die cel in het rithme van de neon-frequentie. Men verkrijgt daardoor een
regelmatig onderbroken gelijkspanning, een blokspanning die zich als een wisselspanning
laat versterken.
Van al deze mogelijkheden heeft de schakeling met de transïstoren de voorkeur, vooral
als men de moderne veldeffect transistoren, de FET's gaat toepassen.

Het meten van zeer hoge spanningen.
Zeer hoge spanningen kunnen we meten met onze voltmeter, mits het eigen verbruik
maar laag genoeg is en we maar voldoend hoge voorschakel weerstanden toepassen.
Toch kan dat eigen verbruik nog veel te hoog zijn; dan blijft slechts de statische volt
meter over.
Wanneer we twee lichte velletjes aluminium elk aan twee dunne lange draadjes zouden
ophangen op enige afstand van elkaar, dan zouden die snel naar elkaar toe bewegen
zodra we het ene plaatje met de + klem en het andere met de - klem van een spannings
bron van b.v. 10.000 V zouden verbinden. Ongelijknamige polen trekken elkaar aan.
In de meetopstelling van Dr. Schroeder zien we opgesteld twee zuilen van isolatiemate
riaal. Op elke zuil staat een ronde schijf. Eén dezer schijven bevat een opening, waar
binnen een scharnierend dun en zeer licht plaatje is opgehangen. Wanneer we nu deze
schijven verbinden met de + resp. - klem, dan zullen beide schijven zich heus niet naar
elkaartoe bewegen, maar het scharnierende plaatje zal zich wèl verdraaien. Door nu een
lichtstraal op dat plaatje te werpen zal het gepolijste plaatje het licht terug kaatsen;
op een schaal, die zich boven de lichtbron bevindt, wordt het lichtvlekje ergens zicht
baar. Het aardige van deze robuuste meter is wel, dat we hem tot 100.000 V kunnen
gebruiken door de zuilen verder uiteen te plaatsen. De schaal zit op een latje van
M3-15

Fig. 25
De elektrostatische hoogspanningsmeter
van Pye, die tot 10.000 V gaat. Als wij
zer fungeert een lichtstreepje.

"Uil

Fig. 26
Het ijken van een buisvoltmeter
(lage spanningen)

Fig. 27
Het ijken van een meterschaal in dB.
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Fig. 28
Stroommeting met stroomtransformator
(vaste opstelling).
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Stroommeting met ampèretang.

vierkante doorsnede; elke zijde bevat een andere schaal. Een dergelijke meter is beslist niet moeilijk te maken, maar het ijken valt niet mee.
De Engelsen (Pye) hebben een elegant meetapparaat je geconstrueerd, eveneens met
lichtvlek. Het principe is echter niet anders. In beginsel maakt het voor het apparaat
weinig uit of we wisselspanning of gelijkspanning meten; in dit opzicht lijkt hij veel
op de weekijzermeter.
De afgeronde hoeken en de mollige vormen van de schijven van de elektrostatische
meter dienen om sproei-ontladingen en corona te ontgaan. Denk erom, dat zo'n meter
in feite een condensator is, die héél lang zijn spanning kan behouden. Goed droog
houden is noodzakelijk. De primitiefste spanningmeting is overigens het trekken van
een vonk; we kunnen rekenen op 1 mm luchtweg = 1000 V.

Het ijken van (buis)voltmeters
Wanneer we willen weten welk verband er bestaat tussen input en output van voltmeters
in het algemeen, dan moeten we een aantal ijkingen verrichten. Met behulp van precisieweerstanden, bijvoorbeeld met een tolerantie van één procent en een betrouwbare volt.neter, waarop we bijvoorbeeld 10V-50 Hz nauwkeurig kunnen aflezen plus een transfor
mator, komen we een heel eind (fig. 26). We maken dan een potentiometer, waarbij
weerstanden van bijvoorbeeld 10, 20, 30, 40, 50 en 100 ohm in serie staan met een weer
stand van 10.000 ohm, liever nog met een weerstand van 9850 ohm, die we even uitzoeken
uit een groepje weerstanden van 10.000 ohm - met een tolerantie van 20%.
We hebben dan in totaal 10.000 ohm en sluiten die, via een variabele weerstand, op een
transformatorspanning van bijvoorbeeld 12 volt aan.
Met de weerstand R zorgen we dan dat op punt A precies tien volt komt te staan. De me
ter laten we verder ingeschakeld staan tijdens de ijking om de spanning doorlopend te
controleren. Op de aftakkingen staat dan, van onderaf gerekend, resp. 10, 20, 30, 40, 50,
100 mïlli-volt. We kunnen dat beslist niet met een gewone voltmeter nameten, maar heus,
dat klopt wel aardig binnen enkele percenten.
Nu sluiten we de meetkop van de buisvoltmeter achtereenvolgens op deze aftakpunten aan.
We lezen daarbij telkens de bijbehorende onderstroom af en leggen deze in een tabelletje
of grafiekje vast.
Natuurlijk mogen we de gevonden waarden ook op het schaaltje van het meetinstrument
schrijven, maar we hebben meerdere bereiken nodig en dan moeten we meerdere schaaltjes
toepassen. Deze ijkmethode kunnen we ook in andere gevallen met succes volgen: bij ge
brek aan precisie-meters verleggen we de precisie naar de weerstanden, waarvan we een
potentiometer vormen. Zorg ervoor dat die weerstanden relatief laag belast worden. Gaat
er 2 watt door, neem dan een 2 watt-type enz.
Gaan we naar hogere spanningen, vergroot de waarde van de genoemde reeks dan bijvoor
beeld 10 maal. Lopen we vast met de weerstanden, nu dan kunnen we de ijking zelfs ver
richten met een lange dunne weerstanddraad, die we weer op een bekende spanning aan
sluiten.
Niet al te hoog, want dan wordt de draad te warm en verandert de waarde te veel. Welke
weerstand die draad nu per meter heeft doet er niet eens zo veel toe; draad van bijvoor
beeld i ohm per cm is heel mooi voor dit doel en niet te dun. Een oude draadpotentiomeM3-17
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Fig. 32
De meettang met bijbehorend kast
je. Zes bereiken 0 ... 3, 10, 50,
100, 500 en 1.000 mA (Hewlett
Packard model 428 A). De "bek"
van de meettang gaat open door
de twee schijven op de handgreep
naar elkaar toe te bewegen. De
opening heeft een diameter van
ca. 5 mm.

4Fig. 33
De meettang van Tektronix voor wisselspannin
gen, t/pe P 6016. Deze wordt gebruikt in samen
werking met een der vele typen oscilloscopen
van Tektronix.
Stroomverbruik van 1 m.amp. tot 15 m.amp. Frequentiebereik: 50 Hz ... 17 MHz., indien een
30 MHz. scoop gebruikt wordt.
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ter kunnen we vaak mooi voor dit doel slopen. Draad voorzichtig strekken door hem rond
een glad voorwerp te trekken. Met de duimstok brengen we dan de verdeling in 0,01 0,02 - 0,03 enz: van de ijkspanning aan.
Willen we nu outputmetingen in dB's verrichten, nu ook daarvoor is een ijking mogelïjk.
In figuur 27 zien we welke waarden we in serie moeten schakelen. Verder in de les zul
len we weer zien, hoe we die weerstanden gemakkelïjk kunnen ijken op de brug van
Wheatstone.
Tangmetingen
We willen tenslotte nog even de aandacht vestigen op enige nieuwe mogelijkheden. In de
sterkstroomtechniek maakt men vaak gebruik van de zogenaamde ampèretang, wanneer men
een wisselstroom wil meten zonder daarvoor ergens een stroomdraad te onderbreken.
tang
is feitelijk een gewone stroomtransformator, waarvan het blikpakket echter opengeklapt kan
worden. Men omvat aldus de stroomvoerende draad en de getransformeerde stroom meten wé:
soms vormt zelfs de meter een deel van de tang. Natuurlijk moeten de deelvlakken van het
blikpakket heel goed en vlak op elkaar passen.
Omvatten we met de tang aldus tegelijkertijd bijvoorbeeld alle drie de aders van een 3fazestroomkabeI naar een motor, dan moet de tang nul aanwijzen.
Bij de huidige transistortechniek moet men vaak de stroom in emitter- of collectórcircuits
meten. Van Hewlett Packard kennen we nu een ampèretang, die stromen van 1 mA tot 10
amp. kan meten.
Eigenlijk is het maar een "tangetje". Het principe is als volgt:
een gelijkstroom veroorzaakt geen wisselveld. Men stuurt een wisselspanning met een fre
quentie van 20 kHz vanuit het kastje in een wikkeling om het blikcircuit, waardoor deze
transformator 40.000 maal per seconde verzadigd en dus telkens even onwerkzaam wordt.
Om hetzelfde blikpakket bevindt zich nog een tweede wikkeling, die de eigenlijke meet
resultaten naar het kastje voert. Wat levert die wikkeling nu? Een wisselspanning van 40
kHz, waarbij de amplitude afhangt van de grootte van de gelijkstroom. In het kastje be
vindt zich de z.g. ringmodulator, een synchrone detector, waarop we hier niet nader
kunnen ingaan, die geschakeld wordt door een 40 kHz signaal. Het versterkte meetsignaal
wordt hier gedetecteerd, terwijl het daarbij verkregen meetsignaal via een gelijkstroomversterker via een draaispoelmeter door de meetwikkelïng in de tang wordt gevoed als
tegenkoppelsignaal.

Weerstandmeting
Hiervoor gebruiken we vrijwel uitsluitend de meetbrug van Wheatstone. In de teke
ning zien we de te meten weerstand aangeduid met Rx, terwijl we verder drie weer
standen zien, nl. Rj, 1*2 en R3. R] en R2 vormen samen een potentiometer. De brug
wordt gevoed met gelijkspanning. We zien twee stroomtakken, nl. Rx en R3 in serie
en Rj en R2 in serie. Tussen de knooppunten a en b is een batterij van 6 V aangesloten en tussen de knooppunten d en e een gevoelig meetinstrument.
De meting gaat als volgt: We verschuiven de loper bij d net zolang, totdat de meter
nul aanwijst. De brug is dan in evenwicht. We weten dat R3 = 60 fï, terwijl we tevens
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'Fig. 34
De elektronische volt-ohmmeter van Philips, type G.M. 6000. Gelijkspanningen van
100 mV ... 1000 V. en met behulp van de hoogspanningmeetkop type GM 6070, tot
30 kV. Wisselspanningen van 100 mV ... 300 V in het frequentiegebied van 20 Hz ...
100 MHz. Met de VHF-meetkop, type GM 6050 tot 800 MHz. In de meetkop bevindt
zich een diode. Weerstanden van 10 Ohm ... 5 megohm. Hoge ingangsimpedantie; in
gebouwde ijkspanning. Het apparaat wordt op het net aangesloten.

Fig. 35
De meetbrug van Philips, waarbij als nul indicator een afstemindicator is toegepast.
We komen op dit apparaat terug bij de C en L metingen.
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weten dat R] - 20 f2 en R2 - 30 ft ; t.o.v. punt a heeft punt d een spanning van
R1

R] + R2

x 6 V—

20

= | x 6 V = 2,4 V.

20 + 30

Omdat de brug in evenwicht is, moet ook punt c een spanning van 2,4 V bezitten t.o.v.
punt a. Wanneer we Rx gaan berekenen, mogen we zeggen:

Rl : R2 “ Rx : ^3

20 : 30 = Rx : 60 of

20 _Rx
30
60 °f

40 _ R*
60 60 °f

40 = Rx.

Natuurlijk voelen we er niets voor om die berekening bij elke meting te verrichten;
daarom ijken we de schaal van de potentïometer R]-R2- Verder moeten we er om den
ken dat de stroom niet te groot wordt bij toepassing van heel lage weerstanden; we
plaatsen daarom een weerstand van b.v. 20 ft in de leiding naar de accu.
Wat voor instrument gebruiken we nu voor de nulindicatie? Een gevoelig draaispoelinstrument, beter nog een galvanometer. Toch moeten we drommels oppassen, want als
de brug maar even is verstoord komt er een veel te hoge spanning op die meter. We
passen dus een shunt op de meter toe, die alleen open gaat als we even op het knopje
drukken. Ook de buisvoltmeter is een gevoelige brugindicator.
Een doodgewone koptelefoon is echter zéér goed bruikbaar voor ons doel, terwijl ook
het bekende toveroog, de afstemindicator vaak wordt toegepast.
We kunnen de meter nauwkeuriger maken door Rj + R2 een kleinere waarde te geven,
b.v. 4 + 6 = 10 ft ; in serie daarmee schakelen we aan elk eind twee weerstanden, elk
van b.v. 20 ft . De gehele schaal staat nu ter beschikking van 1/5 van het gebied.
We moeten ervoor zorgen, dat R3 in waarde niet te ver afligt van Rx; de verhouding
mag b.v. niet groter zijn dan 1 : 10, anders zitten we zó op het eind van het gebied
te meten. R3 wordt daarom variabel gemaakt met aftakkingen.
De brug wordt gevoed met gelijkstroom, maar we mogen hem ook gerust met wissel
stroom voeden. Feitelijk doet de spanning er ook niet eens zoveel toe. Er valt veel te
zeggen voor een niet te hoge wisselspanning, b.v. 2 V, en dan van 1000 Hz. De nulindicator kan dan b.v. een afstemoog zijn.
Voor R] + R2 kunnen we het best een grote, nauwkeurig gewikkelde potentiometer
nemen van b.v. 1000 ft . Gaan we hoger, dan wordt de draad dunner en teerder en
dat geeft bij een apparaat dat vaak wordt verdraaid teveel slijtage. Maar met één
lange, geheel uitgestrekte draad van b.v. 4 meter gaat het ook.
Wanneer we wisselspanning op de brug zetten worden de mogelijkheden ineens veel
groter. We kunnen dan b.v. R3 rustig vervangen door een condensator van 1 /xF.
Terwijl we R] en R2 geheel intact laten, kunnen we een condensator Cx gaan meten.
C3 is dan ons uitgangspunt en moet nauwkeurig 1/jF zijn.
Kunnen we nu ook meteen een elco op die plaats zetten? We zullen ontdekken, dat
we nooit de nulstand bereiken.
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Fig. 36
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Boven
De brug is "in evenwicht" als Rx : R3 “ R1 : R2
d

n _R3xRl
R*~ R2

.

De meter wijst dan nu! volt aan.

'R 2

R3
b

Midden
De beide weerstanden R] en R2 zijn vervangen
door een potentiometer.
Onder
Door twee zogenaamde opvul weerstanden van ge
lijke waarden in serie te schakelen met de poten
tiometer kunnen we veel nauwkeuriger meten. Als
de waarde van R| + R2 bijvoorbeeld 1000 ohm be
draagt en elk der opvulweerstanden bijv. 4500 ohm,
dan liggen de aanwijzingen verder uiteen op de
schaal van de potentiometer en wordt in dit geval
de afleesnauwkeurigheid 10 x zo groot.
(1000 ohm = 10% van de serieschakeling : 4500 +
100 + 4500 = 10.000 ohm). Het meetbereik wordt
echter 10 maal zo klein'. Wanneer we nu voor R3
een zogenaamde standaardweerstand kiezen met
een tolerantie van niet meer dan bijv. 1% dan
kunnen we in deze schakeling tolerantie-metingen
verrichten van Rx binnen + of - 10%.

6V

J
Fig. 37
Meetbrug, waarbij gekozen kan
worden uit 3 standaardweerstanden
met verkleind bereik, doch hogere
nauwkeurigheid voor tolerantiemetingen (paral lel weerstand over
de potmeter).
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Vragen bij de derde les

Lees eerst eens alle vragen rustig door. Er zit ook wel ééns een vraag tussen, waarvan
U echt zelf het antwoord moet bedenken, omdat het onderwerp niet in de les behandeld

is.
1. Is een z.g. weekijzerïnstrument bruikbaar voor audio-metingen?
2. Waarvoor gebruiken we een Vu meter?
Welk instrument-type wordt hierbij toegepast?
3. Waarom gebruiken we een meter met onderdrukt nulpunt?
4. Maakt het wat uit of we een meetbrug voeden met wisselspanning of met gelijkspan
ning? Waarom wel (of niet)?
5. Wanneer moeten we onze toevlucht nemen tot een indirecte meting of compensatiemeting?
6. Zouden we de A.V.C.-spanning van een radiotoestel met een indirecte meting kunnen
meten of weet U hiervoor wat anders?
7. Waarvoor gebruiken we een thermokoppelmeter?
8. Wanneer gebruiken we een statische voltmeter?
Waarop berust de werking van dit soort meter?
9. Hoe meten we zeer kleine gelijkspanningen; zo van een paar tienden van een miIi—
volt?
10. Hoe kunnen we in het algemeen een draaispoel-instrument beveiligen tegen te hoge
stroom?
Is deze beveiliging ook werkzaam voor de voorschakel-weerstanden?
11. We weten van een apparaat, dat de hoogspanning 400 V bedraagt. Tussen de plus en
minleiding staat een buïstriode en een hoog-ohmige-weerstand in serie. Tussen + en
anode van de buis meten we 180 V; tussen anode en min meten we 120 V. Samen is
dat 300 V. Het aanbrengen van de meter verandert dus blijkbaar sterk de bestaande
toestand.
12. Hoe groot is nu de werkelijke spanning op de anode?
13. Mogen we bij deze drie metingen een verschillend bereik van de meter inschakelen?
Hoe meten we het eenvoudigst de oscïllator-spanning van een triode?
14. Kunnen we een draaispoel-instrument en bijbehorende gelijkrichtcellen gebruiken
voor a.f.-metïngen?
Is de normale meterdemping voldoende?
15. Maakt het voor een meettransformator in principe nog iets uit of we de stroomvoerende
draad eenmaal door het blikpakket steken of moet de draad meerdere malen om een
been van de transformator gewikkeld worden?
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MEETTECHNIEK
4e les
BRUGSCHAKELINGEN
We zullen nu andere vormen van brugschakelingen behandelen maar moeten daarbij in
het oog houden dat vele van deze schakelingen nooit toegepast zouden zijn wanneer de
wereld eerder over apparatuur als buisvoltmeters e.d. beschikt zou hebben. Niettemin
blijft in vele gevallen de brug eenvoudig en robuust, terwijl zonder kostbare apparaten
veelal een hoge graad van nauwkeurigheid wordt bereikt, waardoor ook de amateur aan
zijn trek kan komen.
Eerst willen we nog even laten zien, dat we de brug op twee manieren kunnen inrichten,
n.l. met de potentiometer tussen de beide spanningspunten en: met het variabele gedeelte
van de potmeter slechts in één tak. In de andere tak zit dan een vaste weerstand. Naast
de eerstgenoemde schakeling hebben we de schaal getekend: logaritmisch; naast de an
dere zien we een lineaire schaal, terwijl beide schalen tevens in percenten geijkt zijn.
Wat he' aflezen betreft is de logaritmische het duidelijkst tussen lx en 5x; de lineaire
is vrijwel over de gehele schaal goed afleesbaar. De meetnauwkeurigheid van de log.
schaal is het grootst rondom de 1; bij de lin. schaal is bij lOxde nauwkeurigheid het
grootst, om naar lx af te nemen. Bij het meten van capaciteiten is de log .schaal in zo
verre in 't nadeel, dat we voor elk bereik een bijbehorende standaard condensator nodig
hebben, de z.g. normaal C. Bij de lin .schaal kunnen we met één standaardcondensator
toe; de overige bereiken vinden we in omschakelbare weerstanden, die gemakkelijker
met een tolerantie van 1% te krijgen zijn als condensatoren. Hetzelfde geldt voor het
meten van zelfinductie; terwijl voor het meten van de verlieshoek (tg A ) bij condensa
toren en de Q bij spoelen ook alweer een R-L-C meetbrug met lin.schaal in 't voordeel is.
We doen dus verstandig een brug met lineaire schaal te kiezen. Voor de weerstandmetingen komen we dan tot de brug van Wheatstone; met een schakelaar kiezen we dan de
standaardwaarden 10, 100, 1000, 10000, 100000 n en 1 M D ; de bereiken zijn dan

i - ion , io - loon , 100 - looon , 1000 - ïoooon , 10000 - looooon , 100000 1 MO .Bij een brug met log .schaal hebben we als enig voordeel dat de bereiken niet
van 1-10 opklimmen maar 1/10 - 10, dus van 1 - 100, waardoor we met de helft van het
aantal standaard R's toe zouden kunnen.
Voor de condensatormeting in de brug, die we de brug van Wien noemen, vinden we door
dezelfde ohmse weerstanden om te schakelen, condensatorbereiken van 10 - 100 pF,
100 - 1000 pF, 1000 - 10000 pF, 10000 (= 0,01) - 0,1
0,1 - 1 ^F en 1 - 10
.
Voor het meten van zelfinducties (de brug van Maxwell) verloopt de zaak geheel op de
zelfde wijze: we meten 0,1 - 1 mH, 1 - 10 mH, 10 - 100 mH, 0,1 - 1 H, 10 - 100 H, maar
het mooiste is wel, dat we helemaal geen standaard-L nodig hebbenl De standaard C doet
ook hier dienst.
Voor brugmetingen in het algemeen gelden de volgende betrekkingen tussen de samenstel
lende weerstanden, wanneer de brug in evenwicht is en de nul-indicator dus nul aanwijst:
R1 : Rx = Re : P, ofwel

= R®
Rx

maar dan mogen we ook zeggen:

R1

Rx

Re

P

P
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Fig. 1
Brugschakeling met potentiometer tussen
de beide spanningspunten.

Z3

Z2.

Fig. 2
Brugschakeling met een variabele weer
stand op het ene spanningspunt, in serie
met een vaste weerstand op het andere
spanningspunt.
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Fig. la
Schaal van de potentiometer is niet lineair.

Fig. 2a
Schaal van de potentiometer is lineair.
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Fig. 3b
Vectordiagrcm van een
volkomen condensator.

fa
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E

Fig. 3a
Onvolkomen condensator. De verliesweerstand is hier parallel aan de condensator
geschakeld voor beter begrip. In feite is
dit een serieschakeling, die echter als
parallelschakeling omgerekend kan worden.
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Om de nulinstelling Ie conslaleren moeten we over een tamelijk gevoelige indicator
beschikken; we hebben die in het bekende afstem-oog uit de radio-ontvanger (EM4),
die met een voorversterkerbuis (EF9 of iets dergelijks) volkomen tegen de taak opgewas
sen is. Overigens voldoet hier ook een koptelefoon uitstekend.
De schakeling spreekt voor zich zelf; de gevoeligheid van de indicator kan ingesteld
worden met een potentiometer (links beneden op ‘t schema). Door met de ongevoeligste
stand te beginnen kunnen we zelfs zien of we naar een hoge of een lage standaard
weerstand moeten omschakelen. Verder hebben we een wisselspanning nodig wanneer
het condensatoren of spoelen betreft. Met de netspanning van 50 Hz kunnen we vrij
ver komen, maar vaak geven we de voorkeur aan een hogere frequentie, b.v. 1000 Hz,
v/anneer we met grote condensatoren of kleine spoelen te maken hebben. Voor weer
standen is het interessant om te zien of ze zelfinductie bezitten; we meten ze dan te
vens eens met gelijkspanning als brugvoeding. Er mag dan geen verschil zijn met de
aflezing wanneer we 50 Hz of 1000 Hz of gelijkspanning op de brug zetten.
Die 1000 Hz halen we uit een generatortje met een ECF, of een andere triode- pentodecombinatie. De transformator is vrij eenvoudig en heeft een verhouding van 1 : 5;
kemdoorsnede van ca 1 cm2, Draaddikte ca. 0,05 en dan maar zoveel mogelijk er op
zonder luchtspleet.
Het uiteindelijke schema is een combinatie van alle genoemde mogelijkheden. Voor
de grote kiesschakelaar is een hoge isolatiewaarde een eerste vereiste; dit is trouwens
eveneens het geval voor de aansluitklemmen. Voor de gelijkstroommeting hebben we
niets aan het toveroog; hiervoor nemen we een micro-amperemeter met de 0 in 't
midden, 50-0-50^A. Natuurlijk kan men deze ook weglaten, of, met een triller deze
gelijkspanning omzetten in een blok (= wissel) spanning, waarop de afstemindicator
wel reageert.
De voeding is normaal: 150 V is voldoende; er wordt slechts enkele mA's afgenomen.
Dit is ook het geval met de 50 Hz voor de brugvoeding; 2 volt is voldoende, maar we
kunnen het ook wel met 6,3 volt van de gloeistroom doen. We schakelen dan een weer
stand van 100 in serie, om de stroom te beperken en geen sluiting te veroorzaken
wanneer we lage weerstanden meten
Nu willen we nog even de waarde van weerstand Re bezien.
Gegeven is de max.waarde van P = 1000O ; ook is gegeven, dat het kleinste meetbereik van 1 - 100 gaat en dat de kleinste normaal-weerstand 100 is. Dit betekent, dat
ook Re een waarde van 1000 O heeft. We zullen een weerstand met een tolerantie van
1% voor dit doel moeten kiezen.
Is Rx = 100 dan krijgen we de brug in evenwicht met P = 1000 0 . Is Rx echter 10
dan moet P = 10000 zijn om de brug in evenwicht te krijgen.
Op de potentiometer zit dus een stuit bij 100 O ; op die manier blijft de restwaarde
steeds 1000 en houden we de verhouding 1 : 10 in de hand. Een andere oplossing is
natuurlijk een potmeter van 9000 in serie met een vaste weerstand van 100 0 .
Om met dezelfde normaal weerstanden dezelfde potentiometerschaal te kunnen gebrui
ken moet Ce een waarde hebben van 10000 pF. De formule hiervoor is
Cx

= P x

Ce
R1

R1
Cx
ofwel R1 : P = Cx : Ce, dus — = n
r
v-e

In wezen net andersom als bij de weerstanden, maar ook dat klopt: hoe g r o t e r de
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Fig. 3
Brugschakelingen volgens Wheatstone, Wien
en Maxwell, en de vergelijkingsbrug.

M4-4

condensator, des te geringer zijn weerstand voor wisselstroom, en omgekeerd.
Daarom moeten Ce en P in deze schakeling van plaats verwisselen. Ook deze condensa
tor dient een tolerantie van 1% te bezitten, willen we met enige nauwkeurigheid meten.
Een goede papier-C is voldoende.
Nu moeten we er bij condensatoren nog aan denken, dat in serie met de condensator een
voor ons onzichtbare weerstand zit, de verliesweerstand. We komen hierop later terug.
Deze weerstand verdraait in feite de fazehoek;'om dit te compenseren verdraaien we r
zover, tot we werkelijk de nulstand vinden. Zonder deze r vinden we bij b.v. elco's
nooit een nulpunt. De waarde van de verlieshoek, dus de hoegrootheid van de (ongewen
ste) serieweerstand drukken we uit in tgè en berekenen we als volgt tgó = Ce x 2-77.f.r. •
Natuurlijk kunnen we de schaal van r ijken, maar dan dienen we dit te doen voor zowel
50 Hz als voor 1000 Hz.
En nu nog het meten van zelfinducties.
De onbekende L meten we in dezelfde tak als de onbekende R; het mooie is echter dat we
helemaal geen standaard zelfinductie nodig hebben; we kunnen zonder meer de Ce ge
bruiken, die dan in de brugdiagonaal staat. Ook hierbij hebben we de opvul weerstand r
nodig om de fazedraaiing op te heffen; in dit geval echter is de waarde van r niet de tg6
1
maar de reciproke daarvan, n.l. de Q van de spoel. Q is n.l. r—
ö *

w

De Q is zoals we weten de kwaliteitsfactor van de spoel; ook zeggen we wel: de opslingeringsfactor. Nu blijkt echter wel, dat we niet in alle gevallen met r de brug op nul
kunnen krijgen; in dat geval heeft de Q een zeer geringe waarde. Maar dan kunnen we
met rl nog wel de fazedraaiing op nul brengen.
De factor Q is nu:

1
Ce x 2 7if x r

of, bij kleine waarden van Q :

Ce x 2 ™f x rl.

Het bereik van deze brug zou op 't oog wel vergroot kunnen worden, b.v. van 0,1 ohm
tot 1 ohm, en van 1 M D tot 10 M D , maar daaraan zit toch meer vast dan men zou denken.
Bij de lage weerstanden kan men de steeds aanwezige overgangsweerstanden in snoeren e.d.,
die in dat bereik een rol gaai spelen, opvullen met een aparte weerstand tot dat ze, met de
meetsnoeren tegen elkaar gehouden zonder dat er een te meten weerstand tussen zit, juist
op 1 Q komen. Natuurlijk moeten we dan een standaard R van 0,1 aan de brug toevoegen.
Meten we dan een weerstand van b.v. 0,3 fi , wel dan lezen we 1,3 Q en we trekken dan
van elke aflezing Hl af en weten dan de werkelijke waarde. Dit doen we ook in het
laagste condensatorbereik; met een trimmer brengen we de brug (zonder de te meten C) op

lOpF.
Aan de hoge kant kunnen we meestal door het verbeteren van de isolatie de zaak nog wel
redden voor 10 MQ

. Eén der methoden is b.v. om een zaagsnede aan te brengen in het iso

latiemateriaal tussen de meetklemmen, b.v. met een figuurzaagje. Met 3 cm lengte winnen
we al héél wat.
Tenslotte heeft men ook in een dergelijke brug de mogelijkheid om elektrolytische conden
satoren met een (lage) gelijkspanning weer te formeren d.w.z. het oxyd-huidje dat ons ei
genlijke diëlektricum vormt en dat door lang ongebruikt liggen verloren gaat, weer in bedrijfsvaardige toestand te brengen. In het schema van de Philipsbrug zien we deze moge

lijkheid.
Een brug zoals hierboven beschreven is vormt een waardevol bezit. Op deze wijze kunnen
we de drie voornaamste componenten van elektronische apparatuur R, C en L meten.
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Fig. 4
De universele meetbrug, waarmee we
weerstanden, condensatoren en zelfinducties kunnen meten. De schaal is
lineair. De meetpotentiometer dient
minstens van het 3 watt type te zijn.
q6 weerstandsnormalen dienen van
het 1 watt type te zijn, met een
tolerantie van 1%, evenals R[: en Cg.
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De nul-indicator met de EM4 als indicator.
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Het meten van weerstanden

Natuurlijk zijn er nog andere methoden om deze waarden te meten. Voor de weerstanden
kennen we dan nog de methode om met behulp van een draaispoelinstrument en een droge
batterij de waarde vast te stellen door een stroommeting. De schaal is dan geijkt in ohm.
Het is noodzakelijk, dat de batterijspanning precies op de waarde staat, waarbij men de
schaal geijkt heeft. Dit kan door een instelbare serieweerstand, maar natuurlijk is een
potentiometer over de batterij mooier. Het bezwaar is echter hiervan, dat men licht ver
geet deze batterij uit te schakelen na het meten. Bij duurdere meetapparaten ziet men
meerdere bereiken, waarbij voor de hogere waarden een batterij van 15 ö 225 volt nodig
is. Ook de Avometer heeft 3 bereiken. Er bestaan nog wel andere mogelijkheden. Voor
de laagste bereiken, beneden de ohm is het beter van een ander principe uit te gaan.
Men stelt hier met een serieweerstand de batterijspanning zó in, dat in het laagste stroombereik de wijzer in de eindstand staat.
Parallel op de meetspoel schakelen we nu de te meten weerstand. Ook hierbij ijkt men de
schaal. Wanneer de onbekende weerstand eens precies een even grote weerstand zou be
zitten als de draaispoel, wel dan wijst de wijzer precies de halve stroom aan; de andere
helft loopt door de weerstand. Dit is tevens een goede methode om de weerstand van een
meterinterieur te meten (draaispoel met compensatieweerstand). Bij al deze meetinrichtingen zijn de schalen ver van lineair.
Het meten van overgangsweerstanden
Bij de meting van dergelijke lage weerstanden dienen we veel aandacht te besteden aan
de in serie geschakelde overgangsweerstanden. Daarbij komt nog, dat het voor het meten
van overgangsweerstanden in schakelaars de gewoonte is met zéér lage gelijkspanningen
te werken, zo omstreeks 20 mV. Ofwel men regelt de spanning zodanig dat er juist 100 mA
door het circuit loopt. Men meet dan met de buisvoltmeter de spanning over de contacten.
Goede omschakel aars, b.v. golfbereikschake laars mogen dan overgangsweerstanden ople
veren van 2-5 milli-ohm. Vaak wordt de voorkeur gegeven aan een wisselspanning van
1000 Hz, eveneens bij een lage stroom, vooral wanneer we kans hebben op elektrolyse.
Het meten van de spanning over de contacten geschiedt dan gemakkelijker, n.l. met de
buisvoltmeter of desnoods met de oscilloscoop. In dergelijke gevallen moeten we bij de
meting twee dingen scheiden, n.l. de stroomtoevoer en het meetcircuit. De stroom door de
meter is verbazend gering; de meetstiften voert men het best uit als twee spitse naaldpun
ten, die we zo dicht mogelijk nabij de te meten overgangsweerstand aanbrengen, zodat
we geen weerstand in het contactmateriaal zelf meten.
De stroom, die de spanningsvol moet veroorzaken behoeven we niet zo angstvallig te be
handelen. Als in dit circuit "ergens" hoge overgangsweerstanden zitten hindert dat niets;
we moeten de stroom op een bepaalde waarde instellen en doen dat op een aparte meter.
Open de te meten schakelaar niet als de meter ihgeschakeld staat, vooral als we met een
micro-ampè re-meter meten, want hij is onherroepelijk verloren.
Het meten van hoge weerstanden
En nu de hoge weerstanden. We denken daarbij niet in de eerste plaats aan losse weerM4-7
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Fig. 7
Links: grondschakeling voor het meten van hoogohmige weerstanden. Rechts: grondschakeling voor het meten van laagohmige weerstanden. Beide schakelingen komen we
vaak in universeel-meetapparaten tegen. Met de weerstand R wordt de wijzer in de
stand nul ohm (dat is op het einde van de schaal) ingesteld. De meetklemmen zijn
daarbij kortgesloten, liefst door de bijbehorende meetsnoeren. De daling van de batterijspanning wordt dus met R gecompenseerd.
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Fig.8
Metrohm, een isolatie- en leidingweerstandmeter van EverestEdgcumbe.
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De schakeling van de bekende AVO
meter "Model 8". Deze meter bevat 3
weerstandmeetgebieden, nl. van
O ... 2 k O f van O . . 200 k Q en
van O ... 20 M ft , met afzonderlijke
nul-instelpotmeters. De meter bevat
hiervoor twee stroombronnen, nl. een
1,5 V en een 15 V batterijtje.

Fig. 11
Het meten van de overgangsweerstand
van een contact van een golflengteschakelaar De stroom wordt - desnoods
met soldeerverbinding - toegevoerd aan
de rotor en aan de contactlippen op de
statorkrans. Met behulp van de weer
stand R wordt de stroom ingesteld op
een bepaalde waarde. Met behulp van
stator
een buisvoltmeter wordt nu de spanning
gemeten over de contactplaats. Spitse,
kleine meetstiften zijn voor dit doel bestemd; we plaatsen ze zo dicht mogelijk links en
rechts van de te meten contactplaats.
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standjes, maar aan isolatieweerstanden tussen 2 klemmen, die op isolatiemateriaal ge
monteerd zijn, of aan condensatoren, waarbij het om waarden van lO^megohm gaat.
Hier kunnen we met de gebruikelijke brugmetingen niet zo gemakkelijk uit de weg.
In feite gaat het hier, bij zeer hoge weerstanden in isolatiematerialen, beslist niet om

R =

y / dus het quotiënt van spanning en stroom.

Neen, de stroom is samengesteld uit meerdere componenten. De oriëntering van de z.g.
moleculaire dipolen veroorzaakt de capaciteitsstroom. Dan is er de ionenstroom die
wordt veroorzaakt door de trek van de naar de elektroden toe bewegende geladen
materiaalpartikels. En dan is er de eigenlijke elektronenstroom, die niet alleen door de
materie heen, maar ook over het oppervlak loopt. Deze verschijnselen vormen dus sa
men de stroom, die zich beslist niet ohms gedraagt, maar ten dele nog sterk spanningsafhankelijk is ook.
Een betrekkelijk eenvoudige methode maakt gebruik van een neonbuisje, een zeer goede
condensator en een gelijkspanning. We maken hierbij gebruik van het verschil tussen
ontsteekspanning en brandspanning van een gasontladingsbuisje. Door de weerstand wordt
een condensator opgeladen totdat het lampje ontsteekt. Dat lampje neemt echter meer
stroom af dan de weerstand toelevert en dus zakt de spanning over de condensator totdat
het lampje dooft. De tijd die verloopt tussen de korte oplichting is maatgevend voor de
weerstand en de condensator. Het is de z.g. RC-tijd. Men telt of het aantal flitsen per
minuut, of het aantal seconden dat tussen 2 flitsen verloopt. Laten we de C-waarde on
veranderd, dan kunnen we de R gaan meten, na ijking.
Voorwaarde is, dat de isolatie van het neonlampje veel beter is dan de isolatiewaarde
die we gaan meten. Het mooiste is dat we de zaak met gewone weerstanden van nauw
keurige waarde kunnen ijken.
Het aldus gevormde oscillatortje, waarmee we z.g. relaxatietrilIingen opwekken, zaag
tandachtige dingen, vormt een aardig eenvoudig toongeneratortje, waarvan we de frequen
tie met R en C kunnen instellen. Doch echt niet sinusvormig.
Het meten van zeer hoge weerstanden
Voor zéér hoge weerstandswaorden kunnen we gebruik maken van een apparaat van
Richard Jahre, de Tera-Ohmmeter. Het is vrij kostbaar in aanschaffing. In deze meter
maakt men gebruik van een elektronenbuis, maar van een type dat we zelden zien, n.l.
de elektrometerbuis. Toegepast wordt hier de 4066. De steilheid is 17/ljA/V, de schermroosterstroom 2,5 x 10“^A, (= 0,0000000000000025A), schermroosterspanning -3,2 V,
de anodespanning Va = 4,5 V. De roosteraansluiting is zéér goed geïsoleerd uitgevoerd.
Let op de eigenaardige schakeling wat betreft de polariteit van de spanningen.
Deze buizen moeten, om fotoeffect te vermijden, in het donker gehouden worden. In de
principeschakeling zien we, hoe de onbekende weerstand Rx en de roosterlekweerstand
Rg een spanningsdeler vormen, die op een meetspanning Vb is aangesloten; de formule is:

Vg=Vijij2
Rn + Rx

We meten de anodestroom, als maat voor Rx; het verband daartussen laat zich door metin
gen eenvoudig vaststellen. Wanneer we die voedingspanningen constant houden, kunnen
we de ijking steeds weer gebruiken. In de definitieve uitvoering vinden we één voedingsM4-9

Fig. 12
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Neon megohmmeter met gestabiliseerde
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voeding. Met kortgesloten meetklemmen en
\
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ingeschakelde C van 1 /z F wordt het aantal
of 7175
oplichtingen van B3 per minuut geteld of met
705 (£)S*
een laagohmige koptelefoon afgeluisterd.
We noemen dit aantal nl. Wanneer we nu een
willekeurige weerstand op de meetklemmen
aansluiten en het aantal tikken per minuut, dat we dan horen, n2 noemen, dan is de
waarde R =

x 1 Mfl), dus R =

R7

- 1 MO . Als de condensatoren met een factor 10

opklimmen, dus 0,01 /z F, 0,1 /z F en 1 /z F, dan meten we in een stand die van 1 /z F
afwijkt: R = F — M H . F is daarbij de verhoudingsfactor van de ingeschakelde C tot de
1 /z F condensator. Voor de condensator van 0,01 /x F = 0,01. De keuze van de C wordt
uitsluitend bepaald door het gemak waarmede we de tikken kunnen tellen. De conden
satoren moeten van goede kwaliteit zijn, evenals het isolatiemateriaal van de klemmen
en van het neonbuisje. Op de schermring komen we verderop terug.

ioo.

.

500 V
*c

i- f

Fig. U
Definitieve uitvoering
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Fig. 13
Principeschakeling Tera-ohmmeter.

Fig. 15
De Tera-ohmmeter. Links
de weerstandschaal,
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Fig. 16a
Principe van het meetapparaat voor hoge
weerstanden van Scroggie.
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batterij van 12 volt voor alle buisspanningen. Verder kan de meetspanning verhoogd wor
den; uiteindelijk kunnen weerstandwaarden tot 50.000.000 Mohm, vijftig millioen megohm
gemeten worden, waarbij de meetspanning verhoogd kan worden van 100 volt tot 500 volt.
Met deze meter en ook bij de later te beschrijven metersmoeten we echt Ieren werken.
Het laden van een condensator, waarvan we de isolatieweerstand willen meten neemt
zeker enige tijd en ook de lekstroom heeft tijd nodig om zijn max. te bereiken. Verder
zal elke ladingbeweging in de omgeving van de meetopstelling onrust in de aanwijzing
geven. Daarom brengen we een eenvoudige afscherming aan. Het aansluitpunt vereist een
zéér hoge isolatiewaarde. Tot zover de Tera Ohmmeter.
We zullen nu een apparaat voor zelfbouw bespreken. Het is een Engels ontwerp van de
bekende ingenieur Scroggie en verscheen in de Wireless World in het novembernummer
van 1953. Met deze meetinrichting meten we weerstanden tot 10 millioen megohm, dus
107 M ohm of 1013 ohm. Het grondschema laat zien hoe de onbekende en een bekende
weerstand in serie zijn aangesloten op een spanning van 500 V =. Het rooster van een
buis in katodevolgerschakeling is op het aftakpunt aangesloten; de tweede buis is even
eens als katodevolger geschakeld, terwijl een meter van 0-1 mA de katode van die buis
verbindt met de loper van een potmeter tussen ca 3^ en 10 volt. Hiermede wordt de 0-instelling verkregen.
De voedingsspanning van 500 volt (of 85) is gestabiliseerd. Het geheel berust in feite op
het meten van de roosterstroom. Als le buis gebruikte men zoiets als de EBC3, met het
rooster op de top, maar absoluut noodzakelijk is dit niet. De rooster-weerstand, het vergelijkings- of standaard gedeelte van de schakeling heeft men omschakelbaar gemaakt.
Goede isolatiewaarden zijn hier natuurlijk wel gewenst. Ook is het verstandig B4 met
een afzonderlijke gloeidraadwikkeling te voeden, gezien het eventuele spanningsverschil
bij metingen met 500 V =.
De spanningstabilisatie van de 500 V spanning geschiedt met twee buizen; B 3 zit op een
potmeterschakeling tussen 0 en 500 V. Fluctuaties worden doorgegeven aan B4, die een
parallelbelasting vormt op de 500 V spanningsbron. Op zijn beurt gaat hij uit van de stabilisatiebuis B 5, een Philips 85A1 of 85A2, maar het mag ook een 90C1 zijn, als hij maar
stabiliseert op ca 90 V en daarbij een stroom opneemt van ca 2 mA. Wie dit ontwerp zou
willen nabouwen doet goed dit nummer bij de W.W. te bestellen of om afdrukken te vra
gen. Als voedingstransformator is 2 x 350, doorverbonden tot 700 V ~ uitstekend geschikt.
Voor de buizen kunnen diverse andere dan in het schema aangegeven typen gebruikt wor
den. Voor B4 kunnen we het best een gebruikte, ouderwetse triode nemen. We willen
nader ingaan op de gebruiksmogelijkheden. Er zijn omstandigheden, b.v. bij condensatoren,
dat de spanning van 500 V niet toegepast mag worden. Welnu, dan kiezen we 85 V.
Voor het ijken van de meter passen we een variabele geijkte weerstand als roosterweerstand toe.
Afscherming bij isolatiemetingen
We zien bij dergelijke meetapparaten vaak een geaard gedeelte, waarbinnen zich de ge
voelige schakeling bevindt. Het elektrische circuit echter is nergens mede verbonden, zo
dat we zowel + hsp, als - hsp aan aarde mogen leggen. Verder vinden we het Engelse
woo rd guard (in het Duits het woord "Schutzring") of in het Nederlands "scherm", dat een
nadere verklaring eist.
M4-11
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Zonder speciale voorzorgen komt de oppervlaktegeleidingsweerstand parallel te staan aan de te meten
isolatieweerstand van de kabel.
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De eigenlijke meting vindt plaats tussen de meetklemmen: Rx. Is het te meten voorwerp
een "weerstandje", dan ligt de zaak eenvoudig: we sluiten het op de klemmen aan en
gaan meten. Is het te meten voorwerp een condensator, dan leggen we het metalen om
hulsel steeds aan aarde. Nu bestaat er een vlotte kans, dat de isolatieweerstand van het
huis tot één der elektroden lager is dan de weerstand tussen de elektroden zelf. Of dat
de isolatiewaarde van onze apparatuur t.o.v. de aarde, waarop we het huis van de te
meten condensator aansluiten, lager is dan de isolatiewaarde van de elektroden tot het
huis. Dergelijke gebeurlijkheden ondervinden we uitsluitend wanneer we zéér hoge
weerstanden gaan meten. Neem b.v. maar eens een kabel met een dië'lektricum van
zéér goede kwaliteit.
Meestal dompelen we het te meten stuk kabel in licht aangezuurd water, houden de beide
einden boven water, verbinden begin en eind van de ader door en gaan de weerstand me
ten tussen ader en kabelmantel (= vloeistof). Onmiddellijk gaat de oppervlakteweerstand
een rol spelen en als het vochtig weer is meten we de oppervlakteweerstand in plaats
van de isolatieweerstand. Het is goed hier nog even op te merken, dat oppervlakteweer
stand eigenlijk meer een kwestie is van vochtigheidsgraad van de lucht en oppervlaktegesteldheid van het materiaal (glad of oneffen) dan van het materiaal zelf. Ook de span
ning en de temperatuur beïnvloeden deze grootheid sterk. Door nu een z.g. afscherming
aan te brengen in de vorm van een enige malen om het isolatiemateriaal van elk kabeleind gewonden stukje koperdraad en dit te verbinden met de spanningsbron, maken we,
dat tussen de afscherming en de te meten ader geen spanningsverschil bestaat. In feite
schakelen we deze oppervlakteweerstand Ro niet langer parallel aan de te meten weer
stand Rx, maar parallel aan ons meetapparaat Rg, ten opzichte waarvan Ro (onschadelijk)
groot is. Bij het meten van isolatieweerstand van een bepaald materiaal, b.v. in plaatvorm passen w^een z.g. schermring toe, waarvan we bovenaanzicht en doorsnede laten
zien; we meten dan dóór het materiaal heen en schakelen door de schermring, die zich
rondom de meetelektrode bevindt, de oppervlakte-lekstroom uit. Willen we daarentegen
de oppervalkte-isolatieweerstand meten, dan schakelen we de lekstroom door het mate*
riaal uit door de "scherm"-laag onder het materiaal aan te brengen. Dit scherm kan uit
eenvoudig dun koperblad bestaan.
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Het meten van aardingsweerstanden
Een weerstandmeting die regelmatig voorkomt is de aardweerstandmeting: de meter hier
voor is dan meestal in een apparaat verenigd met een isolatieweerstandmeter. Daar deze
metingen in de regel verricht moeten worden op plaatsen waar geen netspanning voor
handen is, gebruikt men een eigen meetspanning-generator. Dit is dan de bekende krukinducator, waarbij de beweging met handkracht geschiedt. Er wordt met wisselstroom
gewerkt, om elektrische ontledingen (elektrolyse), die met gelijkspanning kunnen voor
komen, te ontgaan. Natuurlijk zijn deze bewegingen niet constant en daarom past men
hier z.g. kruisspoelmeters ofwel quotientmeters toe.
Deze d raai spoel meters bezitten twee spoelen doch geen terugstelveertje; de stroom wordt
door slappe gouden bandjes naar de spoelen gebracht. Het tegenwerkende koppel wordt
door het tweede spoeltje geleverd. Een der spoeltjes is de spanningsspoel, het andere de
stroomspoel.
Om de draaigenerator te ontgaan past men ook wel trillers met een droge batterij toe,
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Fig. 19
Een afscherming van een elektrode op een
plaatje isolatiemateriaal. Boven: van boven
gezien; midden: bij het meten van de weer
stand door het materiaal heen; onder: het
meten van de oppervlakte-isolatie van het
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Fig. 20
Isolatiemeter met krukinductor en kruisspoelmeter
de A.E.G.
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Fig. 21
Schaalverdeling
van de isolatiemeter
van de A.E.G.

uT-n

i

i

2

'*D

»E

Fig. 22
Isolatiemeter met krukinductor en kruisspoelmeter (A.E.G.). De krukinductor is niets
anders dan een wisselstroomdynamo (zoals onze fietsdynamo) met geli jkrichtcellen,
terwijl het meetapparaat twee vast opgestelde spoelenparen bevat. De "rotor" bestaat
uit een magneetstaafje, dat zeer lichtlopend gelagerd is. Terugstelveertjes zijn niet
aanwezig. Is Rx zeer hoog, dan is de stroom in de spoelen 3 en 4 gering en overheerst
dus het veld, dat door de spoelen 1 en 2 veroorzaakt wordt. Wijzer wijst naar A. Is Rx
zeer laag, dan loopt er een grote stroom door R-j en de spoelen 3 en 4; de spanning
daalt echter en de invloed van spoelen 1 en 2 eveneens. De rotormagneet neemt nu de
andere uiterste stand in (gestippeld getekend), wijzer bij B. Bij tussengelegen waarden
van Rx neemt het rotormagneetje een tussenstand in. De kruisspoelmeter bevat in dit
geval vaststaande spoelen. De meter is in vrij hoge mate onafhankelijk van de draai
snelheid van de krukinductor.
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Fig.23
T-spoel meetwerk van de A.E.G. Ook
deze meter is een quotiëntmeter, waarbij
stroom en spanning door twee afzonder
lijke spoelen gevoerd worden. De voedings
bron mag een krukinductor zijn en dus
fluctuaties vertonen, zonder dat men dit
in de aflezing bemerkt. Bij uitstek ge
schikt voor aardingsweerstand-meten.
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Fig. 24
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De kruisspoelmeter voor het meten van weerstanden.
De beide spoelen zijn star aan elkaar bevestigd; ze
bezitten echter geen terugstelveertje. De luchtspleet

L1

12

is niet overal even breed, waardoor de veldsterkte
niet overal gelijk is. Door spoel Lj loopt de stroom
(via stroomtoevoerstripjes), die door de te meten
weerstand loopt. Op spoel L2 staat de spanning,
gemeten over R, de spanningsvol dus. Voor elke
stroom en elke spanning zal het spoelenkruis in de
niet-homogene luchtspleet een zeer bepaalde plaats
opzoeken. Stel dat spoel Lj nl windingen heeft, dat
er een stroom Ij door loopt en zich bevindt op een
plaats in de luchtspleet waar de inductie B] bedraagt.
Stel verder, dat de inductie B2 bedraagt op de plaats
waar zich spoel l_2 bevindt; er loopt een stroom I2
door de n2 windingen. De koppels die op beide
spoelen werken zijn dan evenredig met Ij, nl, B^
resp.

n2, B2. Er is evenwicht wanneer lj.nl.Bj =

l2.n2.B2. Dat geeft dus

-. De breuk

n2.B2
nl .Bi

is echter een constante voor een bepaalde stand van
het systeem. De aanwijzing is dan voor het quotiënt
voor de beide stromen. Door de vormgeving van de

V

L 20m

luchtspleet en de hoekstand van de spoelen is bereikt,
m m Mm

Fig. 25
Wouda-systeem; meter voert

B1
dat de verhouding — voor het gehele bereik constant
82
12
is. De meter heeft dan voor ~ een gelijkmatige

gelijkstroom en wordt door

schaal. Deze meter is bij uitstek geschikt voor weer-

triller-contactpaar mede
omgeschakeld.

standmeting en is ongevoelig voor spanningschommelingen tot + 20%.
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Fig. 26
Schema van de Wouda aardingsweerstandmeter. Met B wordt het meetbereik ingeschakeld; met A wordt de
galvanometer D op nul ingesteld,
waarna de aflezing geschiedt op de
geijkte schaal van A. C is de uit—
schakelknop van de trilleromvormer.
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Fig. 27
Principe Geohm meetapparaat
van Gossen.

De Geohm aardingsmeter
van Gossen.
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maar dan nog blijft de quotientmeter noodzakelijk, omdat ook deze spanning tijdens de
meting vaak daalt, waarbij het quotiënt R = y constant blijft.
Door de bekende Nederlandse meterfabriek Nieaf is een aardmeetmethode ontwikkeld,
die naar de directeur-uitvinder systeem Wouda genoemd is. Evenals bij de andere aardingsmeetmethode gebruikt men hierbij 3 meetpunten, in de aarde gestoken pennen. In zand
grond is soms een penlengte van 1 m nodig; in kleigrond is 20 cm vaak reeds voldoende.
Roestvrij stalen pennen zijn een eerste vereiste.
De Wouda-meting maakt gebruik van een triller-omvormer. Ook al bezitten de hulpelektroden overgangsweerstanden van duizend ohm, dan nog laten aardingsweerstanden
van 10 ohm nauwkeurig meten. De te meten aardingsweerstand is meestal van een
bliksemafleider of van een aardsysteem t.b.v. een elektronische installatie of een
zender. Wanneer de klemmen 2-3 kortgesloten worden kan het apparaat gewoon als
weerstandmeter benut worden.
Ook Gossen, de bekende Duitse meterfabriek brengt een aardingsmeter, de Geohm,
waarin eveneens een trilleromvormer de benodigde wisselspanning opwekt (G). In het
basisschema zien we dat de generator een stroom stuurt door de primaire van een trans
formator en een onbekende weerstand Rx. De secundaire van die transformator, waarbij
de spanning wat opgetransformeerd is, wordt geshunt door een potentiometer P. Het zal
wel duidelijk zijn, dat we door de loper van de potmeter te verschuiven de nulindicator
op nul kunnen krijgen: de spanning over de weerstand Rx is dan even hoog als over het
stuk potmeter Ra. De volgende formule geldt dan:
I prim x Rx = I sec x Ra

ofwel

Rx =

I sec
I prim

x Ra.

In dit geval zijn de punten E] - E2 en S - He doorverbonden. In de werkelijke aardingstoestand loopt de (onbekende) aardingsweerstand Rx van de te meten aardleiding naar het
voor ons onbereikbare aardpunt A.
We prikken een meetpen in de aarde ME, op een 30 - 40 m van de te meten aardleiding
E en nu loopt die meetstroom in de primaire kring naar het aardpunt A via een onbekende
aardingsweerstand van onze meetpen ME. Noem die weerstand maar RE. Hoe groot die
RE is, we weten het niet, en we weten dus ook niet hoe groot de spanningsvol daarover
is.
En nu plaatsen we de meetpen voor de nul-meting MO. Ook tussen die MO en het aard
punt A zit een onbekende weerstand RO. Omdat het om een onbereikbaar meetpunt gaat,
wordt de verbinding S - HE op het meetinstrument verbroken. En nu komt de grap. Als de
nulindicator nul aanwijst, door verdraaiing van de potentiometer P, loopt er geen stroom
door die weerstand RO. Dus is er geen spanningsvol. En hoe groot die spanningsvol in RE
is, nu dat interesseert ons ook niet. We weten dat de spanning over Rx even groot is als
I sec
x Ra.
over Ra en dus geldt weer de formule: Rx =
I prim
Wordt RE heel groot, dan kiezen we een andere aftakking op de primaire van de trans
formator. Om de werking van in de aarde zwervende gelijkstroom te ontgaan zit er een C
in het nul-circuit.
Ook dit apparaat is binnen zekere grenzen vrij ongevoelig voor de meetspanning.
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Fig.29
Aansluitschema van de aardingsweerstandmeter van Gossen.
X is de aarding waarvan de
weerstand moet worden ge
meten; MO en ME zijn hulpbliksemafleider
meetpunten.
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Fig. 30
Hoogspann ingsbrug
Schering.

%

1

Fig. 31
Meetkooi, geïsoleerd opgesteld met brug
van Schering (Hartman en Braun).

i
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De brug van Schering
Deze verzameling van meetbruggen zou niet compleet zijn zonder de Scheringbrug. Bij
de reeds beschreven universele L, R- en C-meetbrug kon zonder meer de verlieshoek of
liever gezegd de tangens van die hoek, die we ó

noemen, dus de tg ó van een conden

sator gemeten worden. Zoals we weten geeft de waarde van de tgó

ons een indruk van

de kwaliteit van een condensator. Een condensator n.l. bezit steeds een niet direct zicht
bare weerstand in serie met de capaciteit. We kunnen dat schematisch voorstellen maar
ook vectorisch. Welnu, de hoek van de stroom I t.o.v. de stroom door de C noemen we 5 ,
de Griekse letter delta. Hoe hoger nu die serieweerstcndswaarde is, des te minder last we
er van hebben en hoe kleiner dus de hoek 8 .
In feite ijlt dus de stroom niet 90° voor op de spanning, maar steeds wat minder. Ook het
isolatiemateriaal van kabels en in het algemeen alle isolatiematerialen zullen minder of
meer verliezen bezitten; het meten hiervan geschiedt met de hoogspanningsbrug van
Schering. Isolatiemateriaal wordt daartoe tussen twee elektroden geklemd, waardoor het
als diëlektricum van een condensator gaat fungeren.
In de figuur is C de capaciteit van de te meten condensator, R is zijn verliesweerstand.
In de schakeling zijn de inductie-vrije en capaciteitsvrije weerstanden R2 en R3 opge
nomen. Verder zien we C2 als regelbare C en Cn als verliesvrije normaal- (of standaard-)
condensator.
Dit is meestal een luchtcondensator of een condensator in een gas omgeving of soms wel
in vacuum, omgeven door glas. In het algemeen heeft een dergelijke meting pas zin als de
werkelijke omstandigheden goed zijn nagebootst; kabels worden b.v. onder hoogspanning
getest, waarbij deze spanning door een transformator Tr wordt geleverd. Als spanning kiest
men minstens de bedrijfsspanning of soms zelfs een veelvoud daarvan, om de bedri jfszekerheidsmarge vast te stellen. De galvonometer, het nulindicatie-instrument kan hier een vibratiegalvanometer zijn. De afregelzijde van deze schakeling die geaard is via R2 - R3
zit "rechts" van de beide condensatoren Cn en C en daardoor geïsoleerd van de hoogspan
ning. De normaal - C en de te meten C met de toevoerleidingen daarheen zijn verder nog
afgeschermd. Dit ter verhoging van de persoonlijke veiligheid en de mogelijke onderlinge
capacitieve beïnvloeding. Om de brug nu in de nulstand te brengen moeten zowel R3 en
C2 worden bijgeregeld.
Eén van deze beide organen wordt op zijn minimum gebracht, waarna met de andere de
nulstand bereikt kan worden. Veelal moeten beide organen meermalen bijgesteld worden.
Voor R3 worden regel weerstanden in verschillende (decadische) trappen gebruikt (dus
honderdtallen, tientallen, eenheden enz.). Uiteindelijk is de brug van Schering een variant
op de brug van Wheatstone. We vinden daarbij voor de 4 takken: Zl xZIII = Z11 xZIV.
Na uitwerking krijgen we

Xn.R3

= X.R2 ofwel:

i•

Cn

=

R2
—
Ro

waarmede de capa-

R2
citeit is bepaald. Tg o is te berekenen uit: — , en dat is het quotiënt van de vaste weerA4

stand R2 en de ingestelde reactantie van de regelbare condensator. Wanneer het om kabels
gaat worden weer afschermingen aangebracht nabij de einden. Veiligheidshalve wordt de
gehele meetinrichting vaak ondergebracht in een meetkooi, die op levensgrote isolatoren
is opgesteld. Vooral als het om spanningen boven de 10.000 volt gaat.
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Vragen bij de vierde les
1. Welk voordeel hebben we, wanneer we bi| een meetbrug een geijkte variabele meefweerstand in slechts één tak aanbrengen?
2. Welk voordeel biedt echter een meetbrug met een potentiometer in beide takken?
3. Verklaar, waarom we bij het in vraag 1 genoemde brugtype ook zelfinductie kunnen
meten, ofschoon er geen standaard-zelfinductie aanwezig is. Geef een eenvoudig
schema.
4. Waarom krijgen we met een gewone brugpotentiometer of -weerstand de brug niet in
evenwicht wanneer we b.v. een elektrolytische condensator willen meten?
5. Waarmee kunnen we nu toch de brug in evenwicht brengen?
6. Kennen we bij spoelen een dergelijk verschijnsel als in vraag 4 omschreven bij
condensatoren? En hoe is er verband tussen beide verschijnsels?
7. Teken de schakelingen voor weerstandsmeting, zoals die in universeel-meetappa
raten voorkomen. Is er nog verschil tussen het meten van laagohmïge en hoogohmige
weerstanden?
8. Teken de schakeling die we toepassen bij het meten van overgangsweerstanden van
b.v. schakelaars en verklaar de schakeling.
9. Geef een eenvoudige neon-schakeling om hoogohmige weerstanden te meten en
geef een korte verklaring.
10. Teken de schakeling van de Tera-ohmmeter met de elektrometerbuis en geef een
korte verklaring.
11. Kunnen we bij het meten van dergelijke hoogohmige weerstanden in isolatïe-materialen onmiddellijk tot het aflezen overgaan na het aansluiten?
12. Waarom zou men op die meetapparaten van vraag 10 met verschillende meetspanningen willen werken?
13. Vertel, waarom en wanneer we "afscherming11 nodig hebben en hoe we die uitvoeren.
14. Waarom passen we bij het meten van aardingsweerstanden meestal een quotiëntmeter
toe?
15. Geef een schema van een eenvoudige aardingsmeter en vertel, waarom de over
gangsweerstanden van de twee hulp-aarden ons eigenlijk niets kunnen schelen.
16. Welk verschil zit er tussen de brug van Schering en de brug van Wheatstone?
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MEETTECHNIEK
les
In de voorgaande lessen hebben we diverse meetapparaten leren kennen: de aflezingen
gelden voor één meting. Willen we het verband tussen meerdere metingen vastleggen,
dan noteren we de aflezingen in een tabel netjes onder elkaar. Voor een gemakkelijk
overzicht kunnen we ze dan later weer uitzetten in een grafische voorstelling, een gra
fiek, zoals we die kortweg noemen. Tamelijk tijdrovend zijn deze bezigheden'.
Bovendien kan het zijn, dat de metingen zich over langere tijd moeten uitstrekken, of
dat de verschijnselen zich zó snel wijzigen, dat ons de tijd ontbreekt om de waarden
af te lezen. We zullen zien hoe we ons hieruit redden.
REGISTRERENDE MEETAPPARATEN (Schrijvende meters)
Het principe is eenvoudig: bevestig een potloodje aan de wijzer van de meter, laat er
een strook papier onder voorttrekken en we zien de grafische voorstelling. Reeds lang
geleden was men in staat sinusvormige trillingen ofwel a.f. verschijnselen, zoals de
menselijke stem, vast te leggen, bijv. door een stalen stift aaneen stemvork of een mem
braan te bevestigen en deze te laten krassen in een roetlaag op een draaiende cilinder
of vlakke plaat. Men noemde dit de oscillograaf, de trillingsschrijver.
Natuurlijk is dat alles gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met potloodjes is natuurlijk
niets te beginnen; men gebruikt een vaststaand inktreservoir, dat via een (zeer) soepel
slangetje de inkt naar de schrijfstift op de wijzerpunt voert.
Verstoppen mag niet voorkomen; bij stilstaande papierstrook mag hetgeen inktbad wor
den. Verder mag er aan de wijzer wel wat gedaan worden om hem steviger te maken en
dan is er meer kracht nodig om hem te sturen. Evershed and Vignoles gebruiken in hun
schrijver een gelijkstroomversterker, met tegenkoppeling, waarbij van een extra spoel
op het draaispoeltje een spanning teruggevoerd wordt in die versterker. Deze tegenkop
peling is o.a. nodig om bij bruuske bewegingen van de wijzer het doorschieten tegen te
gaan.
Men gebruikt papier met lijntjes, waarop de amplitude kan worden afgelezen. De wijzer
beschrijft nl. steeds een stuk van een cirkelboog. De lijntjes staan dus niet overal even
dicht bij elkaar. Meestal kan men de snelheid waarmee het papier loopt instellen op
verschillende waarden. Bij schrijvers, waarbij de snelheden niet geijkt zijn, dus naar
believen kunnen worden ingesteld, laat men vaak een tweede draaispoelschrijver een
50 Hz sinusje schrijven op dezelfde strook, langs de kant. Men heeft dan een mooie
ti jdverge I i jkingsbas is.
Tot welke frequentie is een dergelijke recorder nu bruikbaar? Nu, bij 1000 Hz houdt het
wel op. Bovendien gaat het ons meters papier kosten. Beperkingen zijn o.a. dat de krom
me vormen door de met de schrijfstift beschreven cirkelboog niet exact zijn. Verder
heeft de meter een zekere traagheid, d.w.z. hij reageert even later dan de elektrische
veranderingen zijn ingetreden. Zeer snelle fluctuaties kan hij slecht volgen. Verder
heeft het naar één richting voortbewegende papier de neiging om de stift naar zijn mid
denstand te trekken; de z.g. ontbondene van die kracht mag men niet verwaarlozen. Om
dit te ontgaan bestaat er papier, dat aan de onderzijde met een geleidend grafietlaagje
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Fig. 1
Beelden op een papierstrook, waar
bij de gebogen lijnen duidelijk uit
komen .

Fig. 2
Het mechaniek van een Everett Edgcumbe schrij
ver wordt naar buiten het huis gehaald om een
nieuwe papierrol in te plaatsen.
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Een één-kanaal schrijver van Philips
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Fig. 4 - Het verbazend mooie schrijvende voltampèremetertje van Hartmann & Braun, dat krom
üP

schrijft op een met rechte lijntjes ingedeelde pa
pierstrook. Weerstand: gelijkspanning 20 kilohm/V;

wisselspanning 5 kilohm/V; van
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= tot 1 A =.

bedekt is. Men gebruikt hierbij geen inkt-pen, maar een stift met spitse punt. Door de
naald op ca. + 500 V = aan te sluiten en die grafietlaag op aarde (-500 V) branden er
fijne gaatjes in de papierstrook, die een duidelijk spoor achterlaten. In- en uitschakel
verschijnselen tot 400 Hz kunnen met deze apparaten uitstekend vastgelegd worden.
Een andere registratiemogelijkheid voor langzaam verlopende verschijnselen, bijv. temperatuurmetïngen is, dat men de wijzerspits zelf niet laat schrijven of spuiten. Men oefent
op de wijzer tekens even druk uit op regelmatig terugkerende tijdstippen, b.v. om de
minuut, met de Fallbügel in fïg. 6, ongeacht de stand die de wijzer op dat moment inneemt.
Tussen de wijzer en de papierstrook, die over een stang getrokken wordt bevindt zich nog
een carbonlint. Als dit lint tussen wijzer en papier gekneld wordt komt daar een zwart
stipje op het papier. De wijzer heeft hierbij in het geheel niet te lijden en behoeft ook
niet extra bekrachtigd te worden, zoals dat bij zelfschrijvende wijzers het geval is, b.v.

in fig. 2.
Philips maakt een mooie 5-baansschrijver, waarbij afwisselend 5 te meten spanningen via
een vijfstanden kiesschakelaar aan het meetsysteem worden toegevoerd (zie ook fig. 5).
Voor elke opvolgende metihg wordt van een andere kleur inktlint gebruik gemaakt en zo
kan men bijv. het temperatuurverloop in een apparaat, op vijf plaatsen gemeten, zicht
baar maken door 5 kleurige lijnen, die elkaar onderweg gerust mogen kruisen. Schrijvende
meters worden thans in zeer kleine afmetingen vervaardigd.
Siemens vervaardigt een schrijvende meter, waarbij traagheidsverschijnselen geëlimi
neerd zijn, doordat de pen niet schrijft, maar waarbij een straaltje inkt gespoten wordt.
Met deze oscillamink kunnen verschijnselen tot 1000 Hz uitstekend worden weerge
geven. Ook hier kunnen meerdere sporen naast elkaar geschreven worden. De papieraanvoersnelheid kan ingesteld worden van 0,5 tot 20 cm per seconde, maar met een hulpaandrijving komt men tot 200 cm/sec.(fig. 5, 35 en 36).
Voor registratie van bijv. netspanningsvariaties en dergelijke grootheden kan men nog
gebruik maken van een langzaam ronddraaiende cirkelvormige papierschijf, die bijv.
één omwenteling per dag of per week maakt; men verkrijgt dan een z.g. polair-dïagram.
De katodestraal-oscilloscoop (K.S.O.)
Wanneer we zeer snel verlopende verschijnselen willen "zien" zijn de hiervoor beschre
ven apparaten ontoereikend. We denken hierbij aan trillingsverschijnselen van meer dan
1000 Hz en zouden daarbij willen gaan tot, ja het liefst tot enige Megahertz. Een uit
stekend apparaat hiervoor is de katodestraal-oscilloscoop of wel K.S.O. in vakjargon
de "scope" genoemd. Het hoofdbestanddeel hiervan is de katodestraalbuis, reeds vóór
1900 uitgevonden door Prof. Ferdinand Braun, die we in bijzondere gedaante terugvin
den in de beeldbuis van de televisie. In die buis wordt de trilling geschreven door een
elektronen-straal op een met lichtgevend materiaal bespoten stuk glas.
Daar de elektronenstraal in een glazen fles is opgesloten kan het systeem volkomen
traagheids loos zijn; het beeldscherm bevindt zich dan op de bodem, waar we dan van
buiten af tegenaan kijken.
De elektronenstraal treedt uit een verhitte katode, zoals we die in de radiobuis kennen.
Bij een radiobuis is echter meer van een elektronen-wolk sprake dan van een straal. In
de Braunse buis verkrijgt men de bundeling, de straal, door de emitterende katode af te
schermen met een plaatje, waarin een opening, waardoor de elektronen uittreden. Bij
de normale radiobuis worden de elektronen door de anode aangetrokken; ze komen er
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Fig. 5
Beelden van de oscillamink, 4 boven elkaar; we zien duidelijk de verandering in papieraanvoersnelheid.
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Fallbügel
Farbbander
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Papienransporiwalze
MeOstellenumschatter

\

Synchronmolor-

Fig. 6
Meervoudige schrijver, een instructieblad van Siemens. De "Meszstellenumschalter" is
de automatische keuzeschakelaar, die beurtelings de schrijver met één der meetcircuits
verbindt (max. 6). De strook carbonlint tussen wijzer en papier is niet getekend. De
wijzer plus papierstrook en carbonlint worden door de Fallbügel telkens even tegen de
stang onder de papierstrook gedrukt, waar zich de wijzer ook moge bevinden.
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Fig. 7
Beelden van een 5-voudige drukkende temperatuurschrijver van Philips, waarbij de krommen door elkaar lopen, doch in verschillende kleuren. Deze komen in deze afbeelding
niet tot uiting. De 26 cm brede papierstrook is in °C geijkt. De schuin verlopende rechte
lijn links betekent, dat de papierrol bijna leeg is.
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Opbouw van de katodestraalbuis
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Fig. 12a
Normale grafietlaag vormt de anode
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Fig. 12b
Grafietlaag bestaat uit 2 gescheiden
gedeelten, wanneer een naversnel lingsanode aanwezig is.

als het ware loodrecht tegenaan. Bij de elektronenstraalbuis is de anode een cilinder,
een bus, terwijl de elektronenstraal door het midden van die bus loopt en tegen de glazen
bodem botst.
Nu blijven er nog verschillende wensen over: de straal moet het scherm (de bodem) op
verschillende plaatsen kunnen raken. We moeten hem dus kunnen afbuigen. Verder moe
ten we zien dat de raakplek op het scherm zo klein mogelijk wordt, dus we moeten hem
sterk bundelen, of zoals we dat noemen, focusseren en tenslotte moeten we de helder
heid in de hand hebben.
Dit laatste doen we met het cilindertje dat zich om de katode bevindt, met dat gaatje
erin. We noemen dit de Wehneltcilinder, naar de geleerde van die naam. Door de span
ning hiervan t.o.v. de katodespanning te variëren vergroten of verkleinen we de hoe
veelheid door het gaatje tredende elektronen. Dus net als met het rooster van de radio
buis.
Het focusseren
Het focusseren kan op twee manieren: met een ringvormig magneetveld rondom de hals van
de buis; dat veld moeten we dan nog een bepaalde sterkte kunnen geven. We spreken hier
van de magnetische focussering. Bij de oscilloscoop gebruikt men echter uitsluitend de
elektrostatische focussering, waarbij op twee om de straal achter elkaar liggende cilinders
verschillende hoge spanningen worden gelegd. Het daardoor onstane elektrostatische
veld concentreert de elektronenbundel. Dit gebeurt ook o.a. in de elektronenmicroscoop.
We spreken hiervan een elektronenlenzenstelsel of- optiek. Verder is er dan de cilindri
sche anode om de elektronenbundel, terwijl er vaak nog sprake is van een schermrooster,
dat ook weer bestaat uit een cilinder om de bundel, tussen focusseringscilinders en anode.
Vaak is één dezer focusserings-anoden tevens het schermrooster. Tenslotte is het vaak
gewenst om de elektronen nog meer te versnellen; dit doet men met de z.g. naversnellingsanode, die echter bestaat uit een geleidende grafietlaag binnen in de glaswand
rondom het scherm. Soms zijn zelfs zowel de gewone anode als de naversnellingsanode
op die wijze op de binnenkant van het conische (= trechtervormige) deel van de buis
aangebracht. Natuurlijk van elkaar geïsoleerd. De aansluiting voor deze anode vinden
we niet op de buisvoet, maar opzij van de buis in de vorm van een kogeltje, waarop een
clip past.
De afbuiging
En nu de afbuiging. We willen de bij de televisie uitsluitend toegepaste elektromagne
tische afbuiging (met spoelen) hier geheel buiten beschouwing laten en ons bepalen tot
de elektrostatische afbuiging. We weten dat de elektronen in feite negatief geladen
deeltjes zijn. Het spreekt vanzelf, dat ook deze deeltjes onderworpen zijn aan de na
tuurwet, dat deze zullen worden aangetrokken door positief geladen deeltjes en afge
stoten door negatief geladen deeltjes.
Welnu, door terzijde van de elektronenstraal een positieve spanning op een metalen
plaatje aan te sluiten maken we, dat de straal af gaat wijken van zijn centrale stand en
wel naar het plaatje toe. Maken we twee van die plaatjes, symmetrisch t.o.v. de straal
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leen de heenslag-tijd is voor ons nuttig; tijdens de
terugslagtijd, die voor ons niet nuttig is en dus zo
snel mogelijk moet verlopen, is de helderheid van
de stip onderdrukt.

en tegenover elkaar, dan versterken we dit effect door tegelijk op het andere plaatje
een even grote negatieve spanning aan te leggen.
Ter verduidelijking moeten we hier nog vermelden, dat deze plaatjes positief resp. nega
tief moeten zijn t.o.v. de anode van de buis, want de elektronen verkrijgen op hun baan
van katode naar anode tenslotte de potentiaal, de spanning waarop zich de anode be
vindt.
Nu kunnen we twee kanten uit met die afbuiging: we kunnen één plaat een hoger of
lager spanning geven dan de anode bezit, en de andere plaat op een bepaalde spanning
laten, bijv. op de anodespanning, of we kunnen één plaat een hogere spanning geven
t.o.v. de anode en de andere een evenveel lagere spanning.
Daar het ons bij deze elektronenstraalbuis vrijwel uitsluitend om wisselspanning gaat,
hebben we bij de eerste methode maar één versterkerbuis nodig om de kleine wissel
spanning die we zichtbaar maken willen, te versterken. Maar de vereiste mate van ver
sterking is hierbij veel groter dan wanneer we beide platen een tegengestelde spanning
geven. Doch hierbij is dan weer een balans-versterker vereist.
Bij de oudere buizen heeft deze ba lans-werking van de platen nog het voordeel dat geen
z.g. trapezium vervorming optreedt. Bij deze methode blijft de "gemiddelde" spanning
gelijk: sturen we echter één plaat, dan wordt de spanning telkenmale hoger en lager
dan de anodespanning en hierdoor is de afbuiging niet constant; het beeld wordt dan
"scheef", ofwel trapeziumvormig (fig. 9).
Er moet wel degelijk verband bestaan tussen anodespanning en spanning op de platen.
Bij verlaging van de anodespanning wordt de afbuiging groter doch de helderheid ge
ringer.
We zijn nu in staat de straal van links naar rechts over het beeldscherm te sturen, dwars
door het middelpunt van het scherm. Door nu een tweede afbuigsysteem haaks op het
andere systeem in de buis te brengen kunnen we ook in de andere dimentie afbuigen en
is elke plaats van het scherm bereikbaar. Voor een afbuiging van de lichtvlek, de spot,
over bijv. 1 cm is een bepaalde spanning op de platen vereist. Hoe hoger de anodespan
ning deste hoger stuurspanning vereist is (fig. 14).
Het zal wel duidelijk zijn, dat beide systemen nö elkaar komen en dat bij gelijkblijvende
stuurspanning het systeem dat het dicht bij de katode zit naar verhouding de grootste
afwijking heeft. Dat platenpaar bestemt men voor de vertikale afbuiging, terwijl de hori
zontale afbuiging op het tweede platenpaar komt, van de katode af gerekend (fig. 11-18).
We kunnen ons nu wel voorstellen, hoe we de spot naar een bepaald deel van het scherm
kunnen dirigeren; met twee potmeters als variabele spanning delers, doen we veel.
Wanneer we nu een wisselspanning-kromme eens willen bezien, kunnen we die wissel
spanning op de vertikale platen aansluiten. Neem maar even aan dat die spanning hoog
genoeg is om dat zonder versterking te doen. Wat we dan zien is een heldere vertikale
streep, in het midden van het scherm. Neem nu ook eens aan dat de frequentie 1 Hz is,
dus 1 x per sec. een sïnuskromme. Het blijft een vertikale streep (fig. 15g).
Wanneer we nu de platen voor de horizontale afbuiging (de x-platen) in actie laten
komen, kunnen we het beeld zijdelings uitrekken. We doen dit door, om te beginnen
de linker plaat op een spanning te brengen die 50 V pos. is t.o.v. de anode en de rechterplaat op 50 V neg. t.o.v. de anode. Daarna veranderen we die toestand geleidelijk, zodat
M5-9

Rg. 17
a. Eén periode van zaagtandspanning met frequentie = fz; dit is de
de spanning die op de platen voor de horizontale afbuiging staat
(kortweg: horizontale platen).
b. We zien slechts een horizontale streep op het scherm als er
op de vert. platen geen wisselspanning aangesloten is.
c. We zien één volledige cyclus van een sinusvormige wisselsoannïng, als deze op de vert. platen aangesloten is en een fre.,jentie bezit, gelijk aan fz.
d. We zien een halve sinusfiguur, als die frequentie gelijk is aan
de helft van f2.
e. We zien 2 volledige sinusfiguren als die frequentie gelijk is aan
aan 2 x fz, enz. De krommen kunnen ook op hun kop staan; dat
hangt van de z.g. triggering af.
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Schematische opbouw van een oscilloscoop.
Het signaal dat we zichtbaar willen maken komt via (1) rechtstreeks op de vertikale
platen of langs (2) via een versterker.
Voor de horizontale platen kunnen we beschikken over een ingebouwde zaagtandgenerator (12), die gesynchroniseerd kan worden door het vert. signaal (3).(pos. of neg.
gericht) óf door een van buiten komend signaal (4). Bij sommige scopes zijn de hori
zontale platen van buitenaf rechtstreeks toegankelijk op (5), of via een versterker (13)
op (6).
Het beeld kan zowel vertikaal (14) als horizontaal (15) verschoven worden. Is de hoog
spanning geaard bij (9) dan mogen de hor.Yn vert. platen rechtstreeks van buitenaf
bereikbaar zijn en kan b.v. ook een gelijkspanning zichtbaar gemaakt worden; is echter
min hoogspanning geaard (10), dan worden condensatoren ingebouwd (7 en 8) in het
rechtstreekse ingangskanaal. Bij versterkers zijn steeds condensatoren ingeschakeld.
Tenslotte kan men het inkomend signaal vergelijken met een ijkspanning (18), even
tueel nadat het verzwakt is in een geijkte verzwakker.
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tenslotte de linker plaat op 50 V neg. t.o.v. de anode staat en de rechter op 50 V pos.
t.o.v. de anode. De stip beweegt daardoor langzaam van links naar rechts, of die stip
in verticale zin nu afgebogen is of niet (zie fig. 15h en 17b).
Doen we dat nu eveneens in één seconde, dan zien we de gehele sinuskromme. In de
grafieken zien we: le. de vorm van de sinuskrommen (freq. 1 Hz) op de vertïkale platen
en 2e. de langzaam van min naar plus lopende spanning op de horizontale platen. Wan
neer we deze gelijkspanning niet in één sec maar in 2 sec opdraaien, ja dan zien we
2 x de sïnusfiguur naast elkaar. Doen we het echter in 2 sec dan zien we slechts de helft
van de sinusfiguur. Toch zien we die figuur maar heel flets, want deze schermen hebben
meestal slechts een korte nalichtingsduur. We draaiden die spanning één maal op, waar
bij, zoals we zeggen de spanning liniaïr toenam. Stel nu, dat we dit niet éénmaal doen,
maar vele malen achter elkaar, dus langzaam van min naar plus, en dan in zéér korte
tijd terug van plus naar min, om dan weer langzaam naar plus te gaan. De sinuskromme
wordt dan elke seconde opnieuw geschreven en is dan helderder. Wanneer we de spanningskromme nu bezien, dan begrijpen we hoe men aan de naam zaagtandspanning ge
komen is. De "heen-slag" duurt veel langer dan de "terug-slag". Vanzelfsprekend pro
beren we de terugslagtijd nog te bekorten, want eigenlijk is dat verloren tijd (fig. 16).
Synchronisatie
Nu is het beslist een toeval als die zaagtand-generator precies in 1 sec zijn taak vol
brengt, wanneer we die trilling van 1 Hz op het scherm willen brengen. Er bestaat een
grote kans dat hij of iets meer of wat minder tijd nodig heeft en dan zien we op het
laatst, dat links op het scherm niet de nuldoorgang van de sinus komt, maar een ander
stuk. Het beeld is dan verschoven. Om nu de zaagtand in de pas te laten lopen met het
verschijnsel, gaan we hem "triggeren", synchroniseren. De zaagtandgenerator geeft dan
één periode en begint niet aan de volgende, wanneer hij niet eerst een elektrische im
puls krijgt. Die impuls nu wordt gegeven door het te meten signaal. Die impuls (engels:
pulse) die het startsignaal geeft, noemen we de triggerpulse, de startpuls of de syncpuls
(punt 4, fig. 18).
Hoe hoger de frequentie, des te vaker wordt het in een bepaald tijdsverloop herschreven
en des te helderder is het beeld. Wij willen hier nog even vastleggen, dat we de platen
voor de horizontale afbuiging de x-platen noemen en het platenpaar voor de vertikale
afbuiging de y-platen. Dit is overeenkomstig het gebruik in de wiskunde, om in een
grafische voorstelling de horizontale lijn de x-as te noemen en de vertikale lijn de y-as.
Van een sinusvormïge wisselspanning kunnen we gemakkelijk een startpuls afleiden bijv.
van een positieve of van een negative spanningstop. Willen we nu een complete sinus
trilling laten zien, van nuldoorgang via pos. maximum, via nuldoorgang en neg. maximum
weer naar nuldoorgang, dan zouden we met een nuldoorgang moeten beginnen.
Op dat moment moet dus de zaagtand starten, maar tijdens de nuldoorgang kan men aan
een wisselspanning beslist geen startimpuls ontlenen. We kiezen dan bijv. de laatste
voorafgaande neg. actieve sinushelft hiervoor.
Het synchronisatie-signaal (startimpuls, syncpuls) wordt verkregen over een condensator,
die verbonden is 6f met één der verticale platen, 6f via een versterkerbuis met één der
ïngangsklemmen voor het vertikale signaal.
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Zo ziet Siemens op zijn instructiebladen de mogelijkheden van registratie bij de scope.
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of een vertikaal naar beneden lopende filmstrook. Snelheid tot 10 m/4ec., of wanneer de
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Nu spraken we tot dusver van een sinusvormig input-signaal, maar heel vaak hebben we
te maken met inputsignalen, die óf uitsluitend uit positieve óf uit negatieve pieken be
staan, bv. TV-modulatiesignalen. Daar we voor het synchroniseren slechts startpulsen in
één richting nodig hebben (waarbij die richting bepaald wordt door de schakeling), heb
ben vele oscilloscopen een faze-omschakelaar, zodat we steeds over een syncpuls van
de gewenste polariteit kunnen beschikken.
Nu ligt de vraag voor de hand, of er geen zaagtand-generator bestaat, die zónder trigger
toch stabiel blijft lopen. Nu, dat is inderdaad wel mogelijk; de generator is dan, zoals
we dat noemen "free running" vrij lopend.
Maar wanneer het input-signaal niet dezelfde stabiliteit bezit, dan krijgen we geen
stilstaand, maar een lopend beeld, zodat we de voorkeur geven aan een gesynchroni
seerd beeld. Er bestaat voor a-f verschijnselen echter nog een andere mogelijkheid, nl.
synchroniseren met het lichtnet van 50Hz (via punt 4, fïg. 18).
Nu spreekt vanzelf, dat de inrichting voor de horizontale afbuiging, die we de tijdbasis
noemen, zich zo maar niet in elke frequentie laat trekken door een syncpulse; hij moet
in free running toestand ongeveer in een bepaald bereik zitten. We vinden dus steeds
op elke scope een omschakelmogelïjkheid voor diverse frequenties.
De zaagtandgenerator
Hoe komen we nu aan die zaagtandvormige wisselspanningen, of relaxatietriHingen,
zoals ze heten? Eén van de eenvoudigste oplossing is de z.g. gasbuis of edelgastrïode,
het thyratron, een soort neonbuis waarin een rooster is aangebracht (fig. 20).
Bij deze buis kunnen we de stroom via een R-C filter langzaam laten stijgen, totdat de
roosterspanning zó hoog is, dat de gasbaan "doorslaat", dus het geïoniseerde neongas
geleidend wordt, waarna de cyclus opnieuw begint. Door verschillende condensatoren te
kiezen en met behulp van instelbare weerstanden kunnen we de tijdbasis instellen en
omschakelen. Een handregeling ontbreekt nl. nooit op een scoop. De werking van deze
relaxatie-oscillator is simpel: via de weerstand wordt de condensator, in dit geval C2
geladen. De katode van de gasbuis is met de andere kant van die C verbonden.
De spanning van de katode t.o.v. + hsp. wordt dus steeds groter, totdat een syncpulsje
op het rooster in staat is om de gasbaan door te laten slaan. De C wordt dus snel ontladen
via de buis, waarvan de weerstand heel gering wordt. De C levert om zo te zeggen de
anodespanning. Daalt de spanning op de C tot beneden de doofspanning van de buis (voor
neon beneden ca 50 V) dan houdt de stroom op en begint het verschijnsel opnieuw.
Er bestaan natuurlijk nog wel andere mogelijkheden, bv. een multivibrator, of een transitronschakeling, die ook in de transistor techniek kan worden toegepast (fig. 22).
In het algemeen lopen de frequenties van input van 15-30.000 Hz. Wanneer we de syncpuls
aan het signaal zelf ontlenen, dan spreken we van inwendige sync; op de scoop zien we
het woord "intern", het is echter ook mogelijk uit een afzonderlijke generator de sync
pulse te betrekken via een paar stekerbussen; die zijn dan gemerkt "extern" (fig. 18, punt
4). Om de grootte van de syncpulse te beperken zit er meestal nog een potentiometer in
het circuit, terwijl we, zoals we reeds zagen, ook nog de schakelaar "pos-sync" en "neg.sync" aantreffen (fig. 18, punt 3). Natuurlijk is de zaagtandspanning niet groot genoeg
om zonder versterker de platen te sturen; na de zaagtandoscillator volgt dan een Xversterker.
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Fig. 22

De totale voeding van een kleine KSO met
een buis als de DG7-31 of een DG7-32,
waarbij de beeldverschuivingsorganen weg
gelaten zijn. Let op de koppel condensato
ren voor de platen. Helderheidsmodulatie
kan door een condensator rechtstreeks op
het rooster worden aangebracht, indien
tussen rooster en de loper van de potmeter
een weerstand van 50 kilohm wordt opge
nomen .

KSB-schakeling met de zaagtandgenerator, in dit geval een Miller-transitronschakeling met een steile buis, de EF 50.
3 snelheden: 25 - 500 Hz, 500 Hz 10 kHz en 10 kHz - 200 kHz.

Piek spanning
2W

Effectieve spanning
17V

Unch op3inch
scherm

Grofregeling met de gekoppelde schake
laars Sa en Sb; fijnregeling met potmeter

pi-

Fig. 23
De effectieve spanning is 17 V; de span
ning van top tot top of van piek tot piek
gemeten is hier 48 V, dus 2,8 x 17 V.

Fig. 24
Een blokspanning in ideale vorm

Fig. 25
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Zo ziet de blokspanning eruit op de scoop,
wanneer die door een versterker gegaan is.
De eigenschappen van de versterker worden
hierdoor onbarmhartig bloot gelegd. De
stijgtijd zien we bij het teken T(Grie.kse
letter tau). Hierover meer in een latere les.
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De Y versterker ofwel de verticale versterker
We hebben tot nu toe maar even aangenomen, dat het input-signaal, op de vert. platen
voldoende amplitude heeft om zonder versterking al sturing te leveren die nodig is voor
de afbuiging. Dit zal echter zelden het geval zijn; met één volt buigen we heus niet
zo ver af. 0,5 mm/V of wel 0,5 mm/per volt is een vri| normale afbuigwaarde. De
Engelsen spreken van volt per inch (V/in). Nu is dat natuurlijk een gelijkspanning.
Bij een wisselspanning van 1 V eff. hebben we te maken met een spanning (van top tot
top gemeten) van 2,8 volt. We schrijven dan: van piek tot piek. We moeten dus een
"vertikale versterker" hebben, een versterker voor de spanning op de vertikaie platen.
Zoals we zagen moet het feitelijk een balansversterker zijn, maar bij de moderne KSB's
is een normale versterker reeds voldoende omdat daarin geen trapezium vervorming meer
optreedt. En dat is maar gelukkig ook, want om een balansversterker te maken die "recht"
is, dus lineair versterkt van 15 - 40.000 Hz nu, dat is lang geen gekheid. Vooral het
"fazedraaien", om tot balansuitgang te geraken brengt vele problemen, omdat een vrij
hoge versterking nodig is.
De moeilijkheden beginnen echter eerst recht, wanneer we met hogere frequenties be
ginnen. Denk maar eens aan de lijnfrequenties van TV-ontvangers. Bij de z.g. brede
bandversterkers die daarvoor nodig zijn, is het niet gemakkelijk om de vereiste verster
king te verkrijgen. Deze moeilijkheid kleeft natuurlijk eveneens aan de X-versterker,
die de zaagtand onvervormd moet versterken. We zullen hierop niet verder ingaan in
dit betoog, maar nog eens diverse punten bezien.
Ook voor de horizontale afbuiging kan een ijking gewenst zijn. Ik denk daarbij aan het
zichtbaar maken van pulsen op de scoop. Het voorfront van zo'n puls moet dan op de
scoop recht overeind staan, maar meestal hangt hij wat over naar rechts (fïg. 25). Dit staat
geheel los van de trapeziumvervorming. Dit is dan het gevolg van een te geringe versterking
van de hoge frequentie, want een blokgolf bestaat in feite uit vele sinusvormige trillingen,
in een bepaalde verhouding dooreen gemengd. Ontbreken de hoogste nu, dan zien we de
frontlijn niet rechtop staan, maar hellen naar rechts. De z.g. stïjgtïjd ("rise time") is dan
onvoldoende. Door nu de hor. afbuiging te ijken, weten we hoeveel die helling bedraagt.
Dit ijken doen we door de tijdbasis zodanig te verdraaien, dat het te onderzoeken ver
schijnsel bv. 2 cm van de rasterverdeling beslaat.
Door vergelijking met een verschijnsel van een bekende tijdsduur op de hor. afbuiging
kennen we de tijd die ons verschijnsel nodig heeft om die 2 cm te beslaan. De helling
(de rise time) meten we dan in milliseconden; geheel zonder verlies in de hoge fre
quenties, dus rise time = 0 gaat natuurlijk nooit.

BEELDVERSCHUIVING (Centrering)
In het algemeen staat het beeld midden op het scherm, maar wanneer we, vooral als
enige versterking is toegepast, b.v. de toppen van de kromme willen zien, dan voelen
we de noodzaak om het beeld te verschuiven, in dit geval te laten zakken, op het
scherm. We hebben hiervoor potentiometers zodanig geschakeld, dat we de platen in
rust elke gewenste spanning kunnen geven. Het signaal of de zaagtand voeren we dan
via condensatoren toe. Op die manier kan het beeld naar links en naar rechts, omhoog en
omlaag verschoven worden (fig. 14 en fig. 18, punten 14-15).
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Hysteresislus

Ongecompenseerde
blokspanning

Twee krommen,
Lissajous-figuur
verkregen mei
elekironenschakelaar

Cycliode

Gedempte trilling

Zaagtandspanning
met nul niveau

Vervormde trilling

Fig.26
Een KSO in de fabricage, toegepast bij het sorteren
van halfgeleiders. - (foto AEG)

/
Fig. 27 - Een speciaal voor transistorgebruik ontwik
kelde KSB (katodestraalbuis), de D7-17GJ van Telefunken. Hoge afbuiggevoeligheid, met naversnellingsanode en spaargloeistroomschakeling.
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Dezelfde trilling
vijfvoudig vergroot
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Lissajous-figuur met
externe helderheidsmodulatie

Fig. 29 - Beelden, opgenomen
van een Siemens Oscillarzett.

Fig. 28 - Een dubbelstraalbuis van
Telefunken, de E 13 - 11 GH,die
slechts 38 cm lang is. AfbuigingsgeVoeligheid van beide systemen is 11 V/cm. Anodespanning is 400 V.
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Nu kunnen we die beeldverschuiving ("shift") ook nog voor een nuttig doel gebruiken.
Vóór het scherm zien we vaak een ruitje, van doorzichtig plastic, met ingegrafeerde
verdeling in halve centimeters. We kunnen dan precies meten hoe hoog een golftop bv.
is; we brengen dan met de vert. verschuiving de onderkant van de kromme precies op
een lijn, en tellen dan de halve cm ruitjes. Nu komt de vraag naar voren: welke spanning
is nu nodig om een afbuiging van 1 cm te krijgen?
Nu, dan gaan we de scoop ijken, bv. door vergelijking met een buiten het apparaat aan
wezige geijkte gelijkspanningbron ("extern calibration"), of met behulp van een inwendige
spanningbron, ("intern calibration"). (fig. 18, punt 18). Nu is het meestal een wissel
spanning van bepaalde waarde, bv.
10
10
= 3,57 V eff.
10 volt, gemeten van piek tot piek, dat is dan
2,8
2 x 1,4
We kunnen bij vele KSO's, die een dergelijke interne calibratie bezitten, met een knop
deze spanning op de vert. platen brengen, hetzij rechtstreeks, hetzij via de ingebouwde
versterker. We zien dan die spanning op het scherm. Bij gebruik van de versterker
draaien we de versterking zo hoog op, dat 10 volt juist overeenstemt met bv. 1 cm.
Wanneer we de versterkerknop nu niet meer aanraken, kunnen we, nadat het ijksignaal
van het scherm gedraaid is met de kiesknop: "ijkspanning-signaal" de signaal-amplitude
vergelijken met de ruitjes-verdeling. De vertikale verschuiving is hierbij heel gemakke
lijk. We moeten echter bedenken dat verschijnselen van lage frequentie zeer verzwakt
worden door grote condensatoren in de verbinding met de platen.
Toch zijn ze nodig, want per slot liggen die platen aan een hoge spanning t.o.v. het
frame van de scoop. De katodestraalbuis werkt namelijk met minstens 500 volt anodespanning; meestal is dat echter veel meer.
Men kan deze moeilijkheden echter ontgaan door het metalen chassis van de scoop niet
te verbinden met min-anodespanning, dus bv. - 1000 V (punt 10, fig. 18) doch met plusanodespanning, dus met + 1000 V., zijnde punt 9 van fig. 18. De organen als katode,
wehneltcylinder, hulpanoden en afbuigplaten enz. komen dan op een negatieve spanning
t.o.v. chassis en aarde, maar dat levert geen technische moeilijkheden op.
Bij toepassing van condensatoren in de verbinding met de afbuigplaten kunnen we alleen
maar wisselstroomverschijnselen zichtbaar maken. Het grote voordeel van de schakeling,
waarbij plus anodespanning aan chassis verbonden is, bestaat daarin, dat we zonder
bezwaar schakelingen rechtstreeks, dus zonder condensatoren met de platen kunnen ver
binden en daarbij o.a. gelïjkstroomverschijnselen zichtbaar kunnen maken. Helaas
vervalt dit voordeel weer zodra we het signaal moeten versterken, want gelijkstroomversterkers (zonder condensatoren) zijn technisch moeilijk te realiseren. Meestal zitten
er op het frontpaneel 4 klemmen, waarop de platen aangesloten zijn.
Anastigmatisme
Nu zagen we reeds, dat de spot gebundeld moet worden tot een zo fijn mogelijk puntje;
we noemen dat focusseren. We doen dat löngs elektrostatische weg, door de opvolgende
schermroosters en anoden bepaalde spanningen t.o.v. elkaar te geven (fig. 13). Daarnaast
kent men het begrip "anastigmatisme", en daarmee bedoelt men het ongemak, dat de spot
meer op een banaanschil gelijkt dan op een rond puntje. Ook hiervoor hebben sommige
oscilloscopen een instelling.
Tenslotte wordt de helderheid van de spot bepaald door de spanning van de Wehneltcilinder t.o.v. de katode. Nu is bij een scoop de helderheid constant, vergeleken met
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Fig. 31
Vooraanzicht van de elektronen schakelaar van Grundig. Voor
elk der beide inkomende signalen
(3 en 6) is een variabele spanningdeler aanwezig (4 en 5), waarbij
de ingangsimpedantie constant
blijft. De omschakelfrequentie
moet zover moge lijk van de te
meten frequentie afliggen; in
stelling met 7. Bovendien bestaat
er een mogelijkheid om de omschakelfrequentieoscillator van
buiten af te triggeren (8). Het
Vorderansidit des Elektronischen Sdialters

gemengde signaal verlaat bij 2
het apparaat.

Fig. 32
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Een beeld, verkregen met behulp van een electronenschakelaar. (Boven: een blokspanning,
gemeten aan de ingang van een z.g. differen
tiërend netwerk; beneden: idem, gemeten aan
de uitgang.)

Fig. 33
De Philips Elektronenschakelaar GM 4580
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Fig. 34
Zowel op de X- als op de
Y-platen staat een wissel
spanning; de amplituden
zijn vrijwel gelijk. We ver
krijgen nu de z.g. Lissajous
figuren.
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a. de beide frequenties
zijn gelijk.
b. f vert
f horz

4
1

c. f vert
f horz

1
4

We maken dit op uit het
aantal afzonderlijke punten

d

langs bovenkant bij b en langs de zijkant bij c. Als de beide krommen echter volkomen
over elkaar dekken, moeten we tellen zoals in fig. d te zien is.

Vergleich:

Düse

Menschenhaar

7 Magnetblock
Düse
Papierantrieb

Flüsslgkeitsstrahl
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o
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Schreibflüssigkeit

Fig. 35
Principe van de inktstraalspuiter (Siemens) Düse-sproei er; Düsenstrahl = straal; Galvano
meter = draaispoelinstrument. Wij geven hier een onvertaalde reproduktie van een Siemens
instructieblad voor het onderwijs. Zéér duidelijk.
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b.v. een TV-buis, waar de helderheid steeds varieert. Bij de scoop zet men de helderheidsknop zo hoog als nodig is voor een goed zichtbaar beeld. Niet helderder, want dat
gaat ten koste van de levensduur van de buis (fig. 13, fig. 18, punt 17).
Nu doet bij oscilloscoopbeelden zich het verschijnsel voor, dat de vertikale lijnen
steeds dun spichtig en minder helder zijn en de horizontale lijnen veel dikker en dus
zichtbaarder. De reden hiervan is, dat deze vertikale lijnen veelal in een bepaalde
korte tijd over een lange weg en dus met veel groter snelheid geschreven worden dan
de horizontale delen van de figuur. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen is bij
Philips enkele jaren geleden een inrichting ontwikkeld, om de helderheid van de spot
te vergroten, naarmate de snelheid waarmede deze geschreven werd, groter is. Een hel
de rheidsmodu lat ie dus. Van een daadwerkelijke toepassing is mij echter niets bekend.
Wel echter bezit elke scoop de mogelijkheid, om bij terugslag van de tijdbasis de hel
derheid te onderdrukken, anders konden we de terugslag lijn zien.
Bij het calibreren is het natuurlijk prettig dat er elektronenstraalbuizen bestaan, waarin
twee afbuigsystemen zijn ondergebracht. Dat zijn de "doublé gun" buizen; het systeem
noemt men nl. in het Engels een gun (kanon). Elk kanon heeft dan zijn eigen instelorganen. Op het ene systeem zet men dan een bekend signaal en dat zien we dan boven
het te meten signaal, of zelfs er doorheen als ons dat beter uitkomt. Die buizen zijn
nogal kostbaar en daarom nemen we gaarne onze toevlucht tot z.g. elektronenschakelaars.
Elektronenschakelaars

Dit zijn apparaten, waarbij twee verschillende inkomende signalen om de beurt op de
afbuigplaten van een normale scoop geschakeld worden. De frequentie waarmee dat ge
beurd is minstens 20 x zo hoog als die van het te meten signaal.
In feite bestaan beide signalen dan uit stippel lijntjes, waarbij zichtbaarheid van de één
past in de verduistering van de ander en omgekeerd. De stippelstructuur valt bijna niet
op. De omschakeling komt tot stand door 2 buizen die onder invloed van een oscillator,
beurtelings dichtgedrukt worden, waardoor ze als elektronische schakelaars dienst doen.
Op deze manier kunnen we dus bv. het anodespannïngsverloop van twee balansversterkerbuïzen tegelijkertijd waarnemen, of bv. van een signaal en een ijkspanning.
Toepassingen
Nu hebben we dus een inrichting, waarmede we regelmatig terugkerende verschijnselen
zichtbaar kunnen maken. Het zichtbaar maken van onregelmatige signalen bv. een modulatiesignaal bestaande uit spraak of muziek is dus niet moge lijk: van synchroniseren
is helemaal geen sprake en we zien ettelijke, over elkaar geschreven beelden, die de
ïndruk wekken van welig opgeschoten gras (fig. 38, links boven). Hoe hoger de zaagtandfrequentie is, des te dichter wordt het gras. Eén ding laat zich echter nog wel vaststellen:
de hoogte van de hoogste grasspriet, d.w.z. de hoogste piekspanning die in de modulatie
voorkomt, terwijl we ook wel een goede indruk krijgen van de gemiddelde modulatie
- amplitude.
Welk gebruik kunnen we nu van de oscilloscoop maken? Om te beginnen als buisvoltmeter, niet alleen voor gelijkspanning, maar ook voor wisselspanning, waarbij we in
M5-21

Fig. 36
De Oscillomink, de meerkanaals inktspuiter van Siemens.

Fig. 37
Signalen, gelijktijdig geschreven met de
oscillomink (met inktstraalspuiter) van eer
relaisafstandbediening. 1. nulsignaal 2. spanningsimpuls - 3. stroomimpuls 4. 50-Hz sinusje als tijdmarkering.
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Fig. 38
Toonfioogtemetingen aan een bandrecorder.
1. Omschakeling van een papiersnelheid
van 5 cm/s op 200 cm/s
2. De 50 Hz tijdmarkering.

feite een vergelijkende meting verrichten met behulp van externe variabele en geijkte
spanningbronnen. Het is hierbij niet eens nodig dat we een beeld krijgen; ook met uit
schakeling van de horizontale afbuiging geeft de lengte van de vertikale streep ons een
indruk van de spanning op de afbuïgplaten. Onverschillig of we nu de te meten spanning
rechtstreeks op de platen aansluiten of via de versterker, de hoge ingangsimpedantie van
de scoop is natuurlijk een groot voordeel; een impedantie van 1 megohm bezit een
scoop minimaal. Verder kunnen we bij wisselspanningen bovendien de faze zichtbaar
maken, terwijl we tevens frequenties kunnen vergelijken. Dit gebeurt o.a. door achter
eenvolgens een wisselspanning met een bekende frequentie, bv. afkomstig van een toongenerator op de horizontale platen aan te sluiten. Het is nl. mogelijk om de zaagtandgenerator uit te schakelen. De beide hor. platen zijn op klemmen naar buiten gevoerd.
Door nu op de vert. platen de wisselspanning met onbekende frequentie te zetten en op
de hor. platen een toongenerator aan te sluiten, zullen we door het verdraaien van de
frequentieknop van die toongenerator "ergens" op de schaal dezelfde frequentie tegen
komen als er op de vert. platen staat.
Wanneer de beide frequenties gelijk zijn, zien we een cirkel op het scherm, aangenomen
dat de signalen op de hor. en de vert. platen gelijk zijn, anders wordt het een ellips,
een afgeplatte cirkel. Zijn de onbekende frequenties even veelvouden van de bekende,
of zijn de bekende even veelvouden van de onbekende, dan krijgen we de beelden die
we in figuur 34 zien, cirkels boven of naast elkaar. Bestaat er een fazeverschuiving
tussen beide wisselspanningen, dan zien we dat eveneens op de scoop; in figuur 29 zien
we de verschillende mogelijkheden. Wat kunnen we nu nog meer doen met de oscilloscoop?
In de volgende les zullen we alle voorkomende meetmogelïjkheden uitvoerig behande
len. Bij dit gebruik is veelal bovendien een ander meetwerktuig vereist.

BIBLIOTHEEK
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Vragen bij de vijfde les

1. Tot welke frequentie kan een redeIïjk beeld verwacht worden bij een schrijvende
pen-meter?
2. Waardoor wordt die grens eigenlijk bepaald?
3. Met welk orgaan in de katodestraalbuis regelen we de helderheid van de stip?
4. Noem het overeenkomstige onderdeel uit een gewone radiobuis.
5. Welk verschil bestaat er tussen het platenpaar voor de horizontale en voor de verticale
afbuiging?
6. Vertel eens welke organen betrokken zijn bij het focusseren; waarom focusseren we
eigenlijk?
8. Noem de drie manieren, waarop we een zaagtandgenerator kunnen synchroniseren.
9. Waarom moeten we eigenlijk synchroniseren?
10a. We kunnen van een afbuigingsplatenpaar één plaat aan een vaste spanning leg
gen en het signaal aan de andere plaat;
b. We kunnen echter ook de beide platen sturen in tegenfaze.
Waarom zouden we aan deze laatste sturing de voorkeur geven?
11. Noem eens een bezwaar van de schakeling (b).
12. Welk gebruik kunnen we maken van de beeldverschuiving (ook wel genoemd
centreer-inrichting?)
13. We hebben nu de zaagtand op de horizontale platen gezet en een signaal op de vertikale platen. Noem eens een toepassing, waarbij op de horizontale platen géén zaagtand-spanning, maar een andere wisselspanning wordt gezet.
14. Vertel eens wat we alzo met een dubbele-gun oscilloscoop of met een scoop met een
elektronenschakelaar kunnen doen.
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MEETTECHNIEK
6e les
In deze les willen wij de uitgebreide bedrijfsmogelijkheden van de oscilloscoop behan
delen. Bedoeld is hier de normale oscilloscoop voor a.f. gebruik, waarmee we in de
service al een heel eind komen.
We beginnen nog weer even met het blokschema (1) en geven tevens het schema van
een populaire oscilloscoop uit Amerika, van Sylvania, type 131.
We zien hierin de vertikale versterker, V], een pentode 7C7; ook de horizontale ver
sterker is met deze buis uitgerust (V2). De versterking van deze versterkers wordt ge
regeld met Rj resp. R2; voor elke ingang is hier een afzonderlijke aardkiem aanwezig.
In het algemeen zijn deze versterkerknoppen niet van een geijkte schaal voorzien,
• In sommige KSO'sziet men echter geijkte verzwakkers, soms in drie trappen regelbaar:
x 0,1

x 0,01 en x 0,001.

Men voorkomt hiermede overbelasting door grote signalen.
Beide versterkers kunnen eventueel uitgeschakeld worden met de schakelaars S] en S2,
waarbij de signalen onder serie-schakeling van een scheidingscondensator (0,1 fi) recht
streeks van de klemmen naar de platen van de beeldbuis gaan.
De tijdbasis-oscillator, een 884 gasbuis, kan met S4 op 3 manieren gesynchroniseerd
worden: le met een deel van het vertikale ingangssignaal, via een weerstand van 1
megohm verbonden met de anode van V]. 2e met het net (50 Hz) van de 6,3 V gloeist room wikkeling af. 3e van buiten af, op een ingangsklem. De grootte (= amplitude) van
het synchronisatiesignaal kan worden ingesteld met de potentiometer S3; men draait
deze potmeter van de nulstand langzaam omhoog, tot dat het beeld stilstaat; verder
moet men dan beslist niet draaien.
De variabele weerstand van 4 megohm vormt de fijnregeling van de zaagtandgenerator;
de schakelaar S3 vormt de grofregeling. Door deze schakelaar in de eerste stand te
plaatsen wordt de gehele zaagtandgenerator uitgeschakeld.
De beeldverschuiving geschiedt in het vertikale vlak met R4 en in het horizontale vlak
met R5; met R^ wordt de focussering ingesteld, zodat men een zo fijn mogelijke spot
verkrijgt. De beeldhelderheid wordt ingesteld met R7; ook hiervoor geldt: niet hoger
opdraaien dan voor een goed zichtbaar beeld nodig is.
De voeding van deze apparaten levert geen problemen; door middel van een potentiometerschakeling worden de diverse spanningen verkregen. Met het transformator-bromveld moeten we oppassen. Plaats de transformator het liefst achter de buisvoet; overigens
is een mumetalen afscherming om de buis noodzakelijk, wanneer men tóch de transfor
mator onder of naast de buis moet onderbrengen. Dit geldt ook voor de eventuele afvlaksmoorspoel. Zoals we zien is+ HSP. (+ 700 V) geaard.
De ingangs-impedantie van de vert. versterker van deze scoop bedraagt één megohm
en de eigencapaciteit van de ingang is 30 pF, bij R] in de max. versterking stand. Bij
directe verbinding van de ingangsklertimen met de afbuigplaten bedraagt de ingangsimpedantie 680 kiiohm met 45 pF; dit geldt zowel voor de hor. als de vert.afbuiging.
De versterking van sinusvormige wisselspanningen is tussen 10 Hz en 100 Hz binnen 3
dB recht. Een spanning van 0,5 V eff. geeft via de versterker een beeld van 25 mm op
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Fig. B. Een eenvoudige oscilloscoop (Sylvania type 131).

het scherm; bij rechtstreekse verbinding is daarvoor 17 volt eff. vereist.
En nu de gebruiksmogelijkheden. We beginnen met het meten van spanningen en het
afregelen van radio-ontvangers.
HET METEN VAN SPANNING MET DE OSCILLOSCOOP
1. De katodestraalbuis als buisvoltmeter
De katodestraalbuis is een inrichting welke op spanning reageert, daar de deflectie
van zijn elektronenstraal door middel van aangelegde spanningen tot stand komt.
In veel van zijn toepassingen functionneert de oscilloscoop in feite als een bijzonder
soort elektronische wisselspanningsmeter, ofschoon we zijn aanwijzingen ook op een
andere manier kunnen uitleggen. De horizontale en vertikale afbuiging is in beide ge
vallen evenredig aan de op elk ogenblik heersende horizontale en vertikale signaal spanningen. De spanningsamplituden kunnen vastgesteld worden door meting van de lengte
van het spoor dat zij maken, mits het beeldscherm geijkt is. De lengte van het spoor op
het beeldscherm (of een verplaatsing van de stip over een zekere afstand) neemt recht
evenredig toe met de aangelegde spanning, en deze lineariteit is een altijd zeer ge
waardeerde eigenschap van iedere voltmeter. De oscilloscoop heeft ook een hoge ingangsimpedantie waardoor de te onderzoeken schakeling slechts zeer weinig wordt
belast. In tegenstelling tot een voltmeter, die slechts de grootte van de spanning kan
aanwijzen onder een voorgeschreven bedrijfsconditie,kan de oscilloscoop golfvorm en
fazeverhoudingen aangeven, zo ook positieve en negatieve amplituden zonder beper
king ten aanzien van golfvorm of vervorming en met minder afhankelijkheid van de
frequentie.
Moderne servicemensen gebruiken de KSO veelvuldig voor het meten van wisselspan
ningen en voor onderzoek van verschijnselen, waarbij veranderingen van diverse groot
heden kunnen worden omgezet in spanningsvariaties. Bij sommige spanningsmetingen is
de oscilloscoop onmisbaar. In andere gevallen kan men beter een gewone voltmeter ge
bruiken. De oscilloscoop kan een zeer goede remplacant zijn voor een buisvoltmeter.
In dit hoofstuk zullen wij verschillende spanningsmetingen beschrijven, die met een os
cilloscoop kunnen worden gedaan. Het vóór en tegen van het gebruik van de oscilloscoop
zal voor ieder geval nader besproken worden.
2. Grondslag van spannlngsmeting
In de figuren uit de vorige les geven de verschillende schermbeelden van A tot F aan,
hoe de stip uit zijn centrale rustpositie naar de verschillende plaatsen op het scherm
wordt afgebogen door gelijkspanning aan de deflectieplaten aan te sluiten. De afbeeldingen
G tot J in dezelfde figuur tonen de beelden die verkregen worden wanneer de stip snel
heen en weer gaat onder invloed van aan de deflectieplaten aangelegde wisselspanningen.
Deze beelden worden verkregen met de lineaire tijdbasis oscillator in de "uif-stand,
ofschoon het beeld in H ook dat kan zijn van de tijdbasis oscillator alléén, wanneer
geen signaaispanning aan de vertikale deflectieplaten is aangesloten. Aangezien de af
stand waarover de stip beweegt en de lengte van het spoor beide evenredig zijn aan de
maximale waarde van de aangesloten spanning en daar deze afstand en lengte gemakkelijk
op het scherm kunnen worden gemeten, is het duidelijk dat het scherm kan worden geijkt
als een voltmeterschaal (Fig. 15, les 5).
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3. Het meten van gelijkspanning
Gelijkspanningen kunnen alleen met volledig succes door een oscilloscoop worden ge
meten, indien zij direct aan de deflectieplaten worden aangesloten zonder tussenscha
keling van serie- of parallel verbonden schakelelementen.
Verder kan in 't algemeen niet worden gemeten via een van de horizontale of vertikale
versterkers. De gelijkspanningen kunnen meestal direct aan de deflectieplaten (dus
niet aan de versterkers of condensatoren) worden aangesloten op de bussen van de ver
tikale deflectieplaten aan de achterzijde van het instrument.
Een onbekende spanning kan zowel op de horizontale dan wel op de vertikale platen
worden aangesloten, maar aangezien de horizontale platen gewoon!ijk gereserveerd
zijn voor de tijdbasis-oscillator, zal in de toelichting meestal sprake zijn van spanningsmetingen met behulp van de vertikale platen.
Wanneer in het geheel geen spanning aan de deflectieplaten is aangesloten, staat de
stip in het midden van het beeldscherm (fig l-A) of is daar geplaatst door instelling van
de straalcentrering. Dit centrale punt wordt daarom beschouwd als het 0-punt van de
voltmeter. Als de positieve aansluitklem van een gelijkspanningsbron verbonden is met
de bovenste vertikale deflectieplaat (rechtstreeks, niet door een condensator) en de
negatieve klem aan de gemeenschappelijke aansluitklem van de katodestraalbuis (of
aan de andere vertikale plaat, indien een gemeenschappelijke aansluitklem’niet aan
wezig is) zal de stip naar boven worden afgebogen (fig l-B). De afstand waarover de
lichtstip zich van het nulpunt uit verplaatst is evenredig met de gelijkspanning. De
lineaire tijdbasisoscillator is hierbij uitgeschakeld. Een voldoende grote gelijkspanning
zal de stip geheel van het scherm doen verdwijnen, terwijl een zeer kleine spanning de
vlek slechts enkele millimeters zal doen afbuigen. Als een negatieve spanning aan de
zelfde vertikale plaat is aangesloten zal de lichtstip naar beneden afbuigen (fig l-C)
over een afstand van het centrale punt die evenredig is met de aangelegde negatieve
spanning.
Door een reeks van nauwkeurig bekende positieve en negatieve gelijkspanningen achter
eenvolgens aan de vertikale platen aan te sluiten en de bijbehorende verplaatsingen van
de stip op het scherm te meten en de uitkomsten te noteren, kan het scherm voor gelijk
spanning worden geijkt. Aangezien de afbuiging van de katodestraalbuis lineair is,kan
men volstaan met het aangeven van niet meer dan één nauwkeurig spannings-controlepunt. Alle andere spanningen kunnen dan als fracties van de geijkte spanning worden
aangegeven; b.v. wanneer wij gevonden hebben dat 15 volt positief de stip precies
3 cm van het middelpunt doet afbuigen, dan kan men bij het aflezen van li cm con
cluderen dat 7,5 volt aangesloten was, 2 cm komt overeen met 10 volt enz.
Een andere manier is, dat men de vertikale schaalverdeling op het celluloid beeldvenster ijkt. Als we zien, dat de stip over 10 schaaldelen hiervan naar boven beweegt bij
aansluiting van 15 volt aan de vertikale platen dan zal onze schaalverdeling 1 \ volt
per schaaldeel aanwijzen. Een afbuiging over 6 schaaldelen duidt dientengevolge 9 volt
aan, 2 schaaldelen 3 volt enz. De beelden van fig. 1 worden slechts verkregen met zui
vere gelijkspanning, geleverd door een batterij of een uitstekend afgevlakt voedingsapparaat. Als er enigszins rimpelspanning optreedt, is een pulserende positieve of ne
gatieve spanning het resultaat.
De golfvormen van een pulserende gelijkspanning zijn gegeven in fig. 2 D. Deze spanM6-5
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de horizontale platen gelijklopend aan de
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Effectieve span. = 70,7% van de piek span.

ningen veroorzaken het heen en terug bewegen van de stip, van en naar het centrale
punt een lijn tekenend. Een pulserende positieve spanning geeft een lijn, die steeds
boven het middelpunt blijft (fig. 2 B) terwijl een negatieve pulserende spanning een
vertikaal beeld geeft onder het middelpunt (fig. 2 C). De lengte van het beeld van
het nulpunt tot de top van de pulserende spanning is evenredig met de maximale waar
de hiervan (pos. of neg. halve periode) en de schaal van het beeldscherm kan evenzo
geijkt worden als voor zuivere gelijkspanning. De lengte van het gehele beeld komt
overeen met de maximale waarde van de pulserende spanning, terwijl 70.7% van deze
lengte overeenkomt met de effectieve waarde.
4. Het meten van wisselspanning
Wanneer een wisselspanning (fig. 3 D) aan de vertikale deflectieplaten wordt gescha
keld, wordt de stip vertikaal op en neer bewogen van het midden van het scherm door
respectievelijk de positieve of negatieve halve perioden. Wanneer geen spanning aan
de horizontale deflectieplaten is aangelegd, geeft deze snelle beweging van de stip
een vertikale lijn op het scherm (fig. 3 B), welke zich uitstrekt boven en beneden de
middellijn. De hoogte van de bovenste helft van de lijn, gemeten van het centrum tot
de top geeft de piekwaarde aan van de positieve halve periode van de wisselspanning.
De lengte van de onderste helft van het beeld, gemeten van het centrum tot het on
derste punt, wijst de piekwaarde van de negatieve halve periode van de aangesloten
spanning aan.
Wanneer dezelfde signaalspanning weer aan de vertikale platen wordt gelegd en een
zaagtandvormige spanning aan de horizontale platen wordt aangesloten, heeft het
beeld op het scherm de vorm van een enkele periode van de aangesloten spanning, in
dien de tijdbasisfrequentie is gelijk gemaakt aan die van het signaal. Dit beeld is ge
geven in fig. 3 C. In tegenstelling tot de enkele lijn (afb. 3 B) geeft de golfvorm van
fig. 3 C niet alleen de positieve en negatieve piekwaarde maar ook de golfvorm aan.
Verdere bestudering van laatstgenoemd beeld geeft inlichtingen aangaande: 1°. of de
positieve en negatieve pieken een even grote amplitude bezitten, d.w.z. of de golf
symmetrisch is; 2°. of de spanning een zuivere sinusgolf heeft of vervormd is; en 3° of
het onderzochte signaal een constante frequentie heeft.
Het verband tussen de spanningen in de rechte lijn en het sinusvormige beeld worden
afgebeeld in fig. 4. Bij A hebben we de vertikale lijn, die verkregen wordt wanneer
een sinusvormige wisselspanning E aan de vertikale platen is aangesloten bij afwezig
heid van spanning aan de horizontale platen. Bij B is een enkele sinusvormige periode
gegeven, welke men verkrijgt wanneer een lineaire tijdbasis-spanning van dezelfde
frequentie aan de horizontale platen is aangesloten. In elk van deze figuren geeft de
hoogte, gemeten van het midden van het scherm tot de bovenste top van het beeld de
piekspanning van de positieve halve periode aan. Dit is de afstand O A. Evenzo geeft
O B (afstand gemeten van het midden van het scherm tot de onderste punt van het beeld)
de piekspanning van de negatieve halve periode aan. Afstand O C is 70.7 % van de
bovenste helft en geeft de effectieve waarde aan van de spanning van de positieve halve
periode, terwijl afstand O D 70.7% van de onderste helft is en de effectieve spanning
aangeeft van de negatieve helft. Afstand A B, gemeten van het ene punt van het beeld
naar het andere geeft de top-tot-top spanning aan. Een punt dat 63.6% boven of onM6-7
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der het midden ligt, zou de gemiddelde spanning van een sinusvormige halve periode
aangeven.
De oscïllogrammen, afgebeeld in fig. 4, geven een symmetrische spanning, d.w.z. beide
hebben even grote positieve en negatieve halve perioden. Zeer dikwijls zijn de span
ningen die in de elektronische apparaten optreden niet symmetrisch. Fig. 5 toont een
voorbeeld van deze toestand. Hier is de positieve halfsinus beduidend groter dan de
negatieve halve sinus. Ofschoon de positieve max. en effectieve waarden in fig. 5 en
ook de top tot top -waarden dezelfde zijn als in fig. 4, zijn de negatieve maximale en
effectieve waarden kleiner dan in fig. 4 A. Een van de voordelen van de oscilloscoop
als wisselspann. voltmeter is de mogelijkheid om in een oogopslag de golfvorm van de te
onderzoeken spanning waar te nemen. Bij vele metingen is het belangrijk over dergelijke
informatie te kunnen beschikken.
5. Gevoeligheid van de oscilloscoop als voltmeter
Omdat de vertikale versterker dient om de signaalspanning te versterken voor deze de
vertikale deflectieplaten bereikt, wordt er goede gevoeligheid verkregen wanneer de
complete oscilloscoop als een wisselspanningvoltmeter wordt gebruikt. We weten dat
0.5 volt eff. een top tot top deflectie van 25 mm op het scherm van een drie inch KSO
type 131 geeft bij gebruik van de vertikale versterker.
Maar wanneer de versterker niet wordt gebruikt, heeft men voor dezelfde deflectie 17
volt nodig. Dit betekent dat de versterker de gevoeligheid van de 3 AP 1 katodestraalbuis 34 maal verstrekt. Evenzo geeft 0.21 volt eff. een 25 mm top tot top deflectie op
het scherm van de Sylvania zeven inch KSO type 132, wanneer diens vertikale verster
ker gebruikt wordt maar 15 volt eff. zijn nodig om dezelfde deflectie te verkrijgen,
zonder de versterker. Hieruit volgt dat in dit instrument de gevoeligheid van 7 GP 1
katodestraalbuis, gebruikt als wisselspanningsvoltmeter 71^ maal wordt vergroot door de
vertikale versterker. De vertikale versterker maakt dus het meten van kleine spanningen
mogelijk door middel van een oscilloscoop binnen het frequentiegebied van dit instru
ment, wat niet altijd mogelijk is met een voorhanden zijnde wisselspanningsvoltmeter.
Voor een nog grotere gevoeligheid kan men een uitwendige versterker met bekende
versterking vóór de vertikale versterker van de oscilloscoop schakelen.
We hebben gezien, dat het belangrijk is om b.v. tijdens het op temperatuur komen van
de KSO de lichtstip precies in het midden van het beeldscherm in te stellen (terwijl de
synchronisatie kiesschakelaar op uitwendig staat). Indien dit wordt gedaan, kan men ge
makkelijk vaststellen of een golfvorm symmetrisch is of niet, door na te gaan of de piek
waarden van de positieve en negatieve halve perioden evenveel schaaldelen boven en
onder het centrum van het scherm liggen.
De gevoeligheid van de oscilloscoop vermindert, wanneer de vertikale sterkteregelaar
wordt teruggedraaid. Deze eigenschap schept de mogelijkheid echter de sterkteregelaar
als een uitgangsspanningsdeler (voltmeter voorschakel weerstand) te benutten, zodat ook
hogere spanningen aan de vertikale ingangsklemmen kunnen worden aangesloten. De
ijking van de sterkteregelaar zal in paragraaf 7 worden besproken.
6. Het ijken van de oscilloscoop als voltmeter voor wisselspanning
Fig. 6 toont een schakeling voor het ijken van de vertikale deflectie van de osei I los M6-9

coop in volt. Sluit een wisselspanning aan op de beide ingangsklemmen van de schakeling.
Kies telkens een gedeelte van deze ingangsspanning voor de vertikale ingangsklemmen van
de oscilloscoop door middel van de potentiometer R. De gekozen spanningswaarden worden achtereenvolgens aangegeven door een wisselspannings buisvoltmeter. De ingangs
spanning kan worden geleverd door een a.f. oscillator of door de 6.3 volt van de voedingstransformator. Een andere geschikte schakeling, waarin een rege 11 ransformator
(Variac) wordt toegepast, i.p.v. een potentiometer is gegeven in fig. 7. De volgende
handelswijze wordt aanbevolen voor de ijkïng.
I. Zet de oscilloscoop aan:
a. Zet de vertikale versterkingsregelaar op maximum.
b. Schakel de tijdbasis oscillator uit.

c. Zet de synchr. kiesschakelaar op "uitwendig".
d. Plaats de stip zuiver op een horizontale lijn in, of vlak bij het centrum van het
scherm.
e. Focusseer de lichtvlek zorgvuldig.
f. Gebruik minimum helderheid voor duidelijke zichtbaarheid.
II. Verbindt de ijk-schakeling overeenkomstig fig. 6 of 7. Stel de potentiometer of re
gel transformator in op nul.
III.Zet de wisselspanningsbuisvoltmeter op 3 volt bereik.
IV.Draai de potentiometer of Variac langzaam vooruit, merk daarbij op hoe een vertikale
lijn op het scherm ontstaat, die zich vanuit het nulpunt naar boven en naar beneden uit
strekt. Het beeld komt overeen met dat in fig. 3 B en in fig. 4 A. Draai de potentiometer
of Variac nu z<5, dat het bovenste punt van het spoor precies komt op de eerste horizontale
lijn boven de 0—1 ijn (een toename van 1 schaaldeel). Het dalen van het spoor onder de
0—1 ijn zal precies 1 schaaldeel zijn als de golf symmetrisch is (fig. 4).
V. Wanneer dit punt bereikt is, lees dan de spanning af van de buisvoltmeter. Dit is de
effectieve spanning per schermverdeling.
VI.Draai nu de potentiometer of Variac verder tot het bovenste punt van het beeld pre
cies de tweede lijn boven de 0—1 ijn bereikt, en merk op dat de voltmeter nu de dubbele
spanning geeft als in "V" verkregen.
VII.Lees desgewenst voor elke volgende horizontale lijn van het beeldvenster de bijbe
horende spanning af. Dit zal echter zelden nodig blijken, daar uit verschillende metin
gen de lineairiteit van het instrument naar voren komt.
VIII Als de piekspanningswaarde gewenst wordt, dient men de verkregen voltmeteruitslag
met 1.41 te vermenigvuldigen.
Let op dat de op deze wijze verkregen gegevens gelden voor de max. stand van de ver
tikale versterkingsregelaar. Het aantal volt per schaaldeel zal overeenkomstig met de
stand van de versterkingsregelaar verhoogd worden. Het ijken hiervan wordt in de vol
gende paragraaf besproken.
7. IJking van de versterkingsregelaar
De vertikale versterkingsregelaar functionneert als een spanningsdeler voor de ingang.
In bepaalde oscilloscopen is deze regelaar voorzien van een genummerde schaalverde
ling die op de volgende manier gemakkelïjk kan worden geijkt.
1. Maak een opstelling volgens schema 6.
M6-10

2. Stel, met de vertikale versterkingsregelaar op maximum (10 op de wijzerplaat) de ingangsspanning vast, nodig voor de deflectie over 1 schaaldeel op het scherm.
3. Draai de regelaar terug op de merkstreep 9 van de schaalverdeling en bepaal opnieuw
door middel van de potentiometer of Variac de ingangsspanning om dezelfde deflectie
te verkrijgen. Lees de meteruitslag af.
4. Herhaal de handelingen 2 en 3 voor de andere standen van de versterkingsregelaar en
noteer voor elke stand van de regelaar het aantal volt per schaaldeel.
8. Het ijken van de directe ingang
Om de KSO als een wisselspanningsvoltmeter te ijken voor rechtstreekse aansluiting op
de vertikale platen van onbekende spanningen moet men dezelfde werkwijze volgen als
in paragraaf 6 is aangegeven, echter met uitgeschakelde vertikale versterker. Bij deze
ijking moet een hogere meetspanning worden gebruikt daar de gevoeligheid kleiner is,
wanneer de katodestraalbuis zonder versterker wordt gebruikt.
9. De ijking van de horizontale platen
Sommige technici verkiezen een horizontale lijn voor de spanningsuitslagen. Dit kan
natuurlijk eveneens, indien de tijdbasis niet behoeft te worden gebruikt. Om het hori
zontale beeld te ijken kan men wederom de werkwijze van 6, 7 of 8 volgen, met dien
verstande, dat men de variabele input-spanning, aan de horizontale ingangsklemmen
van de oscilloscoop aansluit en de vertikale versterkingsregelaar tot nul terugdraait ter
voorkoming van 't doordringen van storende signalen.
10. Uitbreiding van de schaal op het beeldscherm
Een tamelijk hoge testspanning zal het beeld doen afbuigen buiten de boven- en onder
kant van het beeldscherm wanneer het nulpunt precies in het midden van het scherm ge
nomen wordt. Wanneer terugdraaien van de versterkingsregelaar deze toestand niet ver
betert, kan men de lichtvlek resp. meer naar de onderkant van het scherm verschuiven, om
de positieve halve periode afzonderlijk te bestuderen en daarna meer naar de top om
hetzelfde met de negatieve helft te doen.
Wanneer men een horizontale lijn gebruikt om de spanning af te lezen, dan kan men de
stip eerst naar links plaatsen om de positieve halve periode te bestuderen en daama
naar rechts om de negatieve halve periode te onderzoeken.
11. Het afregelen van een AM ontvanger, waarbij een AM gemoduleerde
meetzender wordt gebruikt
In de radioreparatiewerkplaats is de oscilloscoop een nauwkeurig, tijdbesparend instru
ment bij dynamisch onderzoek (onderzoek aan een apparaat in werking) zoals afregelen,
controle, metingen, signaal opsporing, het opzoeken van defecte buizen, condensatoren
en weerstanden, het opsporen van brom, genereren en ruis, het ontdekken en vaststellen
van overbelasting en vervorming en in 't algemeen voor alle servicedoe Ie inden.
Verschillende soorten van onderzoek aan ontvangers zullen in dit hoofdstuk worden be

handeld.
Wanneer een amplitude gemoduleerde meetzender wordt gebruikt bij het stap voor stap
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afregelen van een radioontvanger, fungeert de KSO als een indicator om de juiste in
stelling aan te tonen. Bij deze toepassing worden de vertikale ingangsklemmen van de
KSO verbonden met de luidspreker (fig. 8).. Hierdoor verkrijgt men een nauwkeurige
afregeling. De volgende handelingen gelden voor het afregelen van een AM superheterodyne ontvanger. Het schema van afb. 8 is karakteristiek voor de meeste superheterodynes.
1. Onderbreek de ASR in de ontvanger door tijdelijk een verbinding te maken tussen
punt 15 en 28. Verwijder deze verbinding zodra de afregeling klaar is. Steek de steker
in het stopcontact. Draai de sterkteregelaar ongeveer voor de helft in. Draai deafstemcondensator in maximum stand zodat de platen geheel dicht zijn.
2. Regel de AM meetzender af op de middelfrequentie van de ontvanger (gewoonlijk
450 ó 480 kHz), schakel de 400 Hz modulatie in, zet de verzwakkers op nul en zet de
meetzender aan.
3. Maak de oscilloscoop bedrijfsklaar, voor beeld bestaande uit vertikale lijn. Schakel
de tijdbasis uit, schakel de synchr. schakelaar op uitwendig, zet de frequentieregelaars
op 0, zet de versterkingsregelaars op nul, stel de helderheids- en focusregelaars in om
een scherpe stip op het scherm te verkrijgen. Voor een sinusvormig beeld: zet de line
aire tijdbasis osc. op een frequentie om en nabij 100 Hz, draai de vertikale versterkersregelaar op nul, zet de tijdbasis amplituderegelaar op maximum, schakel de synchroni
satie op "intern", regel de horizontale versterkingsregelaar, focussering en helderheid
voor een lange, duidelijk afgetekende horizontale lijn op het scherm. Zowel het rechtelijn beeld als een sinusvormig geeft goed resultaat, zodat de technicus naar eigen voor
liefde een van beiden kan kiezen.
4. Verbind de vertikale ingangsklemmen met de spreekspoel van de luidspreker, punten
25 en 26 in fig. 8 b.
5. Verbind de aardkiem van de meetzender met punt 31. Voorzie de "hete" aansluitklem van de meetzender van een kort afgeschermd aansluitkabeltje in serie en een
scheidingscondensatortje van 0.05 tot 0.1 /aF.
6. Om de a.f. versterker van een ontvanger te beproeven, moet men met een snoertje
de 400 Hz uitgangsklem van de meetzender aan punt 21 verbinden. Draai nu langzaam
aan de vertikale versterkingsregelaar van de oscilloscoop totdat de beeldhoogte onge
veer 4 cm bedraagt. Wanneer men geen beeld verkrijgt werkt de eindtrap niet. Onder
breking van het 400 Hz signaal bij punt 21 moet het beeld doen terugkeren tot een
stip of horizontale lijn. Maak nog een a.f. test met de 400 Hz leiding aan punt 18.
7. Zet het 400 Hz signaal af en verbind de r.f. outputkabel van de meetzender (afge
stemd op de middelfrequentie van de ontvanger) aan 8. Stel de verzwakker van de
meetzender in op een geschikte waarde en regel de trimmers C5 en

voor maximale

hoogte van het beeld op het scherm. Als het beeld niet groot genoeg is, draai dan de
verzwakkers nog meer open en ook de beeldhoogteregelaar.
8. Verbind de aansluitkabel van de meetzender met 3 en regel de trimmers C3 en C4
voor maximale beeldhoogte. Loopt het beeld van het scherm af, draai dan eerst de ver
zwakker van de trimzender terug, eventueel ook.de sterkteregelaar van de ontvanger.
9. Verbind de aansluitkabel met 1, zet de meetzender op 1500 kHz, zet de afstemschaal
op 1500 kHz en regel de trimmers van de antennekring en van de oscillatorafstemkring
(parallel aan C2). Draai de verzwakker van de meetzender terug als het beeld te hoog

is.
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10. Handhaaf de opstelling van (9) maar stem de meetzender en de ontvanger af op 600
kHz en regel de paddercondensator Cp van de oscillatorkring af voor max. hoogte van
het beeld.
11. Na afregeling van alle trimmers moet de kortsluiting tussen punt 15 en 28 weer wor
den verwijderd.
1 2. Afregelen van een AM ontvanger m.b.v. een meetzender plus wobbulator
De methode die hieronder zal worden beschreven heeft het voordeel, dat hierbij de
KSO de werkelijke selectiviteitskromme van een gedeelte van de schakeling of van de
gehele ontvanger weergeeft.
Het bestuderen van deze kromme brengt zeer snel aan het licht, of de kringen scherp of
breed zijn ingesteld. Voor deze methode van afregelen is behalve de KSO ook een
"gewobbelde" meetzender nodig. *
1. Stel de oscilloscoop in volgens de instructies die gegeven zijn voor sinusvormig
beeld in punt 3 van paragraaf 11; echter dient de lineaire TB op 100 Hz te worden
ingesteld, nl. aldus: a. Verbind de 50 Hz spanning aan de aansluitklemmen van de vertikale versterker en draai de vertikale versterkingsregelaar voor ongeveer 1/4 open.
50 Hz spanning kan worden verkregen van de 6.3 volt klem van de KSO; b. zet de synchr.
schakelaar op "netfrequentie"; c. Regel de grof en fijn frequentieregelaar en, de synchr.
amplituderegelaar zodanig af, dat het beeld (volgens fig. 9) onbewegelijk op het scherm
blijft staan; dit is een controle, dat de TB oscillator op 100 Hz werkt; d. Zonder de stand
van de regelaars te veranderen, wordt de 50 Hz spanning van de vertikale ingangsklemmen verwijderd; e. Draai de synchr. schakelaar op "uitwendig".
2. Zet de meetzender in en zet diens afstemschaal op de middelfrequentie van de ont
vanger.
3. Onderbreek de ASR in de ontvanger door tijdelijk een verbinding te maken tussen
15 en 28 (fig. 8).
Verwijder deze verbinding echter zodra de afregel ing is voltooid. Als de ontvanger
geen GW type is, moet deze verbinding inplaats van aan 15 aan het chassis worden
bevestigd.
4. Stel de ontvanger in en verstem de ontvangerschaal zover, dat men geen hinder
ondervindt van enige locale zender.
5. Verbind de vertikale aansluitklemmen van de oscilloscoop aan 31 en 32 (de aard
kiem van de KSO aan 31). Draai de vertikale versterkingsregelaar langzaam in.Ver
stoor niet de tïjdbasis oscillator of synchr. instelling.
6. Verbind de synchronisatie-uitgang van de meetzender met de synchronisatie-ingangsklem van de oscilloscoop.
7. Verbind de aardkiem van de meetzender aan 31, de r.f. output aan 8. Gebruik een
korte afgeschermde kabel voor laatstgenoemde verbinding. Draai de verzwakker open
en stel de FM zwaai regelaar van de meetzender in op 10 kHz.
8. Regel de m.f. trimmers C5 en
bij. Verplaats de meetzender naar 3 en regel
trimmers C3 en C4 af. Eén van de beelden van fig. 10 zal dan op het scherm te zien

* Stel de afstemschaal van de gewobbelde meetzender in op de m.f. van de ontvanger.
(De meetzender moet een half uur eerder ingeschakeld worden.)
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zijn. Wanneer het beeld over het scherm zweeft, regel dan de synchr. amplituderegelaar
opnieuw tot stilstand van het beeld. Fig. 10 A duidt op de goede afregeling en goede
werking van de schakeling. Let er op, dat deze selectieviteitskromme niet te smal of te
breed is. Fig. 10 B en C duidt op overbelasting. Fig. 10 D is de kromme met vlakke top,
welke gewoonlijk het resultaat is van "stagger tuning", d.w.z. een instelling van de
verschillende trimmers ter weerszijden van het resonantiepunt. De dubbele kromme, fig.
10 E, duidt op een zeer slechte afregeling en is gewoonlijk het beeld, dat men te zien
krijgt voordat men met trimmen begint.
Nu gaan we de ingangskring en het oscillatorgedeelte afregelen:
9.

Verbind de aansluitkabel van de meetzender met 1, zet de afstemschalen van meet-

zender en ontvanger op 1500 kHz en regel trimmers van antenne- en oscillatorkring af
voor het verkrijgen van een scherp beeld van het type als fig. 10 A.
10. Regel op gelijksoortige wijze de paddercondensator af op een frequentie van ca.
600 kHz.
11. Wanneer alles goed afgeregeld is, verwijdert men de verbinding tussen 15 - 28.
1 3. Afregeling van WW ontvangers met grote bandbreedte
Zichtbare afregeling van "rechtuit" of superheterodyne WW ontvangers, waarin breed
band afstemkringen worden toegepast, geschiedt op dezelfde wijze als al in 12 is be
schreven, behalve dat nu moet worden gestreefd naar 't verkrijgen van een KSO beeld,
dat overeenstemming vertoont met fig. 10 D. De breedte van het beeld (selectiviteitskromme) in kHz kan worden bepaald door aflezing van de schaal van de frequentiezwaairegelaar op de gebruikte wobbeler. Paragraaf 18 beschrijft een methode voor het
meten van de bandbreedte ingeval de meetzender geen geijkte frequentiezwaai rege
laar heeft. De bandbreedte moet, hoe ook gemeten, overeenkomen met de voorschriften
van de fabrikant van de ontvanger. De doelstelling bij afregeling op grote bandbreedte,
noodzakelijk voor het verkrijgen van een voor WW ontvangst geschikte doorlaatband,
is het streven naar een kromme (KSB-beeld) met een top die zo vlak en horizontaal
mogelijk is. De vlakke top moet worden verkregen met zo gering mogelijk verlies aan
hoogte of asymmetrie van de top, wat geïllustreerd is in fig. 10 F. Bij het afregelen
van de WW ontvanger worden de vertikale ingangsklemmen van de oscilloscoop ver
bonden met de diode-belastingweerstand, zoals toegelicht in par. 12. Wanneer in de
ontvangers een rooster-detector is toegepast, wat soms het geval is in "recht-uit"
ontvangers, dan moet de vertikale ingangsklem van de KSO worden aangesloten aan de
anodeweerstand van de detectorbuis, direct achter het r.f. filter. De aardkiem van de
KSO wordt verbonden met het chassis van de ontvanger, of aan de min-hoogspanning,
indien laatstgenoemde leiding niet met het chassis is verbonden.
14. Nadere aanwijzingen voor afregeling van de ontvanger
In vele ontvangers wordt gebruik gemaakt van permeabiliteitsafstemming en/of afregeling
door middel van r.f. poederijzerkernen. Het zichtbaar afregelen van zulke ontvangers
wordt op dezelfde manier gedaan als in de voorgaande paragrafen werd uiteengezet,
behalve dat de kernen, i.p.v. padder-condensatoren moeten worden afgeregeld. Er be
hoeven geen bijzondere verbindingen te worden gemaakt, die niet reeds in de tekst
waren beschreven. In een ontvanger met verschillende golfbanden moet de afregeling
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telkens voor elke stand van de golfschakelaar voor alle kringen worden uitgevoerd. De
meetzender moet achtereenvolgens gezet worden op begin en eind van ieder golfgebied,
eveneens aangegeven voor de frequenties 1500 en 600 kHz, voor afregeling van het omroepgebied. De afregeling van de m.f. kringen behoeft slechts één maal te gebeuren.De
schakeling van fig. 8 is die van het GW-apparaat, rechtstreeks uit het net gevoed. De
ASR wordt hier onderbroken (zie par. 11 en 12) door tijdelijk een korte verbinding tussen
15 en min-hoogspanning (punt 28) aan te brengen. In wisseIstroomontvangers moet die
verbinding lopen van punt 15 naar chassis. Gewoonlijk leidt de aansluiting van een KSO
op een radioapparaat tot het oppikken van ongewenste signalen, geruis, of bromspanning,
of tot genereren van de schakeling. Al deze toestanden veroorzaken storing of vervorming
van het beeld op het scherm. Gewoonlijk kan een korte, goed afgeschermde kabel aan
de vertikale ingangsklemmen het euvel verhelpen. In hardnekkige gevallen kan het nodig
zijn een serieweerstand van 50 of 100 kft in de vertikale ingangskabel op te nemen en
wel zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt in de ontvanger.
15. Het afregelen van FM ontvangers
Van antenneklemmen tot en met de m.f. versterker is de FM-ontvanger in principe gelijk
aan een AM superheterodyne. Het a.f. gedeelte van de FM-ontvanger b.v. is geheel het
zelfde als in een AM apparaat. Het enige punt van verschil is, dat in de AM .ontvanger
een detector voorkomt tussen de m.f. en a.f. versterkers, terwijl hier in de FM ontvanger
een discriminator (soms voorafgegaan door een of meer begrenzers) is toegepast. In vele
moderne FM-ontvangers is een speciaal type descriminator toegepast, de ratiodetector,
waarbij geen begrenzer nodig is. Het afregelen van de FM-ontvanger verschilt van het
trimmen van een AM-ontvanger hoofdzakelijk door de speciale afregeling van de dis
criminator of ratiodetector.
Om echter de behandeling geheel duidelijk te maken zullen we hieronder de afregeling
van ieder van deze kringen afzonderlijk behandelen.
Ontvanger met discriminator:
1.

Stel de oscilloscoop in op dezelfde manier als in paragraaf 11 punt 1 beschreven

staat.
2.

Verbind de synchr. ingangsklemmen van de oscilloscoop aan de 100 Hz synchr.klem

van de FM-meetzender.
3.

Stem de meetzender af op de middelfrequentie van de ontvanger (gewoonlijk 10,7

MHz).
4.

Verbind een korte afgeschermde outputkabel van de meetzender aan het rooster van

de laatste m.f. trap.
5.

Via een korte, afgeschermde kabel, wordt de vertikale ingangsklem van de KSO

verbonden aan het verbindingspunt roosterweerstand van de begrenzer met de secundaire
van laatste m.f. transformator (zie fig. 11).
6.

Regel de trimmers van de laatste m.f. trap zo af, dat een beeld wordt verkregen,dat

overeenkomt met fig. 10 D. De bandbreedte van de m.f. versterker is hier breder dan bij
een AM-ontvanger, waaruit volgt, dat men de scherpe kromme van fig. 10 niet moet
verwachten.
7.

Verplaats de meetzenderuitgang naar het signaal rooster van de mengbuis (punt 3

par 11) en regel de overige m.f. trimmers bij voor zo hoog mogelijk schermbeeld.
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Fig. 16

8. Regel alle m.f. trimmers tenslotte nog eenmaal na, om optimale instelling te ver
krijgen.
9. Voor het afregelen van de discriminator verplaatst men de vertikale ingang van de
oscilloscoop naar de bovenzijde van de belastingweerstand van de discriminator (fig 12).
De meetzenderuitgang moet worden aangesloten aan het signaal rooster van de mengbuis.
Het schermbeeld zal hetzelfde zijn als fig. 15 wanneer de frequentiemodulatie van de
meetzender gelijk is aan de netfrequentie en de synchr. frequentie twee maal de netfrequentie. De trimmers van de discriminator transformator moeten worden afgeregeld om
de punten A en C, of E en G op gelijke afstanden van de horizontale middellijn te bren
gen.
Maar ook moet men de afregeling voortzetten totdat B en F even ver van D verwijderd
zijn. Wanneer de afregeling in orde is, zullen de hellende lijnen AG en CE elkaar zo
danig kruisen, dat punt D op de middellijn ligt.
Afregeling van de trimmers van de primaire van de discriminator transformator beïnvloedt
de afstand van de punten A-C-F en G tot de horizontale middellijn; regeling van de se
cundaire trimmer bepaalt de positie van het kruispunt D t.o.v. de horizontale middellijn
en zijn afstand tot B en F.
10. Als de oscilloscoop gesynchroniseerd is met de netfrequentie, inplaats van twee maal
die waarde en de meetzender eveneens met de netfrequentie is gemoduleerd, dan zal een
dubbel beeld op het scherm te zien zijn gedurende het afregelen van de discriminator.
De trimmers van de discriminator transformator moeten in dit geval zo afgeregeld worden,
dat de punten B en D (of B] en D]) op een gelijke afstand van de horizontale middellijn
komen te staan en de punten A en E een gelijke afstand van C,resp. A] en E] een gelijke
afstand van C j.
Ontvangers met ratiodetector
De m.f. versterker van een FM-ontvanger met ratiodetector moet op dezelfde manier
worden afgeregeld als hiervoor beschreven (par. 11) met dien verstande, dat de vertikale
ingangsklem van de oscilloscoop aan de top van dedetector-belastingweerstand (punt A
in fig. 13) wordt aangesloten voor het afregelen van de m.f. versterker tot en met de
primaire van de ratiodetector transformator.
1. Voor het afregelen van de secundaire van de ratiodetector transformator moet de
vertikale ingangsklem van de oscilloscoop verplaatst worden naar punt B (fig. 13) waarna
de secundaire trimmer kan worden bijgesteld. Het soort schermbeeld is afhankelijk van
de synchronisatie-frequentie. Het beeld van fig. 15 ziet men wanneer de meetzendermodulatie en de tijdbasis beide dezelfde frequentie bezitten. Fig. 16 toont een beeld dat
men verkrijgt, wanneer de modulatiefrequentie gelijk is aan de netfrequentie en de tijdbasisfrequentie de halve waarde heeft.
2. Regel ook hier weer de detectortrimmers op dezelfde manier als in par. 15 punt 9
wordt aangegeven om een mooi symmetrisch beeld te verkrijgen.
3. Sluit de vertikale ingang van de oscilloscoop beurtelings aan op de punten A resp.
B (fig. 13) om èn de primaire èn de secundaire van de ratiodetectortransformator zuiver
bij te regelen.
4. Ingeval de belastingsweerstand van de ratiodetector geen geaard middelpunt heeft
(fig. 15) moet de vertikale ingang van de oscilloscoop aangesloten worden op het ver
bindingspunt van 2 onderling gelijke koolweerstanden van 25 k Q. Deze aansluiting wordt
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gegeven in fig. 14. Na het beëindigen van het afregelen van de detector moeten deze
weerstanden weer uit de schakeling worden verwijderd.
Afregellng van de afstemkrfngen
Het r.f. gedeelte van een FM-ontvanger gelijkt veel op dat van iedere superheterodyne,
behalve dat deze kringen een afstemgebied van 87,5 tot 100 MHz bestrijken. De afregeling is dezelfde als voor de afstemkringen van AM-ontvanger (punt 9-10 van par. 12)
beschreven is; echter wordt de meetzender op 100 MHz afgestemd voor het h.f. einde
en op 88 MHz voor het l.f. einde van de band.
1 6. Afregeling van de automatische frequentiecorrectie (AFC)
In sommige AM-ontvangers wordt automatische frequentiecorrectie toegepast. De kern
van dit systeem is een discriminatortrap, die lijkt op de FM-discriminator van fig. 12.
De juiste verbindingen voor zichtbare afregeling van een AFC-discriminator zijn afgebeeld in fig. 17. Vóór met het afregelen te beginnen moet de condensator C2 tijdelijk
worden losgenomen, de ASR van de ontvanger onderbroken (door een tijdelijke verbin
ding te maken van punt A naar aarde) en de bovenste helft van de discriminator belastingweerstand kort te sluiten (fig. 17).
De FM-meetzender moet worden ingesteld op de middelfrequentie van de ontvanger en
verbonden aan het rooster van de laatste m.f. buis. De synchr. uitgangsklemmen van de
meetzender worden verbonden met de synchr ingang van de oscilloscoop.
Juiste afregeling van de discriminator geeft een beeld volgens fig. 15 of 16. Zie para
graaf 15 voor uitgebreide instructies over het afregelen van de discriminator.
17. Contröle van de werking van ASR (AVR of AVC)
Iedere moderne ontvanger, behalve de eenvoudige "rechtuit" ontvangers zijn uitgerust
met een ASR schakeling, de automatische sterkteregeling. Voor ontvangst zonder fading
moet de ASR van een ontvanger behoorlijk functionneren. Terwijl de ASR schakeling
werd ingesteld m.b.v. een gelijkspannings voltmeter met hoge weerstand, is het voordeel
van het gebruik van een oscilloscoop gelegen in de mogelijkheid om met dit instrument
ASR-vervorming aan te tonen en tevens om te controleren of de ASR wel of niet werkt.
De volgende zeven-punten methode is een eenvoudig en volledig systeem voor het con
troleren van de werking van de ASR.
1. Verbind de meetzender (waarvan de a.f. modulatie een goede sinusvorm moet bezitten)
aan antenne en aardklemmen van de te onderzoeken ontvanger.
2. Zet de meetzender-modulatie op 400 Hz.
3. Stem de meetzender en de ontvanger af op een vrije frequentie, bij voorkeur ergens
in de omroepband.
4. Verbind de vertikale ingangsklem van de oscilloscoop door middel van een korte af ge
schermde kabel aan de detectoruitgang.
5. Maak de oscilloscoop bedrijfsklaar, evenwel als volgt: a. Zet grof- en fijnfrequentieregelaars in de nabijheid van 100 Hz; b. Zet de synchr. schakelaar op intem; c. Draai de
synchr. amplituderegelaar halverwege.
6. Stel de meetzenderverzwakker in op geringe output. Stem de ontvanger op het signaal
af en merk op, hoe een aantal perioden van het modulatiesignaal op het oscilloscoopscherm
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verschijnen. Stel met de vertikale versterkingsregelaar een beeldhoogte in van ca. 12
mm en synchroniseer het beeld zodat vier perioden onbeweeglijk op het scherm staan.
Het beeld moet dan een goede sïnusvorm tonen, gelijk aan fig. 18 A. Geef geleidelijk
met de meetzenderverzwakker een grotere signaaloutput waarbij men constateert, dat
de beeldhoogte groter wordt, eerst snel tot het punt waar de ASR begint te werken,
waarna weinig of geen toename van de beeldhoogte meer zal optreden als gevolg van
het verder opvoeren van de signaal input van de ontvanger. Op dit punt zal het beeld
groter zijn (fig. 18 B) maar heeft dan nog dezelfde goede golfvorm als in het begin. Is
het beeld echter vervormd (fig. 18 C) dan wijst dit op een defect (b.v. een open, kort
gesloten of lekke condensator) in de ASR-schakeling.
18. Het aanbrengen van ijkpunten
Wanneer een ontvanger "zichtbaar" wordt afgeregeld, is het zeer dikwijls nodig de
bandbreedte van de selectiviteitskromme in kHz te kennen. Soms kan de bandbreedte
bepaald worden door het instellen van de frequentiezwaai van de frequentie-gemoduleerde meetzender, als tenminste de schaal van deze regelaar nauwkeurig is geijkt.
Een op deze wijze verkregen aanduiding geeft slechts het frequentieverschil aan de
onderkant van de flanken van de kromme.
Een methode die meer voldoening geeft en die een scherpbegrensde "pip" geeft (fig. 19)
welke ook op ieder willekeurig punt op de kromme geplaatst kan worden, is afgebeeld
in fig. 20. Het systeem werkt op de volgende manier. Nadat de middelfrequentversterker
juist is afgeregeld met een FM-meetzender verbonden aan het signaal rooster van de
mengbuis, voert men gelijktijdig aan hetzelfde rooster een signaal toe, afkomstig van
een tweede ongemoduleerde meetzender, afgestemd op de middelfrequentie (fig. 20).
Wanneer de tweede (hulp) meetzender van iets boven naar beneden de middelfrequentie
wordt verstemd, dan zal de merkpip langs de kromme heen en weer bewegen en wel op
een punt aan de linkerhelling van de kromme voor een lagere frequentie en op de rechterhelling voor hogere frequenties. De corresponderende frequenties kunnen van de schaal
van de gebruikte meetzender worden afgelezen.
Wanneer dus de pip op punt A is, wanneer de hulp-meetzender is afgestemd op 10.6 MHz
en op punt B, wanneer deze is afgestemd op 10.8 MHz, dan is de bandbreedte langs de
horizontale streep-lijn 10.8 - 10.6 = 0.2 MHz.
Een andere methode berust op helderheidsmodulatie van de KSB. De opstelling van de
apparatuur is gegeven in fig. 21.
De FM-meetzenderuitgang is verbonden met de antenne- en aarde-aansluitklemmen van
de ontvanger of met de m.f. versterker, al naar gelang men de m.f. selectiviteit of de
totale selectiviteit van de complete ontvanger wil bestuderen. De uitgang van een impuls
generator wordt verbonden aan de ingangsklem voor helderheidsmodulatie van de oscilloscoop. Deze generator moet steile en smalle positieve impulsen leveren met een con
tinu-regel ba re herhalingsfrequentie. Hoe scherper en smaller deze impulsen, des te hel
derder en mooier zuilen de verkregen ijkpunten zijn. Men mag echter niet meer dan 2
volt aan het rooster van de KSB aanleggen. Voor een zo goed mogelijke stabiliteit voor
elke herhalingsfrequentie zal men de pulsgenerator soms moeten synchroniseren met een
uitwendige oscillator. Een typische selectiviteitskromme, voorzien van ijkpunten, ver
kregen door middel van een pulsgenerator, is gegeven in fig. 22. Een dergelijk beeld,
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waarin de overeenkomstige ijkpunten zich als onderbrekingen van de kromme voordoet
t.g.v. impulsen van tegengestelde polariteit is afgebeeld in fig. 23. Om het frequentie
verschil tussen de ijkpunten langs de selectiviteitskromme te bepalen moet men het pro
duct van TB-frequentie en totale frequentiezwaai van de meetzender delen door de im
puls herhalingsfrequentie.
Als dus de herhalingsfrequentie 2000 Hz is, de tijdbasis-frequentie 100 Hz en de totale
frequentiezwaai 200 kHz, dan zullen de punten 10 kHz uit elkaar liggen.
In de volgende les zullen we het fouten-zoeken in ontvangers behandelen, terwijl we
dan tevens een a.f. versterker zullen gaan doormeten.
Vragen bij de zesde les

1. Waartoe dient de instelpotentiometer voor het synchronisatie signaal ?
2. Waar moeten we op letten bij de plaatsing van de voedingstransformator in een K.S.O.?
3. Bij welke metingen komt ons de vertikale beeldverschuiving te pas?
4. Is het bij het meten van de amplitude wisselspanningen noodzakelijk dat de zaagtandoscillator werkt?
5. Noem eens een geval van vraag 4, waarbij de zaagtandgenerator beslist moet werken.
6. Hoe gebruiken we de scoop bij het afregelen van een AM ontvanger?
Kort en bondig antwoorden, (frequenties en afregelorganen noemen).
7. Wat doen we bij deze meting met de A.S.R.?
8. Welk voordeel geeft het afregelen van een AM ontvanger met behulp van een meet
zender met wobbeler (FM meetzender)?
9. Vertel in korte trekken hoe we een gelijkspanning meten met behulp van een scoop.
10. Vertel in korte trekken hoe we de scoop ijken als voltmeter voor wisselspanning.
11. Vertel in korte trekken het afregelen van de ratiodetector van een FM ontvanger; de
afregeling van de m.f. versterker kan achterwege blijven.
12. Vertel eens wat over het voordeel van ijkpunten (ijkpips) op een selectiviteitskrimme.
Vertel in korte trekken hoe we die pips op het scherm krijgen en hoe we er mee werken.

De vraagstukken in deze les vergen meer tijd dan gewoonlijk; daarom zullen we ditmaal
met 12 vragen volstaan. U mag gerust in telegramstijl antwoorden; een schemaatje helpt
heel veel.
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We hebben in de 6e les verschillende metingen verricht aan werkende ontvangers; we
hebben ze afgeregeld.
In de volgende hoofdstukken zullen we zien hoe de scoop gebruikt kan worden om
fouten op te sporen. Juist door de vele gebruiksmogelijkheden wordt in deze cursus
grote aandacht besteed aan de scoop.
1. Het opsporen van fouten aan de hand van het oscilloscoopbeeld
Naast het aantonen van de toestand waarin de afregeling van de ontvangers verkeert,
kunnen de beelden van de oscilloscoop ook foutieve werking van schakelingen aan het
licht brengen. Dit maakt de oscilloscoop tot een ideaal stuk gereedschap voor het op
sporen van fouten bij de radioservice. Verschillende typische beelden die men tijdens
reparatiewerkzaamheden kan verwachten zijn afgebeeld in fig. 1. Er zijn vele variaties
van deze beelden; A, B, E en F zijn verkregen met de oscilloscoop ingesteld voor sinus
vormige weergave en met de vertikale ingangsklemmen aangesloten op de luidsprekeraansluiting van de ontvanger. Een AM-signaal wordt op de antenneklem van de ontvan
ger gezet, óf een sinusvormig audiosignaal wordt toegevoerd aan de ingangskring van de
audioversterker van de ontvanger. Het oscilloscoopbeeld zal dan een sinusvormig beeld
zijn als de ontvanger bevredigend werkt en de signaalhoogte zuiver is. Modulatie van
het type zoals in fig. 1 A en B duidt op brom. Hoe men de bron van deze brom kan localiseren en verhelpen wordt uiteengezet in paragraaf 7, terwijl de figuren 1 E en
F wijzen op overbelasting van de audioversterker, die veroorzaakt wordt door
een sterk signaal op één of ander punt. (Zie b.v. J. en K. in fig. 6). Het ontdekken,
vaststellen en verhelpen van storing in radio-ontvangers en versterkers wordt in para
graaf 9 en 10 besproken. Fig. 1 (C en D) worden verkregen met een FM-signaalgenerator welke is aangesloten voor afregeling, zoals uiteengezet is in paragraaf 11 en 12 van
de vorige les.Deze krommen zullen mooi glad, symmetrisch en enkellijnig zijn, wanneer
de ontvanger juist werkt en de signaalniveau's goed zijn. Een rafelige modulatie (1 C)
is bijna altijd toe te schrijven aan geruis of een uitwendig stoorsignaal. Soms wijst het
op genereren. Twee onregelmatige afstemkrommen, die men niet tot één enkele kan la
ten samenvallen (fig. 1 D) duiden op terugkoppeling in de ontvanger. Deze fout wordt
soms veroorzaakt door de verbinding van oscilloscoop en/of meetzender met de ontvan
ger en kan dikwijls worden opgeheven door veikorten en afschermen van de uitwendige
verbindingen van de instrumenten. Andere beelden met gebreken toont fig. 10 van les
6; B, C, D en E en zijn in de daarop betrekking hebbende paragraaf besproken. De radioreparateur zal ontdekken dat allerlei ongewone afwijkingen van de normale vorm
van de beelden een aanwijzing zijn voor een verstoorde schakeling. Door goed de ge
daante en grootte van deze beeldvormen te bestuderen en ze te vergelijken met de
golfvormen, die in dit hoofdstuk zijn gegeven, kan men de stoornis vaststellen en localiseren.
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2. Signaalzoeker en het opsporen van fouten in radio-ontvangers
De oscilloscoop stelt de serviceman in staat radio apparaten dynamisch te onderzoeken.
Hierbij is de oscilloscoop een onschatbaar stuk gereedschap. Door middel van dynamisch
onderzoek kan een ontvanger in normaal werkende toestand worden gecontroleerd en
schakelingsdefecten kunnen zo juister en sneller worden gelocaliseerd dan door in het
wilde weg zoeken in een uitgeschakeld toestel.
De oscilloscoop leent zich op een eenvoudige wijze als signaalzoeker. De vereiste ap
paratuur voor het bovengenoemde onderzoek bestaat uit:
1. een complete oscilloscoop;
2. een moderne meetzender of„service trimzender;
3. een toongenerator. Het laatste instrument is niet noodzakelijk als de meetzender een
afzonderlijke 400 Hz uitgang heeft. Voorafgaande aan het dynamisch onderzoek moet
de oscilloscoop voor sinusvormige beelden als volgt worden ingesteld:
1. Stel de tijdbasisfrequentie in op ongeveer 100 Hz. De juiste frequentie is niet be
langrijk, daar er later nog een nadere afregeling gemaakt wordt.
2. Zet de synchr. schakelaar op intern.
3. Draai de synchronisatie regelaar half open.
4. Regel de horizontale regelaar tot de horizontale lijn het grootste deel van het scherm
beslaat.
5. Stel de focussering en helderheidsregelaars in voor een duidelijk scherp beeld.
6. Uk het KSB-scherm zoals in par. 6 les 6 en de verticale versterkingsregelaar zoals
in sectie 7 is toegelicht.
In serie met de uitgangskabel van de meetzender en van de toongenerator moet een con
densator van 0.05 p.F worden opgenomen om beschadiging van de instrumenten te voor
komen als ze met gelijkspanningvoerende delen in de schakeling worden verbonden.
3. Het testen van AM superhets
Een typische AM superheterodyne schakeling voor wisselstroomvoeding is gegeven in fig.
2 a en b. De verschillende punten van de schakeling waarop de instrumenten gedurende
de test zullen worden aangesloten, zijn genummerd.
De volgende aanwijzingen worden aanbevolen voor het dynamisch onderzoek.
1. Schakel de ontvanger aan, stem hem af op een deel van de band dat vrij is van alle
storingen en stel de knoppen van r.f. en a.f. sterkte regel aars op 0.
2. Verbind de aarddraad van de meetzender met punt 2 (chassis).
3. Verbind de vertikale ingangsklemmen van de oscilloscoop aan 20 en 21, draai de
vertikale versterkingsregelaar half open. De horizontale beeldlijn behoort nu niet te
veranderen. Wanneer de lijn erg gerimpeld of getand is, is er brom of ruis in het audiofrequent gedeelte aanwezig (V5 en V^).
Gewoonlijk zal men zelfs in de beste ontvangers een lichte rimpel aantreffen, daar het
op wisselstroom aangesloten voedingsapparaat nooit volkomen zuivere gelijkspanning
geeft. Deze rimpel zal echter binnen redelijke grenzen blijven in een goede ontvanger,
nl.niet meer dan één tot tweeschermdeelstrepen, indien de vertikale versterkingsrege
laar op maximum staat.
4. Zet 400 Hz signaal op nr. 18 en 19. Wanneer de luidsprekerkabel goed in orde is
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zullen er verscheidene perioden op het scherm verschijnen. Stel de frequentie en synchronisatie-omplituderegelaars in op 4 ö 5 stilstaande golven. Stel de vertikale regelaar
in op een beeldhoogte van ca. 25 mm.
5. Verbind de aarddraad van de toongenerator (wanneer gebruikt bij punt 4) op 2.
6. Voer een 400 Hz signaal toe aan 17. Regel zo nodig de vertikale verste rkingsregelaar bij om de beeldhoogte te herstellen. Lees de uitgangsspanning af op het geijkte
beeldscherm. Tenzij ergens slechte contacten voorkomen zal verdwijning van het beeld
of afwijken van de sinusvorm wijzen op een defecte transformator T^.
7. Zet het 400 Hz signaal op 16. Verdwijnen of vervorming van het beeld wijst op een
defecte buis V^.
8. Leg het 400 Hz signaal aan punt 15. Het verdwijnen van het beeld wijst op een open
condensator Ca of op een losse verbinding.
9. Zet een 400 Hz signaal op 14. Draai de a.f. sterkteregelaar langzaam open. Daarbij
moet men er op letten hoe het sinusvormige beeld in hoogte toeneemt als de sterkterege
laar naar maximum wordt opengedraaid. Het verdwijnen van het beeld op dit punt duidt
op een defect in de a.f. sterkteregelaar, open koppel condensator Cb of een defecte pentodesectie van buis V5. (Zet de sterkteregelaar niet verder open dan het punt waarop de
sinustoppen beginnen af te platten; dit duidt op overbelasting van de le of 2e a.f. trap
of van beiden). Vervorming van het beeld duidt op defecte buizen V5 of V^, onjuiste
spanning op hun elektroden of op defecte of verkeerde waarden van de weerstanden of
condensatoren in de kringen van V5 en V^.
10. Stel de ASR buiten werking dooreen tijdelijke verbinding te maken van 13 naar
aarde.
11. Leg een met 400 Hz gemoduleerd m.f. signaal aan 12.
Regel zo nodig de vertikale versterkingsregelaar bij om de beeldhoogte te herstellen.
Wanneer op dit punt het beeld verdwijnt wijst dit op een defecte diode in buis V5 of
defecte delen in de detectorkring.
12. Sluit een gemoduleerd m.f. signaal aan punt 11 en regel de trimmers van transformator
T5 voor maximale hoogte van het beeld. Uitvallen van het beeld duidt op een defecte
m.f. transformator T5.
13. Leg het gemoduleerde m.f. signaal aan punt 10. Draai de r.f. sterkteregelaar (indien
aanwezig) half open en herstel de afregeling van de trimmers van T5. Beelduitval wijst
op een defecte buis V4, geen of onjuiste spanning aan de buis of defecte weerstanden of
condensatoren in de m.f. versterker.
14. Leg een gemoduleerd m.f. signaal aan punt 9. Regel de trimmers van de transformator
T4. Het verdwijnen of vervormen van het beeld wijst op een defecte m.f. transformator T4.
Wanneer de sinustoppen op het beeld beginnen af te platten - wat wijst op overbelasting verminder dan de signaal-output van de generator, of draai de r.f. sterkteregelaar terug,
of beiden.
15. Sluit het gemoduleerde m.f. signaal aan punt 8. Regel de trimmers van T4 bij en, in
dien nodig, de vertikale versterking. Wanneer het beeld verdwijnt, wijst dit op een de
fecte buis V3 of op geen of onjuiste spanningen aan die buis, dan wel een defect in on
derdelen van de mengtrap.
16. Voer een gemoduleerd 1000 kHz signaal toe aan punt 7. Stem de ontvanger hierop af.
Wanneer het beeld verdwijnt duidt dit op een defecte koppeikring T3 in de mengtrap of
een defect in de oscillatorbuis of osc. kring.
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17. Leg nu het gemoduleerde 1000 kHz signaal aan punt 6. Een grotere beeldhoogte
wijst op de spanningsversterking van de 2e r.f. trap. Verdwijning van het beeld duidt op
een defecte buis V2, geen of onjuiste spanning aan de buis of defecte onderdelen van
de 2e r.f. kring.
18. Sluit het gemoduleerde 1000 kHz signaal aan op punt 5. Een toename van

de beeld-

hoogte wijst op opslingering van het signaal door de r.f. kring T2- Is het beeld verdwenen,
dan is deze kring defect.
19. Sluit het gemoduleerde 1000 kHz signaal aan op punt 3. Toename van de beeldhoogte
is een gevolg van spanningsversterking van de le r.f. trap. Wegvallen van het beeld wijst
op een defecte buis V], geen of onjuiste spanning aan de buis of een defect aan de on
derdelen van de le kring.
20. Het 1000 kHz gemoduleerde signaal wordt nu gelegd aan punt 1. Grotere beeldhoogte
wijst op een optransformerende antenne kring T ]. Wanneer het beeld verdwijnt heeft men
te doen met een defecte kring T ].
21. Met de meetzender nog verbonden aan punt 1, wordt de generator op 1500 kHz gezet,
de ontvanger op deze frequenties afgestemd en de gehele afregeling zorgvuldig gecontro
leerd zoals in sectie 5-1 werd uiteengezet.
22. Verwijder de kortsluitdraad van punt 13 en controleer de ASR werking zoals uiteen
gezet in paragraaf 17 (les 6).
4. Het testen van voedingsapparatuur
Om de effectiviteit van het afvlakfilter in het ontvangervoedingsapparaat te controleren,
gaat men als volgt te werk:
1.

Met de tijdbasis frequentieregelaars op ongeveer 16 Hz afgesteld, de synchronisatie-

schakelaar op "netfrequentie" en de andere regelaars in de standen zoals beschreven in
paragraaf 2 worden de verticale ingangsklemmen verbonden met het chassis en punt 24.
Verbind een 0.25fzF 600 volt condensator in serie met het testsnoer om de oscilloscoop
voor hoge gelijkspanning te vrijwaren.
2.

Stel de verticale versterker zo in, dat de rimpelspanning een beeldhoogte van ca.

40 mm geeft.
3.

Verplaats de verbinding met de verticale ingang naar 25 en let daarbij op het verminderen van de beeldhoogte. Is het filter zeer effectief, dan zal de rimpel bijna geheel
verdwijnen; de oorspronkelijke rechte horizontale lijn blijft over. Wanneer weinig of
geen vermindering van beeldhoogte optreedt als men de verticale ingangsklem van 24
op 25 brengt,werkt het filter niet goed; smoorspoel en condensatoren moeten dan worden
onderzocht. In een volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op het onderzoek van
bromspanningen.

HET GEBRUIK VAN DE OSCILLOSCOOP BIJ HET ONDERZOEK VAN
AUDIOFREQUENT-VERSTERKERS
5. Onderzoek van signaaloverdracht in een enkelvoudige versterkertrap
Een oscilloscoop kan in combinatie met een toongenerator gebruikt worden, om te onder
zoeken of een a.f. signaal door een versterkerstrap wordt overgedragen. Bij het vergelijken
van ingangs- en uitgangssignaal op het oscilloscoopscherm kan de serviceman vaststellen
of er al dan niet versterking optreedt.
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Ook kunnen vervorming en vreemde modulatie (veroorzaakt door brom, ruis of genereren
in de versterkertrap) worden ontdekt. De methode van onderzoek voor de enkelvoudige
versterkertrap is de basis voor de complete versterkertest, zoals later in dit hoofdstuk
zal blijken. Het voornaamste doel van het onderzoek naar signaaloverdracht is echter
om te ontdekken of de versterker werkt.
De apparatuur om deze'test uit te voeren ziet men in fig. 3. De beste resultaten worden
verkregen met een toongenerator, welke een goed sinusvormig signaal geeft. Een 0.1 yuF
condensator C] wordt in serie geschakeld met de uitgang van de toongenerator en de
afgeschermde uitgangskabel om zijn uitgangstransformator te vrijwaren tegen gelijk
spanningen van de versterker. De leidingen van toongenerator en KSO kunnen worden
voorzien van krokodil klemmen voor een snelle verbinding met de genummerde punten
in de schakeling. Het onderzoek geschiedt op de volgende manier:
1.

Maak de oscilloscoop in orde om sinusvormige beelden te verkrijgen door de fre-

quentieregelaars bij benadering op 200 Hz te zetten, de synchronisatieschakelaar op
"intern", de synchr. sterkteregelaar half open, de horizontale versterkingsregelaar zo,
dat een horizontale lijn op het scherm verschijnt en de vertikale regelaar op 0.
2.

Stel de a.f. oscillator in op 1000 Hz. Zet de verzwakker van de toongenerator op

nul.
3.

Sluit de oscillator aan punt 2, zoals in fig. 4 wordt verduidelijkt en verbind de os

cilloscoop eveneens met punt 2.
4.

Draai de verzwakker iets open.

5.

Draai de beeldhoogteregelaar (vergroot zo nodig ook de oscillator-output) tot het

sinusvormige beeld een totale hoogte heeft van twee schaaldelen. Stel de tijdbasis dan
in op vijf perioden en regel de synchronisatie bij om het beeld op het scherm stil te
zetten.
6.

Verplaats de verticale aansluitleiding naar punt 3. De beeldhoogte zal dan groter

worden, wat duidt op spanningsversterking door de buis. De sinusvorm mag echter niet
worden verstoord.
7.

Verplaats de verticale aansluiting naar punt 4. Het verdwijnen van het beeld wijst

op een open condensator, C5.
8.

Met de verticale ingang nog verbonden aan punt 4, wordt de oscillator aan punt 1

aangesloten. Het verdwijnen van het beeld wijst nu op een open condensator C2.
9.

Met de oscillator verbonden aan punt 1, wordt de KSO beurtelings op 1 en 4 aan

gesloten. Wanneer dit verschil in beeldhoogte ten gevolge heeft, wijst dit op spannings
versterking in de versterkertrap. Als het oscilloscoopscherm en de verticale versterkingsregelaar van een geijkte schaalverdeling zijn voorzien (par 6 en 7 van de vorige les),
kan de overeenkomstige versterking direct worden afgelezen n.l. door de ingangsspanning (punt 1) te delen op de uitgangsspanning (punt 4).
10. Bij de diverse handelingen tijdens dit onderzoek zal de golfvorm van de uitgangs
spanning niet veel verschillen van die van de ingangsspanning. Verandering in de golf--^
vorm zelf wijst op onjuiste overdracht of vervorming, brom of ruis. Vervorming wordt in
hoofdstuk 8 en 9 en brom in 10 besproken.
11. De transmissietest kan herhaald worden bij andere frequenties zoals 100; 500 en
10.000 Hz.
12. In fig. 4 ziet U de apparatuur voor eenzelfde test voor een complete versterker, die
dus ingewikkelder is dan een enkelvoudige a.f. trap.
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6. Het meten van spanningversterking
Als gevoelige wisselspanningsvoltmeter voor het meten van spanningsversterking in een
a.f. versterker biedt de oscilloscoop de voordelen van hoge ingangsimpedantie, goede
frequentiekarakteristiek, groot spanningsgebied en de mogelijkheid om zowel de golfvorm als de amplitude van een spanning weer te geven. De spanningsversterking kan in
een enkele versterkertrap of een complete meertrapsversterker worden gemeten.
Voor het meten van de spanningsversterking gebruikt men dezelfde apparatuur als die
van fig. 3 of 4 en de oscilloscoop wordt op dezelfde manier ingesteld als in par. 1 van
dit hoofdstuk. Maak een schaalverdeling voor de verticale versterkingsregelaar en het
beeldscherm, zoals besproken in sectie 6 en 7 van de vorige les.
Het vaststellen van de spanningsversterking in een enkelvoudige trap.
1.

Verbind de toongenerator en de verticale ingangsklemmen van de oscilloscoop aan

punt 1 (fig. 3).
2.

Stel de generator in op 400 Hz, stel zowel de verzwakker van de generator als de

verticale versterking in voor een sinusgolfbeeld met een hoogte van ongeveer twee
scherm ruitjes.
Synchroniseer het beeld met de synchr. amplituderegelaar.
Noteer de spanning welke het oscilloscoopscherm en de verticale versterkingsregelaar
aangeeft en noteer dit als Ej.
3.

Verplaats de verticale inputleiding naar punt 4. Lees de resulterende nieuwe span

ning af en noteer deze op het scherm als E24.

Stel de spanningsversterking A vast m.b.v. de betrekking A

5.

Herhaal deze metingen voor alle gewenste frequenties.

=Jz_
El

De bepaling van spanningsversterking van opvolgende versterkertrappen.
1.

Ga op dezelfde manier te werk als voor het localiseren van de spanning van een

enkelvoudige trap, maar verbind de a.f. oscillator aan de ingang van de eerste trap.
2.

Verbind de verticale ingangsklem van de oscilloscoop aan de ingang van de eerste

trap om de waarde El te bepalen, daarna aan de uitgang van de laatste trap om de
waarde van E2 te vinden. Verminder de output van de oscillator indien de toppen van
de sinusgolf zijn afgeplat, welk verschijnsel wijst op overbelasting door te sterk signaal.
3. Bepaal de spanningsversterking m.b.v. de betrekking A =
Ë2
4.

E]
Herhaal ook deze meting voor alle frequenties die u wenst.

Om de spanningsversterking in decibels te bepalen, gebruikt men wel de formule: aan
tal dB =20 log.
Wanneer de metingen worden uitgevoerd bij een complete versterker, herhaal dan de
handelingen voor iedere stand van de klankregelaar en voor verschillende standen van
de sterk te regel aar.
7. Heft lokaliseren van brom
Bromstoring interesseert zowel de versterkerconstructeur als de serviceman. Bromspanningen bezitten gewoonlijk de netfrequentie, wanneer zij optreden als gevolg van defecte
M7-9

katode van de buizen, sluiting tussen katode en gloeidraad enz. en bezitten tweemaal de
een defect
netfrequentie (en soms vele malen meer), wanneer zij zijn toe te schrijven aan
afvlakfilter van de voedingsspanning.
Verscheidene methoden worden aanbevolen om brom te lokaliseren en met behulp van
een oscilloscoop aan te tonen.
1. Maak de oscilloscoop gereed op de volgende manier: a. Zet grof- en fijnfrequentie
regelaar van de tijdbasis op ongeveer 50 Hz. Nauwkeurig instellen is hier onbelangrijk,
daar een fijnere frequentieafregeling in handeling f. plaats vindt; b. Zet de synchr.
schakelaar op netfrequentie; c. Zet de synchr. amplituderegelaar half in; d. Stel de
horizontale versterkingsregelaar in voor een lange horizontale lijn op het scherm; e. Draai
de verticale versterkingsregelaar ongeveer voor de helft in; f. Leg een signaal met net
frequentie aan de verticale ingangsklemmen (dit signaal kan worden afgenomen van de
6.3 volt klem) en stel de fijnfrequentieregelaar, de synchr. amplituderegelaar en de
verticale versterkingsregelaar in voor een stilstaand beeld van een enkele periode.
Nadat deze afregeling is volbracht moet het signaal met netfrequentie van de verticale
ingangsklemmen worden verwijderd.
2.

Schakel de te onderzoeken versterker in en zet zijn sterkte regelaar op maximum.

Voer geen signaal aan de versterker toe.
3.

Verbind de aardkiem van de verticale input van de oscilloscoop aan chassis van de

versterker. Verbind een afgeschermd meetsnoer, voorzien van een afgeschermde meetstift aan de verticale ingangsklem.
4.

Begin bij de ingang van de versterker, raak met de meetstift achtereenvolgens het

stuurrooster en het anodecontact van iedere buis aan, tot de uitgang van de versterker
is bereikt. Wanneer geen bromspanning aanwezig is, zal de horizontale rechte lijn op
het scherm niet worden verstoord. Een brom met netfrequentie op een of ander testpunt
zal één periode op het scherm doen verschijnen. Een bromsignaal met tweemaal de net
frequentie zal twee complete perioden doen verschijnen. Drie sinusgolven duiden op
een brom die driemaal de netfrequentie bezit, enz. Het voordeel van dit onderzoek is,
dat de brom onmiddellijk kan worden ontdekt in de versterkertrap, waarin hij hePeerst
optreedt, mits men stap voor stap van ingang naar uitgang van de versterker werkt.
Nadat de brom is gelokaliseerd en zijn frequentie is bepaald, kunnen de onderdelen en
spanningen in de betreffende trap worden gecontroleerd en de fout worden hersteld.
Gebruikelijke oorzaken van netfrequentiebrom zijn:
1. niet geaarde of niet ontkoppelde gloeidraadleidingen;
2. niet ontkoppelde netleiding;
3. inwendige of uitwendige sluiting tussen katode en gloeidraad;
4. defecte katode;
5. sluiting tussen rooster en katode;
6. gloeidraadleidingen te dicht bij stuurrooster;
7. open roosterweerstand.
De gebruikelijke oorzaken van brom met harmonischen van de netfrequentie, speciaal
de tweede harmonischen (tweemaal de netfrequentie) zijn:
1. kortgesloten afvlaksmoorspoel (eventueel sluiting tussen enkele windingen);
2. te kleine smoorspoel;
3. open filtercondensator of
4. te kleine capaciteit van de afvlakcondensator(en).
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De serviceman moet oordeelkundig te werk gaan bij het uitvoeren van deze bromtest,
daar zelfs in de beste versterkers steeds enige bromresten overblijven. De fabrikanten
van versterkers geven meestal het maximum bromniveau aan in millivolt of decibel be
neden de max. uitgangsenergie.
8. Vervormingsmetlngen met sinusvormig signaal
Een van de voordelen van de oscilloscoop als een output indicator is zijn vermogen om
de golfvorm van uitgangsspanningen weer te geven. Tijdens onderzoek van een a.f. ver
sterker kan een normaal zuiver sinusvormig signaal gezet worden op de versterkenngang,
maar de uitgangsspanning heeft zelden dezelfde zuivere sinusvorm. Het vervormde sig
naal aan de uitgang blijkt dan te bestaan uit een combinatie van de originele sinusvor
mige spanning en een of meer spanningen met een veelvoud van de originele (= grond-)
frequentie, de z.g. harmonischen.
Er is echter een betrekkelijk ernstige vervorming nodig voordat het oscilloscoopbeeld
duidelijk zichtbare afwijkingen van de zuivere sinusvorm zal vertonen. Voor nauwkeurige
meting van het vervormingspercentage heeft men dan ook aan de KSO alleen niet genoeg.
Wanneer echter ernstige vervorming optreedt als gevolg van een defect in een versterker
of ontvanger, dan kan de oscilloscoop wel zeer goede diensten bewijzen bij de opsporing
van die fout, doordat men een indruk krijgt, van de aard van de vervorming en zo dus een
aanwijzing over de oorzaak hiervan.
Meestal zullen we in de eerste plaats willen weten of er al dan geen vervorming aanwezig
is en welke verbetering wordt verkregen door onze experimenten. Wanneer men vervormingsonderzoek aan een a.f. versterker verricht, wordt een zuiver sinusvormig signaal
aan de versterkeringang toegevoerd en de golfvorm van de uitgangsspanning onderzocht
door middel van de oscilloscoop, die dan is ingesteld voor weergave van een stilstaand
sinusvormig beeld en verbonden is aan de uitgangsklemmen van de versterker. Verschillende
KSO beelden van vervormde uitgangsspanningen ziet men in fig. 5.
Deze beelden (B tot K) zijn karakteristieke golfvormen, welke men gewoonlijk kan waar
nemen indien een sinusvormig signaal (fig 5 A) aan de ingangsklemmen van de versterker
wordt aangelegd. Bij het gebruikelijke werk aan versterkers is alleen de vervorming welke
optreedt door de 2e, 3e of 4e harmonische voor de serviceman van belang. De oneven
harmonischen (3e, 5e enz.) geven een symmetrische vervorming van de sinusgolf, n.l. de
negatieve en positieve halve perioden zijn gelijkvormig, waarbij de ene het spiegelbeeld
is van de ander (E, F, H, J en K) van fig. 6.
De even harmonischen (2e, 4e enz.) hebben echter asymmetrische golfvormen tot gevolg,
zodat de ene helft er anders uitziet dan de andere (fig. 5 B, D, C en G). Vele andere
vervormingsbeelden - echter van gelijksoortige vorm als die van fig. 5 - kunnen tijdens
het onderzoek van a.f. versterkers optreden. Zij kunnen een beetje meer of minder over
dreven zijn dan de afgebeelde en dus meer of minder vervorming weergeven dan de
beelden van fig. 5.
Ook kunnen verschillende fazeveranderingen, welke het signaal en zijn harmonischen
ondergaan op hun weg door de in onderzoek zijnde versterker, deze beelden iets van
vorm doen veranderen.
Meestal echter zijn de figuren van afb. 5 typerend.
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9. Vervormingsonderzoek m.b.v. kanteelspanningen
Kanteel spanningen of vierkantsgolven geven de serviceman een middel, waardoor de
werking als geheel van een a.f. versterker vlug en volledig kan worden verkend. Het
principe van deze proef is heel eenvoudig. Een kanteel vormig signaal (fig. 5-5A) wordt
aangesloten op de ingang van de in onderzoek zijnde versterker. De uitgangsspanning,
door de versterker geleverd, wordt met de oscilloscoop onderzocht.
Wanneer de totale weergavekarakteristiek van de versterker lineair is, zal men een
rechthoekig uitgangssignaal kunnen zien. Wanneer de versterker niet geheel juist werkt,
dan zal de rechthoekvorm van het uitgangssignaal op de een of andere wijze verstoord
zijn. De weergave eigenschappen van de versterker kunnen dus worden afgeleid van de
vorm van de uitgangsgolf.
De instrumenten die men voor dit onderzoek nodig heeft zijn:
1. een kanteelspanning generator;
2. een complete oscilloscoop!
Het schema van de apparatuur voor de kanteelspanningsproef is afgebeeld in fig. 6.
Het onderzoek wordt op de volgende manier uitgevoerd.
1. Stel de frequentieregelaar van de vierkantsgolfgenerator in op de gewenste frequen
tie (60 Hz zal een goede aanvangsfrequentie zijn) en verbind zijn uitgangsklemmen met
de ingang van de in onderzoek zijnde versterker.
2. Zet de oseilloscoop-frequentieregelaars op de halve frequentie van de kanteelspanninggenerator. Zet de synchr. schakelaar op intern en de synchr. amplituderegelaar
half open. Stel de horizontale versterkingsregelaar in om een lange horizontale lijn te
krijgen. Zet de vertikale versterkingsregelaar op nul.
3. Verbind de verticale ingangsklemmen van de oscilloscoop met de uitgangsklemmen
van de versterker.
4. Draai langzaam aan de uitgangsregelaar van de generator en de verticale verster
kingsregelaar om een zo hoog mogelijk beeld op het scherm te verkrijgen. Stel de frequentieregelaars van de oscilloscoop en de synchr. sterkteregelaar in om enige stilstaande
perioden op het scherm te houden. Let nu op de gedaante van het beeld en vergelijk dit
met de vormen van fig. 7 B tot I om de afwijkingen te verklaren.
5. Herhaal de test bij verschillende vierkantsgolffrequenties en bij verschillende standen
van de sterkteregelaar en klankregelaars.
10. Het controleren van de ffrequentieweergave
Tijdens het testen van versterkers en wel speciaal bij het ontbreken van een vierkants
golfgenerator, is het dikwijls wenselijk de complete frequentiekarakteristiek van een
enkele versterkertrap of van de complete versterker te controleren. De instrumenten die
men hiervoor nodig heeft zijn:
een toongenerator met goed geijkte en gemakkelijk afleesbare frequentieschaai en een
complete oscilloscoop.
De opstelling van deze apparatuur is gegeven is fig. 8.
De werkwijze van deze test bestaat hierin, dat men bij een aantal frequenties in het
gehele audiogebied de uitgangsspanning van de versterker meet terwijl een signaal met
constante amplitude pan de ingang van de versterker wordt toegevoerd.
De toongenerator verschaft de signaalspanning en de oscilloscoop wordt gebruikt om
M7-13

zowel ingangs- als uitgangsspanningen te controleren. De uitwendige omschakelaar A
(fig. 8) vergemakkelijkt het omschakelen van ingang naar uitgang van de versterker om
deze twee spanningen te controleren. Deze schakelaar moet inwendig afgeschermd zijn,
om ingangs- en uitgangssignalen te scheiden, anders gaat de zaak genereren.
Wanneer men weet, dat de oscillator een constante uitgangsspanning geeft, kan men een
vlugge gemakkelijke controle uitoefenen zonderde omschakelaar te gebruiken en wel
door de toongenerator het gehele audiospectrum te doen doorlopen en de verandering
van de beeldhoogte te observeren. Voor een zorgvuldiger controle wordt de volgende
handelswijze aangeraden.
1.

Maak de oscilloscoop als volgt bedrijfsklaar:

a. Na ijking van het beeldscherm en de vertikale versterkingsregelaar (zie paragraaf
6 en 7 van les 6, worden de frequentieregelaars ingesteld op om en nabij 20 Hz; b.Stel
de horizontale versterkingsregelaar in voor een lange horizontale beeldlijn; c. Zet de
synchronisatieschakelaar op intern; d. Draai de synchr. amplituderegelaar half in en de
verticale versterkingsregelaar op nul.
2.

Schakel de versterker in en zet zijn sterkteregelaar op maximum en de klankregelaar

in de middenstand.
3.

Zet de audio-oscillator op 20 Hz.

Draai de omschakelaar in stand A. Regel de verzwakker van de audiooscillator en de
versterkingsregelaar van de oscilloscoop bij om een beeldhoogte van twee schaaldelen
te verkrijgen.
4.

Draai nu de omschakelaar in stand B en stel met de sterkteregelaar van de versterker

in op een geschikte beeldhoogte. Laat daarbij de verzwakker van de toongenerator en
de versterkingsregelaar van de KSO onaangeroerd. Lees nu de spanning van de beeld
hoogte af en noteer deze spanning in een kolom en schrijf daarnaast : 20 Hz.
5.

Stel de a.f. oscillator in op 75 Hz. Draai de omschakelaar in stand A. Regel weer

de verzwakker van de oscillator bij om weer een beeldhoogte van twee schaaldelen te
krijgen.
6.

Draai nu de omschakelaar weer in stand B en lees de uitgangsspanning voor 75 Hz

af op het oscil loscoopscherm.
7.

Herhaal deze werkwijze voor 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900;

1000; 2000; 5000 en 10000 Hz. Bij iedere nieuwe frequentie moet de signaalspanning op
dezelfde beeldhoogte van twee schaaldelen worden ingesteld, door telkens de omschake
laar in de stand A te draaien en de verzwakker van de toongenerator bij te regelen.
8.

Noteer iedere uitgangsspanning naast de corresponderende frequentie, om zo een

tabel op te stellen, aan de hand waarvan later de frequentiekarakteristiek kan worden
getekend.
9.

Om een volledig overzicht te krijgen, moet men verschillende frequentiekarakteris-

tieken opnemen voor een aantal standen van klankregelaar en sterkteregelaar van de
versterker.

11. Signaalzoeken in een a.f. versterker
Bij het opsporen van defecten is het signaalzoeken (signal tracing) in een versterker even
belangrijk als bij het onderzoek van een ontvanger. De oscilloscoop is ongeëvenaard
bij het volgen van het signaal in een versterker, daar hij niet alleen het al of niet aanM7-14

wezig zijn van een signaal in een versterkerstrap aantoont, maar ook snel en op eenvou
dige wijze de signaalsterkte en de golfvorm zichtbaar maakt.
Fig. 9 toont de opstelling van de apparatuur, die men gebruikt bij het signaalzoeken in
de versterker. Het schema geeft de schakeling van een normale a.f. versterker. Wanneer
men deze apparatuur gebruikt kan men op twee manieren te werk gaan bij het opsporen
van het signaal. Bij de eerste methode wordt de KSO permanent op de uitgang van de
versterker aangesloten (zie fig. 9), terwijl een a.f. signaal achtereenvolgens aan de ver
schillende versterkertrappen wordt toegevoerd. Men begint bij de eindtrap en werkt terug
naar de ingang.
Bij de tweede methode wordt de toongenerator permanent verbonden met de ingangsklemmen van de versterker, waarna men de verticale ingangsklemmen van de oscilloscoop
achtereenvolgens verbindt met de verschillende punten in de schakeling, hier te beginnen
bij de ingangstrap en zo voortgaand tot de eindtrap.
Beide methoden geven hetzelfde eindresultaat en geen van beiden is boven de ander te
verkiezen. Voor nadere verklaring van de gang van zaken hebben we hier echter de
eerste methode gekozen. De a.f. osei Motor (zie fig. 9) is uitgerust met een afgeschermde
kabel met teststift waardoor het a.f. signaal aan de verschillende genummerde punten
van de schakeling kan worden toegevoerd. Eerst maakt men de oscilloscoop klaar volgens
de aanwijzingen welke werden gegeven in punt 1 van paragraaf 10 en men stelt de a.f.
oscillator in op 1000 Hz. Verbind het apparaat zoals in fig. 9 is aangegeven en laat de
versterker warm worden.
1.

Leg het a.f. signaal aan punt 8. Stel de verzwakker van de oscillator en de vertikale

versterking in op een beeldhoogte van twee schaaldelen. Regel de synchr. amplituderegelaar om het beeld op het scherm stil te zetten.
2.

Voer het signaal toe aan punt 9. Wanneer geen beeld verschijnt, wijst dit op een

onderbreking in de helft van de primaire van de uitgangstransf. Ï23.

Leg het a.f. signaal aan 6. Verdwijnen van of vervorming in het beeld wijst op een

defecte buis Vg, verlies van buisspanning, onjuiste spanning of een defecte katodeweerstand.
4.

Breng nu het a.f. signaal aan punt 7. Het verdwijnen of verstoren van het beeld wijst

op een defecte buis V4, uitgevallen elektroden-spanning of een defecte katodeweerstand.
5.

Het a.f. signaal wordt aangesloten aan punt 5. Wanneer de beeldhoogte toeneemt,

wijst dit op optransformeren van de transformator T], een kleinere beeldhoogte wijst op
een omlaagtransformerende transf. Geen verandering van beeldhoogte duidt op een 1 : 1
transformatieverhouding. Draai de klankregelaar een volle slag om zijn werking na te
gaan.
Verdwijnen van het beeld wijst op een kortgesloten condensator van het klankregelsysteem
of op een defecte transformator T ].
6.

Zet nu het a.f. signaal op punt 4. Draai aan de sterkteregelaar om te onderzoeken of

deze goed werkt (de beeldhoogte zal hierbij veranderen). Stel tenslotte de sterkteregelaar
in op de gewenste beeldhoogte. Het verdwijnen van het beeld wijst op een defecte buis
Vg# afwezigheid van voedingsspanning, onjuiste spanning of onjuiste onderdelen in de
kringen van V2- Vervorming van het beeld duidt op onjuiste buisspanningen, defecte on
derdelen of onjuiste waarde van laatstgenoemde. Bedenk echter steeds, dat vervorming
ook wordt veroorzaakt door een te grote signaalsterkte, waardoor de onderzochte trap
wordt overbelast.
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7. Leg het a.f. signaal nu aan punt 3. Het verdwijnen van het beeld duidt op een open
:ondensator C2.
8.

Zet nu het a.f. signaal op punt 2. Grotere beeldhoogte wijst op spanningsversterking

door buis V]. Wanneer het beeld wegzakt, wijst dit op

een

defecte buis V], afwezige

voedingsspanning, onjuiste spanningen of defecte onderdelen in de kringen van V].
Vervorming van het beeld wijst op een defecte buis Vl, onjuiste buisspaningen en defecte
onderdelen, of onjuiste waarde daarvan.
9.

Leg het a.f. signaal nu aan punt 1. Het verdwijnen van het beeld geeft een open

condensator Cl aan.

1 2. Het bepalen van fazeverhoudingen
Wonneer twee sinusvormige wisselspanningen met dezelfde frequentie gelijktijdig worden
toegevoerd aan de horizontale- en vertikale deflectieplaten van de katodestraalbuis, dan
zal het schermbeeld al naar de fazeverhouding van de twee spanningen een bepaalde vorm
aannemen. De twee spanningen kunnen door twee gescheiden bronnen, b.v. twee oscillators worden opgewekt, ook kunnen zij van twee verschillende punten uit dezelfde schake
ling komen.
Fig. 10 toont de eenvoudige opstelling van de oscilloscoop voor fazeonderzoek. Gebruik
hierbij de horizontale noch de verticale versterkers aangezien in beide oscilloscoopversterkers enige fazeverschuiving kan optreden. Gebruik dus de directe verbinding met ho
rizontale en verticale afbuigplaten. Schakel tijdens het onderzoek de tijdbasis-oscillator
uit. Fig. 11 toont de typische beelden, die men op het scherm ziet, wanneer twee wissel
spanningen vergelken worden. Hebben beide signalen gelijke amplitude, dan zijn de
beelden symmetrisch (fig. 11). Is echter het signaal aan de verticale platen het grootste
van de twee dan wordt het beeld in de lengte richting uitgerekt. Is de spanning aan de
horizontale platen groter, dan zal het beeld in de breedte worden uitgerekt.

13. Controle van de werking van faze omkeertrappen
Fig. 12 toont een typische faze omkeerschakeling in een a.f. versterker, waarin de punten
A, B en C zijn aangegeven voor verbinding met de oscilloscoop. De faze omkeertrap neemt
de plaats in van een balansingangstransformator. Bij juiste werking worden de roosters van
de twee eindbuizen met een fazeverschil van 180° gestuurd, indien een signaal aan de
ingangsklemmen van de versterker wordt gelegd. Ter controle van de omkeertrap gaat men
als volgt te werk:
1.

Verbind de gemeenschappelijke aardkiem van de oscilloscoop aan punt C.

2.

Verbind de verticale ingangsklem aan punt A.

3.

Verbind de horizontale ingangsklem aan punt B.

3.

Schakel de oscilloscoop om voor directe verbinding met beide stellen deflectieplaten.

Gebruik geen horizontale- of vertikale versterker.
5.

Schakel de tijdbasis-oscillator in de oscilloscoop uit.

6.

Breng een a.f .-signaal (400 of 1000 Hz) aan de ingangsklemmen van de versterker

en let op het schermbeeld.
7.

Wanneer de faze-omkeertrap juist werkt, verkrijgt men het beeld van fig. 11 E,dat

180° fazeverschil aanwijst.
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14. Stroommetingen met de oscilloscoop
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Fig. 13 geeft een schakeling voor het meten van wisselstroom (milliamp.) met een oscil
loscoop. Hierin werkt de oscilloscoop als een voltmeter om de spanningsvol te bepalen,
die wordt opgewekt door de onbekende stroom over een niet-industieve weerstand R.
De onbekende stroom (I) is gelijk aan E/R waarbij E de spanning aan de oscilloscoop is.
Is R = 1 ohm, dan is het aantal ampère van de stroomsterkte gelijk aan het aantal volt,
dat men met de KSO meet. Men kan tot 10 ampère meten wanneer de weerstand 100
watt kan verwerken.
Het oscilloscoopscherm en de verticale versterkingsregelaar moeten zijn geijkt voor
spanningsaanwijzing volgens de instructies van par. 6 en 7 van les 6.
Bij toepassing van de schakeling van fig. 14 kunnen de stroomwaarden direct van het
oscilloscoopscherm en de stand van de verticale versterkingsregelaar worden afgelezen.
15. Het meten van impedantie
De schakeling voor het meten van impedanties is in fig. 14 afgebeeld. Dit is een ge
schikte methode om direct de impedantie te meten van onderdelen als spoelen, con
densatoren, luidsprekerspoelen, transformatorwikkelingen en combinaties van weerstanden,
condensatoren en zelfinducties. De gei jkte variabele weerstand is voorzien van een direct
in ohm afleesbare schaal. Desgewenst kunnen hiervoor decadeweerstanden worden toege
past. De oscilloscoop kan zowel voor een sinusvormig beeld als voor een enkele verticale
beeldlijn worden ingesteld. De oscilloscoop werkt als een buisvoltmeter met hoge ingangsimpedantie, welke over de onbekende impedantie kan worden aangesloten indien omschakelaar in stand A staat, of over de bekende weerstand, wanneer de schakelaar in stand B
staat.
De onbekende impedantie is verbonden met de twee aansluitklemmen, aangegeven als A
en B (fig. 14). De omschakelaar wordt in stand B gezet, de weerstand op een waarde,
welke naar schatting ongeveer gelijk is aan de te verwachten impedantie en de verzwakker van de a.f. oscillator en de verticale versterkingsregelaar worden ingesteld voor een
geschikte beeldhoogte. Dan wordt de schakelaar op stand A gezet en opgelet of de
beeldhoogte verandert. Wanneer de hoogte verandert, wordt de schakelaar weer in stand
B gezet, de variabele weerstand wordt op een nieuwe waarde ingesteld en de schakelaar
wederom naar klem A gedraaid. Zonder de oscillatorverzwakker of de stand van de ver
ticale versterkingsregelaar te veranderen wordt steeds de schakelaar van stand A naar
stand B heen en weer geschakeld, terwijl men intussen de weerstand bijregelt tot dat de
beeldhoogte niet meer verandert als de schakelaar van A op B en weer terug wordt ge
schakeld. Op dat moment is de waarde van de weerstand gelijk aan die van de onbekende
impedantie en deze impedantiewaarde kan direct van de schaal van de variable weerstand
worden afgelezen.
Op deze manier kan de impedantie worden bepaald voor elke gewenste frequentie binnen
het gebied van de a.f. oscillator door telkens de oscillator van te voren op de gewenste
frequentie in te stellen. Dat is van belang omdat van sommige a.f. onderdelen de impe
dantie wordt opgegeven voor 400 Hz van andere voor 1000 Hz.
16. Onderzoek van het voedingsdeel
De oscilloscoop is buitengewoon nuttig om de piekspanningen van afvlakcondensatoren
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in voedingsapparaten te meten. Het schema van een typisch voedingsapparaat mét smoorspoelingang is gegeven in fig. 15 tezamen met de oscilloscoop voor onderzoek van de
schakeling. De golfvorm en de piekspanning kunnen in deze opstelling worden nagegaan.
De oscilloscoop is ingesteld voor sinusvormig beeld (als men zich voor de golfvorm inte
resseert) of voor een verticale beeldlijn. Het scherm en de verticale versterkingsregelaar
moeten in volt geijkt zijn (par. 6 en 7 les 6) waarbij de uitwendige 0.5 pF blokcondensator aanwezig moet zijn.
De "hete" verticale ingangsklem van de oscilloscoop moet voorzien zijn van een goed
getsoleerde meetstift voor aansluiting op de verschillende punten van de schakeling.
Wanneer deze teststift op punt 1 wordt aangesloten, toont de oscilloscoop golfvorm en
amplitude van de spanning aan de ingang van de eerste fiitersmoorspoel; aangesloten
aan punt 2 en 3 de golfvorm en amplitude van de rimpel spanning over de eerste resp.
tweede filtercondensator. Gelijke wisselspanningen moeten worden waargenomen indien
de stift achtereenvolgens aan punt 4 en 5 wordt aangesloten. Wanneer er enig verschil
optreedt in amplitude wijst dit op ongelijkheid van de twee helften van de secundaire
winding van de voedingstransf. De juiste werking van de verschillende filterdelen kan
worden nagegaan door de golfvorm bij punt 1, 2 en 3 gade te slaan. Op deze manier
kunnen defecte smoorspoelen en/of condensatoren aan het licht worden gebracht.
17. Het bepalen van rimpelstroom in filtercondensatoren
De piekwaarde van rimpelstroom in filtercondensatoren is een belangrijke grootheid, die
men altijd moet controleren bij een volledig onderzoek naar het gedrag van het voedingsgedeelte. De oscilloscoop is het beste instrument om de piekstroom van de condensator
te controleren, aangezien hij tevens de golfvorm van de rimpelstroom weergeeft. Fig. 16
geeft de verbindingen die gemaakt moeten worden tussen voedingsapparaat en oscillos
coop om de condensatorwisselstroom te bepalen. Verbind een weerstand van 1 ohm (Ri
en R2) in serie met iedere condensator. Verbind de verticale ingangsklemmen van de os
cilloscoop over de weerstand (zie fig. 16).
Stel de oseilloscoopregelaars in om met sinusvormige beelden de spanning te meten (zie
par. 4 les 6). Gebruik bij dit onderzoek de verticale versterker van de oscilloscoop.
Lees de spanningsvol over R] en R2 af op het geijkte beeldscherm en de schaal van de
verticale versterk ingsrege laar. Om de stroomsterkte vast te stellen moet de spannings
waarde gedeeld worden door de weerstand, maar aangezien R] en R2 één ohm zijn, be
hoeft men in dit geval de deling niet daadwerkelijk uit te voeren.
Een spanningsvol van 0.05 V over de weerstand R2 wordt veroorzaakt door een
stroom van 0.05 A (50 mA) door condensator C2. Evenzo komt een spanning van
0,021 V over weerstand R] overeen met een stroom van 21 mA door de filtercondensator

Cl18. Hel bepalen van piekstroom In gellikrichters
Piekstromen in gelijkrichtbuizen kunnen op dezelfde manier worden gemeten als in de
vorige par. 17, alleen wordt de 1 ohm testweerstand in serie verbonden met de plaat
van de gelijkrichtbuis. Voor men met deze test begint, verbindt men uitwendig een 0.5
H? condensator in serie met iedere verticale ingangsklem van de oscilloscoop om dit
instrument te beschermen tegen de hoge gelijkrichterspanning en ijkt het beeld en de
M7-21

verticale versterkingsregelaar (met deze condensatoren verbonden). Over iedere conden
sator staat twee maal de wisselspanning die aan de gelijkrichterbuis is aangesloten; hierop
moeten de condensatoren dus zijn berekend.
ATTENTIE ! Raak noch de metalen kast van de oscilloscoop noch enige schakelaar of
andere metalen delen van de kast of frontpaneel aan bij deze meting!
19. Controle van de rlmpelspanning van een gelljkstroomgenerator
De oscilloscoop is van onschatbare waarde bij het onderzoek naar de werking van de
commutator en het filter van een gelijkspanningsgenerator. Wanneer beiden goed functionneren is er weinig of geen rimpel aanwezig op de uitgangsspanning. De oscilloscoop
toont de rimpel amplitude aan.
Fig. 17 toont de aansluitingen voor het meten van de generatorrimpel.
De generator wordt aan de verticale versterkeringang van de oscilloscoop verbonden
door een 0.25/^F blokcoridensator met een werkspanning gelijk aan twee maal de uit
gangsspanning van de generator.
De oscilloscoop wordt ingesteld voor sinusvormige beelden.
Fig. 18 geeft de typische rimpelbeelden van degenerator. Wanneer de generator uitgangs
spanning in 't geheel geen rimpel bevat, dan ziet men slechts een rechte horizontale lijn
op het KSB scherm (fig. 18 A). Wanneer de rimpel klein is, zal de hoogte van de rimpelpiek klein zijn (fig. 18 B).
Grote amplitude (fig. 18 C) wijst op een ernstige rimpel. De werkelijke rimpelamplitude
(max. waarde) kan van het beeldscherm worden afgelezen, vooropgesteld dat het laatste
voor spanningsaflezing is geijkt volgens de aanwijzingen van par 6 en 7 van les 6.

M7-22

JMBLiOÏKt
' *LV,H.e

U.i >

«* OC 5/5

DG J-724

\7
H F

1M

2XAC107

2 X AC 107

*

r*

Ff

H

0C615

*2*1

,7M

Isa*

assM

**":

20*

rs

7MJ

rn

-300/

-300/

2X0C615
0A160

-72/

>2M

3M

«177 -70/

Uk

fi h V

Uk
-70/

^IjJ U<»

rm
-72/

10

AC107

TM

<4*

0,1 M

in

♦ 72/

X

w*

02

*Tb»*T<a**|aw
II—□

2.5*

Ax E250CS
-300/

r c>51 Ian

T
i

Lodtn

y

**/3Ah

©MS p
2*0C«WS

X*.

o
o
o
W3°

-300/

o
aWt
o

o W3
c>

1

X«'"

fl27M|
Q<7M

Uk

-70/
[07m»/7

<15 Ml

<.2*

3kKxK
— 12/

-»/
2xOA 100

r^xj**'
+ 72/
^*50»

Fig. 19
Schema van een KSO met transistoren: Boven links Y-ingang. YT is als spanningdeler
resp. 0,1 V per deelstreep, 0,3 V per deelstreep enz. XL = vertikale beeldverschuiving
XL = horizontale beeldverschuiving. eT is de ingang voor externe trigger met een keuzeschakelaar doorvoor; ZM is instelling van de tijdbasis (2x cond., 1 x weerstand).
Na de 2e AC 107 de keuzeschakelaar voor pos. of neg. triggerpuls. XV en YV zijn de
sterkteregelaars voor resp. X- en Y-versterkers. TT is de meetkop voor de Y-ingang
(hoge ingangsweerstand van 1 M ohm).
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Vragen bij de zevende les

1. Teken de schakeling voor een stroommeting met de oscilloscoop.
2. Vertel hoe we de rimpelspanning van een PSA kunnen meten; geef de schakeling.
3. Vertel en teken, hoe we de fazeverhoudingen van twee sinusvormige wisselspanningen
zichtbaar maken. Teken het beeld dat we zien, wanneer de frequenties en de amplituden gelijk zijn.
4. Vertel iets over het systematisch opzoeken van een fout in een a.f. versterker met
behulp van de scoop.
5. Beschrijf op welke manier we de spanningsversterking van één a.f. trap.kunnen meten.
6. Beschrijf eens hoe we brom opsporen in een ontvanger en hoe we kunnen vaststellen
wddr die brom zijn oorsprong vindt.
7. Beschrijf de methode om met behulp van kanteelspanningen een versterker op vervor
ming te onderzoeken.
8. We lezen bij vele meetopstellingen, dat een condensator in een circuit moet worden
opgenomen. Waarvoor is dat noodzakelijk?
9. Waarom kunnen we in vele gevallen beter met een K.S.O. een wisselspanning meten
dan met b.v. een buisvoltmeter?
10. Waarom moeten we bij het meten van gelijkspanningen deze rechtstreeks op de afbuigplaten aansluiten?
11. Wanneer we beurtelings de input en de output van een a.f. spanning op de scoop zicht
baar willen maken bij verschillende frequenties, dan is een omschakelaar wel handig
tussen input, output en scoop. Aan welke eis moet deze schakelaar voldoen?
12. Wanneer we een a.f. versterker willen testen met een toongenerator kunnen we de
toongenerator permanent op de ingang laten staan en met de scoop de verschillende
afzonderlijke trappen testen, met de uitgangsbuis tot slot. We kunnen echter ook de
scoop permanent op de uitgangsklemmen laten staan en de klemmen van de toongenerator afwisselend ergens in de versterker prikken, te beginnen achter de eindbuis en
eindigend op de ingangsklemmen. Vertel eens in 't kort welke methode U zou kiezen
en waarom.
13. Beschrijf de opstelling en werkwijze om een impedantie van bv. een luidsprekerspoel te
meten. Doet het er nog toe bij welke frequentie we dit doen?
14. We willen een hele sinus van de 50 Hz. netspanning op het scherm zichtbaar maken.
Hoe moeten we de tijdbasis instellen?

Deze vragen mogen in telegramstijl worden beantwoord; een schema'tje is altijd verhelderend en spaart veel woorden.
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MEETTECHNIEK 8e les
Metingen aan Televisieontvangers.
in de vorige lessen hebben wij uitvoerig beschreven, hoe we met behulp van een meetzender en een oscilloscoop de fouten in een radio-ontvanger kunnen localiseren.
Het gaat op deze manier gemakkelijk, maar de geroutineerde storingzoeker speelt het
echter ook wel zonder oscilloscoop klaar.
Met de televisieontvanger is dit beslist niet het geval; dit komt voornamelijk omdat bij
de televisietechniek gewone sinusvormig verlopende trillingen nauwelijks voorkomen;
het zijn vrijwel uitsluitend pulsen, die b.v. met een buisvoltmeter niet kunnen worden
gemeten.
Wij zullen hieronder nu uitvoerig de manier beschrijven, waarop we een televisieont
vanger kunnen afregelen.
Als uitgangspunt nemen we aan, dat degene die zich hieraan wil wagen vertrouwd is
met de televisietechniek, want wij zullen hier slechts de afregelprocedure behandelen.
Over het hoe en waarom van de schakelingen gaan we hier zeer beslist niet in; daar
voor dient onze cursus Televisie-service.
Verder gaan we er van uit, dat we tenminste over het schema beschikken, anders is het
onbegonnen werk om te zien wat nu een sperfilter is en welke spoel een afstemspoel is.
Tenslotte werken we met meetapparatuur, waarover ieder moet beschikken die zich met
meer dan één televisieontvanger gaat bemoeien. Gelukkig bestaan er beproefde sche
ma's van de genoemde meetapparaten, die we aan 't eind van dit betoog zullen opnemen.
De voeding van een TV-ontvanger
De televisieontvangers zijn in Europa vrijwel uitsluitend uitgerust met buizen voor serievoeding, waardoor de voedingstransformator met zijn storende strooiveld kan vervallen.
Een bezwaar is het echter, dat het chassis van de ontvanger steeds met één der net-draden verbonden is. Door middel van een spanningzoeker moeten we ons er van overtui
gen, dat het chassis op de nuldraad zit; natuurlijk is een scheidingstransformator met ge
scheiden en goed van elkaar geïsoleerde wikkelingen steeds te verkiezen.
Het gelijkstroomgedeelte wordt dus rechtstreeks uit het net betrokken; als gelijkrichter
gebruikt men thans vrijwel algemeen de siliciumdiode, waarvan de spanningval nooit
meer dan ca. 1.6 volt bedraagt. In verband met de zeer lage Ri van het net en de gro
te filtercondensatoren zit steeds een weerstand van 10 ö 15 ohm in serie met de cel ge
schakeld om de stroom door de cel te begrenzen. Een kortsluiting, hoe kort ook van
duur is echter voldoende om de cel te doen sneuvelen, waarbij hij geleidend wordt
naar beide zijden. Dus: pure wisselspanning in 't gelijkstroomdeel, waarbij de elco's
een vroegtijdig einde vinden.
Daar het gehele voedingsgedeelte verder niet afwijkt van een radiovoeding zullen we
onze aandacht op de eigenlijke televisieontvanger vestigen.
Spanningmetingen in de ontvanger
Op dezelfde manier als bij de radioontvanger beschreven is leggen we te meten spanM8-1

Philips televisietestbeeldgenerator. GM 2891.
Deze kan signalen afgeven voor de 4 televisienormen; we treffen een r.f. draaggolfgenerator
aan, die op de verschillende televisiekanalen
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Voeding van de Grundig Wobbelzender 6016.

ningen aan de Y platen (dus de vert. afbuiging); de horizontale afbuiging wordt getriggerd met een eveneens uit de ontvanger afkomstig signaal wanneer het ons bovendien
om de kromme-vorm te doen is. Bij de service-documentatie van elke TV ontvanger be
hoort een verzameling krommen, die verwijzen naar het betrokken meetpunt in het sche
ma.
Het meten van de doorlaatkromme in het m.f. deel
Vooral wanneer er meermalen gerepareerd of gesleuteld is aan de ontvanger is het nodig
om de m.f. kromme te controleren. Hiervoor zijn dan nodig een brede band osei lloscoop, (0...
ca. 3 MH^ een gewobbelde meetgenerator een merkgever, de meetpipgenerator.
Deze meetgenerator is b.v. instelbaar in het bereik van 5...230 MHz, waarbij de inge
stelde frequentie regelmatig gevarieerd wordt met max., plus of min, 8 MHz. In feite
komt het er dus op neer, dat we in een héél snel tempo de frequentie-knop van de meetzender heen-en-weer draaien. De frequentie waarmede die frequentie heen en weer zwaait
is niet kritisch, maar kan b.v. 50 Hz zijn.
Het mooie is nu, dat we met deze sweep-frequentie tevens de horizontale zaagtand van
onze oscilloscoop triggeren. Het gevolg is nu, dat de meetzender eerst beneden de m.f.
zit, waarbij de input voor de vert. afbuiging nul is; naarmate de meetfrequentie die van
de m.f. kring nadert zal de input hoger worden, om bij nog hogere meetfrequentie weer
een lagere input op de vert. platen te geven. Bij de terugslag wordt de straal even onder
drukt.
Natuurlijk heeft het geen zin vóór en na de eigenlijke m.f. kromme een groot stuk nul
lijn op de KSO te brengen; we maken de frequentie-zwaai van de wobbeler niet gro
ter dan nodig is.
Waar brengen we nu de spanning uit de meetzender in de TV ontvanger? Dat kan om te
beginnen op het aansluitpunt van de antenne op de tuner zijn, dus op het stuurrooster van
de mengbuis. Bij moderne ontvangers zit hier een meetpunt. We draaien de kanaalkiezer op een ongebruikt kanaal, zodat via die weg er niets kan binnenkomen, maar in het
algemeen kunnen we beter ons meetsignaal langs capacitieve weg op de mengbuis of os
ei llator-mengbuis in de tuner doen. Voor het aankoppelen gebruiken we dan een speciaal
afschermbusje, dat inwendig voorzien is van een geïsoleerd busje, waarop we van buiten
de meetzender aansluiten. Via de glasballon ontstaat er dan een koppeling met de anode
van de mengbuis. Uit de blokschema's blijkt wel hoe we de apparatuur opstellen.
Nu moeten we er wel aan denken, dat een eventuele automatische sterkte regeling bij dit
soort metingen tijdelijk buiten gebruik moet worden gesteld. Meestal gaat dat niet door
de ASR leiding maar tegen massa kort te sluiten, want dan krijgen de geregelde buizen
geen neg.roosterspanning. Met een 4...5 volt batterijtje bréngen we deze vaste spanning
aan.
Verder dienen we een geringe output uit onze meetzender te laten komen om de m.f. ver
sterker niet te oversturen; als er op de video-diode 5 volt p.p. staat dan is dat voldoende.
Een overstuurde m.f. versterker herkennen we aan een curve waarvan de bovenkromme zo
mooi vlak is. In het krommenoverzicht zien we dit mooi.
Nu is het wel zaak om bij het afregelen van de afzonderlijke m.f. kringen de juiste krom
me op de diode als resultaat te krijgen.
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Meetopstelling van een Wobbler met meetpiposcillator en scoop: 1 voor
het zichtbaar maken van de r.f.-doorlaatkromme; r.f. energie wordt in
gébracht op het meetpunt op de kanaalkiezer.
2 voor het zichtbaar maken van de m.f. kromme; let op het R-C filter
van 5 kOlOOOpF in het gestippelde hokje, om de bandbreedte te ver
smallen. (zie beide afbeeldingen van brede en smalle meetpip).
3. als 2, doch waarbij de r.f .-spanning op de mengbuis door het koppelafschermbusje wordt ingebracht.
4. Voor het zichtbaar maken van de uiteindelijke m.f. doorlaatkromme.
5. Meetopstelling voor het puntsgewijs meten van de m.f.-kromme met
behulp van een meetzender en een oscilloscoop.
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Schema van de Blaupunkt TV ontvanger
Toscane 7422. De
in de tekst bespro
ken meetpunten zijn
in de kleine cirkel
tjes vermeld.
Beneden rechts
zien we de krom
men, waarvan in
de tekst wordt
gesproken.
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Wat nu het afregelen van de kringen aangaat is het gewenst dat we eerst de zeef- of sperkringen instellen, tenminste als de documentatie hierover niets zegt; deze kringen zijn als
regel weinig gedempt en zo lang zij niet op hun juiste afstemming staan heeft afregelen
van de rest weinig zin.
We beginnen dan met de meetpipgenerator in te stellen op de sperfrequentie, zoals die in
de documentatie staat aangegeven; we moduleren de meetpipgenerator met een toon van
800 Hz en moeten afregelen op minimum amplitude. De oscilloscoopingang is aangesloten
op het meetpunt na de video-detector (in het schema v punt 11).
Een spanning van 0.5 volt op dat punt is voldoende; de versterking van de oscilloscoop moet
zo ver opgedraaid worden dat hiermede een goed beeld wordt verkregen.
Afregelprocedure
Wij zullen nu eens aan de hand van het schema van een bekende TV ontvanger, nl.
de Toscana 7422 van Blaupunkt de afregelprocedures doornemen.
Kanaalkiezer op een ongebruikt kanaal zetten.
Regelspanning op punt 6 op min 4 volt brengen met batterijtje.
Inputkabel van de vert. platen over een weerstand van 50 kilo Ohm op punt 11 aansluiten;
afschermmantel van het kabeltje zo dicht mogelijk daarbij aarden b.v. op het chassïsdeel
van de doorvoer-C.
Wobbelzender over keramische C van ca. 1500 pF op punt 9 aansluiten.
Bandfilterkemtjes voor de mf kringen L 18 en L 19 zo ver indraaien, dat we twee heuvel
tjes van gelijke hoogte krijgen; zij moeten beiden evenver van de mf van 36,6 MHz ver
schijnen (kromme I)
Wobbelzender op punt 5 via de keram. C aansluiten; scoop blijft op punt 11.
Vert. versterking op de scoop zover opdraaien, dat met 3 volt p.p. op de ingang een goe
de doorlaatkromme wordt geschreven.
Kerntjes van de spoelen L 16 en L17 zo wat halfweg in de spoel draaien. L 14 op maximum
instellen op 32...65 MHz.
Kern van spoel L 15 maximum instellen op 37.5 MHz.
Beelddraaggolf (=38,9 MHz) zodanig indraaien, dat deze op ca. 30% van de hoogte van de
kromme komt te liggen (gerekend vanaf de bovenliggende nullijn; het meest rechtse pipje.)
Kernen van de spoelen L 16 en L 17 zo ver uitdraaien dat een maximum op 34,6 MHz ligt.
Nu gaan we de meetzender capacitief koppelen met de mengbuis(punt 3).
Oscilloscoop blijft op punt 11.
We gaan nu de sperkringen in de onderstaande volorde op minimum instellen.
L 8 op 40,4 MHz (naastliggend geluidskanaal)
L 11 op 31,9 MHz (naastliggend beeldkanaal)
L 12 op 33,5 MHz (eigen toon-sperkring)
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Links: Heathkit 0-12 S voor zelfbouw; rechts
Philips GM 5601. De oscilloscoop voor televisie-service moet een vertikale versterker
bezitten die tot 3 MHz gaat; bovendien moet
de scoop een goede faze-karakteristiek be
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zitten. Goed bruikbare osciiloscopen zijn:
AEG: Elograph U211; Grundig G4 en G5;
Heathkit 0-12 S; Nordmende U0963 en
U0965; Philips GM 5600. 5601 en 5650; Sie
mens Oscillarzet 05 en 15.

Met L 7 en L 10 proberen kromme III te krijgen.
Nu schakelen we de wobbelzender uit en schakelen de meetpipgenerator in. Deze is in
amplitude gemoduleerd met 800 Hz. Weer gaan we de sperkringen afregelen. Nu in on
derstaande volgorde:
L 11 op 31,9 MHz
L 12 op 33,5 MHz
L 8 op 40,4 MHz
Nu stellen we de meetmerkgenerator in op 39.0 MHz; met L 7 moeten we de max.amplitude van de kromme zien te verkrijgen.
We schakelen nu de meetmerkgenerator weer uit en de wobbelzender weer in. We gaan
nu de eigentoon-sperkring op minimum instellen en moeten nu kromme IV verkrijgen.
Dan L 15 zo instellen, dat het frequentiemerk 38,9 MHz op het scherm nagenoeg op hal
ve hoogte van de Nyquist-flank ligt.
Als het "dak" van de kromme wat doorgezakt is, dan moeten we dat met L 10 corrigeren.
De gehele kromme kunnen we nog met L 16 en L 17 bijtrekken, doch de hoofdinstellingen
mogen we daarbij niet verloren laten gaan.
De z.g. hoekfrequentie is 34.6 MHz; deze mag wel nog een weinig naar de Nyquist-flank
lopen, maar elke verschuiving naar het toon-kanaal is ongunstig voor het beeld.
Tenslotte controleren we nog even de sperkringen (met meetpipgenerator en toonmodulatie).
Controle van de overall-kromme. We gaan met de 240 ohm-symmetrische uitgang van de
wobbelgenerator naar de antenne-aansluitingen van de ontvanger (punt 1). De oscilloscoop komt weer aan punt 11; regelspanning op 4 volt. We schakelen nu een kanaal in
dat regelmatig gebruikt wordt.
We controleren nu beeld- en geluidsdraaggolf.
Afregelen van de 5,5 MHz sperkring.
De meetpipgenerator zetten we op amplitude-modulatie; we schakelen de (kristalgestuurde) 5,5 MHz generator in en sluiten de zaak via een C van 10 nF op punt 11 aan, dus het
punt, waarop we bij vorige metingen de vert. platen aansloten.
De oscilloscoop sluiten we via een diode-meetkop aan op punt B; de vert. versterking van
de scoop moet flink worden opgedraaid:
Sperkring L 26 op minimum instellen; we zullen 2 minima vinden, maar bedoeld is het mi
nimum, waarbij de kern uit het wikkel lichaampje uitsteekt.
Afregelen van de geluids MF kringen en van de ratio-dectector-kringen bij het interdraaggolf-systeem.
De contrast regelaar van de beeldontvanger op max. contrast draaien (= grootste videoversterking). Dan 5,5 MHz uit de meetzender op punt 11 inbrengen via een C van 1000
pF; spanning ca. 3 mV.
Hoogohmige nulspannïngïndicator aansluiten tussen de punten 24 en 25 b.v. buisvoltmeter.
De volgende spoelen moeten nu op maximale uitslag worden afgeregeld: l_36; de anodekring L34; geluidsingangskringen L31 en L32.
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Zo moet de m.f. doorlaatkromme van een televisieontvanger er uit zien volgens de normen van de

C.C.I .R.
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rf doorlaatkromme, gemeten
over de kanaalkiezer van

Deze afregelingen moeten enige malen in bovenstaande volgorde worden herhaald.
Tenslotte de ratio-kring l_36 op nuldoorgang afregelen.
Bij afzonderlijke middelfrequentversterkers, zoals die bij geluid met AM, dus met amplitu
de modulatie worden toegepast, (België, Frankrijk en Engeland) volgt men dezelfde proce
dure, maar met één middelfrequentie, omdat deze mf-kringen niet gestaggerd zijn. De
middelfrequentie van 5,5 MHz treffen we hier dus niet aan.
Televisie testbeeldgenerator
Tot zover de afregeling van het ontvangstgedeelte. Daarnaast bevat een televisieontvanger nog de horizontale en de vertikale afbuigingsorganen, met de daarbij behorende synchronisatie-inrichtingen en tenslotte de hoogspannings-generator, die nauwverbonden
is met de horizontale afbuiging. Om een indruk van de werking van deze organen te
krijgen dienen we de ontvanger af te stemmen op een televisiezender, die het bekende
testbeeld uitzendt: Omdat het ondoenlijk is de reparatie af te laten hangen van de aan
wezigheid van een testbeeld, heeft men televisie-testbeeld-generatoren ontwikkeld. Dit
testbeeld bestaat uit een schaakbordpatroon met afwisselend zwarte en witte velden. De
ze testbeeldgenerator geeft ons een indruk van de lineariteit van de horizontale en van
de vertikale afbuiging en van de synchronisatie. Schuin aflopende bovenbegrenzing (=da ken) van de op een oscilloscoop zichtbaar gemaakte blokpulsen duiden op slechte weer
gave van de lage frequenties; hellende vlakken en ronde in plaats van scherpe overgangen wijzen op slechte weergave van hoge frequenties. A-symmetrische beeldweergave,
verkeerd ingestelde ionen-vallen, verkeerd-om aangesloten of scheef geplaatste afbuigspoelen en brom kunnen even gemakkelijk vastgesteld worden als bij een officieel test
beeld. Dit is ook met "overshoot", smeren e.d. het geval. Een verder voordeel van de
testbeeldgenerator is wel, dat de afgegeven signalen een bekende waarde hebben, zodat
men zich meteen een oordeel kan vormen omtrent de gehele versterking van de ontvanger,
maar door middel van vergelijkende metingen ook van elke trap afzonderlijk. Goede
testbeeldgeneratoren leveren niet alleen een video frequent bloksignaal, maar tevens
een daarmede gemoduleerd hoogfrequentsignaal, zowel op de middelfrequentie als op
de frequenties van de diverse TV kanalen, benevens de synchronisatie signalen.
We kunnen op twee manieren te werk gaan: Bij de actieve signaal vervolging gaan we
uit van de videoeindversterker, waar we het videofrequente testsignaal in brengen; ver
der naar vorengaand brengen we het testsignaal hoogfrequent in de laatste mf trap en zo
telkens verder naar voren toe, tot in de kanaalkiezer, weer op het meetpunt.
De beeldbuis doet bij deze methode zelf dienst als indicator, maar natuurlijk kan hier
voor een oscilloscoop benut worden, vooral wanneer we de puls-vormen willen waarne
men.
In het geval van de passieve signaalvervolging brengen we het met het blokkentestbeeld
gemoduleerde hoogfrequentsignaal op de antenneaansluiting van de TV ontvanger. Trap na
trap onderzoeken we dan het signaal met de oscilloscoop. Beide methoden zijn gelijkwaar
dig, maar persoonlijk geven wij aan eerstgenoemde methode de voorkeur.
Veel testbeeldgeneratoren bezitten spanningsdelers over de output, die een gevoeligheidsbeoordeling van de ontvanger toelaten. Met behulp van een (naar keuze met een toontje
gemoduleerde) 5,5 MHz draaggolf kunnen we tevens het geluidskanaal bekijken in de
M8-11

*3
<c y

<ïï

H
ü

1—Dl

E

s

o
w»

g

S

Uj

Hr^

«*•

%e

s ï

Ijil

sI

•>»

Q.

ï
5}

!!
§

o

<1>
■ü

•fi, *

11 [7i_^__rv

'SI

t

o'

^Lo 5
</i
<N O

*

in

II

U-)

O (U
O -O

QJ
QJ
_C

W

s^
8 I

-=

£

•cm
-»

U
I!

*“

li

-*

c

•? V, "

ij

0)
Ü

.5

"41

^
_----

U t
O) -1

.8 ° X~

—-—II---—-S-^—
Ol

Si?
£ ? S
c S «
«U <

cm

« 'Z _J

Ï > S

II

l|]
-§52
o I «u

M

-h u-

MA

M8-12

O)

^ S 2

«o

u

S
-ï
O
>

3
-u
ïï
§

N

>

S
.2.

E

JU
QJ

^ o7§
2 c x 2
S -* "
"o — O N

“O

O

Q.

■§

S
O)

L - ^
o; -5 «

al

O

X 5

QJ

Hl

§*

2

u

>

c

°

R* lif

*i

3 5

;• t

.r

r\ _*
o «

3
o

ïfD
O™
ki

8

E IE

o.<N

E

N

X

O

"5 Si

2 *
a ^

ai

ï

I I

N j_
u

C
O
O "O

5

ÈSi

_Q-

2

I s

s J
'NJLËJ_<>-/Yr\^>

m
5?

QJ
O)

“5 o

O |

*°'

5

T1

Sl

fcj

|

H

S

2

5

£ ■£

x

2 S i T*
1 11 £ ?■
IJ! =3^ -Sa IV =S

Q.

C

o ?

1

u*

4 3s*2
5 JSitg
—
Jj 2
8 . S-5
u’^ g ë)

s c | ï *\ 1 s
xJsE2-S-f
-* g 2" N* 11 2 °
8 !*?5 | « 8
3"S
?
QJ ’C «" ^ '* .E <U
g; * « qj ^ ^r|
o "5 ” X + u .E

iülsil

r

OSCILLATOR 2

OSCILLATOR 1
OS 159

lOOp

fëZ]
1Z1

Hl

ï"

60

'hw
VI
EC81

7°,.

X

fH
120

2k
2W

V2
EC81

Z?w
60

'hw

tOk
'/2W

II

T

30k

'hw

0S/5S

;oop

i

menger

1

IW

♦i

30*

®*1

Viw

Lga

2k
I

L Hh
/OOo

^n
04 S5

Y JjOOOp
\2000p

r-n-T miT !
h-if
h—i c h-1
L.jIl.J
1 l2000p

gloeistr.

rf?

HH

-----' 1 I------ï--II—i
1 'jOOOp

‘■---ilh—■
1 12000p

wobbeltpann.

dooftpann.

I

1 '«Offp

anodespann.

I

. . •**»*»

$

1--------- 1
I

Schakeling van de beide r.f. oscillatoren met de mengtrap in de Grundig TV
wobbelzender 6016. Oscillator 1 wordt gewobbeld, oscillator 2 kan met de
hand op een andere frequentie gezet worden (C3).

Constructie van de
magneetvariometer.

verschil frequentie
4 .250MHz

oscillator 2

mengtrap

gestab. anode-spanning

nettoeding

r.f.
uitgang
meetpipgenerator
6 bereiken
6...2S0HH1

oscillator 1

JL

f

modulatiegenerator
000He of S.SMHi

Opbouw van de volledige
oscillatortrap met magneet
variometer van Grundig.

Blokschema van de Grundig TV
Wobbelzender met meetpipgenerator - 6016.
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scoop, terwijl we er tevens mee kunnen controleren of de sperkring op het naastliggende
geluidskanaal goed ingesteld is, ter voorkoming van moiréstoring.
Het is mogelijk om de horizontale en de vertikale zwarte balken afzonderlijk op te wek
ken, maar om een snelle algemene indruk te krijgen laten we ze beiden tegelijkertijd
verschijnen, waardoor we over een schaakbord-patroon kunnen beschikken.
Wanneer we dit nu allemaal gelezen hebben, komt de vraag naar voren: hoe komen we
aan een wobbelgenerator, een meetpipgenerator en aan een testbeeldgenerator met r.f.
meetzender?
Er komen steeds meer van deze apparaten in de handel, maar het blijft interessant om de
ze apparaten zelf te bouwen en daarom zullen we ze hier beschrijven.
De Wobbel meetgenerator
Dit is in principe een oscillator, die op een bepaalde frequentie kan worden afgestemd
en daarnaast in staat is om in een bepaald tempo zijn afstemming afwisselend te verschui
ven naar een hogere frequentie en daarna weer naar een lagere frequentie. Het is dus een
frequentie gemoduleerde zender.
Het aantal malen, dat-de frequentie omhoog en omlaag gaat, de z.g.n. wobbel frequen
tie, is inde meeste gevallen 50 x per seconde. Eén van de oudste manieren om dit te doen
is het aanbrengen van een klein variabel condensatortje op een motor-as. Dit condensatortje staat parallel op de afstem-C van de generator; in de middenstand, bij stilstaande
motor, zendt degenerator zijn nominale frequentie uit.
Een andere mogelijkheid is het veranderen van de zelfinductie van de spoel in de hoofd
L-C kring; door het spoeltje op een poederijzerkemtje te wikkelen en dit kerntje te
plaatsen in het veld van een elektromagneet. De zelfinductie kan nu gevarieerd worden
door een grotere of kleinere stroom door die magneet te sturen. Zelfs een wisselspanning
van 50 Hz op die magneetkern geeft de gewenste frequentie-modulatie. Ook met een
spoeltje, dat door een elektrodynamisch systeem heen en weer wordt bewogen, kan men in
frequentie moduleren. (8-13)
Nog een andere mogelijkheid ligt in de z.g.n. reactantie-buis, een gewone triode die met
anode en katode parallel op de L-C-kring van een oscillator wordt aangesloten. Door nu
een faze-draaiend netwerk tussen anode en rooster van de buis aan te sluiten, kan men de
ze buis zich laten gedragen als een condensator of als een spoel, die dus parallel staat
op de L-C afstemkring. (8-8)
Nu kunnen we die buis, die zich als spoel of condensator gedraagt, commanderen in zijn
steilheid; met steilheid nul is de buis gewoon ohms. Door het toevoeren van negatieve
spanning heeft men dus het gedrag van de buis in de hand wat betreft de mate van afwij
king. De frequentie van wobbelende eigenschap wordt gestuurd door met een wisselspanning
van 50 Hz op het rooster van die buis de roosterspanning 50 x per seconde negatief te ma
ken.
We zullen hier geen wetenschappelijke verklaring geven van de reactantiebuis, want dat
zou te veel van onze ruimte vergen. Maar via een omweg kunnen we de zaak toch wel be
grijpelijk te maken. We sluiten het rooster van de buis aan op een spanningsdeler tussen
zijn eigen anode en aarde (-katode). Deze spanningsdeler kan op 4 verschillende manie
ren uitgevoerd worden, zoals uit de afbeeldingen 2-5 (pag. 10) te zien is, doch steeds is één
lid van de spanningsdeler een weerstand. De reactantiebuis met zijn spanningsdeler wordt
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steeds parallel op een L-C kring van een oscillator geschakeld; op de anode van de buis
staat dus een r.f. wisselspanning. De stroom die door de buis loopt is zuiver ohms in het
eerste geval, omdat het rooster in gelijke faze als de anode wordt aangestoten; hier is
géén faze-draaiend netwerk toegepast.
In geval 2 wordt de faze van de wisselspanning op het rooster gedraaid, zodat de stroom
door de buis na gaat ijlen op de anode-spanning. Wanneer er echter in het algemeen een
r.f. wisselspanning op een spoel wordt aangesloten, zal óók daarvan de stroom naijlen.
Welnu, omdat de stroom door de buis naijlt, is zijn effect op de L-C kring van de oscil
lator precies dezelfde alsof er een spoel parallel geschakeld was. De zelfinductie van
deze spoel is evenredig met de capaciteit en de waarde R van het netwerk en omgekeerd
evenredig met de steilheid van de reactantiebuis; in serie met de spoel ontstaat een ohmse weerstand, waarvan de grootte eveneens toeneemt naarmate de steilheid geringer is. Dus
bij nagenoeg dichtgedraaide buis krijgen we een geringe steilheid en dus hoge waarde
van zelfinductie en ohmse weerstand.
Voor de overige toestanden spreken de plaatjes voor zichzelf.
In de meeste gevallen laat men echter de wobbelzender bestaan uit een r.f.-oscillator 2
met vaste frequentie en een oscillator 1 waarvan de frequentie heen en weer zwaait; in
een menginrichting, vaak een diode, ontstaat de output, de som-of de verschi[frequen
tie. Het voordeel van deze inrichting is, dat oscillator 2 eventueel op verschillende befrequentiebereiken omgeschakeld kan worden, terwijl de niet-omschakelbare oscillator 1
zijn aandeel levert door de frequentiezwaai.
Van de Grundig wobbelzender 6016 geven we hier eerst het blokschema, waarin we os
cillator 1 vast afgestemd zien op 250 MHz, afgezien van zijn frequentie modulatie; os
cillator 2 kan op allerlei frequenties, hoger dan 250 MHz afgestemd worden en via de
mengtrap staan ons de verschilfrequenties, van 4...250 MHz, in frequentie gemoduleerd
ter beschikking, (pag.13)
We moeten echter goed begrijpen dat die wobbelzender ons een mooie doorlaat-kromme
geeft, maar dat we volstrekt niet weten op welke frequentie we nu eigenlijk zitten.
Daartoe dient de:
Meetpipgenerator
Daarnaast zit er in dit kastje een meetpip-generator die in 6 bereiken het gebied van
4...250 MHz omspant. Tenslotte kan deze meetpipgenerator, die niets anders is dan een
stabiel geijkte meetzender, gemoduleerd worden met een toontje van 800 Hz of met een
frequentie van 5,5 MHz.
Uit de voeding komt ten eerste de gestabiliseerde voedingsspanning voor de generatoren
plus de wobbelspanning van 50 Hz, waarmede frequentiemodulatie geschiedt; verder wordt
50 Hz voor de synchronisatie van de horizontale afbuiging van de KSO hier uitgevoerd
en de onderdrukspanning voor de oscillator, omdat tijdens de terugslag van het beeld de
helderheid van de scoop wordt gedoofd.
In het schema van de wobbelaar zien we de vast afstembare, doch omschakelbare oscillator
2 met buis BI en de vast afgestemde, doch in frequentie gemoduleerde oscillator 1 met
buis B2. De afstemspoel L3 van osc. 1 zit in een magnetisch veld van een wïsselstroommagneet, waardoor een 50 Hz stroom loopt; de stroomsterkte en dus de zwaai wordt ingesteld

met R49-
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Meetopstelling van Nordmende, bestaande uit een wobbelaar met meetpipgenerator plus een r.f. meetzender met balkgenerator, gekoppeld door een AM-modulator (bus op de voorgrond).

Een wobbelgenerator met ingebouwde meetpip generator van
Japanse makelij (de "Leader").
We zien hier noodzakelijke organen om de reeds beschreven
handelingen te verichten: (2) afst. wobbelaar; (3) freq. zwaai;.
(4) output verzwakker-grof en fijn; (7) freq. bereiken meetpip
generator; (8) keuze schakelaar: uit - aan-interne-mod-kristalgenerator.

We zien hier op de mf-kromme met daarop
de frequentiemeetpip, plus een aantal meetpippen, die allen op een onderlinge afstand
van 0,5 MHz liggen.

De mogelijkheid om diezelfde generator van buiten af te mo
duleren (externe modulatie) gebruiken we bij het afregelen
van het geluidskanaal. We zetten dan een plaatje of het a.f.
signaal van een omroepzender op de generator. Met een muzieksignaal kunnen we veel beter de geluidskwaliteit beoor
delen dan met dat 800 Hz-toontje.
Een nog niet beschreven knop is voor de faze-regelaar (9),
waarmede we de faze van de gewobbelde kromme moeten
instellen, om geen vervormde kromme te krijgen. De 800
Hz generator is nodig als we uitsluitend de meetpipgenera
tor gebruiken als geijkte meetzender voor b.v. het afrege
len van de zeefkringen en stopfilters: een ongemoduleer
de zender geeft n.l. op een laag-frequente indicator zoals de scoop, een buisvoltmeter of een luidspreker geen hoorbaar of zichtbaar signaal.
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Op de afzonderlijke foto zien we de complete oscillatortrap met de magneetvariometer.
Het kernmateriaal voor het spoeltje is ferroxcube, terwijl het elek. magneet-circuit ge
woon uit gestapelde transformatorblikken bestaat.
Met enig proberen is het onderdeel beslist wel na te maken.
De meetpip-generator en de modulatiegenerator (800 Hz en 5,5 MHz) zien we in het an
dere schema. Dit schema spreekt voor zichzelf; de voor 5,5 MHz kristalgestuurde EC92
kan uitgeschakeld worden; de oscillator B4 werkt in een driepuntschakeling, afgestemd
door C38; we schakelen met SI de zes bereiken in: 1 = 4...7 MHz; 2 = 7...13 MHz; 3 =
13...36 MHz; 5 =56...100 MHz; 6= 110...250 MHz.
De r.f. spanning komt op het rooster van de pentode, wordt daarin versterkt; via het triodedeel van B3 komt op het rooster van die pentode tevens één der modulatie-signalen van
B5 (800 Hz of 5,5 MHz). De anode van de pentode brengt de output naar de output-potentiometers, die we in het blokschema goed zien. In stand 2 van S4 gaat de ijkspanning van
5,5 MHz rechtstreeks naar buiten, om de geluids mf af te kunnen regelen. Op het scherm
van de KSO maakt de frequentie een duidelijke zweving zichtbaar met de frequentie van
de meetpïpgenerator, zodat deze nauwkeurig kan worden ingesteld op de grondgolf of op
een der harmonischen van het 5,5 MHz kristal. De voeding geeft geen bijzondere problemen.
Video testbeeldgenerator
Tenslotte laten we nog even de videotestbeeldgenerator de revue passeren, (pag. 20)
Deze testbeeldgenerator kan in vele gevallen de eerder genoemde apparaten vervangen en
is als zodanig een compact geheel. Bovendien is het ingangssignaal, dus de output van de
testgenerator constant, en regelbaar tot b.v.2 volt p.p.over200 Hz.Verder kan het impuls
aandeel gevarieerd worden en kan het beeld vaak zowel positief als negatief worden ge
moduleerd. De beeldfrequentie van 50 Hz is afgeleid van de lijnfrequentie en niet van
het net, waardoor het testbeeldsignaal voMedig met het zenderbeeld overeenkomt.
Een goede testgenerator levert voor elk der kanalen de draaggolf en bovendien de mfdraaggolven van 26 MHz en 38,9 MHz. (oude en nieuwe mf). De F.M. toonmodulatie be
draagt 800 Hz; frequentiezwaai ca. 50 kHz.
Maar ook deze testbeeldgenerator kunnen we zelf wel bouwen; we geven hiervan een
schema. Deze generator bestaat uit 5 gedeelten, n.l. 2 multivibratoren voor resp. de ho
rizontale en de vertikale balken (BI en B3), de modulatieversterker (B2) de diode-testbeeldmodulator (D1-D2) en de r.f. draaggolfgenerator (B4). Het horizontale balkenpatroon
wordt door de multivibrator met de beide buishelften van de ECH81 (BI) geleverd, met een
frequentie van 75...500 Hz. Met de potentiometer PI veranderen we de frequentie, dus de
hoeveelheid balken op het beeldscherm, terwijl met de (vast ingestelde) schermrooster
weerstand R8 de breedte van de balken wordt beïnvloed. De opgewekte blokpuls komt uit—
eindelijk op R1 terecht; deze weerstand is nodig omdat het in deze testbeeldgenerator mo
gelijk is de horizontale of de vertikale balken uit te schakelen, via een schakelaar (hier
een drukknop-schakelaar). Rj vormt dan de belasting.
De vertikaal staande balken worden eveneens met een multivibrator opgewekt (B3). De
frequentie hiervan ligt veel hoger, n.l. 100...300kHz. Ook deze vertikale balken kunnen
naar believen tegelijk met de horizontale of alleen gekozen worden, in welk geval Rl7
als belastingsweerstand optreedt. De frequentie wordt met P2 ingesteld; we kunnen het
aantal vert. balken instellen tussen 2 en 10. De breedte van de balken stellen we in met
R24M8-19
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De draaggolfgenerator werkt met de EC92 (B4), die in capacitieve driepuntschakeiing via
de interne tri ode capaciteiten is geschakeld.
Met de variabele condensator stemmen we de gewenste frequentie af; voor Band 3 is een
stuk draad van 18 mm voldoende; het zit rechtstreeks op de contacten van de druktoetsschakelaar. Naar mijn smaak is een gesloopte kanaalkiezer de aangewezen leverancier
voor de spoelen en afstem-L's. We moeten deze onderdelen echt niet zelf gaan uitprobe
ren, want dat geexperimenteer kan ons veel, te veel tijd kosten. Uiteindelijk moeten we
beschikken over de bereiken 45..72 MHz (Band 1) 82...148 MHz (Band 2) en 140...235
MHz (Band 3), en niet te vergeten de meest gebruikte middel-frequenties, 26 MHz en
38,9 MHz, om de mf versterker te kunnen doorblazen, maar het staat ieder vrij om slechts
dat gebied te kiezen, dat voor hem interessant is. De r.f. energie gaat over Cl5 (=1 pF)
naar de beeldmodulator, de beide dioden Dl en D2.
De blokspanningen. van de beide multivibratoren komen over de contacten 10-9 of 11-9 en
12-13 op het stuurrooster van de modulatorbuis ECC81 (B2); de eerste triode is de modulatieversterker; via de potentiometer R13 kunnen we de input daarvan op de 2e helft van B2
die als eindversterker dienst doet, naar wens doseren.
De eigenlijke modulatie van de draaggolfgenerator vindt plaats met de beide dioden Dl
en D2; uit de aard der zaak is dit een amplitude modulatie (AM) die negatief gericht is,
zoals gebruikelijk is bij onze 625 lijnen TV uitzendingen. Het uiteindelijke signaal wordt
afgènomen bij Bul, via een potentiemeter P3 en 60 ohm, waarmede een waarde tussen 20 en
400/cV kan worden ingesteld. Deze testbeeldgenerator heeft tenslotte nog een mogelijkheid
om in Band 2 over een in frequentie gemoduleerde draaggolf te beschikken. Daarbij wordt
het bloksignaal van de hor. balkgenerator (75. ..100 Hz) over de schakel contacten 12-14
via een instelpotmeter R30 en ^14 op het rooster van de Buis EC92 in de r.f. oscillatorkring
gebracht. Een frequentiezwaai van ca. 50 kHz kan hiermede verkregen worden, (toets: FM)
Normaal hebben we zwarte balken op witte achtergrond; bij ingedrukte toets Zw.verkrijgen we witte balken op zwarte achtergrond.
Het net-deel is eenvoudig en geeft geen aanleiding tot opmerkingen: een stabilisatiebuis
houdt de anodespanning van de multivibs constant.
De keuzeschakelaar voor de modulatie is als druktoetsschakelaar uitgevoerd; deze is sa
mengesteld uit zeven enkelpolige omschakelaars, waarvan de contacten 9, 12, 15, 18, 21
24 en 27 de moedercontacten zijn.
Bij ingedrukte stand wordt contact gemaakt met resp. 11, 14, 17, 20, 23, 26 en 29; bij
oningedrukte stand met resp. 10,13,16,19,22,25 en 28. Zie het schema. Men kan in plaats
van deze druktoetsschakelaar echter rustig 7 afzonderlijke enkelpolige omschakel aars
nemen. Het enige wat nu nog ontbreekt zijn de generatoren voor de synchronisatieimpulsen.
Maar die hebben we bij dergelijke eenvoudige apparaten niet nodig, omdat de balken
reeds deze functie vervullen; zij leveren weliswaar niet de voorgeschreven syncpulsen,
maar niettemin blijkt deze synchronisatie voldoende om een stilstaand beeld te verkrijgen.
We sparen aldus een gecompliceerde schakeling uit en zullen ons maar niet in het waar
om verdiepen.
Natuurlijk kunnen we heel veel conclusies trekken uit het verkregen beeld; de inter
pretatie hiervan vinden we o.a. uitvoerig in het boek "Televisieservice" van A.J. Dirksen.
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Vragen bij de 8e les.
1. Vertel eens in korte bewoordingen wat we onder een wobbler verstaan en zeg, welke
andere technische benamingen we kennen voor deze soort modulatie.
Vertel eens wat het voordeel van een gewobbelde meetzender is boven een meetzender,
waarmede we elke frequentie van het te onderzoeken gebied kunnen instellen.
2. We kunnen op de wobbelkromme een meetpip aanbregen, afkomstig uit een meetmerkgenerator. Vertel hoe dit merk ontstaat.
3. Vertel waarom we de meetpip nodig hebben.
4. Wat is naar Uw mening de voornaamste eigenschap van de meetmerkgenerator?
5. Vertel waarom we de meetmerkgenerator moduleren met een frequentie van 5,5 MHz.
6. Vertel wat we op de kromme zien als we de meetmerkgenerator moduleren met een fre
quentie van 5,5 MHz.
7. Vertel, of we in een ander land, b.v. in Frankrijk onze meetpipgenerator óók zouden
moduleren met 5,5 MHz.
8. Vertel bij welke afregeling in TV-ontvangers we behoefte hebben aan de modulatie
van de meetmerkgenerator met 800 Hz.
9. Noem twee methoden om de frequentie-modulatie van de wobbler te veroorzaken
10. In welke frequentie wobbelen we?
11. Vertel wat we onder een testbeeldgenerator verstaan.
12. Vertel wat een testbeeldgenerator al zo voor afzonderlijke eenheden bevat.
13. Wanneer de testbeeldgenerator niet van een generator voor de synchronisatie signalen
is uitgerust, dus zonder wat we noemen "de syncfabriek", kunnen we dan een blokkenbeeld op het beeldscherm van de TV ontvanger verkrijgen en zo niet, hoe zien we dan
het resultaat van onze metingen?
14. Wanneer we het geluidskanaal van een TV-ontvanger met interdraaggolfmodulatie af
gaan regelen, hoe schakelen we dan de testbeeldgenerator? (Welke frequentie gebrui
ken we dan?)
15. Bij zowel de testbeeldgenerator als bij de meetpipgenerator bestaat de mogelijkheid
om met 800 Hz in frequentie te moduleren om een geluidskanaal af te regelen; waarom
heeft men nu tevens de mogelijkheid aangebracht om ook van buiten af, b.v. met muziek te moduleren?
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