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VOORWOORD BIJ DE ZESDE DRUK
Voortbouwend op de oorspronkelijke opzet van dit boek, de metingen,
die op een speciaal gebied liggen, zoals lichttechnische metingen, metingen
aan machines en transformatoren, radiometingen, e.d. niet in dit werkje
op te nemen, hebben we getracht de inhoud weer meer in overeenstem
ming te brengen met de nieuwe uitvoeringen van meetinstrumenten.
Naast de „klassieke” metingen is ook een korte beschouwing over
elektronische metingen opgenomen, zonder in uitvoerige behandeling
te vervallen. Aangenomen is daarbij, dat de theorie van de elektronen
buizen elders wordt behandeld.
Verrcmeting lieten we vervallen, daar dit onderwerp, ook in verband
met de uitgebreide toepassing ervan in de regeltechniek, al te uitgebreid
zou moeten worden. Wel is een hoofdstuk opgenomen betreffende het
langs elektrische weg meten van niet-elektrische grootheden. Hieronder
vallen dus in feite de opnemers zoals deze bij afstandmeting en in de
regeltechniek worden toegepast.
De tekst betreffende compensatiemetingen en wisselstroombruggen
werd uitgebreid. Hier en daar was omwerking van paragrafen nodig;
bovendien werden enkele paragrafen omgewisseld of verplaatst teneinde
een logischer opvolging van samenhangende onderwerpen te bereiken.
Als steeds houden we ons gaarne voor op- en aanmerkingen aanbevolen.
Heerlen
Bloemendaal sept. 1958
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A. INLEIDING

§ I. Te meten grootheden
In elk bedrijf is bij de tegenwoordige stand van de techniek het tech
nisch meten van zeer grote betekenis. Door metingen controleert de be
drijfsleider alle onderdelen in zijn bedrijf. Daarbij komt voor de elektro
technicus nog het feit dat de elektrische grootheden alléén door middel
van meetinstrumenten kunnen worden waargenomen. De mogelijk
heden voor centrale bedrijfscontrole zijn tegenwoordig zeer uitgebreid.
Bij die controle maakt men gebruik van elektrische afstandsmeetschakelingen en van schakelingen voor het overbrengen van aanwijzingen
van meters op afstand. In dergelijke installaties worden niet alleen
elektrische grootheden gemeten, maar ook andere zoals stoomdruk,
temperatuur, stand van kranen of kleppen enz. In zeer veel gevallen
worden deze niet-elektrische grootheden omgezet in elektrische die dan
weer met elektrische instrumenten worden gemeten.
Nauw met deze meetwijzen verbonden zijn de elektrische schakelingen
voor afstandsbediening en afstandscontrole van allerlei werkingen en
fabricagesystemen. Hiermee hangen tevens samen de regeltechniek en
verschillende vormen van automatisering. Ook daarbij is vaak weer een
aantal meetinstrumenten aanwezig om de voor het bedrijf belangrijke
grootheden aan te geven.
Behalve meting van grootte en soort van belasting, rendement e.d.,
wenst men ook aanwijzingen omtrent de toestand, waarin machines,
leidingen enz. verkeren.
Als we ons beperken tot de speciaal elektrische metingen, dan zijn
de grootheden, waarvoor de noodzakelijkheid van nauwkeurige meting
het eerst voor de hand ligt: stroom, spanning, weerstand (en in bepaalde
gevallen ook zelfinductie en capaciteit). De spanningsmeting wordt
meestal teruggebracht tot een stroommeting; hieruit volgt dat stro om
en weerstandsmetingen in eerste instantie het belangrijkste zijn.
Voor de internationale eenheden van stroomsterkte en van weerstand
werden dan ook als definities vastgelegd *):
De eenheid van stroomsterkte, de ampère, is de sterkte van
een constante stroom die bij doorgang door een oplossing van zilvernitraat in water in één secunde 1,118 mg zilver neerslaat.
*) Zie ook „Ludolph en Mesritz; Elektriciteitsleer”.
11
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De eenheid van weerstand, de ohm, is de weerstand van een
kwikzuil met overal even grote doorsnede, die bij nul graden Celsius
1,063 m lang is en een massa heeft van 14,452 gram (dit komt
ongeveer overeen met een doorsnede van 1 mm2).
De bedoeling van deze definities is, dat men de beschikking heeft over
reconstrueerbare eenheden: het is mogelijk deze eenheden in een zeer
goed toegerust laboratorium te controleren. Voor technische metingen
en zelfs voor nauwkeurige laboratoriummetingen past men deze definities
echter in de regel niet direct bij metingen toe. Men gebruikt dan
normaal weerstanden voor het onderling vergelijken van weer
standen, terwijl stromen worden gemeten met behulp van meer of
minder nauwkeurige ampèremeters. Spanningen meet men met
voltmeters of door vergelijking met normaalelementen. Ook
kan, met behulp van een normaalweerstand, een stroommeting worden
teruggebracht tot een spanningsmeting. De voor diverse metingen nodige
hulptoestellen komen in de volgende paragraaf ter sprake; de verschil
lende meetschakelingen en instrumenten zullen we elders behandelen.
§ 2. Hulptoestellen
a. Normaalweerstanden worden vooral gebruikt om er onbekende
weerstanden mee te vergelijken, echter alléén, wanneer men een zéér
grote nauwkeurigheid wenst. De normaalweerstanden worden o.a. uitgevoerd als manganineweerstanden (fig. 1). Manganine bevat 86% Cu,
12% Mn en 2% Ni. Dit materiaal heeft een soortelijke
weerstand p groot 0,43.10-6 Qm *); de temperatuurcoëfficiënt a is ongeveer 10-5. Ook andere legeringen
vinden toepassing, zoals Cu + Mn + Sn (p = 0,32.10-6 Om,
a = 5.10-6), Cu -f- Mn -f Al + Fe (p = 0,45.10_G Om,
a = 2.10-6) en voor normaalweerstanden, waaraan zeer
strenge eisen worden gesteld, vooral wat betreft het
constant blijven bij veroudering, legeringen van goud en
chroom (p = 0,33.10-6 Om, a = 10-6).
Fig. 1.
Normaal
Belangrijk is bovendien, dat bij de genoemde materialen
weerstand
de thermospanning, die op de contactplaatsen met aan
(Hartmann
sluitingen van koper of messing optreedt, te verwaarlozen
& Braun)
klein is.
Daar de normaalweerstanden met een nauwkeurigheid van enkele
duizendste procenten worden gegarandeerd, kan het toch nog nood
zakelijk zijn bij precisiemetingen rekening te houden met de heersende
temperatuur. Er wordt dan ook gewoonlijk een verklaring bij geleverd,
die aangeeft hoe groot de weerstand is bij een gegeven temperatuur en
hoeveel die weerstand bij afwijkende temperaturen verandert. Om zeker
te zijn van een constante temperatuur gedurende de meting, kan men
de normaalweerstand in een petroleumbad hangen, waarvan de tem1) 0,43 Qmm2/m.

12
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peratuur eventueel automatisch op de gewenste waarde wordt gehouden.
Hiertoe kan een elektrisch verwarmingselement dienen in verbinding
met een thermostaat.
Normaalweerstanden worden tegenwoordig vervaardigd voor zeer
uiteenlopende, echter steeds decimale, weerstandswaarden. De toelaat
bare belasting in watts wordt door de fabrikant aangegeven en is zo
gekozen, dat daarbij geen temperatuursstijging van enige betekenis kan
optreden. Voor speciale doeleinden (o.a. voor de brug van Thomson; zie
§ 46) worden de normaalweerstanden uitgevoerd voor vermogens tot
ca 150 watt in de lucht en zelfs tot 400 watt in een petroleumbad.
b. Weerstandsbanken. Wanneer voor een meting niet de buiten-

o
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—
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Fig. 2. Doorsnede van een weerstandsbank

gewoon grote nauwkeurigheid van een normaalweerstand nodig is, kan
men gebruik maken van een weerstandsbank (fig. 2 en 3).
In een veel gebruikte uitvoering bestaat deze uit een kast, waarin
een aantal weerstanden is ondergebracht, elk aan beide kanten aan
gesloten op een contactblok, dat zich
op de bovenplaat bevindt. De weer
standen bestaan uit manganinedraad
of -band, gewikkeld op buizen van
isolatiemateriaal, zoals porselein,
steatiet, pertinax e.a. Tussen de
contactblokken, die op een kleine
afstand van elkaar zijn geplaatst, kan
men, door een contactstop met
enige kracht draaiend in een conisch
geslepen opening vast te drukken,
een doorverbinding maken, zodat de
Fig. 3. Weerstandsbank
op die twee blokken aangesloten
(Cambridge)
13
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A, §2
weerstand is kortgesloten. Door meer of minder stoppen in de bank te
plaatsen, kan men tussen de uiterste klemmen verschillende weerstandswaarden schakelen. Wil men bij metingen met weerstandsbanken gunstige
resultaten verwachten, dan moet de weerstand van de contactblokken, die
van de stoppen en vooral ook de overgangsweerstand tussen stop en
blokken zeer gering zijn. Schoonhouden van de contact vlakken is dan
ook een eerste vereiste.
Er zijn verder uitvoeringen, waarbij de stop wordt gestoken in verende
contactbussen. Om aanraken van de contactblokken, resp. -bussen te
vermijden brengen verschillende fabrikanten een met stopopeningen
voorziene afsluitplaat van isolatiemateriaal boven de contacten aan.
Ter vermijding van zelfinductiewerking worden de weerstanden steeds
bifilair gewikkeld (fig. 2): men legt de weerstandsdraad dubbel en
wikkelt hem daarna op de klos. De stromen in beide helften van de draad
heffen nu eikaars magnetische invloed op. Voor
grote weerstanden, vooral wanneer bij hoge fre
quenties wordt gemeten, is de capaciteit van de
bifilaire wikkeling te groot. Men past dan de
0
0
chaperon-wikkeling toe (fig. 4), waarbij de
I
©01
wikkelzin van laag tot laag verandert. Bij de ge©000
wone bifilaire wikkeling ligt in elke laag iedere
i
winding tussen twee windingen, waarin de stromen
tegengesteld zijn aan die in de ertussen liggende
Fig. 4. Chaperonwinding; bij de chaperon-wikkeling is dat niet
wikkeling
het geval.
Twee naast elkaar liggende punten van de draad hebben bij normaal
wikkelen een groter onderling spanningsverschil dan bij de chaperonwikkeling.' Tengevolge daarvan is ook de capacitieve verliesstroom bij
de laatste uitvoering zwakker, zodat de capacitieve werking van deze
weerstandsspoel geringer is.
Wanneer bij de uitvoering volgens fig. 4 de capaciteit nog te groot is
tengevolge van de invloed van de verschillende windingslagen, worden
weerstandsspoeltjes vervaardigd, die slechts twee, in tegengestelde zin
gewikkelde, lagen bevatten. Enige van zulke spoeltjes worden dan in
eikaars verjengde op een spoelbus aangebracht en door isolatieringen of
-ruggen van elkaar gescheiden.

■

De in een bank ondergebrachte weerstandswaarden zijn altijd zó ge
kozen, dat men tussen twee uitersten elk gewenst aantal ohms kan in
schakelen, opklimmend met een vaste kleine waarde.
Dit kan op verschillende manieren worden bereikt. Een veel voor
komende uitvoering is de bank met weerstanden van 0,1 —0,1 —0,1 —
0,2-0,5 — 1-1—2-5—10-10-20-50-100-100-200—500 Q. Hier
mee kan men alle waarden van 0,1 tot 1000Q instellen, opklimmend
met 0,1 Q. Er is één weerstandje van 0,1 D meer aanwezig dan strikt
nodig zou zijn; daardoor kan men het ronde getal 1000 Q verkrijgen.
14
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A, §2
Een andere indeling heeft de bank met 10 weerstanden van 0,1 H; 10
van 1 £2; 10 van 10 D; enz. en verder zijn er banken met:
lx 0,1 n; 1 x 0,2(1; 1 x 0,3 ft; 1 X 0,4(1;
IX 1 (1; lx 2 (1; 1x3 D; 1 X 4 Ü;
1 X 10 (1; 1 x 20 £2; enz.
De weerstandsbanken worden gewoonlijk vervaardigd met een nauw
keurigheid van enkele honderdste procenten. Dit vraagt een zorgvuldig
justeren, vooral van de kleine weerstanden, wat zeer bewerkelijk en dus
duur is. In de regel komen dan ook geen kleinere waarden voor dan
0,1 (1.
Bij het werken met weerstandsbanken dient.men er nog op te letten,
dat de spoeltjes niet door een sterke stroom te zwaar worden belast.
. De daarbij optredende verwarming oefent, ook al is ze slechts zeer gering,
invloed uit op de weerstandswaarde, zodat de zuiverheid van de meting
vermindert. Meestal is de toelaatbare belasting per weerstandsklosje
2 W, hetgeen voor de kleine weerstanden een veel sterkere toelaatbare
stroom betekent dan voor de grote.
Een weerstand van 0,1 D mag dus worden belast met een stroom
groot:
/=

==4-4? a

Een weerstand van 500 Q mag echter slechts een stroom voeren:

' - I '55)

= 0,063 A

Hieruit volgt dat bij een weerstandsbank, die in een schakeling
is opgenomen en waarvan een aantal verschillende weerstandselementen zijn ingeschakeld, de toelaatbare stroom wordt bepaald door de
grootste van die weerstanden.
Behalve weerstandsbanken met stoppen komen ook banken voor met
krukken (fig. 5).
Een krukkenbank bevat een aantal
weerstandsgroepen, die elk met een
kruk worden bediend. Er is een kruk
aanwezig, waarvan de contactborstels
kunnen worden bewogen over een rij
contactblokjes, waartussen 10 weerstan
den van 0,1 Q. zijn geschakeld; verder
een borstel voor het inschakelen van
9 weerstanden van 1 D, een derde borstel
voor 9 weerstanden van 10 D en ten
slotte nog een vierde borstel voor 9
weerstanden van 100 Q. Het totale aan
tal ingebouwde weerstanden is dus gro Fig. 5. Weerstandsbank met kruk
ter dan bij de stoppenbank volgens de ken (Siemens)
15
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op blz. 14 als eerste aangegeven indeling, nl. 37 stuks inplaats van 17.
De krukkenbank is dan ook duurder, temeer doordat er een groot aantal
kleine (dure) weerstanden in voorkomt. Ook de zorgvuldig uitgevoerde
borstelconstructie verhoogt de prijs. Daartegenover staat, dat het werken
met een krukkenbank veel gemakkelijker is dan met een stoppenbank.
Bijzondere vormen van weerstandsbanken zijn nog die met decimale
waarden, welke vooral voor brugmetingen (zie § 45 e.v.) handig zijn.
Dergelijke banken bevatten alleen één of twee stellen weerstanden van
0,1, 1, 10, 100Q enz., en dienen
B voor het instellen van een deci
A
0
male verhouding (fig. 262, blz.
180). Ook zijn er banken, die zo
90.fi
9 SI
IA
zijn uitgevoerd, dat men door het
inzetten van een stop een span
ning kan aftakken, welke een deci
maal gedeelte is van de aan de
0
klemmen van de bank gelegde
0
0
E
C
D
spanning. Een eenvoudig voor
Fig. 6. Schakeling van een aftakbank
beeld van een dergelijke aftakbank geeft fig. 6. Tussen de klem
men A en B is een totale weerstand van 100 O geschakeld. Takt men
af tussen C en D, dan is de afgetakte spanning 1/ioo van die tussen A
en B. Bij aftakking op C en E is de spanning 1/io van de totale.
c. Normaalelementen (fig. 7 en 8) zijn bestemd voor nauwkeurige spanningsmetingen. Hun elektromotorische kracht is meestal gegeven in vier
decimalen. Bij het meten moet er op worden gelet, dat het normaalelement geen stroom mag voeren, aangezien de spanning daardoor sterk

Fig. 7. Onverzadigd normaalelement (Weston)
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Fig. 8. Binnenwerk van het normaalelement van fig. 7 (Weston)
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daalt. Als het element dus bij een meting gedurende het instellen geringe
stromen levert, moet men enige tijd wachten, opdat het zich kan her
stellen; daarna kan men een controlemeting doen.
Er zijn vooral twee typen normaalelementen in gebruik:
1°. het element van West on, dat elektroden van kwik en van
cadmium-amalgaan heeft, welke in een oplossing van cadmiumsulfaat
zijn geplaatst. De emk ligt bij de verschillende uitvoeringen tussen
1,0183 V en 1,0190 V. De twee belangrijkste typen van westonelementen
zijn het verzadigde en het onverzadigde. Het eerste blijft bij ver
schillende temperaturen verzadigd doordat er cadmiumsulfaatkristallen
in aanwezig zijn. Het bestaat uit twee glazen buisjes waarin de polen
zijn ondergebracht en die met elkaar zijn verbonden door een glazen
dwarsbuis. De cel is lastig te vervoeren, omdat hij niet geschud of scheefgehouden mag worden; hij dient dan ook alleen als standdaardcel voor
het ijken van andere normaalelementen. Daarbij moet hij in een oliebad
zijn geplaatst om de temperatuur zeer constant te kunnen houden; hij
is niet in een omhulsel gemonteerd. De onverzadigde cel (fig. 7 en 8)
bevindt zich in een metalen, houten of tegenwoordig meestal bakelieten
huis. De nauwkeurigheid is ongeveer 0,01%; het element mag geen
sterkere stroom voeren dan 100 pA. Bij temperaturen boven 4°C is de
oplossing niet verzadigd; de invloed van temperatuurveranderingen op
de spanning is te verwaarlozen. De cel mag alleen worden gebruikt bij
temperaturen tussen 4° en 40°C; boven 60°C smelt het amalgaam. Men
dient ook op te passen voor warmtestraling door lampen of verwarmings
toestel ien; verder mogen de twee benen tijdens een meting geen ongelijke
temperaturen krijgen. De omhullende luchtlaag binnen de bakelieten kap
gaat dit grotendeels tegen, bovendien bevindt zich in de cel van fig. 8 nog een
vrij dikke koperen mantel, die voor egalisatie van de temperaturen zorgt.
Er is een nieuwere uitvoering van het westonelement, waarbij het huis
cilindrisch is, terwijl de elektroden concentrisch zijn geplaatst.
2°. het element van Clark, dat elektroden van zink en geamalga
meerd platina heeft, geplaatst in een zinksulfaatoplossing. De emk is
bij 15°C 1,4324 V (bij enkele uitvoeringen 1,4326 V).
Dit element wordt vrijwel niet meer gebruikt.
d. Normaalcondensatoren hebben betekenis voor verschillende capaciteitsmetingen en brugschakelingen. Naar gelang van het diëlektricum
komen ze voor als mica-, als paraffine- en als gascondensatoren. Wat de
vorm betreft onderscheidt men plaat- en cilindernormaalcondensatoren.
Gas als isolatiemateriaal heeft het voordeel dat het de diëlektrische ver
liezen en de diëlektrische hysteresisverschijnselen beperkt. Daar de
diëlektrische constante van gassen echter kleiner is dan die van vaste
isolatiestoffen, worden de afmetingen groter. Voor metingen bij zeer
hoge spanningen vergroot men de doorslagspanning van een gascon
densator door deze onder te brengen in een gesloten huis, waarin lucht,
stikstof of koolzuurgas op een hoge druk is samengeperst.
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Fig. 9. Doorsnede
van een gasdrukcondensator
(Hartmann &
Braun)

Fig. 9 is de doorsnedetekening van een zeer grote
gascondensator, gevuld met C02 van 14 atmosfeer.
Deze condensator heeft een capaciteit van 65 pF, is
geschikt voor een bedrijfsspanning van 800 kV, is 4
'meter hoog en weegt 1500 kg. Hij wordt vooral ge
bruikt als vergeïijkingscapaciteit in hoogspanningsbrugmetingen o.a. in de brug van Schering (§ 50).
Tegen de invloed van elektrostatische velden worden
de normaalcondensatoren afgeschermd door een meta
len omhulsel. De nauwkeurigheid van de normaal
condensatoren is van dezelfde orde als die van de
hiervóór genoemde normaalweerstanden en normaalelementen.
Er zijn ook capaciteitsbanken uitgevoerd, waarbij
men de totale capaciteit kan veranderen door stoppen
in te zetten of uit te nemen; verder worden er geijkte
draaicondensatoren (fig. 10) voor meetdoeleinden
geleverd.

e. Normaal-zelfinducties en normaal-wederkerige
inducties bevatten één resp. twee spoelen, gewikkeld op
een materiaal (gewoonlijk porselein of marmer), dat
zeer weinig diëlektrische verliezen heeft en in het geheel geen magnetische
verliezen. Stroomverdringing (skineffect) wordt vermeden door het ge-

'tCWU\MCV4Sft*

Fig. 10. Variabele standaardcondensator (Philips).
Links: aanzicht; rechts: binnenwerk
bruik van „litzedraad”. Dit is draad, samengesteld uit een groot aantal
zeer dunne adertjes, die bovendien zó zijn gelegd, dat telkens andere
draadjes aan de buitenkant van de bundel liggen. De spoelen hebben
slechts één wikkellaag. Er zijn voor praktisch gebruik ook spoelen met een
aantal lagen van rechthoekige doorsnede, waardoor de lekfactor klein is.
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t. Variatoren. Als veranderlijke zelfinducties en
veranderlijke wederkerige inducties dienen de variato
ren. Hiermede kunnen deze grootheden continu tussen
twee grenzen worden gewijzigd. Fig. 11 toont schema
tisch een variator voor de zelfinductie. Binnen een
vaste spoel is een beweegbare aangebracht; de twee
spoelen zijn in serie geschakeld. Vallen de vlakken van
de windingen samen, terwijl hun wikkelzin tegengesteld Fig. 11. Beginselis, dan werken de velden elkaar tegen. In die stand schakeling van een
is de zelfinductie nul, wanneer de spoelen volkomen ge variator
lijk zijn; is dit niet het geval, dan heeft de zelfinductie in die stand haar
minimum waarde. Draait men de spoel 180°, zodat de windingen weer
samenvallen, doch tevens de wikkelrichting dezelfde is, dan is de zelf
inductie maximaal.
Fig. 12 geeft een afbeelding van een dergelijke variator. De vaste spoel
bevat vier, de draaibare twee afzonderlijke
windingen. Door veranderen van de scha
keling van de spoelen en verdraaien van
de binnenste spoel kan men zeer uiteen
lopende zelfinductiewaarden instellen.
Bij sommige variatoren hebben de spoe
len aftakverbindingen naar een contactplaat. Door het verstellen van het contact
?/
kan men meer of minder windingen inscha
kelen, zodat de zelfinductie van de spoel
Fig. 12. Variator
verandert.
(Hartmann & Braun)
Neemt men de spoelen in twee afzonder
lijke ketens op, dan is hetzelfde toestel bruikbaar als regelbare weder
kerige inductie.
§ 3. Schakeling van ampèremeters en voltmeters
a. Ampèremeters. Een ampèremeter wordt zo in de stroomketen ge
schakeld, dat de te meten stroom door het instrument vloeit (fig. 13).
Hij staat dan in serie met het verJ
bruikstoestel, waarvan de opgeno
<*>
0
1
men stroom moet worden gemeten
of met de stroombron, waarvan men
§?!/>
co ui
de afgegeven stroom wil kennen.
Voor het meten van kleine stromen
0
dienen milli-ampèremeters, voor nog
kleinere stromen micro-ampèremeFig. 13. Algemene schakeling van
ters.
een ampèremeter
Een ampèremeter moet een kleine
weerstand hebben, opdat het in de meter optredende spanningsverlies
en het energieverlies klein zijn. Om een uitwijking van de wijzer te
veroorzaken, bevat de meter één of meer spoelen, waar de te meten
CEO
Wl-
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stroom doorheen vloeit. Bij een
kleine weerstand is het aantal
windingen op de spoel in de regel
rs
gering; er is echter steeds een
zeker aantal ampèrewindingen
nodig om voldoende werking te
kunnen verkrijgen.
Fig. 14. Schakeling van een ampèremeter
Daaruit volgt in het algemeen,
met shunt
dat meters voor kleine stromen
meer windingen nodig hebben en dus ook naar verhouding een grotere
weerstand hebben.
De meetgrens (ook: meetbereikof
• •
meetgebied) van een ampèremeter, d.i.
de stroomsterkte waarbij de wijzer zijn
• »
volle uitslag heeft, is bepaald door de
r \
constructie van het instrument. De
SMjte»
meetgrens van een gelijkstroom-ampèremeter kan worden verhoogd door het
aanbrengen van een shunt of aftakf?;-''
:
w eer stand, d.i. een met de meter
m o ®
parallel geschakelde weerstand (fig. 14
% 9
& i
en 15). De grootte van deze weerstand
kan men als volgt berekenen: IsA?«de
meterweerstand en Rs die van de shunt, Fig. 15. Shunts voor ampèremeters
dan is de hoofdstroom:
(Trüb Tauber)
Js

i—gTKinnnnr-5^
v

^2^

ifilS!
k

!

Ra + Ri
Ra + Rt
P
^a ^ ~T
J?
Rs
Ia
Rs
De laatste breuk geeft aan hoeveel maal de meetgrens is vergroot,
nadat de shunt is aangebracht. Als men de shuntweerstand wil berekenen,
kan men uitgaan van de eis dat de te meten stroom n maal zo groot
moet zijn als de normale meetgrens van de ampèremeter. Uit boven
staande formule is dan gemakkelijk af te leiden:
I=

Ra
Rs = n — 1
Vooral voor grote stromen krijgt de shunt een zeer geringe weer
stand. Daardoor is.tevens weer aan de eis voldaan dat de totale weer
stand van een stroommeter (in dit geval ampèremeter mèt shunt) gering
moet zijn.
Een grote stroom mag de shuntweerstand niet noemenswaard in tem
peratuur doen stijgen. De shunts worden dan ook zó uitgevoerd, dat haar
afkoeling zeer goed is. Daartoe bevestigt men tussen twee zware aansluitblokken van koper of messing de eigenlijke shuntweerstand in de vorm
van platen of staven van een materiaal met zeer geringe temperatuurcoëfficiënt, b.v. manganine. De shunt wordt in de hoofdketen opgenomen
20
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en de ampèremeter wordt op twee kleine aansluitschroeven verbonden.
De verbindingsdraden tussen shunt en meter zijn mee in aanmerking
genomen bij de berekening van de shunt. Inkorten, weglaten of vervangen
van die verbindingsdraden heeft, wegens de vrij kleine weerstand van
de meter zelf, een aanzienlijke miswijzing ten gevolge, omdat dan de
weerstandsverhouding tussen shunt en metertak niet juist meer is. Vaak
neemt men in de ampèremetertak nog een vaste weerstand op; zie hier
voor fig. 18 blz. 24.
Elke meter heeft een bepaald eigen verbruik. Hieronder verstaat
men het vermogen, dat in de meter in warmte wordt omgezet. De
grootte ervan is bepaald door de doorgaande stroom en de weerstand
van de meter en bedraagt I2Ra watt. Men streeft er steeds naar, het
vermogen van een meter zo gering mogelijk te houden.
Brengt men een shunt aan bij een ampèremeter, dan volgt uit de
hiervóór afgeleide vergelijkingen dat voor een n-voudige vergroting van
de meetgrens de weerstand van meter mèt shunt n maal zo klein is als
de weerstand van de meter zelf.
Het totale vermogen van de meter met shunt is dus:
nI2Ra
Door het verhogen van de meetgrens tot een n maal zo grote waarde
wordt dus ook het totale voor het meten nodige vermogen n maal zo
groot.
Shunts worden aangeduid door hun continu toelaatbare stroom en
door het spanningsverschil, dat daarbij aan de shuntklemmen optreedt.
Daaruit kan men de shuntweerstand berekenen. Zo heeft b.v. een shunt,
aangeduid met 600 A, 150 mV een weerstand van 250. ÏO-6 D. De kleinst
gebruikelijke waarde van het spanningsverschil is 30 a 60 mV. Weerstan
den, aangeduid met l50mV, gelden als groot; die met 300mV worden
alleen in bijzondere gevallen toegepast en dan nog slechts voor maximaal
l 000 A; bij dergelijke waarden is de warmte-afvoer nl. zeer moeilijk.
Tot 50 A bestaan de shuntweerstanden uit draad of dunne strippen.
Het geheel wordt met het oog op de stevigheid bevestigd op een plaat
van isolatiemateriaal of met twee isolatoren op een metalen grondplaat.
Voor stroomsterkten boven 100 A neemt men uitsluitend strippen of
platen van weerstandsmateriaal, waarbij tevens al op goede ventilatie
moet worden gelet. Voor nog grotere stromen neemt men tegenwoordig
weer ronde staven van 5 tot 8 mm diameter, die parallel zijn geschakeld.
Er zijn shunts gemaakt voor stromen tot 20 000 A, waarbij de stroom
dichtheid ten hoogste 0,3 A/mm2 is en de spanning 5 mV.
Een shunt kan afzonderlijk worden gemonteerd. Dit biedt de moge
lijkheid, het meetinstrument aan te brengen op een plaats,- waar de
aflezing gemakkelijk is (b.v. op een schakelbord), zonder dat men genood
zaakt is, zware toevoerleidingen op de meter aan te sluiten.
Vaak ook wordt de shunt in het meterhuis ondergebracht. Bevat de
meter slechts één shunt, waardoor hij een vaste meetgrens heeft, dan
21
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wordt ook de schaal van de meter voor die meetgrens geschikt gemaakt.
In laboratoriummeters brengt men dikwijls een aantal shunts aan
om de meter naar behoefte voor verschillende stromen te kunnen ge
bruiken (zie o.a. fig. 19, blz. 25). Bij gebruik van elk van deze meetgrenzen
hebben de deelstrepen van de schaal telkens een andere waarde. Men
geeft dan de z.g. meterconstante aan, waarmee de aflezing moet
worden vermenigvuldigd om de juiste stroomwaarde te vinden.
Als b.v. een ampèremeter ingebouwde shunts heeft voor meetgren
zen 1, 10 en 50 A, dan kan een schaal van 0 tot 10 worden aangebracht.
Bij gebruik van de shunt voor 1 A is de constante dan 0,1; voor de
shunt van 10 A is c = 1 en voor de derde meetgrens wordt c = 5.
In de thans geldende voorschriften voor meetinstrumenten (zie blz. 50)
wordt aangegeven, dat de afstand tussen twee deelstrepen alleen mag zijn
l,2 of 5 maal de eenheid van de te meten grootheid, dan wel een decimaal
veelvoud of een decimaal gedeelte van die waarden. De constante is dan
steeds een eenvoudig getal.
Bij een draaispoelmeter (zie § 13c) veroorzaakt de aanwezigheid van
een shunt tevens demping van het bewegend systeem; hiervan wordt
in vele gevallen nuttig gebruik gemaakt door de shuntweerstand zo te
kiezen, dat het dempende koppel (§ 5) een geschikte grootte heeft.
Het meetgebied van elektromagnetische ampèremeters (Iioofdst. V)
wordt niet door middel van shunts vergroot. Het aantal AW, dat nodig is
om het bewegende systeem van deze meters tot volle uitslag te brengen,
is bij een bepaalde meterconstructie voor alle meetgebieclen gelijk;
m. a.w. kleine meetgebieden vereisen veel windingen, bij grote meetgebieden kan met weinig windingen worden volstaan. Het gevolg is,
dat een meter met klein meetgebied vaak een grote weerstand bezit.
Aan de bijbehorende shunt zou dientengevolge eveneens een betrekke
lijk hoge weerstand moeten worden gegeven; het vermogens- en het
spanningsverlies zouden daardoor te groot worden (zie verder Hoofdst. V).
Bij de draaispoelmeters (§ 13) doet zich dit bezwaar niet voor, omdat
de weerstand van het meetsysteem klein is; de voor verschillende meet
grenzen nodige shunts behoeven dan ook slechts een kleine weerstand
te hebben. •
In wisselstroomschakelingen kan het gebruik van shunts bezwaren
hebben. De impedantie van sommige meters verandert met de uit
wijking; de shunt heeft een constante, niet-inductieve, weerstand.
Wel kunnen de meters voor wisselstroom met bijbehorende shunts
worden geijkt; men kan echter niet een bepaalde shunt voor verschil
lende meters gebruiken en evenmin de shuntweerstand voor wissel
stroom eenvoudig met de hiervóór afgeleide formule berekenen.
Wenst men in een wisselstroomschakeling de meetgrens van een
ampèremeter te verhogen, dan past men meestal stroomtransformatoren
toe (zie § 4).
b. Voltmeters zijn in het algemeen op dezelfde wijze gebouwd als
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ampèremeters. Ze worden echter tus
sen de twee leidingen geschakeld,
in
dus parallel met de verbrui kst oestelV
len (fig. 16). De door het instrument
gaande stroom is evenredig met de
I
0klemspanning, zodat er op de meter
direct een schaal in volts of milliFig. 16. Algemene schakeling van
een voltmeter
volts kan worden aangebracht.
Voltmeters behoren een grote weer
stand te hebben, opdat ze geen sterke stroom opnemen, wat energie
verlies zou betekenen; ook zou tengevolge van die stroom tevens een
extra-spanningsverlies in de toevoerleidingen ontstaan. Naarmate het
instrument bestemd is voor het meten van hogere spanningen, moet ook
de eigen weerstand groter zijn.
De meetgrens van een voltmeter wordt verhoogd door een voor
schakel weerstand (R in fig. 17), die in serie met de meter wordt ge
schakeld. Deze weerstand heeft dus
0feitelijk tot doel, bij een spanning
J
hoger dan die, waarvoor de voltme
Éd ter is gebouwd, de stroom te beper
R
§s ken tot de waarde die nodig is voor
de volle wijzeruitslag.
Rm(V
Het doel van de voorschakelweerstand kan ook zó worden opgevat,
0dat in deze weerstand een dusdanig
Fig. 17. Schakeling van een volt
spanningsverlies moet optreden, dat
meter met voorschakelweerstand
de meter aan zijn klemmen geen gro
tere spanning krijgt dan overeenkomt met de waarde, waarbij de volle
uitslag optreedt.
Is de meterweerstand Rm en de voorschakelweerstand R dan mag de
voltmeter, waarvan de meetgrens E volt is, een stroom voeren, groot:
E
/ = ——. Mèt voorschakelweerstand R kan dus een spanning worden

m

1°

Rm

R+ R
R + Rm
—- E. De meetgrens is
Rm
Rm
maal zo groot geworden. Hieruit volgt, dat voor het «-maal verhogen
van de meetgrens een voorschakelweerstand nodig is met een waarde:

gemeten groot: (R + Rm) I =

Rm[n — !)•
De voorschakelweerstand heeft nog een ander doel. Wanneer de
meter stroom voert, wordt het spoeltje een weinig verwarmd, zodat
zijn weerstand toeneemt en de bij een bepaalde spanning opgenomen
stroom vermindert; er ontstaat dus een zekere miswijzing. Daar de
koperdraad, waarvan het spoeltje wordt gewikkeld, een temperatuurcoëfficiënt 0,004 heeft, veroorzaakt één graad temperatuurstijging
reeds een miswijzing van 0,4%. Men past de voorschakelweerstand
23

A, §3
dan ook niet alleen toe om de meetgrens te verhogen, maar geeft elke
meter, óók die voor lage spanningen, steeds een spoeltje met weinig
weerstand en bouwt een grote voorschakelweerstand in. Deze kan,
door geschikte keuze van het materiaal, gemakkelijk zo worden uit
gevoerd, dat zijn weerstand niet stijgt bij verwarming; bovendien kan
men hem zo monteren, dat hij goed wordt gekoeld. De weerstandstijging
van het meetspoeltje bij stroomdoorgang heeft dan slechts een uiterst
geringe invloed op de totale meterweerstand.
Om dezelfde reden wordt
vaak bij ampèremeters, die op
[0
een shunt zijn aangesloten, een
voorschakelweerstand in de
ampèremetertak aangebracht
A
(fig. 18).
Soms wordt het spoeltje zelf
Fig. 18. Ampèremeter met serieweerstand
en shunt
van weerstandsdraad gewik
keld; dit blijkt echter prakti
sche bezwaren te hebben, o.a. wegens de stugheid van het materiaal.
De voorschakelweerstanden, die, evenals de shunts bij ampèremeters,
öf als afzonderlijke apparaten uitgevoerd, óf ingebouwd zijn, vervaar
digt men, als ze voor nauwkeurige meters dienen, van manganine of
constantaan. Ze worden op buizen of op ramen gewikkeld.
Evenals bij een ampèremeter met shunt is bij een voltmeter met
voorschakelweerstand het totale eigen verbruik groter dan dat van de
meter alleen. De weerstand van meetsysteem plus voorschakelweerstand
is n maal zo groot als die van de meter zelf. Het totale verbruik wordt dus
l\nRm)
Het is dus n maal zo groot als het vermogen van het meetsysteem.
Het gebruik van voorschakelweerstanden voor wisselstroommeters brengt als moeilijkheid mee, dat de klemspanning van de
meter niet in faze is met die van de voorschakelweerstand. Als de impe
dantie van de meter verandert met de uitslag, bestaat er dus geen vaste
verhouding tussen de meterspanning en de te meten spanning. Wan
neer echter de voorschakelweerstand zeer groot is ten opzichte van de
weerstand van het meetspoeltje, kan de fout worden verwaarloosd.
Voor meetgrensverandering bij wisselstroomvoltmeters worden boven.dien vaak spanningstransformatoren gebruikt (zie §4).
c. Volt-ampère-meters zijn dubbele instrumenten, waarbij eenzelfde
kast een voltmeter en een ampèremeter bevat. Tegenwoordig zijn het
gewoonlijk meters met één meetsysteem, dat voor verschillende doel
einden kan worden gebruikt. Door omschakeling worden al dan niet
shunts of/en voorschakelweerstanden in bedrijf gebracht, zodat men
een dergelijke meter als milli-ampèremeter, milli-voltmeter, ampèremeter
voor verschillende meetgrenzen en voltmeter voor verschillende meetgrenzen kan gebruiken (fig. 19).
,
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Fig. 20 toont de schakeling van
de in fig. 19 afgebeelde meter. De
linker serie weerstanden R\ t/m
R5 vormt een stel shunts voor
gebruik als ampèremeter; de rech
ter serie Ri t/m R4' bevat voorschakelweerstanden bij gebruik als
voltmeter. Bij de genummerde
contacten van de ingebouwde omFig. 19. Volt-ampère-meter
schakelaar zijn de meetgrenzen
(Hartmann & Braun)
aangegeven.
Staat de draaibare arm b.v. op
<S)+
contact 5 links, dan gaat een deel
van de hoofdstroom van de plus{^Ulr-AAAAn1klem over P door de weerstand
p
R
Qr—1
7?5 en over de contactarm naar de
A V
minklem. Deze weerstand vormt
r;
R,
0.003Q0.03
nu de shunt voor de meetgrens
©0.3
0.03©
r'2
15 A. Op deze shunt is tussen de
r2l
®3_
0.3 ©
punten P en 5 de meetketen af
r'3
R3
3©
@30
getakt, die loopt over P, R,
R5
300
meetsysteem, Q, R\, R2, R3, R4.
r;
R.___
Zet men de arm op een van de
contacten 4, 3 of 2, dan wordt de
Fig. 20. Schakeling van de meter vol
gens fig. 19 (Hartmann & Braun)
shunt vergroot met resp. de waar
den 7?4, Ra + i?3 en Ra + R3 + R2>
terwijl de weerstand in de metertak kleiner wordt.
Als de arm op contact 5 rechts wordt gezet, is de meetketen:
-{-klem, P, R, meetsysteem, Q, R\, R2) Rz, Ra, contactarm, —klem
De totale voorschakelweerstand bepaalt nu de meetgrens op 300 V. Door
draaien van de arm naar de contacten 4, 3 of 2 vermindert men telkens de
voorgeschakelde weerstand, zodat het meetgebied wordt verlaagd. Bij de
schakeling als voltmeter blijven parallel met de tak PQ nog de weer
standen Ri tot en met R5 ingeschakeld. De bedoeling hiervan is ener
zijds, de omschakeling als ampèremeter of voltmeter mogelijk te maken,
om geschikte waarden voor alle weerstanden te kunnen kiezen en daar
naast om de demping te verbeteren (vgl. blz. 77 en 87).
Staat de omschakelaar op contact 1, dan is het meetsysteem, met zijn
vaste voorschakelweerstand R, direct in P en Q op de netklemmen aan
gesloten parallel met de totale shunt, gevormd door R\ t/m R5. Daar
door is het een millivoltmeter voor 30 mV en tevens, ten gevolge van de
keuze van de verschillende weerstanden, een milli-ampèremeter voor 3 mA.

r

§ 4. Meettransformatoren
a. Spanningstransformatoren. Voor spanningsmetingen in hoogspan
ningsnetten worden spanningstransformatoren toegepast. Hierbij
25'
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is het niet alleen de bedoeling, voltmeters met normale meetgrenzen
te kunnen gebruiken voor het meten van hoge spanningen, maar vooral
ook een veilige meetketen te verkrijgen. De scha
keling van een spanningstransformator toont
fig. 21. De secundaire wikkeling moet steeds ge
aard zijn en wel om twee redenen:
1 °.. de potentiaal is dan in geen enkel punt van
die keten hoger dan de secundaire spanning van
de transformator,
2°. bij eventuele doorslag tussen hoog- en
rAAAAAHH"
laagspanningswikkeling treedt er terstond aardsluiting op, zodat er geen hoge spanning op de
meetketen kan staan.
Aangezien de primaire keten direct van de
hoofdleidingen is afgetakt, moeten veiligheden
Fig. 21. Algemene scha worden opgenomen, die de transformator, bij een
keling van een span
daarin optredend defect, afschakelen *). Deze
ningstransformator
hoogspanningsveiligheden zijn vrij duur; daarom
plaatst men meestal nog in de niet-geaarde secundaire leiding een gewone
schroefveiligheid. Een sluiting in de voltmeter of in de leidingen naar die
meter doet dan niet direct de dure hoogspanningsveiligheden doorsmelten
en deze behoeven alleen de transformator zelf te beveiligen.
Bovendien kan het gemakkelijk voorkomen, dat bij een secundaire
kortsluiting de primaire stroom zo zwak is, dat de hoogspanningsveiligheid niet doorsmelt. De secundair aangebrachte smeltstop moet dan de
kortsluiting afschakelen.
De spanningstransformator is eenvoudig te beschouwen als een nor
male transformator van gering vermogen, waarbij in dit geval echter
een nauwkeurige spanningsverhouding belangrijker is dan een gering
vermogensverlies. De normale waarde voor de secundaire spanning is
100 V; bij schakeling tussen faze en aarde 100\/3 V. Het vermogen zou
niet groter behoeven te zijn dan voor voeding van één voltmeter, dus
slechts enkele watts. Men gebruikt echter meestal transformatoren van
b.v. 100 VA en sluit daarop vaak meer dan één voltmeter aan, benevens
spanningsspoelen van watt- en kilowattuurmeters, relais e.d.
In de klassieke uitvoering van fig. 22 heeft een éénfaze-spanningstransformator twee hoogspanningsisolatoren, omdat de beide aansluitleidingen van elkaar en van aarde geïsoleerd moeten zijn, en twee laagspanningsisolator'en.
De genormaliseerde aanduiding voor de aansluitklemmen is bij éénfaze-spanningstransformatoren: primair U en V, secundair u en v. Als
één pool niet geïsoleerd is worden de letters U en X resp. u en x gebruikt.
Bij driefaze-spanningstransformatoren worden de primaire klemmen
*) Volgens V 1041 moeten spanningstransformatoren tot 30 kV beveiligd wor
den met smeltveiligheden of een automatische schakelaar.
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gemerkt met U, V, W, de secundaire met u, v, w; een primair sterpunt
met: M^, het secundaire sterpunt met: mv of met het teken
Voor driefazenetten zijn twee scha
kelingen mogelijk. De meest voorko
mende is die, waarbij drie éénfazetransformatoren in ster of in driehoek
zijn geschakeld of waarbij drie spoelen
op een drievoudige kern zijn aange
bracht, evenals bij de normale driefasentransformatoren. Het is echter ook
mogelijk de drie spanningen om te zet
ten met behulp van twee éénfazetransformatoren in z.g. open schakeling
of V-schakeling (fig. 23).
In het vectordiagram van fig. 24 zijn
de drie primaire spanningen Eiv Ei„ en
Eia uitgezet. De beide primaire spoelen
zetten de spanningen E/1 en Eom in
Ei' en E2'. Uit fig. 24 blijkt:
E% —
(Ei' + E2')
Fig. 22. Eénfaze-spanningstransDe uitgevoerde constructie laat zien,
formator (Smit Nijmegen)
dat E2 inderdaad evenredig is met de
primaire spanning Ei^ en dat in het vectordiagram deze secundaire span
ning de juiste stand inneemt.

K
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|Ef i

Eia

II

L___Efa'
Er,

e;
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II
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0.0

0
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]

Fig. 23. V-schakeling van een spanningstransformator

Fig. 24. Vectordiagram der
spanningen bij een spanningstransformator in V-schakeling
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Als er meer dan één vokmeter of relais moet worden aangesloten
op een spanningstransformator, schakelt men de meters of relais parallel,
opdat alle eenzelfde klemspanning hebben.
Spanningstransformatoren worden aangeduid met hun spannings
waarden, b.v. 10 000/100 V, 50 000/100 V.
b. Stroomtransformatoren. Voor het meten van stromen in hoogspanningsleidingen dienen stroomtransformatoren. Bij gebruik
hiervan beschikt men, evenals bij de spanningstransformatoren, over
een veilige meetketen. Bovendien echter worden de stroomtransforma
toren niet alleen in hoogspannings-, maar ook
in laagspanningsketens toegepast om sterke
^AAA----- stromen te meten met ampèremeters, die voor
stromen zijn gebouwd. De normale
rAAAArH11' zwakke
waarde voor de secundaire stroom van een
J2
stroomtransformator is 5 A. De schakeling is
die van fig. 25.
Voor speciale gevallen vervaardigt men
stroomtransformatoren met afwijkende secun
daire stroom. Als b.v. de afstand tussen de trans
Fig. 25. Algemene scha
formator en een beveiligingsrelais groot is past
keling van een stroom
transformator
men vaak secundaire stromen toe van 1 A of
lager.
De primaire spoel wordt in de hoofdketen opgenomen en voert
dus de te meten stroom IHet opgewekte veld veroorzaakt in de
secundaire spoel een stroom I2 die door de ampèremeter wordt aange
wezen. De primaire stroom wordt dus door de netbelasting bepaald en
er ontstaat een secundaire stroom die evenredig is met de primaire.
De genormaliseerde aanduidingen van de aansluitklemmen zijn
primair K en L, secundair k en 1.
De transformator behoort zó te zijn uitgevoerd, dat hij, evenmin
als een gewone ampèremeter, invloed van betekenis heeft op de netstroom: zijn impedantie mag in bedrijf niet groter zijn dan die van een
normale ampèremeter. Daarom heeft de primaire wikkeling slechts
weinig windingen van dik draad. De verhouding tussen primaire en se
cundaire stroom is bepaald door de verhouding der windingstallen en
wel geldt:

h

n2
h
iVi *
Een stroomtransformator wordt aangeduid met zijn stroomwaarden,
b.v. 100/5 A, 5/5 A enz.
Uit de aard der zaak worden geen veiligheden in de primaire keten
opgenomen, omdat ze dan in de hoofdstroom zouden zijn geschakeld.
Maar ook secundair mogen geen veiligheden voorkomen, omdat het ver
breken van de secundaire keten vooral moet worden vermeden.
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Bij de in bedrijf zijnde stroomtransformator heffen de invloeden van
primaire en secundaire ampèrewindingen elkaar nl. bijna geheel op.
Daardoor is het resulterende veld zeer gering, zodat juist de kleine
spanning wordt geïnduceerd, die nodig is om de stroom voor de ampèremeter te leveren. Wordt echter de secundaire keten verbroken, dan ver
dwijnen de secundaire ampèrewindingen. Het nu alléén aanwezige pri
maire veld, dat door de bedrijfsstroom wordt opgewekt, kan een aantal
nadelige gevolgen hebben:
1°. Het veroorzaakt een aanzienlijke stijging van de ijzerverliezen in
de kern, zodat deze te warm wordt en zelfs de isolatie van de windingen
kan verbranden. Bij stroomtransformatoren in olie of in massa (zie
blz. 33) kan deze ontploffen. Er zij opgemerkt, dat tegenwoordig de
stroomtransformatoren vaak zo worden uitgevoerd, dat ze tegen dit
sterke veld bestand zijn.
2°. Het sterke veld induceert, zowel secundair als primair, hogere
spanningen dan er gedurende het normale bedrijf in optreden. Voor de
secundaire keten betekent dat kans op doorslaan van de windingen; voor
de primaire is het een zelfinductiespanning, zodat de transformator nu een
grote impedantie vertegenwoordigt. Ook kunnen overspanningen ontstaan.
3°. Plotseling stootsgewijze toenemen van het veld kan een zo sterke
magnetisatie in één richting veroorzaken, dat er remanent magnetisme
overblijft, waardoor later een miswijzing optreedt.
Uit een en ander blijkt wel, dat de secundaire keten van de stroom
transformator nooit open mag zijn, ook niet gedurende de montage.
Meestal levert de fabriek de transformator dan ook met kortgesloten
secundaire keten en deze kortsluiting behoort pas te worden opgeheven,
als de ampèremeter met de klemmen van de transformator is verbonden.
Evenzo moet men, voordat men een meter losneemt, een kortsluit ver
binding aanbrengen.
Het vermogen van een stroomtransformator is, evenals dat van een
spanningstransformator, zeer gering. De stroomtransformatoren worden
gewoonlijk uitgevoerd voor het aansluiten van ten hoogste drie stroomspoelen van meters, relais e.d. De normale waarden van het vermogen
liggen dan ook tussen 5 en 60 VA.
Bij het aansluiten van meer dan één stroomspoel worden die spoelen
in serie geschakeld, opdat de stroom door elk van de spoelen dezelfde
waarde heeft. Bij een zeer kleine secundair aangesloten weerstand
is de stroom, behoudens een geringe toelaatbare fout, onafhankelijk
van die weerstand en bedraagt steeds 5 A, als de primaire stroom zijn volle
waarde heeft. Men bereikt dit door de secundaire spoel een vrij grote
impedantie te geven. Zou de secundaire weerstand te groot zijn, dan is er
niet meer aan de voorwaarde van juiste secundaire stroom voldaan.
Lange verbindingsleidingen tussen transformator en ampèremeter kun
nen dan ook invloed uitoefenen op de aanwijzing van de laatste. In het
algemeen hangt de fout af van de belastingweerstand. Lange leidingen
vertegenwoordigen bovendien reeds een aanzienlijke belasting. Als b.v.
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een ampèremeter door twee, elk 20 meter
lange, draden van 4 mm2 is verbonden
met een stroomtransformator, nemen
deze draden, die samen ongeveer een
weerstand van 0,17 Ü hebben, bij 5A
reeds een vermogen op van 4,25 W.

Voor het meten van de drie stromen in
een draaistroomnet kunnen drie afzon
derlijke of tezamengebouwde stroomtransformatoren worden gebruikt. Het is
Fig. 26. Schakeling van drie am
echter ook mogelijk in een draaistroompèremeters op twee stroomtransdrieleidernet op twee stroomtransformaformatoren
toren drie ampèremeters aan te sluiten
(fig. 26), omdat de som van de drie stromen op elk ogenblik nul is. De
ampèremeters Ai, A2, en A3 wijzen hier resp. de stromen I\, ƒ? en I3 aan.

<5h

—■

c. Miswijzing. Er kunnen bij gebruik van meettransformatoren
miswijzingen ontstaan, doordat:
1°. de transformatieverhouding niet juist is,
2°. de fazeverschuiving tussen primaire en secundaire grootheden
afwijkt van 180°, ten gevolge waarvan in het gebruikelijke transformatordiagram de richtingen van die grootheden niet samenvallen.
Onder de overzettingsfout (spanningsfout of stroomfout)
bij een meettransformator verstaat men de afwijking van dc secundaire
spanning, resp. de secundaire stroom, uitgedrukt in procenten van de
theoretisch juiste waarde. Men rekent deze fout positief, resp. negatief,
als de werkelijke secundaire spanning of stroom hoger resp. lager is dan
het nominale bedrag. Wanneer b.v. een spanningstransformator
10 000/100 V, die op de juiste primaire spanning is aangesloten, een
secundaire spanning levert van 98 V in plaats van 100 V, dan is de
overzettingsfout — 2%.
Onder de fouthoek <5 verstaat men de fazeverschuiving tussen de
secundaire en de primaire stroom van een stroomtransformator resp.
die tussen de secundaire en de primaire klemspanning van een spannings
transformator. De secundaire grootheden worden hierbij zó ingevoerd,
dat ze bij <5 = 0 met de primaire in faze zouden zijn. <5 wordt in minuten
aangegeven en positief genoemd, als de secundaire grootheid vóórijlt bij
de primaire.
Fig. 27 stelt het vectordiagram voor van een belaste spanningstrans
formator.
De secundaire stroom 12 ijlt in het algemeen na bij de klemspanning
Ejc2', de laatste heeft een andere grootte dan de secundair geïnduceerde
emk £2 en heeft ten opzichte ervan tevens een faseverschuiving. Uit de
constructie van de ampèrewindingenfiguur x) volgt de primair opgenomen
0 Zie Bouwman en Cazemier; „Transformatoren”.
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Fig. 27. Vectordiagram van een belaste spanningstransformator

stroom I]; de primaire emk heeft een andere grootte dan de primaire
klemspanning en is er niet mee in fase. De fouthoek <5 is in deze figuur de
faseverschuiving tussen Eux en — EDe spanningsfout / wordt gevonden
door — E/c0 om te cirkelen op E^.
Fig. 28 is het vectordiagram van een stroomtransformator bij belasting.
De fouthoek d komt hier
AW!
in voor als de hoek tussen
— Io en I\.
De stroomfout / volgt uit
liet algebraïsche verschil
tussen 11 en Io en is even
eens in het diagram aan
gegeven.
Bij wegvallen van de se
cundaire stroom (zie blz.
29) blijft alleen A Wi over,
zodat de magnetiseringsampèrewindingen nu gelijk
worden aan AW\ wat een
aanzienlijke stijging van
de inductie betekent.

\s
n

0o

f

AWr
0 \

-jN
E,

^2

N

02

V

Aw^
Fig. 28. Vectordiagram van een belaste stroom
transformator

Als voorbeeld van de in
vloed van de verschillende fouten bij meettransformatoren is in fig. 29
de schakeling getekend van een wattmeter, die is aangesloten over een
stroom- en een spanningstransformator mét transformatieverhoudingen
groot resp. Ti =

h
h

en Te =

£9

Ei

De meter moet dan aanwijzen TiTeEiI\

cos (p. Stellen we de fouthoeken <5* en öe, en geven we de overzettingsfouten aan als verhoudingsgetallen /* en fe dan is in het vectordiagram van
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^vwwvt
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Te

VWV\A-|^

WATTMETER

Fig. 29. Schakeling van een wattmeter, aangesloten
op twee meettransformatoren
Fig. 30. Vectordiagram bij de
wattmeterschakelingvan fig.29

fig. 30 met inachtneming van het juiste teken voor de overzettingsfouten:
/2 = (1 + fi)TiIi en 2T2 = 0 4- fe)TeEi
zodat de aanwijzing van de wattmeter is:
(1 + fi)Tt( 1 + fe)TeEiIi cos {tp + öe — öt).
Bij goede meettransformatoren zijn ./ en ö zó klein, dat de meet
instrumenten niet tegelijk met de meet transformator behoeven te wor
den geijkt.
Bij nauwkeurige ijkingen echter kan men niet de fout bepalen door
een meter mèt transformator te ijken, daar de grootte van de fout
wordt bepaald door vormen van het type cos (<p -f ö) e.d.
Voor meettransformatoren worden in Nederland de Duitse voorschrif
ten aangehouden (,,Regeln für Messwandler” VDE 0 414/7.56). Hierbij
zijn de transformatoren in klassen ingedeeld, die men aanduidt met een
getal, dat tevens de toelaatbare procentuele overzettingsfout aangeeft
bij belasting met de nominale stroom, waarbij de stroomtransformatoren
van de klassen 1 tot en met 3 continu tot 1,2 In en die van de klassen
0,1 G tot en met 3 G continu tot 2 In belastbaar zijn x).
De spanningstransformatoren van alle klassen zijn continu tot 2 En
belastbaar.
Deze klasse-aanduidingen en de daarbij toegelaten fouten zijn ver
zameld in nevenstaande tabel.
De laagste klassenummers betreffen toestellen voor nauwkeurige
metingen; 1% is toelaatbaar voor vermogens- en arbeidsmetingen;
3% en 10% zijn voornamelijk bestemd voor transformatoren, die relais
J) De letter G (Groszbereich) duidt op het feit, dat de desbetreffende meet
transformatoren tweevoudig overbelastbaar zijn.
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Foutgrenzen van stroomtransformatoren van de klassen 0,1.. .3 en 0,1 G.. .3 G
± hoekfout in minuten bij

± stroomfout in % bij

Klasse

0,05 1 „ 0.1 /„ 1.2/» 0.5 In 1 /« 1,2 In 2 In 0,05 In 0,1 /„ 0,2 /„ 0,5 /Ti 1 In 1.2/» 2 In
0,1

0,25
0,5
1.0
2,0

0.2
0,5

1
3
0,1
0,2
0,5
1
3

0,2
0,35
0,75
1,5
3,0

G
G
G
G
G

0,4
0,75
1,5

0,25
0,5
1.0
2,0

0,2
0,35
0,75
1.5
3,0

10
20
60
120

0,1

0,1
0,2
0,5
1,0
3,0
0,1
0,2
0,5
1,0
3,0

0,2
0,5
1,0

0,1
0,2
0,5
1,0

15
30
90

5
10
30
60

8

15
40
80

5

10
30

60

10

8

5

5

20
60

15

10

10

40
80

30
60

30
60

120

Foutgrenzen van spanningstransformatoren
± spanningsfout in %

± hoekfout
in min.

Klasse

spanning

0,1
0,2
0,5
1
3

0,8-1,2 En

0,1

5

id.
id.
id.

0,2
0,5
1,0
3,0

10

1,0 En

20
40

voeden. Bij stroomtransformatoren wordt een grotere fout toegelaten,
naarmate de belasting een kleiner deel van de nominale is.
De in de verschillende kolommen van bovenstaande tabellen aangege
ven percentages gelden ten opzichte van de in de kop genoemde belas
tingen.
Voorbeeld: een stroomtransformator klasse 0,1 voor een nominale
stroom van 5 A mag, bij een belasting 0,1
In = 0,5 A, hoogstens een fout vertonen
groot i 0,25% van 0,5 A.
d. Uitvoering van meettransformatoren.
De uitvoering van spanningstransfor
matoren voor niet zeer hoge spanningen
komt vrijwel overeen met die van de gewone
sterkstroomtransformatoren voor klein ver
mogen. Voor isolatie dient bij lage spanningen
lucht; vaak wordt voor spanningen tot 10 kV
massakoeling toegepast (fig. 22, blz. 27); bo
ven 10 kV oliekoeling. Deze laatste heeft
tevens als voordeel, dat de ontwikkelde
warmte door circulatie wordt afgevoerd. Na
deel van massa-isolatie is, dat de slechte
warmtegeleiding ervan plaatselijke verhitting
kan bevorderen.

Fig. 31. In giethars gevatte
spanningstransformator
(AEG)
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Fig. 32. Principeschema
van een capacitieve spanningstransfonnator
(AEG)

1

Fig. 33. Capacitieve spanningstransformatoren 220 kV (AEG)

Er zijn bovendien olie-arme en ook geheel in porselein of giethars ge
vatte spanningstransfonnatoren ontwikkeld waarbij oliebrand wordt
beperkt of voorkomen (fig. 31).
In deze figuur is tevens de ontwikkeling van de uitvoering van spanningstransformatoren aangegeven.
Inductieve spanningstransfonnatoren worden voor spanningen hoger
dan 220 kV meestal niet meer toegepast. Boven 110 kV wordt reeds veelal
gebruik gemaakt van capacitieve spanningstransfonnatoren waarvan
fig. 32 het principeschema en fig. 33 een uitvoeringsvorm geeft.
Uit fig. 32 blijkt dat deze spanningstransformator in wezen een capaci
tieve spanningsdeler is, waarbij, door de juiste keuze van de grootte
van de deelcondensatoren, de gewenste spanning wordt verkregen.
Het is hierbij noodzakelijk de spanning aan de laagspanningscondensator over een tussengeschakelde transformator op de juiste meetspanning
te transformeren.
Ook kan de capacitieve spanningstransformator zijn uitgevoerd als doorvoerisolator. Deze laatste (fig. 34) is uitgevoerd met een aantal lagen isola
tiemateriaal, gescheiden door dunne metaallagen. De totale spanning tus
sen de doorvoerstaaf S en aarde (A) verdeelt zich nu over de op die manier
ontstane condensatoren. Tussen twee lagen heerst een spanningsverschil,
34
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dat evenredig is met de totale spanning.
Gewoonlijk wordt het spanningsverschil
S
• op de condensator, die door beide lagen
wordt gevormd, gemeten via een inductievemeettransformator.
%
Stroomtransformatoren worden
in zeer grote verscheidenheid van vorm
gebouwd, afhankelijk van doel en bedrijfseisen. Voor lage spanningen ge
bruikt men, mits de stroomsterkten niet
te groot zijn, transformatoren volgens
A
fig. 35 met luchtisolatie; voor hoge
spanningen dienen transformatoren in
olie (fig. 36), massa of een vast isolatie
§
"
É^^
materiaal. De uitvoering komt soms
§
overeen met die van de spanningsy
transformator van fig. 22, met dien ver
stande, dat de spanningstransformator dan twee hoogspanningsisolatoren
heeft, omdat de beide hoogspanningsinvoeringen ten opzichte van elkaar en
ten opzichte van aarde een groot poten
tiaalverschil hebben; bij de stroomFig. 34. Capacitieve spanningstransformator daarentegen hebben de
transformator, uitgevoerd als
twee hoogspanningsaansluitingen on
doorvoerisolator
derling bijna geen potentiaalverschil,
zodat ze door eenzelfde isolator kunnen worden gevoerd. Verder worden
deze transformatoren gebouwd met isolatie door porselein, waarbij ze dan
vaak de vorm van een steunisolator hebben. Tegenwoordig wordt het por
selein ook wel vervangen door kunsthars
(fig. 37) en daarnaast worden stroomtrans
formatoren uitgevoerd met isolatie door
samengeperste lucht. Een voorbeeld hier
van geeft fig. 38.
Al deze vormen van stroomtransforma
toren worden tegenwoordig echter steeds
minder gebruikt. Bij de moderne bedrijfseisen let men vooral op kortsluitvastheid, d.i. het bestand zijn tegen kort
sluitstromen. Olie en massa kunnen bij
een in geval van netkortsluiting optre
dende plotselinge verwarming ontploffen.
Ook aan het wikkelen van de primaire
spoel om een kern, hetgeen bij de eerste
Fig. 35. Laagspanningsvormen van stroomtransformatoren ge
stroomtransformator
bruikelijk was, zijn bezwaren verbonden,
(Smit, Nijmegen)
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Fig. 36. Olie-stroomtransformator
(Trüb-Tauber)

Fig. 37. Stroomtransformator 10 kV in gietharsuitvoering (Smit)

omdat bij kortsluiting sterke mechanische
38. Stroomtransformakrachten op de spoel werken en deze geheel Fig.
tor in tank met samenge
kunnen vervormen. Overal waar kans op perste lucht (BBC)
grote kortsluitstromen bestaat, past men dan
ook z.g. kortsluitvaste stroomtransformatoren toe. Meestal zijn dit trans
formatoren, waarbij de primaire „spoel" eenvoudig bestaat uit één enkele
doorgaande geleider (fig. 39 en 40). Daaromheen is een rechthoekige of
5191Z III

Fig. 39. Laagspannings-stroomtransformatoren met
doorgaande primaire leiding (AEG)

ringvormige ijzeren kern aangebracht, waarop zich de secundaire spoel
bevindt. De stroom door de geleider wekt een wisselveld op, dat in de
secundaire spoel de meetstroom induceert. De transformatoren van fig. 39
kunnen direct in de rail worden opgenomen; die van fig. 40 kan tegelij
kertijd als doorvoerisolator tussen twee hoogspanningscellen dienen. Om
< bij wat minder grote bedrijfsstromen toch een veld van voldoende sterkte
te verkrijgen, dienen de eveneens kortsluitvaste lustransformatoren
(fig. 41). Ook deze worden meestal als doorvoerisolatoren uitgevoerd. De
isolatie bestaat bij de laatstgenoemde twee typen uit porselein, pertinax
of een daarmee overeenkomend materiaal.
Een bijzonder geval kan zich voordoen, als op een stroomtransformator zowel een relais als een ampèremeter moeten worden aangesloten.
36
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Fig. 40. Hoogspannings-stroomtransformator met doorgaande
primaire leiding (Siemens)

Voor de meter geldt als eis, dat de secundaire stroom steeds evenredig
blijft met de primaire, óók bij in het net optredende overbelastingen ;
men kan dan de grootte van de overbelasting steeds aflezen.
Alleen bij kortsluitingen in de primaire leiding is het gewenst, dat de
secundaire stroom niet al te groot wordt. Men zal daarom voor het
aansluiten van een ampèremeter een transformator gebruiken, die bij
belastingen van 10 tot 120% van de nominale waarde een secundaire
stroom levert, die nog evenredig is met de primaire, doch daarboven
negatieve fouten gaat vertonen. Het z.g. overstroomcijfer van deze
transformator moet laag zijn. Het overstroomcijfer n is dat veelvoud
van de nominale primaire stroom, waarbij de stroomfout — 10% is.

Fig. 41. Lustransformatoren (Siemens)
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Voor een maximum-relais met van de stroom afhankelijke tijdvertraging moet het overstroomcijfer bij voorkeur hoog zijn, omdat de secun
daire stroom bij overbelasting ook nog evenredig met de primaire moet
blijven. Voor relais met onafhankelijke tijdinstelling is dat niet nodig.
In het bijzonder voor het laatste geval zal men een transformator kiezen,
die boven een bepaalde primaire stroomwaarde slechts weinig stijging
van de secundaire stroom veroorzaakt; het relais wordt dan niet zwaarder
belast dan nodig is om het te doen werken.
Aan de geheel uiteenlopende eisen, die dus worden gesteld aan stroom-
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Fig. 42
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Stroomtransformator met twee kernen (Siemens)

Fig. 43

transformatoren voor relais en aan die voor meters kan dan ook een
zelfde transformator niet voldoen. Men gebruikt liefst afzonderlijke
transformatoren voor relais en voor meters. Een voorbeeld van een
transformator, die voor beide gevallen kan dienen, is die van fig. 42
en 43. Deze heeft twee kernen. De kern met grote doorsnede is bij sterke
overstromen nog niet verzadigd, zodat de stroom in de op die kern aan
gebrachte secundaire wikkeling evenredig blijft met de primaire stroom.
Op deze wikkeling wordt dus de ampèremeter aangesloten. De tweede
kern heeft een zó kleine doorsnede, dat het ijzer bij een bepaalde over
belasting in de primaire keten verzadigd is. De secundaire stroom wordt
nu niet groter dan voor het in werking treden
van het relais nodig is.
Als stroomtransformatoren moeten dienen
voor zeer hoge bedrijfsspanningen past men
nog wel cascade-stroomtransformatoren toe.
Deze bestaan uit twee of meer achter elkaar ge
schakelde transformatoren, zodat het isolatie
materiaal van elke transformator niet met een
zo hoge spanning wordt belast. De secundaire
wikkeling van de eerste transformator voedt de
primaire wikkeling van de tweede enz.
Stroom- en spanningstransformatoren voor
zeer hoge spanningen worden vaak uitgevoerd
in de vorm van een grote steunisolator (fig. 44).
Ook vindt men in die vorm uitgevoerde ge
Fig. 44. Stroomtransfor
combineerde stroom- en spanningstransforma
mator voor zeer hoge
toren.
spanning (Balteau)
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Stroom- zowel als spanningstransformatoren voor laboratorium- en
montagedoeleinden worden vaak vervaardigd met een aantal meetgrenzen. Men bereikt dit door de primaire spoel, de secundaire spoel
of beide van een aantal aftakkingen te voor
zien, waardoor dus de gebruikte transformatieverhouding kan worden gewijzigd. Een
ander type stroomtransformatoren voor laboratoriumgebruik is die van fig. 45. Er is geen
primaire spoel; de kast is van een opening
voorzien, waar de kern omheen ligt. Door die
opening moet de draad worden gestoken,
welke de te meten stroom voert. Is de stroom
te zwak om een veld van voldoende sterkte
in het ijzer op te wekken, dan brengt men de
draad twee of meer malen door de opening,
zodat hij als een spoel om de kern komt te
liggen. Bovendien is een reeks aansluitklemmen aanwezig om het aantal meetgrenzen
Fig. 45. Doorsteek-stroomnog meer te vergroten.
transfonnator (Siemens)
Voor een gemakkelijke controle van de
stroom, die een in bedrijf zijnde leiding voert, dient de ampèretang of
transformatortang (fig. 46; zie ook §22, blz. 115).
Dit is een stroomtransformator, waarvan de gelamelleerde kern ge
vormd wordt door de bekken van de tang. Deze moet
worden geopend om hem om één van de leidingen te
kunnen brengen. Een veer houdt de kern daarna geslo
ten. De stroom in de te controleren geleider wekt in
het ijzer een wissel veld op, dat weer een stroom induceert
in een secundaire spoel op de kern. Daarmee is een op
de tang gebouwde ampèremeter verbonden
of er is een contactdoos
op de tang gemonteerd
voor het aansluiten
van een meter.
Voor gebruik in
hoogspanningsruimten
is het uit veiligheids
overwegingen gewenst,
dat de bekken van de
tang geisoleerd zijn.
Fig. 46. Ampèretang in verbinding met ampèreEen andere uitvoe
meter (Hartmann & Braun)
ring van een dergelijke
tang geeft fig. 47. De tang wordt geopend met behulp van de hefboom
links. De ingebouwde meter is een draaispoelmeter met droge gelijkrichter.
Met behulp van de schakelaar rechts kan de meetgrens worden veranderd.
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Een bijzondere uitvoering is nog de gelijkstroom-stroomtransformator, die o.a. als
transductor wordt uitgevoerd. Deze bestaat uit
twee cirkelvormige of vierkante kernen van zacht
staal, ook wel de transductorelementen genoemd
(fig. 48).
De kernen bevatten ieder een gelijkstroom- en
een wisselstroomwikkeling. In vele gevallen is de
gelijkstroomwikkeling een doorlopende rail. De
transductorelementen staan in serie waarbij de wis
selstroomwikkelingen tegen elkaar zijn geschakeld
Vloeit een gelijkstroom door de rail, dan worden
de kernen reeds bij zeer kleine waarden van de
stroom zo gemagnetiseerd dat verzadiging van het
ijzer optreedt. Wordt nu een wisselspanning aan
de wisselstroomwikkelingen gelegd, dan ontstaat in
de kernen een wisselende flux, die zich op de gelijk
stroom flux zal superponeren. Wanneer in de eerste
Fig. 47. Meettang
(NIEAF)
helft van een periode de wisselstroommagnetisering
in kern I gelijkgericht is mèt de gelijkstroomflux, zal
vergroting van de magnetische inductie niet meer mogelijk zijn omdat
de kern verzadigd is. In kern II zal in dezelfde helft van de periode echter
wel een fluxverandering optreden. In de volgende halve periode zijn de
rollen van beide kernen juist omgekeerd.
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Fig. 48. Beginselschakeling van een transductor

Aangezien de gelijkstroommagnetisering AWi door een evengrote
wisselstroommagnetisering AW2 moet worden gecompenseerd en dit
alleen in het niet-verzadigde element kan geschieden, zal de opgenomen
wisselstroom een betrekkelijk rechthoekige (bij een ideale magnetiseringskromme een zuiver rechthoekige) vorm hebben. De grootte van
deze (secundaire) stroom is dus evenredig met de (primaire) gelijk40
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stroom. De wisselstroom zal de gelijkstroomveranderingen geheel volgen.
Het meten van de stroom geschiedt over een scheidingstransformator
en een gelijkrichtschakeling waarop dan een draaispoelinstrument is
aangesloten. Door het gebruik van de scheidingstransformator worden
te hoge stromen door de gelijkrichter en het meetinstrument vermeden.
Wanneer de vervorming van de stroom in de meet keten II een bezwaar
is, wordt een gelijkrichter met afvlakinrichting vóór de meter geschakeld.
De toestellen volgens fig. 49 worden gebouwd voor gelijkstromen tot
30 000 A.
Transductoren kunnen ook worden gebruikt voor spanningsmetingen.
Voor gelijkstroom-stroomtransformatoren wordt verder ook de hallgenerator (zie § 78c) toegepast. De geleider, waardoor de te meten stroom
loopt, wordt omvat door een zacht stalen kern, die een of twee luchtspleten heeft. De in een luchtspleet optredende flux is evenredig met de
sterkte van de stroom. Een hallmeetplaatje bevindt zich in een
of twee luchtspleten en is met een
aanwijzende meter verbonden,
die voor een bekende opstelling
in ampères kan zijn geijkt.
Gelij kst room-st roomtransformatoren worden gebruikt voor
het meten van de zeer hoge
stroomsterkten, die b.v. voor
elektrolytische doeleinden nodig
zijn. De toepassing van shunts
stuit in die gevallen op ernstige
bezwaren; o.a. wordt het eigen
verbruik van de meetschakeling
zeer groot. Een meetinstrument
met bijbehorende shunt en een
spanningsverlies van 150 mV zou
bij een te meten stroomsterkte
van 20 000 A een vermogen van
3 kW opnemen. Bovendien is
het nagenoeg onmogelijk de
meter op kleine afstand van de
stroomvoerende rail te monte
ren, omdat het sterke magneti-. Fig. 49. Gelij kstroom-stroomtransfonnatosche veld van deze geleider de ren 750 A en 6000 A (ASEA)
aanwijzing op ontoelaatbare wijze zou beïnvloeden.
§ 5. Op het meetsysteem werkende koppels
Bij de meters, die van een schaal zijn voorzien, en ook bij de galvano
meters is het een algemene voorwaarde, dat de uitwijking van het meet41

A, §5
systeem (bewegende systeem) afhangt van de te meten grootheid. In die
instrumenten worden in de regel door de te meten grootheid (stroom, ver
mogen enz.) krachten uitgeoefend op het bewegende systeem. Deze
krachten leveren dan een koppel, dat aan het meetsysteem een uitwijking
geeft en dat daarom het bewegende of drijvende koppel wordt
genoemd (Ma)Als dit koppel alléén zou werken, zou het eerst dan het systeem in
beweging brengen, wanneer het groot genoeg was om de wrijving te over
winnen, terwijl dan de meter direct zijn volle uitslag zou krijgen. Om
te zorgen, dat de uitwijking in de gewenste mate afhangt van de te
meten grootheid, moet er nog een tweede koppel aanwezig zijn, dat op
treedt, zodra het meetsysteem gaat uitwijken en dat het eerstgenoemde
koppel tegenwerkt. Dit tweede koppel wordt het tegenwerkende
of richtende koppel genoemd (Af*). Meestal is het evenredig met de
uitwijking a, dus:
Mt — Ca
Wordt nu de meter ingeschakeld, dan is eerst het drijvende koppel
groter dan het tegenwerkende, zodat het systeem begint uit te wijken.
Naarmate de uitwijking groter wordt, neemt het tegenwerkende koppel
toe, en het systeem komt tot stilstand, wanneer het tegenwerkende kop
pel Mt even groot is geworden als het drijvende koppel Ma- Dan is:
Ma = Mt = Ca waaruit volgt: a = C'Ma d.w.z. de uitwijking is even
redig met het drijvende koppel. Als nu door de constructie van de meter
kan worden bereikt, dat het drijvende koppel evenredig is met de te
meten grootheid, zoals dat bij verschillende meters mogelijk is, dan
wordt ook de uitwijking evenredig met die grootheid, zodat de meter
in dat geval een gelijkmatige schaal heeft.
Uiteraard heeft het tegenwerkende koppel ook als functie het meetsysteem
naar zijn nulstand terug te brengen, als de stroom wordt uitgeschakeld.
Het tegenwerkende koppel kan worden geleverd door:
le. de zwaartekracht, wat vaak het geval is bij goedkope instru
menten. Op de as van het bewegende
systeem zijn twee armen aangebracht,
waarop als gewichtjes dienende moertjes
worden gedraaid (fig. 50). Het ene (a)
dient voor de instelling van het nulpunt.
Met het andere (b) regelt men de grootte
van het tegenwerkende koppel; dit ge
wichtje dient tevens voor het balanceren
van de wijzer. Een voordeel van deze
inrichting is, dat het tegenwerkende
Fig. 50. Inrichting, waarbij de
koppel niet afhangt van grootheden als
zwaartekracht het tegenwerken
temperatuur e.d., die op andere inrich
de koppel veroorzaakt
tingen voor het leveren van een tegen
werkend koppel invloed kunnen uitoefenen; een nadeel is, dat de meter
alleen in vertikale stand kan worden gebruikt.
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Het tegenwerkende koppel is bovendien niet evenredig met de uit
wijking a, doch met sin a. Bij meters, waarvan het drijvende koppel
evenredig is met de te meten grootheid, zou dan ook de schaal onregel
matig worden, als het tegenwerkende koppel door de zwaartekracht
werd opgewekt. Voor meters daarentegen, die uit de aard van hun wer
king een ongelijkmatige schaal hebben (Ma niet evenredig met de te
meten grootheid), kan door het tegenwerkende koppel van de zwaarte
kracht soms de schaal worden verbeterd (zie § 22).
2e. de kracht van een ve.er. Meestal gebruikt men een spiraalveer. Beneden de elasticiteitsgrens is het koppel, dat door de veer wordt
uitgeoefend, evenredig met de draaiingshoek van het meetsysteem. Als
het drijvende koppel ophoudt te werken, moet het bewegende systeem
geheel naar de nulstand teruggaan, zodat het materiaal feitelijk volkomen
elastisch moet zijn. Men gebruikt daarom fosforbrons of nieuwzilver.
Het eerste is een legering van koper met tin, die zijn naam ontleent
aan het fosfor, dat gedurende het smeltproces wordt toegevoegd om
de onzuiverheden uit het tin te binden, die anders een ongunstige in
vloed op de sterkte van de legering zouden uitoefenen. Nieuwzilver
is een legering van koper, nikkel en zink. Als de veer
tevens stroom moet voeren, neemt men koper, waar
aan wat silicium is toegevoegd.
Het voordeel van het gebruik van veren voor het
verkrijgen van het tegenwerkende koppel is, dat bij
een juiste balancering de meter in elke stand kan
worden gebruikt. Eén uiteinde van de veer is aan
een draaibaar armpje bevestigd, waarmee de nulstand
kan worden gecorrigeerd (zie o.a. fig. 123, blz. 88).
Als regel zijn twee veren aanwezig, die tegen elkaarin
zijn gewikkeld. Dit brengt als voordeel mee, dat tem
peratuursveranderingen vrijwel geen invloed hebben
op het koppel, dat de veren tezamen uitoefenen. De
veren dienen gewoonlijk tevens voor de stroomtoe- en
-afvoer.
3e. de spanning van een torsiedraad of
-band. Dit systeem wordt toegepast bij gevoelige
galvanometers (zie § 11). In deze instrumenten, voor
al in transportabele uitvoering, alsook in ampèremeters, voltmeters enz. wordt tegenwoordig vaak een
dubbele spanbandophanging toegepast (fig. 51). Het
meetsysteem is daardoor beter bestand tegen schok
ken dan bij een ondersteuning van de as in steentjes.
4e. de invloed van het aardmagnetisme.
Deze methode komt uitsluitend voor bij naaldgalvanoFig. 51. Meet
meters (vgl. § 12c).
systeem met dub
In verband met de demping wordt in de voor- bele spanband-opschriften voor meetinstrumenten (VDE 0410/1.53) hanging (Siemens)
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als belangrijke grootheid aangegeven de instel tijd (Beruhigungszeit).
Dit is de tijd, die de wijzer bij het inschakelen van een meetwaarde,
die met 2/3 van de schaallengte overeenkomt, nodig heeft tot hij zodanig
is uitgeslingerd, dat zijn uitslag niet meer dan 1,5% van de schaallengte
van de definitieve instelling is verwijderd.
Deze tijd mag voor normale meetinstrumenten niet meer bedragen dan
4 sec.
Voor instrumenten met eenzijdige bandophanging, instrumenten waar
van de schaal of de wijzerlengte groter is dan 150 mm, instrumenten met
kleinere meetbereikwaarde dan 60 mV of 1 mA, instrumenten voor nietelektrische grootheden en thermische, elektrostatische of vibratieinstrumenten geldt dit niet.
Indien op het systeem slechts de beide genoemde koppels werkten,
zou het bij stroomdoorgang om de evenwichtsstand en na uitschakeling
om de nulstand blijven slingeren, totdat tenslotte de amplitude van de
slingeringen, die ten gevolge van wrijving en luchtweerstand steeds
zwakker worden, de nulwaarde heeft bereikt. Om nu te zorgen, dat het
systeem snel in de evenwichtsstand tot rust komt, brengt men een
demping aan. Hierdoor ontstaat een derde koppel, nl. het dempingskoppel. De grootte hiervan moet afhankelijk zijn van de hoeksnelheid
van het bewegende systeem en wel moet bij stijgende snelheid ook het
dempende koppel in sterkte toenemen; is aan die voorwaarde voldaan,
dan kan de demping geen invloed hebben op de aanwijzing van de
meter. Uit de gestelde voorwaarde volgt, dat het dempingskoppel alleen
optreedt, zolang het meetsysteem in beweging is.

♦

o

*r>

ï

a

5

c
b.
T'JQ—-

Fig. 52. Grafiek van: a: periodische instelling; b: aperiodische instelling (kruipend);
c: bijna aperiodische instelling
Als het dempende koppel zeer zwak is, zodat het systeem na stroom
doorgang lang om zijn evenwichtsstand blijft slingeren, spreekt men van
een periodische instelling (fig. 52a). Het andere uiterste is een instelling,
waarbij het dempende koppel zó sterk is, dat de wijzer na het inschakelen
slechts langzaam naar zijn eindstand loopt; de beweging is dan kruipend
of aperiodisch (fig. 52ö). Daartussen ligt de juiste oplossing, waarbij het
bewegende systeem na slechts enkele slingeringen, of soms na slechts één
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slingering, in de juiste stand blijft staan. Men maakt de instelling dus
iets minder dan aperiodisch (fig. 52c).
Er worden bij de meterconstructies verschillende methoden van dem
ping toegepast en wel: le. lucht demping. Hierbij beweegt zich in een omgebogen cilin
drische buis een met het meetsysteem verbonden zuigertje (fig. 53) of er
bewegen zich in een ronde doos (fig. 54) één of meer windvleugeltjes.

Fig. 53. Cilinder voor
luchtdemping

Fig. 54. Doos met dempvleugels

In beide gevallen kan de lucht alléén ontsnappen door de nauwe spleet,
die in cilinder of doos langs zuiger of vleugels is vrijgelaten. Hoe groter
de snelheid van het bewegende systeem is, des te meer demping veroor
zaakt de lucht.
2e. elektromagnetische demping (foucaultstroomdemping).
Met het bewegende systeem is een aluminium plaatje verbonden (fig. 55).
De plaat beweegt tussen de polen van een
permanente magneet, zodat er wervelstromen in worden geïnduceerd. Deze veroor
zaken een tegenwerkend koppel, waarvan
de grootte is bepaald door de sterkte van
de wervelstromen en dus door de snelheid,
waarmee de schijf langs de polen beweegt.
Bij galvanometers met bewegende mag
neetnaald (§ 12d) wordt de wervelstroomwerking verkregen, doordat men de naald
laat bewegen langs een koperen plaat of
blok, waarin gedurende de beweging van
de naald foucaultstromen ontstaan.
In draaispoelmeters (§ 13c) ontstaan de
wervelstromen, doordat in het metalen
raampje, waarop het spoeltje is gewikkeld,
inductiestromen ontstaan, wanneer het
door het veld van de permanente magneet
Fig. 55. Foucaultstroomdemping
beweegt.
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§ 6. Gevoeligheid van meetinstrumenten
Onder de gevoeligheid G wordt verstaan de verandering van de
uitslag a van het meetsysteem, die optreedt bij een bepaalde veran
dering van het aan dat systeem toegevoerde elektrische vermogen, dus
dcc

G = ~jp~- Hoe groter G is, des te nauwkeuriger is de aflezing; immers
des te zekerder kan men er van zijn, dat een geringe verandering van de
te meten grootheid nog een merkbare verandering van de aflezing zal
geven.
In de praktijk is het gemakkelijker te rekenen met de constante
(k of C) van een meter, waaronder men verstaat de waarde x van de te
meten grootheid, gedeeld door de uitslag a in graden, die er door wordt
X

veroorzaakt, dus k = —. Voor stroommeters b.v. betekent dit het aana

tal ampères, milli-ampères of micro-ampères per graad uitslag.
Bij galvanometers onderscheidt men voor het aanduiden van de ge
voeligheid nog de begrippen stroomgevoeligheid en spanningsgevoeligheid. Daarbij is de stroomconstante het aantal milli- of micro-ampè
res, nodig om het meetsysteem één graad, minuut, seconde of radiaal
uitslag te geven. Een gunstige stroomgevoeligheid (dus kleine stroom
constante) is van belang in schakelingen, waarbij uiterst zwakke stromen
moeten worden aangewezen, terwijl de weerstand van de meter zeer
weinig invloed op de resultaten van de meting heeft. Dit is vooral het
geval bij het meten van isolatieweerstanden (§ 83, blz. 291) en ook bij
voltmeters voor hoge spanningen.
De spanningsconstante geeft het aantal milli- of microvolts, dat
aan de klemmen van de meter moet worden gelegd, om deze één graad,
minuut, seconde of radiaal uitslag te geven. Een gunstige spanningsgevoeligheid (dus kleine spanningsconstante) is belangrijk, als een gal
vanometer dient om kleine potentiaalverschillen aan te geven (volt
meters; brug van Wheatstone §45, blz. 178; brug van Thomson §46,
blz. 184; compensatieschakelingen hoofdstuk XIII, blz. 210; thermoelektrische metingen § 88, blz. 308). Hoe gunstiger de spanningsgevoeligheid is, des te nauwkeuriger wordt de meting.
In het algemeen zal een meter met kleine weerstand een gunstige
spanningsgevoeligheid hebben; gunstige stroomgevoeligheid is een gevolg
van de constructie, waarbij o.a. het aantal windingen op het meetspoeltje
groot moet zijn. Veel invloed op de gevoeligheid heeft verder de grootte
van het tegenwerkende koppel. Als dit klein is, veroorzaakt een gering
vermogen reeds een flinke uitslag.
Het ligt voor de hand, dat de gevoeligheid niet bij elke waarde van de
uitslag even groot behoeft te zijn. Dit is alleen het geval, als de uitslag van
de meter evenredig is met de te meten grootheid, dus als de meter een
gelijkmatige schaal heeft. Bij galvanometers geeft men gewoonlijk de
gevoeligheid of de constante aan voor een kleine uitslag ten opzichte van
46
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de nulstand. Als bij galvanometers spiegelaflezing wordt toegepast (§ 9,
blz. 63), geeft men soms ook de constante aan als de verhouding tussen
schaal-aflezing en stroom, resp. spanning, uitgedrukt in A, mA of jxA per
mm, resp. in V, mV of fxV per mm. De constante hangt natuurlijk af van
de afstand tussen het spiegeltje en de schaal. Daarom wordt deze con
stante vaak uitgedrukt in A/mm.m, enz.
Ter verduidelijking van een en ander moge het volgende voorbeeld
dienen: Een draaispoelgalvanometer heeft een spoeltje met 200 windingen
en slaat bij een stroom van 5.10-6 A tien graden uit. Een tweede meter
van dezelfde bouw heeft op zijn spoeltje slechts 10 windingen, zodat
hij voor dezelfde uitslag een stroom moet voeren van 10-4 A. De stroomconstante van de eerste bedraagt 0,5 jxA per graad (0,5 (xA/gr) en. die van
de tweede 10 (xA/gr.
Wanneer we onderstellen, dat de eerste een weerstand heeft van 100 D
en de tweede een van 2,5 Q, dan heeft de eerste een spanningsconstante
van 50 jxV/gr en de tweede een spanningsconstante van 25 (xV/gr. De
eerste heeft dus de gunstigste stroomgevoeligheid, de tweede de gun
stigste spanningsgevoeligheid.
Bij een bepaalde meter kan men, zoals aan de hand van dit voorbeeld
gemakkelijk is na te gaan, de spanningsgevoeligheid veranderen door
het voorschakelen van een weerstand. Dan is er immers voor het ver
krijgen van de stroomsterkte, die een bepaalde uitslag moet veroor
zaken, een hogere klemspanning nodig. De stroomgevoeligheid kan men
wijzigen door een weerstand parallel aan het meetsysteem te schake
len. Het aanbrengen van een dergelijke weerstand kan echter invloed
hebben op de gevoeligheid van de meetschakeling zelf, doordat de uit
wendige weerstand verandert. Bij draaispoelmeters (zie § 13c, en § 16,
blz. 87) kan het vergroten van de totale weerstand in de keten van het
meetsysteem een vermindering van de demping tot gevolg hebben.
Er worden voor het veranderen van de gevoeligheid van galvanometers
verschillende schakelingen toegepast, waarvan de zoeven genoemde met
voorschakelweerstand de eenvoudigste is. Men kan ook gebruik maken
van een spanningsdeleren wel in de schakelingen van fig. 56. In beide
gevallen dienen de weerstandsafdelingen zó te worden berekend, dat ze de
gewenste gevoeligheidsregeling teweegbrengen, waarbij men rekening
moet houden met het doel: regeling van stroomgevoeligheid öf regeling

r(2H
-Hjuuuülnp-ï
0
Fig. 56. Spanningsdelerschakelingen
voor galvanometers

0
Fig. 57. Shuntbankje
voor galvanometer
47

A, § 6, 7
van spanningsgevoeligheid. De linkerschakeling wordt vaak toegepast
in de z.g. shuntbankjes (fig. 57). Door het verplaatsen van de stop
verandert men de gevoeligheid van de meter. Het voordeel van deze
linker schakeling is, dat de uitwendige weerstand voor de galvanometer
constant is, zodat de meter een constante demping heeft.
Als een galvanometer meer dan één spoel heeft, is het ook nog mogelijk
zijn gevoeligheid te wijzigen door'de spoelen öf in serie öf parallel te
schakelen. Serieschakeling verbetert de stroomgevoeligheid, doordat
het aantal ampèrewindingen groter wordt bij eenzelfde stroom in de
toevoerleidingen; parallelschakeling geeft een gunstiger spanningsge
voeligheid, doordat de weerstand van de meter kleiner wordt.
§ 7. Nauwkeurigheid van metingen en meters
De bereikbare nauwkeurigheid van de meetresultaten is altijd begrensd.
Er zijn drie soorten van fouten, nl.:
1°. fouten, veroorzaakt door de aflezing (waarnemingsfouten),
2°. fouten, veroorzaakt door de gebruikte meetinstrumenten zelf,
3°. fouten, veroorzaakt door de toegepaste meetmethode.
a. De waarnemingsfouten ontstaan door onvoldoende opmerkzaam
heid, door de dikte van schaaldeelstrepen, door de dikte van de wijzer
en vooral door parallaxis. In § 9 gaan we nader in op constructiedetails ter verbetering van deze fouten. De parallaxis, die ontstaat,
doordat de verbindingslijn van het oog naar de wijzerpunt \Y niet loodd
recht op de schaal staat (fig. 58), veroorzaakt een fout / = — A en deze
fout is des te groter, naarmate de afwijking A ten opzichte van de loodlijn
en de afstand d van wijzer tot schaal groter zijn.
Ook ontstaan waarnemingsfouten bij het schatten van een aflezing
tussen twee op de schaal aangebrachte deelstrepen. Deze waarnemingsB

d
T
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—
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A
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A
Fig. 58. Parallaxis bij het aflezen van meters
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fouten hebben bij de in de
30
praktijk op de meters voor
nu
komende schaalverdeling
een des te geringere invloed,
naarmate de uitslag van de
meter groter is. Stel b.v.,
dat men op een gelijkma
tige schaal, die van 0 tot
50 A loopt, ruim 6 A afleest
Fig. 59. Aflezingsfout op verschillende delen van
(zie fig. 59, linker wijzer- een
schaal
stand), dan zal de juiste
waarde kunnen worden geschat op 6,2 a 6,3 A. De grootste fout die bij
deze aflezing kan worden gemaakt, is dus 0,1 op 6,2 dus ca 1,61%.
Als men echter een aflezing moet doen op het laatste deel van de
schaal (rechter wijzerstand), dan zal nu geschat worden 46,2 of 46,3
waarbij dus de aflezingsfout slechts bedraagt: 0,1 op 46,2 of ca 0,216%.
Het verdient dan ook aanbeveling voor te verrichten metingen de
meters steeds te kiezen met dusdanige meetgrenzen, dat de aflezingen
niet op het begin van de schaal vallen. Bij het werken met meetlatten
in combinatie met schuifdraadweerstanden, moet men vaak de beide
delen aan weerskanten van de aflezing in de berekening opnemen. Dan
is de nauwkeurigheid het grootst, indien men zo dicht mogelijk bij het
midden van de schaal instelt.
Men kan de waarnemingsfouten reduceren door het doen van een groot
aantal waarnemingen, waarbij dan de waarschijnlijkste waarde het reken
kundig gemiddelde van de aflezingen bedraagt. De waarschijnlijkheids
rekening leert, dat de waarschijnlijke fout in dat geval bedraagt:
/ = 0,674

1)
Hierin stelt n het aantal aflezingen voor en S de som van de kwa
draten van de verschillen tussen de afzonderlijke aflezingen en'hun
rekenkundig gemiddelde.
De werkelijke fout kan natuurlijk nog van ƒ afwijken.
Voorbeeld:
Waarnemingen

Afwijking

408
410
402
398
399
401
2418
Totaal
Gemiddeld 403

+5
+7
-

1
5
4
2

Kwadraten van
de afwijkingen
25
49
1
25
16
4
5 = 120
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/ = 0,674 ]/' 120
3Ö-=1’348
de werkelijke uitkomst ligt dus tussen 404,348 en 401,652.
b. De fouten van het meetinstrument zelf kunnen allerlei oorzaken
hebben, zoals: ijkfouten, verandering van meterconstanten door verslap
ping van veren, verzwakking van permanente magneten, tapwrijving,
elastische nawerking, hysteresis, uitwendige magnetische of elektrische
velden, temperatuur, frequentie, onjuiste stand of ligging van de meter.
Al naar gelang van het type van de meetinstrumenten kunnen één of
meer van deze invloeden optreden.
De fout van een instrument kan worden aangegeven als de absolute
fout, d.i. de werkelijke afwijking. Zij wordt meestal in procenten
aangegeven. Als b.v. een voltmeter 20 V aanwijst, terwijl de juiste span
ningswaarde 19,9 V bedraagt, is de absolute fout 0,1 V en de procentuele
fout bedraagt

100% = 0,5%.

Het is gebruikelijk bij meters, waarvan zoals in het gegeven geval, de
aanwijzing te hoog is, te zeggen dat de meter „plus” is en ook de fout
positief te noemen. Wijst de meter te laag aan, dan is de meter „min”
en de fout negatief. Eenzelfde absolute fout betekent bij een kleine
uitwijking van de meter een veel grotere procentuelé fout dan bij een
grote uitwijking. Als een absolute'fout van 0,1 V optrad bij een uitslag
van 2 V, was de procentuele fout 5%. Daar komt nog bij, dat het praktisch
onmogelijk is meters zó te maken, dat de procentuele fout bij kleine
uitslagen gering is. Dit zou bovendien weinig doel hebben, omdat immers
ook de waarnemingsfouten bij kleine uitslagen veel meer invloed hebben
(vgl. blz. 49). In verband daarmee heeft men in de Duitse voorschriften
de meters geklassificeerd naar de fouten, uitgedrukt in procenten van
de eindwaarde van hun schaal. Zo wordt bij een meter, die een schaal
heeft tot 100 V, de bovengenoemde fout van 0,1 V aangegeven als
0,1
X 100% = 0,1 %. Hieruit volgt, dat een grote absolute fout aan het
100
begin van de schaal toelaatbaar is. Bij meters met de nulwaarde op het
midden van de schaal wordt de fout aangegeven in procenten van de
som van de beide eindwaarden van de schaal.
Tot 1939 golden voorschriften, waarbij de meters in klassen waren
ingedeeld in verband met hun gebruik. Deze klassen werden door let
ters aangeduid, en voor elke klasse waren de toelaatbare fouten vast
gelegd !).
Sindsdien zijn de klasse-indelingen veranderd; de thans geldende voor0 Klasse E: precisie-instrumenten; toelaatbare fout 0,2...0,4%.
F:
,. 0,3...0,6%.
„ G: bedrijfsmeters
„ 1,5%.
H:
„ 3%.
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schriften worden aangeduid met: VDE 0410/1.53 en zijn van kracht sinds
1 januari 1953. Volgens deze voorschriften is de klasse-aanduiding
een getal dat tevens de toelaatbare fout bepaalt. De indeling is nl.:
precisiemeters: klassen 0,1; 0,2 en 0,5
bedrijfsmeters: klassen 1,0; 1,5; 2,5 en 5.
Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat de voorschriften voor kWhmeters vrij sterk afwijken van die voor meters met schaal. Ook de
wijze, waarop de procentuele fout wordt berekend, is anders (zie §32en §70).
c. De fouten, die de toegepaste meetmethoden veroorzaken, zullen
we bij de behandeling van die methoden nader in ogenschouw nemen. Ze
zijn vaak een gevolg van het feit, dat men uitgaat van onderstellingen,
die slechts bij benadering juist zijn. Men moet de grootte van de vermoe
delijke fout dan bepalen in aansluiting aan de gebruikte schakeling,
waarbij dikwijls herhaaldelijk experimenteren nodig is en een zorg
vuldig vergelijken van de telkens verkregen resultaten onderling. Bij een
voudige schakelingen is door een correctieberekening vaak de fout geheel
of grotendeels te elimineren.
De invloed van de diverse fouten op het resultaat van een meting is
niet altijd direct gelijk aan de waarde van één fout, omdat zeer vaak de
gezochte grootheid niet ineens wordt gemeten, maar uit één of meer af
gelezen waarden moet worden berekend. Als het verband tussen die
waarden en de gezochte grootheid door eenvoudige formules gegeven
wordt, is de invloed van de fouten der instrumenten op het eindresultaat
vrij gemakkelijk af te leiden. In dat geval kan in het algemeen de totale
fout de som zijn van de fouten, die elk van de meters afzonderlijk heeft.
Als b.v. een vermogen wordt berekend uit de aanwijzingen van een ampèremeter, een voltmeter en een cos 93-meter en als de aanwijsfouten
van deze meters resp. kunnen zijn 0,5%, 0,5% en 1%, dan moet met
de kans op een totale fout van 2% worden gerekend voor het vermogen.
Verder maakt men gewoonlijk een grote fout als de eindwaarde ge
vonden moet worden uit het verschil van twee ongeveer even grote
getallen. De in die getallen voorkomende fouten kunnen de einduit
komst praktisch onbruikbaar maken. Een voorbeeld laat dat duidelijk zien:
Stel, men bepaalt een grootheid x in een schakeling, waarin a en b
moeten worden afgelezen, terwijl x = a — b. Als nu voor a 500 wordt
afgelezen, terwijl de werkelijke waarde van a 506 bedraagt, en men voor b
afleest 480 inplaats van 485, dan is de relatieve fout voor a 1,2% en voor b
1,04%. Voor a; vindt men nu 500—480 = 20 inplaats van 506—485 =
21, wat een fout betekent van 5%. Hoe kleiner de waarde van x is in ver
gelijking met a en b, des te meer invloed hebben de fouten in a en b op
de gevonden waarde van x.
Men behoort zich bij een meting steeds de vraag te stellen, hoe nauw
keurig het te verwachten resultaat kan zijn in verband met de optredende
fouten. Als met instrumenten wordt gewerkt, die b.v. fouten van 1%
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mogen hebben, kan geen nauwkeuriger resultaat verwacht worden dan
uit die 1 % is af te leiden. Het heeft in dat geval ook geen zin, berekeningen
verder uit te voeren, dan tot in een bepaalde decimaal. Als daarentegen
met precisieweerstandsbanken wordt gemeten, waarvan de nauwkeurig
heid tot 0,01% gaat, kan de eindberekening tot in twee decimalen meer
worden uitgevoerd.
Omgekeerd moet de nauwkeurigheid van de gebruikte meters of andere
hulptoestellen groter zijn dan de nauwkeurigheid, die men van het eind
resultaat wenst.
d. Interpolatie en extrapolatie. Het komt voor, dat men een bepaal
de waarde niet nauwkeurig genoeg kan instellen, of dat men uit ver
schillende aflezingen een tussengelegen waarde wenst te kennen. Dit
kan b.v. het geval zijn, als men werkt met een meetschakeling volgens de
nulmethode, waarbij een zodanige instelling moet worden gezocht, dat
een galvanometer niet uitwijkt. Ook kan het gebeuren, dat men een serie
waarnemingen heeft gedaan en later voor een berekening de gegevens
nodig heeft van een punt, waarvoor juist geen meting werd verricht.
Men kan de gewenste waarde dan vinden door interpolatie. Is van
de waarnemingen een grafiek getekend en is dit een rechte lijn of een vloei
ende kromme, dan kan door opmeting het gezochte punt worden ge
vonden. Moet men interpoleren door berekening, dan maakt men ge
bruik van het feit, dat elke continue functie binnen een zeer klein ge
bied als lineair mag worden beschouwd (fig. 60). Wil men de waarde
van de functie y in C weten, terwijl de waarden y\ = f(:vi) in A en
y2 = i(x2) in B bekend zijn, dan is bij benadering:
Ayi
A*i
Ayi + Ay2
A#i -f A#2
en dus:
x — X\
Ayi =
(y2 - yi)
X2 — Xi

AX2

A Xi

i
A/2

c,
AY,

A

y,

x,
Fig. 60. Interpolatie
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Hoe dichter de waarden y\ en yz bij elkaar liggen, des te nauwkeuriger
is de gevonden uitkomst voor y.
In het algemeen geeft men de voorkeur aan grafische interpolatie, daar
deze nauwkeuriger uitkomsten geeft, vooral wanneer de grafiek gelijk
matig verloopt.
Ligt het punt C buiten het opgenomen deel van de kromme, dan spreekt
men van extrapolatie; hierbij is de methode veel onzekerder, om
dat men niet steeds kan beoordelen of de grafiek buiten het opgenomen
gebied niet een sterke kromming of zelfs een discontinuïteit vertoont.
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B. MEETINSTRUMENTEN

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BOUW VAN DE INSTRUMENTEN
§ 8. Indeling naar het gebruik
Naar het doel, waarvoor meetinstrumenten worden gebruikt, onder
scheidt men:
a. Schakelbordinstrumenten.
Deze worden vast op het schakelbord gemonteerd. Ze hebben vaak een
ronde vorm en kunnen geheel vóór op het bord zijn bevestigd (meters

Fig. 61. Op het schakelbord
gebouwde meter (Siemens)

Fig. 63. Vierkante
meter (NIEAF)
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Fig. 62. In het schakelbord
verzonken meter (Siemens)

voor opbouw, fig. 61) of in het schakelbord
worden verzonken (fig. 62). Bovendien maakt
men vierkante meters (fig. 63), die minder
plaatsruimte innemen dan ronde meters. De
diameters van ronde schakelbordmeters va
riëren in het algemeen tussen 140 en 300 mm;
in enkele gevallen komt 85 mm voor. Ook zijn
er meters in sectorvorm (fig. 64).
Om een aantal meters gelijktijdig te kun
nen aflezen, plaatst men ze gaarne dicht naast
elkaar als profielmeters (fig. 65 en 66).
Deze hebben een gebogen of vlakke wijzer-
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plaat, waarlangs zich een kort omgebogen deel van de wijzer beweegt.
Een handige uitvoering voor hoog aangebrachte profielmeters is die,
waarbij men de meter om een draaipunt, dat zich aan de onderkant
bevindt, een weinig voorover kan kantelen.
De meters van fig. 66 zijn voor dat doel in een enigszins voorover
hellend vulstuk gemonteerd.

Fig. 64. Meter in sectorvorm
(NIEAF)

Fig. 65. Horizontale profielmeter
(NIEAF)

De nauwkeurigheid van schakelbordmeters behoeft niet bijzonder groot
te zijn; ze behoren gewoonlijk tot de klassen 1,5 of 2,5.
b. Montage-instrumenten.
Deze meters moeten gemakkelijk verplaatsbaar zijn en dus van stevige
constructie. Ze worden meestal voorzien van handgrepen of draagriemen.

Fig. 66. Vertikale dubbele
profielmeter (NIEAF)

Fig. 67. Koffertje met montage-instrumenten
(AEG)

Een veel voorkomende uitvoering is die in een huis van geperst
isolatiemateriaal (bakeliet enz.); vaak is ook een aantal meters tezamen
in een handkoffertje geborgen (fig. 67). Hun nauwkeurigheid is reeds vrij
groot; ze behoren tot klasse 1.
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c. Laboratorium- of precisie-instrumenten.
Deze worden gebruikt voor nauwkeurige laboratoriummetingen en
behoren dan ook tot de klassen 0,1; 0,2 en 0,5. Ze zijn meestal zeer zorg
vuldig uitgevoerd en vereisen een omzichtige behandeling; eventueel
transport moet voorzichtig geschieden.
d. Bijzondere bedrijfsinstrumenten.
Hiermee worden bedoeld allerlei meters, die voor speciale doeleinden
dienen in bepaalde bedrijven. Zo past
men b.v. in het ketelhuis en in de ma
chinehal van een elektrische centrale
instrumenten toe voor het aanwij zen
van totale belasting, spanning, of ande
re grootheden van algemeen belang. Er
worden dan vaak toestellen gebruikt,
waarin een lichtzuil de waarde van de
te meten grootheid aangeeft (fig. 68).
Aan het meetspoeltje is een korte
wijzer bevestigd, waarvan naarmate het
spoeltje verder uitwijkt, een groter deel
in de lichtbundel van een projectieinrichting komt. Een omkeerprisma
zorgt, dat van de wijzer een vertikale
schaduw op de schaal te zien komt.
Fig. 68. Lichtzuilinstrument
(Trüb-Tauber)
Evenals bij een kwikthermometer geeft
de hoogte van de zuil de waarde van
de te meten grootheid aan. Dergelijke
meters worden ook vervaardigd voor
het meten van verschillende groot
heden tegelijkertijd. Er bevinden zich
dan in de kast enkele meetsystemen,
die elk een lichtzuil veroorzaken
naast een daarbij behorende schaal.
Zo kan men dan b.v. naast elkaar
de spanning, de stroom en het ver
HE
mogen aflezen.
Andere bedrijfsmeters van deze
m
vorm hebben een lichtwijzer, die
langs de schaal omhoog of omlaag be
weegt (fig. 69). Het licht van een proE
jectielamp valt op een driehoekig
spiegeltje, zodat een lichtende pijl
naast de schaal wordt geprojecteerd.
Bij draaiing van het meetspoeltje
verplaatst deze driehoek zich langs
Fig. 69. Lichtwijzerinstrument
de schaal.
(Trüb-Tauber)
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e. Schrijvende of registrerende meters.
Op een voortbewegend papier wordt een grafiek getekend van de
te meten grootheid als functie van de tijd. Een van de oudste uitvoerin
gen is die, waarbij het meetsysteem een wijzer heeft, die voorzien is van
een schrijfstift of inktbuisje (fig. 70). Het draaipunt van deze schrijf
arm ligt hierbij buiten een ronde papie
ren schijf, die om zijn midden een om
wenteling maakt in een bepaalde tijd,
b.v. eenmaal per 24 uur. Een nadeel
van deze constructie is, dat de tijd-as
van de verkregen grafiek een cirkel is
en de as, waarop de aan te wijzen groot
heid wordt gemeten, eveneens een cir
kelboog ; het is dus vrij moeilijk uit de
getekende grafiek direct een conclusie
te trekken. Een belangrijke verbetering
bracht de uitvoering met een papier
strook, die op- resp. afgerold wordt door
twee evenwijdig aan elkaar geplaatste
rollen. Een van de rollen wordt door
een uurwerk gedreven. De tijd-as van de
grafiek is nu recht. Bevindt het draai
punt van de schrijfarm zich onder de Fig. 70. Registrerende meter met
papierstrook, dan is de tweede as van ronde schijf (Honeywell-Brown)
de grafiek nog gebogen. Om de tweede
as eveneens recht te maken, wordt het meetsysteem, dat achter het papier
is opgesteld, verbonden met een cirkelvormig gebogen arm (fig. 71); het
papier wordt ter plaatse, waar die arm zich be
vindt, over een gebogen plaat getrokken, die
dezelfde kromming heeft als de wijzerarm.
Er zijn ook diverse uitvoeringen met een
rechtgeleiding voor de schrijfstift. Een voor
beeld hiervan geven de figuren 72, 73 en 74.
De in fig. 73 afgebeelde rechtgeleiding kan als
Ui
volgt worden toegelicht. De beugel B is door
middel van een zijarm op de as van het meet
systeem bevestigd, zodat de pen P bij het uit
wijken van het meetsysteem een cirkel om die
as beschrijft. Doordat de schijf Si vast op het
frame is gemonteerd, terwijl de snaar S door
een klemschroef K wordt vastgehouden, zal
Fig. 71. Registrerende
S2 worden gedwongen te draaien om P. De
meter met gebogen schrijf
onderlinge
afstanden zijn zo bepaald dat de
arm (Hartmann & Braun)
vast op S2 bevestigde schrijfarm A de schrijf
stift een rechte baan doet volgen zodat deze langs de vlakke papierstrook
loopt. Tevens is gezorgd, dat de verplaatsing van de schrijfstift even57

redig is met de hoekverdraaiïng van het meet
systeem. Bij gebruik van een draaispoelmeter
is dan ook de schaal op het papier lineair.
In fig. 74 is het binnenwerk afgebeeld van een
meter waarbij de schrijfstift door een motortje
langs een rechte geleider wordt voortbewogen:
Het registreren op zichzelf kan nog weer op
allerlei manieren geschieden. Soms schrijft het
meetsysteem niet een doorlopende grafiek, maar
wordt het met bepaalde intervallen in- en uit
geschakeld. De schrijfstift tekent dan een aantal
evenwijdige lijntjes, waarvan telkens de lengte
een maat is voor de te meten grootheid. Ook
kan men inplaats van een schrijvende stift een
Fig. 72. Registrerende
stalen
stift gebruiken; achter het doorzichtige
meter met rechte coör
papier
ligt dan een rol, bedekt met een kleur
dinaten (NIEAF)
stof die, evenals bij het bekende carbonpapier,
op het papier wordt afgedrukt ter plaatse waar de stift ertegen drukt.
Ook wordt gebruik gemaakt van een scherpe stift, die de grafiek tekent
in een gezwarte strook.

Fig. 73. Rechtgeleiding van een registrerende meter (NIEAF)
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Fig. 74. Registrerende meter met motoraandrijving (Philips)

In een andere uitvoering drukt een slagarm de stift met regelmatige
tijdintervallen neer, zodat een stippellijn ontstaat. Ook kan op gezette
tijden een aan de arm van het meetsysteem verbonden perforator een
opcning in het papier slaan. Verder kunnen er reeksen gaatjes ontstaan,
doordat er regelmatig een elektrische vonk overslaat tussen de schrijfarm
en een achter het papier liggende plaat.
Ook zijn er uitvoeringen waarbij de schrijfstift onder spanning
wordt gebracht zodat een witte oxydelaag op een donkere metaallaag
ontstaat en die met een dunne metaallaag, die door een stroompje,
dat over de schrijfarm loopt, wegsmelt.
Bij andere meters, doet een door het meetsysteem bewogen licht
straal een grafiek ontstaan op lichtgevoelig papier; de lijnen zijn zon
der verdere chemische bewerkingen direct leesbaar.
Wanneer een aantal met elkaar in verband staande grootheden moet
worden geregistreerd, kan men die gezamenlijke registratie op eenzelfde
papierstrook verkrijgen door middel van de meerkleurenschrijver. In
één van de op dit gebied bestaande uitvoeringen (fig. 75) wordt het meet
systeem automatisch achtereenvolgens met de verschillende meetketens
verbonden en tegelijkertijd wordt een bandje van andere kleur tegen
over het papier gebracht. Men geeft dus elke grootheid weer door een
stippellijn van andere kleur. De verschuiving in tijd tussen de verschil
lende stippen is zeer gering.
De werkwijze van het afgebeelde instrument is in hoofdlijnen de volgen59

de. De synchrone motor S
drijft de assen A en B bene
vens de papierrol V. De op
:
as B aangebrachte schijf met
inkeping laat éénmaal per
omwenteling de valbeugel F
omlaag bewegen, zodat de
wijzer Z wordt vastgehou
den. Tegelijkertijd drukt
deze wijzer een gekleurd
bandje (waarvan er slechts
één in de figuur is aangege1
ven) tegen het papier, zodat
een punt wordt afgedrukt
van de door deze band be
paalde kleur. De stand van
de punt komt overeen met
de op dat ogenblik optre
Fig. 75. Zeskleurenschrijver (AEG)
dende uitwijking van het
meetsysteem R. Daarna komt de beugel weer omhoog, zodat de wijzer
zich opnieuw kan instellen. Gedurende het omhoog gaan van de beugel
verzet het pennetje, dat zich op de schijf links van de letter B bevindt,
een „maltheser kruis" één stand. Daardoor worden de beide omschakelaars U één stand verdraaid, wat tot gevolg heeft, dat een andere meetplaats met het meetsysteem R wordt verbonden. Bovendien wordt
de arm T door de links van zijn draaipunt aangebrachte, onronde schijf
iets verdraaid; hierdoor komt een bandje van andere kleur onder de val
beugel te liggen.
Een andere methode van registreren (o.a. toegepast in een meter als
fig. 74) is die, waarbij het schrijvende deel een draaibare kop bevat, die
aan zijn om trek stempeltjes heeft voor verschillende kleuren en eventueel
met verschillende figuren. Voor elke afdruk wordt automatisch het juiste
stempeltje tegenover het papier gedraaid.
Er zijn verder meervoudig schrijvende meters, die evenveel kleine
meetsystemen met korte schrijfstift bevatten, als het aantal grootheden
bedraagt, waarvan men de grafiek wenst te zien. Hiertoe dient dan b.v.
een zeer licht draaispoelsysteem voor elke schrijfstift.
De methoden met puntsgewijze registratie zijn in het bijzonder
van belang bij afstandaanwijzing. Men kan ze echter niet toepassen
voor grootheden, die plotseling of gedurende zeer korte tijd sterk kun
nen veranderen.
Voor de aandrijving van de papierstrook zorgt een uurwerk, dat met
de hand of elektromagnetisch wordt opgewonden of ook wel met een
motortje.
De aangedreven rol heeft aan weerskanten een tandwiel, dat in openingen aan de zijkant van de papierstrook grijpt. De snelheid hangt af
■
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van de door het bedrijf gestelde eisen en kan vaak met verwisselbare
tandwieltjes worden veranderd. Een veel voorkomende snelheid is
20 a 30 mm per uur. Een bijzondere aandrijving hebben nog de storingsschrijvers, die bij een eventuele bedrijfsstoring automatisch veel sneller
gaan lopen (meestal 20 mm/sec en in een bijzondere uitvoering zelfs
80 mm/sec), zodat de kort durende storingsverschijnselen door een ruime
grafiek kunnen worden weergegeven. Ook deze toestellen worden uit
gevoerd als meervoudig schrijvende meter.
§ 9. Inrichtingen voor het aflezen
Aan het bewegende systeem van een meter is gewoonlijk een wijzer
bevestigd, die zich langs een schaal beweegt,
welke van een zo regelmatig mogelijk ver
deeld aantal deelstrepen is voorzien. De uit
voering van de wijzer kan zeer verschillend
zijn, naarmate een meer of minder nauw
keurige aflezing nodig is. Een gewone, vrij
dikke pijlpunt (fig. 76) is alleen geschikt voor
schakelbordmeters en bedrijfsmeters, waarbij
geen zuivere aflezing nodig is.
Een grote verbetering betekent het gebruik
van een meswijzer (fig. 77). Daarbij is tege
lijkertijd parallaxis vermeden, als zó wordt
afgelezen, dat men het mes als een lijn ziet.
Een andere uitvoering is de combinatie van Fig. 76. Te dikke wijzerpunt
lanswijzer met meswijzer. De punt van de
lans is hierbij 90° gedraaid en mesvormig (fig. 78). Een voordeel van

A
Fig. 77.
Meswijzer

Fig. 80.
Fig. 79.
Fig. 78.
Wijzer
Wijzer met ingeLans-meswrij zer
met draad voor klemde draad
zuivere aflezing

Fig. 81.
Balkwijzer

61

B I, § 9
deze constructie is de goede afleesbaarheid, ook op grote afstand.
Een wijzer voor zeer nauwkeurige aflezing wordt verkregen door het
aanbrengen van een dunne draad in een opening of beugel van de wijzer
(fig.79).
Ook bestaan er buisvormige wijzers met aan het eind ingesoldeerde of
ingeklemde draad (fig. 80).
Een stevige wijzer, die toch een scherpe punt kan hebben, is de balkwijzer van fig. 81. Deze heeft een driehoekig profiel en is van een rugje
voorzien ter verhoging van de stijfheid.
Bij zeer gevoelige instrumenten past men verder wijzers toe van glas
draad; deze zijn zeer licht en veren terug nadat ze, bij een stroomstoot
door de meter, tegen de eindaanslag zijn doorgebogen. Om het aflezen te
vergemakkelijken wordt het puntje van de wijzer zwart gemaakt.
Nog nauwkeuriger is de aflezing op een instrument, waarbij de draad
of de meswijzer zich langs een spiegel beweegt, die evenwijdig aan de
schaal in het vlak van de wijzerplaat is aangebracht. Als men zorgt de
wijzer en het spiegelbeeld te laten samenvallen is parallaxis geheel uit
gesloten (zie o.a. fig. 19, blz. 25).
Soms maakt men bij het .aflezen nog gebruik van een loep.
Een doelmatige methode om parallaxis te vermijden is die van fig. 82
waarbij de wijzer in het vlak van de schaal beweegt.
Wanneer men, zoals bij galvanometers, zeer kleine
SCHAAL
uitwijkingen moet kunnen waarnemen, past men afle
zing met een lichtstraal of met een kijker toe. Bij
■WIJZER
de eerstgenoemde (fig. 83) staat tegenover de galvano
-GLAS
meter een lampje L, dat door een lens een dunne licht
bundel op het spiegeltje S van de meter werpt. Deze
straal wordt teruggekaatst naar een onder het lampje
aangebrachte schaal. De opstelling moet zó zijn, dat
bij stroomloze meter de invallende en de teruggekaatste
straal in één vertikaal vlak liggen, terwijl de straal
juist het nulpunt onder het lampje treft.
Fig. 82. Meter
zonder parallaxis
In de invallende straal is soms nog een tweede lens
geplaatst, die van een op de eerste lens aangebrachte
lijn een scherp beeld geeft op de schaal om de aflezing te vergemak
kelijken. Bij sommige uitvoeringen is het galvanometerspiegeltje zelf
hol geslepen.
Als het spiegeltje over een hoek a draait, wordt de straal AO terug
gekaatst als OB. Het verband tussen de aflezing AB = a en de draaiings-

1/

hoek oc is nu

= tg 2a.

Reeds bij zeer geringe uitwijkingen van het meetsysteem is een ruime
aflezing mogelijk; de teruggekaatste lichtstraal kan worden opgevat als
een lange wijzer. Er zijn voor dit afleessysteem twee gangbare opstellingen.
Bij de ene staat op de beschreven wijze de lamp tegenover de galvano
meter (fig. 84). Bij de tweede (fig. 85 en 86) staat de galvanometer hoog
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Fig. 83. Galvanometeraflezing met lichtstraal
opgesteld, terwijl de lamp L en de schaal S lager tegen de muur zijn
bevestigd. De lichtstraal wordt bij het omhoog gaan twee maal over 90
graden geknikt door totale terugkaatsing tegen de hypotenusavlakken van
de rechthoekige prisma’s Pi en P-2. De van het galvanometerspiegeltje
terugkomende straal wordt op het prisma P2 opnieuw teruggekaatst en
treft dan de schaal. Ook hier zorgt een lens in de op het spiegeltje val
lende straal voor een scherpe schaduwlijn op de schaal.

Fig. 84. Galvanometer met aangebouwde lamp en schaal (Siemens)
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Fig. 86. Vertikale galvanometeropstelling
(Iiartmann & Braun)
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Fig. 85. Galvanometeraflezing
met vertikale lichtstraal
Bij de afleesinrichting met kijker is eveneens (zie fig. 87) aan het be
wegende systeem een spiegeltje S bevestigd. Door de kijker ziet men in het
spiegeltje een bepaald punt A van de schaal, dat nog nader wordt vast-
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Fig. 87. Galvanometeraflezing met kijker
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gelegd, doordat zich in de kijker een vertikaal draadje (kruisdraad) be
vindt.
Evenals bij de aflezing met lichtstraal geldt:
a
T = tg2«
Behalve de in laboratoria vaak toegepaste gescheiden opstelling van
meter en kijker, worden ook meters vervaardigd met aangebouwde
kijker (fig. 88).

w- -

Fig. 88. Galvanometer met aangebouwde kijker (Hartmann & Braun)

Wil men met behulp van één van deze afleesinrichtingen de waarde
van de hoek a berekenen, dan moet de opstelling bij stroomloze meter
vooral zodanig zijn, dat de verbindingslijn tussen de kijker resp. de lamp
en de spiegel met die tussen de spiegel en het nulpunt van de schaal in eenzelfde vertikale vlak liggen. Is dat niet het geval, maar neemt men reeds
bij nulstand van de meter een aflezing a' waar (vgl. fig. 87), dan is de
berekening omslachtiger. Dan immers is de afgelezen uitwijking a — a'
al
bepaald door -y- = tg 2a en -~r = tg 2a', waarbij a en a' afzonderlijk
moeten worden berekend.
Een nadeel van de opstelling met kijker is, dat slechts één persoon
tegelijkertijd kan aflezen.
Voordelen van de methoden met lichtstraal boven die met kijker
zijn, dat enige personen tegelijk kunnen waarnemen en dat men bij de
meting meer vrijheid van beweging heeft. Een nadeel is, dat de inrichting
alleen in een min of meer donkere omgeving bruikbaar is. Men kan
van buiten invallend licht echter onderscheppen door het aanbrengen
van een omkisting. Ook het gebruik van een iets overbelast lampje met
kleine gloeispiraal geeft een belangrijke verbetering.
Bij de uitvoering met kijker zowel als bij die met lichtstraal wordt,
zoals uit de berekening van de uitslag blijkt, de gevoeligheid van de
galvanometer als het ware verdubbeld, terwijl men door de afstand l groot
te maken, eveneens vergroting van de gevoeligheid verkrijgt in zoverre,
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dat een geringe stroom reeds een grote uitwijking kan veroorzaken. Verder
kan als een'voordeel van beide systemen worden beschouwd, dat er geen
wijzer aanwezig behoeft te zijn, zodat het meetsysteem lichter is en de
meter gevoeliger. Bovendien kan worden afgelezen zonder parallaxis.
Het systeem van lichtstraalaflezing past men veelvuldig toe in andere
instrumenten (zie ook § 8d). Fig. 89 en 90 tonen een instrument, dat de

i
(

Fig. 89. Meter met ingebouwde afleesinrichting door lichtstraal (Hartmanri
& Braun)

Fig. 90. Schema van de lichtstraal-afleesinrichting (Hartmann & Braun)

vorm heeft van een normale ampère-, volt- of wattmeter. Op een in het
bovenvlak van de kast aangebrachte kegelvormig gebogen matglazen
schaal wordt de schaduw van een vast aangebracht draadje geworpen.
In de eenvoudigste vorm wordt de lichtstraal, die op het spiegeltje
van het meetsysteem valt, direct naar de schaal teruggekaatst. In de
uitvoering van fig. 89 is de lichtstraal enige malen verlengd door her
haalde terugkaatsing. Daardoor zal bij draaiing van het meetsysteem de
lichtvlek zich over een vrij groot aantal schaaldelen verplaatsen. Boven
dien is de afgebeelde meter zo uitgevoerd, dat bij de eerste helft van de
totale uitslag van het meetsysteem, de lichtvlek over de bovenste schaal
loopt en bij de tweede helft van de uitslag over de onderste schaal. Dit
geeft een ruimere aflezing zonder vergroting van de afmetingen van de
kast van het instrument.
In fig. 90 is de invallende straal dik getekend; de teruggekaatste straal
naar de bovenste schaal is dun getrokken, die naar de onderste schaal is
gestippeld.
Ook gevoelige galvanometers worden vaak uitgevoerd met een in het
huis zelf ondergebracht lampje met toebehoren voor lichtstraalaflezing
(fig. 109, blz. 77).
66
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§ 10. Schaaltypen
In § 5 werd aangetoond dat bij meters, waarin het tegenwerkende
koppel evenredig is met de uitwijking, die uitwijking ook evenredig zal
zijn met het drijvende koppel. Daar vrijwel steeds wordt gezorgd voor
een tegenwerkend koppel dat aan deze eis voldoet, wordt het schaaltvpe
bepaald door het verband tussen het drijvende koppel en de te meten
grootheid.
De meest bruikbare schaalverdeling is de gelijkmatige (fig. 91),
die voorkomt bij de normale draaiM
S0
co
spoelmeter (§ 13). Hier is, zoals in
§ 13 wordt afgeleid, het drijvende kop
V"
pel evenredig met de stroom. Als de \X
schaalverdeling gelijkmatig is, zijn Fig. 91. Gelijkmatige schaal
kleine stroom veranderingen even goed (Hartmann & Braun)
aan het begin als aan het eind van
de schaal af te lezen; de nauwkeurigheid van de aflezing blijft echter
steeds aan het begin van de schaal kleiner dan aan het eind (zie § 7a).
dcc

De in § 6, blz. 46 gedefinieerde gevoeligheid G = -jp- is bij deze meters
voor elke schaalwaarde even groot. Er worden ook meters uitgevoerd,
waarbij het nulpunt van de schaal zich in het midden bevindt, zodat de
wijzer naar rechts of links uitwijkt voor de verschillende stroomrichtingen.
De meeste meetinstrumenten, en meer in het bijzonder de meters voor
wisselstroom, hebben een ongelijkmatige schaal. Bij sommige typen
is die schaal ongeveer kwadratisch, bij andere echter sterk afwijkend
daarvan; voor bijzondere doeleinden komen ook logaritmische schalen
voor. Als de schaal kwadratisch is (fig. 92), veroorzaakt een w-voudige
waarde van de te meten
4
3
grootheid een n2 maal zo
\
grote uitwijking. Daardoor
^ zijn de schaaldelen aan het
begin veel kleiner dan aan het
eind; het gevolg is, dat aan het
Fig. 92. Kwadratische schaal
begin van de schaal geringe
stroomsterkten en kleine stroomveranderingen niet kunnen worden afgele
zen. De bovengenoemde gevoeligheid is aan het begin zeer klein en neemt
naar het eind toe. Van een kwadratische schaal is ongeveer een vijfde
deel niet bruikbaar en meestal ook niet van een verdeling voorzien.
Terwijl men een meter met gelijkmatige schaal aanduidt als b.v. een
meter voor 5 A, wordt een instrument met ongelijkmatige schaal en
dezelfde meetgrens dan ook aangeduid als een meter voor 1 ...5 A.
Voor praktisch gebruik past men bijna altijd hulpmiddelen toe om de
schaal over een zo groot mogelijk deel gelijkmatig te maken. Dit vindt
men in een beïnvloeding van het drijvende of van het tegenwerkende
koppel, welk laatste dan niet meer evenredig met de uitslag mag zijn.
Bij motoren is het vaak gewenst, op de ampèremeter zowel de bedrijfs67
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stroom als de aanloopstroom te kunnen aflezen, terwijl bovendien ook
bij kleine belastingen de stroomsterkte moet worden gecontroleerd.
Daarvoor is het doelmatig, een meter te gebruiken, waarvan op het
laatste deel van de
schaal de schaaldelen
voor gelijke stroom
waarden
nauwer zijn
o
o
(fig. 93).
7,0
3,°
Stel dat men b. v. een
ampèremeter wil ge
bruiken bij een motor,
waarvan de bedrijfsV
stroom 30 A is, dan
o
o ®
moeten waarden van
6—30 A goed kunnen
Fig. 93. Aan het eind vernauwde schaal (Trüb Tauber) worden afgelezen, maar
liefst ook waarden van
45 A; bovendien moet de meter een aanloopstroom van b.v. 75 a 100 A
(kraanmotor), zij het ook minder nauwkeurig, kunnen aanwij zen. Een
meter met kwadratische schaal tot 30 A zou eerst beginnen met 6 A en
in die buurt nog geen ruime schaal hebben; tevens zou dc schaal tot
75 A ruimer zijn dan nodig was. De in fig. 93 weergegeven schaal is nu
duidelijk afleesbaar van 5 tot bijna 40 A en de schaaldelen naar 100A
toe worden geleidelijk kleiner. Men past, om dit doel te bereiken, ver
schillende methoden toe.
Eén daarvan is het voorschakelen van een gloeilampje aan de meetspoel. Dit kan geschieden bij een voltmeter, maar ook bij een ampère
meter, die op de klemmen van een shunt is afgetakt. De weerstand van
het lampje neemt toe met stijgende temperatuur. Bij lage waarden van
de te meten spanning is de stroom door het lampje zwak en dus ook
de weerstand ervan laag; op de meterspoel komt dan het grootste deel
van de klemspanning. Hogere spanningswaarden veroorzaken evenredig
sterkere stromen en dus weerstandsstijging van de lamp. De meetspoel
krijgt nu een naar verhouding lagere klemspanning; het eind van de
schaal is dan ook nauwer.
Een andere methode voor het vernauwen van het eind van de schaal
is de meter aan te sluiten op een meettransformator, waarvan de kern
boven een bepaalde stroomwaarde verzadigd is.

V'"'"

v^'/Jb

In de meettechniek wordt verder vaak de eis gesteld, slechts een ge
deelte van de schaal afleesbaar te maken. In een 220 V-net is het b.v.
niet nodig, dat men alle waarden van 0—250 V kan aflezen, maar be
hoeft de schaal slechts van 210—230 V afleesbaar te zijn. Aan deze eis
voldoen meters met sterk onderdrukte beginwaarden. Ook hiervoor
worden schakelingen met gloeilampjes toegepast. Een uitvoering is die,
waarbij (fig. 94) het meetspoeltje S is opgenomen in de diagonaal AB
68
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Fig. 94. Schakeling voor ampèremeter
met onderdrukte beginwaarden
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Fig. 95. Meterschaal met on
derdrukte beginwaarden
(NIEAF)

van een weerstandsvierhoek (brug van Wheatstone; zie §45). Twee
tegenover elkaar liggende zijden van de vierhoek worden gevormd door
vaste weerstanden R, de twee andere elk door een gloeilampje L.
De stroom I kan hierin de te meten stroom zijn, wanneer S het meet
systeem van een ampèremeter is. Als S een voltmeter voorstelt, is I de
stroom, die de schakeling voert bij aansluiting op de te meten spanning.
Bij een bepaalde waarde I' van de te meten stroom I gaat er geen
stroom door de tak AB. Wordt I groter dan I', dan gaat er ook een
sterkere stroom door elk van de lampjes. De weerstand daarvan neemt
toe en er gaat nu een stroom door het meetspoeltje. Op deze wijze is een
meter verkregen, waarbij het beginpunt van de schaal ligt bij de stroomsterkte I' (in fig. 95 bij 200 A).
Een dergelijk resultaat wordt bereikt door parallel met de voltmeterspoel een lampje te schakelen en in serie met deze combinatie een weer
stand. Bovendien is in de tak van het spoeltje een gelijkrichter opge
nomen, waardoor de beginwaarden extra worden onderdrukt.
Andere methoden, die wel zijn gebruikt om het nulpunt te onder
drukken zijn: het geven van een voorspanning aan de veren, die het
tegenwerkende koppel leveren of het aanbrengen op het meetsysteem van
een tweede spoel waardoor een tegengestelde stroom wordt geleid. Verder
past men bij draaispoelmeters soms een richtmagneet toe, die een extra
tegenkoppel levert; ook worden wel meters gebouwd die twee meet
systemen bevatten met ongelijke constanten.
Bij draaispoelmeters kan men de schaal ongelijkmatig maken door de
polen schuin af te slijpen of door ze een bijzondere vorm te geven. .
Dikwijls wenst men een meter, waarvan de totale uitslag niet onge
veer 90° bedraagt, maar aanzienlijk groter is. Er zijn meters met een
slag van 240° en ook typen voor bijna 360°. Enige voorbeelden hiervan
worden verder behandeld in § 16 (fig. 120, 121 en 122), §20 (fig. 145)
en § 22 (fig. 156 en 157).
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HOOFDSTUK II
GALVANOMETERS
§ 11. Inleiding
Onder galvanometers worden gewoonlijk verstaan meters, die be
stemd zijn voor het aantonen van zwakke stromen; ze worden ook aan
geduid als micro-ampèremeters. Een scherpere onderscheiding ten
opzichte van de ampèremeters voor kleine stroomsterkten is, dat men
de naam galvanometers vaak reserveert voor de zeer gevoelige instrumen
ten, die in laboratoria, en vooral bij brugschakelingen, dienen om aan te
tonen, of er al dan niet een stroom door een bepaalde tak gaat, zonder dat
de grootte van die stroom behoeft te worden bepaald. Galvanometers
hebben dan ook meestal geen schaalverdeling in ampères of delen daarvan.
Er zijn wijzergalvanometers en spiegelgalvanometers. De
eerste hebben een zeer licht uitgevoerde wijzer, die langs een gelijkmatig
verdeelde schaal loopt, ook al is de uitwijking van het bewegend systeem
niet evenredig met de stroom. De spiegelgalvanometers hebben een
aflezing met kijker of lichtstraal (zie § 9).
Bij de spiegelgalvanometers dient als tegenwerkend koppel bijna steeds
een torsiedraad of -band. Vroeger was dit vaak een cocondraad, doch
tegenwoordig gebruikt men meestal een uiterst dun bronzen draadje of
bandje. Hierin treedt bij draaiing van het er aan opgehangen meet
systeem een wringend koppel óp, waarvan de grootte evenredig is met de
wringingshoek. De meteruitwijking is dus evenredig met het drijvende
koppel.
Wijzergalvanometers worden eveneens uitgevoerd met torsie-ophanging, doch ze komen ook voor als doosgalvanometers; deze zijn meer in
het bijzonder bestemd voor transportabele meetbruggen e.d. voor prak
tisch gebruik. Ze hebben dan vlakke spiraalveren, die het tegenwerkende
koppel leveren. Om de vervoerbaarheid te verbeteren, bevestigt men het
bewegende systeem van de galvanometers tegenwoordig vaak tussen
twee strak gespannen torsiebandjes (zie fig. 51, blz. 43).
In enkele zeer onnauwkeurige galvanometers (b.v. de oude typen
toestelgalvanometers voor telegrafie) wordt het tegenwerkende koppel
veroorzaakt door de zwaartekracht.
De meters met torsie-ophanging zijn uit de aard der zaak alleen ge
schikt voor laboratoriumgebruik, omdat ze zeer zorgvuldig moeten
70
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worden opgesteld, waterpas moeten worden geplaatst en bovendien
wegens hun zeer grote gevoeligheid, onbeïnvloed moeten blijven door
allerlei mechanische invloeden, zoals trillingen in het gebouw. Een derge
lijke meter behoort op een vrij gefundeerde zuil te staan of trillingsvrij te
zijn opgehangen. Ook dient voor zeer goede isolatie gezorgd te worden,
omdat zéér zwakke, over de isolatie lopende, lekstromen reeds een uit
wijking kunnen veroorzaken.
De stroomconstante van zeer goede galvanometers kan 10~13 ampère
per graad zijn.
Er zijn twee typen galvanometers: die, waarbij een magneetnaald
beweegbaar is opgesteld in het veld van een spoel, waardoor de aan te
wijzen stroom vloeit (naald-galvanometers) en die, waarbij een beweeg
bare spoel of geleider de aan te wijzen stroom voert en zich bevindt in
het veld van een permanente magneet (draaispoel-galvanometers, snaargalvanometers).
Een bijzonder type galvanometer is de kruisspoelgalvanometer; de
inrichting en werking van dit metertype worden behandeld in § 18.
§ 12. Naaldgalvanometers
a. Bouw en theorie.
De naaldgalvanometer heeft zich ontwikkeld uitdetangentenboussole (fig. 96). Deze bestaat uit een grote cirkel vormig gebogen koperen
winding W, of een aantal
r
N gelijke, dicht naast
'a
helkaar liggende, windin
K*
gen met grote straal (r m), (ïT
in het middelpunt waar
W
van zich een kleine mag
neetnaald n met poolsterkte m weber bevindt, Fig. 96. Beginsel van de tangentenboussolex)
die draaibaar in een ho
rizontaal vlak is opgesteld. Het vlak van de vindingen laat men
samenvallen met de magnetische meridiaan. Vloeit er geen stroom
door de windingen, dan richt het magneetnaaldje zich volgens het
aardmagnetisme, dus in het vlak van de windingen. Onder invloed van
een stroom I ampère in de windingen ontstaat er een elektromagnetisch
veld, waarvan de veldsterkte in het middelpunt een grootte van
IN
—— A/m heeft en loodrecht op het vlak van de windingen is gericht.
Daar de naald klein is en r groot, mag worden aangenomen, dat ook
op de plaats, waar de polen van de naald zich bevinden, de veldsterkte
dezelfde grootte en richting heeft, zodat op elke pool een kracht werkt,
i) In fig. 96 is de naald duidelijkheidshalve te groot getekend.
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INm
groot Ki = —2^7- newton. Tengevolge van de horizontale intensiteit
Ha van het aardmagnetisme ondervindt elke pool een kracht, loodrecht
op de vorige, groot K2 = Ham. De kracht I<i tracht de naald te doen
wegdraaien uit het vlak van de windingen. De naald neemt nu een evenwichtsstand in, waarbij hij zich stelt in de richting van de resultante van
de twee krachten. Uit fig. 96 blijkt dat:
tg “

Ki
Ko

N

2Har
ƒ of: 7 = ~ N tg a ampère *)

2 Har
De belangrijkste betekenis van de tangentenboussole ligt hierin, dat
het de enige meter is, waarmee men de stroom werkelijk kan berekenen.
Overigens heeft hij uit de aard der zaak geen nut voor andere dan laboratoriummetingen. Nadelen voor praktisch gebruik zijn:
1°. dat steeds een berekening moet worden uitgevoerd,
2°. dat geen directe aflezing van de stroom wordt verkregen,
3°. dat een opstelling in de magnetische meridiaan nodig is,
4°. dat hij zeer gevoelig is voor de aanwezigheid van andere magne
tische velden of van ijzer en
5°. dat de gevoeligheid gering is.
Als laboratoriumgalvanometer is hij om de laatste reden evenmin
geschikt.
Bij de gebruikelijke naaldgalvanometers wordt de gevoeligheid
verhoogd, doordat men de naald nauw omsluit met een groot aantal
windingen. Dan is het drijvende koppel echter niet meer op een eenvou
dige manier te berekenen terwijl er evenmin sprake is van een gelijk
matige schaal. In verband met het in de vorige paragraaf genoemde doel
van laboratoriumgalvanometers is dat geen bezwaar. Als tegenwerkend
koppel dient soms alleen de werking van het aardmagnetisme op de
naald; vaak wordt ook een torsiedraad toegepast.
b. Magnetische velden.
De naaldgalvanometers zijn, evenals de tangentenboussole, gevoelig
voor uitwendige velden (in het bijzonder het aardmagnetisme). Er zijn
echter verschillende methoden om de invloed daarvan zo goed mogelijk
op te heffen:
1°. het astatische naaldstelsel. Het bewegende systeem bestaat
uit twee vast met elkaar verbonden naalden (fig. 97), die in eenzelfde
vlak liggen, doch met de tegengestelde polen tegenover elkaar. Daardoor
x) In het technische (vroeger praktische) stelsel is de veldsterkte in het middelpunt
0,2tiIN
5Har
Oerstedt, zodat de eindformule wordt: I =
tg a ampère.
7lN
De horizontale intensiteit van het aardmagnetisme is in ons land 0,184 0e =
= 14,63 A/m.
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zijn. de koppels, die aardmagne
tisme (en andere plaatselijk homo
gene velden) op de twee naalden
uitoefenen, gelijk en tegengesteld
aan elkaar. De spoel wordt om
één van de naalden gelegd (fig. 98)
of er worden 8-vormige windingen
Fig. 97. Astatisch naaldstelsel
om de beide naalden aangebracht
(fig. 99). Een volkomen opheffen
van de invloed van het aardmag
netisme is met dit naaldstelsel
echter niet te bereiken, omdat het
N
Z
niet mogelijk is twee naalden met
volkomen gelijke sterkte te mag
netiseren en ze precies in eenzelfde
vlak te bevestigen. Ook zullende
naalden op de duur niet even
Fig. 98. Astatisch naaldstelsel met één
sterk blijven.
spoel
2°. richtmagneten.
Onder de galvanometer wordt
een permanente staafmagneet (fig.
100) zo aangebracht, dat de mag
$
netische inductie, die deze op de
plaats van de galvanometernaald
opwekt, juist gelijk en tegenge
(»
steld is aan de component van het
aardmagnetisme in de richting
Fig. 99. Astatisch naaldstelsel met 8van de naald. Uit de figuur blijkt,
vormige windingen
dat de noordpool van de richtmagneet naar het noorden moet
zijn gericht. Aangezien het vrij moeilijk is één magneetstaaf zo in
te stellen, dat aan deze voorwaarde is
voldaan, past men vaak twee richt
magneten toe, die dicht boven elkaar
liggen en elk afzonderlijk draaibaar
zijn (fig. 101). Men kan deze magneten
nu zo opstellen, dat hun resulterend
:n
X
\ '
/
-z- \
/

5)

V

M

f-

\

\ •I ■/
V
v Vi

Fig. 100. Galvanometernaald
met richtmagneet

Fig. 101. Galvanometernaald met
twee richtmagneten
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Fig. 102. Pantsergalvanometer (Hart
maan & Braun)

veld de gewenste richting en grootte heeft. Ook
bij niet volkomen astatische naaldstelsels worden
richtmagneten toegepast om de resterende invloed
van het aardmagnetisme op te heffen.
3°. pantsergalvanometers.
Deze zijn omgeven door een ijzeren bol of cilinder
(fig. 102), die de uitwendige velden vrijwel geheel
afschermt.

c. Gevoeligheid.
Met het meer of minder opheffen van de invloed
van het aardmagnetisme kan men nog een andere bedoeling hebben, nl.
het vergroten van de gevoeligheid van de naaldgalvanometers.
Bij een niet-afgeschermde of niet-astatische meter wordt het tegen
werkende koppel geleverd door een torsiedraad, tezamen met de door het
aardmagnetisme op de naald uitgeoefende krachten. Om de gevoeligheid
te vergroten, kan men het tegenwerkende koppel verkleinen (vgl. § 6)
door verzwakking van de invloed van het aardmagnetisme. Een meter
met een niet volkomen astatisch naaldstelsel is dus gevoeliger dan een
meter met een enkelvoudige naald. Zo kan men ook door instellen van
de richtmagneet de gevoeligheid van een naaldgalvanometer regelen.
Het koppel, dat door het aardmagnetisme wordt geleverd, is echter niet
evenredig met de draaiingshoek, zoals dat bij de torsiedraad het geval is.
Behalve de eenvoudige naaldvorm past men nog verschillende spe
ciale uitvoeringen toe, waardoor de gevoeligheid van de meter groter
wordt. In de eerste plaats gebruikt men soms een schijfje, waarop een
aantal kleine magneetjes is geplakt (fig. 103). Een zeer bruikbare uit-
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Fig. 103. Magazijn
van naalden als
meetsysteem voor
een naaldgalvano
meter
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Fig. 104. Kloknaald in een
naaldgalvanometer
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voering is de kloknaald. Deze is te beschouwen als een holle cilinder, die
in asrichting over het grootste deel van zijn lengte is doorgezaagd (fig.
104) en waarvan twee tegenover elkaar liggende delen van het buiten
oppervlak tegengesteld gemagnetiseerd zijn.
Vooral dit laatste instrument heeft een grote gevoeligheid, doordat de
naald nauw door de spoel kan worden omsloten.
d. Demping.
Demping wordt bij naaldgalvanometers soms verkregen door een
aan het bewegend systeem gekoppeld vleugeltje, dat zich in een dempdoos
beweegt (vgl. fig. 54, blz. 45), maar meestal beweegt de naald zich langs
koperen lichamen, waarin dan foucaultstromen worden opgewekt. De
galvanometer met kloknaald leent zich daartoe bijzonder goed: de spoel
heeft een roodkoperen kern (K in fig. 104), die van een cilindrische uit
holling is voorzien, waarin de naald zich beweegt.
\
§ 13. Draaispoelgalvanometers
a. Bouw en theorie. De draaispoelgalvanometer, zoals hij het
eerst is geconstrueerd door Deprez en d'Arsonval, bestaat (fig.
105 en 106) uit een sterke permanente magneet M met cilindrisch
uitgeholde poolschoenen N en Z. Binnen die poolschoenen is een cilindri
sche ijzeren kern vast opgesteld, zodat een nauwe, overal even grote
luchtspleet ontstaat, waarin een radiaal
magnetisch veld wordt opgewekt. In de
M
D
ï
luchtspleet bevindt zich het draaibare
spoeltje S, dat bij laboratoriumgalvanometers is opgehangen aan een torsieN
draad en bij doosgalvanometers op een
asje is bevestigd. Als het spoeltje N
windingen heeft en de magnetische
s
inductie in de luchtspleet B Wb/m2be- Fig- 105. Inrichting van een draaidraagt, werkt op elke spoelzijde een spoelmeter
kracht, groot:
K = IBl newton 1).
Hierin stelt l de lengte in m van een spoelzijde voor en I de stroom
in ampère, die door de spoel gaat. Daar de veldlijnen radiaal lopen,
staat de kracht K voor elke stand van de spoel loodrecht op het vlak
van de spoel (fig. 107). Het drijvende koppel van het meetsysteem be
draagt dus:
Ma = IBIND newtonmeter x)
waarin D de diameter in meters van het spoeltje is. Aangezien B constant
is op het cilindervlak, waarop de spoelzijden zich bewegen, blijkt het drijfSU

az

/V

!) In het technische (vroeger praktische) stelsel luiden deze twee vergelijkingen:
I< = 0,1 HUN dyne
Md = 0,1 HIIND dn.cm.
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vende koppel steeds evenredig te zijn met de
te meten stroom I. Het tegenwerkende koppel
is, zoals reeds in § 5 ter sprake is gekomen,
evenredig met de draaiingshoek van de spoel.
Hieruit volgt, dat de draaispoelmeter een
uitwijking krijgt, die volkomen evenredig is
met de stroom. Bovendien is de richting van
uitwijking direct door de stroom bepaald.
Daaruit volgt echter tevens, dat de draai
spoelmeter niet zonder meer voor wissel
stroom bruikbaar is. Er worden wel draaispoelgalvanometers voor wisselstroom ge
bruikt, maar dan wordt deze eerst omgezet in
gelijkstroom (zie § 17).
De toe- en afvoer van de stroom naar het
spoeltje heeft bij de draaispoelgalvanometers
plaats door middel van een metalen torsieFig. 106. Draaispoelgalvano- draad en een soepele spiraal. Deze laatste
mag geen koppel uitoefenen. Bij meters met
meter (Hartmann & Braun)
spiraalveren voor het tegenwerkende koppel
worden deze ook vaak voor de stroomgeleiding gebruikt.
Uit de formule voor het koppel blijkt, dat de gevoeligheid van de
meter, behalve door B en N, ook bepaald is door het produkt l x D.
Dit produkt bepaalt het oppervlak van de wikkeling. Aangezien een
cirkel een maximaal oppervlak heeft bij
gegeven omtrek, geven sommige fabri
kanten de spoeltjes een cirkelvorm, zodat
voor een maximaal koppel de draad
lengte minimaal is.
De bouw en de uiterlijke vorm van
moderne galvanometers wijken sterk af
van die in fig. 106 (zie ook fig. 84, blz.
63). Fig. 108 toont een spiegelgalvanometer in bakelieten huis. Deze meter
M

K

z

N
K

O,

Fig. 107. Richtingen van de krachten,
die op een draaispoel werken
76

Fig. 108. Moderne galvanometer
(Siemens)

!

heeft een kernmagneet (zie
§ 16) waaromheen het spoeltje
draait. Een stalen buis vormt
het „juk” voor de flux. De me
ter van fig. 109 heeft ingebouw
de lichtstraalaflezing (lichtvlekgalvanometer). De weer
standen voor gevoel igheidsregeling bevinden zich in de
kast; ze worden door de links
zichtbare knop bediend.
b. Magnetische velden. De
draaispoelmeter is niet geheel
ongevoelig voor uitwendige Fig. 109. Galvanometer met lichtvlek (Pye)
velden, hoewel de permanente
magneet zeer sterk is in vergelijking met andere magnetische invloeden
en magnetische afscherming geeft. Sterke velden hebben nog enige invloed
op de loop van de flux.
c. Demping. Deze vereist geen afzonderlijke inrichting; de aangewezen
methode is hier foucaultstroomdemping. Om deze te verkrijgen, wikkelt
men liet spoeltje op een metalen raampje. In dit raampje ontstaan bij de
beweging door het magnetische veld foucaultstromen, die een dempend
koppel leveren. De demping kan echter bij een galvanometer met een
normaal uitgevoerd raampje te sterk zijn. Dan wordt het raampje ingezaagd
of zelfs geheel doorgezaagd. In het laatste geval overbrugt men de opening
met een weerstandsdraadje, dat zó wordt ingesteld, dat juist de gewenste
demping is bereikt. Verder worden de raampjes wel vervaardigd van een
materiaal, dat voldoende weerstand heeft om het optreden van te sterke
inductiestromen te beletten.
Ook in het spoeltje zelf worden bij de beweging door het veld spanningen
geïnduceerd, die bij gesloten keten foucaultstromen veroorzaken. Als dan
ook een draaispoelmeter in een zodanige schakeling is opgenomen, dat
hij over een kleine weerstand is kortgesloten, is de meter sterk gedempt,
wat het werken er mee zeer lastig maakt. Men kan van deze kortsluitdemping echter een nuttig gebruik maken om er voor te zorgen, dat
de galvanometer na het uitschakelen niet lang om zijn nulstand blijft
slingeren, door het spoeltje dan kort te sluiten.
Wanneer de meter een ingebouwde shunt heeft, vormt deze met het
spoeltje een gesloten dempketen; een geschikte keuze van de shuntweerstand kan een dempingskoppel van de juiste grootte doen optreden. Er
zijn meters, waarbij het spoeltje niet op een metalen raampje is gewik
keld; hierbij zorgt dan de shunt voor de demping.
Door een uitwendige shunt kunnen de gevoeligheid en de weerstand
van het instrument als gehe' l veranderen. In § 6, blz. 47 werd er reeds
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op gewezen, dat in de schakeling van een shuntbankje volgens fig. 56
links, de uitwendige weerstand constant is; daardoor is ook de demping
bij elke stand van de stop in het shuntbankje even sterk. Ook als
men de gevoeligheid van een galvanometer regelt met een spanningsdeler, samengesteld uit schuifweerstanden, moet, wanneer het om een
draaispoelmeter gaat, de schakeling volgens fig. 56 links worden toege
past. De totale weerstand wordt daarbij zo gekozen, dat een geschikte
demping wordt verkregen.
Om de sterkte van de demping geheel in handen te hebben, voorziet
men de meter soms van enkele extra-dempwindingen op het spoelraampje. Door deze windingen te verbinden met een regelbare weerstand,
kan men elke graad van demping gedurende de meting bereiken.

§ 14. Ballistische galvanometers
Er zijn verschillende metingen, die niet ten doel hebben de sterkte van
een constante stroom te controleren, doch die van een stroomstoot.
Dit is o.a. het geval bij ontlading van condensatoren (§ 74, blz. 268) en
bij inductiemetingen (§75, blz. 270). Wanneer de stroomstoot zeer kort
duurt, ontvangt een meetsysteem, dat een vrij grote traagheid heeft, wèl
energie van de stoot, doch het komt praktisch eerst in beweging, als de
stoot zelf reeds weer is afgelopen. Men kan dit verschijnsel vergelijken
met de botsing van twee slingers (fig. 110). Geeft men de ene slinger een
uitwijking ai en laat men hem bij de
/2? ^
daling tegen de tweede in rust zijnde
// a2
slinger botsen, dan neemt deze laatste
/
/
alle energie over, indien de aan de
\
koorden hangende bollen volkomen
0 veerkrachtig zijn; de eerste slinger
1 blijft stil hangen en de tweede slinger
y
krijgt een uitwijkingshoek <X2 even
groot als ai. Dit betekent, bij verge
2 1
lijking met de zoëven bedoelde trage
Fig. 110. Botsing van twee slingers
meter, dat de grootste uitwijking,
(ballistisch beginsel)
die de meter (tweede slinger) krijgt,
een maat is voor de botsingsenergie (stroomstoot). Bij de ballistische
galvanometer verkrijgt men de grote traagheid door op het bewegendè
systeem schijfvormige gewichtjes aan te brengen of stangetjes met ge
wichtjes, waarvan de afstand tot de as van draaiing kan worden inge
steld. In fig. 106 (blz. 76) is onder het meetsysteem een schijfvormig
gewicht zichtbaar. Ballistische galvanometers komen zowel met naald als
met draaispoel voor.
Wiskundig kan het verband tussen stoot en uitwijking als volgt worden
afgeleid. Stel de tijd gedurende welke de stroom doorgaat At en be
schouw een oneindig klein gedeelte dt van die tijd. De stroom i is
gedurende dit tijdsdeel constant. Bij een draaispoelmeter treedt nu een

K
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drijvend koppel op met een moment Ma = k\i. Hierin is k\ een con
stante, die van de constructie van de meter afhangt. Ten gevolge van
dit koppel verkrijgt het stelsel, waarvan we het massatraagheidsmoment
Ma
k\i
.
.
I noemen, een hoekversnelling q =
= ~j~- Be toeneming van de
I
k\idt
ki
hoeksnelheid co gedurende de tijd dt is dan: dco = qdt = —j— = -j-idt.
Na een tijd At is de hoeksnelheid:

Al

Hierin is

I

idt gelijk aan de doorgestroomde hoeveelheid elektri-

0

ki

citeit Q dus:

(O =

-r«-

In de praktijk wordt bij deze meter steeds gewerkt met zeer kort durende
stroomstoten. Men kan dan aannemen, dat de in de tijd At doorlopen hoek
zeer klein is in verhouding tot de einduitslag a. Dit betekent, dat men
mag veronderstellen, dat het systeem pas na afloop van de stroomstoot
begint te bewegen met de hoeksnelheid co. Gedurende het doorgaan
van de stroom verwaarloost men dus de invloed van het tegenkoppel
en van het remkoppel door wrijving, luchtweerstand, enz. Bij het begin
van de beweging is dan het arbeidsvermogen van beweging V2/0A
Dit arbeidsvermogen wordt gedurende het uitwijken van het meetsys
teem omgezet in arbeid, welke dient om het tegenwerkende torsiekoppel
te overwinnen. Dat koppel Mt is evenredig met de uitwijkingshoek a,
dus Mt = ^2a waarin ko een evenredigheidsfactor is. De bovenbedoelde
arbeid is nu:
a=a

a

a

ƒ*Mtdot. = I k<icf.d<x = k<i I ccdct =
=0

ö

2^2<*2

ó

Beide hoeveelheden arbeid zijn aan elkaar gelijk als de meter zijn
uiterste stand heeft bereikt. De nu gespannen torsiedraad doet daarna
het systeem weer naar de nulstand terug bewegen. In de uiterste stand
is dus nu:
i/2/w2

of:

cc = co

= i/2£2a2

K-ï'V-k-

ki

Vk2l ®

waaruit blijkt, dat de grootste uitslag a evenredig is met de doorgestroom
de hoeveelheid elektriciteit.
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De constante van de ballistische galvanometer, die de gevoeligheid
van deze meter aangeeft en die, volgens bovenstaande vergelijking,
bedraagt:
Q
'/kol
k=—
k\
is de verhouding tussen de doorgestroomde hoeveelheid elektriciteit in
coulombs of micro-coulombs en de maximale uitwijking in graden, minu
ten, seconden of radialen. Daar deze constante afhangt van de traagheid
van de meter, hangt zij ook af van de optredende demping. Vandaar,
dat de constante een andere waarde heeft, als de meter met een open
keten is verbonden (aansluiting op een condensator), dan wanneer de uit
wendige keten is gesloten (aansluiting op een spoel). In het algemeen hangt
de constante af van de meterweerstand èn van de uitwendige weerstand,
zodat bij gebruik van shunts, voorschakelweerstanden of combinaties
daarvan de ingeschakelde weerstanden invloed op de aanwijzing uitoefe
nen. De shuntbankjes voor gevoeligheidsregeling worden dan ook ge
woonlijk zó uitgevoerd, dat bij de verschillende meetgrenzen de uitwendige
keten steeds een ongeveer even grote weerstand heeft.
§ 15. Snaargalvanometers en vibratiegalvanometers
Voor het meten van uiterst zwakke stromen kunnen snaargalvano
meters worden gebruikt, waarvan het meetsysteem (fig. 111) bestaat
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Fig. 111. Beginsel van een snaargalvanometer
uit een zeer dunne metalen draad D, die zich tussen de polen N en Z van
een sterke elektromagneet bevindt. Als door deze snaar een stroom gaat,
werkt er een kracht op, die hem doet uitbuigen. De uiterst geringe ver
plaatsing kan met een microscoop M worden afgelezen.
De snaargalvanometer van Enthoven wordt gebruikt om de zeer
kleine stromen, die b.v. bij de werking van de spieren ontstaan, te kunnen
waarnemen.
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Ook wisselstromen kunnen met de snaargalvanometer worden ge
meten, omdat daardoor de snaar gaat trillen, waarbij de totale uitwijking
van de trillende snaar met de microscoop kan worden waargenomen.
Voor technische meting van zeer zwakke wisselstromen worden ge
woonlijk vibratiegalvanometers gebruikt.
Deze meters hebben vaak in beginsel dezelfde uitvoering als de snaargalvanometers, maar de snaar is daarbij vervangen door een lus, gevormd
door twee zeer dunne draden. In het veld van de permanente magneet
wijken de beide draden, die tegengesteld gerichte stromen voeren, in
tegengestelde richtingen uit.
Bij de vibratiegalvanometers is aan het bewegende systeem een spie
geltje bevestigd, waarop een lichtstraal valt. Deze wordt teruggekaatst
naar een schaal, evenals bij de in § 9 (blz. 62) behandelde spiegelaflezing
het geval is. Nu echter wordt een licht band op de schaal geworpen
ten gevolge van de trillende beweging van het spiegeltje. De breedte van
de licht band is een maat voor de sterkte van de wisselstroom. Bij meet
methoden, waarbij de galvanometer stroomloos moet zijn, stelt men in
op een zo smal mogelijke lichtband.
Bij de uitvoering met snaar kan men de gevoeligheid aanzien
lijk verhogen door de snaren meer of minder strak te spannen en door
de lengte van het meetrillende deel van de snaren te vergroten of te ver
kleinen. Daardoor verandert nl. het eigen trillingsgetal van de draden.
Wordt dit in overeenstemming gebracht met de frequentie van de door
gevoerde wisselstroom, dan geeft een zeer zwakke stroom reeds een goed
afleesbare trillingsuitwijking.
De vibratiegalvanometer wordt verder als naaldgalvanometer
uitgevoerd. Het beginsel van een der bestaande uitvoeringen daarvan
laat fig. 112 zien. Een zacht-stalen naaldje of plaatje n is opgehangen in

1=

M

M

A

Fig. 112. Beginsel van een vibratienaaldgalvanometer
het veld van een elektromagneet M met polen N= en Z=. De poolschoenen hebben elk twee uitsteeksels, zodat twee noordpolen A en B en
twee zuidpolen C en D ontstaan. Om die uitsteeksels liggen wikkelingen,
waardoorheen de te meten wisselstroom Ir^ gaat. De wikkelrichting is
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zodanig, dat bij een bepaalde richting van de wisselstroom, de polen
ontstaan, die met
en Z^ zijn aangeduid. Uit de figuur blijkt, dat dan
A en D worden versterkt, doch B en C verzwakt. De naald n ondervindt
nu een rechtsdraaiend koppel. Keert de wisselstroom om, dan veran
dert ook het koppel van richting. De naald .gaat dus trillen.
De eigen frequentie wordt inge
steld door regeling van de sterkte
van het gelijkstroomveld; dit bepaalt
nl. de richtkracht, die op de naald
werkt.
Fig. 113 toont een andere uitvoe
ring van de vibratie-naaldgalvanometer en wel een draagbare uitvoe
ring, waarin de elektromagneet door
een permanente magneet is vervan
gen; de gelijkstroombron kan nu
worden gemist. Om het middenbeen
van de gelamelleerde kern 1 is de
wisselstroomspoel 5 gewikkeld. Een
buisvormig inzetstuk 2 bevat een
strak gespannen bandje 3, dat bij 4
de naald en het spiegeltje draagt. De
naald bevindt zich in de iuchtspleet
vóór het middenbeen van de kern.
K63otf3 Aan weerskanten van de naald is een
Fig. 113. Meetsysteem van een vibratie- magneetpool 6 aangebracht, die ge
magnetiseerd wordt door het pernaaldgalvanometer (AEG)
manent-magnetisch staafje 7. De
sterkte van de polen 6 kan worden geregeld door het magneetstaafje 7 te
verdraaien door middel van het asje, waarop het bevestigd is. Daardoor
kan dus de eigen frequentie van de galvanometer worden ingesteld.
Vibratiegalvanometers komen verder nog voor als draaispoelmeters
met een zeer licht uitgevoerd meetsysteem. Het spoeltje komt in trilling,
wanneer er een wisselstroom doorheen wordt geleid.
De galvanometers met naald of draaispoel worden tegenwoordig in'
het algemeen gebouwd voor frequenties van ongeveer 50 hertz; voor
metingen met een frequentie van lOOhz past men lusgalvanometers toe.
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HOOFDSTUK III
DRAAISPOEL-AMPÈRE- EN VOLTMETERS;
KRUISSPOELMETERS
§ 16. Draaispoelmeters voor gelijkstroom
Bouw en theorie van de draaispoel-ampère- en voltmeters
zijn dezelfde als die van de draaispoelgalvanometers (§ 13).
Ook hier beweegt zich een licht spoeltje in het veld van een per
manente magneet. Het tegenwerkende koppel wordt steeds geleverd
door één of twee vlakke spiraalveren, die tevens voor de stroomtoevoer
zorgen. Fig. 114 toont het inwendige van een draaispoelmeter. In tegen
stelling met de galvanometers tonen de
hier bedoelde instrumenten niet slechts
de aanwezigheid en eventueel de richting
van een stroom aan, maar ze meten
tevens die stroom; de meter krijgt daar
om een stroom- of spanningsschaal. Uit
het bij de galvanometers afgeleide ver
band tussen uitwijking en stroom volgt,
dat de draaispoel-ampèremeters een vol
komen gelijkmatige schaal hebben. Door Fig. 114. Binnenwerk van een
dat bij een voltmeter de opgenomen draaispoelmeter (NIEAF)
stroom evenredig is niet de spanning aan
zijn klemmen, is ook de schaal van de draaispoelvoltmeter gelijkmatig.
De constructie van draaispoelampère- en voltmeters is uit de' aard
der zaak solieder dan die van galvanometers, die immers steeds met
de uiterste zorg worden opgesteld en behandeld. Een zwak punt van
de draaispoelmeters is echter de geringe overbelastbaarheid. Oorzaken
hiervan zijn het licht gebouwde spoeltje, dat geen grote stromen kan
verdragen en de dunne spiraalveren, die bij een te sterke stroom hun
veerkracht geheel of gedeeltelijk verliezen.
Voor de magneten worden verschillende vormen gebruikt. De magneten
in hoefvorm zijn de oudste; ook ringmagneten komen voor. Deze zijn
eenvoudiger en goedkoper; ze worden dan ook in schakelbordinstrumenten toegepast. Aan de magnetische eigenschappen van het materiaal
voor de magneten worden hoge eisen gesteld, vooral wat betreft de
duurzaamheid van het magnetisme. Men gebruikt reeds zeer lang wolfram83
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staal. Door verbetering in de samenstelling der legeringen en vooral
door het gebruik van cobaltstaal, chroomstaal en aluminium-nikkelstaal
heeft men meters kunnen bouwen, die bij dezelfde eigenschappen zeer
klein zijn en een gering ge
wicht hebben. Zeer kleine
afmetingen hebben ook de
magneten, vervaardigd uit
geperst staalpoeder dat
met een bindmiddel is ge
mengd.
Fig. 115 toont het systeem
van een meter waarbij twee
blokjes magneetstaal voor
zien zijn van poolstukken,
terwijl een zacht stalen
ring het geheel omsluit.
Het spoeltje is niet op een
raampje gewikkeld, doch
Fig. 115. Magncetsysteem van een draaispoelvervaardigd van vrij ge
meter met blokmagneten (AEG)
wikkelde gelakte aluminiumdraad.
Een andere uitvoering is de meter, waarbij de kern binnen de spoel
is vervaardigd van aluminium-nikkel-staal en gemagnetiseerd is (fig.
116). Deze kernmagneet is nog voorzien van polen, die een zodanige
vorm hebben, dat de juiste veldverdeling in de luchtspleet wordt ver-

Fig. 116. Draaispoel-meetsysteem met kernmagneet (Weston)
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kregen. Een cilindrisch juk van zacht staal
vormt het verdere magnetische circuit. In
fig. 117 is de vorm aangegeven van de kern
met zijn poolstukken en de eromheen staande
cilinder. Tevens blijkt uit deze figuur de loop
van de veldlijnen.
Een geheel andere bouw heeft de draaispoelmeter van fig. 118. Een schijfvormige
kernmagneet m heeft aan weerskanten een
vlakke poolschoen p. Tussen deze poolschijven en de magneet beweegt een rechthoekig Fig. 117. Opbouw van het
draaispoeltje s. Het gevolg van deze opstel magncetsysteem van de
ling is, dat een homogeen veld ontstaat, waar meter van fig. 116 (Weston)
van de veldlijnen evenwijdig lopen aan de as
en dus steeds voor elke stand van het draaispoeltje loodrecht staan op de
twee in het veld bewegende spoelzijden. Op deze manier is het drijvende
koppel dus altijd evenredig met de stroom door het spoeltje. Fig. 119
laat de onderdelen van een soortgelijke draaispoelmeter zien.

Fig. 118. Draaispoelmeter met
schijfmagneet (NIEAF)

Fig. 119. Onderdelen van een draaispoelmeter
met schijfmagneet (NIEAF)

Het eigen verbruik van draaispoelmeters is zeer gering. In het alge
meen ligt het tussen 0,2 en 4 watt. Er zijn echter zeer lichte constructies,
die dan zijn voorzien van een ingebouwde lichtstraalaflezing (zie o.a.
fig. 89 en 90, blz. 66) en waarvan het meetsysteem b.v. bij volle uitslag
een stroom voert van 0,3 p.A bij 0,3 mV klemspanning. Dit betekent
dus een eigen verbruik van
3.10-7.3.10~4 = 90.10-12 W
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De eigen weerstand van deze meter is
R=

3.10-4

3.10-7

= i ooo n

De weerstand van een voltmeter wordt vaak aangegeven in ohm of
kilo-ohm per volt. Bij de hier genoemde meter zou dit zijn:
1 000
D/V of ruim 3 300 kD/V
3.10-4
Een meer normale uitvoering van een draaispoelvoltmeter heeft bv.
zijn volle uitslag bij 240 V met een stroomopneming van 4 mA. De eigen
weerstand (met inbegrip van de voorschakelweerstand) is dus
240
60 000
= 60 kQ of
= 250 n/v
4
240
/
Het eigen verbruik is 240 x 4 = 960 mW
De richting, waarin het spoeltje van een draaispoelmeter uitwijkt,
hangt af van de stroomrichting. Een draaispoelmeter behoort dus op de
juiste manier te worden aangesloten, tenzij het een meter is met een schaal,
waarop het nulpunt in het midden is geplaatst. Draaispoelmeters zijn
niet geschikt voor wisselstroom; voor gelijkstroom zijn het de precisiemeters.
Aangezien het draaispoeltje met zijn wikkeling van zeer dun draad
en met de spiraalveren waar de stroom doorheen gaat, slechts een zwakke
stroom mag voeren, krijgt elke draaispoel-ampèremeter steeds een shunt,
tenzij het een milli-ampèremeter is. Gewoonlijk bouwt een meterfabriek
de draaispoeltjes voor een bepaalde meetgrens, b.v. 60 mA. Verschillende
schaalwaarden verkrijgt men dan door het inbouwen van geschikte aftakweerstanden voor gebruik als ampèremeter of van voorschakelweerstanden voor gebruik als voltmeter.

c

Fig. 120 en 121. Draaispoelmeter met grote schaalhoek (Westinghouse)
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De demping wordt, evenals bij galvanometers, verkregen door de
foucaultstromen in het metalen raampje, waarop de spoel is gewikkeld.
Bij het spoeltje van fig. 115 is geen metalen raampje aanwezig; de dem
ping wordt hier bereikt doordat parallel aan het spoeltje een weerstand
is geschakeld (vergelijk ook fig. 14 blz. 20, fig. 20 blz. 25, fig. 56 blz. 47
en § 13c). Ook komt luchtvleugeldemping voor.
Voor verschillende doeleinden maakt men meters, waarvan de totale
wijzeruitslag speciaal groot is en soms zelfs bijna 360° beslaat. Fig. 120
toont de schaal van een dergelijke meter; fig. 121 laat zien, hoe dit is be
reikt. De permanente magneet a draagt twee poolschoenen b en c. Door
de bijzondere vorm van
c kan het draaispoeltje
d over een grote hoek in
het homogene radiale
veld bewegen. De stip
pellijn geeft ongeveer de
loop van de magneti
sche veld lijnen aan.
Een eenvoudige bouw
van een draaispoelmeter
voor 240° uitslag toont
fig. 122. Van een blokmagneet M wordt het
circuit gesloten over
een zacht stalen zuil Z
Fig. 122. Draaispoelmeter met 240° uitslag (NIEAF)
en een schijfvormige
poolschoen S. De laat
ste wordt omvat door het spoeltje, waarvan één zijde tegen de as
is bevestigd. De slag, die het spoeltje kan maken, is dus slechts begrensd
door de dikte van zuil Z. Analoog aan fig. 118 beweegt ook hier een
spoelzijde door een homogeen veld, dat er steeds loodrecht op staat.
§ 17. Draaispoelmeters voor wisselstroom
Vrijwel alle wisselstroommeters worden geleidelijk verdrongen door de
draaispoelmeters met thermo-element of met ingebouwde gelijkrichter.
Men kan daardoor gebruik maken van de gunstige eigenschappen van
de draaispoelmeter; nadelen van andere wisselstroommeters, die in
volgende paragrafen ter sprake zullen komen, zijn hier niet of in mindere
mate aanwezig.
a. Draaispoelmeters met thermo-element bevatten een draadje, dat door de te meten wisselstroom wordt verwarmd.
* De warmte-ontwikkeling wordt gebruikt om de contactplaats
van een thermo-element in temperatuur te doen stijgen, zodat er een
thermospanning ontstaat. Deze is in grootte bepaald door de temperatuur,
dus door de sterkte van de wisselstroom, terwijl de richting alleen afhangt
V
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van de voor het element gebruikte materialen. De thermospanning wordt
aangewezen door een draaispoel-millivoltmeter, waarvan dus de uitslag
een maat is voor de wisselstroom (fig. 123). Het is ook mogelijk de combinatie verwarmingsdraad en thermo-element afzonderlijk vóór de
draaispoelmeter te schakelen (fig. 124); men spreekt dan van een thermoom vorm er. Ook draaispoelgalvanometers kunnen op die manier ge
schikt worden gemaakt voor wisselstroom.

Fig. 123. Draaispoelmeter met
thermo-element
(Hartmann & Braun)

Fig. 124.
Thermo -omvormer
(Hartmann & Braun)

Men is er in geslaagd ampère- en voltmeters met thermo-element een
schaal te geven, die vrijwel gelijkmatig is voor de te meten wisselstroom;
de poolschoenen van de draaispoelmeter krijgen daartoe een andere
dan de cilindrische vorm. Het instrument is echter minder nauwkeurig
dan de normale draaispoelmeter.
De eerste bruikbare thermo-omvormers hadden een dunne verwar
mingsdraad in een met verdund gas gevulde glazen bol. Deze waren
zeer slecht bestand tegen overbelasting. Tegenwoordig gebruikt men
dikwijls verwarmingsdraden van een materiaal met grote soortelijke
weerstand, welke dan direct metallisch met het thermo-element zijn ver
bonden of, wat beter is, er door een dun isolerend plaatje van zijn ge
scheiden. In beide gevallen kan de constructie van het geheel steviger
zijn, terwijl de warmte toch gemakkelijk wordt doorgegeven.
Voor nadere bijzonderheden over de samenstelling van thermoelementen zij verwezen naar § 88b, blz. 310.
b. Draaispoelmeters met ingebouwde gelijkrichter hebben
eveneens belangrijke voordelen boven de andere wisselstroommeters.
Als gelijkrichter worden enkele verschillende inrichtingen gebruikt

-►|
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en wel de mechanische gelijkrichter en de metaal-oxyde- of droge gelijkrichter.
De mechanische gelijkrichter komt in verschillende uitvoeringen
voor. Een daarvan is de trilgelijkrichter (fig. 125), die in beginsel
bestaat uit een gepolariseerd re
lais, dat met wisselstroom wordt
bekrachtigd. Een tong, die op de
frequentie van de te meten wis
selstroom is afgestemd, sluit
telkens gedurende een halve
periode een contact. Over dit
contact wordt een gedeelte van
de wisselstroom naar een draaispoelmeter gevoerd, die dus een
pulserende gelijkstroom aan
wijst. Feitelijk wijst deze meter
de helft van de gemiddelde waar
de daarvan aan; zijn aanwijzing is
bij een sinus vormige wisselstroom
Fig. 125. Trilgelijkrichter (Siemens)
dus ook evenredig met de effec
tieve waarde.
Wanneer de stroom door de elektromagneet, die de tong bestuurt,
niet in faze is met de te meten wisselstroom, wordt een ontbondene van
die stroom gemeten. Deze ontbondene kan door een vector worden voorgestcld met een fazeverschuiving, welke overeenkomt met de fazeverschuiving van de besturingsstroom. In verschillende meetinstrumenten
maakt men hiervan gebruik b.v. om de blindstroom te meten (zie §37).
Een andere constructie is de contact gelijkrichter. Hierbij wordt
een draaiende contactinrichting aangedreven door een kleine synchrone
motor. Als men daarbij het stilstaande contactgedeelte over een zekere
hoek verdraait, wordt evenals bij het voorgaande type een in faze ver
schoven component van de wisselstroom gemeten (zie §37).
Draaispoelmeters met mechanische gelijkrichter kunnen als precisiemeters voor wisselstroom worden gebouwd.
Belangrijk zijn de meters met droge of metaalgelijkrichter
(fig. 126). Een der eerste typen is die, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de eigenschap, dat een metaal (meestal koper), bedekt met een laag
(koper-)oxydul, de stroom alleen doorlaat in de richting van oxydul naar
metaal; de elektronen gaan nl. veel gemakkelijker over van het metaal
naar het oxydul dan omgekeerd.
Naast de koperoxydul-gelijkrichter worden verder gelijkrichters toe
gepast met selenium, germanium of silicium.
Koperoxydul heeft vrij veel verliezen in de sperrichting en kan geen
hogere temperatuur verdragen dan 50°C. Het is hoofdzakelijk bruikbaar
voor kleine vermogens en lage spanningen, zodat het voor andere toe89
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passingen dan in meetinstrumenten min
der geschikt is. Selenium is tot 70°C
bruikbaar; de normale sperspanning is
18 volt; er zijn echter ook seleniumgelijIn
richters gemaakt voor 60 V. Germanium
is zeer gevoelig voor temperatuurinvloeden. Boven 90°C wordt de gelijkrichtercel vernield; de normale gebruikstempei ratuur is maximaal 70°C. Dit materiaal
—w rw
kan ook zeer goed voor grote vermogens
—«'■Lu
worden toegepast. De aanwezigheid van
verontreinigingen vergroot de eigen weer
Fig. 126. Metaalgelijkrichter
stand sterk. Silicium kan 150°C verdra
(Siemens)
gen; als uiterst toelaatbare grens wordt
gewoonlijk 200°C opgegeven. Het kan verder hogere spanningen verdra
gen dan de andere genoemde materialen.

H
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Moet een dergelijke meter met gelijkrichter als ampèremeter dienen,
dan is er steeds een shunt of een stroomtransformator nodig, omdat
slechts een klein deel van de stroom door de meter mag gaan, teneinde
vervorming van de hoofdstroom door de gelijkrichting te vermijden.
De werking van de gelijkrichter vereist verder een bepaalde minimumspanning, zodat bij het meten van kleine stromen ook daarom een trans
formator nodig is. Bovendien mag de stroom door de gelijkrichter niet
boven een zeker aantal milli-ampères komen, wat dus eveneens het ge
bruik van een shunt of transformator nodig maakt. Door het toepassen
van een stroomtransformator bereikt men tevens een kleiner eigen ver
bruik van de meter als geheel beschouwd. Een shunt maakt de totale
weerstand lager, zodat het spanningsverlies geringer is.
Bij meters voor hoge frequenties is de primaire geleider van de trans
formator een rechte draad om de zelfinductie klein te houden.
Bij voltmeters voor lage spanning is een spanningstransformator nodig
om de spanning op te voeren tot boven de minimum-waarde, waarbij de
gelijkrichter begint te werken. Moeten hogere spanningen worden geme
ten, dan kan een voorschakelweerstand öf een transformator worden
gebruikt.
Met de transformator worden gewoonlijk een of meer voorschakelweerstanden in serie geschakeld om te beletten, dat temperatuur invloe
den en veroudering van de gelijkrichters invloed hebben. Als deze
weerstanden vóór de transformator worden geschakeld kan het ver
mogen van de transformator kleiner zijn dan bij erachter geschakelde
weerstanden. Toepassen van grote weerstanden heeft bovendien als
voordeel, dat de schaal praktisch gelijkmatig wordt.
Een eigenaardigheid is nog, dat de gelijkrichter bij hoge frequenties
door zijn capacitieve werking toch stroom doorlaat; de meters, met
thermo-omvormer zijn dan ook geschikter voor meting bij hoge frequen90
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ties dan die met gelijkrichter; tot 10 000 Hz zijn de metaalgelijkrichters
nog wel bruikbaar.
Om dubbele gelijkrichting te krijgen, zodat niet de helft van de gemid
delde waarde, doch de totale gemiddelde waarde wordt aangewezen, past
men verschillende schakelingen toe, waarbij van een even aantal gelijkrichterelementen de ene helft gedurende een halve periode stroom
doorlaat en de andere helft gedurende de volgende halve periode.
Een eenvoudige schakeling geeft fig. 127. Als in de primaire wikkeling
van de transformator de stroom een
bepaalde richting heeft en de secundair
geïnduceerde spanning daardoor b.v.
omhoog is gericht, levert de onderste
helft van de secundaire wikkeling
/
stroom aan het meetsysteem via gelijk
::a
richter A. Keert in de volgende halve
periode de spanning om, dan voedt de
bovenste helft van de secundaire wikke- Fig. 127. Schakeling voor dubbele
ling het meetsysteem over gelijkrichter gelijkrichting
B. Er ontstaat dus een ononderbro
ken pulserende gelijkstroom in het meetsysteem, dat daarvan de ge
middelde waarde aanwijst. Bij dubbele gelijkrichting is de gemiddelde
waarde van de wisselstroom (dus ook van de pulserende gelijkstroom) te
berekenen uit de effectieve waarde gedeeld door de vormfactor. Bij ververvormde wisselstromen of -spanningen krijgt deze factor een andere
waarde dan 1,11, zodat de meter dan ook een miswijzing zal vertonen.
De normale vervormingen, zoals die in wisselstroomnetten kunnen
voorkomen, zijn slechts een gering percentage van de totale stroomsterkte, zodat ook de meetfout daarbij klein blijft.
Een zeer veel voorkomende schakeling voor dubbele gelijkrichting is
die van Gratz (fig. 128). Als
de wisselstroom van A naar B
is gericht, kan hij alleen door
de gelijkrichters 1 en 2 gaan,
zodat de stroom in de draaispoelmeter van C naar D loopt.
Is de wisselstroom gericht van
B naar A, dan laten de gelijk
richters 3 en 4 stroom door en
weer krijgt de draaispoelmeter
stroom in de richting CD.

A

V

Fig. 128. Schakeling van Gratz

Als bezwaar van de meters
met gelijkrichter wordt vaak
vermeld, dat hun nauwkeu
righeid niet groot is; de meet
fout bedraagt bij veel uitvoe91
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ringen 1 — 1,5%. Tegenwoordig worden echter deze meters welgebouwd
in de klassen 0,2 en 0,5.
Fig. 129 geeft de inwendige schakeling van een draaispoelmeter, die
als ampèremeter en als voltmeter kan worden gebruikt, in beide gevallen
met een aantal verschillen
A
V
© ©
de meetgrenzen. Boven
dien kan door middel van
de driepolige omschakelaar
het instrument öf voor ge
lijkstroom (-spanning) of
voor wisselstroom (-spano
,
ning) worden toegepast.
0.003.
Deze meter is van hetzelfde
0.015<
type als in fig. 19, blz. 25.
006<
Als de omschakelaar in
0.3l
de getekende stand staat,
is het meetsysteem aange
19 O
sloten op het bovenste en
A 0
het onderste hoekpunt van
de gelijkrichtervierhoek.
Fig. 129. Schakeling van een volt-ampèreHet linkerhoekpunt is
meter voor gelijk- en wisselstroom
steeds verbonden met de
(Hartmann & Braun)
plusklem, die dan als wis
selstroom- resp. wisselspanningsklem dient; het rechterhoekpunt is ver
bonden met het weerstandsgedeelte van de meter. Wordt de omscha
kelaar in de linker stand geplaatst, dan is het meetsysteem aan één
kant met de plusklem verbonden en aan de andere kant over een voorschakelweerstand met het weerstandsgedeelte. Met de bedieningsknop
zijn twee contactarmen vast verbonden. In de getekende stand dient
de meter als voltmeter. De met V gemerkte klem is over een door de
langste contactarm in te stellen deel van de totale voorschakelweerstand
met het meetsysteem verbonden. Wordt de lange contactarm op de
linkercontactstrook gezet, dan dient het instrument als ampèremeter.
Tussen de met A en + gemerkte klemmen is dan het meetsysteem
parallelgeschakeld met een regelbare shunt.
Door een afzonderlijke volt- en ampèreklem aan te brengen, heeft men
het mogelijk gemaakt de meter zodanig in een schakeling op te nemen,
dat direct de aansluitingen voor stroom- èn spanningsmeting gemaakt
kunnen worden. Bij het omschakelen voor spanningsmetingen is dan een
kortsluitverbinding tussen de klemmen A en -{- nodig; daarvoor dient de
korte contactarm, die in de figuur in deze kortsluitstand staat.

un

§ 18. Kruisspoelmeters
De kruisspoelmeter, die ook als galvanometer voorkomt, heeft
in veel uitvoeringen een bouw, die overeenkomst heeft met de
draaispoelmeter. In dat geval is er wel een permanente magneet,
92
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doch de cilindrische uitholling is niet steeds cirkelvormig; de eveneens
vast bevestigde kern kan een afwijkende vorm hebben. Bovendien is er
geen tegenwerkend koppel.
Het bewegende systeem bevat twee spoelen, die onder een hoek aan
elkaar zijn bevestigd (fig. 130 en 131). De spoelen worden zo aangesloten,

Fig. 130. Beginsel van een kruisspoelmeter

dat ze ten gevolge van de erdoor
gaande stromen tegengestelde
koppels ondervinden. De luchtspleet is niet overal even groot en
wel is zij in het midden nauwer
dan aan dc zijkanten (fig. 130), of
Fig. 131. Inrichting van een kruisomgekeerd (fig. 131). Naarmate
spoelmeter (Hartmann & Braun)
de luclitspleet nauwer wordt,
neemt de magnetische weerstand af en wordt dus de inductie groter. De
ongeveer elliptische vorm van de kern bereikt men in de meeste uitvoerin
gen door kern en polen
wèl beide door cirkelbo
gen te begrenzen, doch
deze bogen ongelijke stra
S,
S2
len te geven met nietsamenvallende middel
punten.
Gaat door beide spoe
len een stroom, dan treedt
evenwicht op, als de
spoel, die de kleinste
R
J
stroom voert, zich in een
•hflflflr
sterk veld bevindt en die Fig. 132. Weerstandsmeting met een kruisspoelmeter
met de sterkste stroom
in een zwak veld. Voor elke waarde van de stromen in de spoelen
zal het meetsysteem daardoor een zeer bepaalde stand innemen. Stel dat
spoel Si (fig. 133) iVi windingen heeft, een stroom I\ voert en zich in een
deel van de luclitspleet bevindt, waar de inductie. Bi bedraagt. Stel ver
der, dat op de plaats van spoel S2 die No windingen bevat, waardoor een
stroom 12 gaat, de inductie Bo, is.
De koppels, die op de spoelen werken, zijn dan evenredig met I\NiB\
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resp. /2A72#2- Er is evenwicht, wanneer:
I1N1B1 = I2N2B2
waaruit volgt:

h
h

N2B2
NiB 1

Aangezien het tweede lid van deze vergelijking voor een bepaalde stand
van het meetsysteem een constante is, geeft de meter een aanwijzing,
die een maat is voor het quotiënt van de twee stromen. Door een ge
schikte vorm te geven aan de kern en de polen bereikt men, dat het
B2
quotiënt -g— evenredig is met de hoek van uitwijking. De meter heeft
dan een gelijkmatige schaal voor het quotiënt

h.

In verband hiermee
I2
wordt de kruisspoelmeter ook wel quotiëntmeter genoemd.
Evenals bij de draaispoelmeter worden ook hier de spoeltjes gewikkeld
op een aluminium raampje. De wervelstromen die hierin worden opge
wekt leveren het dempende koppel.
Uit het voorgaande volgt, dat de kruisspoelmeter geschikt is als
weerstandsmeter. Daartoe (fig. 132) voert men door de te meten
weerstand R een stroom, die tevens door een
der beide spoelen (Si)van de meter gaat. Op
de klemmen van de weerstand wordt de an
dere spoel (S2) aangesloten. De aanwijzing is
S2
S,
dus evenredig met het quotiënt van span
ning en stroom. Het is mogelijk gebleken de
meters zó te bouwen, dat een gelijkmatige
j2
weerstandsschaal wordt verkregen. De kruisJ,
spoelmeters worden ook in isolatiemeettoestellen toegepast (zie blz. 293).
Een tweede schakeling voor weerstandsRx meting is die van fig. 133. De stroom I1 is
R,
bepaald door de grootte van de bekende
vaste weerstand R\; de stroom I2 hangt af
van de grootte van de te meten weerstand Rx.
Fig. 133. Weerstandsmeting
Bij
elke waarde van Rx behoort een bepaalde
met een kruisspoelmeter
uitwijking van de meter, zodat men ook hier
een directe aanwijzing van de te meten weerstand verkrijgt. In deze
schakeling wordt de kruisspoelmeter o.a. toegepast voor elektrische
meting van temperaturen (zie hoofdstuk XX).
Een belangrijk voordeel van de kruisspoelmeter is, dat zijn aanwijzing
onafhankelijk is van de spanning; de enige voorwaarde is, dat de stromen
door de spoelen groot genoeg moeten zijn om een verschilkoppel te doen
ontstaan van zodanige sterkte, dat het meetsysteem kan gaan bewegen

1

94

1
i

B III, § 18
(in het algemeen mag de spanning niet meer dan 20% afwijken van de
waarde, waarvoor de meter is gebouwd). De meetschakeling kan dan ook
zonder bezwaar worden gevoed door een net van niet-constante spanning
of door een gelijkrichter, die een pulserende gelijkstroom levert.
Evenals de draaispoelmeters worden verder de kruisspoelmeters uitge
voerd met een kernmagneet. Daarbij bevindt zich een cilindrisch mag
neetje binnen de spoelen terwijl een cilindrisch juk aan de buitenkant
het circuit sluit. Door een speciaal verloop van uitsparingen op de buiten
omtrek van de kern en aan de binnenkant van het juk bereikt men het
gewenste veldverloop.
Een kruisspoelmeter van andere bouw is de in fig. 134 afgebeelde. De

Fig. 134. Kruisspoelmeter (NIEAF)
constructie komt in hoofdzaak overeen met die van de draaispoelmeter
van fig. 119 (blz. 85). Het spoeltje bestaat nu echter uit twee delen, die
in eikaars verlengde in een vlak loodrecht op de as liggen. Elk spoeltje
beweegt om een vlakke poolschoen. De twee poolschoenen hebben geen
cirkelvorm, maar hun vorm is zo gekozen, dat in de luchtspleet de
inductie niet constant is. De spoeltjes ondervinden aan elkaar tegenge
stelde koppels, waarvan de grootte afhangt van de stand van het meet
systeem.
Een weer anders gebouwde kruis
spoelmeter is die van fig. 135, welke
wordt gebruikt in de schakeling van
fig. 132. Spoel Si wordt op de spanning
aangesloten en bevindt zich in een
vrijwel homogeen veld, zodat het op
deze spoel werkende koppel wordt
Mi = C\E. Spoel S2 voert de stroom,
die ook door de te meten weerstand
gaat, en beweegt zich in een veld van
bijzondere vorm. Het koppel op deze
spoel kan worden aangeduid met: Fig. 135. Kruisspoelmeter
M2 = C2//(a). Als er evenwicht is (Evershed & Vignoles)
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E
geldt dus: -j- = C/(a). Door een geschikte vorm van poolschoenen en
kern bereikt men een schaalvorm, zoals die voor de gewenste meting het
doelmatigst is.
In de getekende uitvoering bevat S2 twee spoelen. De binnenste ver
oorzaakt het koppel M2, de buitenste heeft hetzelfde aantal windingen
doch is tegengesteld gewikkeld. Hiermee bereikt men dat uitwendige
velden geen invloed op deze spoel hebben.
Een bijzonder type kruisspoelmeter is de cos 95-meter, die in § 33
wordt behandeld.
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HOOFDSTUK IV
ELEKTRODYNAMISCHE METERS
§ 19. Elektrodynamische ampère- en vóltmeters
a. Constructie. De elektrodynamische meters bevatten een
rrn vaste en een beweegbare spoel (fig. 136 en 137), die beide een
stroom voeren. Deze twee stromen oefenen krachten op elkaar
uit, hetgeen een draaiing van de beweegbare spoel veroorzaakt. Het drij
vende koppel hangt af van het produkt van de twee stromen. Door een
bepaalde vorm voor de beide spoelen te kiezen, kan men met voldoende

/

V

Vy

:^I

7<q)Z

x
Fig. 136. Inrichting van een
elektrodynamische meter (NIEAF)

Fig. 137. Beginsel van de
, elektrodynamische meter

nauwkeurigheid bereiken, dat dit koppel evenredig wordt met het pro
dukt van de stromen. Het tegenwerkende koppel wordt geleverd door een
spiraalveer, zodat dit koppel evenredig is met de uitwijking. De aan
wijzing op de schaal van de meter is daardoor evenredig met het produkt
van de twee stromen.
Om dezelfde redenen als de draaispoelmeters zijn ook de elektro
dynamische meters gevoelig voor overbelasting.
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b. Ampèremeters. Bij gebruik als ampèremeter zou men de te meten
stroom door beide spoelen in serie kunnen voeren. Dit heeft echter,
vooral bij sterke stromen, een nadeel. Men zou nl. het beweegbare spoel-'
tje zwaarder moeten uitvoeren dan voor een gevoelige meter wenselijk
is, terwijl ook de toevoerspiralen te stug zouden worden.
Bij elektrodynamische ampèremeters schakelt men de twee spoelen
dan ook meestal parallel; beide stromen blijven dan toch evenredig met
de hoofdstroom. Immers geldt hier:
■ h

R2
1 R1 + R2 en h

Ri
1 Ri + R-2

waarin.de breuken voor een bepaalde meter een constante waarde hebben.
De aanwijzing van deze meters is evenredig met het produkt van de
beide stromen en dus met
het kwadraat van de te
02
meten stroom, zodat de
R,
0.
J
0
schaal kwadratisch is. Door
de spoelen een geschikte
vorm te geven, kan men
R2
de schaal meer gelijkmatig
lTITUU^
maken. Ook kan men de
Fig. 138. Schakeling van een elektrodynamische
ampèremeter
schaal verbeteren door een
andere uitvoering te geven
aan de inrichting, die het tegenwerkende koppel veroorzaakt, zodat dit
niet meer evenredig met de uitwijking verandert, doch bij grotere uit
wijking iets meer dan evenredig toeneemt. Om de stroom verdeling in de
twee spoelen onafhankelijk van temperatuursveranderingen te maken,
schakelt men (fig. 138) in serie met de vaste spoel een manganineweerstand R\, die enige malen zo groot is als de weerstand
van de vaste spoel maar dus toch nog een zeer kleine
waarde in ohm heeft, zodat de weerstand van deze
tak laag blijft. In serie met de beweegbare spoel
neemt men een zeer grote, bifilair gewikkelde manganineweerstand R2 op. Door voorschakeling van deze
twee weerstanden blijven tevens de zelfinductiecoëfficiënten van de spoelen klein ten opzichte van de
weerstanden van de takken. Het gevolg hiervan is,
dat de invloed, die door afwijkende frequenties en
R
door afwijkingen in de vorm van de stroomkromme
op de aanwijzing kan worden uitgeoefend, te ver
waarlozen is.
c. Voltmeters. Bij schakeling als vóltmeter (fig.
139), staan de twee spoelen in serie. Beide hebben
" ..
\
een vrij grote weerstand en bovendien is er een grote
weerstand R voorgeschakeld. Daardoor bereikt men
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ook hier, dat temperatuursveranderingen, afwijkingen in de frequentie
en vorm van de kromme weinig invloed hebben.
d. Meten van wisselstromen. Ook voor wisselstroom is de elektrodynamische meter zonder meer te gebruiken. De traagheid van het
bewegende systeem is zo groot, dat het de fluctuaties van de wisselstroom
niet volgt. Het stelt zich in onder invloed van een gemiddelde kracht.
Om de grootte hiervan af te leiden, gaan we na welke kracht de wissel
stromen in twee tegenover elkaar gelegen windingen op elkaar uitoefenen.
Stel deze stromen
/i en I2 en hun fazeverschuiving ten op
zichte van elkaar y,
dan is de kracht op een
willekeurig ogenblik
evenredig met het produkt van de momen
tele waarden i\ en i2
van de stromen in de
beide spoelen,
dus
K = Ci\i2 waarin C
een evenredigheidsfac- Fig- 140. In faze verschoven stromen
tor is.
Neemt men (fig. 140) het gemiddelde van n waarden van de kracht,
elk een tijd At van elkaar verschillend, dan is de gemiddelde kracht:
K=

£ £ i\i2
n

Nu is nAt = T als T de tijdsduur‘van een gehele periode is, zodat:
IC = C

X i\i2 At
T

Nemen we At oneindig klein, dan gaat de vorm over'in:
t=T

K

= -Jhkdt
t=o

Stelt men de momentele waarden van de twee stromen, die ten opzichte
van elkaar een fazeverschuiving y) hebben, voor door:
i\ = Iim sin cot

en

h

= I%m sin ((ot ± xp)

dan vindt men na substitutie in de voor K gevonden uitdrukking:
K=

T

c

— Ilm 72m j'Ssin cot sin (cot ± xp)dt
T

0
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Uitgewerkt:
C I\mJ2m ff
K~T
2 J (cos V — cos (2co* ± y)} dt = ~Y —-— T cos y
o

Invoering van de middelbare waarden /1 =

h vi en Io
r
=
a/2

•^2m

V2

levert:

C
I< = ~Y T I1I2 COS y) = C I1I2 cos y)
Van meer algemeen belang is hierbij de vraag, welke betekenis een
positieve of een negatieve waarde van de berekende kracht heeft. Wan
neer de fazeverschuiving tussen de twee stromen I1 en Io kleiner is dan
90°, wordt de gemiddelde kracht positief. Dit geval kan beschouwd
worden als dat van wisselstromen, die gedurende het grootste deel van
elke periode gelijk zijn gericht. De gemiddelde kracht is dan, evenals bij
twee gelijkstromen van eenzelfde richting, aantrekkend.
Is rp daarentegen groter dan 90°, dan wordt een negatieve kracht ge
vonden. De stromen zijn gedurende het grootste deel van iedere periode
tegengesteld aan elkaar gericht en de kracht wordt, evenals bij gelijk
stromen van ongelijke richting, afstotend.
Bij de elektrodynamische meter kan men, gezien de hierboven gegeven
afleiding, het drijvende koppel evenredig met Iil2 cos yj maken door de
spoelen een geschikte vorm te geven. Hiervan wordt bij de wattmeter
(§ 20) gebruik gemaakt.
Bij de voltmeter, waar de twee spoelen direct met elkaar in serie zijn
geschakeld, is uiteraard y) = 0 en dus cos rp = 1 zodat de meter in be
ginsel een kwadratische schaal heeft. In de ampèremeter is de inductieve
reactantie van elke tak te verwaarlozen ten opzichte van de ohmse weer
stand (fig. 138) zodat de stromen in de twee spoelen met elkaar in faze
zijn. Ook hier is dus cos y> = l, wat weer op een in principe kwadratische
schaal wijst.
Voor sinusvormige stromen kunnen de elektrodynamische meters als
precisie-instrumenten worden beschouwd. Ze worden met gelijk
stroom geijkt, waarna de schaal ook voor wisselstroom juist is.
Voor hoge frequenties zijn de elektrodynamische meters niet bruikbaar,
omdat een geringe ongelijkheid in de zelfinductie van de twee spoelen
reeds een belangrijke fazeverschuiving tussen de stromen resp. span
ningen zou geven; de aanwijzing wordt dan te klein. Immers, als y) groter
wordt, neemt cos y) af. Bovendien zal de frequentie veel invloed hebben
op de eigen impedantie van de meters.
e. Uitwendige velden. Elektrodynamische meters zijn zeer gevoelig
voor uitwendige velden, omdat deze krachten uitoefenen op het lichte,
beweegbare spoeltje, wanneer de stroom daardoor gaat. Dergelijke
velden kunnen, behalve door het aardmagnetisme, ook worden veroor100
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zaakt door in de nabijheid aanwezige magneten. Voor de demping mag
dan ook geen permanente magneet worden toegepast: de meters krijgen
geen wervelstroomdemping, maar steeds luchtdemping (zie ook fig. 53
en 54, blz. 45).
Storende velden worden ook opgewekt door de stromen in de toevoerleidingen naar de meter zelf; deze mogen niet in lusvorm om de meter
worden gelegd noch er als afzonderlijke leidingen dicht langs lopen, doch
moeten bij voorkeur evenwijdig met elkaar en vlak naast elkaar worden
gelegd, vooral wanneer er sterke stromen in vloeien. Bij gelijkstroommetingen kan ook het aardmagnetisme een belangrijke invloed hebben;
de sterkte van het veld, dat door de vaste spoel wordt opgewekt, bedraagt
nl. slechts ongeveer 1,6. 103 —*■). Bij wisselstroommetingen oefenen
constante velden natuurlijk geen invloed uit, maar wel eventuele sterke
wisselstromen in de aansluitdraden. Om deze invloeden te elimineren,
kan men twee metingen doen bij tegengestelde stroomrichtingen in de be
weegbare spoel en uit de zo verkregen aanwijzingen het gemiddelde
nemen. Wisselvelden hebben bovendien ongelijke invloeden op de beide
spoelzijden.
Elektrodynamische meters worden, om de invloed van uitwendige
velden op te heffen, ook uitgevoerd als astatische meters. Deze hebben
b.v. twee stel spoelen, die tegengestelde stromen voeren (fig. 141).

Fig. 141. Astatische elektrodynamische meter
(Hartmann & Braun)
Evenals bij astatische naaldgalvanometers (§ 12, blz. 72), heffen de
krachten, door uitwendige velden op het bewegende systeem uitgeoefend,
elkaar dan op.
J) Ongeveer 20 oerstedt.
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Verder wordt bij elektrodvnamische meters afscherming toe
gepast (vgl. § 12b, 3eh
Een andere bouw toont de
astatische meter van fig. 142. Er
is hier één vaste spoel, terwijl
het bewegend systeem twee
spoeltjes bevat, die tegengesteld
aan elkaar gerichte stromen voe
ren. Het onderste spoeltje onder
vindt geen koppel van de vaste
spoel doch dient uitsluitend voor
het opheffen van de krachten,
die uitwendige velden op het
bovenste spoeltje uitoefenen.

§ 20. Elektrodynamische
wattmeters
a. Constructie en theorie. De
belangrijkste toepassing van de
Fig. 142. Astatische elektrodynamische
elektrodynamische meters is
meter (NIEAF)
die, waarbij ze voor het meten
van vermogen worden gebruikt. Daartoe wordt de vaste spoel opgeno
men in de hoofdstroomketen, terwijl de beweegbare spoel op de spanning
wordt aangesloten (fig. 143). Het koppel, dat op het bewegende systeem
werkt, is dan bepaald door het produkt
van stroom en spanning, dus bij gelijk
stroom door het vermogen. Door de
J.
spoelen een geschikte vorm te geven,
o.a. door een kleine draaibare spoel te
laten bewegen binnen een vrij grote
vaste spoel, bereikt men, dat binnen
J2'
zekere grenzen de uitwijking evenredig
wordt met het vermogen, zodat de
elektrodynamische watt meter een vrij
Fig. 143. Schakeling van een watt
wel gelijkmatige schaal heeft.
Dat de aanwijzing ook bij wissel meter
stroom evenredig is met het vermogen,
volgt uit de in de vorige paragraaf gegeven afleiding. I\ is nu de netstroom en 12 is evenredig met de spanning; xp komt in dit geval overeen
met de fazeverschuiving 9? tussen stroom en spanning, zodat de aanwijzing
evenredig is met EI cos 99. Dezelfde schaal kan dan ook voor wisselstroomèn gelijkstroom vermogen dienen; ijking kan weer met gelijkstroom ge
schieden. De elektrodynamische wattmeter is voor beide stroomsoorten
een precisiemeter en verreweg het meest gebruikte type. De voorschakelweerstanden in de spanningsspoel van precisiewattmeters (vgl. § 19b en
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20c) hebben dikwijls een Chaperon-wikkeling (§ 2b), zodat niet alleen de
zelfinductie maar ook de capaciteit van de voorschakelweerstanden gering is.
Evenals de elektrodynamische ampère- en voltmeters, hebben ook de
wattmeters het nadeel, dat ze zeer gevoelig zijn voor overbelasting.
b. Uitwendige velden. De invloed van uitwendige velden wordt op ver
schillende manieren vermeden:
1°. Door astatische
(pzp) uitvoering (vgl. fig. 141
en 142).
2°. Door afscherming met
een om het meetsysteem aan
gebrachte ijzeren mantel (afgeschermde meter). Daarvoor
is een eenvoudige metalen kast
niet voldoende; men brengt
een gelamelleerde mantel aan
van een ijzersoort, die ge
ringe hysteresisverliezen heeft
en weinig remanent magnetis
me. Daardoor is deze meter
zowel voor wisselstroom als
voor gelijkstroom bruikbaar.
Fig. 144. Elektrodynamische wattmeter met
3°. De spoelen heb- ijzeren kern (NIEAF)
ben een ijzeren kern
(ferrodynamische meter (fig. 144). De stroomspoelen
.
zijn gewikkeld op polen van
gelamelleerd ijzer en worden
omsloten door een eveneens
s,
gelamelleerd juk, dat aan de
\
j
bovenkant een pool vormt. De
spanningsspoel is met één zij
kant tegen de as bevestigd; de
tegenoverliggende spoelzijde
M
beweegt in de smalle luchtspleet
P \
tussen de pool van het juk en
■w
o \
een gebogen poolplaat.
!b\ \y «
Een andere uitvoering is die
van fig. 145. Om het gelamel
leerde juk J ligt de stroomspoel
Si; tussen de polen beweegt de
©
spanningsspoel S2. Bij deze
meter wordt de demping ver
Fig. 145. Ferrodynamische wattmeter
kregen door een dempschijf D,
(NIEAF)

o

M
1
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die tussen de polen P van een kemmagneetsysteem M beweegt.
Ten gevolge van deze bouw kan het bewegend systeem een slag van
240° maken.
Door de aanwezigheid van het ijzer bij de ferrodynamische meters
wordt niet alleen de invloed van uitwendige velden volkomen opgeheven,
maar bovendien ondervindt de beweegbare spoel bij eenzelfde te me
ten vermogen een sterker koppel, doordat de stromen sterkere velden
kunnen opwekken. De meter is daardoor dus veel gevoeliger.
Voor gelijkstroom is deze uitvoering in het algemeen niet bruikbaar
ten gevolge van het remanente magnetisme; voor wisselstroom wordt deze
meter echter zeer veel gebruikt. Dergelijke meters worden ook gebouwd
van een speciale staallegering, waardoor ze tevens voor gelijkstroom ge
schikt zijn, doordat deze legering een gering remanent magnetisme
heeft. •
In beide genoemde uitvoeringen met ijzer treedt een andere veldvorm op, ten gevolge van de 5-7/-kromme *), zodat men niet meer op
een gelijkmatige schaal kan rekenen; ook de frequentie krijgt iets
meer invloed; in X = ojL wordt L bovendien groter door de aanwe
zigheid van het ijzer. Daarom geeft men voor precisiemeters de voor
keur aan de uitvoering zonder ijzer.
c. Meetgrenzen. De meetgrens van een elektrodynamischc wattmeter
is bepaald door die van zijn stroomspoel en die van zijn spanningsspoel;
beide mogen slechts tot een bepaalde waarde worden belast. Men kan
de meetgrens vergroten door één of beide spoelen een hogere meetgrens
te geven.
Daartoe kan men bij de spanningsspoel gebruik maken van voor
schakelweerstanden, die al of niet in het instrument zelf zijn aange
bracht. Het gebruik van shunts bij de stroomspoel veroorzaakt bij wissel
stroom moeilijkheden wegens de ongelijke zelfinducties van shunt en
stroomspoel. In wisselstroomschakelingen j past men dan ook voor
stroom- en spanningsketen meettransformatoren toe (vgl. § 4).
Voor het veranderen van de stroommeetgrens wordt bovendien ge
woonlijk nog een andere oplossing toegepast; de stroomspoel, die men
bij elektrodynamische meters vaak toch reeds, om het asje van de span
ningsspoel gemakkelijk te kunnen aanbrengen, in twee delen uitvoert,
krijgt zodanige aansluitingen, dat de twee spoelhelften in serie of parallel
kunnen worden geschakeld. In het laatste geval is de stroommeetgrens
van het instrument verdubbeld. Deze omschakeling kan geschieden door
middel van verbindingsstrippen (fig. 146) of met stoppen (fig. 147).
Als in fig. 147 een stop wordt gezet in de opening 2, staan de helften
x) Zie: „Ludolph en Mesritz, Elektriciteitsleer”.
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van de stroomspoel met elkaar in serie; zet men stoppen in de met 1 en
3 aangeduide openingen, dan zijn de spoelhelften parallelgeschakeld.

~l±Z
1—0
Fig. 146. Wattmeter met strippen
voor verandering van de stroommeetgrens (Hartmann & Braun)

0

0

0—1

Fig. 147. Meetgrensverandering van een watt
meter door stoppen

Er zijn ook wattmeters, waarin de vaste spoel uit vier delen is opgebouwd; met behulp van stoppen kan dan een nog groter aantal meetgrenzen worden ingesteld.
Vaak heeft een wattmeter nog een schakelaar, waarmee het mogelijk
is zonder verandering van stroom- en spanningsmeetgrenzen de aflezing
voor eenzelfde vermogen te verdubbelen.
Als men b.v. bij de meetgrens voor 220 V, 5 A
een vermogen van 500 W moet aflezen, staat de
wijzer iets beneden de helft van de schaal. Verzet
y
'50#
men de omschakelaar, dan komt de wijzer op
50#
de schaalwaarde 1000 W. De constante, die in
C=1
de regel ook bij de omschakelaar staat aangege
ven, is dan C = 0,5.
C=0.5
De voor dit doel toegepaste schakeling komt
25#
hierop neer, dat in de stand C = 0,5 de spanningsspoel in serie met een weerstand op de
spanningsklemmen is aangesloten. In de stand
C = 1 echter wordt nog een extra weerstand
parallel aan de spanningsspoel geschakeld, ter
950#
wijl de voorgeschakelde weerstand wordt ver
groot. Het gevolg hiervan is, dat de totale
weerstand van de spanningsketen gelijk blijft,
zodat ze ook dezelfde totale stroom opneemt. Fig. 148. Omschakeling in
Deze stroom gaat echter voor de helft door de de spanningsketen
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parallelweerstand en voor de helft door de spanningsspoel van het
meetsysteem; dit krijgt daardoor ook slechts de halve uitwijking.
Fig. 148 geeft het beginsel van een dergelijke schakeling aan. In de
stand C = 1 van de omschakelaar is de totale weerstand van de spanningsketen 1000 Q; de stroom splitst zich door de twee parallelle takken,
die elk 50 Q weerstand hebben. In de stand C = 0,5 van de omschakelaar
is de totale weerstand van de spanningsketen eveneens 1000 Q, doch
nu gaat de stroom geheel door de spanningsspoel.
d. Schakelingen. Bij de schakeling van de wattmeters kunnen zich
nog verschillende bijzonderheden voordoen. In de eerste plaats wordt
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Fig. 149. Verschillende wattmeterschakelingen
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alleen een uitwijking in de juiste richting verkregen, als de stromen in de
twee spoelen ten opzichte van elkaar een bepaalde richting hebben. Ook
bij wisselstroom is dit nodig. Sommige meters hebben dan ook een inge
bouwde schakelaar, waarmee men de stroom in de spanningsspoel om
keert, als de meter ten gevolge van een onjuiste aansluiting naar de ver
keerde kant wil uitslaan. Als regel wordt op de meter aangegeven, welke
klemmen van stroom- en spanningsspoel met elkaar moeten worden
verbonden.
In elke schakeling treden verder steeds meetfouten op. In fig.
149 zijn de schakelmogelijkheden aangegeven: daarbij zijn de figuren a en
b bedoeld voor het meten van het vermogen, dat de verbruiksinstallatie
opneemt, terwijl c en d bestemd zijn voor het meten van het vermogen,
dat een generator G afgeeft. We zullen de bij gelijkstroommetingen op
tredende fouten nagaan.
Schakeling a\ Gemeten moet worden EI. Inderdaad gaat de stroom
I door de stroomspoel; de spanning aan de spanningsspoel is echter E'.
De meter wijst het produkt aan van de stroom door de stroomspoel en
de spanning aan de spanningsspoel, dus E'I. Daar E' groter is dan E
ten gevolge van het spanningsverlies IR in de stroomspoel, bedraagt de
aanwijzing I(E IR) = EI + I2R. De uitkomst is dus te groot en we
een bedrag I2R te veel; dit is juist het energieverbruik van de stroomspoel.
Schakeling b: Nu ligt de te meten spanning E aan de spanningsspoel,
doch de stroom door de stroomspoel is niet de verbruiksstroom I, maar
een stroom I', die groter is. Het verschil tussen de twee stromen is I"
d.i. de stroom, die de spanningsspoel opneemt. In plaats van EI wordt
nu gemeten: EI' = E(I -f- I") = EI + EI". Weer wordt te veel aan
gewezen, ditmaal het energieverbruik van de spanningsspoel.
Vergelijken we deze twee schakelingen, dan blijkt de aanwijzing in
beide gevallen te groot te zijn. Het is dan ook niet juist, beide schakelingen
uit te voeren en het gemiddelde van de twee aanwijzingen te nemen. Het is
beter te overwegen, welke van die twee in een bepaald geval de geringste
fout zal opleveren. Zoals uit de afleiding wel blijkt, moet daarbij rekening
worden gehouden met het eigen verbruik van de spoelen en met de klemspanning en de stroom van het aangesloten toestel. In het algemeen kan
worden gezegd dat bij meting met sterke stroom en lage spanning
(b.v. bij lastoestellen en galvanische baden) schakeling b de kleinste
fout oplevert. Daarentegen is voor hoge spanning en kleine stroom (gloei
lampen van nipt te groot vermogen) de fout in geval a het geringst. Goede
wattmeters, waarin de stroomspoel een zeer lage en de spanningsspoel
een hoge weerstand heeft, leveren te verwaarlozen kleine fouten op.
Als de weerstanden van de spoelen bekend zijn, kunnen natuurlijk correctieberekeningen worden uitgevoerd.
Schakeling c: Te meten: EI. Aanwijzing: EI'. Daar I' = I — I" is de
aanwijzing gelijk aan E{I — I") — EI — EI". Nu blijkt een te kleine
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aanwijzing op te treden. De fout is hier gelijk aan het energieverbruik van
de spanningsspoel.
Schakelingd: Te meten: EI. Aanwijzing: E'I = (E — IR)I = EI — I2R.
De aanwijzing is te klein; het verschil is bepaald door het eigen verbruik
van de stroomspoel.
Hoewel dus bij c en d de resultaten anders zijn dan bij de schakelingen
a en b, is er toch een belangrijke overeenkomst. Schakeling c kan gebruikt
worden bij lage spanningen en sterke stromen, dus bij lasgeneratoren en
generatoren voor elektrolytische baden; schakeling d bij machines, die
een geringe stroom afgeven bij vrij hoge spanning. Verder gelden dezelfde
opmerkingen als bij a en b.
In wisselstroomschakelingen treden gelijksoortige fouten op; daarbij
dient men bovendien echter nog rekening te houden met de fazeverschuiving. Aan de hand van vectordiagrammen of met behulp van de
complexe rekenwijze kan men de fouten ook daarbij nauwkeurig berekenen.
Voor verschillende doeleinden worden wattmeters toegerust met meer
dan één meetsysteem. Een voorbeeld daarvan is de hiervóór reeds ge
noemde astatische elektrodynamische meter.
Verder komen meervoudige wattmeters voor bij metingen in meerleidernetten. Deze schakelingen en uitvoeringen zullen in hoofdstuk XIV
nader worden beschouwd.
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HOOFDSTUK V
ELEKTROMAGNETISCHE METERS
§ 21. Beginsel en eigenschappen
a. Meter van Kohlrausch. De oudste vorm van een elektromagnetische meter1) is die van Kohlrausch (fig. 150). De te meten
stroom vloeit door de spoel S, zodat hierbinnen een magnetisch
veld wordt opgewekt. De aan een spiraalveer opgehangen zachtstalen
kern K wordt door inductie magnetisch en door de
V////////Z.
spoel aangetrokken. De kern zal nu een stand willen
innemen, waarbij de veldlijnendichtheid het grootst
VEER
is, en beweegt zich dus naar het midden van de spoel.
De beweging wordt tegengewerkt door de veer, die een
met haar uitrekking evenredige kracht op de kern uit
T
oefent.
Er stelt zich daardoor een evenwichtsstand in,
K
waarbij de verplaatsing van de kern, en daarmee de
aanwijzing op de schaal, een maat is voor de stroom
in de spoel, en wel zal de aanwijzing evenredig zijn met
de op de kern werkende kracht. Hoe deze kracht van
de stroom afhangt, is als volgt te beredeneren: In een
I
bepaalde stand van de kern is de inductie daarvan even- S
redig met het veld binnen de spoel, dus ook met de
stroom. De kracht is bepaald door het produkt van de
i:::
inductie binnen de spoel en de poolsterkte van de kern;
Fig. 150.
doordat beide evenredig zijn met de stroom, is de
Elektromagneti
kracht evenredig met het kwadraat daarvan.
sche meter van
Hieruit mag men intussen niet de conclusie trekken,
Kohlrausch
dat de meter een kwadratische schaal zou hebben.
Immers het verband tussen I2 en de kracht op de kern hangt af van de
stand van die kern in de spoel. Als de kern zich verder in de spoel bevindt,
is de inductie in het staal groter en de kracht dus eveneens. Naarmate de
l) De veel gebruikte naam „weekijzermeter” is niet meer in overeenstemming
met het feit, dat de tegenwoordig geldende term voor „weekijzer” is: zacht staal.
Die naam is echter zó ingeburgerd, dat er geen bezwaar tegen is ze te blijven
gebruiken.
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stroom dus sterker is, neemt het quotiënt

kracht
en dus ook het
stroom2

uitwijking
stroom2 toe. De schaal is daardoor ongelijkmatig en aan
het eind zelfs nog meer gerekt dan een kwadratische. Ongeveer een vijfde
deel van de schaal is zelfs zó nauw, dat men dit deel niet gebruikt voor
het aanbrengen van deelstrepen. Hoe door allerlei hulpmiddelen een ver
betering van de schaal wordt bereikt, komt in de volgende paragraaf
ter sprake.
quotiënt

b. Eigenschappen. De elektromagnetische meters zijn zowel voor ge
lijkstroom als voor wisselstroom bruikbaar, doordat bij omkeren
van de stroom het veld in de spoel en tevens de inductie in het ijzer
omkeren; de richting van de kracht blijft dus dezelfde. De schaal voor
wisselstroom is echter niet altijd geheel gelijk aan die voor gelijkstroom.
De meters worden dan óf voor één der beide stroomsoorten geijkt,
óf voorzien van twee schalen. De afwijking voor wisselstroom is als
volgt te verklaren: Het door een gelijkstroom opgewekte veld is zonder
meer evenredig met de stroom door de spoel. Als de spoel een wissel
stroom voert, waarvan de effectieve waarde even groot is als de boven
bedoelde gelijkstroom, variëert de stroomwaarde tussen een negatief
en een positief maximum, dat -\/2 maal zo groot is als de effectieve
waarde. Daar de opgewekte inductie bepaald is door de inductiekrornme, die voor een gedeelte gebogen van vorm is, treden er bij de
hoge momentele waarden van de stroom kleinere inducties op dan bij
gelijkstroom. De gemiddelde kracht op de kern wordt dus kleiner en
de aanwijzing van de meter eveneens. De afwijking is des te sterker,
naarmate er hoger op de knie van de inductiekromme wordt gewerkt.
Hieruit volgt tevens, dat de aanwijzing van een elektromagnetische
meter wordt beïnvloed door afwijkingen in de kromme vorm van een
wisselstroom.
Doordat de hysteresisverliezen in de kern afhangen van de frequentie,
veroorzaakt een afwijking in de frequentie miswijzing; tevens doen de
foucaultstromen hun invloed gelden.
In de nieuwere uitvoeringen van de elektromagnetische meters gebruikt
men speciale ijzerlegeringen, terwijl wervelstroomverliezen zorgvuldig
worden vermeden. Men bereikt daardoor dat de schaal zowel voor wis
selstroom als voor gelijkstroom kan gelden.
Als met een elektromagnetische meter voor gelijkstroom een serie
waarnemingen wordt gedaan, zal de meter ten gevolge van het remanente magnetisme bij afnemende stromen hoger aanwij zen dan bij
dezelfde stroomwaarden gedurende het toenemen het geval is. Ook hier
is men door gebruik van speciale staalsoorten met zeer gering remanent
magnetisme er in geslaagd de afwijking terug te brengen tot 0,2%.
Magnetische velden oefenen extra-krachten uit op het ijzer;
de meters zijn dan ook gevoelig voor uitwendige velden. Om dit bezwaar
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op te heffen, bouwt men wel astatische elektromagnetische meters;
deze bevatten twee kernen die zó op een asje zijn bevestigd, dat ze van
een of twee spoelen gelijk gerichte en dus van het uitwendige veld tegen
gestelde koppels ondervinden. Verder bouwt men gepantserde elektro
magnetische meters, die evenals de pantsergalvanometers (zie fig. 102,
blz. 74) magnetisch afgeschermd zijn.
Een belangrijk nadeel van de elektromagnetische meters is hun groot
eigen verbruik. Dit varieert in het algemeen tussen 1 en 10 W (draaispoelmeters 0,2—4 W; in de uitvoering met lichtstraalaflezing wor
den deze zelfs gebouwd met een eigen verbruik van 0,1 mW). De oorzaak
ligt in de omstandigheid, dat voor het magnetiseren van de kern een
bepaald aantal ampèrewindingen nodig is. Daarom moeten de spoelen
van ampèremeters voor kleine stromen een groot aantal windingen bevat
ten en hebben die spoelen dus een grote weerstand. De weerstand van
elektromagnetische ampèremeters met kleine meetgrens is dus groter
dan die van de meeste andere metertypen.
Bij voltmeters is de toestand iets gunstiger, omdat daarbij de meetgrenzen en de eigen weerstand in hoofdzaak worden bepaald door de
voorschakelweerstanden; deze weerstand bepaalt dan tevens het ver
bruik van de meter. Toch is ook bij elektromagnetische voltmeters met
lage meetgrenzen de weerstand kleiner dan bij de meeste andere meter
typen.
De nauwkeurigheid van de elektromagnetische meters is door
zorgvuldige fabricage reeds ver opgevoerd; men vervaardigt ze tegen
woordig ook voor laboratoriumgebruik, zelfs voor klasse 0,2.
Een groot voordeel is hun stevige constructie: ze hebben geen beweeg
bare spoel met dunne toevoerdraden of -spiralen. Men kan de vaste spoel
gemakkelijk zó zwaar uitvoeren, dat zij tegen een flinke overbelasting be
stand is. Vandaar dat deze meters vooral bedrijfsmeters zijn. Door
hun eenvoudige inrichting kunnen ze bovendien veel goedkoper zijn dan
de draaispoelmeters.
Als d e m p i n r i c h t i n g krijgen de elektromagnetische meters gew'oonlij k
luchtdemping (vgl. fig. 53 en 54, blz. 45 en fig. 151 en 155). Ook wrervelstroomdemping w^ordt toegepast, w-'aarbij van een kleine permanente
magneet v'ordt gebruik gemaakt met een zo gering lekveld, dat geen
ontoelaatbare krachten op de kern worden uitgeoefend. Tussen de polen
van het magneetje beweegt een aluminium dempschijfje (zie fig. 157).
§ 22. Uitvoeringen; schaalverbetering
a. Reeds bij de oude Kohlrausch-meter heeft men veranderingen aan-,
gebracht, waardoor een meer gelijkmatige schaal vrerd verkregen.
De voonvaarde w^as, dat de inductie bij verder inzuigen van de kern min
der dan evenredig zou toenemen.
Een veel voorkomende uitvoering is de meter, waarbij een dunne
vleugel wordt gezogen in een smalle spoel (fig. 151 en 152). Deze
vleugel heeft een zodanige vorm, dat aan de bovengenoemde voonvaarde
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Fig. 151. Elektromagnetische meter
met'vleugel

is voldaan. Als de vleugel ten ge
volge van een stroom I\ vanuit
de nulstand draait over een hoek
Fig. 152. Elektromagnetische meter
ai is de vermeerdering van de
met vleugel (NIEAF)
hoeveelheid ijzer binnen de spoel
bepaald door een deel van de sector si van de schijf (fig. 153). Stel,
dat de gemiddelde ijzerdoorsnede binnen de spoel in die stand Si m2
bedraagt. Wekt de stroom I\ een flux <P\ op, dan is de inductie in
de vleugel

01
Si

en op de vleugel werkt een kracht,

die evenredig is met I\

0i

sr

Stijgt de stroom tot

ƒ2 = nli, dan wordt ook 02 = «01- De vleugel
draait nu verder over een hoek a2 en de gemiddelde
ijzerdoorsnede binnen de spoel is dan S2. De nieuwe
evenwichtstoestand van het meetsysteem is dus be
paald door:
n2/ i0i
02
I2-~ =

S2
s2
Is nu S2 > wSi, dan is de schaal minder dan kwa
dratisch (zelfs al zal 02, doordat er meer ijzer in de spoel komt, wat
groter zijn dan n<&1).
Een tweede maatregel is nog, dat men de vleugel uitvoert als een dun
plaatje. Daardoor is het ijzer reeds bij zwakke stromen verzadigd. Als
de verzadiging is bereikt, neemt de inductie niet verder toe, ook al wordt
de stroom en daarmee het veld binnen de spoel groter. De inductie van
het ijzer is van dat ogenblik af een constante, zodat de kracht op het
ijzer daarna evenredig wordt met de stroom. Vaak levert een spiraalveer
het tegenwerkende koppel, dat dan evenredig is met de draaiingshoek.
(Zie echter blz. 116). Over het grootste deel van zijn uitslag heeft de meter
nu een gelijkmatige schaal (fig. 154).
Bij de uitvoeringen als schakelbordmeter wordt dikwijls het tegenFig. 153. Vleugelverplaatsing
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Fig. 154. Schaal van een normale elektromagnetische
meter (Trüb Tauber)

Fig. 155. Elektromagne
tische meter met excen
trisch bevestigd staafje

werkende koppel geleverd door de zwaartekracht op de wijze zoals dat
in fig. 50 (blz. 42) is voorgesteld.
In de uitvoering als precisiemeter wordt de elektromagnetische meter
gebouwd met een meetsysteem overeenkomstig de onder b genoemde
typen. Dikwijls wordt dan een astatische meter toegepast. Verder
komt men daarbij terug van de methode, het ijzer te verzadigen. Bij
wisselstroom doet zich dan immers het bezwaar voor, dat de sinuskromme
wordt vervormd, wat miswijzing ten gevolge heeft.
b. Een geheel andere uitvoering van de elektromagnetische meter is
die, waarbij zich binnen de spoel twee ijzeren staafjes of plaatjes
bevinden, waarvan er één vast tegen de messing spoelbus is beves
tigd; het tweede is beweegbaar en met de as verbonden. De staafjes (fig.
155) worden, wanneer er een stroom door de spoel
vloeit, in gelijke richting gemagnetiseerd; door
\
dat gelijknamige polen elkaar afstoten, ver
\
wijdert het beweegbare staafje zich van het
vaste staafje. Deze beweging wordt tegenge
werkt door een spiraalveer. De afstand, waar
over het beweegbare staafje zich verplaatst,
wordt door een op de as bevestigde wijzer aan
gewezen. Doordat de kracht, die de staafjes op
elkaar uitoefenen, omgekeerd evenredig is met
het kwadraat van hun afstand, neemt de kracht
bij vergroting van de stroom niet zo sterk toe
als bij de hiervóór bedoelde meter het geval
was; het karakter van de schaal ligt tussen dat
van de kwadratische en van de gelijkmatige
schaal. Bij deze meters kan men op eenvoudige
Fig. 156. Elektromagneti- *
wijze de in fig. 93, blz. 68 afgeheelde, aan het sche meter met twee
eind samengedrukte, schaal voor het aflezen plaatjes (Hartmann &
van aanloopstromen van motoren verkrijgen. Braun)

•v
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Als men nl. het draaipunt van
het beweegbare staafje So niet
laat samenvallen met het mid
den van de spoel (in de fig.
overdreven voorgesteld), be
weegt zich dat staafje, als het
door het vaste staafje Si wordt
afgestoten, van de buitenkant
van de spoel meer naar het
midden. Doordat de veldsterk
te daar kleiner is, worden ook
de inductie en de kracht op
het staafje kleiner, zodat bij
Fig. 157. Elektromagnetische meter voor
250° uitslag (Hartmann & Braun)

Fig. 158. Elektromagnetische meter met draaiende
schijfmagneet (Siemens)

SPOELj I

mm

Fig. 159. Horloge-volt-ampère-meter
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een geschikte uitvoering
de uitwijking zelfs min
der dan evenredig met de
stroom toeneemt.
In de constructie met
twee plaatjes (fig. ! 56) zijn
deze concentrisch gebogen
of radiaal in de 'spoel aan
gebracht. Eén der plaatjes
is weer vast bevestigd, het
tweede is beweegbaar.
Gaat er een stroom door
de spoel, dan worden de
plaatjes in gelijke richting
gemagnetiseerd, zodat ze
elkaar afstoten. Een ge
lijkmatige schaalverdeling
verkrijgt men door de
plaatjes een speciale vorm
te geven. Het ene plaatje
is nl. aan het eind wigvor
mig afgeschuind, het an
dere is rechthoekig.
Het type met plaatjes
wordt door verschillende
firma’s uitgevoerd voor
schalen met grote hoek.
Fig. 157 toont een con
structie voor 250° uitslag.
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Er zijn drie vaste plaatjes tegen de spoelbus bevestigd; het beweegbare
plaatje vindt daardoor in alle standen een pool tegenover zich.

-m;

Fig. 160. Ampèrevork (Reich)
Een variatie op deze meter is die van fig. 158. Het stalen schij fj e s is langs
een diameter gemagnetiseerd en
stelt zich in de richting van het re
sulterende veld van de spoel en
de eveneens schijfvormige per
W
V
K
< >
manente magneet m. De vleu
gel v zorgt voor luchtdemping; b
is een zacht stalen bus, die voor
magnetische afscherming zorgt.
c. Een bijzonder type elektro
magnetische meter (fig. 159), dat
o.a. als , .horloge-volt-ampèremeter” en in de autotechniek voor
komt, is een meter, die een per
manente magneet bevat, waarbin
nen een zacht stalen vleugeltje of
ankertje draaibaar is aangebracht.
Om dat vleugeltje is een spoeltje
opgesteld, waardoorheen de te
V
K S
meten stroom gaat. Een veer
houdt het vleugeltje in de nulEl
stand; de krachten, uitgeoefend
3L_
door de magneet en door het
l
veld van de stroom, bepalen samen
de uitwijking.
Fig. 161. Kortsluitvaste elektromagned. Onder de elektromagnetische
sche meter (Trüb Tauber)
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meters kan ook worden gerangschikt de ampèretang of ampèrevork,
die, in tegenstelling met de in § 4d, blz. 39 behandelde uitvoering, niet
alleen voor wisselstroom maar ook voor gelijkstroom bruikbaar is (fig. 160).
Als de tang om een stroomvoerende draad wordt gebracht, veroorzaakt
de stroom een veld in het ijzer van de tang. Binnen de eigenlijke meter is
een uitholling als luchtspleet in het ijzer uitgespaard, waarin zich een
draaibaar stukje ijzer bevindt. Een veer brengt het naar de nulstand;
de uitwijking hangt af van de sterkte van het veld in het ijzer, dus van
de te meten stroom.
Een hiermee vergelijkbare uitvoering is
die van fig. 161. Dit is een kortsluit
vaste meter, bestaande uit een rechte
=500 A I
staaf S, die de doorgaande leiding in een
j ■ I '200 Ihoogspanningscel kan zijn. Om deze staaf
mhoo
f
mt -60
m
bevindt zich een gelamelleerde kern K met
een luchtspleet, waarin een ijzeren vleu
-60
geltje V draaibaar is opgesteld. In het mag
netische veld, dat de door S gaande stroom
in de luchtspleet opwekt, krijgt V een
uitwijking, die een maat is voor de stroomsterkte. De wijzer W geeft een aanwijzing
op de schaal. Deze meter heeft bovendien
Fig. 162. Uitvoering van een
kortsl uitvaste meter overeen de eigenschap, dat de schaaldelen aan het
eind van de schaal kleiner worden, terwijl
komstig fig. 161 (Trüb Tauber)
bij kortsluitingen, waartegen de gehele
constructie uiteraard zeer goed bestand is, de uitslag niet groter kan
worden dan de getekende (de nulstand van de wijzer is gestippeld). Fig.
162 toont een buitenaanzicht van een dergelijke meter.
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HOOFDSTUK VI
THERMISCHE METERS
§ 23. Hittedraad- en hittebandmeters
Bij de hittedraadmeter wordt de te meten stroom gevoerd
door een dunne draad, die ten gevolge van de optredende
temperatuursstijging in lengte toeneemt. De verlenging wordt
door een wijzer aangegeven en is dan een maat voor de doorgaande
stroom. De hittedraad (fig. 163) is van een platina-legering. Het geschiktst
bleek platina-iridium te zijn, dat zonder
bezwaar tot 300°C kan worden ver
warmd. Deze draad wordt gespannen
tussen twee klemstukken. Om bij een
geringe lcngteverandering reeds een vrij
grote wijzeruitslag te verkrijgen, heeft
men de overbrenging tussen draad en wij
zer als volgt uitgevoerd. Het midden van
de draad is door een dun draadje van fosforbrons verbonden met een vast punt.
Aan dit verbindingsdraadje is weer een zij
den draadje bevestigd, dat over een rol
letje door een veer gespannen wordt ge
houden. Een kleine verlenging van de
hittedraad veroorzaakt een geringe ver
plaatsing van zijn midden. De lengte
Fig. 163. Hittedraadmeter
verhoudingen zijn zó gekozen, dat dit
(Hartmann & Braun)
weer een iets grotere verplaatsing van
het bevestigingspunt van het zijden draadje veroorzaakt. Bij een meetdraad lang 17 cm is de totale verlenging ongeveer 0,2 mm. Het midden
van de draad verplaatst zich dan 2 mm en het midden van de vertikale
draad 6 mm. Wanneer de omtrek van het rolletje drie a vier maal zo groot is
als die laatste verplaatsing, krijgt het rolletje reeds een vrij grote draaiingshoek.
Met het rolletje is de wijzer direct gekoppeld. De lengte verandering
van de meetdraad hangt af van zijn temperatuursstijging, die is bepaald
door het kwadraat van de stroomsterkte, maar ook door de warmte
afvoer, dus door de afmetingen van de draad, de mogelijkheid van
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warmte-afgifte en zijn temperatuur. De schaal van deze meter is dus on
regelmatig en vertoont enige overeenkomst met een kwadratische schaal.
Een methode om de schaal te verbeteren is het toepassen van een
niet cirkel vormig rolletje.
Demping verkrijgt men met behulp van een aluminiumschijf op de as
van de wijzer; deze schijf beweegt in het veld van een permanente
magneet.
De hittedraadmeter ondervindt geen invloed van uitwendige velden
(tenzij deze zéér sterk zijn). Hij is zowel bruikbaar voor gelijkstroom als
voor wisselstroom.
Tegenover deze voordelen staat een groot aantal nadelen. Eén daarvan
is de verlenging van de draad door stijging van de temperatuur van de
omgeving. Een miswijzing hierdoor wordt echter steeds voorkomen
door een in elke hittedraadmeter aangebrachte compensatie-inrichting
(zie fig. 163). Eén eind van de hittedraad is vast bevestigd op de grondplaat van de meter; het andere eind is vastgemaakt aan een strip, die
met één eind op de grondplaat is geschroefd en die bij verandering
van de temperatuur van de omgeving dezelfde lengte verandering ver
toont als de draad. Zolang er dus geen stroom door de draad gaat,
blijft deze gespannen ook bij veranderende omgevingstemperatuur.
Blijvende nadelen zijn: De meter heeft een vrij groot eigen verbruik,
(0,5 tot 1,5 watt), omdat voldoende energie in warmte moet worden
omgezet om de draad een lengteverandering van zodanige grootte te
geven, dat een duidelijke aflezing wordt verkregen. Als ampèremeter
heeft de meter een vrij grote weerstand; als voltmeter vraagt hij een vrij
grote stroom. De stroom door de draad is bij volle belasting gewoonlijk
0,5 A, terwijl de meterweerstand 2 tot 6 Q bedraagt.
De meter is zeer gevoelig voor overbelasting; te grote stromen doen de
draad doorsmelten. Men brengt dan ook vaak in hittedraadmeters
een kleine smeltveiligheid aan. De meter is traag: bij plotseling inscha
kelen van de stroom beweegt de wijzer zich langzaam naar zijn juiste
stand, doordat er tijd nodig is voor het op temperatuur komen van de
draad.
Als er gedurende enige tijd een stroom door de draad is gegaan, komt
het voor dat deze een blijvende verlenging behoudt, wat een miswijzing
bij volgende metingen betekent.
Al die bezwaren hebben tot gevolg gehad, dat de hittedraadmeters
bijna niet meer worden gebruikt. Er is één gebied, waar ze nog lang stand
hebben gehouden, nl. bij metingen bij hoge frequenties. Daarbij hebben
ze boven verreweg de meeste meters het voordeel dat de zelfinductie van
het meetsysteem uiterst gering is. Maar ook voor deze metingen zijn ze
reeds grotendeels weer verdrongen door de meters met thermo-element
(§ 17). Voor de verandering van de meetgrens voorziet men de hittedraadvoltmeter van voorschakelweerstanden; bij de ampèremeter past
men soms shunts toe. Aan deze laatste schakeling is een bezwaar ver
bonden: de temperatuurstijging van de shunt is geringer dan die van
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de meetdraad; daardoor verandert ook de weerstandsverhouding tussen
draad en shunt. Shunts kunnen dus alléén worden gebruikt, als de
meter mèt de bijbehorende shunt wordt geijkt.
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Fig. 164. Schakeling van een hittedraadmeter voor vijfvoudige mcetgrens

Een andere manier om de meetgrens bij hittedraad-ampèremeters te
veranderen, is het aanbrengen van aftakkingen op de draad zelf.
De stroom wordt op enige punten van de draad door dunne soepele
gouden bandjes toe- resp. afgevoerd (fig. 164). De stromen in de draad
zelf blijven dan de normale waarde behouden, de totale stroom is een
aantal malen groter.
Bij hoge frequenties doet de zelfinductie van de draad zijn invloed gelden,
zodat de verhouding tussen de impedanties van draad en shunt dan verandert
met de frequentie. Men heft dit bezwaar
op door gebruik te maken van hittebandmeters (fig. 165). De stroom gaat
door een aantal parallelgeschakelde,
volkomen gelijke hittebandjes van platina-iridium. Deze voeren elk een zelfde
Fig. 165. Hittebandmeter voor
deel van de stroom en behouden onder
hoge frequenties
(Hartmann & Braun)
ling steeds volkomen gelijke impedanties. De verhoging van de meetgrens is
bepaald door het totale aantal der aangebrachte bandjes.
§ 24. Andere thermische meters
Op verschillende andere manieren dan in de vorige paragraaf
werd aangegeven, heeft men getracht de warmtewerking te
gebruiken voor het aanwijzen van stromen of spanningen. In § 17
119

B VI, § 24
werden reeds de meters met thermo-elementen behandeld, die tegenwoor
dig wel als de belangrijkste thermische meters kunnen worden beschouwd.
Daarnaast bestaan er nog meters, waarin de aanwijzing wordt ver
kregen, doordat een bi me taal zijn vormverandering overbrengt op
een wijzer. Het bimetaal wordt verwarmd, doordat de te meten
stroom er direct doorheen gaat, of doordat een verwarmingsspoeltje om
het bimetaal is gelegd. Deze meter wordt wel toegepast voor controle
van de overbelasting in kabels. Fig. 166 en 167 tonen aanzicht en binnen
werk van een voor dat doel gebouwde meter. Door één der spiraalvormig
gewikkelde bimetalen, nl. de tweede spiraal van onder af, wordt de kabelstroom gevoerd. De bovenste spiraal is eveneens een bimetaal, doch is
tegengesteld gewikkeld aan de eerste en dient om de invloed van de
temperatuur der omgeving op te heffen.

Fig. 166. Meter met bimetaal
(Siemens)

Fig. 167. Binnenwerk van een meter
met bimetaal (Siemens)

Tussen de twee bimetalen is een schijf van pertinax aangebracht, die
de warmte-uitstraling van het stroom voerende bimetaal naar het boven
ste moet beletten. De onderste spiraal is een koperband voor de afvoer
van de stroom; deze band oefent geen koppel van betekenis uit op het
meetsysteem.
De meter heeft een wijzer, die door middel van het asje direct met de
bimetalen is gekoppeld, benevens een losse wijzer. De laatste wordt door
de eigenlijke meetwijzer verschoven, zodat men kan aflezen, welke de
grootste belastingstroom gedurende een bepaalde tijd is geweest.
Bij gebruik voor dit doel heeft de meter met bimetaal de voordelen,
dat er een sterk koppel op het bewegende systeem werkt; bovendien
worden, ten gevolge van de thermische traagheid van het bimetaal,
kort durende stroomstoten niet aangewezen.
/
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HOOFDSTUK VII '
INDUCTIE-AMPÈRE-,? VOLT- EN WATTMETERS
§ 25. Ferrarismeters
Bij de inductiemeters worden de spoelen, die de te meten
stroom voeren, vast aangebracht, terwijl het beweegbare systeem
ten gevolge van inductiewerking een koppel ondervindt. Deze
meters zijn alleen bruikbaar voor wisselstroom.
De ferrarismeters ■ (fig. 168) bevatten een vaststaand juk van
dynamoplaat met vier naar binnen uitstekende polen. Om die polen zijn
spoelen aangebracht. De spoelen op twee diametraal tegenover elkaar
liggende polen zijn met
elkaar in serie geschakeld
en wel zo, dat hun velden
op elk ogenblik gelijke
richting hebben. Ten op
zichte van het bewegende
systeem zijn die twee vel
den dus steeds tegenge
steld gericht. De stromen
in de andere spoelen, die
in de ruimte 90° ver
schoven zijn t.o.v. het
eerstgenoemde spoelenpaar, hebben t.o.v. de
stromen in de eerste spoe
len een fazeverschuiving.
Ten gevolge daarvan ont
Fig. 168. Binnenwerk van een ferrarismeter
staat een draaiveld. Bin
(Siemens)
nen de polen is een alu
minium trommel draaibaar opgesteld, waarin het draaiveld wervelstromen
opwekt. De trommel ondervindt daardoor een drijvend koppel, terwijl
een spiraalveer het tegenwerkende koppel levert. Twee permanente
magneten zorgen voor de demping; de trommel heeft een zodanige
hoogte, dat een deel door het hoofdveld en een deel door het veld van
de staalmagneten wordt gesneden.
Als de aantallen ampèrewindingen op de twee stellen spoelen even groot
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zijn en bovendien onderling 90° fazeverschuiving hebben, ontstaat er
een regelmatig draaiveld: een z.g. cirkelvormig draaiveld. Daarbij is het
resulterende veld constant van grootte, terwijl het met een constante
hoeksnelheid ronddraait. Zijn de ampèrewindingen ongelijk, of is hun
fazeverschuiving niet 90°, dan is het draaiveld elliptisch. Dit betekent,
dat het veld niet constant van grootte is en dat het niet met een constante
snelheid draait; het uiteinde van de pijl, waardoor men het draai
veld kan voorstellen, blijkt zich over een ellips te bewegen. Gewoonlijk
zorgt men voor gelijke aantallen ampèrewindingen.
Is de meter een wattmeter, dan zal de stroom in de spanningsspoel
kleiner zijn dan die in de stroomspoel. Bij ampère- en voltmeters moet
een der takken een smoorspoel bevatten om de juiste fazeverschuiving
te kunnen krijgen; ook dan laat men deze tak een zwakkere stroom
voeren dan de andere. Neemt men de aantallen windingen echter on
gelijk, dan kunnen de ampèrewindingen toch even groot in aantal zijn.
.

3^

*
/i

AW,

3Z

Jh

AW2 02

Fig. 169. Beginselschets van
een ferrarismeter

3tz
Fig. 170. Vectordiagram
bij fig. 169 voor 90° faze
verschuiving

Voor de afleiding van het drijvende koppel in de ferrarismeters zullen
we nagaan, welke krachten de stromen in de spoelen uitoefenen op de
wervelstromen, die in de 'trommel worden geïnduceerd. Hierbij maken
we gebruik van de in § 19d, blz. 99 gegeven afleiding voor de krachten,
die twee wisselstromen op elkaar uitoefenen.
De spoelen I en II (fig. 169 met vectordiagram fig. 170) voeren resp.
stromen Ii en 12. Deze stromen hebben onderling 90° fazeverschuiving
zodat ook de er door opgewekte ampèrewindingen AW\ en AW2 90°
ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Bovendien zijn de aantallen
•windingen zo gekozen, dat AW\ = AW2. De velden zijn direct evenredig
met de aantallen ampèrewindingen; de bij aanwezigheid van ijzer optre
dende naijling van het veld ten opzichte van de stroom wordt hier verwaar
loosd, omdat de afleiding daardoor overzichtelijker blijft; ook is de
er door veroorzaakte fout geringer dan de normale fout van deze meters.
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De stromen in de vaste spoelen induceren foucaultstromen //, en 7/2
in de trommel. De foucaultstromen hebben een zodanige hoofdrichting,
dat men voor deze stromen de trommel mag beschouwen als een stel
van twee paar spoelen, die in fig. 169 zijn gestippeld. De wervelstromen Ijx
resp. Ijn ijlen 90° na bij de velden, waardoor ze worden opgewekt en dus
ook bij de ampèrewindingen AW\ en AW2. De krachten, die de stromen
71 en 1<> uitoefenen op 7/, en 7/„ zijn overeenkomstig § 19d de volgende:
Stromen
11
h
12
12

op
Op
Op
Op

Ifi
1/2
1/2
//i

Krachten

Fazeverschuivingen
90°

180°
90°
0°

K
K\
K
Ko

—
=
=
=

0
C7i7/2Cos 180°
0
CIoI/i cos 0°

Daar de foucaultstromen 7y, en 7/0 evenredig zijn met de stromen 7i
resp. 7*2 waardoor ze worden opgewekt, vinden we:
Ki = - C'hh en K2 = + C'hh.
Het minteken duidt op afstoting; het plusteken op aantrekking.
In fig. 169 zijn de krachten getekend met
de richtingen zoals ze op de trommel werken. Er
blijkt daarbij, dat beide krachten koppels van
gelijke richting veroorzaken. Deze koppels zijn
*
0j
evenredig met de krachten; het verband tussen
AW,
koppels en krachten is bepaald door de con
AW,
structie en de afmetingen van het instrument.
Het totale drijvende koppel wordt dus:
On
Md = C"Ki + C"'K2 = Chl2.
Een meer algemene afleiding voor de inductiemeters verkrijgt men, als wordt uitgegaan van de
veronderstelling, dat de stromen 7i en I2 een
willekeurige fazeverschuiving rp ten opzichte van
elkaar hebben. In dat geval geldt het diagram
van fig. 171. Er ontstaat dan de volgende tabel:
Stromen

Fazeverschuivingen

11 op 7/i

90°
90° -f y
90°
90° - v

1\ Op 1/2
12 Op 1/2
12 Op /ƒ!

y
On

Fig. 171. Vectordiagram
bij fig. 169 voor willekeurige fazeverschuiving
Krachten

I< =
0
K = — CI1I/2 sin yi
K=
0
K=
CI2I/1 sin y)

Hieruit blijkt in de eerste plaats, dat bij een op inductiewerking berus
tende meter het koppel is bepaald door de sinus van de fazeverschuivingshoek tussen de stromen. Bovendien volgt er uit, dat het koppel evenredig
zal zijn met het produkt van de stromen als sin yj = 1, dus als wordt
gezorgd, dat I\ en I2 onderling 90° in faze verschillen.
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Schakelt men de meter als ampèremeter, dan wordt de vervangingsschakeling die van fig. 172. De stromen Ii en I2 zijn dan beide even■
\3z

J
0-

J.

A/WV

A/VW

■0

Fig. 172. Schakeling van een ferrarismeter als ampèremeter
redig met de te meten stroom I, zodat het drijvende koppel evenredig
wordt met het kwadraat daarvan. De meter heeft dus een kwadratische
schaal. Verbetering van de schaal is mogelijk door verschillende hulp
middelen. O.a. past men hier wel het systeem toe een tegenwerkend
koppel in te voeren, dat niet evenredig is met de draaiingshoek van het
bewegende systeem.
Als volt meter wordt het instrument geschakeld volgens fig. 173;

3

o,

TJIJIj—^A/WV

A/WV

^OQQQOQ
Fig. 173. Schakeling van een ferrarismeter als voltmeter
,

in één tak wordt een ohmse weerstand aangebracht, in de andere tak
een zelfinductie. De stromen I\ en I2 zijn evenredig met de te meten
spanning E, zodat de aanwijzing evenredig is met E2.
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Daar de aanwijzing evenredig is met
het produkt van de stromen I\ en I2 is
de meter ook geschikt voor gebruik als
wattmeter. Eén stel spoelen voert dan
de netstroom, het tweede stel wordt op
de spanning aangesloten. In serie met de
spanningsspoel is een zelfinductie gescha
keld, zodat de stroom in die spoel 90°
naijlt bij de spanning. Het vectordiagram
wordt nu dat van fig. 174. De op de trom
mel werkende krachten zijn:
ƒ1 op If2 : K\ = C'Iilf8 cos (180° — (p) =
= — C"IE cos <p
I2 op I/l: I<2=C,l2lf1cos(p=-\- C"EI cos (p

E
'AW,
J,= J

9
J2

aw2

'9
Jf2 ^ Jfl

Fig. 174. Vectordiagram van
de ferraris-wattmeter

Er ontstaat een drijvend koppel dat evenredig is met de som van de
absolute waarden van Ki en K2:
Ma = CEI cos 93 = CP
Als wattmeter heeft deze inductiemeter dus een gelijkmatige schaal.
Een andere mogelijkheid is hier, analoog aan de tweede berekening op
blz. 123, uit te gaan van de veronderstelling dat de stroom in de span
ningsspoel een hoek y> naijlt bij de spanning. Er kan dan worden aan
getoond, dat y) = 90° moet worden om een koppel te verkrijgen, dat
evenredig is met het te meten vermogen.
Het eigen verbruik van een ferrarismeter is 3 a 4 VA.
Deze draaiveldmeters hebben de nadelen dat ze zwaar en duur zijn en
bovendien in hun aanwijzing sterk afhankelijk van de frequentie. Een
afwijkende frequentie veroorzaakt nl. toe- of afnemen van de inductiewerking, zodat de grootte van de foucaultstromen met de frequentie
verandert. Bovendien wijzigt zich de inductieve reactantie van de spoelen,
zodat niet alleen de stromen in voltmeters en in spanningsspoelen van
wattmeters een andere grootte kunnen krijgen, maar ook de fazeverschuiving tussen I\ en I2 anders wordt.
Uit de voorgaande afleiding blijkt wel, dat het noodzakelijk is, dat
AW2 nauwkeurig 90° naijlt bij de spanning. Is dat niet het geval, dan
is het drijvende koppel niet evenredig met het vermogen. Nu is het
onmogelijk om deze fazeverschuiving volkomen te bereiken door voorschakeling van een smoorspoel; immers zowel de spanningsspoel als de
smoorspoel hebben nog een ohmse weerstand, die een vermindering van
de fazeverschuiving teweegbrengt.
Eén der voor dit doel toegepaste schakelingen, waarmee men de ge
wenste fazeverschuiving bereikt, is die van Hummel (fig. 175).
Hierin is Pi een ohmse weerstand, parallel geschakeld met de beide
spanningsspoelen Si en S2, waarvan de gemeenschappelijke weerstand
en reactantie zijn voorgesteld door R2 en X2. In serie met deze twee
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takken is een smoorspoel geschakeld met
weerstand R3 en reacJ3
tantie X3. In het vectorE,
A A AAA
diagram van fig. 176 is
s,
S2
uitgegaan van de stroom
0000 j—1 0000 7—1
ƒi;
deze bepaalt een
Jz
R2.X2
spanning Ei die met I1
E
in faze is. Door de spanningsspoelen Si en S2
Fig. 175. Schakeling van Hummel
gaat dan een stroom ƒ2
die ten opzichte van E1
naijlt over een hoek rp2. Samenstellen van 11 en I2 levert de stroom I3
door de voorgeschakelde smoorspoel. De klemspanning E kan men nu
vinden door bij E\ vectoriëel op te tellen de klem
spanning £3 van de spoel;
deze spanning wordt ge
vonden uit de vectorsom
van het ohmse spanningsverlies I3R3 in de spoel en
zijn zelfinductiespanning
ƒ3.^3. Door een juiste in
stelling van de waarden
Ri, R3 en X3 kan men er
nu voor zorgen, dat ƒ3 90°
naijlt bij E x).
In de nieuwere uitvoe
ringen bevat de inductiemeter een aluminium schijf,
die zich bevindt in het be
Fig. 176. Vectordiagram voor de schakeling
wegende veld van enkele
van Hummel
spoelen. Fig. 177 toont een
wattmeter van dit type. Tegenover de schijf a staan de stroomspoelen b
en een spanningsspoel c opgesteld op analoge manier als dat bij kilowattuurmeters het geval is (vgl. fig. 191 blz. 136). Er ontstaat een drijvend
koppel, dat evenredig is met het vermogen; in § 30 wordt voor een der
gelijk geval de grootte van het koppel afgeleid.
In de uitvoering als ampèremeter of als voltmeter wordt gezorgd voor
een fazeverschuiving tussen de stromen in de spoelen b en c.
J,

R,

—nJTJUULP

¥ ¥ V V

§ 26. Inductiemeters met scherm of kortsluitring
In de principeschetsen van fig. 178 en 179 zijn meters voorgesteld,
waarvan het meetsysteem bestaat uit een gelamelleerde kern, waarom
x) Zie de afleiding hiervoor in „Elektriciteitsleer, Ludolph en Mesritz”.
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Fig. 177. Inductiewattmeter met schijf (Trüb Tauber)
een spoel is aangebracht, terwijl als bewegend systeem een aluminium
schijf dient. Men onderscheidt twee metertypen; bij het eerste is een deel
van de polen afgedekt door een koperen scherm S (fig. 178); bij het
tweede is om een deel van de polen een koperen ring R gelegd (fig. 179).
Q

Q

Wf
\

I

\

/
S

«I

nii

R

:

-4*-:

L -»

I

Fig. 178. Inductiemeter met scherm

I
Fig. 179. Inductiemeter met kortsluitring

Het resultaat is in beide gevallen een resulterend koppel op de schijf in
de richting van de pijl. De grootte van dit koppel kan op analoge wijze
als in de vorige paragraaf worden afgeleid.
Fig. 180 geeft voor de meter met scherm de ligging van de velden
en van de foucaultstromen aan; daarbij stelt P een pool, Q de schijf en S
het scherm voor. De stroom I wekt de ampèrewindingen A W op, die in
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AW

K,

cTJI_

!

AW

!Q
df,

J
I
/ / df2
J

S
K2
P

df, ,Jf2

df3

Fig. 181. Vector
diagram bij fig. 180

Fig. 180. Algemene opstelling van
de inductiemeter met scherm

de schijf de foucaultstromen Ifl en in het scherm de foucaultstromen ƒ/,
doen ontstaan. In het vectordiagram (fig. 181) zijn deze foucaultstromen,
afgezien van hun grootte, in tekening gebracht. De stromen Ifn_ veroor
\ zaken door inductie weer foucaulstromen //3 in de schijf. De op de schijf
werkende krachten zijn die van I op //3 en van //2 op //,; de grootten
daarvan zijn:
I

op 7/3 : Ki = Ci///3cos 180° = — C2/2; afstotend,

If„ op Ifl : Ko = C3IfJfl cos 0°

+ C4/2; aantrekkend.
J

X

V

K,
X

1

Cly
df,

2

p

V

I
3

i

X^

|Q

rK,

Jf3

1 Rdf2

1

df,

Ef2

gf,

ZM
jf?
jf?

Ef?
Fig. 182. Algemene opstelling van de
inductiemeter met kortsluitring
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Ten opzichte van de schijf werken beide krachten naar rechts; hun
koppels zijn evenredig met 12, terwijl de evenredigheidsfactor is bepaald
door de bouw van de meter. Het drijvende koppel wordt tegengewerkt
door een spiraalveer, zodat de aanwijzing van de meter evenredig is
met het kwadraat van de te meten stroom.
Voor de meter met kortsluitring kunnen we de grootte van het
drijvende koppel op analoge wijze afleiden. Bij fig. 182 behoort het vectordiagram van fig. 183. De flux <Z>, ontstaan door de stroom I, veroor
zaakt wervelstromen I/l in de schijf Q en bovendien een inductiespanning
Efn in de ring R. De spanning doet foucaultstromen I/2 ontstaan in de ring;
deze stromen ijlen na bij de spanning, doordat de ring in ijzer ligt. Het
veld 0' binnen de ring is nu de resultante van 0 en het door I/2 opge
wekte veld 0/o. 0' wekt wervelstromen I/z in de schijf op.
De op de schijf werkende krachten zijn nu:
I op J/3 : Ki = C\IIfz cos (90° + y) = — C2/2 sin y; afstotend,
Ifo op //, : Ko = Crffjh cos | = + C4/2 cos £; aantrekkend.
Hierin zijn sin ^ en cos £ voor een gegeven meterconstructie als con
stant te beschouwen, zodat ook hier een drijvend koppel ontstaat even
redig met I2.
/ƒ„ en Ifz oefenen wel krachten op elkaar uit; echter kan, gezien de
onderlinge ligging van de twee stromen, geen koppel optreden.
Deze beide metertypen hebben praktisch niet veel betekenis en hebben
dezelfde bezwaren als de in § 25 behandelde inductiemeter. Wèl komt het
systeem vrij veel voor in relais voor beveiliging van installaties, kabels
en netten. Ook wordt het gebruikt voor kleine éénfazemotoren; het is
ook wel toegepast voor elektrische klokken.
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HOOFDSTUK VIII
KILOWATTUURMETERS
§ 27. Inleiding
Het doel van de „elektriciteitsmeters" is niet, zoals bij de meeste
andere meetinstrumenten, een directe aanwijzing te geven van een op het
ogenblik van aflezing optredende grootheid (stroom, spanning, vermogen,
frequentie enz.), doch om de totale elektrische arbeid aan te geven, die
in een zekere tijd is gebruikt. De meters moeten dus, wanneer de stroom
I en de spanning E (en bij wisselstroom ook cos (p) gedurende die tijd
constant zijn, het bedrag EIt (voor wisselstroom EIt cos 9o; voor draai
stroom EIt cos (p\/3) registreren. Zijn één of meer van die grootheden
niet constant, dan moet de meter in het algemeen aangeven ƒ eidt.
Het is daartoe nodig dat op het bewegende systeem van de meter op
elk ogenblik een koppel werkt, bepaald door het produkt van de momen
tele waarden van spanning en stroom. Het systeem drijft een telwerk
aan, waarop, zoals nader zal worden toegelicht, kilowatturen kunnen
worden afgelezen.
Wanneer één of meer van de grootheden gedurende de tijd van meting
constant zijn, kan men volstaan met een meetsysteem, waarbij het drij
vende koppel alleen door de veranderlijke grootheid (of grootheden)
wordt bepaald. Het verhoudingsgetal, dat met de waarde van de con
stante grootheid overeenkomt, kan dan in de overbrenging naar het tel
werk worden opgenomen. Dit is b.v. het geval bij het meten van arbeid
in gelijkstroomnetten; daar is de spanning praktisch als constant te be
schouwen. Men gebruikt dan ampère-uurmeters, die voor een be
paalde netspanning worden geijkt.
In dit hoofdstuk worden alleen behandeld de inrichting van gel ij kstroommeters en van éénfazewisselstroommeters, benevens een aantal
bijzondere uitvoeringen, die met het oog op de verschillende elektriciteitstarieven worden toegepast. De schakelingen en uitvoeringen voor
draaistroom, alsook de ijkschakelingen en de foutberekeningen voor deze
meters komen in deel C, hoofdstukken XIV en XV ter sprake.
§ 28. Ampère-uurmeters
a. Elektrolytische ampère-uurmeters. Een oude, niet meer gebruikte,
ampère-uurmeter is de elektrolytische meter. Deze bestaat uit een
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glazen vat van bijzondere vorm, waarin zich een kwikzout (b.v. kwikjodide) bevindt. Een der polen is een klein reservoir met kwik; de an
dere pool is een platina plaatje. Hiermede wordt een shunt parallel ge
schakeld, zodat slechts een klein deel van de stroom door de vloeistof gaat.
Daardoor wordt het zout ontleed, waarbij kwik neerslaat op het plaatje.
Dit bevindt zich vertikaal boven een gecalibreerde buis, waarin dan het
kwik valt. Daar de hoeveelheid kwik, die per seconde neerslaat, volgens
de wet van Faraday evenredig is met de stroom, is de hoogte, die de kwikkolom in het buisje na een bepaalde tijd heeft, een aanwijzing van het
bedrag ƒ idt gedurende die tijd, dus van het aantal gebruikte ampèreuren.
Daar deze meter uit de aard der zaak alleen voor gelijkstroom bruik
baar is en de spanning van een gelijkstroomnet als constant mag worden
beschouwd, kan bij het buisje ook direct een schaalverdeling in kilo
watturen worden aangebracht.
Hoewel de elektrolytische meter vrij eenvoudig van constructie is,
heeft hij voor gebruik in de praktijk enige nadelen. In de eerste plaats
is de meter met zijn glazen vat breekbaar. Verder zal na enige tijd het
buisje vol zijn, zodat verdere aflezing niet meer mogelijk is. Dit laatste
bezwaar is opgeheven, doordat men het glazen vat draaibaar heeft beves
tigd. Men kan dan na het aflezen het neergeslagen kwik weer in het reser
voir terug laten lopen. Maar daardoor is ook elke controle op de meteraflezing onmogelijk. Vooral dit laatste is een
belangrijk nadeel ten opzichte van de meters
met telwerk: als de meteropnemer bij deze
laatste een fout maakt, herstelt zich dit
automatisch bij een volgende opneming,
doordat het telwerk steeds doorloopt.
b. Motor-ampère-uurmeters. Voor zover
K.W.U.
ampère-uurmeters nodig zijn, past men ge
woonlijk het draaispoeltype toe, dat
in fig. 184 is afgebeeld.
Het beginsel, waarop deze meter berust,
is dat van de draaispoelmeters: een perma
nente magneet oefent een koppel uit op
een draaibare spoel. Deze is afgetakt op een
shunt, zodat door de spoel een deel van
de stroom gaat. Er is echter geen spiraalveer, doch de spoel kan vrij draaien. Om Fig. 184.
dezelfde redenen als bij de draaispoelmeter Motor-ampère-uurmeter
zijn ook hier de polen cilindrisch uitgehold,
terwijl binnen die polen een ijzeren cilinder vast is bevestigd. Evenals bij
een elektromotor is een commutator nodig om de stroom in de spoel
telkens na een halve omwenteling om te keren. Gaf men de meter
slechts één spoel, dan zouden er enkele dode punten zijn, zodat hij bij
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het inschakelen van de stroom niet weer op gang zou kunnen komen.
Men voert daarom het draaibare deel uit als een licht ankertje, gewoonlijk
met drie spoelen, waarvoor dan ook een driedelige commutator nodig is.
De commutator is zeer eenvoudig gebouwd; als contactborstels dienen
lichte metalen stripjes, die door kleine spiraalveren worden aangedrukt.
In plaats van de uitvoering met cilindrisch anker komt ook een con
structie voor, waarbij als anker een metalen schijf dient. In of op deze
schijf zijn drie vlakke spoelen aangebracht. De schijf beweegt zich tussen
de polen van een staalmagneet.
Wat de werking betreft, bestaan er twee systemen, nl. dat waarbij het
anker een aluminium trommel (of schijf) is en dat met een trommel van
isolatiemateriaal.
Bij de meters met metalen trommel is het drijvend koppel Ma
evenals bij de gewone draaispoelmeter evenredig met de stroom, dus:
Ma = C\I. Het tegenwerkende koppel Mt ontstaat, doordat de aluminium
trommel in het veld van de staalmagneet draait en er dus wervelstromen
in worden opgewekt. Dit koppel is evenredig met de snelheid, daar de
door het veld van de magneet in de trommel geïnduceerde spanningen
evenredig zijn met de snelheid. Dus: Mt = Con. Hierin kan n het aantal
omwentelingen per uur voorstellen. Als de koppels Ma en Mt. aan elkaar ge
lijk zijn, heeft het systeem een constante omwentelingssnelheid; dan is dus:
n = C3I.
Het telwerk (fig. 185), dat door een wormoverbrenging en enige tand
wiel tj es met de as van de trommel is verbonden, geeft na een bepaalde
tijd t het aantal omwentelingen n aan,
dat in die tijd is gemaakt. De aanwijzing
van het telwerk is dus evenredig met ut,
zodat de aanwijzing gelijk kan worden
gesteld aan C\It en dus evenredig is met
het aantal ampère-uren. Ook deze meter
is alléén voor gelijkstroom bruikbaar en
kan, daar men de gelijkspanning als con
stant mag beschouwen, in kilowatturen
worden geijkt, waarbij de ijking uiteraard
alleen voor een bepaalde spanning geldt.
Fig. 185. Gedeelte van een telwerk
Het tweede metertype is dat, waarbij
(Siemens)
de spoelen gewikkeld zijn op een trom
mel van isolatiemateriaal. Hier
wordt dus geen tegenwerkend kop
pel opgewekt door wervelstromen.
Dat toch de juiste aanwijzing wordt
J
verkregen, kan als volgt worden ver
Hjwltuh
klaard. De meter wordt uiterst licht
Ek
uitgevoerd, zodat men hem kan be
schouwen als een onbelaste motor met pjg 186. Schakeling van een ampèreconstante (permanente) bekrachtiging, uurmeter
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Het anker is op een shunt aangesloten (fig. 186); doordat de belasting zo
gering is, is ook de ankerstroom Ia zeer klein. Is de klemspanning ge
lijk aan Ek, de in het anker geïnduceerde emk gelijk aan Ei en de ankerweerstand Ra dan is in de motorformule: Ek = Ei -f- IaRa de laatste
term dus te verwaarlozen. De inductie-emk Ei is bepaald door snelheid
en veld, zodat we kunnen zeggen, dat Ek = C\nQ>
De klemspanning is evenredig met de hoofdstroom I zodat tenslotte:
n = Cl
Het anker krijgt dus ook hier een snelheid, die evenredig is met de
stroom. Het telwerk geeft derhalve een aanwijzing, die evenredig is met
het aantal ampère-uren.
c. Kwik-ampère-uurmeter.
In de meter volgens fig. 187 en 188 ontstaat het drijvende koppel
doordat de in een kwikbad k drijvende schijf s zich bevindt tussen de
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Fig. 187. Doorsnede van het meetsysteem van een k\vik-Ah-meter (Ferranti)

polen p van een permanente magneet. De stroomweg van het meetsys. teem is afgetakt op een shunt, die in fig. 188 duidelijk is te zien. Daar is
ook waar te nemen, dat de stroom wordt toegevoerd midden onder de as
(aansluiting a in fig. 187) en afgevoerd aan de rand van het kwikbad
tussen de magneetpolen. Hieruit volgt, dat door de schijf een radiaal
gerichte stroom loopt, zodat een drijvend koppel ontstaat ten gevolge van
133

B VIII, § 28, 29
een tangentieel gerichte kracht. In vergelijking met de motormeters met
gewikkeld anker heeft deze kwikmeter o.a. als voordelen de zeer stevige
bouw, het ontbreken van een wikkeling en van een collector met borstels,
kleine aanloopstroom en grotere nauwkeurigheid bij lage belasting.

s

.

Fig. 188. Aanzicht van het meetsysteem van een kwik-Ah-meter (Ferranti)

Het gewicht g dient voor het opheffen van de opdrijvende kracht die
het kwik uitoefent op de schijf.
§ 29. Gelijkstroom-kilowattuurmeters
a. Motormeters. Wanneer in een gelijkstroomnet de spanning niet
als voldoende constant kan worden beschouwd, past men o.a. de z.g.
motormeters toe. Deze verschillen
hierin van de ampère-uurmeters, dat
het anker nu draait in het veld van
een of meer vaste spoelen (fig. 189).
i
Meestal hebben deze spoelen geen ijzeren
;:
kern en ook binnen het anker is geen
ijzer aangebracht. De vaste spoelen
•! !
voeren gewoonlijk de hoofdstroom of
een gedeelte daarvan; het anker wordt
op de spanning aangesloten. Het drij
vende koppel is nu evenredig met het
*^
ti"
>, '
produkt van stroom en spanning, dus
met het vermogen. De aanwijzing van
het telwerk is dan ook bepaald door
vermogen maal tijd, dus door de elek
trische arbeid, mits het tegenwerkende
Fig. 189. Gelijkstroom-kilowattkoppel weer evenredig is met de snelheid.
uurmeter (Siemens)
■ i

! I
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Om dit tegenwerkende koppel te leveren, is op de as een aluminium
schijf aangebracht, die zich door het veld van een staalmagneet beweegt;
het foucaultkoppel voldoet, evenals bij voorgaande meters, aan de ge
stelde eis.
De motormeters zijn ook wel voor wisselstroom uitvoerbaar. Ze zijn
immers wat hun werking betreft te vergelijken met de elektrodynamische
meters. Voor gelijkstroom worden ze zelden toegepast, omdat de varia
ties van de gelijkspanning meestal binnen de voor kWh-meters toelaatbare
procentische fout blijven; men kan dan volstaan met de meer eenvou
dige ampère-uurmeters. Voor wisselstroom zijn ze geheel verdrongen door
de inductie-kWh-meters, die veel eenvoudiger van constructie zijn (§30).
b. Slingermeters. Een nog slechts zelden gebruikte meter is de slingermeter van Aron. Deze vindt nog een enkele maal toepassing bij
elektriciteitsbedrijven voor het controleren en
ijken van andere meters.
De meter (fig. 190) bevat twee slingers, die
volkomen gelijk zijn en beide aan hun onder
eind een spanningsspoel dragen. Onder elke
slinger bevindt zich een vaste stroomspoel.
Als geen stroom doorgaat, is de slingertijd
van beide slingers gelijk en alleen bepaald
door hun afmetingen. Dan geldt dus ook de
l
normale slingerformule: T = 2n j/ — waarin T
g
de slingertijd is, l de lengte van de slinger
en g dc versnelling van de zwaartekracht. Bij
belasting oefenen de stroomspoelen en de spanningsspoelen krachten op elkaar uit. De spoelen
zijn zó geschakeld dat, indien de éne span
ningsspoel een aantrekkende kracht ondervindt,
de kracht op de andere afstotend is. Hierdoor
veranderen de slingertijden op dezelfde wijze als
het geval zou zijn bij een verandering van de
Fig. 190. Slingermeter
versnelling g van de zwaartekracht. Duidt men
deze verandering aan met Ag, dan worden de slingertijden:
l
Ti = 2n ]/ /
en T2 = 271 j/g-*g'
g +*g
De ene slinger gaat nu sneller, de andere langzamer slingeren. Een
gecompliceerde differentiaal-overbrenging drijft een telwerk aan, dat
het verschil in aantal slingeringen gedurende een bepaalde tijd registreert.
Uit bovenstaande formules kan worden afgeleid, dat dit verschil afhangt
van het vermogen; de aanwijzing van het telwerk stelt dus de arbeid voor.
Slingermeters kunnen zowel voor gelijkstroom als voor wisselstroom
worden uitgevoerd.
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§ 30. Eenfaze-inductie-kilowattuurmeters
Het meetsysteem van een wisselstroom-elektriciteitsmeter bestaat
tegenwoordig vrijwel steeds uit een aluminium inductieschijf, waarop een
stel spoelen inducerend werkt. Tegenover de rand van de schijf staan drie
spoelen, nl. twee stroomspoelen en één spanningsspoel. Om het beginsel
van de werking duidelijk te maken, is in fig. 191 alleen de opstelling van
deze spoelen aangegeven. In oudere uitvoeringen zijn de drie spoelen
vaak naast elkaar opgesteld aan dezelfde kant van de schijf.
De spoelen I en III zijn de stroomspoelen; ze zijn in serie geschakeld,
doch zó verbonden dat haar velden ten opzichte van de inductieschijf op
elk ogenblik tegengesteld gericht zijn. In fig. 191 is dit door de pijlen
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Fig. 191. Beginsel van een
eenfaze-inductie-kilowattuurmeter

Fig. 192. Vectordiagrain
bij fig. 191.

01 en 0ni aangeduid. Spoel II is de spanningsspoel, waarin de stroom,
zoals nader zal worden aangetoond, 90° moet naijlen ten opzichte van
de spanning. Uit het vectordiagram fig. 192 blijkt nu, dat de drie velden
elkaar opvolgen op zodanige wijze, dat het veld zich steeds verplaatst
in de richting I—II—XII. Een dergelijk veld wordt een „schuivend” of
„kruipend” veld genoemd. De foucaultstromen, die in de schijf worden
opgewekt, brengen de schijf in draaiing in de richting, waarin het veld
zich beweegt, zodat ze de oorzaak van hun ontstaan tegenwerken.
Wat de opstelling der spoelkernen betreft, bestaan er verschillende uit
voeringen van deze meters. De drie spoelen hebben een gemeenschap
pelijke gelamelleerde kern of vaak ook elk een afzonderlijke kern
(fig. 193).
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Dat in deze meters een koppel ontstaat, evenredig met het vermogen,
kan worden afgeleid door, evenals dit bij de inductiemeters in § 25 en 26 is
gedaan, de krachten te bepa
len die op de schijf werken.
Daarbij kan tevens worden aan
getoond dat 90° fazeverschui
ving in de spanningsketen
noodzakelijk is. In fig. 194 zijn
de drie spoelen (op een te grote
afstand) tegenover de schijf S
getekend; het vectordiagram
van fig. 195 geeft de richtingen
der verschillende stromen in
spoelen en schijf aan. Tussen de
stromen Io in de spanningsspoel II en ƒi in stroomspoel I
is een willekeurige fazever
schuiving y) aangenomen. De
krachten, die de stromen I\, 12
en 1% op de foucaultstromen
uitoefenen, zijn in de navolgen
de tabel verzameld. Rekening
Fig. 193. Eenfaze-kilowattuurmeter (Meterhoudend met de tekens, zijn in
fabriek Dordrecht)
fig. 194 de krachten uitgezet,
zoals ze op de schijf werken. Daarbij blijkt, dat alle krachten samenII
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Fig. 194. Algemene opstelling van een
inductie-kWh-meter

Fig. 195. Vectordiagram
bij fig. 194
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Krach
ten \

h

I2

I*

/ƒ,

0

Ki = C/o//! cos (90° — y)
= CEI sin y
(aantrekkend)

0

h.

#2=C/i//2 cos (90° -r y)
= — CIE sin y
(afstotend)

0

K3=CI3Ifn_ cos (90°-y)
= C/£ sin y
(aantrekkend)

o

K* = CI3Ifa cos (90°+y)
= — CEI sin y
(afstotend)

o

t

werken. Er ontstaat dus een naar rechts gerichte resultante. Alle krach
ten zijn evenredig met EI sin y, zodat ook het resulterende, op de schijf
uitgeoefende, drijvende koppel daarmee evenredig is. Het verband tussen
kracht en koppel hangt af van de bouw van de meter. Hoewel de evenredigheidsfactoren verschillende waarden kunnen hebben, zijn ze hier alle
door de letter C aangeduid.
Om een drijvend koppel te verkrijgen, dat evenredig is met het vermo
gen, moet dus sin y gelijk worden aan cos y. Uit fig. 195 blijkt, dat de
stroom 12 in de spanningsspoel
daartoe 90° moet naijlen ten op
zichte van de spanning. Om dit te
bereiken moet men er allereerst
voor zorgen, dat de coëfficiënt
van zelfinductie in de spanningsketen zeer groot is. De spannings
spoel krijgt dan ook veel windin
gen en de aanwezigheid van de
ijzeren kern heeft een belangrijke
invloed. De luchtspleet moet ech
ter voldoende ruimte aan de schijf
geven. Zou de luchtspleet zéér
klein gemaakt kunnen worden,
dan
zou eenzelfde aantal ampèreFig. 196. Spoelensysteem van een
windingen
een veel sterker mag
k\Vh-meter (Meterfabriek Dordrecht)
netisch veld doen ontstaan, met
als gevolg een grotere zelfinductiewerking. Men past daarom een mag
netische kortsluiting toe, waar verreweg het grootste deel van de kracht
stroom doorheen gaat. In fig. 196 is de magnetische kortsluiting duidelijk
te zien. Het kleine gedeelte van het spanningsveld dat nog door de schijf
gaat, is voldoende om het drijvende koppel te helpen opwekken.
Het bijna gesloten magnetische circuit veroorzaakt een sterke zelfin
ductiewerking, die bijna 90° fazeverschuiving teweegbrengt. Doordat de
spanningsspoel behalve zelfinductie ook ohmse weerstand heeft, is het
niet mogelijk op deze wijze een fazeverschuiving van 90° te bereiken.
r
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Om de juiste fazeverschuiving geheel te kunnen instellen, past men
nog een tweede constructiedetail toe; om de spanningskem komt een
kortgesloten winding te liggen (fig. 197). De invloed hiervan is gemakke
lijk na te gaan, wanneer men er aan denkt dat de krachten, die de vaste
spoelen op de schijf uitoefenen, tenslotte door de velden worden veroor
zaakt. Als het veld van de spanningskem (90—(p°) naijlt bij het veld 0i
van een der stroomspoelen, is aan de hierboven gestelde voorwaarde
voldaan. In fig. 198 zijn de vectoren van deze velden getekend. Daarbij
is aangenomen dat 'I2 ten gevolge van de magnetische kortsluiting iets
minder dan 90° bij E naijlt.
In de kortsluitwinding induceert 02 een spanning Er die 90° bij 02 naijlt.
Deze spanning veroorzaakt in de
winding een stroom //die, aangezien
!
de winding in ijzer ligt, sterk naijlt bij
Er. Deze stroom wekt weer een |
veld 0 op, dat er ongeveer mee in
faze is. Het totale veld tegenover
Fig. 197. Kortsluitwinding om een
de spanningskem is de resultante
spanningskem
0' van 02 en 0. Deze resultante
kan men de gezochte richting geven door een geschikte instelling van 0.
Dit is te bereiken door de stroom in de kortsluitwinding te regelen
met behulp van de weerstand van die winding. Vaak voert men de
winding uit als een omgebogen koperen
draadje (fig. 197). Over de einden daarvan
kan een klemmetje worden verschoven en
in de juiste stand kan dit met een schroefje
worden vastgezet.
Op enkele constructiekwesties bij eenfazemeters zal hier nog kort worden inge
gaan.
Voor het leveren van een tegenkoppel, dat evenredig met de snelheid moet
zijn, dient een permanente magneet; de
schijf draait tussen de polen door. De
speciale staallegeringen x) voor permanen
te magneten hebben het mogelijk gemaakt
af te stappen van de oude hoefmagneetFig. 198. Vectoixliagram bij
fig. 197
vorm (zie o.a. fig. 193).

3H

Als de meter in bedrijf is geweest en de stroomketen wordt verbroken,
blijft de spanningsketen ingeschakeld, zodat de schijf zich in een wis
selveld blijft bevinden. Als de schijf nu nog in beweging is, kan men
de meter opvatten als een eenfaze-inductie-motor; d.w.z. de schijf kan
blijven dóórlopen. Om dit doorlopen „op de spanning” te vermijden,
Vergelijk blz. 83 en 84.
139

B VIII, §30,31
bevestigt men aan de schijf of aan de as een klein vaantje. Dit wordt dan
vastgehouden door de staalmagneet en de schijf blijft stilstaan met het
rode of zwarte merk, dat voor het ijken is aangebracht, juist vóór het
venstertje in de kap.
De as loopt met uiterst geringe
wrijving in steentjes. De kap is ge
woonlijk van een niet-magnetisch mate
riaal vervaardigd; tegenwoordig vaak
van bakeliet of een dergelijke isolatiestof.
De schakeling van de kWh-meters is
dezelfde als die van wattmeters. De
volgorde der klemmen op het klemmen
bordje is genormaliseerd en is voor
eenfazemeters die van fig. 1991). De
^
Io o
twee met elkaar verbonden klemmen
rechts dienen voor het aansluiten van
een der leidingen, zodat er geen aftak
king voor de spanningsspoel buiten
de meter behoeft te worden gemaakt.
Evenals bij de wattmeters moeten
steeds twee bepaalde klemmen van de
spanningsspoel en de stroomspoel met
Fig. 199. Genormaliseerd aansluitschema van een eenfaze-kWh-meter elkaar zijn verbonden, opdat de meter
in de juiste richting draait. Bovendien
is het bij kWh-meters dan nog nodig, dat de aankomende leiding op de
eerste en de derde klem wordt aangesloten en de afgaande leiding op de
tweede en vierde klem. De daarbij behorende energierichting is in de
figuur door pijltjes aangegeven. Zou men deze aansluitingen verwisselen,
dan keert wel de stroom in de stroomspoel om, maar niet die in de span
ningsspoel ; de meter draait dan verkeerd om.

m
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§ 31. Kilowattuurmeters voor speciale tarieven
Voor de meer samengestelde tarieven, die bij de elektriciteitslevering
worden toegepast, zijn meters nodig, die wat hun inrichting betreft ge
compliceerder zijn dan de hiervoor beschrevene. Vaak komt de uit
breiding neer op een mechanische inrichting, al of niet gecombineerd
met elektrische onderdelen of contacten. Enkele van de belangrijkste
zullen hierna kort worden toegelicht.
a. Dubbeltariefmeters. Bij invoering van het dubbeltarief wordt op
bepaalde tijden van het etmaal voor de elektrische arbeid een lager bedrag
per kilowattuur in rekening gebracht dan op andere tijden. Op het oor„Eisen, waaraan nieuwe eenfaze-kWh-meters bij aanschaffing moeten vol
doen". Ver. v. Dir. v. El. Bedr. in Nederland.
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spronkelijke dubbeltarief, waarbij de tijden van hoog tarief (piektijden,
sper-uren) hoofdzakelijk in de
namiddag lagen, is het nachtstroomtarief gevolgd, waar
bij des nachts, maar tegenwoor
dig ook in de middaguren en
soms zelfs des zaterdagmiddags
en de gehele zondag, een aan
zienlijk lager tarief geldt dan
gedurende de overige tijden. De
dubbeltariefmeters hebben een
normaal meetsysteem, doch er
zijn twee .elwerken (fig. 200).
De as van het meetsysteem kan
met het ene of met het andere
telwerk worden gekoppeld. Deze
omschakeling geschiedt in de
regel door middel van een elek
tromagneet. Als deze onbekrach
tigd is, is het meetsysteem gekop Fig. 200. Achteraanzicht van het telwerk
peld met het telwerk voor het voor een dubbeltariefmeter (AEG»
hoge tarief; wordt de magneet be
krachtigd, dan wordt het systeem omgeschakeld op laag tarief. Voor het
bekrachtigen van de magneet kan een schakelklok zorgen, die bij of
in de meter is geplaatst. De mechanische uurwerken, die op gezette tijden
moeten worden opgewonden, zijn langzamerhand verdrongen door
elektrisch opgewonden uurwerken en tegenwoordig worden vrijwel uit
sluitend synchrone klokken of eigenlijk alleen synchrone motortjes ge
bruikt. Dit zijn meestal motortjes met een kortsluitwinding van hetzelfde
type als bij de inductiemeters in § 26, fig. 179, blz. 127. Ze hebben ,,gangreserve”, d.w.z. er is een elektrisch opgewonden veer die ingeval van
storing in het elektrische net het uurwerk nog enige uren in beweging houdt.
Tegenwoordig worden de omschakelniagneten vaak aangesloten op een
hulpader in de lichtkabel (de z.g. tariefdraad), zodat alle meters tegelijk
van de centrale uit kunnen worden omgeschakeld. Dit heeft uiteraard voor
delen boven het afzonderlijk bedienen, omdat een verandering van de
tarieftijden nu veel gemakkelijker kan worden ingesteld.
Er worden ook meters gebouwd met drie en meer telwerken, die voor
drievoudige tarieven of voor registreren van een aantal grootheden zijn
bestemd (zie fig. 344 en 345, blz. 250).
b. Muntmeters (fig. 201) maken vooruitbetaling van de elektrische
arbeid mogelijk. Eén der voorkomende uitvoeringen is de volgende:
Als een bepaalde munt wordt ingeworpen, wordt de stroomketen inge
schakeld, terwijl de meter, zodra de installatie elektrische energie op
neemt, de elektrische arbeid registreert op het telwerk. Het sluiten van
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het contact kan o.a. geschieden, doordat de munt in een gleuf van een
asje valt, waarop zich aan de voorkant van de meter een knop bevindt.
Draait men deze knop, dan verzet de munt zelf een nokkenwiel één
stand, zodat het contact wordt gesloten, terwijl de munt in een verzamel
bak valt. Het contact blijft nu gesloten, totdat het nokkenwiel, dat
met de inductieschijf van de meter is gekoppeld, weer in zijn oorspronke
lijke stand is terug gekomen. De
overbrenging tussen schijf en nok
kenwiel bepaalt het aantal om
wentelingen van de schijf dat nodig
is om de stroom weer te doen ver
breken. Daaruit volgt dat na het
afnemen van een gegeven aantal
kilowatturen de stroom weer wordt
uitgeschakeld. Als men meer dan
één munt in de meter werpt, verzet
•^3» .
men daarmee ook het nokkenwiel
rtBTT
over een grotere hoek, zodat er
meer kilowatturen verbruikt moe
ten zijn om de stroom verbre
king weer tot stand te brengen.
Een afzonderlijke aanwijsinrichting
geeft steeds aan, hoeveel munten
ingeworpen zijn, of voor welk aan
Fig. 201. Muntmeter (AEG)
tal munten nog energie kan wor
den gebruikt.
Er zijn ook dubbeltarief-muntmeters. Hierbij wordt door het
omschakelen op een ander tarief de koppeling tussen inductieschijf en
nokkenwiel veranderd, zodat het aantal kWh, dat voor een bepaald aan
tal munten kan worden verbruikt, voor beide tarieven verschillend is.
Vaak worden muntmeters zo uitgevoerd, dat tevens de meterhuur
wordt verrekend door inwerpen van munten. Als hiervoor een afzonder
lijke gleuf aanwezig is, is de inrichting gewoonlijk deze, dat het inwerpen
van een bepaalde munt een contact in de stroomketen sluit, waarop de
meteropnemer later dit contact weer verbreekt, als hij het geldbakje uit
de meter neemt. Er kan dan eerst weer stroom worden gebruikt, nadat
het bedrag voor de meterhuur opnieuw is ingeworpen. De moderne meters
hebben een inrichting, die het mogelijk maakt, dat men slechts in één
gleuf munten behoeft te werpen voor verrekening van stroomverbruik
plus meterhuur. Dergelijke meters bevatten een synchroon uurwerk,
dat onafhankelijk van het verbruik geleidelijk de bovengenoemde nokkenschijf terugzet, met het gevolg, dat een deel van het ingeworpen be
drag niet voor stroomverrekening wordt gebruikt, doch voor meterhuur
(fig. 201 links boven). Ook abonnementsbedragen of vast recht
kunnen op deze manier worden verrekend. Een eigenaardigheid is daarbij,
dat de mogelijkheid bestaat, dat men weinig arbeid heeft gebruikt en er
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daardoor te weinig munten aanwezig zijn voor het verrekenen van de
meterhuur. De synchrone motor doet dan toch zijn werk, en geeft daarbij
b.v. op een aanwijsinrichting een negatief getal aan (rode cijfers). Als men
nu stroom wil inschakelen, moet eerst dit bedrag worden ingeworpen en
pas daarna kan door het verder inwerpen van munten weer stroom
worden verkregen.
c. Maximum-verbruikmeters. Voor het maximum-verbruiktarief,
waarbij een vast be
(@)
drag wordt betaald, be
rekend naar het hoog
■8
-1
-v
5
ste verbruik in kilo
watts over een be
paalde tijd, zijn me
m
a
ters nodig, die behalve
3
de opgenomen kilo
watturen ook vastleg
gen, wat de grootste
belasting in een zekere '
termijn is geweest. Een
eenvoudige inrichting,
Fig. 202. Beginsel van een bimctaal-maximumbestemd voor kleine
verbruikmeter (Siemens)
installaties, is die van
fig. 202. Een bimetaal 1 wordt verwarmd, doordat een deel van de
hoofdstroom gaat door een verwarmingselement 2. De vervorming van
het bimetaal is bepaald door de stroom, dus door het vermogen. Met het
bimetaal is een strip 6 verbonden, die ten gevolge van de ophanging 4, 5
evenwijdig aan zichzelf kan bewegen. Verplaatsing van deze strip veroor
zaakt een draaiing van het rondsel 7; daardoor wordt een meenemer over
een kleine hoek gedraaid en deze meenemer drukt tegen een wijzer, die
met enige wrijving om een as is bevestigd. De wijzer geeft op een schaal
het op dat ogenblik opgenomen vermogen aan. Daalt het vermogen, dan
gaat 7 wel terug, maar de wijzer blijft staan; wordt later een groter ver
mogen afgenom en, dan wordt de wijzer weer iets verder geschoven. De
bimetalen strip 8 dient voor compensatie van de invloed der omgevings
temperatuur. Fig. 203 toont het uiterlijk van een dergelijke meter.
Aangezien het bimetaal alleen reageert op de sterkte van de stroom,
geeft deze meter dus alleen de maximum stroom aan, of voor installaties
met cos (p = 1 het maximum vermogen.
De meest voorkomende maximum-verbruikmeter voor grote installaties
(fig. 204 en 205) werkt in hoofdzaak als volgt: Een synchrone motor
M koppelt met regelmatige tijdsintervallen een meenemer m met de inductieschijf S van de meter. De meenemer draait daardoor over een
hoek, die afhangt van het verbruik aan elektrische arbeid gedurende
de tijd van inkoppeling. Deze tijd wordt vaak op 15 minuten gesteld,
zodat de verplaatsing van de wijzer W door de meenemer evenredig is met
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Fig. 203. Uitvoering van de bimetaalmaximum-vcrbruikmeter (Siemens)

si

Fig. 204. Maximum-verbruikmeter (Landys & Gyr)
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M

Fig. 205. Beginsel van een maximumverbruikmeter
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het gemiddelde vermogen gedu
rende die tijd. Na 15 minuten
wordt de koppeling weer opge
heven ; de meenemer valt terug
naar zijn nulstand, maar de
wijzer blijft staan. De aan
wijzing van het maximum ver
bruik zou uiteraard zuiverder
zijn, als de tijd van inkoppeling slechts zeer kort werd
opgenomen; het instellen van
een niet zo korte tijd heeft
echter ten doel, dat kort duren
de hoge belastingen en belastingsstoten niet geheel in reke
ning worden gebracht.
d. Blindverbruikmeters. Ook
de fazeverschuiving, die de
geïnstalleerde machines of toe
stellen veroorzaken, wordt
meer en meer bij de „stroom-
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prijs” in aanmerking genomen. Een van de daarbij gevolgde methoden is
het plaatsen van een meter voor het blindverbruik EIt sin (p. Om een
gewone eenfazemeter zo in te richten, dat daarmee deze meting kan
worden verricht, past men verschillende hulpschakelingen toe. Een voor
beeld ervan is de schakeling van fig. 206.
3

ifUH

32

0,

Fig. 206. Schakeling van Landys & Gyr voor een blindverbruikmetcr
Doordat hier de spanningsspoel, waarin bij een gewone kWh-meter
de stroom 90° naijlt bij de spanning, een niet-inductieve voorschakehveerstand heeft, ijlt de stroom I\ nu minder dan 90° (nl. een hoek ip) na bij
de spanning E. Met de stroomspoel is een niet-inductieve weer
E
stand
paral lelgeschakeld.
De
hoofdstroom I vertakt zich daar
door in twee stromen. De grootte
/
van de parallelweerstand is zo ge
/
kozen, dat de stroom in de stroom/
/
spoel (Io) over eenzelfde hoek ip J
naijlt bij I.
Zijn netspanning en stroom met
elkaar in faze (fig. 207), dan zijn
ook I\ en 12 in faze en gezien de
inductiewerking wordt het drij
vende koppel van de meter nu Fig. 207. VectorFig. 208. Vectordiagram bij fig. 206
diagram bij fig.
evenredig met:
voor cos rp = 1
206 voor cos rp < 1
/1/2 sin 0° dus ook met EI sin 0°.
■-

De meter draait dus niet, wat overeenkomt met een blindarbeid nul.
Ijlt I een hoek <p na bij E (fig. 208), dan heeft ook I2 diezelfde naijling
ten opzichte van I\ en het drijvende koppel wordt bepaald door:
I1I2 sin (p en dus ook door EI sin 9?.
Enige methoden om in driefazen-aansluitingen de blindarbeid te meten
worden in § 69 behandeld.
§ 32. Voorschriften voor kilowattuurmeters
Voor nieuwe meters zijn voorschriften vastgesteld door de „Vereeniging
van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland” (VDEN);
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deze voorschriften zijn vastgelegd in een tweetal drukwerkjes, één voor
eenfazemeters en één voor draaistroommeters x). In deze voorschriften
zijn allerlei gegevens genormaliseerd, o.a. de bedrijfsspanningen en
-stromen, de constanten, verschillende constructie-details enz. Ook is aan
gegeven, welke invloed bijzondere omstandigheden als temperatuur, kort
sluiting e.d. ten hoogste op de werking mogen hebben. De toelaatbare
fouten voor eenfazemeters bij normale spanning en frequentie zijn in
de onderstaande tabel verkort weergegeven:
belasting in procenten van
de nominale stroomsterkte

cos rp

3
5
10
150

1,0

0,5
inductief

I

tot 5
tot 10
tot 150
tot 200

6 tot 20
20 tot 150
150 tot 200

toelaatbare fout in
procenten
+
+
+
+

6
2,5
2
4

4-6
4-2
4-4

tot - 2
tot — 2
tot - 2
tot — 4
tot - 2
tot - 2
tot — 4

Voor draaistroommeters gelden bij symmetrische belasting dezelfde
eisen met slechts twee verschilpunten. De waarde 150% voor de belas
ting is vervangen door 125% en inplaats van 200% komt een waarde,
die voor elke nominale stroomsterkte afzonderlijk is opgegeven. Dit
maximum-percentage varieert van 200% bij de kleinste meters (5 en
10 A bedrijfsstroom) tot 125% bij de zeer grote (100 A). Voor ongelijk
belaste fazen worden in het algemeen grotere fouten toegelaten.
Bij de ijking moet nog worden nagegaan of de meter begint te draaien
bij 0,3% van de nominale stroomsterkte met normale spanning en fre
quentie.
Ook moet men controleren, of de schijf niet meer dan één omwenteling
maakt, nadat de stroomspoel is uitgeschakeld.
Zoals uit het voorgaande blijkt, moeten kWh-meters tegen zeer sterke
overbelastingen bestand zijn. Normaal zijn belastingen toelaatbaar tot
150 a 200% van de nominale waarde; in speciale uitvoeringen kunnen
ze soms tot 400% worden belast. In het laatste geval kan zich bij een
meervoudige meter het bezwaar voordoen, dat een meetsysteem invloed
uitoefent op de erboven of eronder liggende schijf van een van de andere
meetsystemen.

l) Eisen, waaraan nieuwe eenfaze en driefaze-kWh-meters bij aanschaffing moe
ten voldoen.
146

1

B IX, § 33

HOOFDSTUK IX
BIJZONDERE METERS
VOOR WISSELSTROOMGROOTHEDEN
§ 33. Cos cp-meters
De cos <p- of fazemeters hebben tot doel, een directe
r~~i aanwijzing te geven van de tussen stroom en spanning optredende fazeverschuivingx). Gewoonlijk wenst men daarbij
niet een aanwijzing van de fazehoek, maar van zijn cosinus.
P
Het is natuurlijk ook mogelijk cos (p te berekenen uit cos cp =

~ËT en

P
voor draaistroom uit: cos (p = —waarbij men dan het vermogen P
V3
met een v^attmeter controleert. De bedragen in de noemers stellen het
schijnbare vermogen voor, dat
men kan bepalen door E en I
met een voltmeter en een
ampèremeter te meten. In de
meeste gevallen, vooral voor £
praktisch gebruik, geeft men
echter de voorkeur aan het
direct meten van de arbeids
factor zelf. Er zij op gewezen, Fig. 209. Schakeling van een eenfaze-cos rpdat een cos 99-meter niet altijd meter
een precisie-meter is. Volgens de voorschriften (zie blz. 50) mag voor
cos 93-meters bij stroomsterkten tussen 40 en 100% van de nominale
waarde de fout niet groter zijn dan de klasse-aanduiding aangeeft.
Tussen 20 en 40% van de nominale stroomsterkte wordt een twee maal
zo grote fout toegelaten.
In de meeste gevallen worden eenfaze-cos <p-meters toegepast, die één
of meer stroomspoelen en enkele spanningsspoelen bevatten. De schake
ling is dezelfde als die van een wisselstroomwattmeter: de stroomspoelen
worden in een der leidingen opgenomen, de spanningsspoelen sluit men
op de spanning aan (fig. 209).
Bij hoge spanningen en/of sterke stromen worden spannings- en/of

T

-1) Zie ook § 37 vectormeters.
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Fig. 210. Cos 77-meter met vaste
spanningsspoelen en ijzeren kern
(Hartmann & Braun)
stroomtransformatoren in de
schakeling opgenomen. Daar
1
bij dient rekening te worden
gehouden met dehoekfouten
Fig. 211. Cos 97-meter met vaste stroomdaarvan (vgl. fig. 29, blz. 32).
spoelen en ijzeren kern (AEG)
Vele van de voorkomende
typen cos 9?-meters berusten op het elektrodynamische beginsel en
ze zijn dus te beschouwen als kruisspoelmeters. Er zijn uitvoeringen, waarbij
een draaibare spoel de stroom voert en twee stel vast opgestelde span
ningsspoelen een rechte hoek met elkaar maken (fig. 210). Vaak ook is de
stroomspoel vast opgesteld en
bevindt zich daarbinnen een
draaibaar anker, dat twee lood
recht op elkaar aangebrachte
spanningsspoelen draagt (fig.
\
211 en 212). Een bijzonderheid
S.'
Kir
is, dat de meter geen tegen
GI
werkend koppel heeft, zodat
I
lTZ
GI
het meetsysteem, als het is uit
EBJ3
VA
geschakeld, geen voorkeur voor
J.
een bepaalde evenwichtsstand
/
heeft. Evenals bij de elektrodynamische wattmeters, zijn
Fig. 212. Beginsel van de cos ^j-meter met er ook cos <p-meters zonder en
mèt ijzeren kern. Voor het type
vaste stroomspoel

I
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zonder ijzer met vaste stroomspoel en be
weegbare spanningsspoelen (fig. 212) zul
len we de eindformule hier afleiden.
De stroomspoel is vrij groot, zodat de
spanningsspoelen zich bewegen in een vrij
wel homogeen veld, waarvan de sterkte
evenredig is met de stroom I. De span
ningsspoelen maken een rechte hoek met
elkaar en de stroom in spoel Si is in faze
met de spanning, maar die in S2 ijlt 90° bij
E na. In het vectordiagram van fig. 213
Fig. 213. Vectordiagram bij
is dat nader aangegeven.
fig. 212*
Op spoel Si werkt een kracht:
Ki = Ci71/3 cos (p = C2EI cos (p
De kracht op spoel S2 bedraagt:
I<2 = C3/2/3 cos (90° — <p) = C\EI sin (p
Het koppel, door K\ veroorzaakt, is:
Mi = C5EI cos (p sin a
dat van K2 is:
M2 = CqEI sin (p cos cc.
Als deze twee koppels aan elkaar gelijk zijn, is het meetsysteem in
evenwicht; dan geldt:
C5EI cos (p sin a = CqEI sin (p cos a
of:
tg a = C tg <p
Hieruit volgt dat de wijzer, die met de beweegbare spoelen is gekop
peld, en die steeds in stand met spoel S2 overeenkomt, een aanwijzing
geeft, welke direct evenredig is met tp. Wanneer de stroom niet na-, doch
vóórijlt (gestippelde vector in fig. 213), wordt het koppel, veroorzaakt
door de kracht die I2 van I3 ondervindt, negatief. De beide koppels
werken daardoor samen, totdat er een nieuwe evenwichtstoestand ont
staat, waarbij de spoel S2 met de wijzer in rust komt voor een negatieve
hoek a, d.w.z. links van de vertikale middel
lijn.
Voor de hoek cp zou de meter een gelijk
matige schaal hebben; daar men echter een
aanwijzing van cos cp wenst, wordt de schaal
gedeeltelijk ongelijkmatig (fig. 214).
Cos 99-meters worden ook vervaardigd met
een schaal in vier kwadranten; de bedoeling
hiervan is niet alleen vóór- of naijling aan te
geven, doch ook te doen aanwijzen, of de
installatie energie afgeeft dan wel opneemt.
Dergelijke meters (fig. 214) worden o.a. ge
bruikt in de verbindingsleidingen tussen
Fig. 214. Cos «p-meter met
twee gekoppeld werkende centrales.
vier kwadranten (NIEAF)
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Als de meter geen vaste stroomspoel heeft, doch een beweegbare, die
zich in het veld van twee spanningsspoelen bevindt, blijft de werking
dezelfde, aangezien dezelfde krachten, die de stroomspoel op de spannings
spoelen uitoefent, ook omgekeerd door de laatste op de eerste worden
uitgeoefend. Liggen de spoelen in ijzer (fig. 210 en 211), dan wordt,
evenals bij de andere kruisspoelmeters, de ijzeren kern ongeveer elliptisch
gemaakt. De bedoeling is in dat geval, te zorgen dat het veld niet
homogeen is, doch sinuSvormig verandert met de draaiingshoek. Daardoor
gelden weer de boven aangegeven vergelijkingen voor de koppels.
Omdat voor het verkrijgen van 90° fazeverschuiving in één der beide
spanningstakken steeds smoorspoelen moeten zijn ingeschakeld, is de
meter sterk afhankelijk van de frequentie en moet hij voor een bepaalde
frequentie worden geijkt.
Evenals de wattmeter, heeft ook de cos <p-meter meetgrenzen voor
stroom en spanning, die bepaald worden door de toelaatbare stroom in
de stroomspoel en de toelaatbare spanning aan de spanningsspoelen.
Daar het systeem vrij licht is, zijn een stroom en een spanning van ge
ringe waarde reeds voldoende om een aanwijzing te veroorzaken. Ver
hogen van de meetgrenzen voor stroom of spanning is bij een bestaande
meter praktisch niet uitvoerbaar, omdat spoelen en weerstanden direct
samenhangen met de werking van de meter.
Voor draaistroom geldt de vergelijking P = EI cos (p\/3 alléén bij
gelijk belaste fazen. In dat geval kan de meter van fig. 212 evenals de
andere typen, die daarbij zijn genoemd, worden uitgebreid tot een driefaze-cos 97-meter. De meter volgens fig. 212 kan voor dat doel worden
geschakeld overeenkomstig fig. 215.
Jf, = Jf'

*

|
Ef,

|Er3;
Jf2=Jf2
E[2

EfX

s,

Er,

s2

Jf3 = Jf3

Sa

Fig. 215. Schakeling van een driefazen-cos 99-meter
De wijzer staat dan echter niet in de richting van spoel S2 doch midden
tussen de beide spoelen. Duidelijkheidshalve zij verwezen naar fig. 216.
Het vectordiagram is in fig. 217 getekend.
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In de ketens van de spanningsspoelen zijn geen smoorspoelen op
genomen ; de stromen in deze spoelen
\
zijn dus in faze met hun klemspanningen.
Vst
Si voert een stroom, die in faze is
s,
met Eit', de kracht Ki op Si is dan
KV
\
ook evenredig met Eix met Ii3 en met (3
de cosinus van de fazeverschuiving
1
VA
tussen die twee grootheden. De
stroom door S2 is in faze met Eit;
deze spoel ondervindt een kracht
K-2 evenredig met Ei0 met Ii3 en
!
met de cosinus van de fazeverschui Fig. 216. Beginsel van een driefazcnving ertussen.
cos r/7-meter
De kracht op Si heeft een grootte:
K\ = — C\IiJEix cos (30° — <p)
en die op S2:
K2 — + CoIhEh cos (30° -ƒ- (p)
Er,

Er,
Jft = Jh
*1

Er,

-Er,
30-/1
Jf3 = Jf3

Er,

30+'
Jf2 = df2

Er,

'Er,.
Fig. 217. Vectordiagram voor een driefazen-cos 97-meter
De koppels hebben momenten:
Mi = — C3I1E1 cos (30° — (p) cos (45° + a)
en M2 = + C\liEi cos (30° -f <p) cos (45° — a)
151
1

B IX, § 33
Als de twee koppels evenwicht met elkaar maken geldt:
C3 cos (30° — 9?) cos (45° + a) = C4 cos (30° -f 73) cos (45° — a)
of: Cs(cos 30° cos 99 -f- sin 30° sin 9?) (cos 45° cos a — sin 45° sin a) =
= C4 (cos 30° cos (p — sin 30° sin q?) (cos 45° cos a -f sin 45° sin a)
^3(èV3 cos 9 + '2 sin 9?) (h\/2 cos a — \y/2 sin a) =

= C\ {}>V3 cos (p — -J- sin 99) (£V2 cos a + IV2 sin a)
C3(y3 cos 9?+sin <p) (cos a—sin a) = Ca(V3 cos 93—sin 93) (cos a+sin a)
Cs(cos a cos 93^/3 — sin a sin 93 -{- cos a sin 93 — sin a cos 99^3) =
— C4(cos a cos 93^/3 — sin a sin 93 + sin a cos 9?\/3 — cos a sin 93)
2C3 cos a sin (p = 2C4 sin a cos <p\/3
dus ook hier:

tg a = C tg 9?

Een bijzonder voordeel van deze meterschakeling is, dat het ontbre
ken van smoorspoelen in de spanningsketen de aanwijzing onafhanke
lijk maakt van de frequentie. Bovendien zal het iets eenvoudiger zijn,
de meetgrenzen te veranderen.
Een geheel ander type is de elektromagnetische cos 99-meter van
fig. 218. Binnen de stroomspoel si bevindt zich het draaibare zachtstalen plaatje p. Om de stroomspoel
zijn in een cirkel zes spanningsspoelen S2 geplaatst; deze spoelen zijn
in volgorde van hun opstelling op
de drie fazen aangesloten. Ze ver
oorzaken dus een rondlopend con
stant draai veld met een flux even
wijdig aan de as van de meter. Ten
gevolge van de wisselstroom door de
stroomspoel wordt p afwisselend in
beide richtingen gemagnetiseerd en
dit plaatje zal zich daardoor zo in
stellen, dat zijn polen steeds tegen
over de tegengestelde polen van het
draaiveld staan. Deze stand is verder
afhankelijk van de fazeverschuiving
tussen de stroom in de stroomspoel
en het wisselveld van de spanningsFig. 218. Elektromagnetische fazespoelen, zodat voor elke waarde van
meter (NIEAF)
die fazeverschuiving een bepaalde
stand van het meetsysteem behoort. Voor demping dient de schijf s,
die tussen de polen van dempmagneet d beweegt.
Wanneer bij deze meter alleen de spanning is ingeschakeld, zou het
draaiveld het plaatje p meenemen. Om dit te beletten is een compensatieinrichting aanwezig bestaande uit hulpspoeltjes, die een tegendraaiveld
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opwekken. De meter kan ook voor eenfazemetingen worden gebruikt
als door middel van een kunstschakeling met capaciteit en zelfinductie
voor het draaiveld wordt gezorgd.
Wanneer de drie fazen van een draaistroomnet ongelijk belast zijn
kunnen fazemeters worden toegepast, die de „arbeidsfactor” aangeven,
welke dan wordt gedefinieerd door:
EIbV3
b kVA
EIWV3
kW
cos (p =
of door tg (p =
Ely/Z ” kVA
£/mV3 “ kW
De meter, waarvan fig. 219 de beginschakeling geeft is een van de
daarvoor toegepaste uitvoeringen. Hij
T
R
bestaat in feite uit twee op dezelfde as
gemonteerde en dus mechanisch gekop
pelde kruisspoelmeters. Het schema
komt in beginsel overeen met dat van ^
s/
de tweewattmeterschakeling voor vermogensmeting (§68) en op die voor het
meten van blindvermogen (§ 69, fig. 342).
De vaste spoelen zijn als stroomspoelen s
in de twee leidingen opgenomen. Elk stel
kruisspoelen heeft een spoel van het
eerstbedoelde wattmetersysteem en een
van het tweede. De spoelen Sm, zijn ^
W
evenals in fig. 342 op een kunstmatig
Sw
sterpunt aangesloten. Dit is echter niet
Sb
samengesteld uit afzonderlijke weerstan
R
T
den, maar wordt verkregen doordat men
Fig. 219. Draaistroomfazemeter
de spoel Sw een middenaftakking heeft
voor ongelijk belaste fazen
(Weston)
gegeven, waarop S& is aangesloten. Daar
deze laatste spoel eenzelfde weerstand
heeft als de helft van de andere vormt het aansluitpunt p een kunstmatig
sterpunt.
De spoelen Sw ondervinden nu een koppel dat door het werkelijke ver
mogen is bepaald; het koppel op de spoelen S& is evenredig met het blind
vermogen. De quotiëntmeter zal dus als aanwijzing geven:
bkVA

wXrt-

r-AAAr

kW

=

§ 34. Tongenfrequentiemeters
Een zeer veel toegepast instrument voor aanwijzing van
de frequentie van een wisselspanning is de frequentiemeter
waarvan de werking op mechanische resonantie berust.
Het beginsel van deze meter is het volgende: Wanneer een bladveer aan
één eind is ingeklemd, heeft hij een eigen trillingsgetal dat afhangt van
zijn vorm, zijn gewicht en zijn afmetingen. Als aan een dergelijke veer

X
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impulsen worden gegeven, die overeenkomen met zijn eigen trillingsgetal,
komt de veer in sterke trilling, waarbij het uiteinde een grote amplitude
kan krijgen. Voor impulsen van andere frequenties trilt de veer niet of
zwak mee.
In de constructie van frequentiemeters wordt dit beginsel op twee
manieren toegepast. In de meter
volgens Hartman n-K e m p f is een
rij stalen tongen, soms van ongelijke
eigen-frequentie, ingeklemd in een
vaststaande strip (fig. 220).
Tegenover de tongen staat een
elektromagneet, die op de netspan
ning is aangesloten. Door de mag
neet worden de tongen twee maal
per periode aangetrokken en weer
losgelaten. Is nu het eigen trillings
getal van één der tongen gelijk aan
Fig. 220. Frequentiemeter van
het dubbele van de netfrequentie,
Hartmann-Kempf
dan komt het aantal impulsen voor
(Hartmann & Braun)
die tong overeen met zijn eigen
trillingsgetal, zodat hij in sterke trilling komt.
Een andere meter is die van Frahm. Hierin zijn de tongen bevestigd
in een beweegbaar anker (fig. 221), dat tegenover een pool van de elek
tromagneet staat. Het an
ker wordt door deze mag
neet in trilling gebracht en
het brengt de trilling
mechanisch op de tongen
over. Ook hiér7 trilt weer
die tong mee, waarvan de
eigen frequentie twee maal
de netfrequentie is.
Voor het aanwijzen van
de frequentie heeft elke
tong een omgebogen of
aangelast vlak bovenstuk
(dat tevens dient om de
juiste eigen trilling in te
stellen). Dit vlakje is wit
gemaakt, zodat men, als
een tong trilt, een witte
band ziet (fig. 222).
Fig. 221. Frequentiemeter van Frahm (Siemens)
De frequentiemeetgrens
is alleen bepaald door de
aanwezige tongen. De elektromagneet wordt op de spanning aangesloten
en heeft dus zijn bepaalde spanningsmeetgrens. Bij laboratorium- en
154

!

I

montagemeters wordt een aan
tal voorschakelweerstanden ingebouwd, om de meter op verschil
lende spanningen te kunnen aan
sluiten (zie fig. 222). Daar de amplituden van de tongen afhangen
van de krachten, die de magneet
uitoefent en dus ook van de span
i. i. . i i. i. i, i • . .
ning, waarop deze is aangesloten,
ii<
zal bij spanningen, die lager liggen
l i l I ITI'ITI'I
dan de voor elke meetgrens toe
F’ftlijf X/
laatbare uiterste waarde, de zicht
bare witte aanwijsband slechts
kort zijn. De uitwijking van de
trillende veer kan dan vergroot
worden door het verstellen van
de magneet of van het anker.
Fig. 222. Frequentiemeter in bedrijf
Een volkomen scherpe afstem
ming op een bepaalde frequentie
is niet te bereiken; vaak zullen de twee naastliggende tongen een weinig
meetrillen.
Komt het tweevoud van de netfrequentie niet overeen- met de eigen
frequentie van één der veren, dan trillen twee naast elkaar liggende veren
beide zwak. Op grond van de mate van uitwijking van elk van die twee
veren kan men door schatting nog wel de juiste frequentie bepalen; de uit
wijking van de tong, die het dichtst bij de juiste waarde ligt, is het grootst.
Het bezwaar, dat de tongen op de dubbele frequentie reageren en dat
er dus vrij korte tongen nodig zijn, heft men op door staalmagneten aan
te brengen. Hierdoor worden de tongen vóórgemagnetiseerd; de op de
wisselspanning aangesloten elektromagneet veroorzaakt dan toe- en
af nemen van het veld met de frequentie van het net, zodat de tongen
nu met de enkele netfrequentie in trilling worden gebracht.
Voor laboratoriummeters kan zelfs op een dergelijke maniei' de meter
voor twee frequentiemeetgrenzen worden gebruikt, doordat men inplaats
van een staalmagneet aan te brengen de elektromagneet al of niet vóórmagnetiseert met gelijkstroom. Dit levert, zoals wel uit het voorgaande
blijkt, een verdubbeling van de meetgrens op. Bij de meters volgens fig. 220
is dit niet uitvoerbaar, omdat de tongen ten gevolge van het remanente
magnetisme niet meer voor de lage meetgrens bruikbaar zouden zijn.
De tongenfrequentiemeters zijn in de regel voor gebruik in centrales
voldoende; het zijn uit de aard der zaak geen precisiemeters en ze
ondervinden geen hinderlijke invloed van sterke mechanische trillingen.
Als een nauwkeurige aflezing van de frequentie nodig is, als tussen
waarden moeten kunnen worden afgelezen en als men registratie van de
frequentie wenst, kunnen deze meters geen dienst doen; men gebruikt
dan de in de volgende paragraaf behandelde wijzerfrequentiemeters.
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§ 35. Wijzerfrequentiemeters
Ook van dit type bestaan zeer veel uitvoeringen; er worden hier twee
typen behandeld en wel die, waarbij de aanwijzing een gevolg is van de
verandering van reactanties in inductieve of capacitieve ketens en die,
welke op elektrische resonantie berust.
a. Reactantieverandering. Hiervan geven fig. 223 en 224 een voorbeeld.
Twee vaste spoelen Si en S2 staan
met de assen loodrecht op elkaar.
Het bewegende systeem is een zacht
stalen naaldje n, dat vrij draaibaar is
opgesteld; voor het dempen van de
slingeringen is luchtdemping aanwe
zig. De spoel Si staat in serie met
een inductievrije weerstand; S2 is in
serie geschakeld met een inductieve.
De twee ketens zijn afgetakt op twee
in serie op de netspanning aangesloten
weerstanden, waarvan R2 een ohmse
weerstand is en Z\ een inductieve. Op
Fig. 223. Wijzerfrequentiemeter
deze manier is een brug van Wheatsto(Weston)
ne gevormd, die zó is berekend dat er

000000;

Jimuini

Fig. 224. Beginsel van een wijzerfrequentiemeter
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bij de normale netfrequentie juist evenwicht optreedt. Dan is dus I\ = /2
en de beide spoelen wekken even sterke magnetische velden @1 en 02 op. De
resultante 0 van deze twee velden is in fig. 224 vertikaal gericht; het naaldje
stelt zich in volgens dat veld en de met het naaldje verbonden wijzer
bevindt zich op het midden van de schaal. Neemt de frequentie toe, dan
wordt, doordat de reactantie van de spoelen toeneemt, 12 kleiner dan I\.
Het resulterende veld krijgt nu een stand als door 0' is aangegeven.
De wijzer draait dus ten opzichte van de vorige stand iets naar rechts.
Op dergelijke wijze is te verklaren, dat daling van de frequentie een ver
plaatsing van de wijzer naar links veroorzaakt.
Door een geschikte keuze van weerstanden en reactanties kan men een
vrijwel gelijkmatige schaal voor de frequentie verkrijgen.
b. Resonantie-frequentiemeter. De schakeling van een dergelijke meter
toont fig. 225. Het is een elektrodynamische differentiaalmeter met ijzer.

C2-----

0-

Sg

w
s,

s3
L,

w

C,

'W—1|

-0

L3

Fig. 225. Beginsel van een resonantie-frequentiemeter
De vaste spoel Si is in serie geschakeld
E
met een smoorspoel Li en een condensator
Ci. Spoel en condensator zijn zó afgestemd,
dat voor een bepaalde frequentie resonan
0,
tie optreedt. Men kiest hiervoor in de regel
de normale netfrequentie waarvoor de wij
O',
ar
zer op het midden van de schaal moet
\
staan. In het vectordiagram van fig. 226 is
/
\
/
11 in faze met E getekend. Bij de normale
\
frequentie oefent I\ geen koppel uit op
/
\
/
\
12 omdat ze 90° fazeverschuiving hebben
/
\
(vgl. § 19d). S3 houdt het bewegend systeem
/
f \
in de middenstand. De spanning £3, die in
deze spoel wordt geïnduceerd en die de
stroom 13 bepaalt, is afhankelijk van de ^
e3
coëfficiënt van wederkerige inductie tussen
o.
Si en S3 en deze hangt weer af van de
Fig. 226. Vectordiagram voor
de resonantie-frequentiemeter
hoek die de laatste twee spoelen met

4
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\

elkaar maken. Staan ze onder 90°, dan is deze coëfficiënt M = 0 en er is
geen stroom 13. Zou het systeem zich uit de middenstand bewegen dan
ontstaat er een stroom ƒ3, die een zodanig koppel zou veroorzaken, dat
het systeem weer naar de middenstand teruggaat.
Bij andere frequenties gaat h voorijlen (iY) of naijlen (/]."), zodat
er een drijvend koppel ontstaat. I\ geeft een koppel evenredig met:
Ii'Iz cos y) (positief)
en een evenredig met:
Iilz cos (180° + \p') (negatief).
Het tweede koppel is kleiner dan het eerste omdat ƒ3 kleiner is dan 12
tevens rp' < y.
11” geeft de koppels:
Ii'h cos £ (negatief, dus uitwijking naar de andere richting) en
h"h cos £' (positief maar kleiner)
De functie van spoel S3 blijkt dus steeds te zijn het leveren van een
tegenwerkend koppel, waardoor wordt bereikt, dat bij elke waarde
van de frequentie een bepaalde stand van het bewegend systeem behoort.
§ 36. Draaiveldrichtingaanwijzers
Deze instrumentjes dienen om na te gaan, in welke volgorde de drie
spanningen aan de klemmen van een draaistroomschakelbord of -schakel
kast elkaar afwisselen. De eenvoudigste vorm
is een apparaatje, dat op te vatten is als een
kleine inductiemotor (fig. 227). Drie elektro
magneten zijn in ster geschakeld en worden
verbonden met de te onderzoeken klemmen.
Er ontstaat dan een draaiveld, dat een tegen
over de magneten liggende metalen schijf tot
draaien brengt. De klemmen van het toestel
zijn gemerkt met R-S-T; bij de schijf is een
Fig. 227. Draaiveldrichpijl aangebracht. Als de schijf volgens de pijl
ting-aanwijzer met indraait, is de volgorde van de netklemmen in
ductieschijf (Siemens)
overeenstemming met de daarmee verbonden
toestelklemmen. Zo niet, dan moeten twee draden worden verwisseld.

3

Een geheel ander type draaiveldrichtingaanwijzer is in fig. 228 afge
heeld. Bij deze meter geeft het gloeien van een lampje de volgorde van’de
fazen aan. Het principeschema is in fig. 229 getekend. Als de volgorde juist
is (nl. R-S-T), behoort hierbij het vectordiagram van fig. 230. De weer
standen Ri en Ri benevens de capaciteit C1 zijn zó gekozen, dat 11
30° vóórijlt bij E/3 en dat IiR\ = I\Z\. Nu blijkt uit het diagram dat
E' het potentiaalverschil is tussen het sterpunt O en het punt Ai. Daar
I1R1 even groot is als Efx en deze twee vectoren een hoek van 60° met
elkaar maken, is E' = Ef d.w.z. E' is even groot als de fazespanning
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van het net; een lampje, aangesloten
tussen O en Ai zou dus gloeien. Als de
fazen volgorde verkeerd is (dus R-T-S),
geldt het diagram van fig. 231. Nu is
IiRi ook wat de richting betreft gelijk
aan Efx zodat de potentiaal van Ai
gelijk is aan die van het sterpunt; het
lampje gloeit dus niet.
Omdat een aansluiting op het ster
punt niet altijd mogelijk is, heeft men
oorspronkelijk in deze apparaatjes een
kunstmatig sterpunt aangebracht. Om
verschillende redenen is men echter
overgegaan tot de dubbele schakeling
228. Draaiveldrichtingaamvijvan fig. 229, waarin behalve de tak Fig.
zer met glimlampjes (AEG)
met Ai een tweede tak met A2 is aan
gebracht. Ook hiervoor zijn de vectoren in de diagrammen getekend. De
spanning tussen A2 en O is bij de goede fazen volgorde E"; bij onjuiste
R
r;

■

Ef,

A,

Ef3

R,
T

Er?

S

!

Er*

I

Er,

*1

B,
Z,

Ri

A2
r2

■c2

b2

Z2

i

Fig. 229. Schakeling van de draaiveldrichtingaanvïjzer van fig. 228.

volgorde valt het spanningsverschil I2R2 geheel samen met E/n_ zodat
de spanning van A2 weer gelijk wordt aan die van het sterpunt.
Verder zien we dat het spanningsverschil tussen Ai en Ao gegeven is
door Ea als de fazenvolgorde goed is. Is de volgorde verkeerd, dan
is Ea nul, zoals uit fig. 231 gemakkelijk is te zien. Ea is nl. gelijk aan
hZx + I2R2
Tussen Ai en A2 is nu het lampje aangesloten, dat zich in fig. 228 het
dichtst bij de aansluitklemmen bevindt; als dit lampje gloeit, is de fazen
volgorde die, welke aangeduid wordt door de pijl, die door de cirkel om
het lampje is aangebracht. Het tweede lampje dat in de afbeelding
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zichtbaar is, heeft een aansluiting tussen de punten Bi en B2 van een
overeenkomstige schakeling (zie fig. 229). Doordat deze schakeling
J,X,
JiRv
Ef,

3,r;
Ef,
&
^3,

J2X>

Ef?

Efa

J?R?

Fig. 230. Vectordiagram bij de
draaiveldrichtingaanwijzer voor
juiste volgorde der fazen

Er,
Fig. 231. Vectordiagram bij de
draaiveldrichtingaanwijzer voor
verkeerde volgorde der fazen

symmetrisch is uitgevoerd ten opzichte van de vorige, gaat juist bij
de volgorde R-T-S dit lampje gloeien; de door de cirkel om dit tweede
lampje aangebrachte pijl geeft dus nü de fazevolgorde aan. De vectoren
voor dit tweede geval zijn niet in de figuren opgenomen.
§ 37. Vectormeters
Een vectormeter is een instrument, waarmee het mogelijk is een groot
aantal belangrijke bij wisselstroom voorkomende grootheden te meten,
o.a. de gemiddelde waarde, de wattstroom, de blindstroom en de fazeverschuiving tussen twee grootheden. Het beginsel berust op de werking
van een verstelbare mechanische gelijkrichter. Er wordt voor dit doel
gebruik gemaakt van een roterende of van een trilgelijkrichter. In beide
gevallen is een inrichting aanwezig, waardoor het beginpunt van de door
lating door de gelijkrichter kan worden verschoven. Bij de roterende
gelijkrichter (fig. 232) bestaat de contactinrichting uit een door een
synchroon motortje aangedreven asje met excentrische pen, die een
verend contact telkens gedurende een halve omwenteling opent. Het huis,
waarin dit laatste contact is bevestigd, kan worden gedraaid voor het
instellen van het punt, waar de gelijkrichting moet beginnen. De uit
voering met trilgelijkrichter (fig. 125, blz. 89) bevat één of twee van
dergelijke gelijkrichters, waarvan de besturingsspoelen worden gevoed
door een inductieregelaar (vgl. fig. 359, blz. 265), zodat ook hier de mo
menten van sluiten en verbreken van de contacten kunnen worden
versteld.
Sluit men de meter aan op een wisselspanning of voert men er een deel
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van de te meten wisselstroom door,
en verstelt men de gelijkrichter tot
de ingebouwde draaispoelmeter zijn
maximale uitslag heeft, dan valt het
inschakelpunt samen met de nuldoorgang van de wisselstroom en de
uitslag is een maat voor de gemiddel
de waarde van spanning of stroom.
Verstelt men daarna de gelijkrichter
over 90° dan zal de aanwijzing nul
zijn. Men kan op het toestel zowel
spannings- als stroomverbindingen
tegelijkertijd aansluiten en dus op
die manier snel van beide de gemid
delde waarde vinden.
Als men, na het instellen op maximumuitslag voor de spanning, over
schakelt op de stroom, zal, wanneer
E en I met elkaar in faze zijn, direct
de gemiddelde waarde van de stroom
worden afgelezen. Constateert men
echter dat voor het verkrijgen van de
maximum uitslag voor I de gelijk
Fig. 232. Vectormeter; kap van
contactinrichting afgenomen (AEG)
richter nog moet worden versteld,
dan volgt er uit dat E en I een fazeverschuiving hebben. De hoek, waarover de regelinrichting moet worden
verdraaid om weer maximum-uitslag te krijgen is tevens de fazeverschuivingshoek. Deze kan op een schaal bij de regelknop worden afgelezen.
Om blindstroom te meten gaat men als volgt te werk: Men stelt eerst
de meter in op maximum-uitslag voor de spanning en verstelt vervolgens
de gelijkrichter over 90°. Schakelt men nu over op de stroom, dan is de
aanwijzing direct de gemiddelde waarde van de stroomcomponent, die
90° ten opzichte van E is verschoven, dus van de blindstroom. Omgekeerd
kan men ook de blindcomponent van de spanning meten als men eerst
op de nuluitslag van de stroom heeft ingesteld. Er kunnen nog diverse
andere metingen met deze instrumenten worden verricht; verwezen zij
o.a. naar het ijken van meetransformatoren (fig. 359, blz. 265) en naar
ijzeronderzoek (fig. 383, blz. 287).
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HOOFDSTUK X
OSCILLOGRAFEN EN OSCILLOSGOPEN *)
§ 38. De lus-oscillograaf van Blondel
Oscillografen dienen voor het zichtbaar maken of tekenen van de
sinuskrommen van wisselstromen en -spanningen, van de afwijkingen in
de vorm daarvan en van snel veranderende stromen
of spanningen bij storingen en schakel verschijnselen.
h
De werking van de oscillograaf van Blondel (fig.
a _
233 en 234) komt overeen met die van de snaargalvanometer volgens fig. 111, blz. 80. Een lus, gevormd
door een zeer dun draadje of bandje A, voert
de te onderzoeken wisselstroom of een stroom,
evenredig met de te controleren spanning en beA
V
vindt zich in het veld van een sterke magneet M.
5)
M De uitwijkingen van de twee draden van de lus
zijn steeds tegengesteld aan elkaar; gaat er een
wisselstroom door, dan wordt het met de draden
Fig. 233. Magneet en verbonden spiegeltje S in trilling gebracht, waarbij
lus van een oscillo- de uitwijking der draden uit hun ruststand, en
graaf (Siemens)
dus ook de draaiingshoek van het spiegeltje op
elk ogenblik evenredig is met de momentele waarde
van de wisselstroom. Op het spiegeltje valt een lichtstraal, die weer
wordt teruggekaatst naar een draaiende spiegel of naar een strook
gevoelig papier Voor de directe waarneming kaatst de spiegel het
licht terug naar een matglas in het toestel of naar een wandscherm.
Als de spiegel, aangedreven door een synchrone motor, met de juiste
snelheid draait, ontstaat er bij het onderzoek van een sinusvormige
wisselspanning of -stroom op het scherm een stilstaande sinuskromme.
Wordt de oscillograaf gebruikt voor het vastleggen van de sinuskromme
of van een snel verlopend schakelverschijnsel, dan laat men het licht,

,

!) Deze twee termen worden door elkaar gebruikt. De uitdrukking oscillograaf
(trillingschrijver) duidt op het tekenen en daardoor vastleggen van een grafiek,
zoals dat in vele gevallen door lichtstralen geschiedt. Oscilloscoop duidt op het
zichtbaar maken van de diverse grootheden. Behalve door lichtstralen gebeurt
dit vooral ook door elektronenstralen op een fluorescerend beeldscherm.
.
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Fig. 234. Loop van de lichtstralen bij een lus-oscillograaf (Siemens)
dat door het spiegeltje S wordt teruggekaatst, niet op de draaiende spiegel
vallen, maar richt het op een strook fotografisch papier, die door een in
gebouwde aandrijving zeer snel wordt voortbewogen.
Daar het meetsysteem licht is,
worden ook variaties door hogere
harmonischen zichtbaar. In de oscillograaf bevinden zich meestal drie of
meer lussen, zodat verschillende
krommen tegelijk en in haar juiste
onderlinge stand kunnen worden
weergegeven; vaak wordt één van
de lussen met gelijkstroom bekrach
tigd voor het weergeven van de nul
lijn.
Inplaats van lussen worden ook
zeer lichte spoeltjes met spanbandophanging toegepast; daardoor kan
een groot aantal meetsystemen in Fig. 235. Lus-oscillograaf van Blondel
cilindrische uithollingen van een (Siemens)
magneetblok worden ondergebracht.
De oscillograaf van Blondel (fig. 235) wordt zeer veel toegepast voor
metingen bij normale sterkstroomfrequenties; er kunnen frequenties
tot 10 000 Hz mee worden waargenomen. Voor hoge frequenties, zoals
de geluidsfrequenties met hoge boventonen en voor radiofrequenties
is de lus te traag. Men past dan de elektronenstraal-oscilloscoop toe
(zie §40).
§ 39. De glimlicht-oscillograaf
Voor eenvoudige demonstraties is dit type oscillograaf door zijn be
knopte bouw zeer geschikt. Het is een met stikstof gevulde glazen
buis, waarin zich twee staafelektroden tegenover elkaar bevinden. Als
een spanning wordt aangelegd, ontstaat er een helder blauw glimlicht
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aan de kathode, waarbij de lengte van de lichtkolom evenredig is met de
grootte van de spanning. Als een wisselspanning wordt aangelegd, be
dekt het glimlicht schijnbaar beide elektroden, doordat het oog de snelle
wisselingen niet kan volgen.
Neemt men het licht waar in een met de juiste snelheid draaiende
spiegel, dan ziet men de vorm van de sinuskromme als begrenzing van
een verlicht vlak.
Deze oscillograaf heeft een vrij groot eigen verbruik, nl. ca 50 mA, en
vereist een spanning van minstens 300 V.
§ 40. De elektronenstraal-oscilloscoop
Voor hoge frequenties maakt men gebruik van de uitwijking, die
elektronenstralen ondervinden ten gevolge van een elektrostatisch of
een elektromagnetisch veld.
Een luchtledige buis (fig. 236 en 237) bevat twee elektroden: de

Fig. 236. Elektronenstraalbuis (Philips)
kathode K en de anode A. Als daartussen een spanningsverschil optreedt
van voldoende grootte, zendt de kathode de elektronenstralen rechtlijnig
uit. Aan het andere eind van de buis treffen deze stralen het glazen
scherm O, dat bestreken is met een stof, die de eigenschap heeft te
fluoresceren, als hij door de stralen wordt getroffen. De anode A staat
0
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Fig. 237. Beginsel van de elektronenstraalbuis
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dicht voor de kathode en is van een nauwe opening voorzien, zodat
een dunne stralenbundel wordt doorgelaten. Bovendien zorgen het rooster
R benevens een stel van twee platen of een cilinder, die negatief wor
den geladen en die dus de elektronen naar binnen afstoten, dat de bun
del wordt samengeknepen tot een zeer dunne straal (elektronenlens).
Op het fluorescerende oppervlak ontstaat nu een kleine ronde lichtvlek.
De te registreren spanning wordt gelegd aan een stel platen Pi en Pi#
dat, naargelang van de richting van de spanning, de straal omlaag of om
hoog doet buigen; de afwijking van de rechte baan is daarbij bepaald
door de momentele waarde van die spanning. Wanneer een wisselspan
ning wordt aangelegd beweegt zich de lichtvlek derhalve langs een
vertikale lijn.
Als de vorm van een stroom kromme moet worden waargenomen,
kan men aan de platen een spanning leggen, die evenredig is met de
stroom; bij sommige uitvoeringen wordt ook de stroom door een spoel S
gevoerd (in fig. 237) gestippeld, waarvan het magnetische veld de straal
dan in vertikale zin doet afbuigen.
Om in plaats van een vertikale lijn een sinuskromme te kunnen waar
nemen, is een horizontale beweging van de elektronenstraal met de tijd
nodig. Daarvoor dient een tweede stel platen P2. Hieraan ligt de z.g. kipspanning, die wordt opgewekt door een bij het toestel behorende
inrichting. Deze kipspanning is een gelijkspanning, welke een uitwijking
van de straal in horizontale richting veroorzaakt en wel naar rechts
(gezien volgens de pijl in fig. 237) gedurende de tijd dat de kipspanning
toeneemt. De schakeling is zó uitgevoerd, dat de spanning geleidelijk
volkomen evenredig met de tijd stijgt en dan plotseling weer wegvalt;
dit laatste heeft als gevolg, dat de straal, die zich eerst geleidelijk naar
rechts bewoog, ineens naar zijn beginpunt terugvalt, om daarna opnieuw
geleidelijk naar rechts te bewegen.
De geleidelijke spanningsstijging verkrijgt men als de spanning even
redig met de tijd toeneemt. Deze spanning wordt afgetakt op de klemmen
van een condensator, die wordt geladen over een pentode. De stroomtijd-karakteristiek van deze elektronenbuis is rechtlijnig. Zodra nu een
bepaalde condensatorspanning is bereikt, krijgt een andere, parallel met
de condensator geschakelde, elektronenbuis een zodanige roosterspanning
dat zij stroom doorlaat en de condensator ontlaadt.
De frequentie van de kipspanning (ook genoemd: tijdbasis) hangt
af van de spanning, waarbij de condensatorontlading optreedt, en is
tussen zeer ruime grenzen instelbaar. Daartoe kunnen verschillende
condensatoren worden ingeschakeld. Fijnregeling wordt bereikt door
wijziging van de inwendige weerstand van de pentode; dit geschiedt
door verandering van de spanning, die aan een van de roosters ervan
ligt. Het is daardoor mogelijk één sinuskromme of een aantal perioden,
maar ook een groter of kleiner deel van een golf zichtbaar te maken.
Het beeld staat volkomen stil, wanneer de kipfrequentie ten opzichte
van de aan Pi en Pi' liggende trilling is gesynchroniseerd. In fig. 238
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is de grafiek van de kipspanning getekend (ook in verband met de vorm
„zaagtandspanning” genoemd) en daaronder de wisselspanningskromme,
waarmee de kipspanning zodanig is gesynchroniseerd, dat een volledige
sinusgolf wordt waargenomen. Fig. 239 laat zien hoe gesynchroniseerd
moet worden om twee sinusgolven te kunnen waarnemen.

Fig. 238. Kipfrequentie voor
het afbeelden van een gehele
sinusgolf

Fig. 239. Kipfrequentie voor
het afbeelden van twee sinus
golven

Door voorschakeling van een versterker kan men uiterst kleine span
ningen waarnemen. De zeer geringe traagheid van de elektronen maakt
het mogelijk, trillingen met frequenties van enige miljoenen hertz zicht
baar te maken.
Ten gevolge van het nalichten van het fluorescerende materiaal ziet
men de volledige kromme op het scherm. Vóór het scherm kan ook een
fotografisch toestel worden geplaatst, zodat het mogelijk is het beeld
door fotograferen vast te leggen voor rustige beschouwing.
Als voorbeeld van uitvoeringen van
elektronenstraal-oscilloscopen geven we
fig. 240 en 241.
Met de elektronenstraal-oscilloscoop
kunnen ook stromen en spanningen
worden gemeten, wanneer men vóór
of op het fluorescerende scherm een
schaalverdeling aanbrengt. Bij een be
paalde instelling van de versterker ijkt
men dan eerst de schaal door middel
van een stroom of een spanning van
bekende grootte.
Verder kan het toestel als meet
apparaat dienen voor allerlei nietelektrische grootheden, zoals trillingen
van machines, hartslag, drukverande
ringen enz., die omgezet kunnen worden
Fig. 240. Elektronenstraalin ermee evenredige spannings- of
oscilloscoop (Philips)
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stroomwaarden. Meer en meer
gebruikt men ook de oscilloscoop als indicator in wisselstroombruggen en bij andere
wisselstroomnulmethoden.
Een verband tussen twee wil
lekeurige grootheden, b.v. tus
sen inductie en veldsterkte
(hysteresislus), kan worden
waargenomen, als men de kipspanning vervangt door een
spanning, evenredig met één
van de beide grootheden (in dit
geval H), terwijl men een span
ning evenredig met de andere
grootheid (B) aan de platen Pi
en Pi' legt.
Een ander voorbeeld is het
tegelijk waarnemen van een
stroom- en een spanningskromme, zodat tevens de onderlinge
fazeverschuiving te zien komt.
Dit kan worden bereikt dooreen
snelwerkende omschakelinrichting, die een aantal malen per
periode de verbindingen tussen
de afbuigplaten en de twee te me
ten spanningen verwisselt. Men
krijgt dan feitelijk twee stippel
lijnen te zien, die echter bij
voldoende snel wisselen op het
oog de indruk maken van
vloeiende krommen. Veel doel
Fig. 241. Elektronenstraal-oscilloscoop
matiger dan een mechanische
(Trüb Tauber)
omschakeling is hiervoor de
elektronenschakelaar (fig. 242). De beide weer te geven trillingen
worden over een spanningsdeler geleid naar de stuurroosters van vier
elektronenbuizen in balansversterkerschakeling. De over de anodeweerstanden optredende spanningen worden via condensatoren naar de afbuig
platen van de elektronenstraal-oscilloscoop gevoerd. Een in de elektronen
schakelaar gebouwde vibrator wekt een rechthoekige spanning op, waar
van de frequentie kan worden geregeld. Deze spanning beïnvloedt de
roosterspanningen in de balansschakeling zodanig, dat de buizen afwisse
lend worden ingeschakeld.
De fazeverschuiving tussen een stroom en een spanning kan ook
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worden onderzocht met de z.g. lissajous-figuren. Als de spanning
aan het ene paar afbuigplaten wordt gelegd, en een van de stroom af
hankelijke spanning aan het andere paar, beschrijft de elektronenstraal
een figuur, die van de fazeverschuiving afhangt. Als er geen fazeverschuiving is, ontstaat een rechte lijn onder 45°. Bij 180° fazeverschil staat
de lijn in de andere richting onder 45°. Bij 90° fazeverschil ontstaat een
cirkel, bij andere fazeverschuivingen ziet men ellipsen in verschillende
standen en afmetingen.

Fig. 242. Elektronenschakelaar (Philips)

Verder worden oscilloscopen gebouwd, waarin niet één straal wordt
opgewekt, doch twee of meer, die alle op hetzelfde beeldscherm zijn
gericht. Dit wordt verkregen hetzij door een aantal afzonderlijke inrich
tingen voor het uitzenden van elektronenstralen, hetzij door splitsing
van één straal door de „elektronenlens”, waarbij dan verder elke straal
afzonderlijk door afbuigplaten wordt beïnvloed.
Als belangrijke speciale toepassingen van oscilloscopen met elektro
nenschakelaar of met meer dan één straal kunnen worden genoemd:
het bepalen van de fazeverschuiving tussen twee grootheden; het com
bineren van de waar te nemen grootheid met een sinuskromme van
bekende frequentie, die dan als ijkfrequentie dient; het onderling ver
gelijken van de karakteristieken van twee of meer elektronenbuizen;
het direct waarnemen van stroom èn spanning bij schakelverschijnselen.
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HOOFDSTUK XI
ELEKTROSTATISCHE METERS
§ 41. Algemeen beginsel
De werking van de meeste elektrostatische meters berust op de
onderlinge aantrekking van twee op verschillende potentialen
“J" geladen geleiders. Deze bewegen zich rechtlijnig of draaien. Der
gelijke meters kunnen alleen voor spanningsmetingen worden
gebruikt; voor stroommeting is dit beginsel natuurlijk niet toe te passen.
Als spanningsmeters hebben ze het voordeel geen gelijkstroom door te
laten, omdat de platen van elkaar zijn ge
scheiden door een diëlektricum (gewoonlijk
lucht). Voor wisselstroom is er wel een
VEER
stroomdoorgang ten gevolge van de capacitieve werking van het instrument; deze is
echter zeer klein. Bij de verschillende typen ^ c
varieert de capaciteit bij volle uitslag tussen
4 en 40 pF, doch meestal ligt die waarde
Fig. 243. Beginsel van de
beneden 10 pF. Ook de diëlektrische hysteelektrostatische voltmeter
resis veroorzaakt bij wisselstroommetingen
enig energieverlies. Uitgaande van het feit, dat het meetsysteem te
beschouwen is als een condensator (fig. 243), waarvan de platen zich
door de elektrostatische aantrekking naar elkaar toe bewegen, kan men
het verband tussen de spanning E en de uitwijking a als volgt afleiden:
Op een willekeurig ogenblik is de lading q = ce.
Stel dat e toeneemt met de, dan neemt daardoor de lading toe met:
dq = d{cé).
Aangezien de capaciteit met de verplaatsing verandert en dus evenals
dq = ede + ede.
e variabel is, wordt:
Om q te doen toenemen met dq moet een laadstroom i naar het instrucde + ede
dq
ment vloeien, zodat: i = -rr
dt
at
De daarbij aan het instrument geleverde arbeid bedraagt:
ei dt — edq — ec de
e2 de
(A)
De arbeid in het diëlektricum is daarbij toegenomen met:
da — d(\ce2) = ce de + \e2 de
(B)

^4*
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Het verschil \e2dc van de hoeveelheden arbeid, die door de vergelij
kingen (A) en (B) worden voorgesteld, is gebruikt voor het spannen van
de veer, welke de beweging van het meetsysteem tegenwerkt.
De arbeid, die hierbij op de veer wordt verricht, bedraagt:
K da = -ie2 dc
waarin K de kracht is, die de veer uitoefent en die bij de oneindig kleine
verplaatsing doe als constant mag worden beschouwd.
Daar de spankracht van de veer evenredig is met zijn uitrekking daar
van, kan voor K gesubstitueerd worden koe, waarin k de constante ver
houding tussen K en a is. De laatste gelijkheid gaat dan over in:
koedoe = \e2dc
of:
e2 dc
o= i
k doe
dc
De uitwijking a is dus evenredig met e2 -j—. Als men de vorm van de
doe
dc
platen nu zó kiest, dat het differentiaalquotiënt -3— constant is, dan
doe
wordt de uitwijking a evenredig met e2. Bij meters met platen, die ten
opzichte van elkaar draaien, zou dit zeer goed uitvoerbaar zijn. De meter
zal in dat geval een kwadratische schaal hebben. In het algemeen geeft
men echter de platen een dusdanige vorm dat
de in principe kwadratische schaal zo gelijk
matig mogelijk wordt (zie ook fig. 245).
§ 42. Uitvoering en schakeling
De eerste elektrostatische meter heeft zijn
bouw te danken aan de uit de natuurkunde
bekende kwadrant-elektrometer. Inplaats van
vier kwadranten gebruikt men er echter vaak
een of twee, en de vorm van de vleugel is een
voudiger; bovendien zijn de instrumenten ge
schikt gemaakt voor technisch gebruik. Wan
neer slechts één vleugel aanwezig is, blijkt de
meter niet geschikt te zijn voor lage spannin
gen, omdat beneden 200 V de optredende
krachten niet sterk genoeg zijn om de vleugel
met wijzer en verder toebehoren van het be
wegende systeem te doen draaien.
Fig. 244. Elektrostatische
Om de meters ook voor lagere spanningen te
voltmeter (Hartmann &
kunnen gebruiken en ze bovendien onafhanke
Braun)
lijk te maken van uitwendige elektrostatische
velden, heeft men ze opgebouwd uit een aantal cellen (fig. 244), die elk
een vleugel omvatten; de totale kracht op het bewegende systeem wordt
daardoor groter.
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Een veelvuldige uitvoering is
die, waarbij het meetsysteem voor
lage spanningen zeer klein en licht
is uitgevoerd. Er is geen wijzer
doch een lichtstraalaflezing, zodat
reeds kleine uitwijkingen een grote
verplaatsing van de schaduw
streep op de schaal veroorzaken.
Fig. 245 toont een uitvoering hier
van.
Het beweegbare vleugeltje heeft
bandophanging (vgl. blz. 43); ver
der wordt lichtstraalaflezing toe
gepast. Het meetsysteem is tegen
uitwendige elektrostatische vel
den afgeschermd door een metalen
binnenbekleding van de kast. Ten-

Fig. 246. Elektrostatische voltme
ter (Trüb Tauber)

Fig. 245. Elektrostatische meter voor lage
spanning met lichtstraalaflezing (Siemens)
einde te grote stromen bij inwen
dige kortsluiting in het instrument te
voorkomen, zijn voor de vleugel én
voor de platen weerstanden van elk
20 kH geschakeld.
Fig. 246 toont een andere uitvoering
van een elektrostatische voltmeter;
deze meter bevat eveneens twee beschermingsweerstanden en wordt ge
bouwd voor meetgrenzen van 125 V
tot 2000 V.
Een andere vorm heeft de elektro
statische voltmeter van fig. 247. Als
de klemmen A en A' op de spanning
worden aangesloten, krijgen de holle
cilinders C en C' door inductie van de

Fig. 247. Elektrostatische voltmeter met cilinders (Westinghouse)
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platen P en P' tegengestelde ladingen. De aantrekking veroorzaakt een
beweging van het meetsysteem volgens de stippellijnen; het systeem is in
zijn grootste uitwijking getekend. Als diëlektricum dient hier olie.
Een veel voorkomende uitvoe
ring toont fig. 248. Hier zijn drie
platen evenwijdig aan elkaar op
gesteld. De buitenste staan vast
en zijn met de twee polen van het
net verbonden, zodat ze tegenge
stelde potentialen krijgen. De mid
denplaat is verbonden met de linkerplaat. Deze stoot de midden
plaat dus af, terwijl de rechterplaat hem aantrekt. De beweging
wordt overgebracht op de wijzer.
Het tegenwerkende koppel wordt
geleverd door de zwaartekracht.
Voor verandering van de meetgrenzen wordt bij elektrostatische
voltmeters voor wisselstroom ge
bruik gemaakt van condensatoren; het gebruik van weerstanden zou
te veel energieverlies opleveren.
De condensatoren worden opgenomen in een spanningsdelerschakeling (fig. 249. )Daarbij dient men er rekening mee te houden, dat de meter
zelf een kleine capaciteit heeft en
dat deze verandert; wanneer het
bewegende systeem uitwijkt.
Als bij gelijkspanningsmetingen 0ib-■*
spanningsdelers zouden worden ge
Fig. 249. Capacitieve spanningsdeler
bruikt, die uit condensatoren waren
met elektrostatische meter
samengesteld, zou de spanning zich
over de condensatoren verdelen in verhouding tot hun isolatieweerstanden.
Fig. 248. Elektrostatische voltmeter met
vertikale platen (Hartmann & Braun)

ll

De elektrostatische meters van de in deze paragraaf beschreven typen
vinden in de praktijk vooral toepassing in hoogspanningsruimten en
voor controle van de isolatieweerstand van hoogspanningsnetten. Als
meters die voortdurend ingeschakeld moeten blijven, hebben ze het voor
deel van een zeer gering energieverlies. Verder vinden verschillende typen
toepassing voor laboratoriummetingen, meer in het bijzonder wanneer
meters nodig zijn, die geen energie van betekenis opnemen. In verband
daarmee lenen ze zich vooral voor metingen, waarbij zeer weinig energie
beschikbaar is. Ook voor het meten van een capaciteit, die in serie is
geschakeld met een bekende condensator veroorzaakt de elektrostatische
voltmeter geen meetfouten. Een belangrijk voordeel is, dat ze ook voor
hoogfrequentmetingen kunnen worden gebruikt.
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Voor het meten van lage spanningen met een elektrostatische voltmeter
worden verschillende speciale schakelingen toegepast. Een voorbeeld
geeft fig. 250. Twee gelijke weerstanden zijn in serie aangesloten op een
hulpspanning Eh\ het geaarde middelpunt
Eh
tussen de weerstanden is verbonden met de
* ^ ^
te onderzoeken spanning Ex. De beide vaste
kwadranten van de meter liggen aan de
—i/inrir
innjirtwee klemmen van E)t en hebben dus tegen
gestelde polariteit. De beweegbare plaat
Ei*C
ligt via de te meten spanning aan aarde.
Jf
Over een vrij groot deel van de schaal is de
uitslag evenredig met de te meten spanning.
Naarmate de te meten spanning lager is,
moet ook de hulpspanning kleiner zijn. Zo F,S* 250- Hulpschakeling voor
is b.v. bij een bepaalde meter voor een
"ccTeletoosteUsche"^“t?
meetgrens 20 V een hulpspanning van 60 V meter (Siemens)
nodig; voor een meetgrens 120 V moet de
hulpspanning 350 V zijn. Bij het meten van een gelijkspanning dient ookE/*
een gelijkspanning te zijn, voor wisselspanningsmeting moet Eh dezelfde
frequentie hebben als Ex en er tevens mee in faze zijn.
§ 43. Statische meters voor hoogspanningslaboratoria
In de laboratoria voor zeer hoge span
ningen, bestemd voor het onderzoek van
isolatoren en isolatiematerialen, worden
meetinstrumenten gebruikt, waarvan
sommige berusten op een der in § 42
genoemde principes, terwijl andere in
bouw of werking daarvan afwijken.
De meter van fig. 251 is in zekere zin
te vergelijken met die van fig. 243 en
248. De rechtse van de schijfvormige
elektroden dient voor afscherming van
een klein vleugeltje, dat zich in het
midden bevindt en dat krachten onder
vindt van de andere schijf. De beweging
van het vleugeltje wordt door middel
van een lichtstraal afleesbaar gemaakt
op de schaal. De meetgrens kan worden
ingesteld door veranderen van de af
stand tussen de twee schijven. Het
meetsysteem heeft luchtdemping.
Zeer hoge spanningen worden verder
gecontroleerd door middel van een
vonkbrug. Door experimenten is vast Fig. 251. Elektrostatische voltme
gelegd, welke doorslagweg in lucht, ter voor 25 kV (Schroeder)
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onder bekende omstandigheden en
bij een gegeven vorm van elektroden,
met een zekere spanning overeen
komt. Men verbindt de punten, waar
tussen de hoogspanning moet worden
gemeten, met die twee elektroden
(fig. 252) en brengt deze geleidelijk
naar elkaar toe. Op het ogenblik, dat
een vonk overspringt, leest men de
elektrodenafstand op een schaalver
deling af en bepaalt daaruit de
spanning.
In een andere meetinrichting wordt
gebruik gemaakt van de aantrekken
de krachten, die twee tegengesteld
geladen bollen op elkaar uitoefenen.
Eén der bollen is beweegbaar; de
verplaatsing wordt afgelezen op een
schaal (fig. 253), waarover zich een

Fig. 252. Hoogspanningskogelvoltmeter (AEG)
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Fig. 253. Hoogspanningskogelvoltmeter
(Hartmann & Braun)
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Fig. 254. Roterende elektro
statische voltmeter, 300 kV.
Totale hoogte 1,68 m
(Koch u. Sterzel)
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ichtvlek beweegt, evenals dat bij
de spiegelgalvanometers het ge
val is.
Er bestaat een karakteristiek
verschil tussen deze twee kogelvoltmeters. De eerste meet de
topspanning, die immers de door
slag doet optreden; een nadeel is
dat bij statische generatoren een
ontlading de spanning doet ver
minderen of zelfs verdwijnen. De
inrichting volgens fig. 253 meet de
effectieve spanningswaarde, ter
4
wijl er geen ontlading optreedt.
Fig. 255. Beginsel van de roterende voltOp een geheel ander beginsel meter
(Koch u. Sterzel)
berust de roterende voltmeter. Fig. 254 toont een afbeelding, fig. 255 laat het beginsel zien.
Tegenover een geaarde plaat P is een geladen kogel K opgesteld, die
de te meten potentiaal heeft. De plaat heeft een halfcirkelvormige opening en onder de plaat draaien twee van elkaar geïsoleerde, eveneens
halfcirkelvormige, schijven Si en Sa- Elke schijf is verbonden met een
helft van de tweedelige commutator en wordt daardoor via één der
lborstels afwisselend gedurende een halve omwenteling direct óf over een
galvanometer met aarde verbonden. Wanneer een schijf zich onder de ,
opening bevindt, treffen hem de elektrostatische veldlijnen, die van K
uitgaan. Naarmate de schijf verder achter P verdwijnt, ontvangt-hij
minder veldlijnen, terwijl tevens zijn capaciteit verandert. De lading
van een schijf varieert daardoor voortdurend tijdens het draaien en er
gaat een laadstroom over de galvanometer, waarvan de gemiddelde
waarde is bepaald door de afmetingen van de schijven en van de opening,
door de afstand van K tot de schijven, door de snelheid, waarmee de
schijven roteren en tenslotte door de grootte van de te meten spanning
tussen K en aarde. De meter is zowel voor gelijkspanningen als voor
wisselspanningen bruikbaar.

0
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G. MEETSCHAKELINGEN

HOOFDSTUK XII
WEERSTANDSMETINGEN; BRUGSCHAKELINGEN VOOR
WEERSTANDEN, INDUCTIES EN CAPACITEITEN
§ 44. Meten van weerstanden met ampère- en voltmeter
Met behulp van enkele in het eenvoudigst ingerichte laboratorium
meestal wel beschikbare instrumenten, nl. een ampèremeter, een volt
meter, een batterij en een voorschakelweerstand, kan men in de schake
lingen van fig. 256 of 257 een weerstand meten. De voorschakelweerstand
Rv heeft daarbij ten doel, er voor te
zorgen, dat de stroom door de te meten
weerstand niet te sterk wordt; immers
dan zou de grootte van deze weerstand
Rv
door verwarming kunnen toenemen.
In de schakeling van fig. 256 kan men
de onbekende weerstand Rx berekenen
door de aanwijzing van de voltmeter te
delen door die van de ampèremeter.
Daarbij wordt echter een fout gemaakt;
de spanning, die de voltmeter aanwijst,
Fig. 256. Meten van kleine
is wèl de juiste klemspanning van de te
weerstanden met ampèremeten weerstand, maar de ampèremeter
en voltmeter
wijst niet de stroom I aan, welke door
die weerstand gaat, doch de som van de stromen I en Iv door weerstand
en voltmeter. Alleen wanneer een voltmeter wordt gebruikt, die geen
stroom opneemt, zoals een elektrostatische meter of een buisvoltmeter,
treedt de hier bedoelde fout niet op.
De uitkomst wordt dus te klein. De gemaakte fout zal zo gering mogelijk
zijn, als de voltmeterstroom Iv klein is in vergelijking met de stroom I
door de weerstand. Men kan deze schakeling dus een schakeling noemen
voor het meten van kleine weerstanden. Dit dient echter zo te
worden opgevat, dat deze schakeling toelaatbaar is, als de te meten
weerstand klein is in verhouding tot de weerstand van de voltmeter.
De procentische fout wordt ook door deze verhouding bepaald.
Het is natuurlijk mogelijk de meting te corrigeren, als de voltmeterweerstand Rm bekend is. De aanwijzing Ev van de voltmeter geeft zijn
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klemspanning aan. Deelt men deze door de weerstand van de voltmeter, dan vindt men als waarde van de stroom Iv door de voltmeter:

/ V~- A.
Rm
De stroom I door de onbekende weerstand is nu het verschil van de
stroom Ia die de ampèremeter aanwijst
en de voltmeterstroom, of I = Ia — Iv.
De spanning aan de klemmen van die
weerstand is eveneens Ev waaruit volgt:
Rv

Ev
RX = ~
In fig. 257 wijst de ampèremeter de
juiste stroom I aan, die door Rx gaat,
Jv <*>
maar de voltmeter geeft het spanningsverlies in de onbekende weerstand en de
ampèremeter samen.
Fig. 257. Meten van grote
weerstanden met ampèreDeling van de voltmeteraanwijzing Ev
en voltmeter
door de aanwijzing I van de ampèremeter
levert de som van de onbekende weerstand en de weerstand van de am
pèremeter, immers':
Ev
I(Ra + Ex)
— Ra + RxI
I
De uitkomst is blijkbaar te groot, maar wijkt des te minder af van de
juiste waarde, naarmate de onbekende weerstand groot is in vergelijking
met de ampèremeterweerstand. Men kan deze meting dus een meting
voor grote weerstanden noemen. Correctie is zeer eenvoudig, want
als de ampèremeterweerstand bekend is, behoeft men deze slechts van
de uitkomst af te trekken om de juiste waarde van de onbekende weer
stand te vinden.
De weerstanden van de gebruikte meters kan men gemakkelijk meten
in de schakelingen van fig. 258 en 259. In de eerste schakeling geeft de
voltmeter, waarvan de weerstand moet worden bepaald, zijn eigen klem
spanning aan en de ampèremeter zonder meer de stroom door de onbe
kende voltmeterweerstand (V). In de tweede schakeling geeft de volt
meter de juiste klemspanning van de te meten ampèremeterweerstand
(A) aan en de ampèremeter wijst zelf de stroom aan. Noodzakelijk is
daarbij dat de meters geen grotere fouten hebben dan men bij de
weerstandsmetingen van fig. 256 en 257 wil toelaten. Bovendien is
in fig. 258 voor het aanwijzen van de kleine voltmeterstroom een milliampèremeter nodig en moet er in fig. 259 voor het meten van de lage
klemspanning aan de ampèremeter een milli-voltmeter beschikbaar zijn.
Bij de eerste meting zal in de regel een spanningsdeler worden gebruikt,
tenzij men over een stroombron beschikt, waarvan de spanning niet
hoger is dan de meetgrens van de voltmeter. In dit geval kan vaak met
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een regelbare voorschakelweerstand worden volstaan. Hiervan dient dan
echter de totale waarde ten minste de orde van grootte te hebben van
de voltmeterweerstand, opdat regeling mogelijk wordt. Een spanningsdeler heeft echter steeds het voordeel dat men er gemakkelijker de
spanning mee kan instellen op elke gewenste waarde (vgl. §71a). In de
schakeling van fig. 259 dient de voorschakelweerstand zo groot te zijn,
dat de ampèremeter geen te sterke stroom krijgt. Is de in deze schakeling
met A aangegeven meter een milli-ampèremeter, dan is het ook hierbij
aan te bevelen, een spanningsdeler te gebruiken.

-(mv)-

-a

p

{v)--- @— —ifi|—^öftnnr—MjH-

Fig. 258. Meten van de weerstand
van een voltmeter

Fig. 259. Meten van de weerstand
van een ampèremeter

§ 45. De brug van Wheatstone voor weerstandsmetingen
a. Beginsel. Een schakeling voor het nauwkeurig meten van weer
standen is die met de brug van Wheatstone (fig. 260). Er zijn vier weer
standen in een vierhoek ABCD geschakeld; de hoekpunten van die
vierhoek zijn afwisselend met de bat
terij en de galvanometer verbonden.
Als de weerstanden zó zijn ingesteld,
dat de galvanometer niet uit wij kt
(nulmethode), kunnen we op de
volgende manier een verband tus
sen de vier weerstanden afleiden:
Is de stroom 1' door de galvano
meter nul, dan is l\ = I2 en ƒ3 = /4.
Doordat de galvanometertak stroom
loos is, hebben de punten B en D
gelijke potentialen. 'Maar dan is ook
het spanningsverlies in R\ gelijk
aan dat in R$ en het spanningsverlies
in R2 gelijk aan dat in R^. Dit levert
de volgende gelijkheden:

1 —r—1

I1R1 = I3R3 of: I2R1 = I4R3
en: 12R2 = IaRaDeling van de overeenkomstige leden van de laatste twee gelijkheden
geeft:
Fig. 260. Brug van Wheatstone

*i_
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Is Ri een te meten weerstand Rx dan vinden we daarvoor:
*3

Rx = Ri

'R*
Wanneer het niet mogelijk is de galvanometer geheel stroomloos te
krijgen, doordat bij het veranderen van de regelbare weerstand met
0,1 Q. (de kleinste waarde, die gewoonlijk in weerstandsbanken voor
komt) de galvanometer in het ene geval naar links, in het andere naar
rechts uitwijkt, dan kan de onbekende weerstand Rx op een der vol
gende manieren worden gevonden:
1°. Men schakelt parallel aan een weerstand van 0,1 Q. uit de bank
een tweede weerstandsbank en regelt deze, totdat de galvanometer op nul
blijft staan. Men kan dan de vervangingsweerstand berekenen. Een
bezwaar van deze methode is, dat de regeling niet gelijkmatig is, doordat
de vervangingsweerstand zeer ongelijkmatig verandert bij een gelijk
matige verandering van de parallelgeschakelde weerstand.
2°. Men leest de uitslagen af, die de galvanometer naar beide kanten
krijgt en berekent of bepaalt grafisch door interpolatie, bij welke waarde
de galvanometer op nul zou staan. Als de uitslagen klein zijn, is het
daarbij wel toelaatbaar lineair te interpoleren (zie § 7d, blz. 52), ook al
is de uitwijking van de meter niet evenredig met de stroom.
Er moeten in de schakeling verschillende hulpapparaten worden
opgenomen om een goede werking te waarborgen. De weerstand R heeft
tot doel de stroomsterkten te beperken, als enkele der weerstanden
klein zijn. Daar de meting berust op het controleren van het span
ningsverschil tussen de punten B en D, is er een galvanometer nodig
met gunstige spanningsgevoeligheid. Zolang de juiste instelling van de
weerstanden nog niet is gevonden, kan de stroom I' groter worden dan
voor de galvanometer mag worden toegelaten; daarom moet (zie § 6) voor
de regeling van die gevoeligheid een voorschakelweerstand R' of een spanningsdeler worden toegepast. De schakelaar S' kan het best worden uit
gevoerd als verende drukschakelaar, zodat men de galvanometerketen tel
kens een zéér korte tijd kan sluiten. De schakelaar S moet steeds worden
gesloten vóór S' en later worden geopend dan S'. Zou men nl. het eerst
S' sluiten, dan zou een eventuele zelfinductiewerking van Rx (de weer
standen in de andere takken behoren inductievrij te zijn) een zelfinductiestoot door de galvanometer kunnen veroorzaken. Hetzelfde zou gebeuren,
als S eerder dan S' werd geopend. Deze stroomstoot is niet alleen gevaar
lijk voor de galvanometer, maar geeft hem bovendien een uitwijking,
waardoor het voordeel van de nulmethode is verdwenen. Inplaats van
twee afzonderlijke schakelaars kan men ook een successie- (of successief-)
sleutel gebruiken (fig. 261). Dit is een dubbele schakelaar met zodanig
boven elkaar liggende contactveren, dat eerst S gesloten wordt en daarna
pas S'.
b. Uitvoering. De brugschakeling kan op verschillende manieren wor179
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den opgebouwd en wordt voor metingen in de praktijk ook volgens
verschillende systemen uitgevoerd.
Men kan in de hierboven gevonden eindformule de weerstanden
R% en R4 zo instellen, dat ze een vaste, liefst deci
male, verhouding hebben. Hiervoor zijn decimale
banken (fig. 262) in de handel. Voor Ro wordt een
weerstandsbank genomen, die men zo regelt dat de
galvanometer bij inzetten van S' niet uitwijkt. Men
Fig. 261.
behoeft de ingestelde waarde van Ro dan alleen maar
Successiefsleutel
(Hartmann &
te vermenigvuldigen om de
met de verhouding
2V4
Braun)
gezochte weerstand Rx te vinden. Deze werkwijze
wordt meer in het bijzonder voor nauwkeurige laboratoriummetingen
toegepast. Een andere mogelijkheid, die vooral ook voor praktisch uit
gevoerde toestellen wordt gebruikt, is R2 op een vaste waarde in te
R3
stellen en dan de verhouding
zo te wijzigen, dat de galvanometer
A4

niet meer uitwijkt. Dit kan zeer
geschikt gebeuren met behulp
van een schuifdraad (fig. 263).
Dit is een recht of cirkelvormig
gespannen weerstandsdraad, die
langs een schaalverdeling ligt.
Door verschuiven van het con
tact D verandert men de ver
houding. De draad behoort ge
lijkmatig dik te zijn over zijn
gehele lengte, zodat de weer
standen van de stukken even
redig zijn met hun lengten. Door
aflezen van l\ en I2 kan men
dus direct de gezochte ver
houding berekenen, want:
Fig. 262. Decimale bank
I2
Ra
Een nadeel is, dat de draad op de duur door slijtage ongelijke dikte
krijgt. Ook heeft het sleepcontact een vrij grote overgangsweerstand.
Een goede uitvoering is die met een rolletje dat door een veer tegen de
draad wordt gedrukt.
In de voor direct gebruik geschikte meetbruggen (fig. 264 en 265)
wordt geen gelijkmatige schaal aangebracht langs demeetdraad, doch een,
waarop men direct de verhouding kan aflezen. Dit is dan tevens de
onbekende weerstand, mits als vaste weerstand R2 een waarde van 1 O
is ingesteld (vgl. fig. 391, blz. 295, schaal a). Is de weerstand groter,
dan wordt niet de verhouding aangegeven, doch de verhouding, vermenig180
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Fig. 263. Brug van Wheatstone met
schuifdraad

zé*'

Fig. 264. Brug van Wheatstone
(Norma)

vuldigd met de waarde van R2. Ook komt het vaak voor, dat verschillende
vaste weerstanden kunnen worden ingeschakeld, waarbij dan de constante
van de schaal verandert. In fig. 265 dient daarvoor de grote witte knop.
c. Eigenschappen. Een belangrijk voordeel van deze meetschakeling is,
dat het een nulmethode is: men behoeft geen meter af te lezen, doch
dient slechts na te gaan, of de galvano
meter al dan niet uitslaat bij het sluiten
van de keten. Er kunnen dus geen
afleesfouten worden gemaakt, zodat het
mogelijk is zeer nauwkeurig te meten,
waarbij men, als een gevoelige galvano
meter wordt gebruikt, uiterst kleine
spanningsverschillen nog kan waarne
men. Een tweede voordeel is, dat men
verhoudingen kan instellen en dus de
grootte van de onbekende weerstand
in een aantal decimalen kan bepalen.
Verder komt in de eindvergelijking de
spanning niet voor; dit wijst op een
derde voordeel, nl. dat het resultaat
Fig. 265. Brug van Wheatstone
van de meting onafhankelijk is van de
(Trüb Tauber)
aangelegde spanning. Men kan dus
eventueel meten bij een veranderlijke spanning (mits deze zich gedurende
het instellen niet al te sterk wijzigt).
Ook volgt er uit, dat met wisselspanning kan worden gemeten (zie
blz. 183 en 188.
Tegenover deze voordelen staan echter enkele nadelen. Zoals uit
fig. 260 duidelijk blijkt, meet men bij de weerstand 7?i ook de weer
standen van de verbindingsdraden mee. De verbindingsdraden van de
drie andere weerstanden hebben eveneens invloed op de uitkomst van
de meting. Deze invloed zal uit de aard der zaak groter zijn, naarmate
181
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de verbindingsdraden een grotere weerstand hebben in verhouding tot
de meetweerstanden zelf. Men kan de meet fout dus zo gering mogelijk
maken door de weerstanden liefst geheel zonder verbindingsdraden aan
te sluiten, of ze in elk geval door korte dikke draden met de andere toe
stellen te verbinden. Een ander, minder gemakkelijk op te heffen, nadeel
is, dat ook de overgangsweerstanden in de verbindingspunten worden
meegenieten. Deze weerstanden zijn bij goed schoon gemaakte en
stevig aangeschroefde contacten vaak toch nog wel van een orde van
grootte van 0,001 Q. Bij het meten van grote weerstanden heeft zo’n
overgangsweerstand slechts een te verwaarlozen invloed, doch als
men kleine weerstanden wil meten, kan de procentuele fout zeer groot
worden. Daaruit volgt, dat de brug van Wheatstone niet geschikt is
voor het meten van kleine weerstanden. De grens, die men hieraan wil stel
len, hangt af van de vereiste nauw\
keurigheid. Wenst men een nauwkeurigheid van 0,1%, dan kan men,
&
'
als de overgangsweerstand op de
bovengenoemde waarde van 0,001 Q
wordt gesteld, niet lager gaan dan
1 Q. Voor een nauwkeurigheid van
JS 0,01% (die overeenkomt met de
jk nauwkeurigheid van de precisiejjjtf weerstandsbanken) ligt de grens bij
rrr»~3
10 Q. Neemt men genoegen met een
nauwkeurigheid van 1%, dan kan
i_"v' V ' V
men nog weerstanden van 0,1 Q
meten.
Fig. 266. Brug van Wheatstone als
De invloed van verbindingsdraden
weerstandsbank (Hartmann & Braun)
en overgangsweerstanden is aan
zienlijk geringer bij de weerstandsbanken (fig. 266), waarin de drie weer
standen zo zijn ondergebracht, dat ze direct door de opgebouwde koperen
contactblokken met elkaar zijn verbonden; alleen voor de aan te sluiten
onbekende weerstand blijven de bezwaren bestaan.

f-

;-

Hoewel in de eindformule, die op blz. 178 voor de brug van Wheat
stone werd afgeleid, alléén de vier weerstanden voorkomen, hebben toch
ook andere grootheden invloed op de gevoeligheid van de meting
en dus op de betrouwbaarheid van het resultaat. De gevoeligheid immers
wordt bepaald door de vraag, bij welke kleine waarde van het spannings
verschil tussen twee overstaande hoekpunten van de vierhoek de galvano
meter nog uitwijkt. Dit betekent niet alleen dat de eigenschappen van de
galvanometer zelf in aanmerking komen, maar ook dat b.v. de weerstand
R (fig. 260) in de batterijleiding de gevoeligheid van de meting beïn
vloedt. Als men deze weerstand verkleint, worden de stromen in de ver
schillende takken groter en daarmee ook het spanningsverschil, dat de
galvanometer aanwijst.
182
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Hetzelfde geldt voor de batterij: hoe groter de batterijspanning, des
te groter de gevoeligheid.
Verder is af te leiden, dat de gevoeligheid groter wordt, naarmate
de vier weerstanden meer van dezelfde orde van grootte zijn. De ge
voeligheid is het grootst, als de vier weerstanden aan elkaar gelijk zijn.
Wil men een verhouding instellen, dan verdient het aanbeveling de
galvanometer af te takken op de punten, waar ongelijke weerstanden
bij elkaar komen. De weerstanden, die samenkomen bij een aftakpunt
van de batterij, moeten ongeveer aan elkaar gelijk zijn. Hieruit volgt
tevens, dat verwisselen van batterij en galvanometer, hoewel het theore
tisch geen invloed heeft op de eindformule, toch geen aanbeveling ver
dient.
Inplaats van met batterij en gelijkstroom-galvanometer kan men ook
werken met een wisselstroombron in combinatie met b.v. een vibratiegalvanometer of een telefoon. Op deze metingen met wisselstroom
wordt in § 47 e.v. nader ingegaan.
d. De onsymmetrische brug. Voor verschillende doeleinden gebruikt men
de brug van Wheatstone als een schakeling, waarbij juist een
uitwijking van de galvanometer
B
wordt gewenst. Deze uitwijking is
Ol "Og
dan een aanwijzing, dat de brug niet
in evenwicht is öf dient voor het be
b
palen van de grootte van een der
Og
brugweerstanden. Men past dit o.a.
toe bij temperatuurmetingen (zie
o,
§ 88), onderzoek van gassen (zie a /
C
§ 91), in combinatie met rek' 03
strookjes en verder voor verschillen
de schakelingen die dienen voor aan
wijzing op afstand en voor regelinrichtingen.

Q.

03+0g

D

Een belangrijke vraag is daarbij,
hoe groot de stroom Ig door de
galvanometer is, wanneer niet is vol
E
daan aan de onder a afgeleide alge
Fig. 267. Onsymmetrische
wheatstonebrug
mene evenwichtsvoorwaarde. Aan
de hand van fig. 267 is dit nader
afgeleid. Hierbij zijn a, b en c vaste weerstanden, g is de galvanometerweerstand en x is een veranderlijke, eventueel de onbekende weerstand.
Toepassing van de tweede wet van Kirchoff levert:

lili-

E = I\.a + I\.b — Ig-b —
en:

4"

13.C — I l.A = Ig-g

+ Ig-x

(i)
(ii)
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Hieruit volgt:
Iz.c - h.a = h.b - Ig.b - I3.x - Ig.x = Ig.g
h.b-I3.x
g+b+x

zodat

(III).

Uit de twee vergelijkingen, die (I) bevat kan worden afgeleid:
/i =

E + Ig.b
E - Ig.X
en Iz =
c4x
a4 b

Voor Ig volgt dan na substitutie:
Eb 4 Ig.b2
a -f- b

E.x — Ig.X2
c -j- x

g+b+x
Na oplossing 3 vinden we:
-

Ia = E

b.c — a.x
a.b.c + a.c.g + b.c.g + x(a.b + a.c + b.c + a.g + b.g

Een veel voorkomend geval is de schakeling, waarbij a, b en c aan
elkaar gelijk zijn. Dan is
T _ F

9

U~X

a2 + 2ag 4- x(3a + 2g)

Wanneer x verandert met Ax = xo — x\ wordt de verandering van de
galvanometerstroom:
Alg = E

a2 4

a — x\
a — Xo
—E
a2 + 2ag 4 *i(3a + 2g)
4 ^(3u 4 2g)

Substitueren we: p — a2 4 2ag en q = 3a 4 2g
dan is:
a — x\
a — xo
AIn9 = E
-E
p 4 qx2
p 4 qx 1
.

Dit kan worden omgewerkt tot:
Alg = E

(aq 4 p)(xi—X2)
+ *2) 4- P2 + q2x\X2

In veel gevallen neemt men x\ = #.
Voor dat geval wordt als eindvorm gevonden:
Ax
(a2 4 2ag) 4 (3a 4 2g)*2
Het minteken wijst er op, dat voor waarden van x^ groter dan a de
galvanometerstroom van D naar A is gericht.
Alg = - E

§ 46. De brug van Thomson
Een uitbreiding van de brug van Wheatstone vormt de dubbele
184
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brug van Thomson (Lord Kelvin). In deze schakeling is de invloed
van de overgangsweerstanden veel geringer dan bij de brug van Wheatstone. Daardoor is deze schakeling in het bijzonder geschikt voor het
meten van zeer kleine weerstanden. De schakeling volgens Thomson
is getekend in fig. 268 en wel in de oudste uitvoering met schuifdraad
(CD).
D

B

{a)----|[h|---- ^ÖÏtfLP---- -—•>
Fig. 268. Brug van Thomson met schuifdraad
De vaste weerstanden R\, R2, Ri en R2 worden zo ingesteld, dat tussen
Ri en R2 dezelfde verhouding bestaat als tussen R\ en Ro. Vervolgens
regelt men R zo, dat de galvanometer niet meer uitwijkt. In dat geval
zijn de stromen in de weerstanden rechts van de galvanometer even
groot als die in de overeenkomstige weerstanden links; in de figuur is
dit reeds aangegeven. Bovendien hebben de punten P en Q gelijke poten
tiaal. Daaruit volgt:
tbaP = euQ of IRX + I1R1 = I2R1
(1)
en:
cacp = edQ of IR + I1R2 = I2R2
(2)
Stellen we de bovengenoemde verhouding:
Ri
Rï
R2
R2 = P
dan gaat vergelijking (1) over in:
IRX + I1PR2 = I2PR2'
(3)
Aan (2) en (3) wordt alleen voldaan door:
Rx = pR
Men geeft p een zeer kleine decimale waarde en kan dan, als de weer185
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stand van de schuifdraad per mm bekend is, de onbekende weerstand ge
makkelijk berekenen.
Dat in deze schakeling de overgangsweerstanden een veel geringere in
vloed hebben dan bij de brug van Wheatstone, is als volgt te verklaren:
De aftakkingen a en b, die voor de meting op de onbekende weerstand
AB worden gemaakt, krijgen een zo klein mogelijke overgangsweerstand, doordat er speciale aftakklemmen voor worden gebruikt. Als
deze schakeling wordt toegepast voor het meten van de weerstand van
korte stukken draad of kabel, worden bij a en b stevige aftakklemmen
gebruikt, die zo zijn ingericht, dat hun overgangsweerstand uiterst
gering is. Deze overgangsweerstanden kunnen dan ook worden ver
waarloosd ten opzichte van R\ en R\. De overgangsweerstanden van
de hoofdstroomketen in de punten A, B, C en D, waar de onbekende
weerstand en de schuifdraad met elkaar en met de batterij zijn ver
bonden, vallen geheel buiten de meetschakeling, vooral wanneer men
in C, evenals op de andere drie punten, een afzonderlijke verbinding
maakt. De overgangsweerstanden, die nog in C en d voorkomen, worden
opgeteld bij de grote weerstanden R2 en R2 waarop ze weinig invloed
hebben. Men mag deze brug dan ook als een precisiemeetschakeling
voor zeer kleine weerstanden beschouwen. Door het instellen van een
zeer kleine waarde voor de verhouding p kan de onbekende weerstand
in een aantal decimalen nauwkeurig worden bepaald.
In dit verband wordt er nog speciaal de aandacht op gevestigd, dat
met de brug van Thomson zéér zorgvuldig moet worden gewerkt omdat
een geringe overgangsweerstand reeds een aanzienlijke invloed kan
hebben tenopzichte van de zeer kleine te meten weerstand. In veel ge
vallen is de orde van grootte van Rx 0,0001 O, zodat een fout van 0,0001 Q
door het meemeten van een (zeer kleine) overgangsweerstand reeds
100% afwijking in het resultaat geeft. Men dient er dan ook eveneens
voor te zorgen, dat beslist geen verbindingsdraden bij Rx worden meege
nieten.
Om een zo groot mogelijke gevoeligheid te bereiken, moet men de
stroom I vrij groot kiezen, b.v. 5 tot 10 A. Bovendien moet de weer
stand van de doorverbinding tussen A en C gering zijn. Daardoor wordt
bereikt, dat bij een geringe afwijking in de decimale verhouding ten
gevolge van een kleine fout van de gebruikte weerstanden toch de in
vloed van de weerstand Rac op de uitkomst gering blijft. In de brug
van Thomson is de gevoeligheid het grootst, als in fig. 269.
Ri + R2^> Rac
en
Ri + R2
Rx + Rac + R
Bij enigszins ongelijke temperaturen van verschillende punten in de
schakeling kunnen thermostromen ontstaan, die de galvanometer doen
uitwijken. Deze invloed kan men elimineren door twee metingen te doen
met tegengestelde polariteit van de batterij. Van de gevonden resultaten
mag dan het gemiddelde worden genomen.
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De weerstand van het ingestelde deel van de schuifdraad moet nauw
keurig bekend zijn. Men kan de schuifdraad ijken door in fig. 268 Rx te
vervangen door een normaalweerstand. Men neemt daarvoor gewoonlijk
een weerstand van 10 Q, omdat dan de overgangsweerstanden zeker
kunnen worden verwaarloosd.
Rx

r-r-'innnr1

Rn

rLiuinr

r;

<a)—i|i|—/ïïrïïlnr—
Fig. 269. Brug van Thomson met regehveerstanden
Aan het gebruik van een schuifdraad zijn de bezwaren verbonden, die
reeds in de vorige paragraaf werden genoemd. Bovendien kan men in
het algemeen geen grote stroom in weerstandsdraden toelaten; verder
is de gevoeligheid van de instelling niet groot. Een verbetering geeft
de schakeling van fig. 269. Inplaats van de schuifdraad wordt een
vaste normaalweerstand Rn gebruikt, waarvan de waarde wordt
gekozen in verband met de
grootte van de te meten
weerstand en met de
stroom, die deze weer
stand kan verdragen. R\
en R\ zijn weerstandsbanken, die steeds op ge
lijke waarden moeten
worden ingesteld. Voor R*.
en R2 geldt hetzelfde. In
een bestaande uitvoering
zijn RienRi' kleine stop
penbanken met enkele
vaste waarden, die vóór
de meting op een geschikt
getal worden ingesteld, Fig. 270. Brug van Thomson (Feiten & Guillaume)
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terwijl R2 en R2 met elkaar gekoppelde krukken weerstanden zijn, zoals
in fig. 269 schematisch is aangegeven. De krukken weerstanden zijn
samengesteld uit twee stel van vier verschillende weerstandsgroepen,
telkens twee aan twee onder een gemeenschappelijke kruk. Met deze
bank kunnen ook grote weerstanden worden gemeten; daartoe behoeft
men slechts Rx en Rn te verwisselen. Fig. 270 toont de uitvoering van een
dergelijke meetbrug.
§ 47. De brug van Wheatstone voor wisselstroom
Zoals reeds in § 45, blz. 183 werd opgemerkt, kan men in de brug van
Wheatstone de combinatie van de batterij met de galvanometer ver
vangen door een wisselstroombron en een wisselstroomindicator.
Het spreekt vanzelf, dat in deze schakelingen in het algemeen de
impedantie wordt gemeten, die in grootte ook afhangt van de frequentie.
Als wisselstroombron kan een inductor I dienen (fig. 271); ook kan een

Fig. 271. Brug van Wheatstone voor wisselstroom

stemvork- of een buisgenerator (toongenerator) worden toegepast. De
beide laatste hebben dit voordeel boven de inductor, dat ze een zuiver
sinusvormige trilling opwekken; bij de toongenerator kan men boven
dien in de de regel frequentie naar believen instellen.
Een bezwaar van de eenvoudige schakeling met telefoon is, dat men
op het gehoor moet werken. Deze instelling is in het algemeen minder
gevoelig dan die met een galvanometer. Bovendien is het bijna nooit
mogelijk, de telefoon geheel „stom” te krijgen als een inductor wordt
gebruikt; deze geeft immers sterke hogere harmonischen. Zelfs kan, bij
gebruik van een van de genoemde generatoren, de aanwezigheid van
zelfinducties of capaciteiten of de inductiewerking van de draden onder
ling vervorming van de sinuskromme veroorzaken. Zodra ten gevolge
van onzuiverheid van de sinusvormige stroom hogere harmonischen
aanwezig zijn, is het evenwicht daarvoor een ander dan voor de grond188
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trilling. Men blijft dus steeds geluid horen en er moet zo goed mogelijk
worden ingesteld op minimum-geluid.
Voor nauwkeurige metingen wordt dan ook gebruik gemaakt van een
vibratiegalvanometer (§ 15), die bovendien nog het voordeel heeft dat
hij op de meetfrequentie kan worden afgestemd. Verder komen als indi
cators voor wisselstroom nog voor: de draaispoelgalvanometers met
thermo-omvormer of met gelijkrichter (§ 17) en de elektronenstraalindicator (zie fig. 277). Ook de elektronenstraal-oscilliscoop (§ 40) kan als
indicator worden gebruikt. Men legt dan de voor de galvanometer be
stemde brugspanning via een versterker aan de afbuigplaten van de
oscillograaf, zodat een sinuskromme wordt waargenomen, waarvan de
amplitude bij stroomloze brugtak tot nul moet afnemen. Een andere
methode is, de tijdbasisfrequentie veel groter te maken dan de frequentie
van de meetspanning. Men ziet dan op het scherm van de oscilloscoop
een netwerk, dat in hoogte afneemt als men de juiste bruginstelling
nadert.
Een meting, waarbij het noodzakelijk is, van wisselstroom gebruik
te maken, is het bepalen van de weerstand van een vloeistof.
Als daarbij gelijkstroom werd toegepast, zou elektrolyse optreden met
polarisatie als gevolg. De polarisatiespanning zou invloed hebben op
de stroomverdeling, dus op het evenwicht in de brugschakeling.
Er dient rekening te worden gehouden met de overgangsweerstanden
tussen de elektroden en de vloeistof. Daartoe kunnen twee metingen
worden gedaan voor verschillende vloeistofhoogten of voor verschillende
afstanden tussen de elektroden. Als de resultaten van elkaar worden
afgetrokken, komen de overgangsweerstanden niet voor in de uitkomst.
Wisselstroombrugschakelingen worden verder voor zeer veel meetdoeleinden toegepast. Voor meten van zelfinducties dient de eenvoudi
ge impedantieschakeling (§ 48b) en ook, de brug van Maxwell (§ 48c).
Verliesvrije condensatoren worden eveneens in een eenvoudige impedan
tieschakeling gemeten (§ 49b); capaciteit èn verlieshoek meet men in
de brug van Schering (§ 50). De brug van Wien (§ 51) dient voor me
ting van frequenties en geeft tevens de grootte van een onbekende con
densator aan. De coëfficiënt van wederkerige inductie en tevens die van
een zelfinductie vindt men met behulp van de brug van Heydweiller
(§ 52)
Wanneer in het algemeen in de vier takken van een brug van Wheatstone niet alleen ohmse weerstanden voorkomen, zoals in fig. 260 het
geval is, maar ook impedanties, dan kan, als de grootte van die impedanties met complexe vormen wordt weergegeven *), op soortgelijke wijze als
bij gelijkstroom een eindformule worden afgeleid. In fig. 272 b.v., waarin
willekeurige impedanties zijn getekend, geldt, wanneer men een impedan
tie in het algemeen voorstelt door R -j- jX:
x) Zie „Ludolph en Mesritz, Elektriciteitsleer”.
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Ii{Ri + ]X{) — IziRz + jX9)
en:

h(R2 + jX2) = J2(*4 + jXA)
waaruit volgt:
Ri -f- jX 1 _ R3 + jX3
R'i -f jX2
^4 + jX4 A
of in het algemeen:

Z2

^4

De eindformule heeft voor de
impedanties (mits complex opge
vat) dezelfde vorm als bij een gelijkstroomschakeling voor de weer
standen. De waarden van de onbe
kenden kan men berekenen door de
Fig. 272. Brug van Wheatstone met
impedanties
vergelijking te splitsen in één voor
de reële termen en één voor de com
plexe. Daartoe dient de vergelijking te worden omgewerkt tot de alge
mene vorm:
A+jB = C + jD
waarna gesteld kan worden:
A = C en B = D
In ons geval wordt de uitwerking:
(Ri -f jX1) (R4 + jX4) = (R2 + jX2) (RZ + jX3)
RiRa - X\XA + i(XxRA + RiXa) = R2R2 - X2XZ + j(XzR9 + R2X3)
Gelijkstelling van de reële termen geeft:
R\Ra - XiXi = R2R3 - X2XZ
en van de imaginaire:
XiRa -f RiXa = X2RZ + R2Xz
Wanneer, zoals in fig. 272, in een of meer takken capaciteiten voor
komen, kan 'men de rectantie X van de condensator een negatief teken
geven.
Voor de schakeling van fig. 272 kunnen de eindvergelijkingen dus
worden geschreven als:
1
R1R4 +JX1.X4 = R2R3 + X2XZ
en

— XiRA -\~lRiXa = — X2Rz + R2Xz
In veel gevallen is het eenvoudiger voor een capaciteit direct in te
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1

voeren — ƒ —— of . - en voor een zelfinductie + j(oL. Voor fig. 272
coL
ywC
gaat de algemene vergelijking
Z\.Z\ — Zz.Zz
dan over in:
(*

-; (oC 1

^ (^4 + jcoL/i) =

1 ^ (#3 + j(»Lz)
^ (0C2

Deze vorm kan dan verder worden uitgewerkt en gesplitst in een reëel
en een imaginair gedeelte.
Het instellen van de nulstand van de galvanometer is niet zo een
voudig als bij gelijkstroom. Doordat de wisselstromen in de takken fazeverschuivingen hebben ten opzichte van de spanningen, moet niet alleen
een bepaalde weerstandsverhouding, maar ook een bepaalde reactantieverhouding worden ingesteld. Dit betekent, dat er moet worden gezorgd
dat de potentialen van de punten A en B gelijk van grootte èn op elk
ogenblik met elkaar in faze zijn. Daartoe dienen in de regel twee groot
heden inplaats van één te worden geregeld. In de volgende paragrafen
worden verschillende toepassingen van de wisselstroombrug behandeld,
waarbij ook de methoden van instellen ter sprake komen.
Bij dergelijke wisselstroom-brugschakelingen kan zich het geval voor
doen, dat geen evenwicht mogelijk is. Bij het opstellen van de eindvergelijkingen kan men dit reeds nagaan. Als b.v. in fig. 272 de takken AB
en CD worden verwisseld, wordt een van de beide eindvergelijkingen
X1R4 -{- R1X4 = — X0R3 — R2X2

waaraan niet kan worden voldaan.
Ook uit het brugschema kan dit worden nagegaan, als men voor de
verschillende takken een vectordiagram tekent. Daarbij zal 'moeten
blijken, dat de vectoren van de spanningen Eab en Ead met elkaar
samenvallen en eveneens die van Ebc en Ecd. Bovendien zal in fig. 272
I\ moeten voorijlen bij Eab en ook bij Ebc, terwijl daarentegen I2 naijlt
bij EAd en bij Edc• Alleen wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan,
mag men verwachten, de galvanometer op nul te kunnen stellen.
§ 48. Meten van zelfinducties in de brug van Wheatstone
Zelfinducties kunnen met gelijkstroom zowel als met wisselstroom
worden gemeten.
a. Meten met gelijkstroom. Hiertoe wordt de schakeling van fig. 273
toegepast. Lx is de coëfficiënt van zelfinductie van de te meten spoel,
R\ de weerstand van die spoel. L2 is een normaal-zelfinductie met eigen
weerstand R2. De overige weerstanden zijn niet-inductieve weerstandsbanken.
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Men stelt nu eerst de waarden
van de weerstanden Ri, R2,
Rz en R4 met gesloten scha
kelaar Si zó in, dat de galvano
meter stroomloos is. Voor de
ohmse weerstanden in de vier
takken geldt dan:
Ri + Ri
R*
■ (A)
R2 *t~ Ri'
R4
De weerstand R2 zal in de
regel bekend zijn, zodat R\ kan
worden berekend.
Daarna laat men So gesloten
en brengt men weer zodanige
veranderingen in de waarden
van de weerstanden aan, dat
bij inschakelen van de stromen
door sluiten van Si zowel als
Fig. 273. Meten van .een zelfinductie in de
bij verbreken van de stromen
gelijkstroombrug
door het openen van Si de
galvanometer in rust blijft.
Hierbij doen de zelfinducties hun invloed gelden (vgl. §45, blz. 179)
doordat bij in- en bij uitschakelen van Si zelfinductiespanningen optreden.
Alleen wanneer gedurende de daarbij optredende stroomveranderingen het
potentiaalverschil tussen B en D steeds nul is, blijft de galvanometer
voortdurend stroomloos.
Aan deze voorwaarde wordt voldaan, wanneer de tijdconstanten x)
van de ketens twee aan twee gelijk zijn, dus wanneer:
Lx
U
R2
+ R2
Ri + Ri

of:
Lx _ Ri + Ri _ R3
(B)
Z»2
R2 ~b R2
R4
Dit is als volgt aan te tonen:
De momentele waarde van de stroom in de tak AB bedraagt gedu
rende het toenemen van de stromen in de brug, nadat de schakelaar
Si is gesloten:
Eab
Ri + Rï
en die van de stroom in de tak BC:
Hjnom

Hmom

Ebc
R 2 + R2

(■

Ri+RÏ(\

—e

--- £

x) Zie ,,Ludolph en Mesritz, Elektriciteitsleer”.
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Uit het feit dat de galvanometertak stroomloos blijft, volgt:
Eab — Ead = ^2^3 en Ebc = Roe =
Substitutie van deze waarden in het bovenstaande tweetal gelijk
heden en gelijkstelling van de tweede leden daarvan geeft:
Ki+7?i' ,\

I0R3

R1 + Ki

—- £

I2R4

+ ^2

r(‘

— £

_ U0 + R2 t
)
A2

De factoren, waarmee 12 in de beide breuken wordt vermenigvuldigd,
zijn volgens het voorgaande even groot, dus moeten ook de tijdcon
L
van beide exponenten eenzelfde waarde hebben.
stanten
Om de galvanometer voortdurend stroomloos te houden, moet dus
aan twee voorwaarden worden voldaan. Ten eerste dienen de tevoren
ingestelde verhoudingen van de ohmse weerstanden gelijk te blijven (verRi + Rï
gelijking A) en ten tweede moet men de verhouding
zo lang
R2 + R2'
veranderen totdat aan vergelijking B is voldaan. Dit is alleen mogelijk,
als men steeds twee weerstanden tegelijk verandert. Daarvoor kan men
R2 en R4 kiezen. Er is dan steeds enige berekening nodig wegens de
grootte van R2 die niet kan worden veranderd. In de voor dit doel ge
bouwde banken is bij de regeling daarmee rekening gehouden.
b. Meten met wisselstroom; impedantiebrug. Hiertoe kan dezelfde
schakeling worden toegepast als in fig. 273 voor de gelijkstroommeting is
gegeven, doch batterij en gelijkstroomgalvanometer zijn dan resp. te
vervangen door een wisselstroombron in combinatie met een telefoon,
een vibratiegalvanometer of een andere indicator.
Eerst bepaalt men met gelijkstroom zo nodig het evenwicht tussen de
ohmse weerstanden, om, wanneer de weerstand van de onbekende spoel
niet gegeven is, de juiste verhoudingen te kunnen instellen. Vervolgens
maakt men op dezelfde wijze als bij gelijkstroom evenwicht, door telkens
twee weerstanden te veranderen. Als nu de brugtak stroomloos is voor
wisselstroom, geldt:
I1Z1 = ^2^3

en
hZo = I2R4
waarin dan
Zi = V{Ri + Ri)2 + Xab2 en Zi = V(R2 + i?a')2 + AV
of ook:
Zi = (R\ + i?i/) + 'jX 1 en Z2 — (^2 -b ^2#) 4" jX2
In de takken AD en DC komen alleen ohmse weerstanden voor, zodat
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in het eerste stel vergelijkingen van blz. 190 X3 en X4 nul gesteld kunnen
worden. We vinden dan:

(*i + RflR* = {R* + *2#)*3
en
X1R4 = X2R3
=

zodat:
*1 _ ^3

X2

Ra

en dus ook:
Lx _ R3
Lo
Ra
waaruit Lx kan worden berekend.

A

C

c. Brug van Maxwell. Er zijn
nog een aantal andere wisselstroombrugschakelingen voor het
meten van zelfinducties; een van
de veel toegepaste is de brug
van Maxwell (fig. 274). Hierin
is L de te meten zelfinductie; Ro
is de ohmse weerstand ervan. Voor
stroomloze galvanometer geldt
nu:
-1
R1R4 =

R3

F (^2 + ]°JL)
!
R3- ojC 3

. R1R4
R1R3R4 _ — j (oC 3
R3L
. R2R3

of:

^7^

u>C 3

Fig. 274. Brug van Maxwell

= "1 UcT + c3
Hieraan wordt voldaan door:
R3L
= R1R2R4 mèt
C3

R\Ra
(0C3

R2R3
coC 3

zodat:
L = R1R4C2

en

Ro =

^1^4

R3

d. Ohmse weerstand en wisselstroomweerstand 1). Als niet de coëffix) Vgl. Ludolph en Mesritz „Elektriciteitsleer”.
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ciënt van zelfinductie moet worden bepaald, maar de inductieve reactantie Xi, = coL, vindt men een uitkomst, die afhangt van de frequentie;
er moet in dat geval worden gemeten met de frequentie, waarvoor men
Xl wenst te meten.
Als de spoel, waarvan men X of L gaat meten, een ijzeren kern heeft,
doet zich nog een tweede moeilijkheid voor. Stel dat voor een te meten
spoel zonder ijzer (en met te verwaarlozen elektrostatische hysteresisverliezen en wervelstromen in de windingen) aan de hiervoor afgeleide
evenwichtsvoorwaarden is voldaan en dat men vervolgens een ijzeren
kern in die spoel schuift, dan wordt de zelfinductie groter. Dit zou een
voudig een nieuwe instelling vereisen van Rz en R4 volgens de voor
waarde :
Lx _ R3
Bovendien echter ontstaan er in het ijzer hysteresis- en foucaultstroomverliezen*), die een stijging van de ohmse weerstand voor wisselstroom
veroorzaken. Men moet dan een nieuwe meting voor de ohmse weerstand
van de spoel doen met gelijk- en met wisselstroom. Uit het verschil van
deze twee metingen volgt de z.g. verliesweerstand van het ijzer; dat is
de toeneming van de ohmse weerstand, als in plaats van gelijkstroom
door de windingen een wisselstroom wordt gevoerd.
De eenvoudigste manier van werken is, dat men zowel de weerstandsverhouding als de weerstand Ri' regelt, totdat de brugtak stroomloos is.
§ 49. Meten van capaciteiten in de brugschakeling
Evenals zelfinducties, kunnen ook capaciteiten zowel met gelijkstroom
als met wisselstroom worden gemeten.
a. Meten met gelijkstroom. De gelijkstroomschakeling is gegeven
in fig. 275. Als de schakelaar S in
stand 1 staat, worden de te meten
condensator Cx en de normaalcondensator Cn geladen; zet men S in
• stand 2, dan worden zij ontladen. In
beide gevallen loopt de laad- resp.
ontlaadstroom over de weerstanden
Ri en
Voorwaarde is dat de gal
vanometer gedurende laad- en ontlaadtijd niet uitwijkt. Daaraan is
voldaan, wanneer de tijdconstantenx)
van de beide ketens even groot zijn.
!) Zie „Ludolph en Mesritz, Elektrici
teitsleer".

A

—lllll,l,ll—r* s
Fig. 275. Meten van een capaciteit
in de gelijkstroombrug
195

C XII, § 49
De stromen in de verschillende takken hebben in het algemeen als mo
mentele waarden:
E
— ---- cc
‘mom —

cr

hetgeen zowel voor de laadstroom als voor de ontlaadstroom geldt.
Hierin is E de eindwaarde, resp. de beginwaarde van de condensatorspanning dus:
t

Eac

~rTe

^lmom

CxRi

(i)

en:
Eac
R2 E

l2moni

/
(2)

Cnlio

Wanneer B steeds een even hoge potentiaal heeft als D, is verder:
Ro
i 1-momR 1 — l'ZmomRz

^1 mom

^2 mom

Substitutie in vgl. (1) levert:
i

^2mom

of:

=

Ri

l2„l0m =

C,Ih

Ri
Eac
R2 €

l
CxRi

(3)

Uit (2) en (3) is direct te zien, dat de tijdconstante r — CR voor de
twee takken eenzelfde waarde moet hebben, dus: CXR\ = CnRo waaruit
R2
. Dit is een vergelijking, die in vorm overeenkomst heeft
volgt :-pr- =
n

met die bij de brug van Wheatstone voor weerstanden, maar waarin één
van de verhoudingen omgekeerd is.
De meting veroorzaakt grote moeilijkheden, wanneer de condensato
ren niet verliesvrij zijn, omdat een uiterst zwakke verliesstroom door de
isolatie reeds een uitwijking van de gevoelige galvanometer tot gevolg
kan hebben.
b. Meten met wisselstroom; impedantiebrug. Voor dit doel bestaan
diverse schakelingen. Wanneer er sprake is van verliesvrije conden
satoren is de meting zeer eenvoudig. Moet met de verliezen rekening
worden gehouden, dan kan b.v. de brug van Schering worden gebruikt
(§ 50). De capaciteitsbrug van Wien (§51) dient meer speciaal voor het
meten van frequenties; er kan echter ook een condensator mee worden
gemeten.
De eenvoudige schakeling voor verliesvrije condensatoren is die van
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fig. 276. Hiervoor geldt als evenwichtsvergelij king:
1
Ri __ Xx
(oCx
R2
X2
1
(oCn

, , Cx
R2
R2
R,
waaruit volgt: -pr- = -5—
O»
1
Deze meting is gemakkelijk uit
-0^0voerbaar in de getekende schake
Fig. 276. Meten van een capaciteit in
ling met schuifdraad.
de wissclstroombrug
Een bijzonderheid van deze scha
keling is nog, dat de gevoeligheid af
hangt van verschillende omstandigheden. In de schakeling van fig. 276
is de wisselstroombron belast door een schuifdraad parallel geschakeld
met twee condensatoren. De schuifdraad heeft in. het algemeen een
weerstand, die veel kleiner is dan de reactantie van de condensatoren;
de totale uitwendige weerstand voor de stroombron is dus gering. Ver
schillende toestellen (b.v. een stemvorkgenerator) hebben de eigen
schap dat een sterke belasting vervorming van de afgeleverde wissel
stroom veroorzaakt, wat in ons geval betekent, dat het moeilijk is de
brug in te stellen, omdat het geluidsminimum nog vrij sterk hoorbaar
blijft (vgl. blz. 188). Verwisselt men echter in de getekende schakeling
telefoon en stroombron, dan is dit bezwaar weliswaar opgeheven, maar
nu is de telefoon parallel geschakeld met de kleine weerstand van de
schuifdraad, zodat zijn klemspanning te gering kan zijn om goed instellen
mogelijk te maken. Tussenschakeling van een versterker kan hier ver
betering brengen.
Welke van de twee schakelingen in een bepaald geval de voorkeur
verdient, kan steeds het best door proberen worden uitgemaakt.
In fig. 277 is een meetbrug afgebeeld, die ingericht is voor het meten
van weerstanden, zelfinducties en capaciteiten met wisselstroom. Het is
een brug van Wheatstone, die wordt gevoed met 50 Hz uit het net,
doch die ook met behulp van een hoogfrequentgenerator bij andere
frequenties kan worden gebruikt. Een omschakelknop zorgt voor het
inschakelen van vergelijkingsweerstanden of -capaciteiten, die voor ver
schillende meetgrenzen ook verschillende waarden hebben. De galva
nometer is vervangen door een kathodestraalindicator, waaraan de ver
sterkte brugspanning wordt gelegd.
§ 50. Brug van Schering
Wanneer een condensator niet verliesvrij is (onvolkomen condensator),
kan het de bedoeling zijn, naast zijn capaciteit vooral ook de verlies
hoek te bepalen. De condensator (fig. 278) kan worden opgevat als een
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Fig. 277. Universele wisselstroommeetbrug (Philips)

capaciteit C, parallel geschakeld met een ohmse weerstand R, welke
laatste dan de weerstand van het diëlektricum voorstelt. Uit het vectordiagram van fig. 279 blijkt, dat de stroom I minder dan 90° bij de spanJc4"j J
C
Jc
5j

HJLTUlTlr"r
R

E

E
Jr

Fig. 278. Vervangingsschema
voor een onvolkomen
condensator

Fig. 279. Vectordiagram van een onvol
komen condensator

ning vóórijlt. Dit verschil wordt aangegeven door de hoek <5, die de
verüeshoek wordt genoemd. Uit dit vectordiagram is af te leiden:
+ .

Ir

E
R

XC

tg Ó = 7^" = ~Ë~ = ~R~
Xc
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waaruit volgt:
R=

1
o)C tg ö '

Het energieverlies in het diëlektricum bedraagt:
E2
Pv =
= E2ojC tg <5
De capaciteit C van een condensator kan steeds worden opgevat als
het produkt van de diëlektrische constante e met een term, die bepaald is
door vorm en afmetingen van de condensator x).
We kunnen dus schrijven C = erC0 waarin C0 de capaciteit is van de
S
condensator met het luchtledige als diëlektricum. (C0 = e0
voor
vlakke condensator).
De vergelijking voor de diëlektrische verliezen gaat dan over in:
Pv = E2(oC0er tg <5
Men noemt er tg <5 het verliesgetal van het isolatiemateriaal in
de condensator.
Om de capaciteit zowel als tg ö te meten, moet men een dubbel even
wicht instellen; voor deze meting gebruikt men de brug van Sche
ring (fig. 281 en 282). Deze schakeling is niet alleen van belang voor

f

:

i

Él
c ö3
Fig. 280. Precisiecondensator
(Hartmann & Braun)

-J:

'J

Fig. 281. Meetcel met brug van
Schering (Hartmann & Braunj

x) Zie „Ludolph en Mesritz, Elektriciteitsleer”.
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het onderzoek van condensatoren, maar heeft vooral grote betekenis
voor het bepalen van de verlieshoek van isolatiematerialen.
Daarbij worden, als het materialen in plaatvorm betreft, proefstukken
tussen twee condensatorplaten gebracht. Een belangrijke toepassing
vindt de brug van Schering verder bij het meten van de diëlektrische
verliezen in isolatoren van allerlei vorm en in kabels en ook voor
het bepalen van de plaats van een kabelfout. In de laatste gevallen
wordt de kabel zelf als condensator in de schakeling opgenomen.
Bij deze toepassingen is C de capaciteit van de condensator, gevormd
door de platen of polen, waartussen zich het te onderzoeken isolatie
materiaal bevindt en er tg ö het verliesgetal van het te onderzoeken iso
latiemateriaal of de te onderzoeken kabel.
In fig. 282 is C de capaciteit van de te meten condensator; R is zijn

I

i

I*

T
i

Fig. 282. Hoogspanningsbrug van Schering

verliesweerstand. Verder zijn in de schakeling de weerstanden R2 en Rz
opgenomen, die capaciteitsvrij en inductievrij zijn, benevens een regel
bare condensator C2 en een verliesvrije normaalcondensator Cn. Hier
voor gebruikt men gewoonlijk een condensator met gas onder druk
(fig. 280; zie ook § 2d). Voor voeding dient een hoogspanningstransformator T, wanneer met hoogspanning moet worden gemeten. Dit is
vooral het geval, wanneer de verlieshoek van een isolatiemateriaal moet
worden bepaald; deze meting moet steeds bij een voorgeschreven span
ning (de bedrijfsspanning of een veelvoud daarvan) worden verricht.
Ook de frequentie, waarbij wordt gemeten, moet gewoonlijk overeen
komen met de later in bedrijf toe te passen waarde. De galvanometer
is een vibratiegalvanometer; deze en het regelbare gedeelte van de
schakeling zijn door de condensatoren C en Cn gescheiden van de hoogspanningskant van de voedende transformator, zodat de potentiaal van
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de galvanometer en van het geaarde rechtergedeelte van de schakeling
slechts zeer weinig van de aardpotentiaal verschilt, wat aanraking dus
gevaarloos maakt. Bovendien is het hoogspanningsgedeelte afgeschermd;
deze afscherming is in fig. 282 met stippellijnen aangegeven. Men beoogt
er een grotere veiligheid mee, en verder wordt de onderlinge capacitieve
beïnvloeding van de takken vermeden.
Om de galvanometer in de nulstand te brengen, moeten nu R$ en Ci
worden geregeld. Regeling van één van beide veroorzaakt een minimumuitwijking, die door regeling van de andere op nul kan worden gebracht.
De gevoeligheid wordt verder geregeld door de transformator T, die vaak
als regeltransformator wordt gebouwd en waarvan de secundaire spanning
geleidelijk op de voorgeschreven eindwaarde wordt gebracht.
De algemene vergelijking van de brug van Wheatstone, waarop ten
slotte die van Schering een variatie is, kan nu worden toegepast voor de
complexe impedanties in de vier takken. Dit levert:
Zi X Zui = Zu x Ziv.
Hierin is Z\ =

1
jcüCn

; Zin = Rz

1
Rz
JCoC 2
Zn =
1
j(oC 2
Evenzo:

Zjy =

R2
1 -}- 'jcoCzRz

R
1 + jojCR

De brug vergelijking wordt dus:
1
Rz
jcoCn *

R
1 + 'jtoCzRz * 1 + jcoCR
*2

of:
R2R. jcoCn = (1 •+ jwCzRz) (1 + jojCR)Rz
RRo
„ =1 — (0-CC2RR2 4“ 10JC0R2 4~ jcoCR
Rz
Het reeële gedeelte hierin is:
JcoCn

ojtCCoRRz

Nu is (zie blz. 198) tg 6 =

= 1

\
zodat uit de meting wordt gevonden:
coCR
tg 8 = co C2R2

In een complete scheringbank kan men dus bij de regelknop voor de
condensator C2 een schaalverdeling aanbrengen, waarop tg <5 direct kan
worden afgelezen, zodat ook het verliesgetal kan worden gevonden.
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Wenst men tevens de grootte van de onbekende condensator te be
rekenen, dan kan gebruik worden gemaakt van het imaginaire deel van
de vergelijking; dit geeft:
RR2
= (0C2R2 4~ coCR,
Rs
waarvoor ook kan worden gezet:
0)Cn

1
CnR2
= tgó + tgó
CR3 tg ö
C11R2
- = 1 + tg 2Ö
CR 3
De onbekende capaciteit vindt men dus uit:
Cn

*2

C~ R3' 1 +tg2s
Wanneer de capaciteit niet nauwkeurig bekend behoeft te zijn, verwaarloost men de verlieshoek, zodat:
R2
C = C”i?3
Dit laatste resultaat is als een bijkomstig resultaat van de brug van
Schering op te vatten; men kan het op veel eenvoudiger manier vinden
als men in een brug van Wheatstone voor wisselstroom de capaciteit
als verliesvrij beschouwt.
§ 51. Meten van frequenties in de brug van Wien
Deze brug (fig. 283) dient voor frequentiemeting, maar levert tevens
de grootte van een der condensatoren. De brug kan tevens worden ge
bruikt voor het bepalen van de plaats van de fout in een defecte kabel
(§ 84). De algemene brugvergelijking wordt:
*2

Rz

jcoC2
1
R2 + j(oC2

Ra

{Rl + l^c:)

Ra
r2r2
= RiRa + jcoC 1
‘JOJR2C2 + 1
Deze vergelijking kan verder worden uitgewerkt, waarna uit het reële
gedeelte ontstaat:
1
co2 =
R1R2C1C2

of:
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B
Oi
R?=0
Ri

ii

©

03

C
Ls
M

Ra

0a

Lp

C3
D

0t +0a

------------------- P'AjtJZÉ-------Fig. 283. Brug van Wien

Rp

Fig. 284. Brug van Heydweiller

dus is de frequentie van de wisselstroombron, waarmee de brug wordt
gevoed te berekenen uit:
1
/2 = 4ti2RiR2CiC2
Is Ci een onbekende condensator, dan volgt uit het imaginaire deel
van de hoofd vergelijking:
Ci =

R2R4
R3R2 — R1R4

C2

Wanneer C2 niet bekend is, maar / wel, dan kan nog worden gevonden:
C i2 =

R*
(R2R3 — 7?li^4)I?lCU2

§ 52. Meten van de coëfficiënt van wederkerige inductie in de
brug van Heydweiller
Deze brug (fig. 284) dient in hoofdzaak voor het meten van M, maar
levert tevens de zelfinductiecoëfficient van een der twee spoelen waaruit
M is samengesteld. De brug wordt ook uitgevoerd voor metingen met
een ballistische galvanometer (brug van Carey-Foster). We behandelen
hier alleen de brug met wisselstroom-nulmethode, zoals die door Heyd
weiller is aangegeven.
De punten B en C van de brug vallen in werkelijkheid samen; duide
lijkheidshalve is hier echter een verbindingsdraad zonder weerstand
getekend. De stroomverdeling bij stroomloze galvanometer is in de figuur
aangegeven.
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De weerstand van elk der spoelen Lp en Ls is voorgesteld door resp.
Rp en Rs. Bovendien is een weerstand R' voorgeschakeld aan Rs; ge
makshalve is R' -f- Rs = R gesteld.
Bij gelijke spanningsverliezen in AB en AD geldt:
hRi
of:

h

= h{R3 + ik)
1

~

+ jcoRiCz

)

(I)

Van de tak DC moet de klemspanning evengroot zijn als die van BC
en aangezien Esc = 0 moet ook Edc nul worden. Dit wil zeggen, dat
de som van het spanningsverlies in R en de zelfinductiespanning in Ls
evengroot moet zijn als de spanning, die (I\ -f I3) door Lv induceert
in Ls, dus:
Iz(R — jojLs) = j(oM(Ii — 13)
(II)
Substitutie van (I) en (II) geeft:
M
+ jcoM (1 + -g-)
R -f- ]0)LS =
R1C3
Het reële deel hiervan is M = R1RC3.
Verder volgt uit het imaginaire deel:
Ls
§ 53. Meten van aardweerstanden
Aardverbindingen, zoals die in allerlei installaties voorkomen, behoren
een lage weerstand te hebben. Dit geldt voor aardverbindingen, die
in hoog- en laagspanningsinstallaties dienen om het optreden van gevaar
lijke spanningen op het metaal van machines en apparaten te beletten,
voor aardverbindingen voor telegrafiedoeleinden, voor bliksemafleiders
enz.
Aangaande de laatstgenoemde toepassing zijn belangrijke gegevens
vastgelegd in de „Voorschriften voor bliksemafleiders”, samengesteld
in opdracht van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland
en opgenomen in normblad N 1014. Hierin worden bovendien aanwij
zingen gegeven aangaande de wijzen van meten der aardweerstanden
of verspreidingsweerstanden, en aan N 1014 zijn de hierna te behan
delen principiële gegevens dan ook ontleend.
Men kan voor de meting gebruik maken van een stroom-spanningsmethode (spanningsverliesmethode; vgl. § 44 en 82), waarbij de stroom
door de aardweerstand en het er in optredende spanningsverlies worden
gemeten. Deze en volgende metingen behoren met wisselstroom te
worden uitgevoerd, omdat bij het werken met gelijkstroom elektrolyse
en dus polarisatie zou optreden. Een belangrijk bezwaar van verschil204
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lende eenvoudige meetschakelingen is bovendien, dat steeds een hulp
aarde moet worden aangebracht, zodat men een extra-weerstand in
voert, waarvan de grootte
niet bekend is. Men past dan
ook bij voorkeur een scha
_____h.
i.
keling toe, waarin de weer
stand van de hulp-aarde
kan worden geëlimineerd.
Daartoe is vaak nog een
T
tweede hulpaarde nodig.
1/ \2
Beter dan de spannings0 overliesmethoden zijn de
brug van Wheatstoneschakelingen. Een voor
B
c
A
beeld hiervan geeft fig. 285.
Hierin is A de aardplaat, Fig. 285. Brugschakcling voor het meten van
waarvan men de aardweer- aardweerstandën
stand Ra wil meten; B en
C zijn hulp-aarden met aardweerstanden Rb en Rc.
De verbinding naar B is opgenomen in de brugtak en voert dus geen
stroom, zodat Rb niet in de eind vergelijking voorkomt. Staat de omschakelaar in stand 1, dan worden de weerstanden Ra en Rc + R niet elkaar
vergeleken, zodat bij minimum geluid in de telefoon:

<D-

Ra
h
= —j— stel = p.
h
Rc + R
In stand 2 van de omschakelaar wordt Ra + Rc vergeleken met R.
Is nu de op de schuifdraad ingestelde verhouding voor stroomloze telefoon
11'
~r~r dan is:
h
h'
Ra + Rc
R
stel = q.

W

Hieruit volgt voor de gezochte aardweerstand:
Ra = P p+

i R

In deze eindvorm komen de weerstanden van beide hulp-aarden B en C
niet voor.
Hoewel de meting betrouwbaar lijkt, is zij dat slechts onder bepaalde
voorwaarden. In de eerste plaats moeten de onderlinge afstanden tussen
de drie aardverbindingen vrij groot zijn. Men geeft gewoonlijk aan, dat
deze afstand ten minste 8 meter moet worden genomen. De reden hier
voor is, dat zich de „stroomlijnen'’ van de aardverbinding uit naar alle
richtingen verspreiden, zodat de stroomdichtheid en de weerstand dicht
bij de aardplaat of buis groter zijn dan op enige afstand. Men mag aan205
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nemen, dat de stroom op een afstand van ca. 8 m in de bodem geen weer
stand van betekenis meer ondervindt.
Vaak neemt men zekerheidshalve bij deze en volgende meetschakelingen een onderlinge afstand van 20 meter. Indien de te nemen aardelektrode een buis is, moeten de elektroden een onderlinge afstand hebben,
die in elk geval groter is dan de lengte van die buis. In de voorgaande
meting maakt men bovendien nog
een vrij grote fout als de drie aardweerstanden niet ongeveer van de
zelfde orde van grootte zijn (vgl.
§7c, blz. 51).
Een drietal schakelingen van
meetbruggen voor praktisch gebruik
wordt in de genoemde voorschriften
speciaal aanbevolen:
le. Meting met kruisspoelmeter (Meg-toestel, oorspronkelijk Megohmmeter; fig. 286 en 287).
Van de in het toestel onderge
brachte generator G wordt het anker
gedraaid door middel van de kruk.
Fig. 286. Aardmcg
De geleverde gelijkstroom I1 gaat
(Evershed & Vignoles)
door de kruisspoelmeter en wordt
door een op de as gemonteerde poolwisselaar P omgezet in een wisselstroom IT die over de te controleren
aarde A en de hulpaarde C wordt gevoerd. De weerstand van C beïnvloedt
alleen de sterkte van de stroom, dus wèl de gevoeligheid van de meting,
maar niet het resultaat. De tweede spoel van de kruisspoelmeter heeft
een grote weerstand en voert
O2
als
spanningsspoel een
0
stroom 12 evenredig met het
spanningsverlies, dat I\ ver
oorzaakt in de aardweerG
stand Ra. Tussen A en Bis
een gelijkrichter geschakeld,
die de afgetakte wisselstroom
I2 omzet in een gelijkstroom
o\
ƒ2- Doordat de spannings
/////////////,
spoel een hoge weerstand s/s/////
heeft, oefent de weerstand
v£.n de hulpaarde B geen
c
A
B
invloed op de meting uit. Fig. 287. Meting van een aardweerstand met de
De kruisspoelmeter geeft kruisspoelmeter
dus het quotiënt aan van
I2 en Ii (zie § 18); dit quotiënt is evenredig met de gezochte aardweerstand van A.

0

////////////////SS///S.

-tb-
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2e. Behrend-schakeling (fig. 288). Dit is feitelijk een compensatieschakeling (vgl. § 54). Ook hier levert de generator G een wisselstroom I
door de aardverbindingen.
T
Met behulp van een stroomtransformator T wordt een
E
spanning E, die evenredig is
met de aardstroom, gelegd
aan een weerstand R met
schuif-aftakking. Wanneer
R
de schuif zo wordt ingesteld,
h
kJ
dat het afgetakte deel Ei
E,
van de spanning even groot
VG
is als de spanning, die I ver
oorzaakt tussen AenB, dan
is de telefoon of galvano
A
B
meter G stroomloos en is
C
Ei = IRa. Immers, doordat
J
J
de galvanometertak geen
Fig. 288. Behrend-schakeling voor het meten
stroom voert, veroorzaakt
van aardweerstanden
Rb geen spanningsverlies.

<D

h

en, daar E evenredig is met I, is Ra bel\ ~r h
kend. De weerstand van de hulp-aarde C heeft ook hier slechts een ge
ringe invloed op de gevoeligheid van de meting.
Nu is dus IRa = E

3e. Wouda-schakeling (fig. 289 en 290). Deze schakeling heeft veel
overeenkomst met de voor
R
J
gaande ; echter zijn R en T
Tjmjirmnnnjb—van plaats verwisseld. De
Rl
galvanometer is stroomloos
als: R\IT = IRa waarin T
de transformatieverhouding
T
—AAA/V—
van de transformator voor
stelt. De stand van het
schuifcontact is dus een di
6
recte maat voor de grootte
''///SS///,.
w/ssm*.
van de aardweerstand.
De generator G is een trilC
B
A
generator, die wordt gevoed
door een zakbatterij en die
Fig. 289. Wouda-schakeling voor aardweermen
in werking stelt door het
standsmeting (NIEAF)
drukken op een knop. Met
de triller van G is een tweede contact verbonden, dat de galvanometer
telkens gedurende een halve periode kortsluit; de draaispoelgalvanometer voert dus uitsluitend gelijkstroom.
Men verandert de meetgrens door om te schakelen op verschillende

©
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secundaire aftakkingen van T en
tegelijkertijd weerstanden paral
lel aan R te schakelen, zodat I
een geschikte waarde blijft be
houden.
De schaal om de instelknop is
direct in ohms geijkt en de af
lezing behoeft alleen te worden
vermenigvuldigd met de inge
stelde meetgrens.
4e. Aardweerstandsmeters
met netvoeding. In nieuwere
uitvoeringen van deze meters
leidt men over de te controleren
aarding een stroom van aanzien
lijke grootte, zodat de weerstand
wordt gemeten bij een toestand,
die met een aardsluiting over
eenkomt.
Fig. 290. Wouda-aardweerstandsmeter
Van een dergelijke meter geeft
(NIEAF)
fig. 291 de beginselschakeling. De
meter kan worden gebruikt in
netten met geaarde nul. Is er geen nulleider, dan kan worden aangesloten
op een tweede hulpaarde of op de waterleiding, mits de afstanden ervan

MM

L

B

A

Fig. 291. Aardweerstandsraeter met netvoeding (NIEAF)
tot de te meten aarde en tot de hulpaarde groot zijn. Er is een glimlampje
aangebracht waarmee in een net mèt nulleider wordt gesignaleerd of de
juiste aansluiting is gemaakt; als dat niet het geval is, gaat het lampje
oplichten. Wordt op de knop gedrukt, dan levert de transformator T een
stroom over de te meten aarde A naar de nulleider. Deze stroom gaat na
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gelijkrichting tevens door de stroomspoel van de kruisspoelmeter. De
andere spoel is verbonden met de spanning tussen A en de hulpaarde B,
eveneens onder tussenschakeling van een gelijkrichter. De kruisspoel
meter wijst dus direct de grootte van de aardweerstand bij A aan. Uit
veiligheidsoverwegingen heeft men de transformator T* uitgevoerd voor
een secundaire spanning van 24 vplt. Er kan gemeten worden met stro
men tot 10 A; blijft men bij dergelijke stroomwaarden de knop te lang
inhouden, dan zorgt een bimetaalbeveiliging voor het uitschakelen van
de transformator.
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HOOFDSTUK XIII
COMPENSATIESCHAKELINGEN
§ 54. Beginsel
a. De compensatieschakeling dient in de eerste plaats voor het zeer
nauwkeurig meten van spanningen. Het principeschema is in fig. 292
getekend.
Een hulpbatterij Eh stuurt een stroom door een regelbare weerstand
AB, die in eenvoudige schakelingen
Eh
als schuifdraad is uitgevoerd. Daar
bij wordt vaak de schuif C vervan
gen door een vaste verbinding in A.
J
D
•B De stroom I veroorzaakt tussen C
en D een spanningsverschil, groot
IRcd• Bij C en D is afgetakt naar
een keten, waarin een te meten
element Ex in serie met een gal
vanometer is opgenomen. Als de
emk van dit element even groot is als
Fig. 292. Beginsel van de compen
het spanningsverschil tussen C en D
satieschakeling
zal de galvanometer stroomloos zijn.
Men verschuift nu de contacten C en D of één van beide, totdat de
galvanometer niet meer uitwijkt en kan dan Ex berekenen. Belangrijk is,
dat het te meten element geen stroom afgeeft en dat dus inderdaad de
emk van Ex wordt gemeten, wat bij een aantal andere schakelingen voor
het onderzoek van elementen niet het geval is.
Wil men de galvanometertak stroomloos kunnen maken, dan moet de
spanning van de hulpbatterij Eh groter zijn dan de te meten spanning Ex.
Een bezwaar van de zeer eenvoudige werkwijze volgens fig. 292 is,
dat de weerstand van de schuifdraad en de stroom I nauwkeurig bekend
moeten zijn. Om de stroom te elimineren, wordt een dubbele meting uit
gevoerd, nl. één met het onbekende element en één met een normaalelement. De schakeling hiervoor geeft fig. 293. In deze figuur is tevens een
galvanometerschakelaar S opgenomen, die uiteraard in elke compen
satieschakeling behoort . te worden aangebracht. Daar een normaalelement in de regel geen sterkere stroom mag voeren dan 0,1 mA moet
een grote weerstand R' van ongeveer 105D voorgeschakeld blijven,
totdat de galvanometer nagenoeg niet meer uitwij kt.

t

+ F*-
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Ook wanneer voor regeling van de gevoeligheid van de galvanometer
een spanningsdeler of een shuntbankje
G
R
wordt gebruikt, moet toch steeds
^]i|h—Jinfb
worden nagegaan, of bij het begin van
de meting wel een grote weerstand
vóór het normaalelement is geschakeld. A C C'
B
T
4 4
Door middel van de omschakelaar
O kunnen achtereenvolgens het normaalelement En en het te meten ele
ment Ex in de galvanometertak worden
opgenomen. Als men in beide gevallen
een instelling van de schuiven opzoekt,
waarbij de galvanometer niet uitwijkt,
dan geldt voor de instelling op het nor
maalelement: IRcd = En en voor de
instelling op het onbekende element:
IRcd' = Ex waaruit volgt:
Fig. 293. Compensatieschakeling met
normaalelement
Rcd'
Ex — En
Rcd
Uit de verhouding van de inge
stelde weerstanden, of bij een
I t
tJITUI»
schuifdraad uit de verhouding
van de ingestelde lengten, kan
men dus de emk van het te
meten element berekenen.
D
Een voorwaarde voor een
■0
0A,Cf— ■0
0B
goed resultaat met deze meting
Q
Q
#
is, dat de stroom I gedurende
<8
fel
de gehele meting constant blijft.
i
Q n
•O,
Men moet dus gebruik maken
Q
pSq
van een accu van voldoende
✓ J
l/\
capaciteit, die niet pas geladen
of bijna ontladen mag zijn,
omdat de stroom in beide geval
len gedurende het gebruik vrij
sterk kan dalen. Men moet op
AB een spanningsverlies kun
nen instellen, gelijk aan de
emk En maar óók een, even
groot als Ex dus moet de span
ning van Eh groter zijn dan elk
van deze twee.

3-

o' o

J

è

n

rwi

L

Fig. 294. Compensatieschakeling met twee
weerstandsbanken

b. Bij precisiemetingen, waar
voor de compensatieschakelingen feitelijk bestemd zijn, is het
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meten met een schuifdraad niet aan te bevelen. Weerstandsbanken
en normaalelement geven de mogelijkheid de meetfouten te beperken
tot enkele honderdste procenten of minder; een schuifdraad daaren
tegen kan niet voldoende nauwkeurig worden afgelezen. Een fout in de
aflezing van 0,5 mm op een draad van 0,5 meter lengte betekent al
een fout van 0,1%. Bovendien kan door ongelijkmatigheid van de draaddikte gemakkelijk nog een fout van meer dan 0,1 % optreden en tenslotte
is de overgangsweerstand altijd groter dan die van een weerstandsbank.
Als algemene voorwaarde, ook in schakelingen met uitsluitend weer
standsbanken, blijft gelden, dat de totale weerstand tussen A en B
steeds constant is en dat men de waarde CD gelijkmatig moet kunnen
veranderen. Het is dan niet mogelijk met één weerstandsbank voor AB
te volstaan. Een zeer doelmatige schakeling is die volgens fig. 294, waarbij
twee gelijke banken worden gebruikt. Alle openingen van de bank I,
die als „meetbank” dient, worden gestopt; uit bank II worden alle stop
pen weggenomen. Men kan nu elke willekeurige weerstand tussen C en D
schakelen door één of meer stoppen uit bank I te nemen. Sluit men de
overeenkomstige weerstanden van bank II weer kort met de uit I ge
nomen stoppen, dan blijft daardoor de totale weerstand gelijk. De
nauwkeurigheid van deze meting wordt bepaald door de nauwkeurigheid
van de beschikbare weerstandsbanken, zodat in veel gevallen een zeer
voldoende resultaat kan worden bereikt. Om snel en handig meten te
bevorderen en om zeer grote nauwkeurigheid te garanderen, worden
compensatoren gebouwd, die alle voor de meting nodige weerstanden
bevatten. Van deze toestellen zijn zeer vele typen in de handel.
Drie van deze precisie-compensatoren worden hier behandeld, nl. die van
Wolff (§58), Raps (§59) en Vernier (§60). De compensator van
Diesselhorst is speciaal gebouwd voor het meten van zeer lage span
ningen, zoals die van thermo-elementen; de invloed van thermospanningen in de meetschakeling is uiterst gering gehouden doordat de hulpspanning in een zijtak is opgenomen. In de compensator van Franke
kan de „meetgrens” (vgl. § 54d) worden gewijzigd doordat zich in het
toestel een aantal weerstanden bevinden, die naar believen parallel
met de eigenlijke compensatortak kunnen worden opgenomen. Wanneer
niet een zeer grote nauwkeurigheid wordt vooropgesteld, maakt men
gebruik van een „technische compensator” (§61). Voor wisselstroommetingen dienen de verschillende wisselstroomcompensatoren (§ 62).
c. Vereenvoudiging van de berekening. Wanneer AB is samengesteld
uit een stel regelbare weerstanden, zoals het geval is in de schakeling
van fig. 294 en ook bij de uitgevoerde precisiecompensatoren (§ 58...60),
kan de berekening worden vereenvoudigd. Men stelt dan bij het
compenseren van het normaalelement de weerstand tussen C en D zo
in, dat deze weerstand een veelvoud is van het getal, dat de emk van
het normaalelement aangeeft. Meestal kiest men voor deze verhouding
een macht van 10. Is de spanning En b.v. 1,0183 V, dan kan een weer212
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stand van 10 183 II worden ingesteld. Regelt men vervolgens de extra
voorgeschakelde weerstand R zó, dat de galvanometer niet uitwijkt, dan
is de stroom I door de weer
Eh
R
stand AB:
1,0183
= 10-4A.
10 183
DBA'
Vervolgens compenseert men A
C
B'
Ex waarbij wordt gezorgd, dat
■ “j
3
/ niet verandert; R moet dus
zijn ingestelde waarde behou
tIE*
den. De nu voor stroomloze gal
vanometer gevonden weerstand
Rc’D' veroorzaakt een span
ningsverschil IRcd'=Ez waar
uit volgt, dat men de onbe
kende emk vindt door in het
getal, dat de weerstand Rcd'
aangeeft, de komma vier plaat
sen naar links te verzetten. Op FiS- 295- Instellen van de hulpstroom door
de meest geschikte instellingen raiddel van een afz°"deriiike weerstand
van I voor verschillende metingen wordt in de volgende paragrafen nader
ingegaan.
In veel gevallen wordt bij de in de handel zijnde compensatoren in serie
met de weerstand AB een extra weerstand A'B' geschakeld van zodanige
grootte, dat daarmee het normaalelement kan worden gecompenseerd
(fig. 295). Deze weerstand is dan b.v. vast ingesteld op 1018,30 of 10 1830.
Soms kan naar keuze een van deze twee waarden worden ingeschakeld,
maar meestal is het laatste cijfer regelbaar met het oog op de spanning
van het normaalelement. Zo nodig kan door middel van een omschakelaar de galvanometer dan öf met de aftakkingen CD öf met de aftakkin
gen A'F worden verbonden.

W-----

w

d. De grootste waarde van een spanning, die in de compensatieschakeling kan worden gemeten, wordt door verschillende factoren bepaald.
In de eerste plaats moet een hulpspanning Eh van voldoende grootte
beschikbaar zijn. Hoewel men in dit opzicht in zekere zin niet aan grenzen
is gebonden, heeft het toch bezwaren al te hoog met Eh te gaan. Men moet
immers een deel van de door Eh geleverde spanning compenseren aan het
normaalelement; is Eh veel groter dan de emk van het normaalelement,
dan wordt Rqd zeer klein, zodat de instelling ongevoelig is.
In het algemeen zal men dus de hulpspanning zo willen kiezen, dat
ze niet veel in grootte afwijkt van de hoogste te meten spanning, maar in
dien het mogelijk is, mogen Eh en En ook niet te veel in grootte verschillen.
Het is dan ook wenselijk, bij het opzetten van een compensatieschakeling steeds van tevoren door een eenvoudige berekening na te gaan,
welke instellingen wenselijk zijn en welke hulpspanning men het best
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kan kiezen. Men verstaat daarbij on
der de ,,meetgrens” van eencompenI V
sator de spanning, die kan worden
gemeten in een schakeling, waarbij
3
o B men met de onder c genoemde ver
eenvoudigde methoden de resultaten
En
kan berekenen. Bij de behandeling
van de speciale compensatoren zal
hierop nader worden ingegaan.
Wanneer men spanningen moet
meten, die boven deze meetgrens
liggen, kan men nauwkeuriger re
sultaten bereiken door gebruik te
maken van één der schakelingen, die
gewoonlijk worden aangeduid als
„schakelingen voor hoge span
ningen”. Van deze twee schakelin
900
9000
90000
100
SI
SI
Si
SI
gen is het principe aangegeven in
fig. 296 en 297.
In de schakeling van fig. 296 wordt
door middel van een weerstandsbank
Ex
als spanningsdeler of een aftakbank
Fig. 296. Compensatieschakeling
voor hoge spanningen met een af
(§ 2) een bepaald deel van de onbe
takbank
kende spanning aan de eigenlijke
compensatieschakeling gelegd en dan
op de normale manier vergeleken met de emk van een normaalelement.
Dit deel van de spanning kan zó worden ingesteld, dat meting met de be
schikbare toestellen mogelijk is. Een nadeel is, dat de te meten stroom
bron niet meer onbelast is, doch stroom levert aan de spanningsdeler
of aan de aftakbank. Men kan echter gemakkelijk berekenen, hoe groot
deze banken moeten zijn om te zorgen, dat de spanningsdaling door de
belasting binnen de nauwkeurigheidsgrenzen van de meting valt.
In fig. 297 is de te meten spanning
geschakeld op de plaats van de hulpEx
spanning. Er wordt in de galvanometertak een normaalelement opge
nomen en men stelt C en D in op een
R
weerstand, waarvan de getalwaarde
J
D
overeenkomt met een veelvoud van
B
de spanning van het normaalele
t
ment.
Als nu de weerstandsbank R zó
En
L
wordt geregeld, dat de galvanometer
niet uitwijkt, dan is de stroom in AB
bekend, zodat de grootte van de Fig. 297. Compensatieschakeling voor
onbekende spanning volgt uit:
hoge spanningen zonder hulpbatterij
Eh

Ac?
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Ex = I(R + RAb)
Ook hier wordt geen emk maar een
klemspanning gemeten; als de weer
stand R + Rab groot is in ver
gelijking met de inwendige weerstand
van Ex is de meting nauwkeurig
genoeg.
De eerste meting heeft het voor
deel boven de tweede, dat er minder
grote weerstandsbanken nodig zijn
en dat er dus gemakkelijker met een
kleine hulpstroom en daardoor met
grotere nauwkeurigheid kan worden
gewerkt.

Eh

R

1]||H----JUUL

‘3

o

nHi

B

En

L

§ 55. IJken van voltmeters met
de compensatieschakeling
Een directe toepassing van de
spanningsmeting is het ijken van
voltmeters. Uit de aard der zaak
wordt daarvoor alleen een compen
satieschakeling gebruikt, wanneer
zeer nauwkeurige ijkingen moeten Fig. 298. Ijken van een voltmeter
worden verricht, dus voor het contro van lage spanning
leren van precisiemeters en standaard
meters. Overigens zijn er tegenwoordig ook eenvoudige kleine compensatoren in de handel (§61), waarmee een minder grote nauwkeurigheid
wordt bereikt, maar die een gemakkelijke foutcontrole-meting geven
voor montagemeters.
Als de grootste uitslag van de te ijken voltmeter beneden de in § 54d
besproken „meetgrens” van de compensator ligt, kan de schakeling voor
lage spanningen worden toegepast (fig. 298). Daarbij is een spanningsdeler vóór de voltmeter nodig, om hem op verschillende waarden te kun
nen instellen. Hiervoor kan zonder bezwaar een schuif weerstand met drie
aftakklemmen worden gebruikt, omdat de weerstandsinstelling niet be
kend behoeft te zijn. Als na inschakeling van het normaalelement de
stroom in AB op een geschikte decimale waarde is gebracht, en men
achtereenvolgens de instellingen van CD zoekt voor stroomloze galvano
meter bij verschillende schaalwaarden van de voltmeter, vindt men
de werkelijke spanning, die bij een bepaalde aanwijzing van de meter
behoort, eenvoudig door het verplaatsen van de komma in de getal
waarde voor de weerstand Rcd•
Ligt de meetgrens van de voltmeter te hoog voor deze schakeling,
dan kunnen de beide methoden voor hoge spanningen worden toegepast.
In de figuren 299 en 300 zijn deze schakelingen voor het beoogde doel
getekend. In fig. 299 zijn nu twee spanningsdelers nodig; één om de
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te ijken voltmeter in te stellen en één om van de ingestelde spanning een
deel af te takken, dat niet te groot is om in de compensatieschakeling
te worden gemeten. Van deze laatste spanningsdeler moet de verhouding
precies bekend zijn. Men gebruikt hiervoor dan ook een weerstandsbank.
Een gewone weerstandsbank in spanningsdeler-schakeling heeft het be
langrijke voordeel, dat men daarmee voor elke aanwijzing van de te
ijken meter de weerstandsverhouding zo kan instellen, dat bij een meter
zonder fout de spanning aan de compensator steeds eenzelfde waarde heeft.
Neemt men voor die waarde b.v. telkens 1 V en is de stroom in AB
door compensatie van het normaalelement geregeld op 10~4 A, dan
zal bij een juiste uitslag van de voltmeter een instelling op de com
pensator van Rqd = 10 00012 moeten worden verkregen. De afwijking
daarvan geeft ineens de procentuele fout ten opzichte van de aan
wijzing van de voltmeter. Stel men vindt bij een bepaalde stand van
de meter als instelling op de compensator 10 001,3 D, dan is de fout
1,3
X 100% = — 0,013%. De betekenis van deze werkwijze is
10 000
iets minder groot, nu men tegenwoordig (vgl. § 7b, blz. 50) de fout be
paalt in procenten van de eindwaarde
Eh
van de schaal.
^l|h—
De tweede schakeling (fig. 300)
vereist alléén een spanningsdeler voor
het instellen van de voltmeter; de
J
C
D
A*
klemspanning van de meter wordt
C-*
op de plaats van de hulpbatterij geEn

Cl
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Fig. 299. Ijken van een voltmeter
voor hoge spanning; schakeling
met twee spanningsdelers
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Fig. 300. Ijken van een voltmeter
voor hoge spanning; schakeling
zonder hulpbatterij
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schakelcl. Na elke instelling kan de werkelijke spanning gemakkelijk
worden berekend.
In alle drie gevallen wordt inderdaad geheel nauwkeurig de voltmeterspanning gemeten; in fig. 298 zijn de verbindingen van de meter
naar C en D stroomloos; in fig. 299 is, doordat de galvanometertak geen
stroom voert, de spanningsverhouding op de spanningsdeler volkomen
evenredig met de daarop ingestelde waarden; in fig. 300 komt de werke
lijke klemspanning van de meter overeen met die van Ex in fig. 297,
zodat, evenals op blz. 215, ook hier geldt:
Ex = I(R + Rab)
§ 56. Stroommetingen. IJken van ampèremeters
Het meten van stromen, met in de regel als voornaamste toepassing
het ijken van ampèremeters, wordt
Eh
R
teruggebracht tot een spanningsmeting. Men voert de te meten
stroom F (fig. 301) door een normaalj
D
weerstand Rn en verbindt de klem
men van de laatste met die punten
T
van de compensatieschakeling, welke
En
voor het aansluiten van een te meten
spanning bestemd zijn. De ampère/
meter wordt met behulp van twee
0
parallelle regelweerstanden zo zuiver
mogelijk ingesteld op een te ijken
schaalwaarde. Eerst moet door com
pensatie van het normaalelement aan
een weerstand Rcd de stroom I op
een geschikte waarde worden ge
J'
bracht (vgl. §54c). Als daarna voor
het compenseren van de spanning
I'Rn een instelling Rcd’ nodig is,
geldt:
Fig. 301. Ijken van een ampèremeter
IRc’D' = I'Rn
door compensatie
waaruit volgt:
/
-5— Rcd'
Rn
Om het rekenwerk na de meting te beperken, is het nodig vóór de
meting na te gaan, welke waarden voor I en Rn zullen worden gekozen.
De grootte van Rn moet zó zijn dat de klemspanningen, die optreden
bij de hoogste en laagste van de te ijken schaalwaarden, binnen de meetgrenzen van de compensator vallen. Bovendien moet Rn de grootste
ampèremeterstroom kunnen verdragen. Het is verder doelmatig I zó
te kiezen dat, als de ampèremeter geen fout vertoont, de galvanometer
telkens stroomloos zal zijn bij een rond getal voor Rcd1-

‘3

r=
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§ 57. Meten van weerstanden
Ook het meten van weerstanden in een compensatieschakeling wordt
teruggebracht tot een spanningsmeEh
R
ting. In eenzelfde stroomketen worden
^lll- liUlQj
de te meten weerstand en een normaalweerstand in serie geschakeld (fig. 302)
CC'
-i.
D' D
en
in de compensatieschakeling hun
B
klemspanningen met elkaar vergele
ken. Als in stand 1 van de omschakelaar de galvanometer stroomloos is
voor de instelling CD, geldt:

IZ:

6

IRcd = I'Rn
Is in stand 2 van de omschakelaar
de galvanometer stroomloos voor de
instelling C'D', dan is:

11=1 \2
Rn

J'f

Rx
A

IRc’D' = I'Rx
Uit deze twee gelijkheden volgt:

Rx
Rc’D'
Rn
Rcd
Om een zo nauwkeurig mogelijk
resultaat te bereiken, is het nodig
Rn zo te kiezen, dat de klemspanningen aan de twee te vergelijken
weerstanden niet te veel verschillen; de instellingen op de schuifdraad
worden daardoor van dezelfde orde van grootte. Dit betekent, dat de
beide weerstanden ongeveer even groot moeten zijn. Verder kiest men de
stroom F door die weerstanden zó, dat deze geen ontoelaatbare temperatuursstijging kunnen krijgen. Tenslotte dienen I en I' zo te worden inge
steld, dat Rn zowel als Rx een instelling van de schuiven vereist op een zo
groot mogelijke weerstand. Dan immers is het resultaat het nauwkeurigst.
Het verdient aanbeveling, bij deze meting niet direct één der beide
klemspanningen geheel te compenseren, maar eerst door enkele controle-instellingen na te gaan, of compensatie van beide klemspanningen
mogelijk zal zijn.
R'
£
Fig. 302. Meten van een weerstand
door compensatie

§ 58. De compensator van Wolff
In de voor direct gebruik gebouwde compensatoren zijn de
verschillende voor de meting nodige weerstanden bij elkaar gebracht
tot een volledig meettoestel. Daarbij is de schuifdraad, die in de voor
gaande principeschema’s door AB werd voorgesteld (zie fig. 293, blz. 211),
vaak vervangen door een stel weerstandsbanken met stoppen of krukken.
Een algemene voorwaarde, die steeds blijft gelden, is dat de stroom in
AB gedurende de meting constant blijft. Dit betekent, dat bij wijzigen
van de weerstand tussen C en D de totale waarde van de weerstand
tussen A en B niet mag veranderen.
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Als eerste voorbeeld van een dergelijke compensator wordt die van
O. Wol ff behandeld. Fig. 303 geeft hiervan de volledige schakeling,
fig. 304 een afbeelding.
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Fig. 303. Schakeling van de compensator van Wolff
Er zijn vijf stel weerstanden, regelbaar door middel van krukken. De
weerstand tussen C en D regelt men, zowel door het verplaatsen van
de aftakking met behulp van de krukken, die het aantal weerstanden van
100 en 1 000 D regelen, als door het draaien van een der onderste drie
krukken. Deze onderste drie krukken bedienen in werkelijkheid dubbele
stellen gelijke weerstanden met het gevolg, dat bv. een vermindering van
de weerstand tussen C en D met 10 Q (linkerkruk) een vermeerdering ver
oorzaakt van de weerstand tussen B en D met 10 D. Dit heeft men bereikt
door de twee stellen weerstanden onder éénzelfde kruk gelijk te maken,
waarbij de onderste helft tussen C en D is geschakeld en de bovenste helft
buiten CD. De totale weerstand tussen A en B blijft daardoor voor elke
stand van de krukken gelijk.
Met deze compensator kunnen alle hiervóór behandelde schakelingen
gemakkelijk worden uitgevoerd. De totale weerstand tussen A en B
bedraagt 14 999,9 Q. Bij benadering kan deze waarde wel op 15 000 Q
worden gesteld; de daarbij gemaakte fout is kleiner dan met de normale
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nauwkeurigheid van de weerstanden in deze en andere precisiebanken
overeenkomt; deze bedraagt immers gewoonlijk enkele honderdste
procenten.
*Fj

•-

<,0J Q g

M
•Tc

%

tTj;
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Fig. 304. Compensator van Wolff

In aansluiting op § 54d kan hier nog nader worden ingegaan op de
„meetgrenzen” van de compensator van Wolff. In verband met de
toelaatbare belasting van de weerstandsafdelingen mag de stroom in
de compensator niet groter zijn dan 0,0447 A (vgl. blz. 15). Er zou dan
een spanning tot 0,0447 x 15 000 = 670,5 V kunnen worden gemeten.
Deze spanning zou niet alleen gevaar opleveren, maar bovendien wordt de
nauwkeurigheid van de meting te klein. Men gaat gewoonlijk niet verder
dan tot een stroom van 1 mA, waarbij spanningen tot 15 V kunnen wor
den gecompenseerd. Voor spanningen boven die waarde kan men een
grotere nauwkeurigheid bereiken door de bijzondere schakelingen voor
hoge spanningen (§ 54d) toe te passen.
Werkt men met een stroom van 10-4 A, dan wordt de meetgrcns 1,5 V
zodat er dan een decimaal méér bepaald kan worden dan in de schakeling,
waarbij de stroom 1 mA is.
§ 59. De compensator van Raps
In de compensator van Raps, die op hetzelfde meetprincipe berust
als de voorgaande compensatieschakelingen, wordt een afzonderlijke
weerstand gebruikt voor het compenseren van het normaalelement en
dus voor het instellen van de stroom in de compensator.
Het beginsel is dat van fig. 295 blz. 213).
In de werkelijke uitvoering (fig. 305) bestaat A'B' uit een vaste weer
stand van 10 180D benevens een regelbare weerstand van 10 x 1 D.
Daardoor is het mogelijk de totale waarde van de weerstand AT met
voldoende nauwkeurigheid te brengen op 10 000 maal de waarde van de
spanning van het normaalelement van Weston, ook bij enigszins af
wijkende temperaturen. De weerstand R (fig. 295) is niet in de compensa220

Fig. 305. Schakeling van de compensator van Raps
met dubbele krukken, waardoor de totale weerstand op andere wijze dan
in de compensator van Wolff bij de regeling constant wordt gehouden.
Fig. 306 toont een principeschema van het gedeelte AB van deze
compensator, waarbij tevens de werkelijke grootte van de weerstanden
Ri t/m 7?5 is aangegeven. De dubbele krukken op R\ en R% dienen om op
eenvoudige wijze de voor een gemakkelijke berekening nodige decimale
instelling te verkrijgen. Om dit aan te tonen is in deze figuur een zodanige
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Fig. 306. Schakeling van de dubbele krukken in de compensator van Raps
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plaatsing van de krukken C en D aangenomen, dat op één weerstandselement van R4 resp. R3 is afgetakt. Het gaat er nu om na te gaan, welk
deel de afgetakte spanning E' is van de spanning E op een even groot
deel van de weerstand buiten de krukken. De verhouding tussen deze
twee spanningen bedraagt:
1 000
1 000
E
of: Ex = 0,9 E
Ex
1 000 x 9 000
900
1 000 + 9 000

Daar verder:
E' = -J- Ex
Ei = 0,1 E
is dus:
Hieruit volgt, dat een instelling van 1 000 Q op R4 voor de gehele
compensatorschakeling de betekenis heeft van een instelling op 100 Q.
Vandaar dat bij de kruk van R4 is aangegeven x 100.
Zetten we een analoge redenering op voor de in fig. 306 rechts getekende
instelling, dan blijkt daar dat een spanning wordt afgetakt groot:
E" = 0,1 E2
wat zeggen wil, dat bij de kruk R3 gezet mag worden x 1.
In fig. 305 blijkt uit de stand van de krukken dat tussen C en D een
spanning is afgetakt, die overeenkomt met een afgetakte weerstand
groot 5 462,2 D.
De weerstand tussen A en B bedraagt 11 000 D, wat als volgt kan
worden berekend:
10 000 Q
Rx: 10 x 1 000 D =............................................................
benevens een afdeling van 1 000 Q parallel met R4 dus:
1 000 X 9 000
1 000 + 9 000

R2 :
R3 :

10 X 0,1 Q =................................................................
9 X 10 Q =....................................................................
benevens een afdeling van 10 Q parallel met R5 dus:
10 x 90
10 + 90

900 ü
1 Q
90 Q
90

Tezamen ....
De weerstand tussen A' en B' bedraagt:
10 180 + 10 X 1 = . . . .
Bovendien is een vaste weerstand aanwezig van

11 000 Q

De totale compensatorweerstand is dus ....

39 505 Q

10 190 Q
is 315 n

Er behoeft nu slechts 495 D in de hulpstroomketen te worden voorge
schakeld om bij gebruik van een hulpspanning groot 4 V de stroom I
op 10-4 A te kunnen brengen. Het verdient aanbeveling hiervoor een
weerstandsbank (2? in fig. 295) van ongeveer 1 000 D te nemen, eventueel
met een parallelweerstand voor fijnregeling.
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Doordat het meetgedeelte AB 11 000 12 bevat, is de „meetgrens" van
de compensator van Raps 1,1 V. De weerstanden van 0,1 12 worden
met de middelste kruk kortgesloten, zodat de totale weerstand niet
volkomen constant blijft. Deze afwijking valt echter binnen de nauwkeurigheidsgrenzen van de weerstanden.
Natuurlijk kunnen ook met deze compensator alle voorgaande metingen
en ijkingen verricht worden; moeten spanningen boven 1,1 V worden
gemeten, dan kunnen deze met behulp van een aftakbank of een spanningsdeler teruggebracht worden tot een waarde beneden 1,1 V.
Ook is het mogelijk de te meten hoge spanning op de plaats van de
hulpbatterij te schakelen, waarna met compensatie alleen op BF kan
worden volstaan. Daar echter steeds met 10-4 A moet worden gewerkt,
moet dan een vrij grote voorschakelbank in de hulpketen worden opge
nomen.
§ 60. De compensator van Vernier
Van de precisie verniercompensator (fig. 307) is het belangrijkste
doel, de invloed van overgangsweerstanden zo gering mogelijk te houden.
Men bereikt dit in de
eerste plaats door zo
weinig mogelijk bewe
gende contacten in de
hulpstroomketen
te
brengen, zodat de overgangsweerstanden een
uiterst geringe in
vloed hebben op de
meting.
Bovendien
heeft de weerstand i?3
(fig. 308) 100 en R2 101
afdelingen, waardoor
eveneens minder be- Fig. 307. Vernier-compensator (Tinsley)
wegende contacten no
dig zijn dan bij de andere schakelingen. Over de weerstand Ri, die in serie
met R2 in de hulpstroomketen is opgenomen, bewegen twee gekoppelde
contacten P en Q, die steeds twee weerstandsafdelingen overbruggen en die
zijn verbonden met een weerstand R$, die even groot is als twee afdelingen
van Ri. Daardoor is het spanningsverschil tussen A' en B' gelijk aan
dat over één weerstandsafdeling van R±. Door verplaatsen van contact C
verandert men de spanning aan de galvanometertak met Vioo van de
spanning pp A'B'. De weerstanden zijn zo gekozen, dat een instelling
door middel van R kan worden verkregen, waarbij op elke afdeling van
Ri de spanning 0,1 V is. Door verplaatsen van C kan men dus spannings
veranderingen van 0,001 V verkrijgen. Ri heeft 18 afdelingen, de span
ning over Ri is dus 1,8 V.
Het tweede compensatiecontact D loopt over de weerstand met 101
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afdelingen, die elk een klemspanning hebben van 10~3V. De totale
spanning over R2 bedraagt dus 0,001 01 V. Die éne extra afdeling boven
de 100 is ingevoerd omdat het daardoor mogelijk is contact D op een
10~5 V lagere spanning in te stellen dan C. Men compenseert dan een
negatieve onbekende spanning van die grootte en men kan bij zeer lage
te meten spanningen, zoals die bij thermo-elementen voorkomen, nog
met zekerheid uitslagen van de galvanometer naar twee richtingen
bereiken. Verder volgt hieruit, dat de totale te compenseren spanning
kan variëren tussen — 0,000 01 V en 1,801 00 V.
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Fig. 308. Beginselschakeling van de verniercompensator
Voor het instellen van de hulpstroom door middel van een normaalelement is een afzonderlijke parallelle tak R4 aangebracht, waarvan de
weerstand in een zodanige verhouding tot die van AB staat, dat na
compenseren van het normaalelement de stroom door AB de waarde
heeft, die nodig is om de bovengenoemde spanningen aan de weerstandselementen te verkrijgen. /?4 heeft 20 trappen met spanningen van 50 (xV
benevens een vaste weerstand, zodat het mogelijk is normaalelementen
tussen 1,018 00 V en 1,019 00 V te compenseren.
Tenslotte bestaat nog de mogelijkheid, de meetgrens van de compensator te veranderen door het verplaatsen van de stop S naar stand 2,
waardoor een voorschakel weerstand Re en een parallelweerstand Re
worden ingeschakeld. Er gaat dan een 10 maal zo kleine stroom door
AB en de meetgrenzen worden 0,180 11 V en — 0,000 001 V.
De aftakmethode, zoals die hier is voorgesteld in PQA'B', wordt
in sommige uitvoeringen van de verniercompensator verder voort
gezet, waardoor op de laatste aftakking een zeer lage spanning per
224

C XIII, § 60, 61
contact wordt verkregen. Dit maakt het meten van uiterst lage span
ningen mogelijk. De grens wordt bepaald door het feit, dat tenslotte de
totale vervangingsweerstand nadert tot de grootte van een overgangsweerstand, zodat de meting niet betrouwbaar meer is. Deze aftakschakeling is oorspronkelijk ontworpen voor het bepalen van de plaats van een
kabelfout door spanningsmeting (§ 84).
In fig. 307 hebben de knoppen de volgende bedoelingen. Achterste
rij van links naar rechts: knop voor 7?4; knop met de mogelijkheid
achtereenvolgens drie onbekende spanningen te meten; stop S; twee
knoppen voor grof en fijn regelen van de hulpstroom. Volgende rij:
R\ ', Rs] R2’, achter de openingen in de metalen bovenplaat worden de
instellingen afgelezen. Vooraan links: galvanometersleutel; rechts daar
van voorschakelweerstanden voor gevoeligheidsregeling van de galvano
meter.
§ 61. Technische compensatoren
Voor compensatiemetingen, die niet direct precisiemetingen behoeven
te zijn, maar toch een vrij zuiver resultaat moeten opleveren bij een snelle
praktische meting, zijn verschillende eenvoudige compensatoren in de
handel, die bovendien goedkoper zijn dan de in de vorige paragrafen
behandelde precisie-laboratoriumcompensatoren.
Hun werking berust meestal op het principe, dat voor het instellen
van de stroom in de compensator geen normaalelement wordt gebruikt,
doch een milli-ampèremeter. Verder is gewoonlijk een krukkenweerstand
of bank met stoppen aanwezig voor grove instelling benevens een daar
mee in serie geschakelde schuifdraad of hiermede overeenkomende regelweerstand voor fijne instelling. Fig. 309 geeft een vereenvoudigde scha
keling, fig. 310 een uitvoering.
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Fig. 309. Vereenvoudigde schakeling
van een technische compensator

Fig. 310. Technische compensator
(Siemens)
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Met R\ en Ro wordt de hulpstroom I ingesteld. R$ is in werkelijkheid
een samenstel van weerstanden, dat dient om de stroom I' door de eigen
lijke compensator in te stellen op een zodanig gedeelte van I als voor
de uit te voeren meting gewenst is. De compensator wordt gevormd door
de schuifweerstand i?4 met de krukkenbank Rb.
Men stelt nu b.v. I in op 5 mA (vaak wordt de in te stellen stroom
door een rode streep op de schaal van de milli-ampèremeter aangege
ven).
heeft vaste weerstandsafdelingen voor verschillende meetgrenzen voor E%. Stelt men de kruk op R$ zo in, dat I' het tiende deel wordt
van I, dan is dus de stroom door de compensator 0,5 mA. Wanneer
Rt en R$ b.v. samen een weerstand groot 250 Q hebben, kunnen dus
spanningen Ex gemeten worden tot 0,5 x 250 = 125 mV. Een derge
lijke compensator is geschikt voor het meten van spanningen van thermoelementen en voor het ijken van milli-voltmeters.
Voor het ijken van een milli-ampèremeter wordt Ez vervangen door
een normaalelement en de te ijken meter wordt op de plaats van de
getekende milli-ampèremeter aangesloten. Met behulp van R% kan men
weer voor een dusdanige grootte van de compensatorstroom zorgen, dat
voor
en R$ een stand te vinden is, waarbij de galvanometer niet uit
wijkt.
Op de compensator kan dan de juiste stroomsterkte van de te ijken
meter worden afgelezen, waarbij met de verhoudingsinstelling van /?3
rekening moet worden gehouden.
Een andere in de praktijk veel gebruikte compensator voor het snel
controleren van millivolt- of -ampèremeters is de af takcompensator.
Een voorbeeld van de schakeling geeft fig. 311. De stroom I door de
compensator AB wordt ingesteld op een bepaalde waarde, die wordt
gekozen in verband met de meetgrens van de te ijken meter. I wordt
afgelezen op een mA-meter of in enkele uitvoeringen met behulp van
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Fig. 311. Beginsel van een aftakcompensator
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een normaalelement ingesteld. Op AB zijn aftakpunten aangebracht,
waarop het verplaatsbare contact D kan worden ingesteld. Bij een be
paalde waarde van I is de totale spanning tussen A en B bekend. Als er
10 aftakpunten beschikbaar zijn, kan de verbinding naar de galvano
meter op 0,1 0,2 0,3___enz x die totale spanning worden afgetakt.
Wordt nu b.v. de spanning tussen A en B gekozen gelijk aan de meetgrens
van de te ijken mV-meter, dan kan een tiental schaaldelen daarvan ge
controleerd worden. Men compenseert daarbij niet tot de galvanometer
stroomloos is, doch leest de uitslag van de galvanometer af. Deze uitslag
is een directe maat voor de fout van de meter, terwijl de richting van de
uitslag aangeeft of de meter te hoog dan wel te laag aanwijst.
In de figuur is aangegeven hoe met een omschakelaar de verbindingen
kunnen worden gemaakt voor het ijken van een voltmeter of een ampèremeter.
Een eenvoudig voorbeeld van een compensatieinrichting, speciaal voor
het meten van thermo-spanningen is het in fig. 312 afgebeelde toestel;
de schakeling toont fig. 313. Het thermo-element Th wordt aangesloten
Th

+
],

R>

R?

0
Fig. 312. Zelfcompenserende
thermospanningsmeter (NIEAF)

Fig. 313. Schakeling van de meter
van fig. 312

op de met + en — gemerkte klemmen. De millivoltmeter wijst dan de
spanning ervan aan. Doordat hierbij het thermo-element stroom levert
aan de meter, is de nauwkeurigheid van deze aflezing echter niet groot.
Als men vervolgens de drukknop indrukt (waardoor deze zijn contacten .
opent) en tevens de schakelaar S inzet, kan met behulp van de door R\
en i?2 gevormde compensator de voltmeter worden ingesteld op de
zoëven aangewezen waarde. Laat men daarna D weer los, dan zal de
meter een andere stand aannemen, omdat zijn klemspanning niet precies
gelijk is aan de thermospanning. Regelt men nu met de compensatiecontacten totdat bij bewegen van D de uitwijking van de meter niet
meer verandert, dan is de aanwijzing van de meter gelijk aan de emk
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van het nu gecompenseerde — en dus stroomloze — thermo-element.
Het afgebeelde instrument heeft een schaal in graden Celsius, zodat met
dezelfde nauwkeurigheid temperaturen kunnen worden aangewezen.
§ 62. Wisselstroomcompensatoren
Als men wisselspanningen door compensatie wil meten, kan niet van
een normaalelement gebruik worden gemaakt. Bovendien bestaat nog de
mogelijkheid, dat er een fazeverschuiving bestaat tussen de te meten wis
selspanning en de wisselstroom door de compensator. Men moet dus niet
alleen twee spanningen in grootte aan elkaar gelijk maken door regeling
van de aftakking op de compensator, maar bovendien moet de hulpstroom in faze kunnen worden verschoven. Hiertoe dient een inductieregelaar of fazeregelaar. Een principeschakeling van een der verschil
lende methoden voor wisselstroomcompensatie toont fig. 314.
De spanning aan de compensa
tor AB kan worden gemeten met
een precisie-wisselstroomvoltmeter. Ook kan men inplaats daarvan
de stroom I meten met een precisiewisselstroom-milli-ampèremeter.
Deze stroom wordt geleverd door
een inductieregelaar via een trans
formator. Als galvanometer dient
T
een vibratie-instrument, een draaiVWWvV
spoelmeter met voorgeschakelde
-VWW\Agelijkrichter, of een andere wisselstroomindicator (vgl. § 47). Ook
kan een telefoon worden gebruikt.
j Door grove instelling op de krukkenweerstand Ri en fijne instelling
op de schuifdraad R 2 geeft men
de galvanometer een minimumJ
uitslag. Met R3 kan daarbij de ge
voeligheid van de galvanometer
worden ingesteld. Draaiing van de
inductieregelaar maakt het dan
6Ex6
mogelijk
de fazeverschuiving tus
Fig. 314. Compensatieschakeling voor
sen I en Ex op nul te brengen.
wisselstroom
Als de galvanometer geen uitwij
king meer vertoont, gelden voor berekening van de onbekende spanning
de gelijkheden:
Eab
Ex = IR en I =
R\ + R2
waaruit volgt:
R
Ex = Eab
Ri + R2

1

|
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Meting is natuurlijk alleen mogelijk, wanneer I en Ex gelijke frequentie
hebben.
Een nauwkeuriger bepaling van de stroom in de compensator, mèt
de mogelijkheid, evenals bij gelijkstroomcompensatoren deze stroom
te elimineren, is die waarbij het normaalelement door een speciale schake
ling is vervangen. Men gebruikt dan b.v. twee thermo-elementen, die
tegen elkaar zijn geschakeld, waarvan de een wordt verwarmd door
de stroom in de wisselstroomcompensator en de tweede door een gelijk
stroom. De grootte van die gelijkstroom wordt in een gelijkstroomschakeling door compensatie bepaald. Als nu een tussen de thermoelementen geschakelde galvanometer geen uitslag vertoont, zijn de twee
temperaturen gelijk, dus is ook de stroom in het gelijkstroomgedeelte
van de schakeling gelijk aan die in het wisselstroomgedeelte.
Tegenwoordig wordt veelal gebruik gemaakt van wisselstroomcompensatoren, waarbij de gelijkstroom met de wisselstroom vergeleken wordt
door middel van een elektrodynamische galvanometer of van een thermo-omvormer. Het beginsel van een van die uitvoeringen geeft fig. 315.
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Fig. 315. Beginsel van de wisselstroomcompensator van Tinsley
Als de omschakelaar naar rechts wordt gezet, is de gelijkstroomhulpbron
En ingeschakeld voor voeding van de compensator. Het normaalelement
En en de draaispoelgalvanometer DG zijn dan met de uiteinden van de
weerstand A'B' verbonden. Deze weerstand heeft een waarde, die in
een eenvoudige verhouding staat tot de spanning van het normaal
element. Met behulp van de weerstand R kan dus de stroom I in de
compensator op een geschikte grootte worden ingesteld. In de com229
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pensator van fig. 315 wordt gewerkt met ƒ = 50 mA; alsE» een spanning
van 1,0183 V heeft, heeft A'B' een grootte van 20,37 Q.
De elektrodynamische galvanometer (elektrodynamometer) EG krijgt
dan een zekere uitwijking. Men draait met de torsiekop deze meter weer
op nul en zet de omschakelaar naar links. Nu is Eh vervangen door de
inductieregelaar met aftaktransformator, terwijl de te meten wissel
spanning Ex in serie met een vibratiegalvanometer VG op de krukken CD
is aangesloten.
Als men vervolgens R en zo nodig ook de grootte van de wisselspanning
regelt tot EG weer op nul staat, heeft de wisselstroom in de compensator opnieuw de grootte 50 mA. Met behulp van de contacten CD en de
inductieregelaar kan nu Ex worden gecompenseerd.
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HOOFDSTUK XIV
METEN VAN VERMOGEN EN ARBEID IN GELIJKSTROOMEN DRAAISTROOM-MEERLEIDERNETTEN
§ 63. Meten van vermogen en arbeid in gelijkstroomdrieleidernetten
Voor het meten van het totale vemogen in een gelijkstroomdrieleidernet zal men vaak gebruik moeten maken van twee meetsystemen. Het
ligt voor de hand, dat men dan twee afzonderlijke wattmeters zal inscha
kelen, omdat deze ook voor andere metingen in het laboratorium bruik
baar zijn. Als de arbeid gemeten moet worden, past men bij voorkeur
één kilowattuurmeter toe met meer dan één meetsysteem (vgl. blz. 234).
Het telwerk hiervan registreert dan de totale arbeid. De schakelingen
voor de metingen van vermogen en arbeid zijn dezelfde.
Enkele van de meest voorkomende schakelingen zijn de volgende:
Fig. 316 is bestemd voor netten met gelijk belaste helften. De nulleider
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Fig. 316. Meten van vermogen of arbeid in een gelijkstroomdrieleidemet met
gelijk belaste netlielften. Schakeling met één meter in één nethelft
voert dan geen stroom; de stromen in de buitenleiders zijn even groot.
Men kan in dit geval met één meetsysteem volstaan.
Het totale te meten vermogen bedraagt EtI of 2EI. Daar de meter .
slechts EI aanwijst, moet de aanwijzing met 2 worden vermenigvuldigd.
Deze factor 2 kan bij een kWh-meter worden opgenomen in de over
brenging tussen anker en telwerk. Fig. 317 toont een variatie op de voor
gaande schakeling; de meter wijst nu EtI aan.
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In beide gevallen kan men ook voor arbeidsmeting met een normalemotormeter volstaan.
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Fig. 317. Meten van vermogen of arbeid in een gelijkstroomdrieleidernet met
gelijk belaste nethelften. Schakeling met één meter op de volle spanning

Fig. 318 is een schakeling voor een net met ongelijk belaste helften.
Hierbij moet worden aangewezen: EIi -f- EIo. De twee termen van
deze vorm komen overeen met de aanwijzingen van de beide meters,
zodat deze aanwijzingen slechts behoeven te worden opgeteld voor
het bepalen van het totale vermogen. Bij arbeidsmeting gebruikt men
in dit geval een kilowattuurmeter met twee meetsystemen, elk be
staande uit een stel vaste spoelen, waartussen een anker draait; de
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Fig. 318. Meten van vermogen of arbeid in een gelijkstroomdrieleidernet met
ongelijk belaste nethelften. Schakeling met twee meters

uitvoering is dus een verdubbeling van de in fig. 189 (blz. 134) afgebeelde
motormeter. De twee spanningsspoelen zijn op dezelfde as bevestigd;
. het op de as werkende koppel is de som van de koppels, die op de ankeras
werken. Het telwerk geeft dan ook de totale arbeid aan.
Fig. 319 toont een schakeling, die voor het laatste doel meer wordt
gebruikt dan de voorgaande. Schijnbaar is er slechts één meetsysteem;
er zijn echter twee stroomspoelen aan weerskanten van het anker opge232
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steld en elk in een andere leiding opgenomen. Beide oefenen ze krachten
uit op de spanningsspoel, die op de totale spanning is aangesloten. Het
koppel, dat op het anker werkt, is nu evenredig met:

(h + h)Et. .
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Fig. 319. Meten van de arbeid in een gelijkstroomdrieleidernet
met ongelijk belaste nethelften. Schakeling met dubbele stroomspoel

In de meeste gevallen worden de spanningen van beide nethelften aan
elkaar gelijk gehouden; dan is Et = 2E, zodat de aanwijzing van de
meter is bepaald door:
2(/i + I2)E = 2(1\E + hE)
De aanwijzing moet dus door 2 worden gedeeld of er moet. een con
stante 0,5 in het telwerk worden opgenomen.
Uit de aard der zaak kunnen in netten, waarin de spanning constant
genoeg is, ook ampère-uurmeters worden gebruikt inplaats van kilowattuurmeters.
§ 64. Meten van vermogen en arbeid in draaistroomnetten.
Inleiding. Uitvoering van de meters
Ook in een driefazenschakeling moeten de wattmeters resp. kilowattuurmeters zó zijn geschakeld, dat één of meer meetsystemen tezamen het
totale bedrag aanwijzen. In een driefazennet kan men voor de berekening
het gemakkelijkst uitgaan van de gene
Ef,
rator of de transformator, waarbij we
zullen aannemen, dat die generator of
transformator in ster is geschakeld; voor
Ef
alle hierna te behandelen meetschakelingen is het mogelijk aan te tonen, dat
E£
%
ze ook voor driehoekschakeling gelden.
Het totale vermogen bedraagt:
Wt = 2 Eflf cos cpf
waarin Ej en If de fazespanning en de Fig. 320. Sterschakeling

*1
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fazestroom voorstellen (fig. 320) en
de fazeverschuiving tussen die
twee grootheden is. In § 67 wordt uiteengezet, dat het niet juist is voor
het meten van vermogen of arbeid uit te gaan van de bekende formule,
waarbij het vermogen is uitgedrukt in de netgrootheden.
De schakeling is voor wattmeters en voor kilowattuurmeters in be
ginsel dezelfde, doordat bij de laatste meters alleen de tijdfactor door
het telwerk wordt ingevoerd; de uitvoering van de twee metersoorten
is echter geheel verschillend. Als wattmeters kunnen zowel elektrodynamische meters als inductiemeters worden toegepast. Als kWh-meters
dienen voor draaistroom evenals voor wisselstroom alleen inductiemeters
met aluminiumschijf (§ 30).
Wanneer in verband met de schakeling meer dan één meetsysteem
nodig is, zal bij vermogenmeting vaak worden gebruik gemaakt van
enkele afzonderlijke wattmeters. In vaste meetopstellingen, zoals in
laboratoria voor het beproeven van
draaistroommotoren of -generato
ren, past men ook meerfazen-wattmeters toe.
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Fig. 321. Driefazen-elektrodynamische wattmeter met mechanische
koppeling en rechtgeleiding (Siemens)

Fig. 322. Driefazen-kWh-meter
met drie inductieschijven (AEG)

De elektrodynamische meters voor dit doel bevatten twee of drie
meetsystemen, vaak bestaande uit twee of drie vaste spoelen, waarbinnen
twee of drie draaibare spoelen zijn opgesteld.
Deze laatste zijn op een gemeenschappelijke as bevestigd, zodat de
koppels, die de spoelen van elk stel op elkaar uitoefenen, gesommeerd
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worden; de op de as bevestigde wijzer geeft een aanwijzing, die even
redig is met de som van de afzonderlijke koppels. Ook komen meerfazenwattmeters voor, waarin de verschillende meetsystemen afzonderlijk
zijn opgesteld, doch mechanisch met elkaar en met de wijzer zijn gekop
peld. Van een dergelijke meter geeft fig. 321 een afbeelding.
Meerfazen-kWh-meters bevatten steeds enkele meetsystemen, die op
dezelfde as werken. De meter heeft twee of drie schijven, die draaien in het
veld van de stroom- en spanningsspoelen. In sommige uitvoeringen zijn
er twee schijven, waarbij op de ene schijf twee meetsystemen werken en
op de andere één meetsysteem benevens de staalmagneet voor het tegenkoppel. Een tegenwoordig meer toegepaste uitvoering is die, waarbij
de drie meetsystemen elk op een eigen inductieschijf werken en waar
in één of meer staalmagneten zijn aangebracht. Het voordeel van deze
laatste uitvoering is, dat er minder kans is op onderlinge beïnvloeding
van de meetsystemen. Fig. 322 toont een meter van dit type.
§ 65. Meten van vermogen en arbeid in draaistroomvierleidernetten bij ongelijk belaste fazen
Als de fazen van een vierleidernet ongelijk zijn belast, kunnen de stro
men in de leidingen zowel als de drie fazespanningen ongelijk zijn. Boven
dien heersen er tussen de fazespanningen en de bijbehorende fazestromen
ook verschillende fazeverschuivingen. Er moet dus in elke faze worden
gemeten. Hier is dan ook de schakeling van fig. 323 aangewezen. Er zijn
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Fig. 323. Meten van vermogen of arbeid in een draaistroom-vierleidemet met
ongelijk belaste fazen. Schakeling met drie meetsystemen
drie meters of één meter met drie meetsystemen. Elk systeem meet het
vermogen of de arbeid van één faze; het totale vermogen of de totale
arbeid is de som van deze drie.
Wanneer met drie wattmeters wordt gewerkt, moeten de aanwijzingen
daarvan bij elkaar worden geteld. Gebruikt men een driefazen-wattmeter
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/
met drie meetsystemen, dan geeft de wijzer ineens het gehele vermogen
aan.
Kilowattuurmeters zijn voor dit doel uit de aard der zaak voorzien van
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Fig. 324. Genormaliseerde schakeling van een driefazen-kWh-meter met
drie meetsystemen
een meervoudig meetsysteem (men zal in het algemeen in een verbruiksinstallatie geen drie éénfazemeters naast elkaar plaatsen).
De meter heeft twee of drie
schijven, waarop (zie fig. 322)
de stroom- en spanningsspoeEr,
Jh
len werken; het telwerk wijst
de totale arbeid aan.
De genormaliseerde schakeling1) van dergelijke kWhJf3
meters toont fig. 324 (vgl. de
opmerking bij fig: 199, blz. 140).
§ 66. Meten van vermogen
en arbeid in draaistroom- Fig. 325. Meten van vermogen of arbeid in
vierleidernetten met ge een draaistroom-vierleidemet met gelijk be
laste fazen. Schakeling met één meetsysteem
lijk belaste fazen
Als de drie fazen van een generator of van een net gelijk zijn belast,
kan men volstaan met het meten in één faze (fig. 325), waarbij dan de aanx) ,,Eisen, waaraan nieuwe draaistroom-kWh-meters bij aanschaffing moeten
voldoen”. Ver. v. Dir. v. El. Bedr. in Nederland.
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wijzing van de meter met de factor 3 moet worden vermenigvuldigd. In
bijzondere gevallen verandert men bij een wattmeter de schaalconstante
door er de factor 3 in op te nemen. Bij kWh-meters kan worden volstaan
met een gewone éénfazemeter; in de overbrenging naar het telwerk
wordt echter met de factor 3 rekening gehouden. Het afgelezen bedrag
is dan direct de totale arbeid.
Deze schakeling zal niet vaak voorkomen, omdat in een net, waarin
men steeds op gelijk belaste fazen kan rekenen, zoals bij een installatie
met uitsluitend motorbelasting, gewoonlijk geen nulleider wordt aange
bracht. De schakelingen, die men in dat geval kan toepassen, worden
in § 67 behandeld.
§ 67. Meten van vermogen en arbeid in draaistroomdrieleidernetten met gelijk belaste fazen
In verband met de gelijkmatige belasting kan men weer volstaan met
één meetsysteem. Daar echter aan de spanningsspoel de fazespanning
moet worden gelegd, dient men een hulpschakeling toe te passen om deze
spanning ter beschikking te hebben. Aansluiten op aarde zou niet juist
zijn, omdat de potentiaal van het sterpunt in machine of transfor
mator niet steeds gelijk is aan de aardpotentiaal op de plaats, waar de
meter wordt ingeschakeld.
Men gebruikt nu een z.g. kunstmatig sterpunt, dat gevormd wordt
door drie sterpuntsweerstanden (fig. 326). Dit zijn in principe drie gelijke
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Fig. 326. Meten van vermogen of arbeid in een draaistroom-drieleidemet
met gelijk belaste fazen. Schakeling met kunstmatig sterpunt
weerstanden, die op het net in ster worden geschakeld. Uit symmetrieoverwegingen volgt, dat de potentiaal van het sterpunt S gelijk wordt
aan die van het sterpunt in machine of transformator. Eén van de weer237
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s an en wordt daarbij vervangen door de spanningsspoel van het meet
systeem, zo nodig met voorgeschakelde weerstand.
De aanwijzing van de meter moet met 3 worden vermenigvuldigd,
tenzij men de constante, resp. de overbrenging, heeft veranderd om de
totale waarde van vermogen of arbeid te kunnen aflezen.
Wanneer van meettransformatoren wordt gebruik gemaakt, verkrijgt
men de fazespanning of een spanning, die hiermee evenredig is, door een

On

Eu

*3/

X

^

Ei?^

A*A

lil
-BTt
Fig. 327. Meten van vermogen of arbeid in een draaistroom-drieleidernet
met gelijk belaste fazen. Schakeling met .meettransformatoren

driefaze-spanningstransformator secundair injster te schakelen. Fig. 327
geeft hiervan een voorbeeld. Er is hier tevens een stroom transformator
toegepast.
Een schakeling, die nogal eens wordt gebruikt, is die van fig. 328,
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Fig. 328. Meten van vermogen of arbeid in een draaistroom-drieleidernet
met gelijk belaste fazen. Spanningsspoel op een lijnspanning
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waarbij de spanningsspoel van het meetsysteem op de lijnspanning
wordt aangesloten. Wanneer daarbij geen bijzondere maatregelen worden
genomen, zou de aanwijzing niet juist zijn. Dit is aan de hand van het
in fig. 329 getekende vectordiagram gemakkelijk na te gaan.
De totale meteraanwij
Er,
zing moet evenredig zijn
met 3EfIf cos rp. Het kop
Jf,
pel op het bewegende
Ef,
systeem wordt echter be
paald door:
tl
EizIfx cos 1/; =
t
= Ef ^31f cos ((p + 30°).
Ef,

Behalve een onjuiste ge
talwaarde (die zou kunnen
worden opgenomen in de Jf3
■Eft
constante), is de fazeverEf*
schuiving niet gelijk aan cp
.Jf*
doch aan (p + 30°. Dit kan
niet door berekening wor
den weggewerkt, immers
bij het aflezen van een
Er*
wattmeter of het opnemen
Fig. 329. Vectordiagram bij fig. 328
van de stand van een kilowattuurmeter heeft men gewoonlijk geen gegevens omtrent cos<p. Het is
echter wel mogelijk met deze schakeling een juiste meting te krijgen als
wordt gezorgd, dat de spanning Eiz waarop de spanningsspoel van de meter
is aangesloten, daarin een stroom veroorzaakt, dieweerinfazeismet£/x.
De spanningsketen moet daartoe inductief worden. Men brengt dus een
smoorspoel aan, die een naijling van 30° veroorzaakt. Bij elektrodynamische meters is dit op eenvoudige wijze mogelijk. Bij inductie-meters,
en dus ook bij kWh-meters, levert het moeilijkheden op, omdat de
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Fig. 330. Meten van vermogen of arbeid in een draaistroom-drieleidemet met
gelijk belaste fazen. Spanningsspoel op een lijnspanning
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spanningsketen reeds een fazeverschuiving van 90° heeft. De schakeling
van fig. 328 is dan ook niet geschikt voor inductiemeters.
Wel is dat het geval met
een andere uitvoering van
dezelfde schakeling, waarbij
de spanningsspoel op een
andere draad wordt aange
sloten (fig. 330 en 331).
Het koppel op het meet
systeem is nu bepaald door
EiJfl cos ip. Zoals uit het
vectordiagram blijkt, is dit
koppel negatief. Om een
positief koppel te krijgen,
kan men de aansluitingen
van de spanningsspoel om
keren. Het koppel is dan be
paald door:
Eijf1 cos £ =
= Efy/ZIf cos (30° - cp)
Fig. 331. Vectordiagram bij fig. 330

De aanwijzing is dus on
juist. Om deze te corrigeren,
moet men er voor zorgen, dat de stroom in de spanningsspoel in faze komt
met Efx. Bij een elektrodynamische meter moet daartoe de spannings
keten een condensator bevatten in combinatie met weerstanden, waardoor
30° vóórijling van de stroom in de spanningsspoel ten opzichte van de
klemspanning wordt bereikt. Bij inductiemeters, waarin de stroom van
de spanningsketen 90° bij de spanning naijlt, kan door het inschakelen
van een condensator of door een ohmse weerstand in serie met de span
ningsspoel de naijling worden verminderd tot 60°, waarmee men eveneens
het gestelde doel bereikt.
Er is nog een derde schakeling mogelijk. Men kan nl. de spanningsspoel
aansluiten aan de twee draden, waarin geen stroomspoel is opgenomen.
Deze schakeling heeft echter een bijzonder doel en wordt voor het meten
van de werkelijke arbeid of het werkelijk vermogen niet toegepast (zie
hiervoor § 69, fig. 339, blz. 246).
§ 68. Meten van vermogen en arbeid in draaistroomdrieleidernetten met ongelijk belaste fazen
Wanneer de fazen ongelijk belast zijn, is het, evenals onder dezelfde
omstandigheden bij vierleidemetten (§ 65), noodzakelijk in alle fazen te
meten. Aangezien de fazespanning niet beschikbaar is, zou weer een kunst
matig sterpunt moeten worden opgebouwd. Er zijn in deze schakeling
(fig. 332) echter reeds drie gelijke weerstanden beschikbaar, nl. de spanningsspoelen van de drie meetsystemen. Aan elk van die spoelen ligt,
240
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wanneer ze in ster worden geschakeld en de impedanties van de spanningsspoelen gelijke waarden hebben, reeds de fazespanning, zodat de som van
de koppels op de drie meetsystemen direct evenredig is met de gezochte
grootheid.
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Fig. 332. Meten van vermogen of arbeid in een draaistroom-drieleidemet met
ongelijk belaste fazen. Schakeling met kunstmatig sterpunt

Voor het meten van het vermogen kan men in dit geval gebruik maken
van drie watt meters of van één meervoudige wattmeter met drievoudig
meetsysteem. De kWh-meters moeten een drievoudig meetsysteem
bevatten met twee of drie schijven (zie fig. 322, blz. 234), waarvoor de
genormaliseerde schakeling overeenkomt met die van fig. 324; de nulklem wordt echter niet aangesloten.
Een eveneens voor dit doel gebruikte schakeling is de t wee wat tmeterschakeling (schakeling van Aron).
Er zijn (fig. 333) slechts twee meetsystemen. De spanningsspoelen
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Fig. 333. Tweewattmeterschakeling
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zijn aangesloten op twee lijnspanningen en wel elk met één einde op een
leiding, waarin zich een stroomspoel bevindt, en met het andere einde
op de draad, waarin geen stroomspoel is opgenomen.
Bij gebruik van twee wattmeters is de som van hun aanwijzingen
het totale vermogen; bij een kWh-meter wordt, doordat de koppels
van beide meetsystemen op de as werken, door het telwerk de totale
arbeid aangegeven.
Het bewegend systeem van wattmeter I ondervindt een koppel, dat,
zoals blijkt uit het vectordiagram van fig. 334, is bepaald door I/v

Fig. 334. Vectordiagram voor de tweewattmeterschakeling
Ei3 en de cosinus van de hoek tussen deze twee grootheden. Deze hoek is
kleiner dan 90°; als de juiste twee klemmen van stroom- en spanningsspoel met elkaar zijn verbonden, wijkt de meter in de goede richting uit.
In fig. 333 zijn de positieve waarden van de stroom in de stroomspoel
en van die in de spanningsspoel van het verbindingspunt af gericht.
In wattmeter II is eveneens de stroom in de stroomspoel van dat punt
af gericht; die in de spanningsspoel is bepaald door — Eiv In de hier
volgende afleiding moet dus voor het koppel van meter II een negatieve
waarde voor deze spanning worden ingevoerd.
Om aan te tonen, dat in deze schakeling inderdaad het totale vermogen
resp. de totale arbeid wordt aangewezen, gaan we uit van de hierboven
besproken koppels. In verband met de asymmetrie van de belasting is
de eenvoudigste wijze om een resultaat te bereiken, eerst na te gaan, hoe
groot de momentele waarde van het gezamenlijk koppel van de twee sys
temen is. Als kan worden aangetoond, dat deze waarde evenredig is met
242
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de momentele waarde van het vermogen, dan zal ook de gemiddelde
waarde van het koppel evenredig met het vermogen zijn.
Het koppel, dat op een bepaald ogenblik op het meetsysteem wordt
uitgeoefend, is evenredig met:
eh\ - V,V, = (Vx — V.)VX — (V2 ~ V3)V3 =
= VxVi + VaVs — V.(VX + Va)Daar E*/= 0, wordt deze vorm gelijk aan:
VXVX + VaVt + V,Va
waarmee de juistheid van de meting is aangetoond.
Omgekeerd kunnen we ook uitgaan van het aan te wijzen vermogen
en daaruit afleiden, welk bedrag elk van de twee meters zal aangeven.
De momentele waarde w van het totale vermogen Wt is:

w = VXVX + V*Va + VaV*
of, daar ih = —

— *>3.

w = V1V1 — ViVa — VaVa + V3V3 =
= Vi(vx — V2) + Va(V3 — Va) = V1V3 ~ Wh
waaruit volgt voor het (totale) vermogen:
IFi = IflEl3 cos (951 + 30°) + IfzEh cos (30° — 933)
Meter I moet dus aanwijzen:
tf/i = If]Eh cos (931 + 30°)
en meter II
W2 =

cos (30° — 933) of =

cos xpz (zie fig. 334)

wat bij de in fig. 333 getekende schakeling inderdaad het geval is.
Bij gelijk belaste fazen kan uit de aanwijzing van de twee wattmeters
nog de grootte van de fazeverschuiving worden berekend. Dit is als
volgt aan te tonen:
Wi — Eilf cos (93 -f 30)
= Eilf (cos 93 cos 30 — sin 93 sin 30)
= Eilf (-JV3 cos 93 — -J sin 93)
W2 = EtIf cos (30 — 93)
= Eilf (cos 93 cos 30 + sin 93 sin 30)
= EiJf (v-v/^ cos V + sin 93)
W2 — Wi = Eilf sin 93
W2 + W\ = EJf -\/3 cos 93
waaruit volgt:
tg 93 =

W2 - W1
W2 + Wi

V3

De aanwijzingen van de twee wattmeters hangen sterk af van de faze
verschuiving in het net. Bij ongelijk belaste fazen is het aantal moge243
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lijkheden voor de twee aanwijzingen feitelijk onbeperkt. Bij gelijk be
laste fazen doen zich enkele speciale gevallen voor.
le. Als <p = 0°, ijlt 7/j 30° na bij Ef3 en I/3 ijlt 30° voor bij Eiv zodat
de beide wattmeters gelijke aanwijzingen zullen vertonen,
2e. Als <p = 30° naijlend, heeft Wjj zijn grootste aanwijzing, omdat
Ifz dan in faze is met (— EiJ.
3e. Als 9o = 30° voorijlend, is Ifl in fase met Eiz, zodat nu Wj zijn
grootste uitwijking heeft.
4e. Als <p = 60° naijlend, staat 7/x loodrecht op Ei3, zodat meter I
op nul staat. Meter II geeft dan het totale draaistroomvermogen aan.
5e. Als (p = 60° voorijlend, staat //3 loodrecht op Eiv zodat nu meter
II op nul staat en meter I het volle draaistroomvermogen aanwijst.
6e. Wordt de vóór- of naijling groter dan 60°, dan krijgt het meet
systeem van één der beide meters een negatief koppel. Bij een kWh-meter
wordt dan het verschil van deze twee koppels aangewezen, waardoor
inderdaad het totale vermogen is bepaald. Bij wattmeters moet nu de
aansluiting van één spoel in de desbetreffende meter worden omgekeerd
en de dan op de twee meters afgelezen vermogens moeten van elkaar
worden afgetrokken.
Wanneer de stroombron in driehoek is geschakeld, wordt in de tweewattmeterschakeling (fig. 335) eveneens het totale vermogen gemeten,
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Fig. 335. Tweewattmeterschakeling
zoals blijkt uit de volgende afleiding (fig. 336). Het momentele koppel
bedraagt:
*/.*«! - efi% = «ƒ,(*ƒ, - */,) - «a(v, - V.) =
efM + */i*A — *ƒ,(«ƒ, + «ƒ,)
Nu is He/ = 0, zodat ook hier de vorm overgaat in:

Wi + eféh + efh3
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De tweewattmeterschakeling wordt voor wattmeters, al of niet in
meerfazen-uitvoering, toegepast; ook voor inductie-kWh-meters (fig. 337)
wordt ze gebruikt. De genormaliseerde schakeling hiervoor is in fig. 338
gegeven. Deze schakeling komt in opzet overeen met die van fig. 324,
blz. 236; alleen ontbreken de middelste stroom- en spanningsspoel.
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Fig. 336. Vectordiagram bij fig. 335

Fig. 337. Inductie-kWh-meter in
tweewattmeterschakeling (Siemens)

Voor kWh-meters komt men tegenwoordig echter van de tweewatt
meterschakeling meer en meer terug en gebruikt inplaats daarvan die vol
gens fig. 332, blz. 241. Het is bij de tweewattmeterschakeling nl . soms
mogelijk stroom buiten de meter om te gebruiken, wat bij meters met
in elke faze een stroomspoel niet lukt.
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Fig. 338. Genormaliseerd schema voor kWh-meters in tweewattmeterschakeling
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§ 69. Meters voor blindvermogen en blindverbruik
Voor het meten van blindvermogen in een eenfaze-installatie is reeds
in § 31 d op blz. 145 een schakeling gegeven.
Voor driefazenmeting moet EI sin <p\/2 worden gemeten. Hier
toe kan de schakeling van fig. 339 worden toegepast.

Eb

1

Jfa

Ef2

Erè*

Jf3

Er,

Fig. 339. Meten van blindvermogen of blindverbruik in een
draaistroom-drieleidernet met gelijk belaste fazen

Het vectordiagram (fig. 340) toont, dat er nu een koppel ontstaat, even
redig met:
Eijfx cos Vi
wat voor gelijk belaste fazen overeenkomt met:
3Eflf sin (p
bW
Ef\/Zlf sin cp —

V3

V3

Ef3
Jf,

Er,

fx
%

Jf3

Er,
2

Ef2
Ef3
■Xjfa

Ef2

Fig. 340. Vectordiagram bij fig. 339

246

C XIV, § 69
Behoudens een factor a/3 is dit bedrag dus gelijk aan het blindver
mogen van de driefazeninstallatie.
Ook voor ongelijk belaste fazen kunnen dergelijke schakelingen
voor blindvermogen worden toegepast. Men kan daarvoor elk van de
in de voorgaande paragrafen behandelde schakelingen gebruiken, mits
de spanningsspoel, in plaats van op een fazespanning of een lijnspanning,
wordt afgetakt op een lijnspanning resp. fazespanning, die er 90° fazeverschuiving mee heeft.
Voorbeelden hiervan geven de fig. 341 en 342, waarvan de eerste een
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Fig. 341. Meten van blindvermogen of blindverbruik in een draaistroomdrieleidernct met ongelijk belaste fazen. Schakeling met drie meetsystemen

driewattmeterschakeling en de andere een tweewattmeterschakeling
voorstelt.
Bij de eerste schakeling zijn de spanningsspoelen op de lijnspanningen
afgetakt. Aan de hand van het vectordiagram van fig. 340 kunnen we nu
gemakkelijk inzien dat de koppels, die de meetsystemen uitoefenen zijn:
systeem I: IfxEix cos y)± = IflE/1 a/3 sin (pi
systeem II: Iffiu cos = //a£>a V3 sin 9^2
systeem III: Iffiiz cos yj3 = IfzEfz a/3 sin (p3
Elke term stelt het blindvermogen voor van één der fazen, echter ver
menigvuldigd met a/3- De aanwijzing van de meter moet dus door a/3
worden gedeeld, óf er dient rekening te worden gehouden met die waarde
in de overbrenging naar het telwerk.
Bij de tweewattmeterschakeling van fig. 342 moet een kunstmatig
sterpunt worden gevormd om de spanningsspoelen, inplaats van op de
lijnspanningen, juist op de fazespanningen te kunnen aansluiten. Verge
lijken we deze schakeling met de normale tweewattmeterschakeling van
§ 68, fig. 333 en 334, blz. 241, dan blijkt dat de spanningsspoelen in fig.
342 zijn aangesloten op een fazespanning, die 90° is verschoven ten op247
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Fig. 342. Meten van blindvermogen of blindverbruik in een draaistroom-drieleidemet. Tweewattmeterschakeling

zich te van de lijnspanningen, waarop ze in fig. 333 waren aangesloten.
Daardoor zal dan ook in plaats van de werkelijke arbeid het blindverbruik
worden aangegeven. De aanwijzing moet echter met t/3 worden verme
nigvuldigd ; het is evenwel mogelijk, door een kleinere waarde te nemen
voor de weerstanden in het kunstmatige sterpunt, de stromen van de
spanningsspoelen zoveel te vergroten, dat toch de juiste waarde wordt
aangewezen.
Bij deze schakelingen kunnen de voor de spanningsspoelen nodige
spanningen ook worden verkregen door het toepassen van spanningstransformatoren (vergelijk, fig. 327, blz. 238). Bovendien bestaat dan de
gelegenheid, de transformatieverhouding zo te kiezen, dat reeds hierbij
met de factor -\/3 is rekening gehouden.
Een variatie op de tweewattmeterschakeling voor meting van blindarbeid is die van fig. 343, welke speciaal voor kWh-meters wordt uit
gevoerd. ^
Er zijn twee meetsystemen, die elk bestaan uit één spanningsspoel en
twee stroomspoelen. De laatste hebben ongelijke aantallen windingen
en wel heeft de ene spoel twee maal zoveel windingen als de andere.
Bovendien zijn ze in verschillende fazen opgenomen.
Het meetsysteem I oefent op de schijf een koppel uit, bepaald door
(27/I -f 7/3) en Eix; het koppel van systeem II wordt bepaald door
(2J>. + 7/i) en EhOm aan te tonen, dat het blindverbruik wordt aangewezen, passen we
een afleiding toe overeenkomstig de bij de tweewattmeterschakeling van
§ 68 (zie blz. 243) gegevene, waarbij van de momentele waarden gebruik
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werd gemaakt. De momentele grootte van het totale koppel bedraagt nu:
(2ifi + V3H + (»ƒ, + ifiï*h =
= 2ifleh + ifzeh 4- 2i/zeh +
=
!

+ (Vx + Va) * (^i + **3) + lheh =
= Vx^x + *ƒ,«!, +

=

Rekening houdend met de toelichting bij fig. 339 en 340 kunnen we
hieruit besluiten, dat voor elke faze een produkt ontstaat, dat de momen
tele waarde voorstelt van het blindvermogen.
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Fig. 343. Schakeling van een kWh-meter voor meten van blindverbruik in een draaistroom-drieleidernet (Meterfabriek „Dordt”)

In veel gevallen is het gewenst ook het produkt van schijnbaar ver
mogen en tijd te registreren, dus het aantal kVAh. Een meter waarmee
dit wordt bereikt is de tri vee tor. Hierbij is uitgegaan van het beginsel,
dat het aantal kVAh wordt gevonden uit de vectorsom van kWh en
bkWh. De meter (fig. 344 en 345) bevat dan ook twee meetsystemen,
waarvan het linker is ingericht voor het registreren van kilowatturen
en het rechter voor blindarbeid. Door middel van een gecompliceerde
tandwieloverbrenging wordt op het middelste telwerk het aantal schijn
bare kilowatturen (kVAh) aangegeven. Bovendien heeft deze meter nog
een maximumaanwij zing (vgl. fig. 204, blz. 144) die het grootste gebruik
in kVA aanwijst.
Voor verdeelpunten in elektriciteitsnetten waar voeding naar twee
richtingen mogelijk is, wordt hetzelfde metertype gebouwd in een uit
voering, waarbij richtingrelais zorgen voor het omschakelen van de
koppelingen tussen meetsystemen en telwerken. Deze meter heeft tien
telwerken, die kWh, kVAh en bkWh aangeven, de eerste voor energie
levering in twee richtingen, de beide laatste eveneens voor twee richtingen
maar bovendien voor öf inductieve öf capacitieve belasting.
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Fig. 344. Trivectormeter voor kVAh (Landis & Gyr)

Fig. 345. Binnenwerk van een trivectormeter (Landis & Gyr)
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HOOFDSTUK XV
IJKEN VAN MEETINSTRUMENTEN
§ 70. Inleiding
Men kan met het ijken van een meter verschillende bedoelingen hebben.
In een meterfabriek zal in de eerste plaats moeten worden nagegaan,
of de fout binnen de toelaatbare grenzen valt. Is dat niet het geval,
dan wordt de meter afgekeurd of hij dient te worden nagezien. Ook kan
het de bedoeling zijn, bij het ijken de definitieve schaal aan te brengen.
Verscheidene meters, vooral de nauwkeurige, krijgen nl. geen vooraf
gedrukte schaal, doch worden, als ze geheel gereed zijn, in een ijkschakeling van een schaal voorzien. Een algemene controle op de grootte van
de fout voeren gewoonlijk ook de elektriciteitsbedrijven uit aan de
kWh-metcrs, die bij de verbruikers moeten worden geplaatst. Ook hier
worden kleine afwijkingen bijgeregeld; zijn de afwijkingen te groot, dan
wordt de meter afgekeurd.
Een ander geval doet zich voor, wanneer men bij een meter, die van
een schaal is voorzien, een volledige foutenkromme wil opnemen om de
meter-aanwijzingen later met behulp van die kromme te kunnen cor
rigeren. Dit kan wenselijk zijn bij laboratorium-instrumenten en vooral
ook bij precisiemeters, als men afwijkingen, die kleiner zijn dan de
toelaatbare, bij bepaalde metingen toch in rekening wil brengen. Een
dergelijke kromme kan natuurlijk ook voor een fabriek van meetinstru
menten van belang zijn om de eigenschappen van de gebouwde meters
vollediger te kunnen controleren.
In verband met een en ander dient men verschil te maken tussen
meters met schaal (ampèremeters, voltmeters, wattmeters enz.) en meters
met telwerk (kWh-mete'rs, ampère-uurmeters). Voor deze beide groepen
is ook de berekening van de fout verschillend. Bij de eerste wordt de fout
uitgedrukt in procenten van de aanwijzing op de schaal, of volgens de
thans geldende voorschriften (zie blz. 50) in procenten van de totale
schaalwaarde. Bij meters met zeer ongelijkmatige schaal, zoals ohmmeters, wordt de fout aangegeven in procenten van de schaallengte
(= booglengte in mm). Heeft de meterschaalhet nulpunt in het midden, dan
drukt men de fout uit in procenten van de totale (dubbele) schaalwaarde.
Bij de meters met telwerk berekent men de fout in procenten van de
werkelijke waarde van de te registreren grootheid.
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Als een meter een te hoge aanwijzing geeft, noemt men de fout positief;
is de aanwijzing te laag, dan wordt de fout negatief genoemd.
De foutenkromme kan op verschillende manieren worden opgezet.
Als het gaat om één bepaalde meter met schaal, waarbij men de kromme
later wil gebruiken, kan de grafiek de werkelijke waarde van de te meten
grootheid aangeven, uitgezet als functie van de aanwijzing van de meter.
In dat geval zal de grafiek van een meter zonder fout een rechte lijn
zijn, die een hoek van 45° met de assen maakt. Een voor bedoeld geval
meer toegepaste manier is de fout in volts, ampères enz. uit te zetten
als functie van de meteraanwij zing. Daarbij wordt een positieve fout
naar boven, een negatieve fout naar beneden uitgezet. Wil men meters
van verschillend type, van verschillend fabrikaat, of met diverse meetgrenzen onderling kunnen vergelijken wat hun fouten betreft, dan dient
een foutenkromme te worden getekend, die de procentuele fout weer
geeft, berekend in procenten van de aanwijzing of van de eindwaarde
van de schaal en uitgezet als functie van de aanwijzing.
Voor meters met telwerk heeft een foutenkromme alleen doel bij zeer
uitvoerige ijkingen (fabriekscontrole, onderzoek van nieuwe metertypen
enz.). Een dergelijke kromme geeft gewoonlijk de procentuele fout aan,
uitgezet als functie van de grootheid, die gedurende de meting werd ver
anderd. Zo kan men b.v. bij constante spanning, frequentie en cos (p de
stroom op verschillende waarden instellen, waarna men dan ook in de
grafiek de fout uitzet als functie van de stroom.
Als de waargenomen fouten een vrij regelmatige serie punten voor
de grafiek opleveren, kan door die punten een vloeiende kromme worden
getrokken. Liggen de punten zeer onregelmatig, dan is het beter ze
door rechte lijnen te verbinden, waarmee men aangeeft, dat alleen de
aangegeven punten betrouwbaar zijn. In dit geval moet de meter in de
regel worden afgekeurd.
Bij alle soorten wisselstroommeters behoort ook de invloed te worden
nagegaan, die afwijkende frequenties, en soms ook fazeverschuivingen
tussen stroom en spanning of afwijkende krommevorm, op de aanwijzing
uitoefenen.
§ 71. IJken van meters met schaal
a. Voltmeters. De meter kan worden vergeleken met een voltmeter,
die bij voorkeur een klasse nauwkeuriger moet zijn dan te de controleren
meter. Vaak neemt men daarvoor een precisiemeter. Ook kan men
bijzondere ijkschakelingen toepassen, zoals die met de compensator
(zie §55).
Om de wijzer van de te ijken meter zuiver te kunnen instellen, moet men
bij voltmeters steeds een spanningsdeler gebruiken (fig. 346). Daarmee
kan men de spanning aan de meter geleidelijk veranderen van nul tot
de eindwaarde. Met een voorschakelweerstand is geen gelijkmatige rege
ling mogelijk; bovendien zou men voor de kleine uitwijkingen zéér grote
weerstanden moeten gebruiken.
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Het verdient aanbeveling de spanningsdeler samen te stellen uit
twee regelweerstanden van ongelijke waarde. De grootste dient dan voor
grove instelling, de kleine voor fijne regeling.
Voor zeer lage spanningen is een nog fijnere
regeling mogelijk als men op de schuifcon
tacten van de spanningsdeler een tweede
R
spanningsdeler aansluit, die over zijn schuifcontacten pas de verdere meetschakeling
voedt.
Als met wisselstroom moet worden geijkt
kan voor de voeding een regeltransformator
(variac) worden gebruikt; zo nodig wordt
daarachter nog een spanningsdeler opgeno
men.
De te ijken meter wordt nu telkens inge Fig. 346. IJkschakeling voor
steld op deelstrepen van zijn schaal, waarna een voltmeter
men de precisiemeter afleest of met de
compensator de werkelijke waarde van de spanning bepaalt. De foutberekening loopt als volgt:
Stel, dat voor een voltmeter met meetgrens 50 V bij een aanwijzing
5 V de werkelijke waarde 5,02 V bedraagt, dan wordt de fout aan
gegeven met — 0,02 V. In procenten van de aanwijzing is dit:

<5>
<3>

0,02
---- ^— x 100% = - 0,4%
Volgens de voorschriften moet deze fout in procenten van de eind-0,02
waarde van de schaal worden aangeduid als ——— x 100% = —0,04%.
OU

b. Ampèremeters. In het algemeen kunnen voorschakelweerstanden
worden toegepast (fig. 347). Bij voorkeur neemt men twee weerstanden

—I'l'k

(5)
Fig. 347. IJkschakeling voor
een ampèremeter

f

?
—(m/i)---- (mA^)—

Fig. 348. IJkschakeling voor
een milli-ampèremeter

van verschillende waarde en schakelt deze parallel. De kleinste (Ri) geeft
dan een grove regeling, met de grootste (R2) kan fijn worden ingesteld.
Dat met twee parallelgeschakelde weerstanden een betere regeling
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wordt verkregen dan met twee in serie geschakelde, kan als volgt worden
aangetoond.
Stel dat men Ri verandert met een klein bedrag ARi door het ver
plaatsen van het schuifcontact, dan wordt de nieuwe weerstandswaarde:
(Ri + AR\)R2
Ri + ARi + R2
Verwaarlozen we in de noemer ARi ten opzichte van R\ + R2 dan
gaat de breuk over in
(Ri + AR\)R2
R\ + ^2
waaruit volgt voor de verandering van de weerstand:
(Ri + ARi)R2
R\R2
R2ARi
AR 1
(I)
Ri + Rz
R\ + R'2
R1 + Rz
R1
“f" 1
Rz
Een verandering van R2 met AR2 geeft een totale weerstandsverande
ring:
AR2
(II)
Rz
+ 1
“FT"
*1

Kiest men nu b.v. R\ veel kleiner dan R2, dan is* in vorm I de noemer
bijna = 1 en in II veel groter dan 1. Dit betekent, dat de verandering
AR\ ook voor de vervangingsweerstand ongeveer een verandering ARi is.
Een evengrote AR2 echter heeft slechts een geringe invloed op de weer
stand in de meetketen.
Waren R\ en R2 in serie geschakeld, dan zou de weerstandverandering
van de totale keten zonder meer gelijk zijn aan AR\, resp. AR2.
Ampèremeters voor zeer kleine stromen, zoals milli-ampèremeters,
kunnen beter achter een spanningsdeler worden geschakeld (fig. 348),
omdat voorschakelweerstanden zeer groot zouden moeten zijn en dan geen
fijne regeling geven. De ijking vindt verder plaats op dezelfde wijze als
bij voltmeters. Ook voor ampèremeters is ijking met een compensator
mogelijk (§ 56).
c. Wattmeters. Het doel van een wattmeter-ijking is, na te gaan
of de aanwijzing overeenkomt met het produkt van de stroom door de
stroomspoel en de spanning aan de spanningsspoel. Als wattmeters in
een wisselstroomschakeling moeten worden geijkt, moet de aanwijzing
EI cos cp zijn.
Desgewenst kan men bovendien onderzoeken, of een afwijking van de
frequentie invloed uitoefent op de aanwijzing. Daar echter meestal
elektrodynamische wattmeters worden gebruikt, kan men deze in een
gelijkstroomschakeling ijken; daarna is hun aanwijzing ook voor wissel254
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stroom juist. Alleen inductie-wattmeters en elektrodynamische meters
met ijzeren kern moeten in een wisselstroomschakeling worden geijkt.
Voor de bijzonderheden van wissel- en draaistroom-ijkschakelingen zij
nog verwezen naar § 72.
Gezien het boven omschreven doel van de ijking, behoeft men dus geen
rekening te houden mét de meetfout, die later optreedt, als de spanningsspoel vóór of achter de stroomspoel wordt geschakeld, (zie § 20d).
Alleen wanneer een wattmeter bestemd is voor vaste montage in een
bepaalde schakeling (b.v. voor een meettafel), kan hij direct in die
schakeling worden geijkt, waardoor de bedoelde fout tegelijkertijd kan
worden bepaald.
Er zijn nu voor watt meters twee ijkschakelingen mogelijk, nl. de
directe en de indirecte of gesplitste schakeling.
Bij de eerste dient eenzelfde stroombron voor de voeding van stroomen spanningsketens, bij de tweede zijn daarvoor afzonderlijke stroom
bronnen aanwezig. Fig. 349 geeft de directe schakeling weer. Wil
0.1 a
0.1 A

©

220 V

T
Fig. 349. Ijken van een wattmeter in directe schakeling

men controleren of de meter werkelijk het produkt aanwijst van de
stroom in zijn stroomspoel en de spanning aan zijn spanningsspoel, dan
moet de voltmeter op dezelfde spanning staan als de spanningsspoel van
de wattmeter, terwijl de ampèremeter in serie met de stroomspoel van de
wattmeter moet zijn geschakeld zonder aftakkingen er tussen.
Een nadeel van deze schakeling is, dat het net vrij veel energie moet
leveren.
Uit de getallen, die voor een willekeurig geval in de figuur zijn gezet,
blijkt, dat het totale vermogen, dat voor de ijking wordt verbruikt,
' 220 x 5,2 = 1144 W bedraagt. Een verder nadeel is, dat de spanning
gedurende de ijking moeilijk constant kan worden gehouden, doordat
telkens een andere stroombelasting moet worden ingesteld.
Veel minder energie verbruikt de gesplitste of indirecte schake
ling (fig. 350). Voor de spanningsspoel en de voltmeter is een hoge span
ning nodig; de te leveren stroom is echter gering. De stroomspoel en de
ampèremeter vragen een sterkere stroom, die echter wegens de geringe
weerstand in deze keten door een bron van lage spanning kan worden
geleverd. Uit fig. 350 blijkt, dat nu voor dezelfde waarden als in fig. 349
zijn aangegeven, slechts een vermogen nodig is, groot
220 X 0,2 + 4 x 5 = 64 W
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In laboratoria waar veel ijkingen worden uitgevoerd, geeft de laatste
schakeling dus een belangrijke energiebesparing. Bovendien laten de
van elkaar onafhankelijke
stroombronnen ook een
X
gemakkelijker regeling
220 V
van stroom en spanning
V
toe.
0.1 A
In wisselstroomschakeo.i A
lingen worden hier ge
woonlijk stroom- en spanningstransformatoren ge
bruikt. Een voordeel van
Fig. 350. Ijken van een wattmeter in gesplitste de gesplitste schakeling is
schakeling
dan nog, dat alleen daar
bij regeling van de fazeverschuiving tussen stroom en spanning goed uitvoerbaar is (vgl. fig. 352,
blz. 260).
De wattmeter wordt bij de ijking ingesteld op deelstrepen van zijn
schaal. Men zal wattmeters in de regel gebruiken bij ongeveer constante
spanning; daarom is ook de meest voor de hand liggende wijze van ijken,
dat men de spanning constant houdt en de schaalwaarden instelt door
verandering van de stroom. De fout wordt berekend in watts en uitgedrukt in
procenten van de aanwijzing van de te ijken meter of volgens de voor
schriften in procenten van de volle schaalwaarde in watts.
De werkelijke waarde van het vermogen wordt bij ijking met gelijk
stroom berekend uit de aanwijzingen van ampère- en voltmeter. In
wisselstroomschakelingen dient daartoe een precisie-wattmeter.
Zo nodig kunnen ook grafieken worden opgenomen bij andere con
stante waarden van de spanning. Desgewenst kan men verder de stroom
constant houden en nagaan, welke invloed de spanning op de fout heeft;
bij het ijken met wisselstroom kan ook de invloed van cos cp of die van de
frequentie worden nagegaan bij constante spanning en stroom.
§ 72. IJken van meters met telwerk
a. Kilowattuurmeters. Voor de ijking kan men dezelfde schakelingen
gebruiken als bij wattmeters. Aangezien de ijking van een kWh-meter
langer duurt dan die van een meter met schaal, verdient de gesplitste
schakeling hier zeker de voorkeur. Vóór de ijking worden de stroom, de
spanning en eventueel ook de frequentie en de fazeverschuiving tussen
stroom en spanning op een bepaalde waarde ingesteld. Dan gaat men met
behulp van een stop-horloge na, gedurende welke tijd het anker of de
schijf van de meter een bepaald aantal omwentelingen maakt. De con
stante van de meter, die steeds op de kap is vermeld, maakt het mogelijk,
te berekenen, welk bedrag het telwerk nu moet aanwijzen. Voor een
nauwkeurige ijking wordt niet het telwerk afgelezen, omdat deze aflezing
minder nauwkeurig is. Als met een ruwere ijking kan worden volstaan,
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wat bij kilowattuurmeters vaak het geval is, kan men honderdste delen
van kilowatturen aflezen door gebruik te maken van de schaalverdeling,
die vaak is aangebracht op de schijf van het telwerk, en die tiende delen
van kilowatturen aangeeft (vgl. fig. 185, blz. 132 rechts). Uit de aan
wijzingen van de precisiemeter(s) kan men de werkelijke arbeid berekenen,
zodat de fout dan kan worden bepaald.
De algemene rekenwijze voor deze ijking blijkt uit het volgende voor
beeld :
Tijd voor 50 omwentelingen:
t — 46,14 seconden
Constante van de meter:
C = 1 800 omw per kWh
Aanwijzing van de precisiewattmeter: 2 200 W
Uit de constante van de meter is te berekenen, dat de schijf bij een
verbruik van 2 000 Ws één omwenteling maakt, zodat de aan
wijzing van het telwerk gedurende de meting zou zijn:
50 x 2 000 = 100 000 Ws
De werkelijke arbeid is
2 200 x 46,14 = 101 500 Ws
De fout bedraagt dus: — 1 500 Ws of volgens de voorschriften
in procenten van de werkelijke arbeid:

1=-

1 500
X 100% = - 1,48%
101 500

In de praktijk maakt men ook vaak gebruik van direct bruikbare
eindformules. Er zijn daarvoor drie mogelijkheden:
1°. Men berekent voor de meter een constante C' zoals die volgt uit
de waarnemingen en bepaalt de fout ten opzichte van de aangegeven
constante C. De formule voor de procentuele fout wordt dan:
C' — X 100%
/=
C
Voor het gegeven getallen-voorbeeld is:
C'

50
1 773,4 - 1 800
= 1 773,4 en ƒ =
100%= -1,48%
46,14
1 800
2,2 X
3 600

2°. Men gaat na welke tijd de meter over het opgenomen. aantal
toeren zou doen, als de constante overeen kwam met de werkelijke
waarde van de arbeid. Is die tijd t' seconden, terwijl de meter gedurende
^seconden heeft gelopen, dan is de fout:
t' —t
/ = —— X 100% •

In het gegeven geval dus:
45,45 - 46,14
50 x 3 600
= 45,45 en / =
X 100% = - 1,48%
V=
46,15
1 800 X 2,2
3°. Uit de waarnemingen berekent men, hoeveel toeren de meter in
de opgenomen tijd zou maken, als de constante juist was. Is dat aantal
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toeren n' terwijl het aantal omwentelingen in werkelijkheid n was, dan
is de fout:
X 100%
Voor ons geval wordt:
46,14
50 - 50,75
n' = 2,2 X
X 1 800 = 50,75 en / =
X 100% = - 1,48%
3 600
50,75
Gelijkstroom-kWh-meters kan men ijken door vergelijking met een
ampèremeter en een voltmeter. Ook kan een wattmeter worden ge
bruikt, maar dan heeft men tóch een ampèremeter en een voltmeter
nodig om stroom en spanning te kunnen instellen. Bij wissel- en draai
stroom moet voor het controleren van het werkelijk vermogen een watt
meter worden ingeschakeld, omdat een cos 93-meter meestal niet een vol
doende nauwkeurigheid heeft en de invloed van de fouten van drie meters
te groot zou kunnen worden. Bovendien is bij gebruik van een wattmeter
de berekening eenvoudiger.
Nieuwe meters moeten aanlopen bij 0,3% van de nominale stroomsterkte.
De kWh-meters kunnen verder nog worden geijkt door vergelijking
met een standaard-kWh-meter. Men laat dan de meters (eventueel een
aantal tegelijk) gedurende een bepaalde tijd draaien en gaat na, hoe
groot het verschil in aantal toeren of in de aanwijzing van het telwerk is.
Ook worden hierbij stroboscopische methoden of schakelingen met fotoelektrische cellen toegepast.
In het laatste geval kan men op de schijf een lichtstraal laten vallen,
die wordt teruggekaatst naar een fotocel. Éénmaal per omwenteling
wordt de lichtstraal niet teruggekaatst, doordat de zwarte vlek voorbij
komt. Er valt dan een met de fotocel verbonden relais af, zodat een tel
werk verspringt. Soms maakt men gebruik van een der gaatjes, die vaak
in de schijf zijn aangebracht om haar te balanceren. Als dc lichtstraal
door het gaatje op de fotocel valt verspringt het telwerk. Het is mogelijk,
de stro omketen van het telwerk èn een elektrische chronometer tege
lijkertijd in werking te stellen en ze na een bepaald aantal omwentelingen
automatisch weer uit te schakelen. Een moderne schakeling voor het
foto-elektrisch vergelijken van de te ijken meter met een standaard
meter is die, waarbij men beide schijven een zwart-wit geblokte rand
geeft. Tegenover elk staat een lampje en een fotocel, welke laatste een
variabele spanning levert, waarvan de frequentie evenredig is met de
snelheid van de schijf en met het aantal blokjes langs de omtrek. De
verschilfrequentie kan worden bepaald en is een maat voor de afwijking
van de te ijken kWh-meter.
Als herhaaldelijk meters voor verschillende stroom- en spanningswaar
den moeten worden geijkt, kan men steeds in eenzelfde ijkschakeling of
met dezelfde standaardmeter werken, indien men stroom- en spanningstransformatoren gebruikt, waarvan de secundaire stroom resp. span258
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ning een vaste waarde heeft. Aan de primaire kant hebben de meettransformatoren dan een aantal aftakkingen. De standaardmeter wordt
secundair aangesloten, dus steeds op b.v. 5A bij 100 V; de te ijken
meter wordt aan de primaire kant van de meettransformatoren gescha
keld, waarbij de aftakkingen in overeenstemming worden gebracht met
de voor het ijken in te stellen waarden van stroom en spanning.

;

Als ijkingen moeten worden verricht bij verschillende frequenties, heeft
men een frequentie-omzetter nodig. Vaak volstaat men met het ijken
bij de normale netfrequentie.
Om de fazeverschuiving tussen stroom en spanning op verschillende
waarden te kunnen instellen, voedt men de stroomketen door middel
van een inductieregelaar (fazeregelaar). Dit is feitelijk een driefazentransformator, gebouwd in de vorm van een motor, waarvan de rotor
wordt stilgezet (fig. 351).
Stator en rotor hebben beide een driefazewikkeling. Bij sommige uitvoeringen
wordt de stator, bij andere de rotor op het
draaistroomnet aangesloten, zodat de
stroom in deze wikkeling een draaiveld
doet ontstaan. Dit draaiveld veroorzaakt
in de wikkeling op het andere deel van de
machine spanningen, die gebruikt worden
om hetzij de spanningsspoelen, hetzij de
stroomspoelen van de te ijken meters en
van de controlemeters te voeden. De geïn
duceerde spanningen hebben ten opzichte
van de stromen, die het draaiveld doen
ontstaan, een fazeverschuiving, welke af
hangt van de stand, die de rotorspoelen
innemen ten opzichte van de statorspoelen.
Door middel van een kruk of handwiel kan
Fig. 351. Inductie- of fazen
de stand van de rotor worden gewijzigd,
regelaar (Siemens)
zodat vóór- en naijlende stromen bij alle
gewenste faze verschuivingen kunnen worden ingesteld.
De grootte van cos y wordt daarbij berekend uit de aanwijzingen van
wattmeter, voltmeter en ampèremeter öf er wordt een cos 97-meter inge
schakeld. Bovendien is vaak op de fazeregelaar zelf een schaal voor
cos (p of voor (p aangebracht.
Het principeschema voor het ijken van een eenfaze-kWh-meter
geeft fig. 352. Als men een drief azenme ter wil ijken, moet rekening
worden gehouden met de schakeling van de meter, in het bijzonder met
de vraag of het een meter is voor een drieleidemet of voor een vierleidernet en verder of hij voor gelijk belaste of voor ongelijk belaste
fazen bestemd is. Voor het controleren van het vermogen met één of
meer wattmeters moet eveneens op de juiste schakeling hiervan worden
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gelet. Fig. 353 geeft een voorbeeld van het principeschema voor een
dergelijke ijkschakeling. Hierbij is verondersteld, dat de kWh-meter een
0-

kWh

9

W

V
0-

Fig. 352. Beginselschema voor het ijken van een eenfaze-kWh-meter

meter is in tweewattmeterschakeling, terwijl ook met twee kilowattmeters voor het meten van het vermogen is gewerkt. Een cos r/?-meter is
opgenomen om het instellen van de fazeverschuiving gemakkelijker te
maken. Eventueel kan in elke faze een dergelijke meter worden opge
nomen.
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00Fig. 353. Schakeling voor het ijken van een draaistroom-kWh-meter

In de complete ijktafels voor kWh-meters, zoals de elektriciteits
bedrijven die in hun ijklaboratoria toepassen, zijn de verschillende
meters, de inductieregelaar en de meettransformatoren ondergebracht.
Op een aantal rails of klemmen kunnen de te ijken meters worden
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Fig. 354. Vereenvoudigd schema van een ijktafel

aangesloten, die op rekken zijn bevestigd. Fig. 354 toont het vereen
voudigde schema van een ijktafel voor draaistroommeters; fig. 355
geeft een afbeelding van een dergelijke ijktafel. Op de voeding links

Fig. 355. Ijktafel (Landis & Gyr)
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boven in fig. 354 is via schakelaars afgetakt naar de stroom- en naar de
spanningskring. De stroomspoelen van de te ijken meters worden gevoed
door drie stroomtransformatoren met verschillende aftakkingen voor het
instellen op diverse meetgrenzen. In de stroomketens zijn ampère- en
wattmeters opgenomen. De spanning wordt geleverd door een fazeregelaar, waarmee de gewenste fazeverschuiving kan worden ingesteld.
Verder kan men diverse spanningswaarden verkrijgen met behulp van
aftakkingen op drie smoorspoelen (spaartransformatoren). Tegelijk met
het instellen van een bepaalde spanning wordt de juiste weerstand in de
spanningsketen van elke wattmeter opgenomen. Tenslotte kan men door
een omschakelaar de gemeenschappelijke leiding van de drie wattmeters
aansluiten op de juiste faze. De spanningen kunnen op drie voltmeters
worden afgelezen.
Bij de moderne ijktafel behoort een (vaak elektronisch geregelde)
inrichting voor het automatisch constant houden van de spanning.
b. Ampère-uurmeters. Bij het ijken van deze meters behoeft al
leen de stroom te worden ingesteld, aangezien er geen spanningsspoel
aanwezig is. De ijking vindt in de meeste gevallen plaats met gelijk
stroom, omdat als regel de ampère-uurmeters gelijkstroommeters zijn.
De schakeling is gelijk aan die voor het ijken van ampèremeters; de ijking
wordt op dezelfde wijze verricht als bij de kWh-meters, nl. door het
controleren van de tijd, die voor een bepaald aantal omwentelingen
nodig is. De fout wordt berekend in procenten van de werkelijke waarde
van het aantal ampère-uren en in een grafiek uitgezet als functie van de
stroom. Is het telwerk uitgevoerd voor aanwijzing van kilowatturen,
dan is de constante waarde van de spanning opgenomen in de over
brenging naar het telwerk. Bij de berekening van de fout moet men nu
de werkelijke arbeid berekenen als het produkt van de aanwijzing van de
ampèremeter, de opgenomen tijd en de spanning, die op de kap is ver
meld.
§ 73. IJken van meettransformatoren
a. Compensatiemethode. Voor het ijken van stroomtransforma
toren kan gebruik worden gemaakt van de in fig. 356 in beginsel weer
gegeven schakeling van Schering en Alberti. Daarin is T de te controleren
transformator, waarvan de primaire wikkeling in serie met een normaalweerstand RUl op een wisselspanning wordt aangesloten door mid
del van de bovenste klemmen. Ten gevolge van het spanningsverschil
tussen de klemmen van de weerstand Rni vloeit een stroom I door de
compensator AB. Voor bekende waarden van de verschillende weer
standen is er een vaste verhouding tussen 7 en A en wel geldt, als R1h
klein is ten opzichte van Rab •
hRni = IRab of -=— —

h
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De stroom I2, geleverd door de secundaire wikkeling van de stroomtransformator, veroorzaakt in de normaalweerstand Rn2 een spannings
verschil, dat onder tussenschakeling van een vibratiegalvanometer VG

0

0
Rm

f

nnjiarM
3
A-

B
D

VG.

J2

&

c

tJuiM

_\

Rn2

Fig. 356. Schakeling van Schering en Alberti
voor het ijken van stroomtransformatoren
vergeleken wordt met een deel van de spanning aan AB, nl. met EadWanneer de galvanometer stroomloos is, geldt:
IRad = hRn2
Gezien het verband tussen I en /1 is de transformatieverhouding:
72
Rnt Rad
3y
T == zr~
Rno Rab
h
Om de meter stroomloos te kunnen maken,
moet men echter niet alleen met D regelen. Immers,
de primaire stroom heeft ten opzichte van de
secundaire een fazeverschuiving. Als de fouthoek
van T nul was, zou die fazeverschuiving juist 180°
bedragen. Daarom is de kruisverbinding tussen
RUl en AB aangebracht. De door de fouthoek
veroorzaakte fazeverschuiving wordt opgeheven
door het inschakelen van de condensator C. Het
vectordiagram van fig. 357 toont dit nader aan.
Hierin is ƒ 1 de primaire stroom en Eab de daar
mee evenredige spanning aan de compensator AB.
Ten gevolge van de kruisverbinding is Eab in
tegenfaze met I\; de condensator doet I voorijlen
bij Eab• De secundaire stroom I2 heeft, ten gevolge
van de stroomfout van de transformator, een ria- Fig. 357. Vectorijling (180 — <5)° ten opzichte van Ii. Bij de juiste diagram bij fig. 356
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instelling van C is de galvanometer stroomloos en heeft I dezelfde fazeverschuiving <5 als I2. De stand, die men de condensator moet geven,
wordt dus bepaald door de grootte van de fouthoek <5; bij de complete
meetbruggen voor deze ijkingen kan <5 direct op de condensatorschaal
worden afgelezen, terwijl men de transformatieverhouding of direct de
stroomfout afleest bij D. De invloed van C op de grootte van I en het
kleine verschil tussen de primaire stroom in de stroomtransformator
en die in RUl zijn in het voor
0
0
gaande niet in rekening ge
E,
bracht. De verschillende waar
den zijn zo gekozen dat de af
wijking niet groot is; boven
R,
dien voorziet men de meet
bruggen van een empirische
schaal door ze met standaardmeettransformatoren te ijken.
1
Het ijken van spanE,'
a niirumjijiJYirLmMB ningstransformatoren
D
kan met een gelijksoortige
schakeling plaats hebben (fig.
VG
358).
C
Een bekende weerstand R\
Ln
wordt
parallel geschakeld aan
J'
R*
de primaire wikkeling; de se
cundaire wikkeling voedt een
weerstand R2 waarvan de
Fig. 358. Ijken van spanningstransformatoren volgens Schering en Alberti
grootte eveneens bekend is.
Op een n-de deel van R\ is
over een kruisverbinding afgetakt naar de compensator AB, die dus een
klemspanning heeft:

www-J
Vwws

-Mr

Ei

Eab =---n
zodat in de compensator een stroom loopt, groot:
Eab_____E\
/=
Rab
nRAB
Het contact D op de compensator en de condensator C worden zo
ingesteld, dat de vibratiegalvanometer stroomloos is, waarna bij D dë
spanningsfout en bij C de fouthoek kan worden afgelezen.
Stel, dat de totale weerstand, die in de secundaire keten is opgenomen,
V1R2 bedraagt, dan is:
E2

r=

V1R2

Voor het spanningsevenwicht geldt:
IRad = I'R2
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of:
Ex

Rad
uRab

E2
m

waaruit volgt:
j, _ E2___m Rad
~ Ei ~ n Rab
Tegenwoordig wordt voor deze schakelingen inplaats van de inrichting
met draaicondensator ook gebruik gemaakt van een vectormeter (§ 37),
die eveneens een directe meting van de hoekfout mogelijk maakt.
b. Differentiaalmethode. Voor stroomtransformatoren blijkt het
beginsel uit het dik getrokken deel van fig. 359. Van de te ijken transfor
mator Ty worden de primaire en de secundaire wikkelingen met de
overeenkomstige wikkelingen van een standaardtransformator Tn in
serie geschakeld. Beide transformatoren worden secundair belast met
een weerstand, waaraan ze hun vollaststroom leveren. Tussen de punten
A en B is een brugtak aangebracht, waarin een weerstand R is opge
nomen. De grootte van R is zo gekozen, dat hij geen invloed van betekenis
heeft op de belastingsstroom der transformatoren. Door deze weerstand
zal alleen een stroom I lopen, als de secundaire stromen In en Iy ongelijk
van grootte zijn en/of niet met elkaar in faze zijn. Wanneer men de
foutliock en de overzettingsfout van T„ verwaarloost, terwijl voor Tv
die grootheden resp. f en ö zijn, ontstaat het vectordiagram van fig. 360.
Hieruit blijkt, dat met enige benadering de vertikale ontbondene van
I de stroomfout van Ty voorstelt. De horizontale ontbondene is afhanke
lijk van de fouthoek ö, zodat bij een voor de praktijk gebouwd meet
toestel naast een regelknop
een schaal voor <5 kan worden
aangebracht. Om / en ö te
kunnen meten, bepaalt men
de twee ontbondenen van I.
Hiervoor zijn o.a. de vol
gende twee schakelingen in
gebruik:
le de uitslagmethode.
Hierbij wordt gebruik ge
maakt van een vectormeter
(§37). In fig. 359 zijn de
klemmen A' en B van R ver
bonden met twee draaispoelmeters (of één omschakelbare meter) die elk in serie
zijn geschakeld met een trilgelijkrichter (vgl. fig. 125,
Fig. 359. Ijken van een stroomtransformator;
differentiaalmethode
blz. 89). De aandrijfmagne265
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ten van deze gelijkrichters worden gevoed door een inductieregelaar en
wel zo, dat de aan die spoelen geleverde stromen onderling 90° fazeverschuiving hebben.
Men sluit eerst in stand 1 van de omschakelaar de meters
aan op de secundaire belasting van Tw. Daarbij wordt de
inductieregelaar gedraaid tot de meter op nul staat. Hier
door bereikt men, dat in stand 2 van de omschakelaar de
ene meter de component van I meet, die in faze is met In
en de andere meter de loodrecht daarop staande component.
De aanwijzingen van de meters geven dus resp. / en <5.
De ampèremeter dient om te controleren of de secundaire
wikkelingen van de twee transformatoren goed geschakeld
Hól
zijn. Als de schakeling onjuist is, wijst de meter een grote
Fig. 360.
stroom aan, nl. de som van In en Iy.
Vectordia2e nulmethode (methode van Hohle). De spanning
gram bij
fig. 359
aan R (fig. 361) wordt vergeleken met (gecompenseerd
door) een spanning in faze met In en een spanning lood
recht daarop. De eerste spanning wordt verkregen door een aftakking op
een schuifdraad Si die in serie staat met de belastingen; de tweede wordt
eveneens afgenomen van een schuifdraad (S2), doch er wordt 90° fazeverschuiving bereikt door tussenschakeling van een stel inductiespoelen.
Als de vibratiegalvanometer stroomloos is, kunnen / en ö bij de regelknoppen van de schuifcontacten op Si en S2 worden afgelezen.

i/w\E
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■jWy1 -{gHXJV

R
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f

Fig. 361. Ijken van een stroomtransformator; methode van
Hohle

—VW—LJ—

TJsT

Fig. 362. Ijken van een spanningstransformator; methode
van Hohle

Wanneer 6 negatief is, moet het rechterdeel van de schuifdraad S2
worden gebruikt. Men moet er dan rekening mee houden, dat door dit
deel van de draad niet In maar Iy gaat, doch dit verschil kan öf verwaar
loosd worden, öf in rekening gebracht zijn door een andere verdeling op
de schaal bij dat gedeelte van de schuifdraad.
De schakeling van Hohle voor spanningstransformatoren is die
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van fig. 362. De transformatoren zijn primair parallelgeschakeld. Secun
dair zijn zodanige verbindingen aangebracht, dat men door het al of
niet gloeien van een lampje kan constateren, of de secundaire spanningen
de juiste richting ten opzichte van elkaar hebben.
Om in de voor de praktijk bestaande toestellen dezelfde meetschakeling
te kunnen gebruiken als voor stroomtransformatoren, is op de secundaire
klemmen van Tw een stroomtransformator aangesloten, waarvan de
secundaire stroom 5 ampère is. Ty is belast over een spanningsdeler S
teneinde te bereiken, dat dezelfde schalen voor / en <5 gebruikt kunnen
worden als bij het ijken van stroomtransformatoren.
Inplaats van een vibratiegalvanometer is voor de schakeling van
Hohle ook een speciale elektronenstraalindicator ontworpen. Deze
bevat, evenals de elektronenstraaloscilloscoop (§ 40) twee paren afbuigplaten. Deze worden resp. aangesloten op de spanningen die in fig. 361
en 362 zijn aangegeven met de maatpijltjes voor <5 en /. Zolang voor beide
nog niet de juiste instelling is bereikt, ontstaat op het scherm van de
buis een ellips. De vertikale uitwijking van de elektronenstraal is bepaald
door de ,,<5-spanning”; als deze met het schuifcontact op de juiste waarde
is ingesteld, vertoont de indicator een schuin liggende rechte lijn. Als
ook ƒ goed is ingesteld, neemt men een horizontale lijn waar.
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HOOFDSTUK XVI
METEN VAN CAPACITEITEN EN INDUCTIECOËFFICIËNTEN MET DE BALLISTISCHE GALVANOMETER
§ 74. Capaciteitsmetingen
Men kan de capaciteit van een condensator bepalen door hem te
laden tot een bekende spanning en hem daarna te ontladen over een
ballistische galvanometer. Wanneer de ontlading in zo korte tijd plaats
vindt, dat de galvanometer pas begint te bewegen, wanneer de ontlaadstroomstoot is afgelopen (zie § 14), geldt: Q = ECX = A’a waarin Cx de
capaciteit van de te meten condensator is, k de constante van de ballis
tische galvanometer en oc de grootste uit
wijking daarvan.
Wegens de grote gevoeligheid van de gal
vanometer behoort feitelijk de spanning
-j"U]njlr<>inDm
niet met een voltmeter te worden gemeten,
^
^
maar in een compensatieschakeling. Het is
echter ook mogelijk, deze complicatie te
**-($)*1
vermijden, door de ontlading van de te
Cx
meten condensator te vergelijken met die
van een normaalcondensator, die op de
zelfde spanning is geladen. Als een batterij
6lJj
wordt gebruikt, die een sterke stroom kan
s,f~7
/fs.
leveren, kan men er wel op rekenen dat, in
verband met de zeer zwakke stroom, nodig
voor het laden, de laadspanning voor beide
condensatoren nauwkeurig gelijk is. Fig. 363
geeft voor deze meting de schakeling. Daar
Cn
bij is een spanningsdeler gebruikt om een
geschikte spanningswaarde te kunnen in
Fig. 363. Vergelijken van
stellen.
capaciteiten met behulp van
Met de omschakelaar Si kan men de on
de ballistische galvanometer
bekende condensator Cx of de normaalcon
densator Cn op de meetketen aansluiten. De omschakelaar S2 dient om
eerst de condensator te kunnen laden en hem daarna over de galvano
meter te ontladen.
Deze schakeling leent zich tevens tot het bepalen van de constante

[*i 1 r
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van een ballistische galvanometer, zoals die geldt voor capaciteitsmetingen (vgl. § 14, blz. 80).
De normaalcondensator wordt dan op een bekende spanning E geladen
en vervolgens ontladen over de galvanometer. Dan is: Q = koe = CnE
CnE
waaruit voor de constante volgt: k =
. Deze constante kan worden
cc

uitgedrukt in coulombs of micro-coulombs per graad, minuut, secunde of
radiaal. Wil men een nauwkeurig resultaat kunnen verwachten, dan moet
hier de spanning E in een compensatieschakeling worden gecontroleerd.
Een andere schakeling voor het meten van capaciteiten is de compensatiemethode van Thomson (fig. 364).
De onbekende capaciteit Cx ligt,
__
wanneer de schakelaar Si in stand b
staat, aan de spanning, die door een
BG,
stroom I tussen de klemmen van een
Cx
Cn
weerstand R\ wordt veroorzaakt. Deze a A^Si
condensator wordt dus geladen op een b o-'
'-'o b
potentiaal IR\ en krijgt een lading
Qi = CXIR\• Staat So in stand b, dan
R.
r2
wordt de normaalcondensator geladen fnJlJlJTnJlllrHP^
met een lading Q<i = CfJRz, Als nu
J
de schakelaars zo met elkaar zijn ge
koppeld, dat ze precies tegelijk omge
zet worden naar stand a, dan zullen
beide condensatoren zich ontladen. Fig. 364. Compensatieschakeling van
Daarbij neemt de ene condensator Thomson voor het meten van capa
citeiten
lading van de andere op, doordat ze
ten opzichte van elkaar tegengestelde potentialen hebben. Zijn de ladingen
van de condensatoren ongelijk, dan gaat er ook een hoeveelheid elektrici
teit door de galvanometer, die dan uitwijkt. Zijn de condensatoren
echter met even grote elektriciteitshoeveelheden geladen, dan blijft de
galvanometer gedurende de ontlading stroomloos. Men moet nu één der
weerstanden zó instellen, dat bij het omschakelen de galvanometer geen
uitwijking krijgt. In dat geval is:

*HI

CXIR\ = CnIR2 of: Cx =

C
^n

II—5*

*
rt

Ri

De dubbele schakelaar wordt gewoonlijk uitgevoerd als een slingerschakelaar, die gedurende de meting regelmatig voor laden en ontladen
zorgt en die zó is gebouwd, dat de contacten steeds op precies hetzelfde
ogenblik worden gesloten.
Een onnauwkeurigheid bij de in deze paragraaf beschouwde metingen
veroorzaken de lekstromen van de te meten condensatoren. Deze geven
een vermindering van de lading en als gevolg daarvan zal de uitslag
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van de galvanometer te klein zijn. De mate van ontlading hangt daarbij
af van de tijd, die er verloopt tussen het laden en het ontladen.
Ook bij het meten of vergelijken van condensatoren, die niet geheel
inductievrij zijn uitgevoerd, kunnen zich moeilijkheden voordoen, door
dat de ontlading oscillerend kan zijn.
§ 75. Meten van inductie, flux en lekfactor
Een voorbeeld van een toestel, waarmee men de inductie in een
magnetisch veld kan bepalen, is de aardinductor. Dit is een grote
spoel, die dient om de intensiteit van het aardmagnetische veld te onder
zoeken. De spoel, die een diameter D heeft en N windingen bevat, wordt
opgesteld met haar vlak loodrecht op de richting van het aardmagnetisme.
Als men de totale intensiteit wil meten, plaatst men de spoel dus onder
een helling, overeenkomende met de inclinatie van het aardmagnetisme.
Wil men de horizontale intensiteit meten, dan stelt men het vlak van de
spoel vertikaal; voor het meten van de vertikale intensiteit moet het
vlak van de spoel horizontaal liggen. In het algemeen omvat de spoel,
wanneer zij zich in een homogeen veld bevindt, waarvan de inductie
71

B is gericht volgens de as van de spoel, een flux, groot 0 = B X — D2.
De einden van de windingen op de spoel worden verbonden met een ballis
tische galvanometer. Draait men de spoel snel 180° om een as, die met
een middellijn van de windingen samenvalt, dan bedraagt de verandering
van de omvatte flux 20, zodat er een gemiddelde spanning wordt geïn
duceerd groot:
20
BnD2N
E=
N=
Vi)

te

2te

De gemiddelde stroom door de galvanometer bedraagt gedurende de
E
tijd Al: I = — waarin R de weerstand is van de galvanometer plus die
van de spoel. De doorgestroomde elektriciteitshoeveelheid is:
Q = Ite = ka
zodat de te meten inductie bedraagt:
2kccR
B=
Wb/m2 2)
nD2N
Dezelfde meetwijze kan men ook toepassen voor andere magne
tische velden. Daarbij zal het veld meestal niet, zoals dat met het
aardmagnetisme het geval is, over een groot gebied homogeen zijn.
Er moet dan een kleine spoel worden gebruikt, die öf snel over een bepaal
de hoek (meestal 90° of 180°) in het veld wordt gedraaid öf, wat ge*) In het technische (vroeger praktische) stelsel moet in het tweede en derde lid van
deze vergelijking de factor 10-8 worden ingevoerd.
2) In het technische (vroeger praktische) stelsel moet in het tweede lid 10_8w orden
ingevoerd.
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woonlijk beter uitvoerbaar is, snel uit het veld wordt getrokken. In
het laatste geval en als de spoel 90° wordt gedraaid is de fluxverandering niet 2 <I> maar <I>, zodat de eind formule wordt:
4/eaR
B=
Wb/m2 i)
nD2N
Er zijn ook meettoestellen voor dit doel, waarbij een spoel met con
stante snelheid in het veld wordt gedraaid of in het veld een trilbeweging
uitvoert. Een met de spoel verbonden
meter krijgt dan een constante uitslag,
bepaald door de sterkte van het te
meten veld (fig. 365).
Bij het meten van de sterkte van
het veld, opgewekt door een elek
tromagneet, kan men, inplaats van
de meetspoel weg te trekken, ook de
bekrachtigingsstroom van de elektro
magneet uitschakelen, zodat het veld
verdwijnt. Ook dan geldt de laatste
formule. Eventueel kan men ook de
stroom omschakelen.
Bij het op deze manier meten van
een elektromagneet doet zich een Fig. 365. Veldmeter met draaiend
moeilijkheid voor als er bij het uit spoeltje (AEG)
schakelen van de stroom nog remanent
magnetisme overblijft. De inductie in het magneetspoeltje wordt dan
alléén .veroorzaakt door de verdwijnende flux, die aanzienlijk kleiner kan
zijn dan de totale. Vooral wanneer het magnetisch circuit .geheel of bijna
geheel gesloten is kan het remanente magnetisme zeer sterk zijn. Een
indruk omtrent de grootte ervan kan men dan krijgen door, nadat de
galvanometer na het uitschakelen van de bekrachtiging weer tot rust
is gekomen, snel het circuit te openen, bv. door zo mogelijk het juk van
de kern te trekken. Daardoor valt weer een groot deel van de remanente
flux weg, wat opnieuw een uitwijking van de meter veroorzaakt. Het
daarna nog aanwezige remanente magnetisme zou dan nog te meten
zijn, door een om de magneetkern aangebracht spoeltje snel uit het veld
te trekken. Het hangt af van de constructie van de elektromagneet,
welke van deze verschillende meetwijzen uitvoerbaar zijn.
Als van de magneet de ijzerdoorsnede S is, gaat de hiervóór gevonden
formule over in:
kce.R
B =
Wb/m2 i)
NS
welke vorm op analoge wijze wordt afgeleid, immers bij het uitschakelen
van de magnetiserende stroom is de fluxverandering BS.
x) In het technische (vroeger: praktische) stelsel moet in de teller van het tweede
lid van deze vergelijking de factor 108 worden ingevoerd.
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Uit de vergelijking voor B volgt voor de flux:
ka.R
0 = BS =
Wb
N
Dat deze methode een betrouwbaar resultaat oplevert, kan, in aanslui
ting op de beschouwingen over de ballistische galvanometer in § 14,
nog als volgt worden beredeneerd.
Wanneer de omschakeltijd zeer kort is, is inderdaad voldaan aan de
voor het werken met deze galvanometer vereiste voorwaarde, dat de
stroomstoot moet zijn afgelopen, vóórdat het meetsysteem zich begint te
bewegen. Verder is de grafiek voor de secundaire stroom weliswaar
onregelmatig, maar de boven gegeven berekening voor de totale elekM

triciteitshoeveelheid is juist, omdat deze hoeveelheid bedraagt Q = ƒ idt
o

welke integraal in waarde overeenkomt met IgemA/.
Bepalen van de lekfactor van Hopkinson. Deze factor is de
verhouding tussen de totale flux Ot die door een elektromagneet wordt
opgewekt, en de nuttige flux <Pn die aanwezig is op de plaats, waar hij
zijn werking moet uitoefenen.
In de formule:

<I>n
is o dus steeds groter dan 1. Om cr bij een generator te bepalen, legt men
om de magneetpool en om
het anker spoelen Wi en
W2 met resp. N\ en N2
windingen (fig. 366). Deze
spoelen worden verbon
den met een omschakelaar, die elk van de spoe
len kan aansluiten op een
ballistische galvanome- .
ter. Wordt de bekrachti
ging van de pool plotse
ling uitgeschakeld, terwijl
spoel W1 met de galvanoFig. 366. Bepalen van de lekfactor van Hopkinson meter is verbonden, dan
krijgt deze meter een uit
slag a. De totale flux is dan volgens een der voorgaande vergelijkingen:
k<x±R\
Wb
&t —
N1

Bij uitschakelen van de bekrachtiging, terwijl W2 met de meter is
verbonden, is de uitslag a2, waaruit voor de nuttige flux volgt:
kcc2R2
Wb
&n =
N2
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In de twee laatste gelijkheden is R\ de som van de weerstanden van Wi
en de ballistische galvanometer; R2 is de som van de weerstanden van W2
en de ballistische galvanometer. De lekfactor is dan:
er =

N2Ri ai
N1R2 a2

Als de weerstanden R\ en R2 even groot zijn of als de weerstanden van
de spoelen Wi en W2 te verwaarlozen zijn ten opzichte van de galvanometerweerstand, voor de lekfactor vindt men:
o =

N2cq
N1CC2

§ 76. Meten van wederkerige inducties
Om de coëfficiënt van wederkerige inductie M van de spoel I
ten opzichte van spoel II (fig. 367) te meten, maakt men gebruik van het
feit, dat een stroomverandering per secunde groot
■^~A/sec in de eerste spoel een spanning in de
%
tweede spoel induceert, groot:

__

Clt

De omschakelaar wordt in stand 1 gezet en
met behulp van de regelweerstand R\ stelt men
de primaire gelijkstroom in op een geschikte
waarde I\. Als nu de schakelaar snel wordt ge
opend, zal, wanneer men aanneemt, dat I\ in
een tijd A/. tot nul daalt, de gemiddelde waarde
van de secundair geïnduceerde spanning bedra
gen:

h

___

Li I

00000 i—i
MZZTZZT

n

E2 = M ~Kt•

Jz

De gemiddelde waarde van de stroom, die
gedurende een tijd At in de secundaire keten
vloeit, bedraagt dan:
E2
12 ~ R2

1

J~L.

du
e2 = M —j— volt.

Mh
R2At

L-(gH
Fig. 367. Meten van de
coëfficiënt van weder
kerige inductie

waarin R2 de totale weerstand van de secundaire keten voorstelt. De door
de galvanometer gestroomde hoeveelheid elektriciteit is nu Q = I2At
waaruit volgt: ka. =

Mh
R2 '

inductie bedraagt dus: M =

De gevraagde coëfficiënt van wederkerige
kccR2

h

henry.
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Het hier gevonden resultaat kan ook als volgt worden afgeleid.
De momentele waarde van de secundaire stroom bedraagt:
M dii
e2
Ro - R2 dt A

12

%2 dt = —— di i
R'2

r 3

m

r

JHdt = ~r7J dil
„
M T
Q-2 = -5— 1\
Rt
ka =

Mh
R2

ka.R‘2 .
dus M = —z— henrj^.
^2
Een grotere uitslag van de galvanometer wordt verkregen, als de
omschakelaar snel van stand 1 in stand 2 wordt gebracht. Ten gevolge
van de omschakeling van de stroom I\ is de totale stroomverandering
2/i zodat de eindformule wordt:
M=

k<xR2
211 henry

Van deze meetschakeling kan men gebruik maken voor het bepalen
van de constante van de ballistische galvanometer voor inductiemetingen (vgl. § 14, blz. 80). Men gebruikt dan een normaal-wederkerige
inductie, verbreekt de primaire keten of schakelt I\ om en leest de
maximum-uitslag van de galvanometer af. De constante kan nu worden
berekend uit:

Mh

2MI\
of uit: k =
(X.R2
welke vergelijkingen uit de voorgaande zijn afgeleid.
Men dient er rekening mede te houden, dat de aldus gevonden con
stante alléén geldt voor een waarde van R2 zoals die in de opgezette
meetschakeling voorkomt.
k=
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HOOFDSTUK XVII
MAGNETISCHE METINGEN
§ 77. Inleiding
Magnetische metingen kunnen verschillende bedoelingen hebben. Men
kan de inductie in een ijzeren kern willen bepalen of de inductie in een
spoel of in de luchtspleet van een magnetisch circuit. Vaak is het doel
de permeabiliteit van ijzersoorten te meten, of na te gaan hoe inductie
en permeabiliteit veranderen bij wijziging van de stroom of van het
aantal ampèrewindingen van een elektromagneet. Verder moet vaak
de gehele hysteresislus worden opgenomen en ten slotte dienen van staal
soorten voor magneten of van dynamoplaat en transformatorplaat de
ijzerverliezen te worden bepaald.
Meten van inducties, voorzover dit met de ballistische galvanometer
wordt gedaan, is reeds in § 75 behandeld. Een praktische uitvoering
van een toestel voor dit type meting, benevens verschillende andere
magnetische metingen, zullen in dit hoofdstuk ter sprake komen.
§ 78. Meten van inducties
a. Meten met de bismutspiraal. Een apparaatje, waarmee direct
de sterkte van een veld kan worden bepaald, is de bismutspiraal. Het
metaal bismut heeft de eigenschap dat zijn elektrische weerstand een
grootte heeft, die afhangt van de sterkte van een magnetisch veld,
waarin het bismut zich bevindt.
De bismutspiraal is een bifilair gewikkelde, vlakke spiraal van on
geveer 0,5 a 2 cm diame
ter; de draaddiameter is
0,5 mm. Met het oog op de
mechanische sterkte ligt
de spiraal tussen twee
Fig. 368. Bismutspiraal (Hartmann & Braun)
messing plaatjes, waar
van hij door mica is ge
ïsoleerd (fig. 368). Zijn weerstand is 5...20Q.
Met een inductievermeerdering van 0,1 Wb/m2 *) komt een weerstandsvermeerdering overeen van ongeveer 5%. Men meet de weerstand
*) Veldsterkte in lucht 1000 Oe.
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van de spiraal in een brug van Wheatstone eerst buiten het veld en daarna
in het te meten veld. Bij de spiraal behoort een ijkkromme, die de procen
tuele verandering van de inductie aangeeft als functie van de pro
centuele weerstandsverandering. In wisselvelden meet men de effectieve
waarde van de inductie.
In de meetschakeling mag de door de spiraal gaande stroom niet
te sterk zijn, opdat de weerstand van de spiraal niet door verwarming
toeneemt. Men voert de spiraal bifilair uit om te voorkomen dat de veldverandering inductie-invloeden op de meetschakeling uitoefent.
b. Meten met een ballistisch instrument. Een meting, overeen
komend met die door middel van de ballistische galvanometer, kan men
verrichten met het toestel van fig. 369. Rechts van de meter en door
een snoer er mee verbonden
V ligt een meetspoeltje, dat
in de luchtspleet wordt gebracht, waarin men de
flux wil bepalen. Het afgebeelde spoeltje is ringvorö mig en in het bijzonder bep stemd voor metingen aan
luidelektrodynamische
sprekers, waarin de lucht
spleet eveneens ringvormig
is. Als het spoeltje snel uit
het veld wordt weggetrok
Fig. 369.'Fluxmeter (Hartmann & Braun)
ken, krijgt het in de meter
gebouwde ballistische systeem een uitwijking, die een directe maat is
voor de *flux. Om het aflezen gemakkelijk te maken, heeft men de meter
geen inrichting gegeven, die hem naar de nulstand terugbrengt. De
wijzer blijft dus bij zijn maximum-uitslag staan. Om na de meting de
wijzer naar nul terug te brengen, moet men door het indrukken van een
op de meter aangebrachte knop stroom van de batterij door de meter
voeren.
c. Het hall-effect. Een dun geleidend plaatje wordt loodrecht op de
te meten veldsterkte of inductie
H
gebracht (fig. 370). Tussen twee
-/
tegenover elkaar liggende rechtV
hpekszijden bréngt men een ge- &
lijkspanning aan, zodat een stroom
I door het plaatje vloeit. Er ont
staat dan tussen de beide andere
Fig. 370. Beginsel van het hall-effect
tegenover elkaar liggende re.chthoekszijden een spanningsverschil, waarvan de grootte evenredig is met
de veldsterkte.
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Dit door Hall reeds in 1879 ontdekte verschijnsel is te verklaren met
de kracht, die een stroom in een constant magnetisch veld ondervindt.
De algemene vergelijking voor de optredende spanning is:
E=
Hieruit blijkt, dat de spanning omgekeerd evenredig is met de dikte d
van het plaatje, zodat het gewenst is, dit zo dun mogelijk te maken.
Daar staat echter tegenover dat bij een al te dun plaatje geen grote
stroomsterkte kan worden toegelaten. De constante k heet de hallconstante. Hij hangt af van het materiaal en dient in het giorgistelsel
te worden uitgedrukt in m3/A.s x). Dit volgt uit:
m3
volt. meter
volt. m3
E.d
k=
As
I.B
ampère. Wb/m2 — amp.voltsec
Als materiaal voor het meet plaatje paste men eerst germanium toe,
verder ook InSb (indium-antimonide) en In As (indium-arsenide). Het
plaatje is ondergebracht in een beschermende huls van kunststof. Een
toestel, waarin van dit beginsel wordt gebruik gemaakt voor veld
metingen is de in fig. 371 afgebeelde gaussmeter. Het meetplaatje
is op de voorgrond te
zien. Oorspronkelijk
werd een versterker ge
bruikt om de vrij lage
spanningen te kunnen
meten. Tegenwoordig
echter wordt een ge
voelige meter inge
bouwd, waarmee di
recte meting mogelijk
is. De schaal van de
meter is geijkt in
gauss, een omschakelaar zorgt voor het ver
anderen van de meetgrens, zodat deze me
ter geschikt is voor
veldsterkten tot 5000,
10 000 of 25 000 gauss.
Voor de voeding dient
een staafbatterij van
Fig. 371. Gaussmeter (British Thomson Houston)
4,5 V.
De „hallgenerator”
wordt voor verschillende andere doeleinden toegepast, o.a. in gelijkstroom-stroomtransformatoren (§ 4).
i)

In het technische (vroeger: praktische) stelsel werd k uitgedrukt in
• volt.cm/amp.gauss.
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§ 79. Opnemen van de hysteresislus; bepalen van de permea
biliteit met de ballistische galvanometer
Fig. 372 geeft de schakeling voor een meting \yeer, waarmee de
hysteresislus punt voor punt kan worden opgenomen. Van het ijzer
moet een ring worden vervaardigd. Om deze ring worden twee stellen
windingen N en N' gelijkmatig verdeeld. De stroom I door de primaire
windingen N kan op verschillende waarden worden ingesteld door rege
ling van de spanningsdeler
en de regelbare weerstand R2. De schake
laar S2 dient om R2 kort te sluiten. Met de omschakelaar Si kan de
stroomrichting worden veranderd.
N

X

L 3
R,

T_j

N'

1

2

S,

J
S2

—jirub
p»
Fig. 372. Schakeling voor het opnemen van de hysteresislus
Bij elke waarde van de primaire stroom I wekt de primaire spoel een
veldsterkte op, groot:
IN
H=
A/m
l
Deze formule geldt alleen voor een oneindig lange spoel en voor een ge
sloten, gelijkmatig bewikkelde ring;
l stelt de gemiddelde krachtlijnenweg
in de ring voor. Duidt men de gemid
delde diameter van de ring aan met
D, dan is l = nD. Aanbeveling ver
dient, de waarden N en l zo te kiezen
dat het verband tussen H en I een
rond getal wordt.
Bij de meting moet men uitgaan
van deugdelijk gedemagnetiseerd
ijzer. Voor de eerste waarneming
wordt de omschakelaar Si in stand 1
gezet en met R\ een kleine stroom
Ii ingesteld, terwijl R2 door S2 is
kortgesloten. De inductie is nu be
paald door een punt Pi (fig. 373) op de
Fig. 373. Hysteresislus
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magnetiseringskromme (aanloopkromme), bij welk punt de veldsterkte
Hi en de inductie Bi behoren. Keert men met de omschakelaar Si snel
de stroom om, dan behoort bij de waarde — Ii van de stroom een sym
metrisch ten opzichte van Pi gelegen punt Qi met veldsterkte — Hi
en inductie — B\.
Ten gevolge van deze primaire stroomverandering groot 211 ont
staat in de flux een verandering A0 waardoor in de secundaire spoel een
spanning wordt geïnduceerd, die bedraagt:
E' =

At

Wanneer nu At klein is, mag evenals in § 76, E' gelijk gesteld worden
aan I'R'. Hierin is I' de gemiddelde stroomsterkte in de secundaire keten
en R' de totale weerstand in die keten.
Ook is:

r

e =4Atüa

At

waarin k de constante is van de ballistische galvanometer voor inductiemetingen (vgl. blz. 80) en a de maximum-uitwijking.
Uit het bovenstaande volgt:
E' =

kaR'
A0
= N'
V
At
At

of:
A0 =

kaR’

ïv-Wb

Bij deze overgang van Pi naar Qi is de flux verandering A#> = 20 iS
wanneer S de ijzerdoorsnede in m2 is.
Hieruit is te berekenen
kaR'
r Wb/m2
Bi =
2SN
terwijl:
Hi

hN
l

A/m

Het punt Pi en het symmetrisch liggende punt Qi zijn daarmee be
paald. De bij deze punten behorende waarde van pi volgt uit: Bi =
Voor een tweede waarneming wordt de primaire stroom ingesteld
op een grotere waarde ƒ2 waardoor het punt P2 is bepaald, waarna door
omschakeling naar Q2 de waarden B2, H2 en /t2 kunnen worden gevonden.
Op dezelfde wijze voortgaande, vindt men achtereenvolgens een aantal
punten van de magnetiseringskromme. Deze eerste serie waarnemingen
wordt voortgezet tot het verzadigingspunt P„ met Bv, Hv en /liv is bereikt,
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welk punt te herkennen is door het feit, dat de voor B berekende waarden
niet meer stijgen.
Nu kan de hysteresislus worden opgenomen. Daartoe zet men Si in
stand 2, waarbij de primaire stroom wordt ingesteld op de bij ¥v behorende
verzadigingswaarde Iv. Wordt nu S2 geopend, dan daalt Iv tot een waarde
ƒ3 behorend bij een punt P3 op de lus. #3 kan worden berekend uit de af
wijking, die de galvanometer krijgt bij deze plotselinge stroomverande
ring, immers:
kaR'
A0 = SAB = S{BV - B3) =

F-Wb

Verder is:
Hb =

IzN
A/m
l

en:
B3

/t3

h3

Daarna wordt S2 weer gesloten, zodat de stroom opnieuw de waarde
Iv krijgt, en als nu R2 op een grotere waarde wordt ingesteld en S2 nog
maals wordt geopend, kunnen voor de dan optredende toestand (P4) de
grootheden B4, H4 en n4 op overeenkomstige wijze worden bepaald.
Het remanente magnetisme (punt P5) kan worden gemeten door,
terwijl S2 steeds gesloten blijft, eerst opnieuw de stroomwaarde voor Pv
in te stellen en dan met Si die stroom te verbreken.
Voor het opnemen van het negatieve remanentiepunt Q5 wordt daarna
Si in stand 1 gezet en direct weer geopend. Door het inschakelen ging het
ijzer over van P5 naar het negatieve verzadigingspunt Qv en bij het uit
schakelen naar Q5. De totale fluxverandering bij deze snelle overgang
van P5 naar Q5 bedraagt:
A0 = 2BrS Wb
waarin Br het remanente magnetisme is, dat men nu kan berekenen door
gebruik te maken van de bij deze omschakeling optredende galvanometeruitslag.
Om punten (Pö, P7) links van P5 te bepalen, zet men Si in stand 1
terwijl S2 open blijft en brengt met behulp van R\ de stroom op de ver
zadigingswaarde, zodat opnieuw punt Pv wordt bereikt. Nu wordt eerst
Si geopend, zodat de magnetisatie terugvalt op die van P5. Vervolgens
wordt Si in stand 2 gezet, waardoor een kleine stroom van tegengestelde
richting via R% door de primaire spoel gaat. De toestand van het ijzer
komt daarbij in punt Pö en de fluxverandering is:
A0 = S{Bs - B6) Wb
Be kan dus worden berekend uit de galvanometeruitslag, die optreedt
. bij het inschakelen van Si in stand 2.
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Als men daarop S2 weer sluit, komt het ijzer in de negatieve verzadigingstoestand van punt Qv; omschakelen van Si naar stand 1 geeft dan
weer Pv en uitschakelen levert nogmaals punt P5. Nu geeft men met R2 de
stroom een andere waarde om een punt P7 op te nemen. Op deze wijze
doorgaande, kan men een serie punten tussen Pv en Qv vastleggen.
Nadat op die manier het linkerdeel van de hysteresislus is gevonden en
in tekening gebracht, kan het rechterdeel van de lus symmetrisch met het
linker worden getekend.
Voor het onderzoek van het massieve materiaal heeft het meten aan
een ring als nadeel, dat daartoe het ijzer moet worden verhit en gesmeed,
waardoor de magnetische
eigenschappen veranderen.
Het is verder moeilijk, de
ring zó te sluiten, dat er geen
luchtspleet blijft bestaan.
Lassen kan daarbij een plaat
selijke verandering van de
magnetische eigenschappen
veroorzaken. Voor het on
derzoeken van dynamoplaat
hebben deze bezwaren geen
Fig. 374. Juk met proefstaat voor inductiebetekenis, omdat men ringen metingen (Hartmann & Braun)
uit deze plaat kan ponsen
en die tot een pakket op elkaar kan stapelen.
Een toestel, waarmee dezelfde meting kan worden uitgevoerd aan
proefstaven, is dat van fig. 374, waarbij de beginselschakeling van fig. 375
behoort. I-Iet toestel bestaat uit een ijzeren juk j van zo grote doorsnede,
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1
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S,
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,2

S2

{—jum
R?

Fig. 375. Schakeling voor het toestel van fig. 374.
dat zijn magnetische weerstand verwaarloosd mag worden ten opzichte
van die van de proefstaat S. Deze laatste wordt in het juk bevestigd
door middel van ijzeren bussen, die zo zijn geslepen, dat ze een zeer
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goed aanliggen tussen juk en proefstaaf en een uiterst geringe luchtspleet
waarborgen.
Door diverse firma’s worden in de laatste jaren toestellen gebouwd
met een juk van andere vorm zoals een langgerekt juk, waartussen een
kort blokje kan worden geklemd, samengesteld uit kleine plaatjes van het
te onderzoeken materiaal. Ook komen constructies voor met een ring
vormig juk, gewikkeld uit een band van een speciale staallegering. Deze
ring is dan in tweeën gezaagd, zodat één strook van het te onderzoeken
plaatmateriaal er zodanig tussen kan worden geklemd, dat deze strook
een middellijn van de ring vormt.
§ 80. Opnemen van de hysteresiskromme met het magnetiseringstoestel van Köpsel
Het in fig. 376 schematisch voorgestelde en in fig. 377 afgebeelde toe
stel van Köpsel bestaat, evenals het voorgaande, uit een juk j met een
grote ijzerdoorsnede, waarin de proefstaaf S door cilindrische bussen
wordt bevestigd.
S

J

A

T

mm\c

juyirub-

1
oiïftjTr1

T

Fig. 376. Schakeling van het magnetiseringstoestel van Köpsel

Om de proefstaaf is een spoel geschoven, waardoorheen de magnetise
rende stroom I wordt gevoerd. Het juk is onderbroken door een cilindri
sche luchtspleet, waarin zich een concentrisch opgestelde cilindrische
ijzeren kern bevindt. In de overgebleven luchtspleet is een spoeltje draai
baar. Het geheel heeft dus overeenkomst met een draaispoelmeter, waarbij
de permanente magneet echter is vervangen door een elektromagneet
met bekrachtiging.
Ten gevolge van de aanwezigheid van een luchtspleet geldt de alge282
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mene formule uit de vorige paragraaf niet meer; het toestel is dus
niet geschikt voor eenvoudige berekening. Men voert nu door het draaispoeltje een hulpstroom I'; een tegenwer
kende spiraalveer zorgt, dat de met het
spoeltje verbonden wijzer een uitwijking
krijgt evenredig met het drijvende koppel,
dat op de spoel werkt.
Dit koppel is evenredig met I' en met
het veld in de luchtspleet. Het laatste wordt
opgewekt door de stroom I en is in grootte
evenredig met de flux in de proefstaaf.
Daaruit volgt, dat de aanwijzing van de
meter is bepaald door:
« = Cl'BS
Fig. 377. Toestel van Köpsel
Hierin is B de inductie in de staaf, S de
(Siemens)
doorsnede ervan en C een constante, bepaald
door de bouw van het toestel.
Men kan dus nu op de schaal van de meter direct aflezen welke
grootte B heeft, als I op een bepaalde waarde wordt ingesteld 1). Er zij de
nadruk op gelegd, dat dit een meting is, waarbij niet een stroomverandering, doch een constante stroom de uitwijking van het meetsysteem
veroorzaakt. Door I verschillende positieve en negatieve waarden
te geven, kan men de volledige hysteresislus opnemen.
De schaal van de meter is bepaald door C en verder door het produkt
van S en V. Voor elke doorsnede van een proefstaaf moet I' zó ingesteld
worden, dat een op de meter vermeld bedrag voor I' x S wordt ver
kregen.
Enkele bijzonderheden aangaande dat instrument zijn nog de volgende:
De magnetiserende spoel is zo uitgevoerd, dat de veldsterkte H (oerstedt), die er door wordt opgewekt, 100 maal de stroom I is. Daardoor is
steeds het verband tussen de stroom en het daardoor opgewekte veld be
kend; dit maakt het mogelijk de hysteresislus te tekenen met B en H
als coördinaten. Verder zijn enkele windingen in serie met de spoel op het
juk gelegd; deze windingen leveren een ontmagnetiserend veld met als
doel de directe magnetisatie van het juk door de spoel op te heffen.
De constante van het afgebeelde toestel heeft een zodanige waarde,
dat het produkt van S in cm2 met I' in milli-ampères steeds op 5 moet
worden ingesteld. Er zijn toestellen voor proefstaven van 25 tot 100 mm2
dus voor hulpstromen van 20 tot 5 mA.
Het toestel van Köpsel is nog in vele laboratoria aanwezig; het wordt
echter niet meer gebouwd. Als betere meettoestellen voor hetzelfde doel
worden beschouwd de ferrometer (zie blz. 287) en de hall-generator
(zieblz. 276).

1

l) Daar het köpseltoestel B in gauss geeft, is in de hierbij behorende tekst
het technische (vroeger: praktische) stelsel aangehouden.
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§ 81. Bepalen van de ijzerverliezen met het toestel van Epstein
Bij het onderzoek van d3mamo- en transformatorplaat is het van belang
na te gaan, hoe groot de ijzerverliezen
zijn en hoe deze van de frequentie
afhangen. Een belangrijke grootheid
is daarbij het verliesgetal; dit is
-y fc dfa.
M_ ,
het ijzerverlies in watts per kg ijzer
bij een inductie van 1 Wb/m2 x) met
:
een frequentie van 50 Hz.
Een voor deze metingen veel ge
&
bruikt toestel is dat van Epstein.
Het bestaat in zijn eenvoudigste
vorm
uit een houten grondplaat,
» mi
waarop vier spoelen zijn gemonteerd
___________________________
(fig. 378 en 379). In deze spoelen
;
Fig. 378. Eenvoudige uitvoering van worden plaatpakketten gebracht, die
het toestel van Epstein
aan de einden in elkaar schuiven en
door stevige klemmen op de vier
hoeken worden samengedrukt, zodat de luchtspleet zeer gering is. De
spoelen worden in serie geschakeld en gevoed met wisselstroom, bij voor
keur uit een afzonderlijke generator, waarvan gemakkelijk spanning en
frequentie veranderd kunnen worden. Is N het aantal windingen van
de vier spoelen samen, S de totale doorsnede van een pakket en fy de
ijzervulfactor daarvan, fv de vormfactor van de stroomkromme, ƒ haar
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Fig. 379. Schakeling van het toestel van Epstein
frequentie en Bm ax de voor de beproeving gewenste grootste optredende
inductie, dan is de effectieve waarde van de inductiespanning, die in de
vier spoelen tezamen wordt opgewekt:
E — 4fvfNSfyBmax V
Deze spanning is praktisch even groot als de klemspanning. Eventueel
x) 104 gauss.
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I

I

kan, als de weerstand R van de vier spoelen tezamen bekend is, ook met
het ohmse spanningsverlies IR rekening worden gehouden. Daarbij dient
men er aan te denken, dat het ohmse spanningsverlies en de geïnduceerde
spanning 90° fazeverschuiving ten opzichte van elkaar hebben. Men vindt
dus:
Ek = VE2 + 72!?2
Met behulp van deze vergelijkingen kan nu de inductie Bmax worden
berekend, daar alle andere grootheden bekend moeten zijn. Gewoonlijk
wordt vóór de meting berekend, welke de klemspanning moet zijn, opdat
B max = 1 Wb/m2 zal worden. Deze klemspanning wordt dan door rege
len van de generatorbekrachtiging ingesteld.
Het toegevoerde vermogen, gemeten door een wattmeter W, dient bijna
geheel voor het dekken van de ijzerverliezen. Het verlies door joul’se
warmte in de spoelen kan in rekening worden gebracht, als de stroom op
een ampèremeter A wordt afgelezen.
Hierbij valt nog op te merken, dat de meters zo moeten worden ge
schakeld, dat de optredende meetfout zo gering mogelijk is. Eventueel
kan een correctie worden toegepast (vgl. blz. 106).
Een verbeterde schakeling is die van fig. 380; de bedoeling is daarbij

w
<-

5

Fig. 380. Verbeterde schakeling voor het toestel van Epstein

I-

het vermijden van de invloed van de koperverliezen op de meting. De
door de generator geleverde stroom gaat door de stroomspoel van de
wattmeter, de ampèremeter en de om plaatpakketten geschoven primaire
windingen N\. Er is bovendien een zelfde aantal secundaire windingen
N2 aangebracht, waarop de spanningsspoel van de wattmeter en de
voltmeter zijn aangesloten.
Het door de primaire stroom opgewekte veld in het ijzer induceert in
een spanning, groot:
E = 4/v/NoSfyBmaX V
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Deze secundaire spanning is onafhankelijk van de koperverliezen in
de primaire wikkeling en kan zonder meer worden gebruikt voor het be
rekenen van de inductie Bmax in het ijzer. Men kan dus nu de generatorspanning zo instellen, dat de voltmeter de spanning aanwijst, die voor de
gewenste Bmax nodig is.
Doordat in dit geval voor de wattmeter een gesplitste schakeling is toe
gepast, treden er geen fouten op ten gevolge van zijn inwendige schakeling.
Het door de wattmeter aangewezen vermogen is direct bepaald door de
primaire stroom en door de inductiespanning, dus niet door de stroomwarmteverliezen I2R. De voltmeter dient slechts om gedurende het
instellen van de generatorspanning de inductiespanning te controleren.
Gedurende de daarop volgende meting kan hij dus worden uitgeschakeld,
zodat ook de verliezen in de voltmeter niet worden meegemeten.
Zien we af van de temperatuurcorrecties en is W het totale gemeten
ijzerverlies en G het gezamenlijke gewicht van de pakketten in kilogram
men, dan is het verliesgetal, aangenomen, dat de meting wordt verricht
bij Bmax = 1 Wb/m2 i) en / = 50 Hz:
W
CTV=~G
Nu is:
totaal ijzerverlies Wy = hysteresisverlies Wh + foucaultstroomverlies
Ww.
Is v het ijzervolume in cm3, dan is volgens Steinmetz:
Wy = Wh + Ww= (ahfBl*x + ofi*Blm)v 10-* watt 2)
Is Bmax constant en stelt men ahB};^lxv 10-7 = a en VfB2liaxv 10-7 = b
dan wordt dus:
Wy = af + bf2.
Deling van beide leden door ƒ levert:
Wy
Ww
= a + bf =
stel = A. Hierin zijn a en b constanten.
/
/
/
Derhalve is de functie: A = F(/) een rechte lijn, die de yl-as snijdt in het
punt A0 = a (fig. 381). Meet men dus Wy bij constante Bmax en bij
verschillende frequenties, dan kan men de rechte A als functie van /
tekenen en de ordinaat a van het snijpunt met de A-as bepalen.
De hysteresisverliezen Wh = af kunnen nu in een nieuwe grafiek
(fig. 382) als functie van / worden getekend. Deze functie levert een
rechte lijn. Verder is:
Ww = bf2
zodat de kromme voor Ww als functie van / een parabool wordt (fig. 382).
Daar verder:
a = OhB}£axv 10-7 watt/periode
en b = OfB%naxv 10~7 watt/periode2

wh

x) 10000 gauss
2) Boven 8000 gauss wordt de eerste exponent eveneens een 2.
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Fig. 382. Grafieken voor de
ijzerverliezen

— f
Fig. 381. Verband tussen A en de
frequentie

kan men na splitsing van de totale ijzerverliezen in Wn en Ww de con
stanten van het ijzer bepalen.
Een nieuwere methode om de ijzerverliezen te bepalen is die met de
f er r ome ter. Men meet hiermee afzonderlijk stroom, spanning en faze-
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Fig. 383. Beginselschakeling van een ferrometer
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verschuiving ertussen, zodat de verliezen EI cos <p kunnen worden be
rekend. De eigen fouten van deze meetmethode zijn klein, zodat ook
bij kleine hoeveelheden ijzer het verlies kan worden bepaald. Fig. 383
geeft het principe van de schakeling. Er wordt van het te onderzoeken
ijzer een gesloten ring gemaakt of een circuit van andere vorm; het kan
dus ook worden opgenomen in een circuit, dat door een juk wordt ge
sloten. Op het circuit zijn twee spoelen aangebracht. Spoel Si wordt door
een regelbare wisselstroombron gevoed onder voorschakeling van een
weerstand R. In S2 wordt een spanning E2 geïnduceerd. De omschakelaar
dient om de tak, waarin een draaispoelmeter is opgenomen, te verbinden
met £2 of met de klemmen van R, zodat I wordt gemeten. De meter is
uitgevoerd als vectormeter met trilgelijkrichter of met roterende gelijkrichter (§37). In de figuur is een trilgelijkrichter met inductieregelaar
verondersteld.
In stand 1 draait men de inductieregelaar totdat de meter zijn maximum-uitwijking heeft; deze is dan een maat voor de stroom I. Hetzelfde
doet men in stand 2, zodat £2 wordt gemeten. Als daarna in stand 2 de
inductieregelaar wordt verdraaid tot de meter op nul staat en als men
vervolgens hetzelfde doet in stand 1, is de hoek, waarover men in het
laatste geval de inductieregelaar moet verzetten tevens de fazehoek
tussen I en £2.

I

i
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HOOFDSTUK XVIII
ISOLATIE- EN FOUTMETINGEN AAN LEIDINGEN
§ 82. Inleiding
In het algemeen onderscheidt men drie soorten fouten in netten:
1°. draadbreuk;
2°. kortsluiting, d.w.z. verbinding of contact tussen twee of meer aders;
3°. aardsluiting, d.i. verbinding of contact tussen een of meer aders en
aarde (loodmantel).
Draadbreuk zonder daarmee gepaard gaande kortsluiting of aardsluiting komt bij kabels vrij zelden voor. Wel treedt deze fout soms op
in mijngebieden, waar door grondverzakkingen een zodanige trek op de
kabels wordt uitgeoefend, dat de aders worden stuk gerukt. Ook als
kabels in zeer zachte bodem liggen, doet dit verschijnsel zich wel eens
voor. Verder kan het gebeuren, dat bij kortsluiting in een eindsluiting
of een verbindingsmof één of meer aders doorsmelten, waarbij de door de
hitte zacht geworden massa de breuk weer volkomen isoleert.
Bij luchtleidingen is draadbreuk eerder te verwachten ten gevolge
van invloeden als ijzel en wind.
Kortsluitingen treft men aan bij kabels zowel als bij luchtleidingen;
bij kabels treden ze vaak op in de moffen ten gevolge van slechte toestand
van de isolatiemassa, of doordat de mof bij de montage niet voldoende
was nagegoten, zodat lucht en waterdamp achter konden blijven. Kort
sluitingen gaan meestal gepaard met aardsluiting.
Aard sluitingen zijn wel de meest voorkomende fouten aan kabels
en luchtleidingen. De oorzaken hiervan kunnen veelvuldig zijn. Meestal
is de isolatie beschadigd, zodat de aardsluiting langzaam wordt ingeleid.
Ook kan het gebeuren, dat de mof of de eindsluiting niet volkomen water
dicht is, zodat de fout zich langzamerhand ontwikkelt. Fabricagefouten
treden zeer zelden op, daar deze fouten door nauwkeurige beproeving
in de fabriek reeds te voorschijn komen, ofschoon het bekend is, dat
een enkele maal een storing aan een fabricagefout moet worden toege
schreven.
Ten einde te kunnen bepalen, tot welke categorie de kabelfout behoort,
kan men met een spanningsbron en èen voltmeter nagaan of er contact
is tussen twee aders of tussen een der aders en de loodmantel resp. aarde.
Ook kan een stroommeting worden gedaan, waarbij men de spanning
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geleidelijk opvoert tot zo nodig enige honderden volts en de stroomdoorgang meet.
In geval van draadbreuk zal, zelfs als de einden van de kabeladers
worden doorverbonden, de meter in geen van beide gevallen een uitslag
geven, wanneer gemeten wordt op de onderbroken ader.
Is er kortsluiting, dan mogen de einden niet onderling worden verbon
den en geeft de meter een uitslag bij aansluiting op de kortgesloten aders.
Bij aardsluiting moet worden gemeten tussen elke ader en aarde, waar
bij de meter een aanwijzing geeft, als hij wordt aangesloten tussen de
ader, die aan aarde ligt en de loodmantel of de aardverbinding zelf.
Wanneer op deze wijze de aard van de fout is bepaald, kan men over
gaan tot het onderzoek naar de plaats van de fout.
In vele gevallen is het wenselijk, bij een al dan niet defecte kabel of
installatie na te gaan hoe groot de isolatieweerstand tussen de geleiders
onderling of tegen aarde is. Voor een nieuw aangelegde installatie is een
dergelijk onderzoek noodzakelijk.
§ 83. Isolatiemetingen
De „Voorschriften voor Elektrische Sterkstroominstallaties” (N 1010)
bepalen het volgende:
De isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie tussen twee
opeenvolgende smeltveiligheden of maximum-schakelaars onder
scheidenlijk achter de laatste smeltveiligheid of maximum-schakelaar, gemeten tussen de polen of fazen onderling, tussen de polen
of fazen en de nul en tussen elk van deze en de aarde, moet, uit
gedrukt in ohm, ten minste gelijk zijn aan het duizendvoud van de
spanning, die daartussen kan optreden, uitgedrukt in volt.
Deze grenswaarden gelden voor meting met een gelijkspanning
die tenminste gelijk is aan de spanning, die bij normaal bedrijf op
treedt, en waarbij, indien de isolatieweerstand ten opzichte van de
aarde wordt bepaald, de positieve pool van de stroombron met de
aarde is verbonden.
Isolatiemetingen aan leidingen hebben nu ten doel na te gaan of de
isolatietoestand in orde is, d.w.z. of de isolatieweerstand tussen de lei
dingen onderling en die tussen elk van de leidingen en aarde groter is dan
de in de voorschriften vastgelegde waarde. Meestal wil men tevens
weten, hoe groot de waarde van die isolatieweerstand is. In werkelijkheid
is de isolatieweerstand van een goede leiding aanzienlijk hoger dan de
voorgeschreven minimale waarde; hij bedraagt ten minste enkele honder
den meg-ohms.
Bij het verrichten van een meting ter bepaling van de isolatieweer
stand moet men er aan denken, dat de weerstand van het isolatiemateriaal
tussen twee leidingen kleiner is, wanneer deze lang en vertakt zijn, dan
wanneer men slechts te maken heeft met korte leidingen. Dit is de reden,
waarom in de voorschriften het te meten gedeelte wordt beperkt tot dat
tussen twee smeltveiligheden of dat achter de laatste smeltveiligheid.
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Betreft het een installatie, waarin op de leidingen aftakkingen naar
schakelaars en lampen of andere toestellen zijn aangesloten, dan moet
men er voor zorgen, door het inzetten van schakelaars öf door het in
draaien van lampen (bij sommige schakelingen beide), dat ook de wisseldraden worden meegemeten. De isolatiemeting moet worden verricht
met een spanning, die ten minste gelijk is aan de bedrijfsspanning.
Een meetschakeling, waarop ook de werking van de oude ohmmeters berust, is die van fig. 384. Als de schakelaar in stand 1 staat,
gaat er door de meter een stroom:
E
I=
Rz + R m
Zijn de spanning E van de batterij, de weerstand Rm van de meter
en diens schaalwaarde bekend, dan kan Rx
worden berekend. Men kan gebruik maken
van een galvanometer of van een milliampèremeter.
Meestal wenst men een eenvoudige eindformule om de waarde van de isolatieweerstand te kunnen berekenen. Daartoe doet
men dan, behalve met de serieschakeling
E
van meter en isolatieweerstand, ook een
meting met de schakelaar in stand 2. De
meter wijst nu direct de spanning van de
batterij aan. Met het oog daarop dient dan
ook een voltmeter te worden gebruikt, die
een grote weerstand heeft. Dit laatste is
nodig, wil de meter in beide standen een
uitslag van voldoende grootte verkrijgen
bij een — vooral in stand 1 — zeer kleine
Fig. 384. Schakeling voor meting
stroom.
de isolatieweerstand tussen
In stand 1 is de klemspanning van de van
een leiding en aarde
meter:

RxJ

Em

_____ Rm
*
Rjn -f- Rx

De uitslag ai van de meter is evenredig met zijn klemspanning Em
dus:
Rm
In stand 2 van de schakelaar is de uitslag <*2 van de meter eveneens
evenredig met zijn klemspanning Em die nu tevens gelijk is aan E, waar
uit volgt:
«2. = CE
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De verhouding van de twee uitslagen van de meter is:
ai
Rm
CC2
Rm + Rx
waaruit is af te leiden:
Rx
Bij een gegeven batterijspanning kan men de meter van een schaal
voorzien (fig. 385), waarop de isolatieweerstand direct is af te lezen. Op

Rx7

R<

Fig. 386. Schakeling voor het
meten van de isolatieweerstand
tussen twee leidingen

Fig. 385. Ohmmeter
(NIEAF)

deze schaal brengt een isolatieweerstand nul de volle uitslag teweeg,
terwijl de waarde oneindig aan het begin van de schaal ligt. De schaal
zelf is zeer ongelijkmatig, zoals gemakkelijk is af te leiden uit de vergelijking:
E
I=

Rx + Rm

In fig. 386 is voor het meten van de isolatieweerstand tussen twee
leidingen onderling de schakeling getekend, die met fig. 384 overeen
komt ; hier geldt dezelfde eindformule.
Voor metingen in de praktijk zijn isolatiemeters in de handel, die
in beginsel op de hier gegeven schakelingen berusten. In de oude uitvoe
ringen (ohmmeters) bevatten ze een droge batterij en een draaispoelmeter.
De batterij is in de z.g. inductor (Engels: „megger”) vervangen door
een kleine magneto, die door het draaien aan een kruk in bedrijf komt
en dan een wisselspanning opwekt, welke vaak door een collector in
gelijkstroom wordt omgezet. Bovendien is in het toestel (fig. 387) een
drukknop aanwezig, die de isolatieweerstand kortsluit. De bedoeling is,
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dat men eerst op de knop drukt en daarbij de inductor zo snel draait,
dat de meter op een spanningsschaal de spanning aanwijst, waarbij men
wenst te meten. Vervolgens blijft
men met dezelfde snelheid draaien
en laat de knop los. De meter
wijst dan op een weerstandsschaal
de grootte van de isolatieweerstand aan.
0

0

SI

G
Fig. 387.
Schakeling van
een inductor

Fig. 388. Krukinductor (NIEAF)

ln verbeterde uitvoering hebben deze inductors een inrichting, die de
spanning constant houdt, ook als men niet met volkomen constante
snelheid aan de kruk draait. Zo komt o.a. een constructie voor met slipkoppeling, waardoor het anker geen hogere dan de juiste snelheid kan
krijgen.
Tegenwoordig wordt
in de meeste inductors
de grootte van de isola
tie weerstand aangewe
zen door middel van
een kruisspoelmeter (fig.
388). De schakeling
komt dan overeen met
die van fig. 132 (blz. 94).
Een belangrijk voordeel
is, dat de aanwijzing nu
Fig. 389. Hoogspanningsinductor (Siemens)
niet meer afhankelijk is
van de spanning.
Tenslotte zijn er nog hoogspanningsinductors (fig. 389), die spanningen
tot 500 V opwekken.
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§ 84. Bepalen van de plaats van een kabelfout
Zeer belangrijk is het onderzoek naar de plaats, waar zich een eventuele
sluiting bevindt in een in de grond liggende kabel.
Met de daarvoor bestaande meetschakelingen kan men, mits ze op de
juiste manier worden toegepast, vrijwel steeds een bevredigend resultaat
bereiken. Daarbij is echter een voorwaarde, dat de ligging van de kabel
bekend moet zijn, terwijl men ook de aderdoorsnede en het soortelijke
geleidingsvermogen van het koper moet kennen.
Van een aantal van de toegepaste meetsystemen wordt hier het be
ginsel behandeld. Van geval tot geval dient te worden nagegaan op welke
wijze de beginselschakeling moet worden toegepast en welke variaties of
aanvullingen daarbij eventueel nodig zijn.
Als een ader sluiting heeft tegen de loodmantel (of in het algemeen
tegen aarde) en ook wanneer twee aders onderling sluiting hebben,
kunnen twee schakelingen worden toegepast, nl. die volgens de lusmethode en die volgens de spanningsverliesmethode.
Het beginsel van deze twee methoden zal eerst worden toegelicht
voor het geval dat van een dubbelpolige loodkabel één der aders volkomen
sluiting heeft tegen de loodmantel, doch de tweede ader geheel onbe
schadigd is.
a. De lusmethode. Dit is een schakeling volgens de brug van
Wheatstone (fig. 390). De defecte en de onbeschadigde ader zijn aan het
eind, waar niet wordt gemeten, met elkaar verbonden. De brugschakeling
r2<

f

A
B.

?

R,<

V/////////////////////////////////////////////////■'//

-w
Fig. 390. Lusmethode voor het bepalen van de plaats van een kabelfout
wordt gevormd door vier weerstanden, nl. de regelbare weerstanden
R\ en
de weerstand Rx van het stuk kabelader tussen meetplaats en
sluiting, dat een lengte lx heeft, benevens de weerstand van het overige
deel van de kabellus, dat dus een lengte heeft 21 — lx.
Als de galvanometer stroomloos is, geldt de algemene vergelijking voor
de brug van Wheatstone, waarin we hier direct de verhouding van de
weerstanden van de aders door de verhouding van haar met deze weer
standen evenredige lengten kunnen vervangen, dus:
Ri
R2
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Vaak wordt voor de twee regelweerstanden een schuifdraad genomen;
in dat geval is de eind vorm:
lx
h
h ~ 21- lx (A)
Voor gebruik in de praktijk zijn er toestellen in de handel, waarop een
directe aflezing van de afstand tot de fout mogelijk is. Hoe dat wordt be
reikt, kan als volgt worden toegelicht. De schuifdraad kan van een
schaalverdeling worden voorzien, waarop men ineens de verhouding

h

-7— kan aflezen (vgl. § 45, blz. 180). Noemen we deze aflezing a dan is:
k
2a
lx
l
cc =
waaruit volgt lx =
21-lx
a+ 1
We kunnen nu bij de verschillende deelstrepen van de schaal in plaats
van de waarde a het bedrag zetten, dat berekend wordt uit:
211
2a
2h
cc' =
l\
-f- I2
«•+ 1

k

G+0

De aflezing a' geeft dan direct de verhouding tussen de foutafstand en
de totale lengte van de kabel (en or=o
0.25 0.5 0.75 1
\S 2 3 4 5 10 oo
kele lengte!); fig. 391 is een voor
1
I
I I
beeld van een dergelijke schaal. a'= o
0.4
W
U5 U5
Een handige schakeling is nog
Fig. 391. Schaal voor een kabelfoutdie van fig. 392. Men gebruikt daar
meter
bij een meetdraad met twee schuifcontacten. Men stelt eerst schuif 1 op een schaalwaarde l\ overeenkomende
met de dubbele kabellengte en verplaatst daarna schuif 2 naar een stand,
waarbij de galvanometer niet meer uitwijkt. Dan geldt:
h{2l - lx) = lx(h - k)
2lk — kk ~~~ l\lx — kk
2ll2 = l\lx

2

f.

f2

f
ÏJL

—

Q>

^777777777^777^777777777777^777777727/7777^7777777^7!

Fig. 392. Lusmethode met twee schuiven
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h
h

of:

lx
21

waaruit volgt, dat bij de instelling van schuif 2 direct de afstand lx tot
de fout kan worden afgelezen. Zo
nodig kan met de weerstand R een
geschikte stroomwaarde worden in
gesteld.
Een meettoestel, waarop de af
stand tot de fout direct in procenten
van de kabellengte wordt gevonden
geeft fig. 393. De schakeling is die
van fig. 390, waarin nu echter R\
en Ro, door een schuifdraad zijn
vervangen. Daarlangs kan het met
de galvanometer verbonden contact
worden verplaatst. Vergelijking (A)
kan worden omgezet in:
/*
21
Fig. 393. Toestel van Isaacson voor
kalbelfoutmeting (NIEAF)
ding

lx

h
l\ -f- lo

Bij de knop, waarmee het schuifcontact wordt verplaatst, is een
schaal aangebracht, die de verhou

direct in procenten aangeeft; dit is dan tevens dc foutafstand

ten opzichte van de dubbele kabellengte.
b. De spanningsverliesmethode berust op het meten van een weer
stand met volt- en ampèremeter. De schakeling voor dezelfde kabelfout,
waarvoor hierboven ook de lusmethode werd opgezet, toont fig. 394.

r-ontfr

H'I'M

<s

y

Rx

Fig. 394. Spanningsverliesmethode voor het bepalen
van de plaats van een kabelfout
Een batterij stuurt door de kabellus een stroom I, die door de ampère
meter wordt gemeten. Het spanningsverlies dat deze stroom veroor
zaakt in de aderweerstand Rz wordt door de voltmeter aangewezen.
Deelt men de aanwijzingen van de twee‘meters op elkaar, dan-vindt
men Rx en daaruit met behulp van de bekende aderdoorsnede en het
soortelijke geleidingsvermogen de afstand tot de fout.
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Voor directe aanwijzingen in een voor de praktijk bruikbaar toestel
past men gewoonlijk een enigszins andere werkwijze toe.
Daarbij wordt eerst (fig. 395) een meting gedaan met de omschakelaar
R

r
!*.

?

I

5

^7777777777777777777777777777777777777777777777777.

Jol oi
Fig. 395. Spanningsverliesmethode met omschakelaar
in stand 1; daardoor meet de voltmeter het spanningsverlies in de totale
kabellengte 21. In stand 2 van de omschakelaar wordt het spannings
verlies in lx aangewezen. De verhouding der meteraanwijzingen is dus:
21
ai
«2
lx
waaruit bij bekende kabellengte lx direct is te berekenen. Men kan echter
ook de meter twee schalen geven, waarvan de een twee maal zo hoge
schaalwaarden heeft (fig. 396). In stand 1 van de omschakelaar wordt nu
afgelezen op de ,,normale” schaal, in stand 2 op de verdubbelde. De ver
houding van de aflezingen is direct de verhouding tussen de enkele lengte l
van de kabel en de afstand lx tot de fout. Zo is b.v. in fig. 396 de aflezing
voor ai 5,5 schaaldelen en die voor a2 3 schaaldelen, waaruit volgt, dat:

h=
Het is zelfs mogelijk beide schalen in meters (of kilometers) te ijken (fig.
397). Men moet hier eerst, met behulp van de weerstand R, in stand 1 van

Fig. 396. Verhoudingsschaal
van een kabelfoutmeter

Fig. 397. Lengtenschaal van een
kabelfoutmeter

de omschakelaar de wijzer instellen op het aantal meters, aangevende de
enkele lengte l van de kabel. Omschakeling op 2 geeft dan direct de afstand
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lx tot de fout aan. In fig. 397 geven de twee getekende wijzers de afle
zingen aan bij de standen 1 en 2 van de omschakelaar, voor het geval
dat in een kabel met enkele lengte van 55 m een fout bestaat op 30 meter
afstand.
c. Bruikbaarheid van de beide methoden. De bruikbaarheid van de
lusmethode en die van de spanningsverliesmethode hangen samen met de
eigenschappen van deze meetschakelingen. Aangezien de eerste een brug
van Wheatstone is, is zij niet geschikt voor het meten van kleine weer
standen. Voor sterkstroomkabels, die gewoonlijk een grote doorsnede
hebben, kan zij dus niet dienen, wèl voor telefoonkabels. De spannings
verliesmethode is voor beide soorten kabels bruikbaar; alleen moet men
er rekening mee houden, dat de parallelschakeling van een voltmeter
met de te meten weerstand een fout oplevert (vgl. §44, fig. 256), die
afhangt van de verhouding tussen kabelweerstand van meetplaats
tot sluiting en weerstand van de voltmeter. Ook zijn de aardweerstand
en de eventuele weerstand van de fout zelf in serie geschakeld met
de meter. Deze zal dus een te kleine waarde aanvijzen. Als de meter"
echter een hoge weerstand heeft, blijft de invloed van deze afwijking
gering. Het gebruik van een buisvoltmeter (§ 86) brengt hier dan ook
belangrijke voordelen mee. In het apparaat van fig. 393 wordt een buis
voltmeter toegepast.
De overgangsweerstand, die in de fout zelf kan optreden, is, evenals
de aardweerstand bij de lusmethode opgenomen in de galvanometertak
of, als in fig. 390 batterij en galvanometer worden verwisseld, in de
batterij tak. Die weerstand heeft dus alleen invloed op de gevoeligheid
van de meting en niet op het resultaat (vgl. blz. 181).
De metingen kunnen ook met wisselstroom worden uitgevoerd, wat
het voordeel heeft, dat in de bodem geen elektrolyse en dus geen polarisatiespanning kan optreden, waardoor de meting zou kunnen worden
beïnvloed.
In veel gevallen zullen laagspanningskabels aftakkingen hebben naar
huis- of fabrieksinstallaties, straatlantarens enz. Dan is niet een
directe meting volgens de voorgaande methoden mogelijk. Het zoii
weliswaar te doen zijn, enkele aftakkingen los te maken, maar vaak is
dat zeer bezwaarlijk. Wanneer echter op de uiteinden van de kabel of
van zijn aftakkingen een eenvoudige weerstandsmeting wordt verricht,
kan men daaruit vaak besluiten, in welk gedeelte de fout zit. De afstand
tot de fout is dan weer volgens een der basismethoden te vinden als men
een schema tekent en er zich rekenschap van geeft, hoe een der alge
mene methoden hier kan worden toegepast.
Voor kabels met zeer lage weerstand, wordt voor de spanningsmeting
wel van compensatieschakelingen gebruik gemaakt (zie § 60).
d. Andere kabelfouten en meetmethoden. Andere gevallen zijn die,
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waarbij de sluiting niet optreedt tussen ader en loodmantel, maar tussen
twee aders. Als er dan een onbeschadigde derde ader ter beschikking is,
kunnen dezelfde schakelingen worden toegepast. In de figuren 390, 392,
394 en 395 moet men zich dan de loodmantel (aarde) vervangen denken
door één van de twee defecte aders en in elk dier gevallen dient voor
de bovenste van de beide getekende kabeladers de onbeschadigde derde
ader te worden gebruikt.
Zijn alle aders in de kabel defect, zodat er geen onbeschadigde ader in
dezelfde kabel beschikbaar is, dan kan men gebruik maken van een hulpader in een kabel, die tussen dezelfde eindpunten loopt. Wanneer deze
hulpader niet dezelfde lengte, en/of niet dezelfde doorsnede heeft als de
te meten kabeladers, kan zijn weerstand in rekening worden gebracht.
Men kan ook de algemene formules, die lengteverhoudingen geven,
blijven gebruiken, wanneer men de lengte van een hulpkabel, die even
lang is als de defecte kabel, herleidt tot een fictieve lengte l' voor eenzelfde
doorsnede als die van de andere aders.
Dit is als volgt te beredeneren:
de hulpader heeft in werkelijkheid een weerstand
Rh =

h

xqn
De „fictieve” kabel moet dezelfde weerstand hebben bij een andere
lengte (/') en een doorsnede q' = q, dus:
V
Ik
xq
waaruit volgt:
q

l' = h-zqn
Is de foutweerstand zo groot of zo sterk veranderlijk, dat een normale
meting niet voldoende zekerheid zou geven, dan kan men öf de fout
„doorbranden” öf men kan, door meer metingen te doen, de fout elimi
neren. Voor deze eliminering kan b.v. de schakeling dienen, die in fig. 398
in beginsel is aangegeven.
R*

Rx

A

-i

1

f
'■o

B
—i

1?L
I____

Fig. 398. Kabelfoutmeting aan twee einden
Men meet eerst in A aan het ene eind van de kabel de weerstand
Rf + 2Rx en daarna in B aan het andere eind Rf + 2Ry. Uit deze twee
waarnemingen kan Rx worden berekend.
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Is een ader in een kabel gebroken, dan is het niet mogelijk een
van de voorgaande metingen toe te passen, omdat de kabel geen stroom
doorlaat.
In dat geval kan door capaciteitsmeting de plaats van de fout
worden bepaald. Hiervoor zijn verschillende meetwijzen mogelijk. Zo
kan men b.v. (fig. 399) het defecte stuk van de ader laden tot een bepaalde
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Fig. 399. Meten van de afstand tot een aderbreuk
met de ballistische galvanometer
potentiaal; deze lading hangt af van de capaciteit van dat deel van de
ader ten opzichte van aarde. Men kan de lading meten door de kabel
weer te ontladen over een ballistische galvanometer. Omdat de capa
citeit van een kabelader per lengte-eenheid bekend is, kan men dus de
afstand tot de fout berekenen.
Ook kan men de capaciteit van de gebroken ader vergelijken met die
van een onbeschadigde ader. Daartoe worden beide aders om de beurt
geladen tot eenzelfde potentiaal en telkens direct na de lading over een
ballistische galvanometer ontladen. De verhouding van de uitslagen van
de meter geeft dan de verhouding der lengten lx en l (vgl. fig. 363, blz. 268).
Deze laatste meting kan men ook zeer goed uitvoeren in een brug van
Wheatstone volgens § 49 (zie fig. 276, blz. 197). In fig. 400 is de schakeling
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Fig. 400. Meten van de afstand tot een aderbreuk
met de brug van Wheatstone
voor dit geval weergegeven. Als de telefoon geen geluid geeft, geldt:
lx

h

l ~ h
Zo nodig kunnen telefoon en wisselstroombron worden verwisseld.
Bij deze capaciteitsmetingen kan zich een moeilijkheid voordoen,
doordat ook de weerstanden van de kabeladers zelf in de schakeling
zijn opgenomen en eventueel ook de overgangsweerstand van de fout.
Om een goed resultaat te krijgen, is het dan ook in de regel noodzake300
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lijk met een wisselstroombrug van Wheatstone voor zelfinductie- of
capaciteitsmeting te werken. In het algemeen geeft dit voor verschillende
kabelfoutmetingen het voordeel, dat met weerstand, capaciteit en zelf
inductie van de leiding rekening wordt gehouden.
Als een kabelader onderbroken is en er tussen de gebroken ader en de
loodmantel nog een weerstand aanwezig is in de vorm van een (grote)
isolatieweerstand of van een (kleinere) foutweerstand, kan de plaats van
de fout worden gevonden door een capaciteitsbepaling als de laatst
bedoelde weerstand kleiner is dan 50 ohm en door een zelfinductiemeting
als die weerstand groter is.
Voor de zelfinductiemeting kan de brug van Maxwell dienen (fig. 274,
blz. 194). Daarin wordt dan BC de kabellus, bestaande uit de aderweerstand en de foutweerstand, die samen R2 vormen; L is de coëfficiënt van
zelfinductie van die lus.
Voor capaciteitsmeting kan de brug van Wien worden gebruikt (§51).
In dit geval wordt de tak AB vervangen door- de kabellus, die nu moet
worden opgevat als een parallelschakeling van de capaciteit Cx tot aan
de fout, de isolatieweerstand Ri van de kabel en de kabelfoutweerstand
Rf. Daarmee is dan nog een weerstandsbank Ri parallelgeschakeld. In
de op blz. 202 gegeven afleiding wordt nu de brugvergelijking:

of:

Z3

Z4

Z\

Z2

r3( 1

1
«7 +1?7 + «7 + i°>Cx) ~ Ri (~Rï + ^c-)

(~k + i + w)+jmCxRz = Ri

-jjr + jcoC2R4

Het imaginaire deel geeft: CxRz = C2R4, waaruit Cx volgt en daar
mee de kabellengte tot de fout. Het reële deel levert:
*4
1
1
1
R2R3
Rj. + Ri + Rf
dus:
^4
1
1
1
Rf
R2R3
Ri
Ri
■
zodat ook Rf bekend is als men de isolatieweerstand op eén andere
• manier heeft gemeten.
Fig. 401 toont de opstelling van een kabelmeetbrug, die voor een aantal
van de hier behandelde meetschakelingen kan worden gebruikt.
Een nieuw toestel, voor het bepalen van de plaats van een kabelfout
is dat waarmee een spanningsstoot in de kabel wordt gezonden.
Deze impuls plant zich voort met een snelheid, die, afhankelijk van de
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diëlektrische constante van de kabel of bovenleiding, ligt tussen 1,5 en
3.108 m/s. Op de plaats, waar zich een sluiting of breuk bevindt, wordt
de impuls teruggekaatst. De uitgezonden en de teruggekaatste impulsen

r

—i

Fig. 401. Kabelmeetbrug (Siemens)
worden waargenomen op het beeldscherm van een electronenstraaloscilloscoop. De afstand tussen de waargenomen pieken is een maat voor de
afstand tot de fout. Daarbij moeten de gegevens van de kabel nauwkeurig
bekend zijn of van tevoren worden gecontroleerd door middel van het
zelfde toestel. De impuls wordt nl. niet alleen op de plaats van de fout
teruggekaatst, maar er is reflectie bij elke verandering van leidingdoorsnede, bij overgang van kabel op luchtleiding, bij verbindingsmoffen enz.
Een bijzonder toestel is nog dat met een inductiespoeltje. Dit
dient in de eerste plaats om de ligging te bepalen van een kabel, die
men b.v. verzuimd heeft in tekening te brengen. Er wordt door deze
kabel een wisselstroom gevoerd en wel zo, dat de stroom door één van de
aders loopt en over aarde teruggaat. Wanneer men het in fig. 402 afgebeelde spoeltje boven de grond houdt, wordt er een spanning in ge
ïnduceerd, die het sterkst is als het spoeltje met zijn as in de richting
van de elektromagnetische krachtlijnen ligt, die door de kabelstroom wor- .
den opgewekt. Houdt men het spoeltje zo, dat haar as horizontaal ligt en
daarbij een rechte hoek maakt met de as van de kabel, dan is de geïn
duceerde spanning maximum. Het spoeltje is verbonden met een telefoon,
zodat de sterkte van de inductie kan worden gehoord.
Om de invloed van stromen in naburige kabels te verminderen, maakt
men gewoonlijk gebruik van een wisselstroom met een frequentie, hoger
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dan de normale netfrequentie en wel liefst een, die tevens een goed waar
neembare hoge toon levert, b.v. 1 000... 10 000 hertz. Verder wordt er
in de regel een versterker geschakeld tussen het spoeltje en de telefoon
f*

v.-

• /

)r<2
!
<■

c]
■} •

'i

Ai

I

\

,
t

L\

f

\

!•

•'

:

j

;
■

!

■
V
tr
‘

Fig. 402. Kabelmeter met inductiespoeltje (Siemens)

om de meting gevoeliger te maken. Ook kan het spoeltje met een afstemkring worden verbonden, zodat de schakeling in het bijzonder
reageert op de frequentie van de aangelegde wisselspanning en minder
gevoelig is voor andere frequenties.
Tegen de invloed van de elektrostatische velden, die door de kabelstroom worden opgewekt, is de spoel afgeschermd.
Ook voor foutmetingen is dit toestel bruikbaar en wel vooral, als
twee aders onderling sluiting hebben, doch geïsoleerd zijn gebleven van
de loodmantel. Als dan een wisselspanning aan het ene kabeleind op de
aders wordt gezet, ontstaat een stroom, die door de sluiting loopt. Volgt
men de kabel met de meetspoel, dan kan men de plaats van de sluiting
vinden.
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HOOFDSTUK XIX
ELEKTRONISCH METEN
§ 85. Beginsel
Door bij metingen gebruik te maken van schakelingen met elektronen
buizen is het mogelijk, de meetgebieden en de meetmogelijkheden aan
merkelijk uit te breiden.
Er kan met hoge en zeer hoge frequenties worden gemeten, wat bij
andere schakelingen en instrumenten moeilijkheden geeft door inductieve
of capacitieve verschijnselen. Ook reageren de buizen zeer snel op stroomen spanningsveranderingen. Verder kan men door het toepassen van
elektronische wisselstroom- of gelijkstroom versterkers zeer lage span
ningen en zeer zwakke stromen meten.
Belangrijk is ook, dat een elektronenbuis een zeer hoge ingangsimpedantie heeft, zodat een elektronische raeetschakeling kan worden be
schouwd als een meetschakeling met oneindig grote weerstand, waarbij
dus geen vermogen door de te controleren schakeling behoeft te worden
geleverd. Ook voor het meten van niet-elektrische grootheden, bij over
brengen van meetwaarden op afstand en bij regelinrichtingen wordt
zeer veelvuldig van elektronische schakelingen gebruik gemaakt. Verder
is van betekenis, dat het mogelijk is, grootheden of fluctuaties ervan
om te zetten in andere. Men denke aan filters, detectors, gelijkrichters,
frequentieverandering, modulatie enz. Juist gezien de hier bedoelde
eigenschappen van elektronische schakelingen, wordt er steeds meer
gebruik van gemaakt in combinatie met diverse meetbruggen.
§ 86. De buisvoltmeter
Uitgaande van de elektronische schakelingen worden voor allerlei doel
einden complete elektronische meetinstrumenten gebouwd. Een voorbeeld
daarvan is reeds de in § 40 behandelde elektronenstraal-oscilloscoop.
Verder is een veel toegepast instrument de buisvoltmeter (fig. 403) of
elektronische voltmeter. Hiermee kunnen gelijk- en wisselspanningen
worden gemeten en dus ook stromen. Voor wisselspanningsmeting kan
de schakeling ervan worden opgevat als een gelijkrichter. Voor het aan
wijzen dient een ingebouwde draaispoelmeter.
In de diodevoltmeter laat een diode stroom door naar een weerstand
of een condensator, waarvan de klemspanning wordt versterkt door één
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of meer versterkerbuizen. Andere buisvoltmeters bevatten een triode
of een buis met meer elektroden. De anodestroom ervan, die is bepaald
door de aangelegde te meten spanning, wordt door een meter gevoerd.
De schakeling kan
zo worden ingericht,
dat de meter de effec
tieve waarde, de ge
middelde of de maximum-waarde van een
wisselspanning meet.
In het eerste geval
moet de gelijkrichterkarakteristiek zo zijn,
dat de anodestroom is
bepaald door het kwa
draat van de aange
legde spanning. In het
tweede geval moet de
gemiddelde
waarde
van de gelijkgerichte
stroom evenredig zijn
met de aangelegde
spanning. De derde Fig. 403. Buisvoltmeter (Philips)
mogelijkheid
vraagt
een parallelle condensator, die na elk laden zich ontlaadt, zodat afvlakking
van de wisselspanningskromme ontstaat. Er gaat dan een stroom door
de meter evenredig met de topwaarde van de wisselspanning.
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HOOFDSTUK XX
ELEKTRISCH METEN VAN
NIET-ELEKTRISCHE GROOTHEDEN
§ 87. Inleiding
In allerlei bedrijven wordt van meetinstallaties voor bijna elk doel
gebruik gemaakt. Hierbij heeft in zeer veel gevallen het meten langs
elektrische weg belangrijke voordelen. Daartoe is het nodig, de te meten
grootheid om te zetten in een elektrische grootheid, óf er moet een
elektrische grootheid worden opgewekt, die in een gegeven verband staat
tot de waarde van de te meten grootheid. Men gebruikt daartoe zg.
opnemers.
Behalve voor directe aanwijzingen kunnen dergelijke inrichtingen zijn
bedoeld voor aanwijzen van de grootheid op afstand (verremeting) dan
wel voor het besturen van een regelinrichting. Met de laatste wordt
dan bereikt, dat de grootheid aan bepaalde voorwaarden blijft voldoen.
De directe aanwijzing, zowel als het meten op afstand, kan geschieden
door middel van een afleesbaar meetinstrument met wijzer en schaal
of door een registrerende meter (§8). Op de verremeting en de regelinrichtingen wordt in dit boek niet nader ingegaan.
De inrichting van bovengenoemde opnemers hangt samen met de aard
van de te meten grootheid. Soms wordt een mechanische beweging of ver
plaatsing veroorzaakt, die weer in een elektrische grootheid wordt om
gezet, b.v. in spanning, stroom of weerstandsverandering. In andere
gevallen wekt de te meten grootheid direct een elektrische spanning of een
weerstandsverandering op. Van een aantal methoden wordt in dit hoofd
stuk een beknopt overzicht gegeven.
Het aantal toepassingen van deze meetwijze is buitengewoon groot.
Voor het ketelhuis in een fabriek of in een elektrische centrale komen,
in verband met het regelen van de ketels van één bedieningsplaats af
(fig. 404), in aanmerking: waterstand, temperatuur en hoeveelheid van
het voedingwater; druk, temperatuur en snelheid van de stoom; samen
stelling en temperatuur van de rookgassen; trek in de rookkanalen enz.
In allerlei industrieën, waar ovens of andere verwarmingstoestellen in
bedrijf zijn, is in de regel controle van de temperaturen wenselijk. Van
waterreservoirs, reservoirs met samengeperste lucht, vaten, waarin gassen
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onder hoge druk of sterke verdunning voorkomen, wil men direct water
stand, druk of vacuum op meters kunnen aflezen. Ook bij allerlei bijzon-

Fig. 404. Verremeting en -bediening van ketels
(Lichtfabrieken Leiden; Siemens)
dere metingen, zoals die voor de vochtigheidstoestand van de lucht of
van bepaalde gassen, welke bij een fabricageproces worden ontwikkeld,
voor de vochtigheid van hout en andere materialen, voor kookcontrole
in de suikerindustrie enz. is een elektrische meetinstallatie zeer bruikbaar.
J
Een aantal van deze metingen wordt teruggebracht tot een weer
sta ndsmeting, waarbij de grootte in ohms moet zijn bepaald door de
grootheid, die men wil doen aanwijzen. Er zijn dan verschillende metho
den om de weerstandswaarden direct op een meetinstrument te kunnen
aflezen. De belangrijkste zijn:
1°. de brug van Wheatstone (fig. 405).
R*
De meetweerstand Rx vormt
met drie vaste weerstanden de
brugschakeling. In de brugtak is
een gevoelige draaispoelmeter op
genomen; voor de voeding dient
soms een batterij maar ook vaak
een droge (metaal-) gelijkrichter,
zodat het toestel eenvoudig op een
wandcontactdoos van de lichtleiding kan worden aangesloten. Fig. 405. Weerstandsmeting met de brug
Voor elke waarde van de meet- van Wheatstone
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weerstand vertoont de meter een andere aanwijzing. Het voordeel
van deze schakeling is de grote gevoeligheid, waardoor kleine weer
standsveranderingen reeds afleesbare afwijkingen van de meter geven.
De schaal wordt geijkt in ohm of de meter krijgt direct een schaal voor
de te meten grootheid. Een belangrijk nadeel van deze schakeling is
echter, dat de aanwijzing alleen betrouwbaar is, wanneer de voedingspanning vrijwel constant blijft.
2°. de kruisspoelmeter
(fig. 406).
In de tak van de ene spoel
Rx bevindt zich een vaste weerstand
R; in de andere tak is de meetweerstand Rz opgenomen. Deze
R
schakeling hangt niet af van de
voedingspanning, mits deze zo
hoog is, dat een koppel van vol
Fig. 406. Weerstandsmeting met de
doende sterkte op de spoelen kan
kruisspoelmeter
werken. De gevoeligheid is ech
ter minder groot dan die van de voorgaande schakeling.
Soms geeft men kruisspoelmeters voor deze metingen een zwakke
veer om vergissing te voorkomen als ze in uitgeschakelde stand een wille
keurige aanwijzing geven.
3°. de kruisspoel-brugschakeling (fig. 407).
Dit is een combinatie van de
twee voorgaande schakelingen.
Het meetsysteem bestaat uit
Si
twee draaibare spoelen Si en S2
S*
B
die onder een bepaalde hoek vast /\
met elkaar zijn verbonden. Het
</
drijvende koppel wordt geleverd
door spoel Si die in de brugtak
is opgenomen op de plaats van de
galvanometer. Spoel S2 levert een
tegenkoppel; deze spoel is in de
batterij tak opgenomen of afgetakt
Fig. 407. Kruisspoel-brugschakeling
op de punten A en B, waar de
brug wordt gevoed. Een span
ningsverandering van de batterij doet beide koppels een evenredige
verandering ondergaan, zodat de stand van de meter niet afhangt van
die spanning. De schakeling heeft dus de gevoeligheid van de brug van
Wheatstone, gepaard met de onafhankelijkheid van de voedingspanning,
die een kruisspoelmeter vertoont.
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§ 88. Meten van temperaturen
Voor het meten van temperaturen kan gebruik worden gemaakt van
weerstandspyrometers of van thermo-elementen.
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a. Weerstandspyrometers. Deze bestaan uit een draadje van een
materiaal, dat een hoge temperatuurscoëfficiënt heeft. Dergelijke me
ters worden in het algemeen gebruikt voor temperaturen van — 200°C
tot + 500°C; de toegepaste materialen zijn: nikkel (tot 150°C), legeringen
van goud met zilver en verder platina (100 tot 350°C; in glas gesmolten
tot 550°C). Voor temperaturen boven 600° C zou een te dunne draad no
dig zijn, die mechanisch minder sterk is en waarbij kans op kleine
weerstandsveranderingen optreedt door rek tengevolge van trillingen. Voor
zeer hoge temperaturen (tot 1 500°C) worden halfgeleiders gebruikt.
De weerstandsthermometers hebben bij 0°C in de regel een weerstand
van ongeveer 100D.
De draad wordt ondergebracht in een buis van keramisch materiaal
en vervolgens geschoven in een beschermingsbuis, waarvan het materiaal
gekozen wordt in verband met de omgeving, waarin de thermometer
moet worden gebracht. Fig. 408 en 409 laten uitvoeringen van weer-
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Fig. 408. Weerstandspyrometer (Siemens)
standsthermometers zien. Bij verandering van de temperatuur in de
ruimte, waarvan men deze wenst te meten (oven, rookkanaal, machine,
kussenblok enz.), neemt de weerstand van het meetdraadje toe of af.

r; "r
j

i mm

Fig. 409. Weerstanden voor weerstandspyrometers (Hartmann & Braun)
Boven: weerstand op mica gewikkeld
Onder: platinaweerstand in buis van kwarts

Voor speciale doeleinden, zoals onderbrengen van het weerstandselement in machinewikkelingen, wordt gebruik gemaakt van twee stroken
mica, waartussen een platinabandje ligt.
Met één van de in de vorige paragraaf gegeven schakelingen kan
de temperatuur door een gewone meter worden aangewezen. De afstand
van meetplaats tot meter kan vrij groot zijn; bij de schakelingen wordt
met de weerstand van de verbindingsleidingen rekening gehouden.
Op een omschakelaar kan een aantal van diverse meetplaatsen ko
mende leidingen worden aangesloten, zodat men op eenzelfde meter
achtereenvolgens de verschillende temperaturen kan aflezen (fig. 410).
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Ook kan het verloop der tem
peraturen door een registrerende
meter grafisch worden weergege
ven; is er een aantal meetplaatsen, waarvan de temperaturen
met elkaar vergeleken moeten
worden, dan kan een schrijvende
meter worden gebruikt, die lijnen
met verschillende kleuren tekent.
In het algemeen kan worden ge
zegd, dat weerstandspyrometers
nauwkeuriger zijn dan thermoelementen, maar daartegenover
staat als nadeel van de weer
standspyrometers, dat ze een
spanningsbron nodig hebben.
b. Thermo-elementen.
Voor
temperaturen van ca. 20° C tot
Fig. 410. Pyrometer met omschakelaar 2 000° C gebruikt men thermo(Siemens)
elementen of thermo-elektrische
pyrometers (fig. 411). Deze be
staan uit twee, aan het eind tegen elkaar gelaste, draden van verschillende
metalen. Als de contactplaats een hogere temperatuur krijgt dan de
einden van de draden, dan ontstaat er een spanning, die door een voltmeter of, nauwkeuriger, door een compensatieschakeling kan worden
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Fig. 411. Thermo-elektrische pyrometer (Siemens)

i

aangewezen (zie o.a. § 60). Er worden voor thermo-elementen verschillende
combinaties van metalen gebruikt naar gelang van de temperatuur, waar
voor ze moeten dienen; bovendien leveren verschillende combinaties
ook verschillende thermo-spanningen bij eenzelfde temperatuur. Hiervan
geeft de tabel op blz. 311 een indruk.
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Voor temperaturen tot 2000°C wordt iridium met ruthenium gebruikt.
Bij de vervaardiging van thermo-elektrische pyrometers en de ijking
van het aanwijsinstrument wordt dit laatste zó ingesteld, dat zijn aan
wijzing juist is, als het koude einde van het •'element een temperatuur
heeft van 20°C. Er dienen dus maatregelen te worden genomen om te
zorgen, dat deze temperatuur steeds op de juiste waarde blijft. Daarom
moeten in de eerste plaats de toevoerdraden, voorzover deze zich in de
verwarmde ruimte bevinden, van dezelfde materialen gemaakt zijn als de
voor het thermo-element gebruikte, ofwel zij moeten zijn vervaardigd
van materialen met dezelfde thermoconstante. De aansluitingen kunnen
dan buiten de verwarmde ruimte worden gemaakt, bij voorkeur op een
plaats, waar de temperatuur steeds ongeveer 20°C blijft. Is dat niet mo
gelijk, dan worden de aansluitpunten ondergebracht in een afgesloten
ruimte, waarin door een elektrisch verwarmingselement in combinatie
met een thermostaat de temperatuur van 20°C op peil wordt gehouden.
Men spreekt in deze gevallen van koudelas-compensatie. Een andere
zelfwerkende inrichting hiervoor is, dat men de temperatuur van de
koude las meet met een weerstandsthermometer, die is opgenomen in
een tak van een brug van Wheatstone. De drie andere weerstanden heb
ben dezelfde grootte als de weerstandsthermometer bij 20°C. De „galvanometertak” wordt gevormd door het thermo-element in serie met de aan
wijzende millivoltmeter. Heeft de koude las een temperatuur van 20°C,
dan is er geen spanningsverschil tussen die twee hoekpunten van de
brug. Wijkt de temperatuur van de las af van 20°C, dan geeft de meter
ten gevolge van de dan optredende hoekpuntspanning een afwijkende
(dus juiste!) aanwijzing.
Temp. in graden C

20

Materialen
Ijzer met
constantaan
Platina met
platina-rhenium
Platina met
platina-rhodium

200

400

800

900

1300

1500

1600

Thermo'Spanningen in milli-volts
0

9,9

21,2

45,5

0

3,15

7,35 17,30

20,00 31,55

0

1,33

3,15

8,36

7,24

52,2

-

13,06

-

-

-

-

14,45

16,65

c. Stralingspyrometers. Een andere vorm van temperatuurmeter
is nog de stralingspyrometer. De meest bekende uitvoering is de optische,
waarbij men door een kijker, die b.v. is gericht op de hete binnenwand
van een oven, de tint daarvan vergelijkt met die van een in de kijker
ondergebrachte elektrische gloeidraad.
Een nauwkeurige meting, die tevens aansluit op de hierboven be
handelde thermo-elektrische meters, is die, waarbij de warmtestralen
van het voorwerp, waarvan men de temperatuur wil meten, door
lenzen worden gericht op een zwart gemaakt platina plaatje. De tempera
tuurstijging hiervan wordt gemeten met een er tegen liggend thermoelement, waarvan dan de thermospanning door een meetinstrument
wordt aangewezen.
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§ 89. Meten van de spanning van gassen, van mechanische
druk enz.
a. Drukmeting van gassen. Voor het meten van de spanning van een
gas of damp worden manometers gebruikt, die echter met het oog
op de elektrische overbrenging vaak in uitvoering sterk van de gebrui
kelijke afwijken. Enkele voorkomende typen zijn:
1. de veer manometer, waarbij een platte of gebogen veer door
de verandering van druk een vormveran
dering ondergaat en dan een draaibeweging veroorzaakt, die voor de elektrische
+ / '1overbrenging (maar ook voor directe aan
wijzing) kan worden gebruikt.
2. de zuigermanometer, waarbij in
i een cilinder de te meten druk op een zuiger
: werkt, welks beweging door een veer wordt
tegengegaan. De verplaatsing van de zui
ger is een maat voor de drukverandering
en wordt langs elektrische weg overge
bracht naar de aanwijzende meter.
3. de ringbalans. Dit toestel bestaat
uit een ringvormige trommel met recht
hoekige of met ronde doorsnede (fig. 412
Fig. 412. Beginselschets van de en 413), die om zijn midden draaibaar is
ringbalans (Hartmann & Braun) en aan de bovenkant door een tussenschot
in twee delen is verdeeld. De onderste helft
van de ringvormige ruimte is gevuld met een vloeistof. Van de ruimten
boven de vloeistof is de ene b.v. verbonden met de buitenlucht en de
andere met de ruimte, waarvan men de
overdruk wil meten. Als de spanningen on
gelijk zijn, oefent de resulterende (ver
schil-) druk een kracht uit op het tussen
schot, ten gevolge waarvan de trommel
gaat draaien. Doordat er tevens een tegengewicht aanwezig is, neemt de trommel
rvoor elke waarde van het drükverschil een
'.ra
.
andere evenwichtsstand in.
-V.
O .
Voor drukken, lager dan één atmosfeer,
worden balansen gebruikt van enigszins
afwijkende vorm.
Fig. 413. Ringbalans
(Siemens)
De draaibeweging, die bij de drie ge
noemde meetinrichtingen optreedt, kan
met een direct op de as bevestigde wijzer voor het aangeven van de
te meten druk worden gebruikt (fig. 412). Wenst men aanwijzing op een
elektrisch meetinstrument, zoals voor verremeting steeds noodzakelijk is,
dan kan de draaibeweging worden omgezet in een elektrische weerstands312
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verandering. Daarvoor
worden hier twee ververschillende systemen
i
genoemd.
Fig. 414 laat zien
hoe met een veermanometer een weerstand
is verbonden, waar
over een sleepcontact
glijdt. Met behulp van
een
kruisspoelmeter
wordt de bij draai- Fig 414< Meting met weerstandscilinder
mg optredende weer- (Hartmann & Braun)
standsverandering ge
meten.
Deze contactinrichting kan ook met de beide andere drukmeetinrichtingen worden gekoppeld, terwijl ook de overige van de in § 87 behandelde
weerstandsmetingen kunnen worden toegepast.
Een tweede manier om een draaibeweging om te zetten in een weer
standsverandering tonen fig. 415 en 416. Een ringvormige glazen buis

II
'tl

n

Fig. 415. Beginsel van de ring
weerstand (Siemens)

Fig. 416. Uitvoering van een ringweerstand
(Siemens)

is gedeeltelijk gevuld met kwik. In de buis is een weerstandsspiraal onder
gebracht. Wordt de buis gedraaid, dan worden meer of minder windingen
door het kwik kortgesloten. Bij elke stand van de manometer, waaraan
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deze buis is gekoppeld, behoort dus ook een andere grootte van de
weerstand.
Zeer lage drukken, in het algemeen beneden 1 mm kwik, meet men
door gebruik te maken van de verandering, die de warmtegeleiding van
een gas bij drukverandering ondergaat. Een meetdraad, die door de
stroom wordt verwarmd, bereikt dan een eindtemperatuur, welke, be
halve van de stroom, ook afhangt van de mogelijkheid van warmteafgifte. Als de gasdruk afneemt, wordt de warmte-geleiding beter, zodat
de temperatuur van de draad vermindert en dus ook de weerstand daar
van. Deze weerstand kan dan weer worden gemeten.
Voor het meten van mechanische drukkingen, veroorzaakt door
grote krachten, voor het meten van die krachten zelf en ook voor het
meten van geringe verplaatsingen of vervormingen worden verschillende
meetsystemen toegepast. Daarvan worden hier de volgende kort opgesomd:
De weerstand van halfgeleiders (kool, siliet) verandert met de er op
uitgeoefende druk.
Verschillende kristallen (kwarts, toermalijn, seignettezout of rochellezout, zinksilicaat) vertonen het piëzo-elektrische effect, d.w.z. bij het
uitoefenen van. een druk op die kristallen treden er spanningsverschillen
op tussen bepaalde kristal vlakken.
Sommige ferromagnetische legeringen (nikkel-ijzer) hebben de eigen
schap dat een er op uitgeoefende druk of trek een vervorming van de
bij het materiaal behorende hysteresislus veroorzaakt (magneto-strictie).
Als een dergelijk materiaal wordt gebruikt als kern voor een spoel,
krijgt deze een andere impedantie als op de kern druk- of trekkrachten
werken.
Van het feit dat de weerstand van een weerstandsmateriaal verandert
wanneer het wordt gerekt, maakt men gebruik bij de zg. rekstrookjes.
De zelfinductie van een spoel verandert, als ten gevolge van de uit
geoefende druk een beweegbaar anker ten opzichte van de spoel kern een
weinig wordt verplaatst.
De capaciteit van een condensator wijzigt zich, als de platen naar elkaar
toe of van elkaar af worden bewogen.
Dergelijke verandering van elektrische grootheden kunnen met be
hulp van een elektrische meetschakeling, vaak in combinatie met een
versterker, worden waargenomen.
§ 90. Snelheidsmetingen. Meten van snelheid en hoeveelheid
van vloeistoffen en gassen
De snelheid van bewegende voorwerpen, b.v. het aantal toeren
per minuut van een draaiende machine, kan op verschillende manieren
op afstand worden aangewezen. Een veel toegepast systeem is, gebruik
te maken van een kleine generator (fig. 417), die met de machine is
gekoppeld. Er kan een gelijkstroom- cf een wisselstroom-magneto wor314
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den gebruikt, waarvan de opgewekte spanning evenredig is met de
snelheid. Deze spanning wordt dan door een voltmeter aangewezen;
de meter krijgt een schaal, waarop direct het aantal toeren per minuut
is vermeld (fig. 418). Ook wordt wel gebruik gemaakt van het feit, dat
bij een wisselstroomgenerator de frequentie evenredig is met de snelheid;
voor de aanwijzing zorgt dan een frequentiemeter.

Fig. 417. Tachometerdynamo
(NIEAF)

Fig. 418. Meter voor toerenaanwijzing (NIEAF)

Om de wisselstroomgenerator zonder sleepringen te kunnen uitvoeren
brengt men soms permanente magneten op de rotor aan en legt de geïn
duceerde wikkeling in de stator. Een andere uitvoering is die, waarbij een
permanente magneet draait langs een contact, dat zich op een lichte
stalen veer in vacuum bevindt. Het contact wordt dan twee maal per
omwenteling gesloten en geopend, zodat stroomimpulsen ontstaan, die
de aanwijsinrichting in werking brengen.
Snelheidsmeting van stromende vloeistoffen, gassen of dampen
heeft een ander doel; men kan nl. uit de snelheid afleiden, hoe groot de
verplaatste hoeveelheid per tijdseenheid of gedurende een bepaalde tijd is.
Voor deze metingen wordt gebruik gemaakt van het beginsel, dat in een ver
nauwing in de buis, waar vloeistof of gas doorheen stromen, een drukverlaging optreedt. Meet men het drukverschil, dan is, gezien de bekende afme
tingen van de buis zelf en haar vernauwing, de snelheid en daarmee ook de
verplaatste hoeveelheid bekend. De vernauwing wordt verkregen met be
hulp van een venturibuis of meettuit (fig. 419), of met een meetflens (fig.420).
Het drukverschil kan direct met een manometer worden gemeten of op
afstand overgebracht door middel van een ringbalans (zie fig. 412) in
combinatie met een van de beide weerstanden, die in de vorige paragraaf
werden genoemd.
Op een direct aanwijzende meter kan dus een schaal worden aange
bracht, die de hoeveelheid gas of vloeistof per tijdseenheid aangeeft.
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Fig. 419. Venturibüis (Siemens)

Bij gebruik van een registrerende meter wordt het verloop van de vloei
stof-, gas- of stoomproduktie per minuut of per uur grafisch voorgesteld.
Men kan ook in plaats van een aanwijzende meter een ampère-uurmeter
inschakelen, waarvan het drijvende koppel bepaald wordt door de te
meten grootheid (hier dus snelheid of hoeveelheid per tijdseenheid).
Het telwerk van deze meter geeft dan de totale hoeveelheid gas, vloeistof
of stoom aan, die in een bepaalde tijd was geleverd.
Er worden voor de hier bedoelde hoeveelheidsmetingen ook wel toestellen gebruikt, die overeen
komen met de gewone draaiende watermeters. De
beweging wordt dan naar het aanwijzende instru
ment overgebracht door middel van een impuls
methode.
Een geheel andere methode is die, waarbij de
vloeistof door een isolerende of in ieder geval
niet-magnetiseerbare buis stroomt. Loodrecht op
de buis staat een magnetische flux. In de bewegende
vloeistof wordt daardoor een spanning geïnduceerd,
die afhangt van de magnetische inductie, van
de stroomsnelheid en van de onderlinge afstand
van twee de vloeistof rakende elektroden. De span
ning, die enkele millivolts kan bedragen, wordt
na versterking toegevoegd aan een oscilloscoop of
Fig. 420. Meetflens
een direct aanwijzend meetinstrument. Men maakt
(Hartmann & Braun)
hier gebruik van een wisselveld, om polarisatie
in de vloeistof door de ontstane meetstroom te vermijden.
§ 91. Metingen voor gasanalyse
Zoals reeds in § 87 werd opgemerkt, is het in vele gevallen van belang
de samenstelling van bepaalde gasmengsels langs elektrische weg op
afstand te kunnen waarnemen. Hieronder zullen enige van de voornaam
ste metingen op dit gebied kort worden toegelicht.
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a. Meting van de hoeveelheid kooldioxide (CO2)
In ketelhuizen is het van belang te weten, hoe groot het gehalte CO2
in de rookgassen is, daar dit een aanwijzing geeft aangaande de al of niet
volledige verbranding van de brandstof. Voor deze meting maakt men
gebruik van het feit dat de warmtegeleiding van de rookgassen ver
andert met het CCVgehalte. Stelt men het geleidingsvermogen voor
warmte van lucht op 100, dan is die van CO2 59,7. Voor de andere in
het rookgas aanwezige stoffen, ligt de geleiding ook ongeveer bij 100
(waterstofgas heeft als uitzondering een waarde 733). Naarmate dus het
gehalte aan CO2 groter is, wordt de warmtegeleiding geringer.
Men voert nu de rookgassen langs een platinadraad, die door een
elektrische stroom wordt verwarmd. De eindtemperatuur, die de draad aanneemt, hangt be
halve van de (constante) stroomsterkte ook af
van de warmte-afgifte aan de omgeving. Hoe
groter dus de hoeveelheid CO2 in de rookgassen
is, des te minder warmte kan de draad afgeven.
Zijn temperatuur zal dus hoger zijn en daarmee
ook zijn weerstand.
De volledige meet inrichting is iets gecompli
ceerder; fig. 421 geeft daarvan een schets. Links
stroomt een hoeveelheid rookgassen door twee
geshunte kanalen, die geboord zijn in een me
talen blok. In elk kanaal bevindt zich een meetdraadje; de draadjes vormen twee takken van
een brug van Wheatstone. Het tweede blok
heeft eveneens twee boringen, doch deze zijn
Fig. 421. Toestel voor
afgesloten en met lucht gevuld. De draadjes in
onderzoek
van het CO2deze laatstgenoemde kanalen vormen de beide
• gehalte der rookgassen
andere takken van de brugschakeling. Bij elke
(Siemens)
verandering in de temperatuur van de meetdraden krijgt ook de stroom door de in de
brugtak opgenomen meter een andere waarde.
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Fig. 422. Toestel voor on
derzoek van de hoeveelheid
CO + H2 in rookgassen
(Siemens)

b. Meten van de hoeveelheden koolmonoxide
en waterstofgas (CO en H)
Voor rookgassen moet men ter beoordeling
van de verbranding eveneens weten, welk
gehalte onverbrand koolmonoxide (CO) en
waterstofgas (H) ze nog bevatten. De meting
berust op de brandbaarheid van deze gassen;
het toestel hiervoor is in fig. 422 voorgesteld.
De gassen worden door het onderste kanaal
gevoerd, waarin zich een elektrisch verwarm
de platinadraad bevindt. Daar platina een
katalisator is, verbranden de gassen bij een
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temperatuur, die lager ligt dan hun normaal ontvlammingspunt. De bij
de verbranding ontwikkelde warmte doet de temperatuur van het platina
stijgen; de temperatuurstijging is een maat voor de hoeveelheid brand
bare gassen. Het temperatuursverschil dat bij deze meting optreedt, is
zo groot, dat men met één meetdraad en één vergelijkingsdraad kan
volstaan. De laatste bevindt zich in de bovenste boring. Links zijn
twee weerstanden getekend, die met de platinadraden een brug van
Wheatstone vormen.
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AANDUIDING DER BELANGRIJKSTE MEETINSTRUMENTEN VOLGENS

V 2054
Benaming

Omschrijving

Teken x)

Draaispoelsysteem

Vaste magneet;
beweegbare spoel

Draaispoel-quotiëntsysteem
(kruisspoelsysteem)

Vaste magneet;
twee beweegbare spoelen

Elektromagnetisch systeem

Vaste spoelen;
beweegbaar ijzer

Elektrodynamisch systeem
zonder ijzer

Vaste en beweegbare spoelen

Elektrodynamisch systeem
met door ijzer gesloten
circuit

0

Elektrodynamische meter
met ijzer ter afscherming van
uitwendige velden

Elektrodynamisch systeem
met afscherming
Elektrodynamisch quotiëntsysteem
(kruisspoelsysteem)

Vaste en beweegbare spoelen;
ijzeren kern ter vergroting
van het koppel

*

Vaste spoel(en) en beweeg
bare spoel (en)

Inductiesysteem

Berustend op inductiestromen in een geleider

Hittedraadsysteem

Mechanische verandering in
stroomgeleider door verwar
ming

Bimetaalsysteem

Bimetaal beweegt de wijzer

Elektrostatisch systeem

Vaste en beweegbare gelei
ders waartussen elektrostati
sche krachten werken

i) Op de wijzerplaat van de meter aan te brengen.
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Benaming

Teken

Omschrijving

X

Berustend op mechanische
resonantie

V

Thermo-element, door de te
meten grootheid verwarmd

Vibrerend systeem
direct
verwarmd
Thermo-omvormer
indirect
verwarmd

De te meten wisselstroom
wordt door een gelijkrichter
in gelijkstroom omgezet

Gelijkrichter
/
I

'\l)
\

Aanduiding voor afscher
ming
Meter voor gelijkstroomgrootheden
Meter voor wisselstroomgrootheden
Meter voor gelijk- en wisselstroomgrootheden
Driefazenmeter

3

Meter voor vertikale opstel
ling
T

Metèr voor horizontale op
stelling

/
/co°

Meter voor opstelling onder
een hoek

A

2)

Teken voor de beproevingsspanning

3)

Teken voor de foutenklasse

1) Hierin de aanduiding voor het meetsysteem.
2) Voor beproevingsspanningen van 550 V: ster zonder cijfer.
Voor hogere spanningen: bij de ster een getal voor het aantal kilovolts.
3) Aanduiding der klasse in de driehoek.
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meettang39, 116
meettransformator 25
—, fouthoek 30
—, meetgrenzen 39, 104
—, miswijzing 30
—, overzcttingsfout 30
—, uitvoering 33
—, voorschriften 33
—, ijken 262
megger 206, 292
metaalgelijkrichter 89
meterconstante 22
meters in profielvorm 54
-------ronde vorm 54
------ sectorvorm 54
-------vierkante vorm 54
meterhuur 142
montage-instrumenten 55
motor-ampère-uurmeter 131
motor-kilowattuurmeter 134
muntmeter 142
N
naaldgalvanometer 71
nachtstroomtarief 141
nauwkeurigheid 48, 55
normaal-condensator 17, 200
---- elementen 16
---- wederkerige inductie 18
---- weerstanden 12
---- zelfinductie 18
nulmethode 181
O
ohm, definitie 12
ohmmeter 292
opnemer 306
oscillograaf 162
—:, elektronenstraal- 164
—, glimlicht -163
—, lus- 162
oscilloscopen 162
overgangsweerstand 182
overstroomcijfer 37
overzcttingsfout 30
oxydul-gelijkrichter 89
P
pantsergalvanometer 74
parallaxis 48
periodische instelling 44
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permeabiliteit 278
piëzo-elektrisch effect 314
precisie-instrumenten 56
profiel-instrumenten 54
pyrometers 309, 311
Q
quotiëntmeter 94
R
Raps 220
registrerende instrumenten 57
resonantie-frequentiemeter 157
richtend koppel 42
richtmagneten 73
ringbalans 312
roterende voltmeter 175
S
schaaltypen 67
schaal, gelijkmatige 67
—, kwadratische 67
—, ongelijkmatige 67
schaalverbetering 68, 111
schakclbordinstrumenten 54
schakeling van Gratz 91
-------Hummel 135
Schering 197. 262
schrijvende meter 57
schuivend veld 136
selenium 90
shunt 20
shuntbankje 48
silicium 90
slingermeter 135
snaargalvanometer 80
snelheidsmetingen 314
— aan bewegende voorwerpen 314
— van vloeistoffen en gassen 314
spanningsdeler 47, 172, 215, 216, 252,
268
spanningsfout 30
spanningsconstante 46
spanningstransformator 25
spiegelaflezing 62
spiegelgalvanometer 70
splitsing van ijzerverliezen 286
sterpunt, kunstmatig 237, 241
stopweerstandsbank 13
storingsschrijver 61
stralingspyrometer 311
stroomfout 30
stroomconstante 46
stroomtransformator 28
successiefsleutel 179
T
tangentenboussole 71
tarieven, meters voor speciale 140

, meters^ voor maximumverbruikta—, meters voor dubbeltarief 140
—, muntmeters 141
—, muntmeters voor dubbeltarief 142
technische compensator 225
tegenwerkend koppel 42
temperatuurmeting 308
thermische meter 117, 119
thermo-elektrische pyrometer 310
thermo-element 87, 310
thermo-omvormer 87
Thomson 46, 185, 187, 364
Tinsley 229
toestel van Epstein 284
-------Köpsel 282
tongenfrequentiemeter 153
transductor 40
transformator, meet- 25
—, spannings- 25
—, stroom- 28
transformatortang 37
trilgelijkrichter 89
trivector 249
tweewattmeterschakeling 241
i

V
V-schakeling 27
variatoren 19
vastrecht 142
vectormeter 160
venturibuis 315
veermanometer 312
verliesgetal 199, 284
verlieshoek 197
vermogenmeting 231
vermogen meting in draaistroomnetten
233, 235, 236, 237, 240
-------in gelijkstroom-drieleidernetten
231
Vemier 223
verrekening abonnementsbedragen 142
— meterhuur 142
— vastrecht 142
verremeting 306
vibratiegalvanometer 81
vloeistof, weerstand meten van een 189
volt-ampèremeter 24, 115
voltmeter, draaispoel- 86
—, elektrodynamische 98
—, elektromagnetische 109
—, elektrostatische 170
—, hitteband- 119
—, hittedraad- 117
—, horloge- 115
—, inductie- 124
—, meetgrens 23
---- schakeling 22
voorschakelweerstand 23, 104
voorschriften voor isolatietoestand 290
-------kilowattuurmeters 145
-------meetinstrumenten 50
-------meettransformatoren 33
vormen van meters 54
290

i
i

!

4

324
1
■

i

*

w
wattmeter, elektrodynamische 102
— ferraris- 125
— ferrodynamische 103
— inductie- 125
wederkerige inductie 18, 203
weerstandsbank 13
weerstandsmeting met ampère- en voltmcter 176
weerstandsmeting met de brug van
Thomson 184
-------------------Wheatstone 178
J---------- compensator 218
— van een ampèremeter 178
------ kruisspoelmeter 94
-----------voltmeter 178
weerstandsmeter 94
weerstandspyrometer 309
weston-element 17
wervelstroomdemping 45
Wheatstone 46, 69, 178, 188, 191, 195,
294, 307, 317
Wien 202
wisselstroomcompensatie 228

wisselstroom-compensator van Tinsley
229
wisselstroomweerstand 189
Wolff 218
woudaschakeling 207
wijzerfrequentiemeter 156
wijzergalvanometer 70
wijzertypen 61
IJ
ijken van ampèremeters 217, 253
-------ampère-uurmeters 262
-------kilowattuurmeters 256
-------meetinstrumenten 251
-------mecttransformatoren 262
------ milli-ampèremeters 254
-------voltmeters 215, 252
------ wattmeters 254
ijktafel 260
ijzerverliezen 284
Z

zelfinductie 18, 191, 314
zeskleurenschrijver 60
zuigermanometer 213
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Ir. W. A. Jedeloo
Deel I:

RADIOTECHNIEK
5e druk 256 pag. 16 X 24 cm. 264 figuren. 3 uitslaande platen.
Hoofdzakclijk heeft de auteur in dit deel de ontvangtechniek behan
deld. De materie is zodanig geschreven, dat de lezer na kennisneming
ervan onmiddellijk kan overgaan tot een meer diepgaande bestudering
van speciale onderwerpen. De delen zijn speciaal bestemd voor candidaten voor Nijverheidsakten, aanstaande radiotechnici, leerlingen van
H.T.S. of E.T.S. en radio-monteurs, die uit hoofde van hun voor
opleiding (H.B.S., Gymnasium of ULO B) voldoende wiskundige ken
nis hebben.
UIT DE INHOUD:
Mechanische en elektrische trillingen — Resonantie — Voortplanting
van elektromagnetische golven — Gemoduleerde hf-trillingen — Kop
pelingen van kringen — Bandfilters — Ontvangst van „radiogolven” —
Theorie van de clektroncnbuizen — Laagfrequcntversterking — Meerroosterbuizen — FM-ontvangst enz. enz.

Deel II:

ONTVANGTOESTELLEN, theorie en ontwerp
336 pag. 16 X 24 cm. 221 figuren. 2 uitslaande platen.
Behandelt de grondproblemen die zich voordoen bij het ontwerpen
van een superheterodyne ontvanger.
Hoewel gebruik makend van het behandelde in deel I, vormt dit deel
eveneens een afgerond geheel waarin de onderwerpen die voor het
berekenen van een ontvanger van groot belang zijn, zoals bandfilters,
instelling van buizen, laagfrequcntversterking enz., nu uitvoeriger
worden behandeld.

)

UIT DE INHOUD:
Gesloten trillingskctcns — Antennekoppeling — Detectie van amplitudegemoduleerdc hf- of mf-kringen — Ckscillatorschakclingcn —
Menging — Modulatievervorming en kruismodulatie — Buizen met
regelbare steilheid — Oorzaken van ruis bij ontvangtoestellen — Fluit
tonen bij superheterodync-ontvangers — Padding — Ontvangtoe
stellen met verschillende vormen van voorselectie enz. enz.
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