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ALGEMEENE EN TECHNISCHE BOEKHANDEL
Prins Leopoldstraat, 28 — Antwerpen - Borgerhout

VOORWOORD
Iedere vakman ziet het belang der metingen in, en het is ook een
onloochenbaar feit dat de verbetering der radio-apparaten van heden,
vergeleken met die uit het verleden mogelijk werd gemaakt door nauw
keurig onderzoek en studie van de verschillende samenstellende deelen
der ontvangers, en van de oordeelkundige samenvoeging van deze
elementen waarvan de karakteristieken alleen kunnen bepaald worden
door kwalitatieve en kwantitatieve metingen.
Voorheen werd weinig gemeten, zelfs door constructeurs ; de fabri
catie gebeurde volgens empirische methodes en het gebeurde niet zel
den dat groote verschillen in het rendement voorkwamen zelfs bij een
zelfde serie-apparaten.
Thans, tengevolge van de snelle evolutie der techniek, is de con
structie van radio-apparaten een heele kunst geworden.
De gevoeligheid, de selectiviteit en de natuurgetrouwe weergave
die men van moderne ontvangers verlangt, hebben nieuwe problemen
gesteld, waarvan de oplossing verre van eenvoudig is.
De algemeene toepassing der super-schakelingen en de eenknopsregeling, het aanwenden van speciale schakelingen zooals automatische
sterkteregeling, toonregeling, variabele selectiviteit, tooncorrectie in het
L.F.-deel, het verschijnen van lampen met meerdere functies en vele
andere nieuwigheden hebben de fabricatie hoe langer hoe ingewikkel
der gemaakt.
Dientengevolge is het ontwerpen en het trimmen van ontvangers
langs zuiver experimenteelen weg totaal onmogelijk geworden en, zon
der studie en controle-apparaten, is het moeilijk een eenvormige kwa
liteit der weergave te verzekeren.
Het probleem der metingen heeft dus wel terecht de belangstelling
der constructeurs gewekt en we denken er goed aan te doen dit eenvou
dige werkje samen te stellen met het hoofdzakelijke practische doel een
bouwbeschrijving te publiceeren voor de verschillende noodzakelijke
apparaten welke gebruikt worden in het kleine laboratorium van gemid
delde radio-fabrikanten en reparateurs.
De zelfbouw van deze instrumenten levert overigens zekere voordeelen op ; buiten een groote besparing leert men de nauwkeurige karak
teristieken en de werking van het apparaat kennen waardoor men
desgevallend ook in staat is de schakeling te wijzigen en ze aan te
passen aan nieuwe eischen ; de zelfbouw is bovendien nuttig voor de
verkregen meetresultaten juist te interpreteeren.
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Wij hebben er naar getracht zoo bondig en duidelijk mogelijk al de
noodige inlichtingen te geven om de verschillende apparaten behoorlijk
te kunnen verwezenlijken.
Vanzelfsprekend zijn de beschreven schakelingen niet de eenige
mogelijke varianten ; men kan ze aanpassen aan het beoogde doel;
zelfs de plaats der verschillende bouwdeelen kan in sommige gevallen
gewijzigd worden om een betere aanpassing te verkrijgen voor bijzon
dere doeleinden.
Zoo kunnen b.v. meerdere dezer instrumenten worden samengebracht
in een enkel kastje ; ze vormen dan « multi-meters »f proefbanken of
andere gecombineerde apparaten die beter kunnen aangepast zijn aan
de eischen van den gebruiker.
Wij hopen dat dit werkje niet alleen nuttig zal zijn voor radiovaklui maar ook voor vele liefhebbers van deze uitzonderlijk mooie
wetenschap.
Wij zien graag en erkentelijk elke vingerwijzing of critiek te
gemoet waarvan we, bij eventueele latere uitgaven, dankbaar gebruik
zullen weten te maken.
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MEETZENDER
De meetzender of H.F.-generator is een instrument dat in de
hoogste mate nuttig is, vootrdurend gebruikt wordt en niet alleen onmis
baar is voor het juiste trimmen van eenknopsontvangers, die thans
alleen gebruikt worden, maar dat tevens gebruikt wordt bij alle H.F.metingen (studie der spoelen, der di-electrische stoffen, meting van H.F.verliezen, enz.).
De hoofdvereischte waaraan deze apparaten dienen te beantwoor
den is de stabiliteit der frequentie. Het is inderdaad noodzakelijk dat
de ijking zoo goed mogelijk en zoo lang mogelijk behouden blijft.
Deze wordt hoofzakelijk beïnvloed door de electrische konstanten
van de schakeling.
Het is een bekend feit dat de frequentie van een generator afhan
kelijk is van de samengstelde impedantie, gevormd door de schakeling
zelf en door de lamp. Elke wijziging van een willekeurig element der
schakeling, evenals van elke verandering in de karakteristiek der lamp
heeft een wijziging van de resulteerende impedantie voor gevolg en dus
ook een verandering van de opgewekte frequentie.
Onder de oorzaken waartoe de kringen aanleiding geven dienen
vooral opgemerkt te worden de afwijkingen en vervormingen der wik
keling en de verbindingen en der uitwisselbare deelen of de beweeg
lijke elementen zooals schakelaars, draaicondensatoren of trimmers.
Veel zorg dient besteed te worden om deze oorzaken van instabi
liteit te vermijden. Men kan dit niet alleen doen tijdens den bouw en
de bedrading maar vooral tijdens de keuze of het ontwerp der verschil
lende elementen met het oog op het vermijden van een latere ontregeling.
Vooral de spoelen dienen met zorg gewikkeld te worden op spoellichamen welke onvervormbaar zijn en die achteraf geïmpregneerd worden
met een dielectrische lak met hoog smeltpunt of met speciale trolitulkit
en indien men over geen van beide beschikt met volkomen neutrale
paraffine.
Anderzijds dienen de spoelen stevig bevestigd te worden in hunne
afschermingen, teneinde variaties in de zelfinductie te voorkomen welke
zouden kunnen; veroorzaakt worden door zelfs zeer geringe verplaat
singen. Bizondere aandacht zal men wijden aan draaicondensatoren ;
men neme alleen condensatoren met dikke en ver van elkaar liggende
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platen en men zal er zorg voor dragen dat -vooral de rotor zonder eenig
spel functionneert.
Overigens, alle elementen behoorende tot den trillingskring, zooals
omschakelaars, uitschakelaars, enz... moeten aan hooge eischen beant
woorden en de beweegbare deelen moeten volstrekt altijd in goed
bepaalde posities terugkeeren.
De verbindingen worden met tamelijk dikke draden uitgevoerd en
alle elementen worden met veel zorg gemonteerd zoodat men een zeer
stevig geheel verkrijgt.
Deze voorwaarde is van zeer groot belang voor apparaten die
aan mechanische trillingen blootgesteld zijn, b.v. diegene welke vaak
verplaatst worden. Een kleine beweging van een verbinding kan een
capaciteitsvariatie veroorzaken en een min of meer groote frequentieverschuiving is hiervan het gevolg.
In het korte-golfgebied b.v. volstaat een zeer kleine verandering
in de impedantie van den generatorkring om een frequentievariatie van
10.000 Hz. of meer te veroorzaken.
Tenslotte mag men den invloed der warmte niet uit het oog ver
liezen. Deze kan niet verwaarloosd worden en de verwarming der krin
gen gedurende het functionneeren van het apparaat kan een aanzien
lijke frequentieverschuiving van het apparaat veroorzaken.
Men vermijde de spoelen vlak bij lampen te monteeren en indien
deze laatsten zeer warm worden, monteert men ze best op een plaats
waar de warmte gemakkelijk kan worden afgevoerd.
Wijzen we er tenslotte op dat micatrimmers meestal gebruikt wor
den bij de regeling van de laagste frequenties van elk afstembereik. Deze
trimmers vertoonen geen groote stabiliteit en men doet goed ze niet te
gebruiken. Het best van al zijn de thans vaak gebruikte lucht-trimmers.
Onafhankelijk van de oorzaken der instabiliteit voortkomende uit
de schakeling, kan de frequentie -van een generator gewijzigd worden
tengevolge van variaties in de karakteristieken der gebruikte lamp.
Het is een welbekend feit dat deze karakteristieken afhankelijk zijn van
de voorwaarden waarin de lamp moet werken.
Telkens als er een wijziging optreedt in de werkvoorwaarden, hetzij
door variaties in de stroombronnen, hetzij door uitwendige invloeden,
moet men zich verwachten aan een wijziging der golflengte.
De belangrijkste voorwaarde is de stabiliteit -van de voedingsspan
ningen over het algemeen en voor precisieapparaten maakt men vrij
algemeen gebruik van speciale schakelingen waardoor de spanningen
tusschen aanvaardbare grenzen worden ghouden.
De belastingskring, m.a.w. de -verbruiksimpedantie bestaat uit een
accamulator en hierdoor kan in sommige gevallen de werkvoorwaarde
der lamp vrij gevoelig gewijzigd worden. Dit is ook het geval wanneer
de modulatie rechtstreeks in de oscillatorlamp geschiedt.
6
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Daarom worden in moderne instrumenten de regelorganen van de
H.F.-spanning slechts aangebracht na een bijkomende koppelingslamp
waardoor de oscillatorkring gescheiden wordt van den verbruikskring
(fig. 1) en de modulatie doet men op deze lamp inwerken, volgens een
der klassieke methodes (plaatmodulatie, schermroostermodulatie enz..).
Anderzijds worden speciale oscillatorschakelingen gebruikt waar
mede men een zeer goede frequentiestabiliteit verkrijgt.
Onder deze schakelingen kan de oscillator met electronische kop
peling gerangschikt worden. Wij geven deze zeer belangrijke schake
ling als fig. 2b.

Fig. 1. — H.F.-deel van een generator.
O = oscillator. — K = koppellamp. — A — attenuator. — M = Modulatie.
In zulke schakeling wordt de lamp slechts verbonden over een deel
van den trillingskring, en de impedantievariaties van de lamp hebben
bijgevolg veel minder invloed op de frequentie der trillingen die, zooals
bekend, afhankelijk is van de gezamenlijke impedantie van de lamp en
den kring.
De stabiliteit der schakeling is bijgevolg veel beter dan voor de
klassieke Hartleyschakeling (Fig. 2a), waarvoor factor ZJZX = 1,
terwijl voor de hierbovengenoemde schakeling deze verhouding zeer
klein is en wel in de buurt van 0,05.
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Fig. 2. — Oscillator met electronenkoppeling.
WAARDE DELE ELEMENTEN . (Fig. 3)
Cj
C2
C3
C4
Cc

=
=
=
=

0,1 fj.F papier.
5.000 /ifiF mica.
20.000 fifiF papier.
100 fifiF mica.

Cg - C7 • Ca = 20

luchttrimmer
C9 =3 350 fxfiP mica.
C10= 50.000 fxfiV papier.
Cjj= 50.000 nfxF papier.
C12 = zie tekst.
ci3= W HF PaPier
C14= 1000 fifiF mica
C15= 0,1 ^F papier
C16 - C17 = 16 jxF electrolytisch 450V
C18 - CJ0 = 10.000 iqd? papier
C20= 1000 fxfiF mica
Rj e= 100 fl 1 W
R2 = 50.000
0,5 W
R3 = 5.000 fl 1 W
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50.000 Q 0,5 W
50.000 XI 0,5 W
R6 = 50.000 xi 1 W
R? = 6.000 ,Q draadgewikkeld
met aftakring
R8. R10, R12 = 1000 XI 0.5 W
R0. Rn. R13 = 100 xi> 0.5 -W
P7 = graf'et potentiometer
500.000 XI
P2 = grafiet potentiometer
5.000 xi
Sx = smoorspoel 30 H. 50 mA
T2 = L.F. transfo 1 /3
T, =: voedingstransfo
5V
2A
6,3 V
IA
2X 275 V 50 mA
Lj, L2, L3 = zie tekst.
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Fig. 3. — Generator.
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Voor onzen trimgenerator hebben we een oscillator met electronische koppeling genomen waarvan we het algemeene schakelschema
afdrukken als Fig. 3.
In dit apparaat is de H.F.-generatorlamp een triode-pentode, 6K8GT
waarvan het triode deel gebruikt wordt voor het opwekken der trillin
gen. De L.F.-modulatie werkt in op het controle-rooster van het pentode element en de hooge frequentie wordt afgenomen van de plaat
over een attenuator.
Op deze wijze hebben variaties der belasting geen enkelen invloed
op de werking van de oscillatorlamp.
De H.F.-attenuator is aangelegd voor een geleidelijke regeling met
behulp van potentiometer P2 en een decade-regeling welke verkregen
wordt over een netwerk met L-vormige cellen.
De L.F.-modulatie wordt verkregen door een triode 6C5GT gescha
keld volgens het Hartley schema. De oscillatorspoelen werden vervan
gen door een L.F.-transformator waarvan de secondaire in den: anodekring ligt en verder afgestemd is met een papiercondensator waarvan
de waarde proefondervindelijk te bepalen is. Deze is inderdaad afhan
kelijk van de karakteristieken van den gebruikten transformator en ze
wordt zoo gekozen dat men een toon van ongeveer 400 Hz. verkrijgt.
De modulatie-diepte is willekeurig-regelbaar met behulp van
potentiometer Pj en; van een omschakelaar I. Het instrument kan dus
dienen voor het opwekken van zuivere H.F.-trillingen ofwel van met
400 Hz. gemoduleerde H.F.-trillingen. Verder kan nog gebruik gemaakt
worden van een uitwendige modulatiebron (toonafnemer, oscillator
voor variabele frequentie, enz...).
Anderzijds werden klemmen voorzien waarop men de 400 Hz-frequentie kan afnemen voor de controle van de L.F.-organen der ontvan
gers en versterkers.
De voeding geschiedt volgens een,' klassieke schakeling en bevat
een transformator met drie secondaires, een lamp type 80 — of een
andere en een afvlakcel bestaande uit een smoorspoel van 30 H. 50 mA
en twee electrolytische condensatoren van 16 /aF.
Tenslotte wordt de plaats van de oscillatorlamp gestabiliseerd door
een neonlamp en een draadgewikkelde weerstand R7 met aftakring dient
voor de stroombeperking der regulatorlamp.
SPOELEN.
Het apparaat bestrijkt een; frequentieband die zich nagenoeg uit
strekt van 20 MHz tot 100 kHz. Dit frequentiespectrum is verdeeld
over 4 afstembereiken die ingeschakeld worden, met behulp van scha
kelaar I.
De 4 oscillatorspoelen hebben de volgende karakteristieken :
20 MHz tot 5 MHz: 9 toeren draad 0,6 mm, vertind, gewikkeld
10

met een spoed van 1 mm op een koker van 20 mm dik,
Kathode aftakking op den derden toer (gerekend vanaf de
aardverbinding).
Roosteraftakking op den zesden toer (idem).
1500 tot 500 kHz,: 90 toeren draad 0,2 mm met dubbele zijde isolatie op koker van 20 mm dikte, honingraatwikkeling
met een breedte van 6 mm.
Kathodeaftakking op den 30-sten toer (vanaf de aardkiem).
Roosteraftakking op den 65sten toer (vanaf de aardkiem).
500 tod' 3300 kHz. ; 110 toeren draad 0,2 mm dubbele zijdeisolatie op koker van 20 mm dikte, honingraatwikkeling van
6 mm breedte.
Kathodeaftakking op den 35sten toer (vanaf de aardkiem).
Roosteraftakking op den 80en toer (vanaf de aardkiem).

Fig. 4. — Schikking der bouwdeelen van den H.F.-generator.
300 tot 100 kHz.: 425 toeren draad 0,15 mm tweemaal zijde op
koker van 20 mm dikte, honingraatwikkeling van 6 mm
breedte.
Kathodeaftakking op den 150sten toer (vanaf de aardkiem).
Roosteraftakking op den 325sten toer (vanaf de aardkiem).
De spoelen worden gewikkeld op kokers in geperste stof ofwel,
indien men deze niet kan verkrijgen, op gebakeliseerde kartonnen kokers
die gedrenkt werden in een diëlectrische wassoort of in gesmolten
paraffine.
'11

SMOORSPOEL L.
Deze smoorspoel is in den anodekring van lamp 6K8GT gescha
keld en is samengesteld uit 5 spoeltjes van elk 400 toeren draad van
0,1 mm dik geisoleerd met émail en zijde en gewikkeld op een koker
van 12 mm dik. Men gebruikt honingraatwikkelingen van 8 mm breedte.
De afstand tusschen twee naburige wikkelingen is 5 mm.
FILTER.
Om te voorkomen dat H.F.-komponenten in het net dringen bevat
het apparaat een H.F.-filter als eerste element naast het stopcontact.
Deze filter is samengesteld uit itwee gelijke spoelen van elk 250 toe-
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Fig. 5. — H.F.-generator — Schikking der regelorganen.
B = fijtnregelknop.
iren draad van 0,6 mm geisoleerd met 2 lagen katoen onder den vorm
van honingraatspoelen op een houten of kartonnen koker van 15 mm
dikte.
Men mag zonder eenig bezwaar ook de spoeltjes wild wikkelen,
maar dan zal men gebruik moeten maken van 4 kartonnen wangen.
CONSTRUCTIE.
Om de rechtstreeksche uitstraling van de H.F. te vermijden, wordt
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het apparaatje gemonteerd in een aluminiumkastje. Bij gebrek aan aluminiumplaat kan men ook zink gebruiken.
De plaatsing der verschillende organen ziet men in het schetsje,
Fig. 4. Dit is vanzelfsprekend niet de eenige goede oplossing mac'S de
ervaring heeft ons geleerd dat ze rationeel is en dat zoo het apparaat
gemakkelijk te verwezenlijken is.
In het linker deel van het kastje brengt men alle H.F.-elementen
onder ; m.a.w. de lamp 6K8GT, de draaicondensator, de omschakelaar, en de oscillatorspoelen. Om korte verbindingen te verkrijgen
groepeert men de verschillende bouwdeelen, zoo dicht mogelijk bij elkaar
waarbij men evenwel vermijdt de lamp naast de spoelen te plaatsen.
De L.F.-oscillator bevat lamp 6C5GT en de L.F.^transformator.
Dit deel wordt achter in de kast geplaatst en behoorlijk afgeschermd.
Tenslotte, in het rechter deel van het chassis, brengt men de voedingsorganen onder, te weten : de transformator, de gelijkrichterlamp,
de afvlaksmoorspoelen, de electrolytische condensatoren, en de regulatorlamp.
De filter wordt onder het chassis gemonteerd.

Fig. 6. — Het ijken van den oscillator.
O =3 H.F.-oscillator — R = ontvanger.
AFREGELING.
Men begint met het instellen van de draadgewikkelde weerstand
R7, op zulke wijze dat de stroom door de neonlamp op ongeveer 20 mA
blijft; de spanning tusschen de klemmen der lamp, m.a.w. op de plaat
van de H.F.-oscillator bedraagt dan nagenoeg 100 V.
Dan blijft nog alleen de amplitude der trillingen te controleeren.
Men doet dit met behulp van een lamp-voltmeter die verbonden wordt
met de uitgangsklemmen van het apparaat. De op het instrument afgelezenj'spanning mag geen grooe afwijkingen vertoonen in om het even
welk afstembereik.
13

IJKING.
Het ijken -van het apparaat gebeurt door vergelijking met verschil
lende uitzendingen die men met behulp van een gewonen ontvanger
identificeert.
De hedendaagsche groote zenders zijn alle met een kwarts-oscillator voorzien. Deze laatste zijn steeds gemonteerd in een vakje waar de
temperatuur absoluut constant wordt gehouden (tot op 1/10 of 1/20
graad Celsius na). Aldus verkrijgt men een zeer constante zenderfrequentie.
De grafieken uitgegeven door de « UNION INTERNATIONALE
te Brussel toonen dan ook aan dat de
DE RADIO-DIFFUSION
variatie der frequentie van goede zenders hoogstens enkele Herz
bedraagt.
Veronderstellen wij even dat een afwijking van 12 Hz: wordt
vastgesteld bij een station dat werkt op eene frequentie van 600 kHz
12
d.i. 0,002 %, m.a.w. 250 maal
dan is de frequentiestabiliteit
600.000
beter dan die van een meetgenerator waarvan de tolerantie bij het ijken
± 0,5% bedroeg.
De omroepzenders vormen dus een vergelijkingsstandaard die veel
nauwkeuriger is dan voor de praktijk vereischt is.
De vergelijkende meting kan op twee verschillende wijzen
geschieden.
EERSTE METHODE.
Geeft vlug het gewenschte resultaat en kan met weinig materiaal
geschieden. De andere is meer ingewikkeld maar nauwkeuriger ; er is
ook een hulposcillator bij noodig.
Voor de eerste methode is de schaking van Fig. 6 te verwezen
lijken. De te ijken oscillator wordt met den ontvanger gekoppeld door
middel van enkele toertjes draad om de antenneafvoer. Men doet de
grondgolf of een harmonische van den generator interfereeren met een'
der stations opgenomen in onderstaande tabel; men kan aldus al de
nöodige punten van de ijkkromme bepalen.
In de korte-golfband doet men vooraf een eerste controle met den
ontvanger, teneinde bij benadering de ligging der verschillende ijkpun
ten vast te stellen en wel in de ontvangbereiken der 20 — 30 — 40 —
en 50 meter-banden. Vervolgens regelt men den generator op 1500 kHz,
men koppelt vrij vast met den ontvanger en men noteert het punt.
50 m (6000 kHz = 4 X 1500 kHz.).
Vervolgens schakelt men den meetzender over naar de K.G.-band
en men zoekt den condensatorstand voor 50 m.
14
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IJKT ABEL <*)
100 — 300 Kilohertz
Fi

100
108
112
116
120
130
1293^
1364

f2
2* Harmonische
200
216
224
232
240
260

272,5
87
296

305

F4

4' Harmonische

Daventry
Motala

Warschau
Luxemb.
Kalundb.
Oslo
5 19 Innsbruck
545
Budapest
556 Beromünst.
574 Stuttgart
592 | Weenen
610 Florentië
620 Brussel I
638 Praag
648 Lyon P.T.T
658 Keulen
668 North Reg.
677
Sottens
695 Paris P.T.T
7 13 Rome

139
143,5
148
152,5
155
159,5
162
164,5
167
169.25
173,75
178.25
181,66
191.33
200
216
224
232
240
260
268

F3

3° Harmonische

545
574

Budapest
Stuttgart

Daventry
Motala
Warschau
Luxemb.
Kalundb.
Oslo
536
545
574
592
610

Bolzano
Budapest
Stuttgart
Weenen
Florentië

(*) volgens het plan van Luzern.
1
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IJKTABEL
500— 1500 kHz

300 — 500 kHz
F,
2° Harmonische

F,

305
310
319
324
329
334
338,5
343
347.5
356.5
370
383.5
388
382,5
402
407
411.5
420.5
434
438.5
477.5
452
456,5
461
466
470,5
475
479.5
488.5
497.5
501

I

610
620
638
648
658
668
677
686
695
713
740
767
776
785
804
814
823
841
868
877
895
904
913

992
932
941
950
959
977
995
1002

| Florentië
| Brussel I
Praag
Lyon P.T.T.
Keulen
North Reg.
Scrttens
Belgrado
Paris P.T.T.
Rome
Munchen
Scottish Reg.
Toulouse P.T.T.
Leipzig
Welsh
Milaan
Bukarest
Berlijn
Paris P.T.T.
Londen Reg.
Limoges P.T.T.
Hamburg
Radio Toulouse
Bmo
Brussel II
Algiers
Breslau
Poste Paris
North. Ireland
Hilversum II
Bratislava

F.

Fx

519 | Innsbruck
527
Ljubljana
536
Bolzano
545
Budapest I
556
Beromünster
574
Stuttgart
592
Weenen
61 0
Florentië
620
Brussel I
629
Lissabon
648
Lyon P.T.T.
658
Keulen
668
North National
677
Sottens
695 Paris P.T.T.
7 13 Rome I
73 1
Madrid
740
Munchen
749 Marselle P.T.T.
758
Katowitz
767
Scottsh Reg.
776
Toulouse P.T.T.
785
Leipzig
795
Lwow
804
Welsh
814
Milaan
823
Bukarest
832'
Ankara
841
Berlijn
850
Sofia
Strasbourg
859
Tunis P.T.T.
868
Londen Reg.
877
Linz
886
Limoges P.T.T.
895
Hamburg
904
Toulouse
913

932
941
950
959
968

977
986
995
1004
1022
1031
1040
1050
1059
1068
1077
1095
1131
1 140
1149
1158
1176
1195
1222
1249
1313
1339
1348
1357
1366
1384
1393
1429
1456
1465
1487
1500

| Brussel II
| Algiers
| Breslau
| Poste Parisien
| Radio Montpellier
North. Ireland
Bologna
Hilversum II
Midland
Barcelona
Koenigsberg
Rennes Bretagne
West Regional
Bari
Radio Cité
Bordeaux Laf.
Radio Normandie
Hörby
Trieste
North National
Moravska-Ostrava
Kopenhagen
Nice P.T.T.
Rome II
Saarbrücken
Radio Mnditerr.
Montpellier
Koenigsberg
Ital. Relais
Bordeaux S.O.
Warschau
Radio Lyon
Napels
Eiffeltoren
Schaarbeek
Antwerpen
Radio Liége.
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Dezelfde bewerking wordt achtereenvolgens herhaald voor :
r500 X 5= 7.500 kHz = 40
m
1500 X 6 = 9.000 kHz = 33,33 m
1500 X 7= 10.500 kHz = 28,60 m
m
1500 X 8 = 12.000 kHz = 25
1500 X 9 = 13.500 kHz = 22,20 m
m
1500 X 10 = 15.000 kHz = 20
Nu regelt men den generator op 1000 kHz en men situeert
O
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Fig. 7. — Schakelschema van den detector-oscillator.
T = koptelefoon.

T

1000 x
1000 X
1000X
1000 X

7=
8=
9=
10 =

7.000 kHz = 42,80 m
8.000 kHz = 37,50 m
9.000 kHz = 33,33 m
m
10 000 kHz = 30

Tenslotte kan men de grondgolf van den generator doen interfereeren met enkele K.G.-stations waarvan de frequentie nauwkeuri'g
bekend is, men verkrijgt zoodoende andere punten waarmede men de
juistheid der ijkkromme kan nagaan.
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TWEEDE METHODE.
Hierbij heeft men een tweede (hulp)oscillator noodig. De schake
ling is zooals Fig. 7.
Nadat men enkele stations, in de verschillende afstembereiken,
heeft gesitueerd (de belangrijkste zenders in het L.G.- en omroepbereik) sluit men den hulpgenerator aan en laat hem gedurende min
stens 15 minuten in werking. Dit is noodzakelijk om eene bestendige
werktemperatuur te verkrijgen waardoor de uitgezonden frequentie
constant wordt.

Fig. 8. — Het ijken van den generator.
O = H.F.-generator — D = hulposcillator met detector — R = ontvanger.
De apparaten worden opgesteld als in Fig. 8. De hulpgenerator
wordt afgestemd op 160 kHz. d.i. op interferentietoon NUL met Hil
versum I.
Doet men de grondgolf van den te ijken generator interfereeren
met de grondgolf en vervolgens met de harmonischen van den hulp
oscillator (detector-oscillator) dan kan men de volgende punten
situeeren.
18
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in den L..G-band
in den M.G.-band

160 kHz.
320; 480; 640 kHz.
640; 800; 960; 1120; 1280; 1440 kHz.

■ r

in den omroep-band
Vervolgens stemt men den hulposcillator zoo af dat zijn tweede
harmonische interfereert met Hilversum (de grondgolf van het appa
raat is dan 80 kHz.); men situeert dan
in den L..G-band
320 kHz.
in den M.G.-band
320; 400; 480 kHz.
560; 640; 720; 800; 880; 960; 1040;
in den omroep-band

1120; 1200; 1280; 1360 kHz.
Thans doet men de tweede harmonische van den hulpgenerator
interfereeren met «Radio Paris» (182 kHz) men situeert :
in den L..G-band
182 en 273 kHz.
in den M.G.-band
364; 455 en 546 kHz.
546; 637; 728; 818; 909; 1000; 1091;
in den omroep-band

1182; 1273; en 1364 kHz.
Indien men dezelfde bewerking herhaalt met de frequenties 200 kHz
(Droitwich) 232 kHz (Luxemburg) en verschillende frequenties in den
M.G.-band met verschillende harmonischen van den hulposcillator, dan
verkrijgt men punten genoeg om de ijkkromme zeer juist te teekenen.
Voor het ijken op de K.G. regelt men den hulposcillator op een vrij
hooge frequentie b.v. 1393 kHz (Radio Lyon).
Men kan dan de volgende punten bepalen :
1393
1393
1393
1393
1393
1393
1393
1393
1393

X
X
X
X
X
X
X
X
X

4=
5=
6=
7=
8=
9=
10 =
H =
12 =

5572
6965
8358
9751
11144
12537
13930
15323
16716

kHz = 53,80
kHz = 43
kHz = 35,9
kHz = 30,7
kHz = 26,9
kHz = 23,9
kHz = 21,5
kHz =19,5
kHz =18,5

m ongeveer
m ongeveer
m ongeveer
m ongeveer
m ongeveer
m ongeveer
m ongeveer
m ongeveer
m ongeveer

Eindelijk regelt men den hulposcillator nog op een frequentie rond
de 1000 kHz, vervolgens rond 500 kHz en, met de harmonischer wer
kende, verkrijgt men nog andere punten waarmede men de ijkkrommen,
vooral boven in het afstembereik nog kan verbeteren.
Tenslotte kan men de juistheid der ijking van den generator nog
controleeren door, met behulp van een gewonen ontvanger, enkele uit
zendingen te beluisteren.
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HOOFDSTUK II

H. F.'ATTENUATOR
Om de gevoeligheid of de selectiviteit van een ontvanger te bepa
len doet men steeds een H.F.-spanning op de ingangsklemmen van den
ontvanger inwerken en men meet het eindvermogen.
Om het verschijnsel kwantitatief te kunnen uitdrukken is het dus
niet alleen noodig een L.F.-vermogen te kunnen meten maar ook een
H.F.-spanning.
De meest nauwkeurige oplossing is vanzelfsprekend die waarbij de
spanning aan de ingangsklemmen zelf gemeten wordt met behulp van
een lampvoltmeter, waarvan de gevoeligheid ligt in de grootte-orde van
1 pV en waarvan de aanwijzing geen invloed der frequentie ondergaat
tot op 2 MHz. minstens.
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Fig. 9. — Schakelschema van een generator voor standaardseinen met attenuator.
en regelorganen voor de H.F.-spanning.
O = osidlator — V = lampvoltmeter — H.F. =a H.F.-uitgangsklemmen.
Het ligt voor de hand dat de verwezenlijking van een dergelijk
instrument bijna onmogelijk is, tenminste als geregelde productie. In de
practijk wordt dan ook altijd een veel hoogere spanning b.v. 1 Volt,
20
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gemeten en een' deeltje ervan wordt over een geijkten attenuator naar
de ingangsklemmen gevoerd.
Deze vertrekspanning wordt nauwkeurig ingesteld met een regelorgaan dat meestal voorkomt tusschen den meetzender en de koppellamp. In den anodekring van deze laatste lamp wordt de lampvoltmeter
geschakeld.
De H.F.-stroom wordt vervolgens door een dubbelen attenuator
gevoerd. Deze attenuator heeft twee regelknoppen, een voor een sprongs
gewijze (decade) regeling, terwijl de andere een doorloopende regeling
is (Fig. 9). Volgens deze methode zijn de meeste standaard-generatoren
gebouwd.
Het verzwakken der spanning biedt geen, principieele moeilijkhe
den. Het volstaat een netwerk van vijf cellen in L-schakeling te vormen,
waarvan elke cel het sein verzwakt tot op 1/K zijner oorspronkelijke
waarde en K = 10 te nemen om een verzwakking tot op 1/100.000 te
verkrijgen (Fig. 10).
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Fig. I0. — Attenuator-met vijf L-vormige cellen.
Doet men V varieeren tusschen 0,1 en 1 Volt dan verkrijgt men
varieerende spanningen in de punten :
a.
1 fiV en
tusschen
10 /iV
b.
»
10 fxV en
100 ixV
c.
»
100 /iV en 1000 /i.V
d.
»
1 mV en
10 mV
e.
10 mV en
»
100 mV
Om x en xx te bepalen in functie van R moet men R en K kennen.
Stellen wij V de spanning aan de ingangsklemmen A en B —
v, v;1, v2, v3, v4, respectievelijk de spanningen in de punten a, b. c. d
%
en e. Om
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1
1
ï
ï
1
v4
V2
V3
Vx
V
K°
V
K<
V
Ka
V
KV
K
te bekomen zullen wij eerst xL en x in functie van R berekenen.
Het is noodig dat
v
1
K
Vi
dus
R + Xi
R
1
= K m.a.w. 1 -1----- = K
R + x,
K
Xx
Bijgevolg is
R
(1)
Xi =
K— 1
De som R + x1 is dus
K
1
R
R + K—1 R(l + K—1 ) = R K— 1
en de totale weerstand van R, xa en x is
K
Rx
K—1
K
R+x
K— 1
Deze weerstand moet gelijk zijn aan (1)
K
Rx
R
K—1
K
K—1
x+R
K—1
<dus
R*K
Rx
K
Rx
K—1
K— 1
(K—1)*
K— 1
R*K
Rx
K—1
(K— 1 )2
waaruit
RK
x
(K— 1 )2
Neemt men K = 10 dan verkrijgt men :
R
Xi = TT
\
9
en
10 R
x
. ;
81
V

+

.
..
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De grootte-orde van R en bijgevolg van xx en x is in hoofdzaak
afhankelijk van de frequentie der stroomen. Daar de attenuator meest
al voor een zeer uitgestrekt frequentiebereik gebruikt wordt, kan men
geen hooge weerstanden bezigen daar deze niet zóó, kunnen vervaar
digd worden dat honne waarde op alle frequenties gelijk blijft.
Alhoewel speciale wikkelmethodes gebruikt worden behouden de
draadgewikkelde weerstanden een vrij belangrijke zelfinductie en eigen
capaciteit; bovendien spelen het huideffect en de wervelstroomen een
belangrijke rol. Weerstanden in geperste stof veranderen na een zekeren
tijd: Dit houdt verband met de fabricagemethode, met hunnen vorm en
met den aard der half-geleidende stof waaruit zij zijn samengesteld.
Dit verschijnsel werd gelijktijdig onderzocht door Prof. Mario Boella
in Italië en door Sowerby en Marshall in Engeland. In beide gevallen
gaven bijna gelijkloopende proeven overeenstemmende resultaten. Drie
weerstandtypes werden onderzocht, te weten :
1°) Loewe-weerstanden waarin de half-geleidbare stof neergeslagen
werd op een glazen staafje dat op zijn beurt in een luchtledig buisje werd
gemonteerd. De waarde van deze weerstanden is functie van de
lengte enj de dikte van de weerstandlaag.
2° Siemens-weerstanden (Karbowid) bestaan uit porseleinen buisjes
met koolneerslag, spiraalvormig uitgesneden om ze tot de vereischte
waarde te brengen.
3* Erie-weerstanden zijn geperste staafjes bestaande uit fijn zand,
kool en een kleefstof.
De door Boella verkregen resultaten met Loewe en Siemens-weer
standen zijn in onderstaande tabel opgenomen. (De waarde der weer
standen is uitgedrukt in M{}).
Waarde van den
weerstand voor
gelijkstroom

Normale
waarde
Siemens

0,5
1
2
4

Loewe

0,5
1

0,508
0,994
1,995
3,95

0,525
0,995

5

2,36
5,13

10

10,78

2

.

Waarde van den weerstand voor
wisselstroom van kHz.
50 r

1000

6000

0,509
0,983
1.91
3,44

0,503

0,438
0,77
1.37
2,39

0,939

1,75
3,52

0,53

0,524

0,496

0,99
2,31

0,99
2,24

0,80
1,78

4,62

4,16
6,98

2,54
4,52

8,2

I
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De door Sowerby en Marshall op dezelfde weerstanden uitgevoerde
metingen leverden nagenoeg dezelfde resultaten op.
De metingen op Erie-werstanden werden uitgevoerd met twee 3 Mfï
weerstanden in serie.
Normale
waarde

6 (2X3)

Waarde van den
weerstand voor
gelijkstroom
5

Waarde van den weerstand voor
wisselstroom van kHz.
50

100

300

1000

3000

3,76

3,08

2,1

1,42

0,84

Uit boxenstaande tabellen blijkt dat alle weerstanden in waarde
verminderen bij toenemende frequentie. Benevens het sterk uitgesproken
Boella-effect verminderen de geperste weerstanden met den tijd en onder
de werking van atmosferische invloeden van waarde waardoor ze voor
H.F.-metingen volkomen ongeschikt zijn.
De effectieve waarde der weerstanden kan bovendien nog beïnvloed
worden door de woekercapaciteiten over hunne klemmen (capaciteit der
houders, der verbindingsdraden enz.). Dit laatste effect is meer uitge
sproken naarmate de waarde van den weerstand en de frequentie hooger
' zijn.
Schijnbaar vermindert de waarde van den weerstand en indien R
de werkelijke weerstandswaarde is van den draad en C de capaciteit
dan heeft men
R

R«„ =

.

1 + R2C2a>2

Bij de constructie van attenuatoren gebruikt men dan ook bij voor
keur draadgewikkelde weerstanden. De gebezigde grondstof is Manganin, Konstantan of Chroomnikkel. De waarde der gebruikte weerstanden
gaat tusschen 10 en 300 fl Deze waarden vormen een gunstig compro
mis voor het nuttige frequentiebereik.
De weerstanden worden derwijze gebouwd dat hunne eigencapaciteit en hunne zelfinductie zoo laag mogelijk blijven.
Teneinde de eigencapaciteit te beperken is het noodzakelijk dat het
potentiaalverschil tusschen de naburige toeren zeer laag blijft. Daarom
wordt de wikkeling op een dunnen koker gelegd.
De lengte van den koker wordt tot het practisch mogelijke opge
voerd om de afstand tusschen naburige draadtoeren te kunnen vergrooten.
Om cfe zelfinductie te verminderen zal men best zoo weinig mogelijk
draadtoeren gebruiken en daarom bezigt men dunnen draad uit materiaal
24
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met hoogen specifieken weerstand. Bovendien moet de oppervlakte bin
nen een draadtoer zoo gering mogelijk blijven. Dit is aanleiding tot het
gebruik van platte spoelen (bv. op mica-plaatje gewikkeld).
Meestal gebruikt men voor attenuatoren de spoeltypen geschetst in
Fig. 11.
De gewone wikkeling A kan zonder bezwaar gebruikt worden tvoor
de betrekkelijk lage weerstanden waarvoor slechts enkele toeren draadnoodig zijn.
Wikkeling B is gevormd uit lussen die afwisselend aan de eene en
dan weer aan de andere zijde van het wikkelplaatje liggen. Hiermede
bekomt men een zeer geringe zelfinductie.
Wikkeling C bestaat uit halve lussen die dóór een uitsnijding in het
wikkelplaatje getrokken zijn.

Fig. 11. — Enkele wikkelmethodes voor H.F.-weerstanden
Nadat men den vorm der wikkeling bepaald heeft, blijft de draaddikte te bepalen.
Deze kwestie is vrij ingewikkeld vermits men rekening moet houden
met het huideffect waarvan de invloed afhankelijk is van de frequentie
waarop men werkt.
De hoogfrequentiestroomen vertoonen inderdaad een neiging om
terug te dringen tot aan de oppervlakte der draden in plaats van zich
over de geheele doorsnede gelijkmatig te verdeelen. De stroomdichtheid
vermindert dus vanaf de oppervlakte in de richting van het midden van
den draad. Deze vermindering der stroomdichtheid geschiedt volgens een
exponentieèle wet m.a.w. zeer sterk in het begin om vervolgens, lang
zamer, bijna tot nul te verkwijnen in het midden.
Voor de practijk kan men de zaak zoo beschouwen dat de stroom
geheel samengedrongen is in de buitenste laag en daaruit vloeit vanzelf25

sprekend een verhooging van den weerstand voort. Deze toename van
den weerstand is belangrijker naarmate de straal, de magnetische per
meabiliteit, de geleidbaarheid van den draad grooter en de frequentie
hooger zijn.
Het huideffect is betrekkelijk eenvoudig bij rechtuitgespannen dra
den. Wordt de draad echter tot een spoel gewikkeld dan is het ver
schijnsel meer complex. In de wikkeling worden wervelstroomen opge
wekt en den stroom wordt dichter aan den binnenkant der spoel. Daar
door «verhoogt de H.F.-weerstand naarmate het aantal draad-toeren toe
neemt en naar gelang deze laatste dichter bij elkaar liggen.
Nochtans zijn de wervelstroomen zonder belang voor weerstanden
uit weinig draadtoeren bestaande en gewikkeld op een der hierboven
besproken spoelenvormen. In de practijk wordt dan ook slechts rekening
gehouden met het huideffect van dezen verondersteld rechten geleider.
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Fig. 12. — H.F.-attenuator met sapmiingsschakelaar.
De H.F.-weerstand van eem dergelijken geleider berekent men door
eerst
x

tt

r

pXIO3
te bepalen. Hierin is de straal van den draad uitgedrukt in centimeters,
f de frequentie in Hz, p de geleidbaarheid in pO/cm en p de permeabi
liteit.
Men berekent vervolgens de verhouding tusschen den gelijkstroomweerstand en den H.F.-weerstand uit
^HF
x*

Rc
26

= r+T
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formule die nauwkeurig genoeg is voor practisch gebruik. Door een
•geschikte keuze der draaddikte is het mogelijk een verhouding
R...
—Rc
HF
Rc
te verkrijgen die steeds kleiner dan 0,01 blijft.
In de onderstaande tabel is de draaddikte opgenomen die aan deze
voorwaarde voldoet op verschillende frequenties en voor verschillende
draadsoorten.
Frequent, in kHz. 100 I 200 I 400 I 600 | 800 | lOOo] 12001140o| 1600|l800 |2000 |3000
Aard v. d. draad
Koper
Konstantan
Manganin
Zilver

Draaddikte in m/m.
0.356
1.892
1.784
0.355

0.251
1.337
1.261
0.244

0.177
0.946
0-892
0.171

0.145 0.125 0.112
0.772 0.664 0.598
0.729 0.631 0.564
0.141 0.122 0.109

I
0.102 0.095
0.545 0.506
0.515 0.477
0.099 0.092

0.089 0.084
0.473 0.446
0.446 0.420
0.086 0.082

0.079 0.065
0.423 0.345
0.398 0.325
0.077 0.063

Nadat de verschillende elementen van het apparaat bepaald zijn is
het noodig de schikking der onderdeden te bepalen.
Dit is zeer belangrijk voor de goede werking van den attenuator.
De weerstanden en de koppelcondensatoren moeten op een behoor
lijken afstand van alle metaaldeelen gemonteerd worden waarmede een
lekcapaciteit kan worden gevormd op hooge frequentie.
Ontstaan dergelijke capaciteiten dan ontstaat een zeer merkbare
spanningsvermindering en daar hunne reactantie vermindert bij toene
mende frequentie wordt het verschijnsel bezwaarlijker op korte golf.
Bij de attenuatoren met spanningsschakelaar kunnen hooge poten
tiaalverschillen optreden tusschen de aanvoerdraden alsmede tusschen
de contactblokken van den schakelaar.
Zoo kan bv. de spanning op contactblok 1 (Fig. 12) 10.000 maal
hooger zijn dan die op contactblok 5.
Een geringe capacitieve koppeling volstaat dan om op de uitgangsklemmen van den attenuator een storingsspanning te verwekken welke
meerdere malen de gewenschte seinsapnning bedraagt.
Dit is eveneens het geval voor de verbindingsdraden le, 2d, 3c, 4b,
5a welke zóó moeten liggen dat geen onderlinge beïnvloeding mogelijk is.
Deze geleiders, evenals overigens alle verbindingsdraden van het
apparaat, moeten zoo kort mogelijk zijn om de mogelijkheden tot koppe
ling en; ook de zelfinductie zoo gering mogelijk te houden.
Indien, anderzijds, de attenuator zich in de buurt bevindt van andere
apparaten welke H.F.-energie uitstralen dan kunnen geringe inductieve
en capacitieve koppelingen de uitgangsspanning wijzigen.

>7

Om dit te voorkomen is het noodig het. geheele apparaat in een
behoorlijke en geaarde afscherming te plaatsen. Desnoods zullen alle
organen van den generator behoorlijk afgeschermd worden ; men bedenke
daarbij dat de spoelen van den trillingskring en de naar buiten komende
geleiders H.F.-stroomen voeren.
Het is ook noodzakelijk elke tak van den attenuator afzonderlijk af
te schermen teneinde de overdracht van den stroom van eene sectie naar
de andere cel te verhinderen buiten die over den verbindingsdraad (dus
om rechtstreeksche koppeling te vermijden).
Het aarden der verschillende weerstanden gebeurt met korte ver
bindingen waarvan de weerstand zoo laag mogelijk zij.
Dit is ook het geval met den ondersten geleider waarmede al de
dwarsweerstanden/ doorverbonden zijn en die tevens als verbinding dient
tusschen ééne ingangsklem en ééne uitgangsklem.
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Fig. 13
Indien deze geleiders een, zelfs zeer geringe, impedantie vertoonen
dan staat de uitgangsspanning in serie met een stoorspanning wat blijkt
uit Fig. 13.
Uit deze korte uiteenzetting blijkt duidelijk hoe ingewikkeld het
probleem is ; de foutoorzaken zijn, vooral op de hooge frequenties, overtalrijk en zeer moeilijk op te heffen.
Indien men daarbij nog rekening houdt met de capacitieve koppe
lingen tusschen den meetzender en het te onderzoeken toestel, alsmede
van de koppeling over het lichtnet tusschen deze twee apparaten en de
onvermijdelijke lekken, veroorzaakt door den afgeschermden verbindingskabel tusschen meetzender en het te onderzoeken toestel, dan mag men
wel beweren dat door het gebruik van een H.F.-attenuator nooit wer
kelijk juiste uitslagen verkregen worden.
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In de handelsinstrumenten vindt men meerdere mechanische inrich
tingen waardoor men getracht heeft de opgesomde bezwaren op te hef
fen. Wij vermelden de inrichting gebruikt door « General Radio » in
H.F.-generatoren 605A en 605B welke wij schematisch voorstellen in
Fig. 14. In deze apparaten, zijn de cellen, van den attenuator onder
gebracht in afschermdoosjes van specialen vorm in metaal met hooge
geleidbaarheid. De doos zelf dient als massa en elke tak van den atte
nuator is van al de overige afgeschermd.

Fig. 14. — Attenuator van den H.F.-generator «General Radio» 605 en 605B.
A = as van den draaiknop. — B =3 afscherming in goed geleidend metaal.
C = contactstukken.
De schakelaar bevindt zich binnen in de doos en de as maakt
contact met de contactblokken waaraan de verschillende weerstanden
direct gesoldeerd zijn.
29
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Door deze vernuftige constructie wordt de lengte der verbindingen
alsmede hun weerstand en hunne zelfinductie tot een minimum herleid’
terwijl de invloed van uitwendige H.F.-velden en de koppeling tusschen
de verschillende takken van den attenuator practisch nul worden.
Uit het voorgaande blijkt dat de construcie dezer apparaten met
veel zorg moet geschieden en dat ze niet door eiken vakman kan wor
den uitgevoerd.
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Fig. 15. — Schets van den attenuator. — E = lampvoltmeter
R == 90 ftr = 11.11 rt rx = 10 ^ ou R = 100 fï r— 13,45
r, = M.21 n

q

Nochtans vindt men in de schets van Fig. 15 de noodige gegevens
voor een interessante verwezenlijking van een vijfcellen-attenuator.
Het is een apparaat zonder spanningsschakelaar waarbij de aftak
king rechtstreeks geschiedt op de klemmen van elke cel. Hierdoor wordt
de constructie veel eenvoudiger en het gevaar voor koppeling wegens
den schakelaar met de bijhoorende verbindingsdraden is vermeden.
De kast is in 2 mm-dikke messingplaat en bevat vier afschermplaten tusschen de verschillende cellen.

t
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De weerstanden worden gewikkeld op mica-spoellichamen volgens
een der hierboven beschreven methodes.
Ze worden loodrecht t.o.v. elkaar geplaatst.
Weerstanden r en rx worden rechtstreeks met de doos verbonden.
De verbindingsdraden tusschen de verschillende elementen worden door
ronde openingen van 15 mm diameter in de tusschenschermen gevoerd.
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HOOFDSTUK III.

L* F, - GENERATOR
De toongenerator is een onmisbaar complement van den meètzender.
Dit apparaat wordt gebruikt bij de studie der vervorming en
van de versterkingskromme van ontvangers en versterkers, bij het trim
men van ontvangers, bij de vergelijking der verschillende schakelingen
met tegenkoppeling, bij de studie der bouwdeelen, zooals L.F.-transfor
matoren, L.F.-smoorspoelen, luidsprekers, filters, microfoons enz...
De toongenerator (of L.F.-generator) is dus een basisinstrument
waarmede men, desgevallend samen met andere instrumenten, alle
metingen der electro-acoustiek kan uitvoeren.
OPWEKKING DER L.F.-TRILLINGEN.
Toongeneratoren kunnen volgens twee verschillende principes
gebouwd worden; men kan een L.F.-trilling rechtstreeks genereeren met
behulp van oscillator-inrichtingen die op de gewenschte toonfrequentie
functionneeren ofwel kan men de toonfrequentie opwekken door inter
ferentie van twee hooge frequenties.
Veel is daarbij afhankelijk van het doel waarvoor het instrument
ontworpen wordt. Verlangt men eert generator voor een vaste, onveranderlijke frequentie van b.v. 400, 800 of 1000 Hz., dan kan men hier
voor een eenvoudigen trillingskring voor lage frequentie gebruiken
ofwel een ongedempte stemvork wat veel nauwkeuriger werkt.
Voor de meeste toepassingen heeft men echter apparaten noodig
die een doorloopenden frequentieband van bv.. 20 tot 10.000 Hz. kunnen
•opwekken.
In dit laatste geval kan men alleen een interferentie-toongenerator
gebruiken; de bediening hiervan is uiterst eenvoudig, de nauwkeurigheid
is zeer voldoende voor de practische noodwendigheden en men kan het
geheele toonbereik bestrijken door één draaicondensator.
Het beginsel waarop de werking van een dergelijk apparaat berust
is toegelicht in de schets Fig. 16.
Links zijn twee H.F.-generatoren fx en f2 geschetst. De eene, f1P
werkt op een vaste en de andere, f2, op een veranderlijke doch nabujige frequentie. De door beide generatoren opgewekte spanningen wor
den naar een detector « D » gevoerd en de verschilfrequentie f2 — fl
verwekt een hoorbare interferentie. Zoo noodig kan men vervormingsvrij versterken.
Alhoewel het beginsel waarop de werking berust zeer eenvoudig
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is, komen bij de constructie en het opstellen van deze apparatenreeks
verschillende moeilijkheden voor waaronder vooral de volgende de aan
dacht verdienen :
1° Het verschijnsel der synchronisatie van de twee H.F.-oscillatoren wanneer beide op naburige frequenties zijn afgestemd.
2° De onbestendigheid der frequenties.
3° De niet-lineaire vervorming.
4° De frequentie-vervorming, die doorgaans gekenmerkt wordt
door sterkteverlies naar beide uiteinden van het afstembereik.
Wij kunnen! onmiddellijk daaraan toevoegen dat dit gebrek van
minder groot belang is indien het apparaat voorzien is van een
voltmeter verbonden met de uitgangsklemmen.

— ö = versterKer — = naar veroruiKer
Ou = oscillator met vaste frequentie
02 = oscillator met variabele frequentie f2.
DE SYNCHRONISATIE.
Wanneer twee generatoren op naburige frequenties werken, vol
staat in sommige gevallen reeds een geringe koppeling om ze op volko
men dezelfde frequentie te doen functionneeren.
In de practijk kan men o.a. vaststellen dat de interferentietoon eerst
zeer zuiver is voor de hoogere hoorbare frequenties, dat deze zuiverheid
geleidelijk -verdwijnt en overgaat tot eenj rollend of roffelend geluid om
ten slotte te ontaarden in een reeks onaangename krakende geluiden bij
het naderen van het synchronisatiepunt,
Het oscillogram van de interferentiekromme verloopt als in Fig. 17
Bij het synchronisatiepunt vertoonen de generatoren een neiging
om op eikaars frequentie te gaan genereeren, maar de aldus opgewekte
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gedwongen trillingen worden zoo sterk gedempt dat zij spoedig uit
sterven, daar het verschil tusschen beide frequenties nog te groot is.
De trilling verliest haar sinusoïdale vorm en ontaardt in een soort kiptrilling (relaxatie-trilling) wat aanleiding geeft tot het rollend geluid.

Fig. 17. — Oscillograra van een interferentiekromme.
S =3 sinusoïdaal deel.
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Het verschijnsel wordt meer uitgesproken naarmate de frequenties
minder van elkaar gaan verschillen en de gedwongen trillingen worden
hoorbaar als een ratelend geluid dat plotseling ophoudt zoodra de syn
chronisatie bereikt is.
i
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Fig. 18. — Pentodei oscillator met electronenkoppeling.
■>.

Practisch kan dit verschijnsel herleid worden tot een beperking van
de toonschaal der zeer lage frequenties en het komt er bijgevolg slechts
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op aan het effect ervan te verminderen door met veel zorg elke kop
peling tusschen beide oscillatoren te vermijden.
Daarom dient elke H.F.-generator afzonderlijk afgeschermd te
worden tegen elke rechtstreeksche electromagnetische koppeling en de
H.F.-stroom 'voerende kringen en verbindingen dienen met behoorlijke
afschermingen en afgeschermde kabels uitgevoerd te worden.
De detector verwekt insgelijks een koppeling. Het schijnbaar meest
doelmatige middel hiertegen is het schakelen van een separatorlamp
tusschen één of zelfs tusschen de twee H.F.-generatoren en de detector,
ofwel kan men gebruik maken van generatoren met electronenkoppeling
waarin de kathode-rooster-trillingskring geheel onafhankelijk is van den
uitgangskring.

Fig. I 9. — Uitgebalanceerde detector.
Voor dergelijke schakelingen gebruikt men bij voorkeur pentodes
waardoor de generatorkringen, nog meer onafhankelijk worden van de
uitgangskringen (Fig. 18).
Men kan ook gebruik maken van een uitgebalanceerden detector
(Fig. 19). Een der H.F.-trillingen wordt hier aangevoerd over A en Br
de andere over C en D ; op die wijze kan geen van beide trillingen wor
den voortgeplant naar de bron die de andere trilling opwekt.
Ondanks al deze voorzorgen kan er nog een koppeling ontstaan
over de voedingsbron, de inwendige weerstand van deze laatste zal
bijgevolg zoo laag mogelijk dienen te zijn; bovendien moeten alle krin
gen nog behoorlijk ontkoppeld worden.
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FREQUENTIE-VERSCHUIVING.
of onbestendigheid der frequentie.
De stabiliteit van een interferentie-generator is uiteraard niet groot.
Een kleine wijziging der frequentie van een der H.F.-generatoren is
reeds voldoende om de hoorbare interferentie aanzienlijk te doen
veranderen.
Deze frequentieverschuivingen komen méér voor en zijn belangrijker naarmate de golflengte, waarop de H.F.-generatoren functionneeren korter is. Men is dus gehouden een,’ vrij lage frequentie te gebrui
ken waarbij echter nog kan gewerkt worden met een voldoend geringe
L/C verhouding om niet opnieuw frequentieverschuiving te veroorza
ken. In de practijk worden bruikbare resultaten verkregen op golflengte
van ± 3.000 m, d.i. 100 kHz.
Vanzelfsprekend is de keuze van de generatorschakeling alsmede
van al de, in het apparaat gebruikte onderdeelen, -van het grootste
belang.
Al de te nemen voorzorgen welke wij hebben opgesomd bij de
beschrijving van den H.F.-generator zijn hier toepasselijk.
De frequentieverschuiving kan veroorzaakt worden' door wijzigin
gen van de bouwdeelen der schakeling : variaties in de spoelen, de con
densatoren enz. veroorzaakt door verplaatsing van verbindingen, van
spoelen, het spel op den 'rotor der draaicondensatoren enz...
Indien het apparaat blootgesteld is aan mechanische trillingen, dan
bunnen onderlinge plaatsveranderingen ontstaan zelfs tusschen stevig
bevestigde onderdeelen.
Bijgevolg dient de bedrading met veel zorg te worden uitgevoerd
met dikke draden terwijl de bouwdeelen zeer stevig moeten bevestigd
■worden.
Als regelbare condensatoren voor de afstemkringen der generatoren
.neme men uitsluitend luchtdraaicondensatoren die zoo gebouwd zijn
•dat ze niet kunnen ontregeld worden nadat ze behoorlijk werden inge
steld. Mica-condensatorenj kunnen wegens hunne onbestendigheid niet
gebruikt worden.
Ten slotte moeten de twee H.F.-oscillatoren zoo volkomen mogelijk
aan elkaar gelijk zijn zoowel voor wat hun bouw betreft als voor de
gebruikte bouwdeelen. Hierdoor worden de invloeden door warmte en
vochtigheid tot een minimum herleid, de variaties der voedingsspanning
zullen dan ook nagenoeg denzelfden invloed uitoefenen op de opge
wekte frequenties zoodat practisch qeene verschuiving van den interferentietoon ontstaat.
NIET-LINEAIRE VERVORMING, of hannonishe vervorming.
aPParaat moet volkomen sinüsoïdaal-verloopende stroomen
opwekken; dit is de van meetzenders verlangde hoofdeigenschap. Daar
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de zuiverheid van de opgewekte trillingen door meerdere oorzaken in
het gedrang komt zullen wij uitvoeriger bestudeeren welke voorwaarden
dienen vervuld te worden, om trillingen op te wekken welke vrij van
harmonischen zijn.
Veronderstellen wij even dat de twee H.F.-generatoren zuivere
sinusvormige trillingen opwekken.
a2 = Ao cos . 2tt f2t
ax = A, cos . 2tt fxt
en
en dat men den aldus verkregen totalen stroom detecteert wat niet
alleeen de frequentie
fv = f2 — fl
oplevert maar tevens een reeks frequenties 2 fv, 3 fv, 4 fv. enz.
Na de detectie verkrijgt men dus niet alleen de grondgolf
fv = f2 — flf maar tevens al de harmonischen van fv.

Indien wij uitgaande van OX (fig. 20) de twee golven ax en a2
voorstellen, de eerste door een vector A1 met een hoeksnelheid 0)2 =
27r f2, dan kan de amplitude der gedecteerde trillingen m.a.w. de ampli
tude der resulteerende golf, worden voorgesteld door vector B. Deze
wordt berekend uit
wt
B=v A,2 + A,2a+2 2A,A2 cos
a2
= A. sl l + (
)2
+
cos
Ai
De ontwikkeling van deze functie tot Fourier’sche reeks levert:
B =-- A, (a0 -l- a! cos Q)t — a2 cos 2cut + a3 cos 3<öt — a4 cos 4a)t
an cos ncot)
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De tabel hieronder werd overgenomen uit «MESNY, Radio-électricité Générale», Deel II ; zij bevat de amplitudes van de grondgolf
met de belangrijkste harmonischen voor verschillende waarden der ver
A2
houding
A,
A2/a 2

0,2

0,4

0.6

ao

1.010
0.200
0.010
0.001
0.000

1.038
0.392
0.039
0.008
0.002

1.088
0.574
0.081
0.024
0.009

aï
a2
a3

Uit deze tabel

I

0.8

I

1.164
0.732
0.132
0.051
0.027

I
1.272
0.861
0.170
0.072
0.040

blijkt dus dat naarmate de verhouding

a2

A,
vermindert, ook de waarde der coëfficiënten afneemt, maar dat deze
vermindering veel sneller gaat voor de harmonischen dan voor de
grondgolf.
Anderzijds verzwakken de harmonischen van hoogeren rang veel
•vlugger dan die van lageren rang.
A2
= 0,6 de amplitude der 2° harmonische nog
Zoo is b.v. voor
A,

0,024

0,574

,><100=14% der grondgolf terwijl de 3° harmonische nog slechts

een amplitude van

1,024

X 100 = 4% van die der grondgolf heeft.
0,574
Daalt de verhouding tot 0,2 dan verkrijgt men respectievelijk 5%
voor de 2* harmonische en 0,5!% voo^ de 3°.
Het is bijgevolg mogelijk een L.F.-trilling te verkrijgen waarvan
A2
zeer klein
de harmonischen zeer zwak zijn door de verhouding
Aj

te nemen. In de practijk bereikt men dit door een sterke en een zwakke
trilling naar den detector te voeren. De zwakke trilling is doorgaans
die van den generator met vaste frequentie.
Tot dusver hebben wij verondersteld dat beide H.F.-trillingen
sinusoïdaal verloopen maar in werkelijkheid zijn ze vergezeld van de
harmonischen2f1, 3fJf 4fj enz. en van 2f2, 3f2, 4f2, enz...
De resulteerende trilling is dus geen zuivere hoorbare toon met
grondfrequentie fv en zijne harmonischen voortkomende van de inter
ferentie van f2 en fj maar zij bevat tevens frequenties die ontstaan door
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interferentie van de grondfrequentie en van elk der harmonischen van
de eerste golf met de grondgolf en elk der harmonischen van de twee
de. Veronderstellen wij even dat de frequentie der twee trillingen res
pectievelijk
fa = 100 kHz en f2 = 99 kHz
zijn dan verkrijgt men na de detectie een zeer ingewikkelde trilling die
de harmonischen der hieronderstaande tabel bevat:
Op den detector aangevoerde
frequenties
f i en f,
100— 99
fj en 2f,
fi

cn

3f2

2f,
2fj
2ft
3f,
3ft
3fj

en
en
cn
en
en
en

2f~
3f2
f2
2fa
3f2

198—100
297—100
200— 99
200—198
297—200
300— 99
300—198
300—297

!

Resulteerende frequenties na detectie
3fv
fv
24
1000 Hz
98 kHz
197 kHz

101 kfjz
2000 Hz
97 kHz
201 kHz
102 kHz
3000 Hz

2000 Hz
196 kHz
394 kHz
202 kHz
4000 Hz
194 kHz
402 kHz
204 kHz
6000 Hz

3000 Hz
294 kHr
591 kHz
303 kHz
6000 Hz
291 kHz
603 kHz
306 kHz
9000 Hz

Uit deze tabel, waarin de harmonischen tot en met de derde zijn
opgenomen, blijkt, dat alleen hoorbare tonen ontstaan door interferentie
van de twee grondfrequenties
en f2 en door interferetie der hanrmonischen van dezelfde orde, n.1. 2flt 2f2 alsmede 3fx en 3f2. Dit is ook
verder het geval -voor de volgende harmonischen van lageren rang.

Fig. 21. — Laag-doorlaatfilter voor het el’mineeren der H.F.-componenten.

{

Het gestelde probleem bestaat dus in het behouden der frequentie
fv terwijl de andere frequenties te onderdrukken zijn.
De trillingen buiten het hoorbare bereik zijn gemakkelijk te elimineeren met een laag-doorlaatfilter tusschen detector en verbruikskring
of versterker te plaatsen) (Fig. 21).
Deze filter moet zonder merkbare verzwakking alle hoorbare frc-

/
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quenties, gelegen tusschen enkele Hz en 10.000 of zelfs 20.000 Hz, door
laten en al de hoogere frequenties afknijpen.
De weergavekromme van een dergelijke filter ziet er uit als Fig. 23.

1

X

I

I

Fig 22

Fig. 22. — Laag-doorlaatfilter met 7r-cellen.
Theoretisch worden alle frequenties tusschen 0 en een zekere
grensfrequentie fa doorgegeven aan den versterker terwijl al de hoo
gere frequenties geblokkeerd worden.

Fig. 23. —Transmissiekromme van een laag-doorlaatfilter.
Om het filtereffect te verhoogen gebruikt men soms twee tt cellen
geschakeld zooals fig. 22 het aanduidt. De waarden der bouwdeelen van
dergelijke filters worden uit de volgende betrekkingen berekend :
2Z
L = —
en
00

L
C
Z
O)
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c=4-

is de zelfinductie uitgedrukt in Henry
de capaciteit in Farad
de impedantie van den verbruikskring in ohm; en
is de cirkelfrequentie die overeenstemt met fa dus
Q) = 2tt fa.

Wij hebben reeds vermeld dat, voor de hoorbare frequenties, de
detector twee hooge frequenties moest verwerken, een sterke en een
zwakke en dat minstens één van beide (beter de twee) moet gefilterd
worden.
r

!
!
1

i

Fig. 24. — Spcikring voor de eliminatie van harmonischen.
O, = H.F.-oscillator met vaste frequenties. F = spcrkring (afgestemde kring).
Hiertoe gebruikt men laag-doorlaat filters of resonantiekringen met
geringe demping op de frequenjtie waarvoor ze gebruikt worden (f, of
f2) terwijl men meestal nog een separatorlamp na den generator gebruikt
(fig. 24).

:
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Fig. 25. — Transmissiekromme van een speikring.
De filter wordt dan in den anodekring der separatorlamp gescha
keld. Deze kring heeft maximum impedantie op de resonantiefrequcntie
4!
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Fig. 26. — L.F-generator
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LIJST DER BOUWDEELEN
Cj = regelbare luchtcondensator
170 ppF
C2 = mica-condensator 300 ppF
C3 = mica-condensator 200 pp,F
C, = regelbare condensator 150 ppF
C5 = papier condensator 0,1 pF
+ in parallel mica 5000 /x/xF
CG = regelbare condensator 35 pp,F
C_
= mica-condensator 200 ppF
Cg
= mica-condensator 300ppF
C9
= regelbare luchtcondens.170 ppF
C1Q = zie tekst (fig. 29).
Gn = regelbare luchtcondens. 35 ppF
C10 = draaicondensator 460 ppF
CI3 = 0,1 ^F papier + parallel
5000 pp F mica
C,4 = 0,1 pF papier
Cl5 = 50 ppF mica

R = 50.000 q 1/2 W
R„ = 5.000 n I W
50.000 n 1/2 w
R,
5.000 xi 1 W
R.
R5 = 0.5 Mfl 0,5 W
R6 = 8.000 X2 6 W draadgewikkeld
met aftakring.
R„ = 200.000 n 0,5 w
r‘ = I
0,5 W
R0 = 50.000 X2 l W
R10 = 50.000 X7 1 W
R„ = 50.000 n I W
R12 = 25.000 xj I W
R13 = 300 X2 met twee aftakringen

(Fig. 26)

Cic = 0,1 ^F papier
Cir = 150 /xfjP
C18 = 100

C19
C20
Cn
C„2
C23
C24
Co3

=
=
=
=
=
=
=

0.05 nF
0,25 pF
0,05 pF
0,25 mF
0,25 pF
1000 ppF mica
electrolytische condensator
I6mF 450 V
C0f = electrolytische condensator
ló^F 450 V
C.,_ = electrolytische condensator
30 pF
40 V
C.,g = electrolytische condensator
16mF 450 V

P = potentiometer 0,5 F/fli logarithm.
L(, L2, Li, zie tekst.
Sj. S’. S3, S4, S5, S6, zie tekst,
s! = 100 H — 40 mA
S; = 30 H — 100 mA
uitgangstransfo
T,
Z = 4, 8, 15, 200 en 500 fl
T„ = voedingstransfo
2 X 300. V - 100 mA
5 V - 2 A
2 X 3.15 V - 2 A

3-
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f, en een zeer geringe (zelfs nul) impedantie voor alle andere frequen
ties, dus ook voor 2f,, 3fx enz. (fig. 25).
Een dergelijke filter kan niet gebruikt worden met den generator
voor variabele frequenties daar de amplitude der uitgangsspanning zou
gaan varieeren met de opgewekte frequentie.
Voor de filtering van de regelbare frequentie is noodzakelijk een
laag-doorlaat filter of of een bandfilter noodig. De verwezenlijking
hiervan is vrij ingewikkeld indien men een lineaire doorlaatkromme
wil verkrijgen. Indien men dus eene L.F.-trilling met weinig harmonischen wil verkrijgen dient men eenerzijds minstens ééne der twee H.F.trillingen behoorlijk te filteren, bij -voorkeur die met bestendige fre
quentie, met een degelijken afgestemden kring en anderzijds dient men
één der beide trillingen te verzwakken vooraleer ze aan den detector door
te geven. Is aan al deze voorwaarden; voldaan en werkt de detector
dan volgens een lineaire kromme dan verkrijgt men ook een sinusoïdale
interferentie.
PRACTISCHE VERWEZENLIJKING.
Het bevat twee H.F.-generatoren, zij zijn electronisch gekoppeld
woordt aan de hierboven gestelde eischen.
Het bevat twee H.F.-generatoren, zij zijn electrisch gekoppeld zooals den vroeger beschreven meetzender. De schermroosters der twee
generatorlampen 6K7-G worden' gevoed over ontkoppelingsschakelingen gevormd door de smoorspoelen Sj S2 en de papiercondensatoren
C5 en C13 van 0,1 /xF. Met elk dezer condensatoren is nog een mica-condensator van 5000 /x/xF parallel geschakeld.
In den anodekring (6K7 G) -van den oscillator voor de vaste fre
quentie bevindt zich een sperkring, geregeld op 100 kHz om de harmonischen der hooge frequentie grondig te elimineeren en de H.F.spanning wordt over een kleine regelbare condensator Cr, naar ééne
diode van den detector gevoerd. De regeling van laatstgenoemden con
densator geschiedt éénmaal tijdens het instellen bij het in gebruik
nemen van het apparaat.
De oscillator voor de bestendige frequentie bevat een spoel Llf deze
is afgestemd door een vasten mica-condensator C2 van 300 /x/xF en eer*
regelbaren condensator Q van 170 /x/xF met luchdiëlectricum.
De oscillator voor regelbare frequenties bevat buiten de hierboven
opgesomde bouwdeelen nog een luchtdraaicondensator C12 voor de
afstemming en een variabele condensator C10 voor het instellen van
het nulpunt.
De detectorschakeling zelf bestaat uit een dubbele diode 6H.6-G
gevolgd door een laag-doorlaatfilter die de H.F.-componenten elimi
neert terwijl de hoorbare interferentie naar het rooster van den voorversterker gevoerd wordt over een potentiometer P waarmede de uit44
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gangsspanning kan worden geregeld. De L.F.-versterker bevat een
triode 6F5-G door weerstand en capaciteit gekoppeld met een eindpentode 6F6-G en de L.F.-spanning wordt afgenomen aan de klemmen van
een aanpassingstransformator met meerdere aftakkingen. De voeding
wordt verzekerd door een dubbelen gelijkrichter, terwijl de afvlakking
van den gelijkgerichten stroom geschiedt door twee smoorspoelen van
30 H en drie electrolytische condensatoren van elk 16 /xF.
De schermroostrespanningeni worden constant gehouden door een
neon-spanningsregelaar. Door meerdere ontkoppelingscellen wordt ten
slotte een stabiele werking en zeer gering ruischen verkregen.

©
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Fig 27
Fig. 27. — Schikking der bouwdeelen van L.F-generator
SCHIKKING DER BOUWDEELEN.
Om het synchronisatieeffect te verminderen is het volstrekt noodig elke H.F.-oscillator afzonderlijk af te schermen. Hiertoe brengt
men al de organen van den generator voor de vaste H.F. te weten:
de 6K7-G, de trillingskring Llt Cx C2, de sperkring alsmede de H.F.smoorspoelen en de weerstanden onder in een afzonderlijke afscherm- .
kast volgens de schets van fig. 27.
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De generator voor de variabele frequentie wordt in het vakje
bij het voorpaneel gemonteerd; dezelfde schikking der bouwdeelen wordt
hier genomen. De lampen 6K7-G houdt men zoo ver mogelijk van de
trillingskringen door ze naast het linker zijpaneel te monteeren. Dit
paneel dient voldoende verluchtings- en verkoelingsopen-ingen te heb
ben. Verder brengt men gaten aan bij de eindlamp en de gelijkrichterlamp die veel warmte voortbrengen.
De detector bevat de 6H6-G, de verschillende smoorspoelen en. de
laag-doorlaatfilter en in het rechter deel der afschermdoos brengt men
den versterker, alsmede de voeding en de neonlamp onder.

HET TRIMMEN VAN DEN GENERATOR.
Men stelt met behulp van de neonlamp, den gemiddelden stroom
in op 20 mA ongeveer. Daartoe schakelt men in het punt M (zie fig.
26 onder neonregelaar) een millamperemeter met schaal 0-50 mA.

6K7G
R

°1

M

Fig 28
Fig 28. — Regeling van den oscillator met vaste frequentie.
O, = oscillator met vaste frequentie.
R = ontvanger — M = H.F.-generator.
Men verkrijgt den voorgeschreven stroom door het instellen van
Rc; vervolgens regelt men de voorspanning der versterkrlampen door
het verstellen der aftakkingen op R13. Tn punt a moet men ± 1,35 V en
in b 16,5 V verkrijgen.
Zoodra deze eerste regelingen geëindigd zijn gaat men over tot
het ijken van de H.F.-generatoren.
De te verwezenlijken schakeling is in fig. 28 geschetst.
Meetzender M wordt afgestemd op 200 kHz en wordt evenals de
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generator voor de vaste frequentie met den ontvanger R gekoppeld door
enkele toeren draad om de antenneverbinding.
Het volstaat dan Q zoo in te stellen dat men in' den ontvanger
een interferentoon nul, (dus absolute stilte tusschen twee tonen) ver
krijgt. Deze toon ontstaat door interferentie met de 2° harmonsche van
den vasten oscillator.
Voor het ijken van den regelbaren generator handelt men op vol
komen dezelfde wijze; maar alvorens trimmer C9 te regelen stelt men C,..
op nul in; padder Cn wordt bijna op maximum, terwijl C10 ongeveer op
halve maximum capaciteit wordt gesteld (rotor half in den stator).
Indien de generatoren precies op dezelfde frequentie zijn afgestemd,
hoort men geen geluid in den luidspreker, terwijl voor een klein freqoentieverschil een vrij lage toon wordt voortgebracht die men door
regeling met C10 kan doen verdwijnen.

Fig. 29. — Condensator C,0.
Condensator C10 bestaat uit twee halfronde messing- of aluminiumplaatjes met 20 mm straal op een afstand van nagenoeg 2 mm van
elkaar (fig. 29). De afstemming van sperkring Ls C4 geschiedt pas nadat
een gevoelige lampvoltmeter aangesloten werd op diode 1. C4 wordt
dan bijgeregeld tot men de maximumspanning verkrijgt.
Het laatste deel van het trimmen bestaat in het regelen der H.F.spanningen op de diodes van den detector.
Te dien einde wordt de lampvoltmeter met diode 2 verbonden enmen meet de H.F.-spanning. Noemen wij E de gemeten spanning; nu
wordt de voltmeter terug met diode 1 verbonden en men regelt CG zoodat men hier een spanning E/10 afleest.
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HET IJKEN.
De uitgestrektheid van het L.F.-spectrum is afhankelijk van de
capaciteit van Cn waarvan de waarde dient geregeld te worden tijdens
het ijken. Het ijken zelf kan geschieden hetzij met een L.F.-ijkgenerator
en een oscillograaf, hetzij met de 50 Hz-netfrequentie volgens de later
te beschrijven methode (zie Hoofdstuk VIII).
SPOELEN.
De twee generatorspoelen Lx en L2 hebben volkomen gelijke karak
teristieken en bestaan uit :
450 toeren draad, 0,15 mm, 2y(z\)dz honingraatwikkeling op bakelietkokertje van 20 mm. Breedte der spoel 6 mm.
Kathode-aftakking op den 150" toer (van massa).
Roosteraftakking op den 325" toer (van massa).
De spoelen worden gedrenkt met diëlectrische lak of celluloselak.
Spoel L3, afgestemd op 100 kHz bevat 600 toeren draad 0,15 mm,
2 X zijde °P koker van 20 mm. Breedte der spoel 7 mm.
Alle smoorspoelen Slf S2, S3, S4, S5 en S6 worden gewikkeld op een
houten pin van 12 mm; zij bevatten 2000 toeren draad 0,1 mm émailzijde verdeeld over 5 spoeltjes van elk 400 toeren. Duolateriaalwikkeling 7 mm breed. Afstand tusschen de spoeltjes : 5 mm.
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HOOFDSTUK IV.

LF.'ATTENUATOR
Attenuatoren met T- of H-cellen worden courant gebruikt bij metin
gen aan telefonnetten, bij de klankfilminstallaties, in toonmertgers en
over het algemeen in schakelingen waar het om de controle of het
meten van hoorbare frequenties gaat.
Volgens het geval gebruikt men geleidelijk-variabele attenuatoren
die doorgaans een T-cel bevatten waarvan de elementen Rx en R2
variabel zijn (fig. 30A) of vaste attenuatoren met T- of H-cellen waar
van dezelfde elementen berekend zijn om een bepaalde verzwakking
te verwekken (fig .30B), ofwel nog sprongsgewijze variabele attenua
toren! of verzwakkingsnetwerken die een bepaald aantal vaste cellen
bevatten die men naar willekeur kan in- of uitschakelen.

..I

Fig. 30. — Verzwakkerschakelingen
Deze laatste apparaten worden eveneens in de radio gebruikt voor
talrijke L.F.-metingen. Zij bevatten meestal 8 cellen -van
1. 2, 2, 5, 10, 20, 20. 50 decibel of
1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 decibel
en daarmede kan men met sprongen van 1 db. gaan tot 110 db. (fig.
31). Men hoeft daartoe slechts de sleutel(s) in te schakelen om een
bepaalde verzwakking te doen optreden. Drukt men den eersten sleutel
neer, dan verkrijgt men een verzwakking van^ 1 db., met de 5* sleutel
alleen verzwakt menj 10 db. Drukt men meerdere sleutels tegelijkertijd
'
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neer, dan is de verzwakking gelijk aan de som van de met de neergedrukte sleutels overeenstemmende verzwakkingen.
De T.-cellen bestaan uit drie weerstanden waarvan twee onder
ling gelijk, terwijl de H.-cellen 5 weerstanden bevatten waarvan 4
onderling gelijk.
De waarden van Rx en R2 zijn afhankelijk van de verzwakking die
men -verkrijgen wil alsmede van de eindimpedantie die meestal 500 tot
600 O bedraagt.
Voor de T-cellen kan men Rj enj R2 berekenen uit de volgende
eenvoudige vergelijkingen.
Rx = KjZ
R2 =

z

k2

en voor een H-cel
KXZ

Ri = ~r
r,=
Verzwakk.
db
0.1
0,6
0.7
0.8
0.9
1
2
3
4
5
6
5
8
9
10
11
12
13
14

K
0.0287
0.0345
0.0402
0.0460
0.0518
0.0575
0.114
0.171
0.226
0.280
0.331
0,382
0.430
0.476
0.519
0.560
0.598
0.634
0.667

K2
0.0575
0.0691
0.0806
0.0922
0.1037
0.1153
0.232
0.352
0.477
0.609
0.747
0,897
1.055
1.233
1.422
1.634
1.863
2.122
2.404

z
k2
Verzwakk.
db
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
50

Ka
0.697
0.726
0.752
0.776
0.798
0.818
0.835
0.852
0.867
0.880
0.893
0.904
0.914
0.923
0.931
0.938
0.980
0.994

K2
2.720
3.075
3.468
3.907
4.398
4.952
5.555
6.262
7.013
7.868
8.870
9.977
11.188
12.484
14.091
15.734
50.237
158.672

waarn Z de impedantie van den verbruiker is; Kj en K2 zijn constanten
die men in onderstaande tabel vindt en die afhankelijk zijn van de ver
zwakking uitgedrukt in db.
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Om aldus een verzwakking van één db. te verkrijgen in een kring
waarvan de impedantie 500 ft bedraagt, moeten weerstanden Rt en R2
een waarde hebben, als volgt:
R, = K Z == 0,0575 X 500 = 28,75 t}.

r2

=

Z

— = 500/0,1153 = 4336 a
K
Voor een verzwakking van 2 db. heeft men :
R, =0,114 X 500 = 57 n.
R2 = 500/0,232 = 2155 a
Voert men gelijkaardige berekeningen uit voor verzwakkingen van

3, 4, 10,.20, 30, 40 db., dan verkrijgt men de in onderstaande tabel
opgenomen waarden :
Sleutel Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

,v

db.

R1 ft

1
2
3
4
10
20
30
40

28,75
57.—
85,5
113.—
259,5
409,—
469.—
490.—

r2

ft

4336
2155
1420
1048
351,6
100,9
31,77
9,95

Uitgangsimpedantie : 500 ft.
Totale verzwakking : 110 db.

Aldus samengesteld kan de attenuator slechts werken op een ver**
bruikskring van 800 ft; indien de impedantie van deze waarde afwijkt,
dienen de waarden van Rx en R2 noodzakelijk veranderd te worden
ofwel moet men een specialen aanpassingstransformator gebruiken.
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Indien de attenuator gebruikt wordt in een lijn waarvan de impe
dantie z.v. 500 O bedraagt dient deze transformator een verhouding van
de primaire tot de secundaire te hebben van

N = JJM

Y 5000

Met de uitgangsklemmen van den attenuator dient eveneens een
aanpassingstransformator verbonden te worden om weer de impedantie
op 5000 n te brengen. De verhouding is hier (fig. 32)

<V

11 n ii i
ri

R2

*1

R2

«1

R2

R2
■o

1dB

2dB

3dB

4 dB

10 dB

20dB

30 dB

CtOdB

Fig 3la
Fig. 31. — VerzwaWker met acht T-cellen.

N-J

5000
• 500

Indien de attenuator 'verbonden wordt tusschen de uitgangsklemxnen van een versterker en den voltmeter die als indicator gebruikt
wordt voor het vermogen, dan zal men een transformator gebruiken
waarvan de verhouding van de primaire tot de secundaire toelaat de
impedntie der eindlamp aan te passen aan de impedantie Z = 500 Xï
van denj verbruikskring.
N

i

1
/
;

52

T

De attenuator is dan verbonden met een zuivere weerstand van
500 Cl en de aan de klemmen heerschende frequentie wordt met den voltmeter gemeten (fig. 33).

:
■.

+-

Fig. 33. — A = versterker — B = verzwakker — V = lampvoltrneter.
•3

.
PRACTISCHE VERWEZENLIJKING.

i

De in fig. 31 schematisch voorgestelde attenuator is gemakkelijk te
verwezenlijken. Men heeft slechts 8 telefoonsleutels, een houten of meta
len kastje een goed geisoleerde weerstanddraad noodig.
Om de kleinst mogelijke zelfinductie en eigencapaciteit te verkrij
gen wordt dunne draad met hoogen specifieken weerstand gebruikt.
Men wikkelt met dubbele lus, als een 8, over twee op 20 mm van
elkaar in hout gedreven spijkers (fig. 34). De aldus verkregen weer
standen worden in het midden der lussen en op het kruispunt geknoopt
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met een katoenen of zijden draadje en na ze met lak of paraffine geïm
pregneerd te hebben soldeert men ze rechtstreeks aan de telefoonsleuI
A

A

Fig 34

Fig. 34. — Constructie der weerstanden.
A — spijkers — B = zijdedraad.
tels. De aldus verkregen attenuator is bruikbaar voor alle frequenties.

i

:
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HOOFDSTUK V.

LAMPVOLTMETER
Het meten van geringe wisselspanningen vooral in het H.F.-gebied
kan niet voldoende nauwkeurig gebeuren met gewone voltmeters die
niet alleen] een groote inertie (traagheid) vertoonen maar waarvan het
stroomverbruik veel te hoog is. Hiermede verwekt men bijgevolg een
spanningsval op de meetklemmen.
Men zal bijgevolg gebruik moeten maken van voltmeters met «dro
ge» gelijkrichters ofwel van lampvoltmeters waarmede de te meten wis
selspanning vooraf wordt omgezet tot gelijkspanning; men kan het
gunstigst partij trekken van de gevoeligheid der gelijkstroom-meetinstrumenten. De metingen volgens deze methode zijn vanzelfsprekend indireet.
De voltmeters met koperoxyde- of seleniumgelijkrichter vertoonen
echter een vrij hooge eigencapaciteit. Hierdoor worden de karakteris
tieken der meetschakeling gewijzigd. De meting geschiedt bovendien
niet zonder stroomverbruik ; ze is dus niet-stroomloos. De stroomopname
van het meetinstrument is vaak niet zonder invloed op het meetresultaat.
De ijking van een dergelijken voltmeter ondergaat wijzigingen onder
den invloed van de temperatuur.
Om deze verschillende redenen kunnen gelijkrichter-voltmeters
slechts op de lagere frequenties m.a.w. tusschen 50 en 10.000 Hz gebe
zigd worden indien de meetfout hoogstens 5 % mag bedragen.
Voor nauwkeurige metingen van H.F.-wisselspanningen gebruikt
men dan ook bij voorkeur lampvoltmeters waarvan het verbruik practisch nul is en waarvan de aanwijzing onafhankelijk van de frequentie
is te beginnen van 40 Hz tot 107 en zelfs 10s Hz (100.000.000 Hz =
100 MHz).
Bij deze instrumenten geschiedt de gelijkrichting met behulp eener
als detector geschakelde triode.
Naar gelang de gebruikte detectiemethode ontstaan verhoogingen
of verminderingen van de gemiddelde plaatstroom, door de inwerking
van wisselstroom potentiaalverschillen op het rooster der lamp. De
variatie in den1 plaatstroom wordt afgelezen op een gevoeligen galvano
meter. Men kan dit instrument direct in wisselspanning ijken.
De lampvoltmeters met roosterdetectie worden thans niet meer
gebruikt, zij hebben de plaats geruimd voor diode voltmeters.
De principeschakeling voor een lampvoltmeter met anodedetectie
geven wij als fig. 35.
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De negatieve voorspanning wordt geleverd door batterij B,. Zij
wordt zoo ingesteld dat de lamp gaat werken in het kromme deel harer
karakteristiek, m.a.w. in een punt waar de anodestroom nagenoeg nul
is ; anderzijds wordt de ruststroom van de lamp uitgebalanceerd door
batterij B2 zoodat de naald van galvanometer G telkens terug tot nul
kan worden gebracht,
Zoodra een wisselspanning wordt aangelegd tusschen klemmen A
en B neemt de plaatstroom toe wat vanzelfsprekend een uitslag van de
galvanometernaald voor gevolg heeft.
De gevoeligheid van het instrument is uiteraard afhankelijk van
de dynamische steilheid der lamp en van de gevoeligheid van den; gal
vanometer zelf.
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Fig. 35. — Schakelschema van een voltmeter met anodedetectie.
Met zeer steile lampen en een instrument met een meetbereik van
100 fiA kan men de maximumnaalduitslag verkrijgen met een wissel
spanning van ongeveer 1 Volt. Deze schakeling is zeer interessant
wegens het uiterst geringe stroomverbruik. De eenige opgenomen
stroom is die welke noodig is voor het laden der kleine ingangscapaciteiten der schakeling.
De gezamenlijke waarde van deze capaciteiten bedraagt hoogstens
enkele /x/xF. Zij kunnen zeer laag gehouden, worden door een oordeel
kundige schikking der bouwdeelen en door het gebruik van speciale
lampen (knoplampen — eikellampen). Op die wijze blijft de ingangsimpedantie nog groot genoeg op zeer hooge frequenties.
DIODEVOLTMETER.
Met diodevoltmeters kan men eene nog grootere gevoeligheid
bereiken. Zij hebben bovendien het voordeel dat de aanwijzingen van
het instrument nagenoeg evenredig zijn met de te meten spanningen wat
het ijken enl de aflezing vergemakkelijkt.
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Zij zijn in hoofdzaak samengesteld uit een detector voor het gelijkrichten der wisselspanning en uit een versterker voor gelijkstroom.
Het detectordeel is een diode geschakeld volgens fig. 36.
De te meten wisselspanning V wordt aangelegd op de klemmen A
en B. Zij wordt over een’ condensator C naar diode D gevoerd. Met
deze diode is een hooge weerstand R parallel geschakeld. Capaciteit Ct
stelt de eigencapaciteiten der schakeling voor.
Op het oogenblik dat V positief is zal ook de spanning aan de
detectorklemmen positief zijn waardoor een kathode-anodestroom ont
staat waarvan de sterkte afhankelijk is van V. De weerstand der scha
keling is dus betrekkelijk gering, de stroom gaat er vrij gemakkelijk
doorheen, capaciteit C wordt dadelijk geladen^ en punt E wordt op
een zwak negatief potentiaal gebracht.
Zr

Fig. 36. — Diodedetector.

;
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Vermindert V om negatief te worden dan werkt de diode niet meer,
haar weerstand wordt zeer hoog en nu wordt C geladen over R. Daar
dit een zeer hooge weerstand is kan de ontladingsstroom slechts lang
zaam ontstaan ; spanning v zal dus maar weinig lager geworden zijn
wanneer de volgende positieve phase reeds ontstaat en de kleine spanningsvermindering van den condensator wordt spoedig gecompenseerd
gedurende de korte tijd dat V grooter is dan v. Ten gevolge van de
unilaterale geleidbaarheid van den detector verkrijgt men dus een span-,
ningsgelijkrichting en een voortdurend spanningsverschil dat afhankelijk
is van V. Deze gelijkspanning heerscht aan de klemmen van den belastingsweerstand R.
Anderzijds kan men uit het wisselspel der ladingen en ontladingen
van C afleiden dat het verbruik van het instrument uiterst zwak zijn
moet, vermits Ic in hoofdzaak afhankelijk is van den stroom welke noodig is om de geringe ontlading der capaciteit te compenseeren.
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De impedantie van het instrument is zeer hoog en kan vergeleken
worden met een zeer hoogen weerstand R met een capaciteit Ce in
parallel geschakeld waarvan de waarde gelijk is aan :
CXQ
Ce =
C+'C.
dus gelijk an C en Q in serie geschakeld.
Deze laatste capaciteit is gelijk aan de som van de inwendige capa
citeit der diode, die van R en van de woekercapaciteiten. De waarde
bedraagt hoogstens enkele fi/xF.
Practisch kan men de demping door R verwekt verwaarloozen
alhoewel men er rekening zou moeten mee houden dat de effectieve
impedantie van dezen weerstand op zeer hooge frequenties een aan
zienlijk verschil kan vertoonen met de ohmsche weerstand (Boella
effect).

Fig. 37. — Diodevoltmeter. — A = gelijkstroomversterker
GELIJKSTROOMVERSTERKER.
De op de klemmen van den belastingsweerstand heerschende gelijk
spanning moet stroomloos gemeten worden; daartoe bezigt men een
lamp met drie of meer eiectroden, geschakeld als gelijkstroomversterker
(fig. 37).
De lamp is geschakeld in een der armen eener Wheatstonebrug
en de verbinding tusschen gelijkrichter en triode gebeurt over een filter
bestaande uit den zeer hoogen weerstand R! en een condensator C2 om
de wisselstroomcomponenten te elimineeren.
Zoodra een gelijkspanning ontstaat over de klemmen van R, ver
keert het rooster der lamp op een negatief potentiaal ; de anodestroom
verzwakt en ten gevolge van de aanwezigheid van R in den kathodekring vermindert de spanning in punt D en slaat de naald van het
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meetinstrument uit. Berekent men R2 zoo dat de lamp werkt in het rechte
deel der karakteristiek, dan zijn de afwijkingen der naald van G nage
noeg evenredig met de wisselspanningen aan de ingangsklemmen.
Anderzijds is de gevoeligheid der inrichting in hoofdzaak afhan
kelijk van de grootte der spanningsvariaties in punt D; deze zijn op
hunne beurt afhankelijk van de anodestroom-variaties der versterkerlamp, de gevoeligheid van den voltmeter zal beter zijn naarmate de
dynamische steilheid der lamp grooter is. Ten slotte .willen wij er de
aandacht op vestigen dat de aanwezigheid van filter Rx C2 een vermin
dering van de ingangsimpedantie van den voltmeter voor gevolg heeft.
De filter is namelijk parallel geschakeld met weerstand R.
Verwaarloost men Cx waarvan de reactie klein is vergeleken
bij Rj, dan is de resulteerende impedantie bijgevolg gelijk aan een weer
stand Rc en een parallel geschakelde capaciteit C(. waarvan de waar
den als volgt kunnen worden uitgedrukt :
Re =

R X Ri

R + R,

en

ce =

CXQ

C + C

VOLLEDIG SCHAKELSCHEMA (fig. 38).
De gelijkrichting van de wiseslspanning geschiedt door één diode
van de E B 4.
Om de nauwkeurigheid der H.F.-metingen te verhoogen wordt de
detector en de organen R, R1( Ca en C2 ondergebracht in een klerin
afschermdoosje dat door een vieraderigen soepelen kabel met het appa
raat verbonden is (fig. 39).
Hierdoor wordt het mogelijk de diode direct te verbinden met het
punt waarvan de spanning te meten is. Men vermijdt dus ook vergis
singen bij het aansluiten.
De weerstanden R en
worden liefst in het neerslagtype (Loeweluchtledige weerstanden) genomen. Kan men deze niet meer verkrij
gen, neme men Siemens grafietweerstanden, (op porceleinen buisje). Het
Boella effect is zoo tot een minimum herleid.
Met eene aldus geschakelde en gemonteerde E B 4 waarvan de
anode-kathodecapaciteit gelijk is aan 1,2 wF kan het apparaat, met
een behoorlijke nauwkeurigheid gebruikt worden op een frequentie van
20 MHz, m.a.w. tot op een golflengte van 15 meter.
Even goede resultaten worden verkregen met een EB 11 of met
de amerikaansche lampen 6H6 en 7A6.
Wil men nog op hoogere frequenties werken dan zal men lampen
met zoo klein mogelijke physische afmetingen gebruiken (Knoplampen).
Voor dergelijk werk is de diode Philips 4674 goed geschikt.
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In den gelijkstroomversterker wordt een amerikaansche triode
6J5G gebruikt. De gebruikelijke karakteristieken zijn :
Anodespanning Va = 100 V.
Anodestroom In = 6,8 mA.
Roostervoorspanning V~ = 1,5 V.
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Fig. 38. — Lampvoltmeter
A = afneembare doos — B = buigzame kabel.
C = 0,05 F zoo klein mogelijk met papierisolatie. Indien het apparaat alleen bestemd
is voor H.F.-metingen dan neemt men een mica-conde-nsator van 250 ,/x/xF.
R3 = 5000 n
R„ = 2500 n
C2 = 10.000 fifx& mica
Rk = 400 n
R = 3 r/n
R, = 3 Mg
p = 50 n
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In deze voorwaarden wordt de volledige naalduitslag van een
500 fiA galvanometer verkregen voor een effectieve wisselspanning van
0,25 V.
Met eert instrument van 100 fxA is de gevoeligheid nog grooter
en bereikt minder dan 0,1 V.
Men kan dus spanningen van enkele millivolt nauwkeurig meten.
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De brugarmen 3 en 4 bestaan uit weerstand R2 van 2500 O.waar
mede potentiometer P van 50 Q verbonden wordt voor het instellen op
nul. Deze weerstand moet een voortdurenden stroom van minsten 40 mA
kunnen voeren.
Door uitschakelaar I kan de galvanometer aangesloten worden
wanneer de brug in stroomevenwicht verkeert, m.a.w. 30 seconden na
het in bedrijf stellen van het apparaat.
Ten slotte wordt het apparaat geheel uit het lichtnet gevoed. Hier
toe dient een dubbele gelijkrichterlamp die een gelijkgerichte spanning
van ongeveer 350 Volt vóór de afvlakking levert.
De anodespanning van de lamp der brug wordt afgetakt aan de
klemmen, van een neon-regellamp waarvan de ruststroom beperkt wordt
door weerstand R3 van 5000 n

A

B *
* ï

EB4

■

C

t

Fig 39
Fig. 39. — Inrichting van den detector — de bouwdeelen R, R,, Cj, C3 zijn
niet voorgcsteld. maar moeten binnen in de afschermdoos worden ondergebracht.
A = afscherming — B = contactpin
C = buigzame kabel met vier geleiders.
AANMERKING.
In ons persoonlijk apparaat gebruiken wij een lamp 6J5-G als gelijkstroomversterker maar elke andere lamp met gelijkaardige karakteris
tieken kan dienen; met steilere lampen kan de gevoeligheid van het
apparaat slechts verhoogen. In de hieronderstaande tabel geven wij de
belangrijkste karakteristieken van enkele courante daarvoor geschikte
lampen. (1)

(1) Zie verder « Radio Lampen Vade Mecum » door P. H. BRANS.
Het bevat de karakteristieken van alle lampen.
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Lamptype
6C5-G
6J5-G
6F8-G
6F8-G
6L5-G

EF6

Rk

n

Va

Ia

Vx

v

mA

V

400
220

100
100

5

2

6,8

1.5

I 10
180
400
530

100
100
100
100

13.6
11.2
5
3.8

1.5
2
2
2

Bemerkingen

Vg2
V

|Twec triodcdeelen
! parallel geschakeld

100

I

CONTROLE EN AFREGELING VAN HET APPARAAT.
Alvorens de spanning op het instrument aan te leggen zet men
schakelaar I open om den galvanometer uit te schakelen. Men stelt den
stroom der regellamp op 20 mA in met behulp van weerstand R3, ver
volgens controleert men of de verschillende spanningen juist zijn : de
anodespanning vóór de afvlakking bedraagt ongeveer 350 V; de
plaatspanning der CJ5-G is 100 V en tusschen de punten A en M.
moet men 1,5 V meten.
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Fig 40
Fig. 40. — Het ijken van den voltmeter.

Nadat men de aftakkingen op weerstand R2 zoo geregeld heeft
dat men tusschen de punten B eriM 1,8 V meet en tusschen de punten
C en M, 1,2 V kan men den galvanometer aansluiten en juist op nul
instellen met potentiometer P.
Het volstaat dan een geringe wisselspanning aan te leggen, op de
ingangsklemmen van het apparaat om na te gaan of het werkt.
Daar de aanwijzingen van het instrument onafhankelijk zijn van
de frequentie der stroomen, kan men het rechtstreeks met den stroom
van het lichtnet ijken. Dit geschiedt door het neertransformeeren der
netspanning volgen fig. 40. Men gebruikt een wisselspanning van
ft
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1 Volt en men sluit het instrument aan over schuifweerstand R. Indien
deze weerstand bestaat uit een draad waarvan de waarde nauwkeurig
evenredig is met de lengte, kan men voor elke willekeurige spanning
een zeer betrouwbaar ijkpunt verkrijgn.
AANMERKING.
Alhoewel de gevoeligheid van den lampvoltmeter reeds zeer goed
is en die van de gewone handelsapparaten in ruime mate overtreft, ver
mits de totale naalduitslag slechts met een spanning van 1 Volt ver
kregen wordt, kan men de gevoeligheid van het instrument nog verhoogen door het gebruik der schakelingen volgens fig. 41.

Fig. 41. — Gelijkstroomversterkcr voor diodevoltmeter.
In deze schakeling wordt een verzwakikng van den anodestroom
en een verhooging der spanning in punt B verkregen door een nega
tieve spanning op het rooster der eerste lamp.
Het rooster der tweede lamp is verbonden met punt B en de potentiaalverhooging van B heeft een plaatstroomtoename in de tweede lamp
voor gevolg. Hierdoor daalt de spanning van C met het gevolg dat de
naald van het meetinstrument uitslaat.
Een diodevoltmeter met een dergelijken versterker is geschikt voor
het meten van spanningen van 1 mV, (0,001 V). Het meten van zulke
lage spanningeen komt in de practijk slechts zelden voor. Dit doet echter
niets af aan het belang der schakeling en aan de waarde van het
apparaat.
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HOOFDSTUK VI.

DYNATRON VOOR H.F.-METINGEN
Alhoewel het instrument speciaal gebruikt wordt voor vergelijleende metingen van capaciteiten en zelfinducties kan het in het labo
ratorium eveneens voor kwantitatieve metingen gebezigd worden (het
meten van zelfinducties, wederzijdsche inductie, capaciteit, diëlectrische
constanten enz..), terwijl het in de controleafdeeling der fabrieken
gebruikt wordt voor een vlugge ijking van condensatoren en spoelen.
Het instrument bevat een H.F.-generator zooals vroeger beschre
ven en een speciale dynatron-oscillator die voor de eigenlijke metingen
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Fig42

Fig. 42. — Meetschakeling.
A c= L.F.-versterker — B = detector — C = hulposcillator — D= dynatron
dient. De twee H.F.-trillingeni worden naar een detector geleid en de
hoorbare interferentie wordt versterkt en naar een luidspreker gevoerd
of naar een ander instrument dat als nulindicator kan dienen.
Het blokschema dezer apparaten ziet men in fig. 42.
Bij deze meetmethode wordt de te ijken capaciteit parallel gescha64
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kcld met een trillingskring waarvan de frequentie vergeleken wordt
door interferentie met die van een hulpgenerator.
De kring wordt bekrachtigd door een lamp met negatieven weer
stand; hiermede verkrijgt men een zeer bestendige frequentie. Dit stelsel
is overigens zeer goed geschikt voor de beoogde metingen «vermits de
spoel van den trillingskring noch aftakking noch terugqoppeling vertoont.
De dynatronschakeling is min of meer speciaal en heeft het voor
deel, kringen waarvan de dynamische weerstand vrij laag is, aan het
trillen te brengen. Volgens het algemeene schakelschema (fig. 43) is een
pentode 6K7-G naar dit beginsel geschakeld, en, om de meetklemmen
af te zonderen van de hooge spanning, geschiedt de voeding van het
schermrooster over een smoorspoel Sai met geringe eigencapaciteit.
De trillingskring bestaat uit een spoel L en twee draaicondensatoren
C en Q. De spoel wordt ingeschakeld door schakelaar I voor het ijken
van condensatoren en uitgeschakeld voor het ijken van spoelen!.
Draaicondensator C is het belangrijkste deel van het apparaat en
daarvan is dan ook in hooge mate de nauwkeurigheid der metingen
afhankelijk. Men neme een prima onderdeel met lineaire capaciteitsvariatie en een in 100 deelen «verdeelde schaal. Met een dergelijke
schaal en een condensator met maximumcapaciteit van 500 /x/xF ver
krijgt men per schaalverdeeling een capaciteitsvariatie van 5 /x/xF.
Ci is een kleine draaicondensator van 10 ja/xF geijkt van 0, 1,2,...
tot 10 mxF voor het meten van kleine capaciteiten.
Men kan een dergelijke condensator zelf bouwen volgens aanwij
zingen die wij later zullen geven.
De plaatspanning van lamp 6K7-G is regelbaar met behulp van
potentiometer P1 van 10.000 fi Dit is ook het geval met de negatieve
voorspanning van het hulprooster die instelbaar is met potentiometer
P2 van 200 Cl in de negatieve lijn van het voedingsdeel.
Deze verschillende spanningen worden zoo juist mogelijk ingesteld
om een stabiele werking van het dynatron te verkrijgen.
De H.F.-spanning afgetakt op het schermrooster van de oscillatorlamp wordt naar een der diodes van een 6Q7-G gevoerd. Dit geschiedt
over een condensator C, van enkele /x/xF. Deze laatste condensator
besèaat slechts uit twee goed geïsoleerde draden over een lengte van
3 tot 4 cm getwijnd en die op de lampklemmen zelf gesoïleerd wordend
De H.F.-trilling van den hulpgenerator wordt naar de klemmen H.F.
gevoerd en verder over eene capaciteit van 50 /x/xF naar de tweede diode
gevoerd.
De L.F.-spanning die na detectie verkregen wordt gaat naar den
trioderooster van de 6Q7-G over potentiometer P4 van 50.000 Cl die
als sterkteregelaar dient; vooraf worden de na detectie nog overblij
vende H.F.-componenten nog uitgefilterd door Sa4, C3, C4.
De 6Q7-G wordt met behulp van weerstanden en condensatoren
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gekoppeld met een L.F.-pentode 6F6-G die eenerzijds een luidspreker
met permanenten, magneet in werking brengt (voor de acoustische con
trole der interferentie) en die anderzijds verbonden is met een kleine
kathodestraalindicator waarvan de gevoeligheid geregeld wordt met
potentiometer P3 van 500.000 f2Bovendien werd een aftakking voorzien op de anode der L.F.-lamp
•voor eventueele aansluiting van een wisselstroomvoltmeter.
De voeding van het apparaat wordt verzekerd door een dubbele
gelijkrichterlamp die een totale spanning van 250 Volt levert, terwijl
de schermroosterspanning van de dynatron verkregen wordt aan de
klemmen van den neonspanningsregeiaar, type 4357, waarvan de ruststroom op 20 mA ingesteld wordt met regelweerstand R van 10.000 f2.
SPOELEN.
Spoel L voor het meten van condensatoren bevat 290 toeren draad
van 0,153tmm dubbele zijde-isolatie, gewikkeld op een koker in geperste
stof of op een gebakeliseerden kartonnen koker van 25 mm dikte.
Na wikkeling wordt spoel en koker in diëlectrische lak gedompeld.
De drie smoorspoelen Sn2, Sa3 en; Sa4 bevatten elk 5 spoeltjes van
400 toeren, 0,1 mm dubbel-zijde op houten pin van 12 mm dikte.
Afstand tusschen de spoeltjes : 5 mm.
Smoorspoelen Sai in de schermroosterleiding van de dynatron als
mede, de afvlaksmoorspoelen Saö en Sac in de verbinding met het net
hebben dezelfde kenmerken als de spoelen L, S2 en S3 gebruikt in den
H.F.-generator.
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CONSTRUCTIE EN AFREGELING.
Het apparaat wordt in een aluminiumkastje gemonteerd en in de
kleinst mogelijke ruimte brengt men de dynatronlamp 6K7-G, smoorspoel Sni, draaicondensatoren C en Q, alsmede al de bij den trillingskring behoorende bouwdeelen onder. Op die wijze verkrijgt men korte
verbindingen en herleidt men de schakelcapaciteiten tot een minimum.
Condensator C2 dient als verbinding tusschen het scherm van de
dynatron en een der diodes van de ;6Q7-G.‘Deze condensator wordt
aan de klem zelf van de lamp 6K7-G bevestigd.
Bevindt zich deze capaciteit in eei* ander punt der electrische ver
binding a, b, c, d, dan zou het deel a-b een belangrijke woekercapaciteit
vormen die parallel geschakeld zou zijn met den trillingskring.
De andere bouwdeelen van het apparaat kunnen in een willekeurig
punt van het chassis gemonteerd worden: de smoorspoelen SR2 en Saa
dienen echter afgeschermd te worden evenals de verbinding tusschen
de klemmen «H.F.» en de tweede diode.
De kleine condensator Q moet een lineaire capaciteitsvariatie vertoonen. Men kan hem zelf bouwen met twee halfcirkelvormige messing67

of aluminiumplaatjes waarvan de afstand regelbaar is door verplaatsing
van den stator (fig. 44).
Met dezen, condensator kan men de kringscapaciteit met 5 /n/xF
doen varieeren aan beide zijden van het nulpunt dat overeenstemt met
half-ingedraaiden rotor.
Het afregelen van het apparaat is zeer eenvoudig en bestaat in
het regelen van den ruststroom der neonlamp op 20 mA met behulp
van weerstand R.

Fig. 44. — Fijnregelcondensator — A = nulpositie.
Men kan dan nagaan of de dynatron genereert door de hulpgene:rator te verbinden met de klemmen H.F.; men sluit vervolgens schake
laar I en zoekt de interferenties op met den draaicondensator van den
'hulpgenerator en met behulp van de rooster- en plaatpotentiometers.
Anderzijds zou men een toename van den anodestroom der dynatron
kunnen vaststellen door een mA-meter in den plaatkring der lamp na
kortsluiting der klemmen A en B.
TOEPASSINGEN.
‘Capaciteitsmetingen.
Spoel L wordt ingeschakeld met behulp van I, draaicondensator C
-wordt op maximum gesteld, condensator Cx op zijn nulpositie gebracht
en men spoort de interferenties op met den draaicondensator van den
hulposcillator.
Indien het verschil tusschen beide frequenties ± 10.000 Hz bedraagt
hoort men een zeer hoogèn toon in den' luidspreker, die toon wordt
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lager naarmate het frequentieverschil vermindert. Beneden de 50 Hz
begint de indicatorlamp of de naald van het meetinstrument mede te
trillen in het rythme der trilling. Beide worden; weer rustig wanneer
de twee frequenties precies aan elkaar gelijk zijn.
Draait men den condensator verder in dezelfde richting, dan ver
krijgt men dezelfde verschijnselen, echter in omgekeerde volgorde.
Eerst ontstaat een lage toon, de naald van den voltmeter schommelt
eerst langzaam dan sneller tot ze ten slotte niet meer volgen kan en
stil blijft in een positie die afhankelijk is van de amplitude der trilling;
tenslotte wordt de steeds hooger wordende toon onhoorbaar wanneer
het fresuentieverschil weer hooger dan 10.000 Hz is.
De nul-interferentie die het gevolg is van de volkomen gelijke fre
quentie der twee generatoren is de meetpositie van het apparaat. Men
moet tot deze positie terugkeeren bij het begin van elke ijking.
De te meten condensator wordt dan met de klemmen A-B 'verbon
den en om terug in de meetpositie te komen moet men vanzelfsprekend
C zooveel kleiner maken als de te meten capaciteit bedraagt.
Daar C geijkt is, valt het niet moeilijk de capaciteit van den proefcondensator te bepalen.
Indien1 C tot 40° moet worden teruggedraaid om de meetpositie te
bereiken, dan bedraagt de aldus uitgeschakelde capaciteit
100 — 40
= 300 fifiF.
500 X
100
Voor zeer kleine condensatoren blijft de methode ongewijzigd; men
gebruikt echter condensator Cx en de gemeten capaciteit kan men op de
ijkkromme van Ct aflezen.
Heeft de te meten condensator een grootere capaciteit dan 500 /x/xF
dan schakelt men hem in serie met een op voorhand geijkten conden
sator C2 en men meet de gezamenlijke capaciteit na aansluiting aan
klemmen AB (fig. 45).
Men verkrijgt dan een resulteerende capaciteit
Cx C2

cr =

C + Q

vermits C2 bekend is door ijking en Cr door meting, heeft men
C2 Cr
C, 4- C
Dergelijke quantitatieve metingen zijn slechts mogelijk met geijkte
condensatoren C en Cx.
Condensator C moet in het apparaat zelf geijkt worden zoodat
tevens rekening gehouden wordt van de schakelcapaciteiten (capaciteit
der verbindingen, die van Cx in het nulpunt enz...).
C =
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Hiertoe gebruikt men vaste mica-condensatoren minstens op 1 %
nauwkeurig geijkt, van de volgende waarden :
1 van 50 /a/aF
1 van 100 /a/aF
2 van 200 /a/aF
De hulpgenerator wordt verbonden met de klemmen H.F., spoel L
wordt ingeschakeld en de draaicondensatoren C en Cx worden uit
geschakeld wanneer het meetpunt bereikt is.
Nu verbindt men den ijkcondensator van 50 /a/aF met de klemmen
A B en men zoekt een nieuw nulpunt met den condensator van den
hulpgenerator.
Zoodra interferentie nul verkregen wordt, vervangt men den ijkcon
densator door C en Ca rnet C, in zijn nulstand. Men draait C tot weer
nul-interferentie verkregen wordt. Op dit punt van de schaal is de
capaciteit 50 /a/aF.
j

I
Fig. 45. — Het ijken van condensatoren.
Men herhaalt dezelfde bewerkingen met:
= 100 /a/aF.
100 alleen
= 150 aa/aF.
50 en 100 in parallel
= 200 /a/aF.
200 alleen
= 250 ’/üu/aF.
200 en 50 in parallel
= 300 /a/aF.
200 en 100 in parallel
= 350 /lu/aF.
200 en 100 en 50 in parallel
= 400 jMfxF.
200 en 200 in parallel
= 450 /a/aF.
200 en 200 en 50 in parallel
200 en 200 en 100 in parallel = 500 /a/aF.
Aldus verkrijgt men 10 ijkpunten wat voldoende is voor het teekenen der ijkkromme van C; deze ijkkromme moet tusschen 10° en 90°
ongeveer lineair verloopen.
Veronderstellen wij even dat men op 80° en 70° van dè condensatorschaal resp. capaciteiten van 450 en 400 [j.fxF heeft, dan stemmen
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10 schaalverdelingen, overeen met een capaciteitsverschil van 50 ju,,uF;
dus elke verdeeling stemt overeen met 5 /x/xF.
Daarvan uitgaande kan men ook den kleinen condensator C ijken.
Draaicondensator C wordt op een willekeurige verdeeling tusschen 15 en 85 gesteld, b.v. 80 (450 /x/xF). Nadat de nul-interferentie
verkregen is stelt men C op 79. De capaciteit is dus /x/x5 F verminderd.
Thans regelt men Q bij tot nul-interferentie en teekent 5 aan op het
overeenstemmende punt der schaal. Men herhaalt de bewerking met
C op 81, d.i. 5 /x/xF méér, ook op het nieuwe punt der schaal van Ct
teekent men -f- 5 aan.
Daar de variatie van C1 lineair, is volstaat het de schaal tusschen
0 en de twee ijkpunten in 5 gelijke deelen te verdeelen om de ijking
per jx/xF te verkrijgen. De ruimte tusschen twee naburige deelstrepen
stemt dus overeen met een capaciteitsverschil van 1 /x/xF.
Het meten’ van condejisatoren door vergelijking
Om na te gaan of een heel lot vaste condensatoren identisch is,
volstaat het op de afstemschaal van den variabelen condensator de
gewenschte waarde aan te duiden en aan beide zijden van de naald een
index te plaatsen om de tolerantie aan te geven.
Men neemt dan achtereenvolgens al de condensatoren en legt die
ter zijde waarvan de afwijking van de nominale waarde buiten de aan
gegeven tolerantie valt, dus die, waarvan de afwijking te groot is.
Deze werkwijze is zeer vlug en zelfs met een beperkt personeel, dat
nog niet eens behoeft gespecialiseerd te zijn, kan men meerdere hon
derden stuks per uur afwerken. Het instrument is bijzonder nuttig voor
het ijken *van sommige mica-condensatoren waarvan het metaalbeslag
afgekrabd moet worden om zeer nauwkeurig tot een bepaalde waarde
gebracht te worden.
Voor eenvoudige draaicondensatoren volstaat het de identiteit der
elementen onderling en ten opzicthe van een ijkcondensator te meten
De meting geschiedt op een twaalftal verschillende punten of posities
van den rotor.
Nadat men den draaicondensator van het apparaat op het minimum
van zijn capaciteit heeft ingesteld, monteert men, op een stevige as en
zonder spel, den ijkcondensator en de te controleeren condensator ; de
rotor wordt in een willekeurigen stand geplaatst, de ijkcondensator is
met de klemmen AB verbonden en men zoekt het afstempunt
Door tusschenkomst van een omschakelaar vervangt men achter
eenvolgens elk element van den meervoudigen condensator en indien,
voor elke positie, de elementen een volkomen even groote capaciteit
hebben, dan blijft de afstemming voortdurend behouden (fig. 46).
Zijn er kleine verschillen dan hoort men een scherperen toon naar71

mate de afwijking groot is en men zal nasporen of het verschil al dan
niet aanvaardbaar is.
Om nauwkeurige metingen te kunnen doen is het alleszins noodig
dat de electrische verbindingen CD, EF, GH, volkomen gelijke eigencapaciteiten vertoonen.
Meting van den zelfinductie-coëfficient.
De methode voor het meten van de zelfinductie van een spoel is
geheel dezelfde als die welke gebruikt wordt voor het meten -van capa
citeiten. Men verbindt de spoel L* 'die men meten wil, aan de
klemmen AB nadat men spoel L van het meetapparaat zelf heeft uit
geschakeld door schakelaar I. Condensator C wordt naar het maximum
zijner capaciteit ingesteld en met behulp van den variabelen condensator
van den hulpgenerator tracht men de afstemming te verkrijgen. Men
kent eenerzijds de meetfrequentie die door den hulpgenerator wordt

O
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Fig 46
Fig 46. — Het ijken van condensatoren.
D = scandaardocndensator — F = eerste element — H = tweede element.
opgewekt en anderzijds de juiste waarde van C die men kan aflezen
op de ijkkromme ; het is dus gemakkelijk L* te bepalen met behulp der
formule van Thomson :
A2 = k L C
A2
dus
L =
kC
k heeft een waarde van 3600 wanneer A uitgedrukt wordt in meter,
L in /xH en C in duizendsten /xF.
De aldus gevonden waarde voor L is de schijnbare zelfinductiecoëfficient der spoel want men heeft hier geen rekening gehouden met
de eigencapaciteit van de wikkeling en met de woekercapaciteiten(capa
citeit van de verbindingsdraden, van de smoorspoel van de lamp enz.).
Stelt men de som der verschillende woekercapaciteiten voor door
C0, terwijl C de capaciteit van den draaicondensator en den bijstelcondensator voorstelt, dan heeft men :
A2
L’ =

k(C + C0)
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Daar L grooter is dan L’ maakt men een, fout en men heeft:
A2
A2
A=[(C+C0)-C] k(C+C0)
kC
k(C+C0)
L — L’
A2
k C (C-}-C0) A2
L’
k(C + C0)
:
.
'

i.
■»

i
'

s'
'■

i

(C+C0)—c

c0

c

c

De fout wordt dus grooter naarmate de woekercapaciteiten belangrijker worden en naarmate C kleiner wordt, of, m.a.w. naarmate de
verhouding C0/C grooter is.
Met het beschreven apparaat, indien C0 niet grooter is dan 15 tot
20 /i./xF, en indien men werkt met C op het maximum der capaciteit,
hetzij voor 500 /x/iF ongeveer, bedraagt de meetfout ±5% voor spoe
len met een hoogere zelfinductie dan 150 /xH.
Om een hoogere nauwkeurigheid te verkrijgen volstaat het twee
metingen uit te voeren met twee verschillende waarden voor C, b.v. C^
en Co die dan overeenstemmen met golflengten Al en Ao, zoodat:
Ax2 = kL (Q+Q)
Ao2 = kL (Co-f-C0)
Uit deze twee vergelijkingen leidt men af:

_V___ V
kL

kL

= Q — C2

waaruit:
1
L = _ v
k ^ C, — Co

r

£

!
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Het il ken der spoelen.
Om na te gaan of een heele reeks spoelen volkomen gelijk zijn aan
een ijkspoel, handelt men op volkomen dezelfde wijze als voor het meten
van condensatoren. Na spoel L van het apparaat los gemaakt te hebben
(I open) draait meni den variabelen condensator op het maximum der
capaciteit, de ijkspoel in AB en men tracht afstemming te verkrijgen
met den condensator van den hulpgenerator; vervolgens, en zonder deii
hulpgenerator nog aan te raken, maakt men de ijkspoel los en men ver
vangt ze door de te onderzoeken spoel L*.
Indien de afstemming niet verandert, bewijst dit dat er volkomen
overeenstemming is tusschen spoel L* en de ijkspoel.
Is dit niet het geval dan heeft de hoorbare interferentie een hoogere
frequentie naarmate het verschil tusschen de spoelen eveneens grooter is.
Is het apparaat speciaal ontworpen voor de vergelijkende meting
van spoelen: dan kan men om de metingen te vergemakkelijken, een
omschakelaar voorzien zooals in fig. 47 en waarmede men vlug van
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de eene spoel naar de andere kan omschakelen. Ook in dit geval is het
noodzakelijk dat de verbindingen ab en cd volkomen dezelfde capaciteit
hebben.
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Fig 47

Fig. 47. — Het ijken van spoelen.
L =3 ijkspoel. —
= te ijken spoel.
Het meten van diëlectrische constanten.
Om de diëlectrische constante K van de isoleerende stof te meten,
volstaat het met AB een condensator te verbinden, bestaande uit twee
stevige platen die volkomen vlak zijn en een doormeter van ±: 10 cm
hebben en waarvan men nen onderlingen afstand kan regelen.
Tusschen deze platen wordt de te onderzoeken stof geplaatst.
De stof dient zoo afgewerkt te zijn dat hare oppervlakte kleiner is
dan die van de electroden.
Men meet dan de capaciteit met het diëlectricum, b.v. Cd vervol
gens neemt men de isoleerende stof weg terwijl men de meetplaten op
denzelfden afstand houdt. Veronderstellen we nu dat de capaciteit gelijk
is aan Ca. De diëlectrische constante is dan :
11,3 (Q, — C„)e .
K=l +
S
S is de oppervlakte van het diëlectricum uitgedrukt in cm2, e is de
dikte uitgedrukt in cm, en C0, Cd de twee capaciteiten uitgedrukt in
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HOOFDSTUK VII

UNIVERSEEL APPARAAT VOOR
'H.F.-METINGEN,
In de practijk kunnen de H.F.-spoelen volgens twee verschillende
procédés geijkt worden. In de eerste methode schakelt men het te meten
element in een trillingskring en men constateert het resonantiepunt het
zij met behulp van een lampvoltmeter die tevens een idee geeft van de
aan de klemmen opgewekte spanning in den kring, hetzij met den
amperemeter met thermokoppel, waardoor men de in den kring optre
dende stroomsterkte kan meten.
De betreffende schakelingen vindt men resp. in fig. 48A en 48B.

O

o
5
o

o
o

O

3

A

B
1

Fig. 48. — H.F.-metingen door resonantie.
O = H.F.-generator — V = lampvoltmeter — T = thermokoppel.

/

Het ijken van spoelen gebeurt met behulp van een ijkspoel of standaardspoel; de voor de juiste afstemming van de spoel noodige capaci
teit wordt bepaald en aangeduid door een der willekeurige verdeelingen van de meetschaal en deze deelstreep wordt genomen als controleof referentiepunt. Aan beide zijden hiervan wordt een tolerantiezone
bepaald.
Deze methode heeft het voordeel tevens de maat te verstrekken
2-7T f L
van de spoel te
van de zelfinductie en ook de kwaliteitsfactor
R
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verschaffen. De maximum uitslag van den voltmeter is niet alleen afhankelijk van de juiste afstemming van denj kring maar ook van de kwali
teit van de spoel. De resonantiemethode is dus zeer practisch en bijzon
der nuttig voor de controle van spoelen gewikkeld met litzedraad
waarvan de H.F.-weerstand wijzigingen kan ondergaan door een toe
vallige onderbreking van een der adertjes van den draad.
Met deze apparaten kan men zeer nauwkeurig werken indien men
maar kan beschikken over een volmaakt constante trillingsbron en
indien de koppeling tusschen de geïnduceerde kringen zoo genomen
wordt dat ze de eigencapaciteiten van den proefkring niet verandert,
In de practijk kan men de schakeling van fig. 49A gebruiken waarin
de H.F.-spanning aangelegd wordt op de klemmen van een zeer lagen
weerstand (enkele 1 OOsten H) ofwel door de schakeling van fig. 40B,

#

o
o
o
o

HF

j s

T

O

0f
0,0511

V

L

I A v(
I

A

B

Fig 49

Fig. 49. — Het ijken van H.F.-spoelen
V = lampvoltmeter — S = snioorspoel.

1

De H.F.-spanning wordt dan afgenomeri over een capaciteit van enkele
/ü/iF in den anodekring van een koppellamp. Bij een andere methode
brengt men den meetkring aan het trillen door een geschikte inrichting
(dynatron, Colpitts, enz.) en men vergelijkt de frequentie door inter
ferentie met de frequentie van een hulposcillator. De controle der inter
ferentie kan geschieden met een neonlamp of met een kleine kathodestraalbuis of nog met een galvanometer die voorafgegaan wordt door
een koperoxyde-gelijkrichter of door een gelijkrichterlamp (detector).
Het hierboven beschreven) apparaat functionneert volgens deze methode.
Indien de stabiliteit der generatoren groot is dan kan de interferen
tie geregeld worden tot enkele Hz (bv. 10 of minder). Worden nu de
metingen uitgevoerd op 1000 kHz, dan bedraagt de bereikte nauwkeu
righeid 10/1.000.000 of 0,001%.
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Daaruit blijkt dat de interferentiemethode tot zeer nauwkeurige
resultaten voert, maar ze heeft het nadeel da ze geen enkele inliching
verschaft over de kwaliteit -van de spoel.
Anderzijds is de behandeling van deze apparaten heel wat moeilijker en vereischt een zekere handigheid.
Om deze verschillende redenen geven vele practici de voorkeur
aan de resonantiemethode die veel soepeler zijn en waarvan de nauw
keurigheid doorgaans nog 1/1000 bereikt wat voor de practijk nog
voldoende is.
SCHAKELSCHEMA.
Het apparaat gesteund op de resonantiemethode kan voor vele
rechtstreeksche of onrechtstreeksche metingen, gebruikt worden en werd
zoo ontworpen dat het voor de meeste gevallen bruikbaar is (fig. 50).
De koppeling tusschen den generator en den meetkring gebeurt
over een pentode en de H.F.-spanning wordt naar het rooster dezer
lamp gevoerd over een potentiometer die functionneert als een attenuator.
Men verkrijgt even goede resultaten zoowel met Europeesche als
met Amerikaansche lampen (EF5; EF8; EF9; 6D6; 6K7; enz.).
Het onderzoek van alle courante spoelen wordt mogelijk door een
combinatie van 15 stekerbussen in den anodekring van de koppellamp.
Om de meetklemmen te isoleeren voor de hooge spanning gebruikt
men een speciale smoorspoel waarvan de karakteristieken later wor
den opgegeven en die in den plaatkring van de lamp gemonteerd wordt.
De controle van H.F.- of koppeltransformatoren geschiedt door de
primaire te schakelen in den anodekring over een capaciteit van 1000 /x/iF
terwijl de secundaire met den voltmeter verbonden wordt. Voor spoelen
met één enkele wikkeling, (antenne'filters - middenfrequentspoelen- enz.)
geschiedt de koppeling over een kleine capaciteit van nagenoeg 5 ju/xF
die men verkrijgt door twee goed geïsoleerde draden over een lengte
van 2 a 3 cm samen te twijnen.
Een in het apparaat ingebouwde spoel Lc dient voor het meten der
capaciteit.
Het meten der H.F.-wisselspanningen geschiedt met behulp van
een diode-voltmeter zooals voorheen beschreven.
Als diode gebruikt men een amerikaansche lamp 6H6-G en de
gelijkstroomversterker is uitgerust met een dubbele triode 6N7-G waar
van de twee elementen parallel geschakeld worden; op die wijze ver
bonden is de gevoeligheid van denj voltmeter vrij hoog.
Met de voor Rx en R2 genomen waarden is de ingangsimpedantie
hooger dan 1 Mxi en blijft jDractisch constant tot op een frequentie van
1500 kHz. De voeding van een apparaat wordt verzekerd door een dub
bele gelijkrichterlamp en de naar den voltmeter gevoerde spanning
wordt gestabiliseerd door een neon-regellamp.
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Fig. 50. — Universeel apparaat voor H.F.-metingen.
met kunstantenne. — N = neonspanningsregelaar.
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SPOELEN.
1) Smoorspoel. — Deze spoel bevat in het geheel 1700 toeren
draad gewikkeld op een kokertje van 20 mm. De wikkeling is
verdeeld over 6 spoeltjes. Een eerste spoel wordt gewikkeld met
100 naast elkaar liggende draadtoeren van 0,2 mm dikte met
émail-isolatie. Nu laat men een ruimte van 5 mm en wikkelt
200 toeren 0,15 mm met dubbele zijde geïsoleerde koperdraad
als honingraatspoel van 6 mm breed; 5 mm verder een spoeltje
van 250 toeren met dezelfde karakteristieken en tenslotte nog
drie spoelen van 400 toeren elk, telkens op afstanden van 5 mm
en gewikkeld met dezelfde karakteristieken als de tweede spoel.
2) Spoel Lc.
250 toeren 0,15 mm twee maal zijde gewikkeld tot honingraat
spoel op een koker in gebakeliseerd karton van 20 mm; spoeldikte 6 mm.
Deze spoel moet worden geïmpregneerd en in een afscherming
gemonteerd.
VERWEZENLIJKING,
Het apparaat wordt ondergebracht in een metalen kastje; de vorm
mag zelfs willekeurig zijn. Men vindt trouwens een schets in fig. 51
waardoor men een idee verkrijgt hoe het zijn kan.
Teneinde een goede H.F.-isolatie te verkrijgen van de stekerbussen worden deze laatste gemonteerd op een bakelieten plaatje dat op
het paneel van het apparaat gemonteerd wordt en waarvoor een vrij
ruime opening in de plaat voorzien wordt.
De H.E-spoel, de smoorspoel, en de diodelamp worden zoo dicht
mogelijk bij de stekerbussen geplaatst om korte verbindingen te verkrij
gen en om de woekereapaciteiten tot een minimum te herleiden.
Voor de bedrading der verschillende stekerbussen raadplege men
het plan van fig. 52.
De aftakkingen verschillen van het eene spoeltype tot het andere
en geschieden best volgens de aanduidingen in de hierbijgaande tabel
opgenomen.
De metingen worden uitgevoerd met verbindingsdraden van hoog
stens 10 cm lang; die aan eene zijde uitloopen in bananenstekers en
aan de andere in krokodilklemmen.
CONTROLE,
Zooals de vroeger beschreven apparaten regelt men vooraf den
xuststroom van de neonlamp op 20 mA en pas daarna contro
leert men de verschillende op de lampen heerschende spanningen.
Totale spanning : 200 tot 250 Volt.
Schermrooster 6K7-G en plaat 6N7-G : 100 V ongeveer.
. .
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TABEL DER SCHAKELINGEN
Te meten schakeling
Ant kring cap. koppel.
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4
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Meting van capac.
A
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r

Cy = 11-1?

A =■ 4

1 62

B =6

5610
9 614

B

KA = Kunstmatige antenne

Voor het instellen van den voltmeter volge men de aanwijzingen
die gegeven werden bij de beschrijving van den diodevoltmeter.
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HET IJKEN VAN DEN CONDENSATOR.
Om kwantitatieve metingen te kunnen uitvoeren, moet draaicondensator C geijkt worden.
Deze ijking geschiedt op het apparaat zelf, waarbij men rekening
houdt met de .woekercapaciteiten die mede inwerken op de klemmen.
Hiertoe gebruikt men vaste op 1 % geijkte mica-condensatoren van de
volgende capaciteit:
1 van 50 jxfxF.
1 van 100 ix/xF.
2 van 200 /i/xF.
De H.F.-generator wordt verbonden met de klemmen HFi en spoel
Lc wordt ingeschakeld door kortsluiting van de klemmen 5 en 10 met
behulp van een kortsluitsteker.
Tusschen de klemmen 8 en 9 worden twee ijkcondensatoren van
50 mxF in serie geschakeld en men zoekt het resonantiepunt op, m.a.w.
den maximumuitslag op den voltmeter. Dit geschiedt met behulp vah
den condensator in den generator. Zoodra het resonantiepunt verkregen
is neemt men de ijkcondensatoren weg die men vervangt door draaicondehsator C waartoe men de klemmen 9 en H kortsluit. Men zoekt
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opnieuw het resonantiepunt met behulp van den draaicondensator en
op de afstemschaal noteert men het ijkpunt 25 /x/xF.
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o
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o o o o o
o o o o o
o

Fig 5I
Fig. 5I. — H.F.-meetapparaat.
A r=a attenuator — B = nulinstelling — C = loodslamp
Dezelfde bewerking wordt herhaald met:
50 jijiF
= 50 fifiB
100 \iixF
= 100/x/iF
50 + 100/x/xF
in parallel
= 150/x/xF
200 /x/xF
= 200 /x/xF
200 + 50 /x/xF
in parallel = 250 /x/xF
»
= 300/x^xF
100 -!- 200 /x/xF
50+ 100+ 200 /x/xF
»
= 350 ,x,xF
200 + 200 /x/xF
»
= 400 /x/xF
50 + 200 + 200 /x/x F »
= 450 /x/xF
100 + 200 + 200 /x/xF »
= 500/x/xF
Aldus verkrijgt men 10 verschillende ijkpunten wat volstaat om de
ijkkromme van C te teekenen. Indien de capaciteit van dezen conden82

sator lineair toeneemt zal de ijkkromme tusschen 10 en 90 graden even
eens lineair •verloopen, hierdoor worden de metingen veel vereenvoudigd.
TOEPASSINGEN.
Het ïnj e t e n van capaciteiten.
Spoel Lc wordt ingeschakeld door kortsluiting van klemmen 5 en
10 ; draaicondensator C wordt op maximum capaciteit ingesteld.
Men zoekt het resonantiepunt met behulp van den oscillator. Ver
volgens wordt den te meten condensator verbonden met klemmen 3 en
4. Daardoor verandert de frequentie van den kring en de naald van
den galvanometer gaat terug tot 0.
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Fig. 52. — Plaatje met contactbusjes (achterzicht)
A— kunstantenne — B == naar plaat 6K-7.
Om dén kring terug af te stemmen dient vanzelfsprekend de capa
citeit van C verminderd te worden en wel met een bedrag dat gelijk
is aan de capaciteit van den bijgeschakelden condensator.
Indien, voor het verkrijgen der afstemming, condensator C moest
worden terug gedraaid tot op punt 60 van de afstemschaal, m.a.w. tot
in een putnt waar de capaciteit bv. nog 325 /i/xF bedraagt dan is de
onbekende capaciteit C* gelijk aan 500 — 325 = 175 /x/xF.
Indien de te meten condensator een hoogere capaciteit dan 500 /x/d?
heeft, schakelt men hem in serie met een anderen, op voorhand geijkten.
condensator Cx en het geheel wordt verbonden tusschen de klemmen
3 en 4. De resulteerende capaciteit van het stelsel is dan':
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cr = Cvcx.-J- cCt
waaruit men de waarde van Cx kan afleiden vermits Ct bekend en Cr
gemeten is.
Q.Cr
Cx =
C, ---Cr
Mocht men er de voorkeur aan geven Cx te verkrijgen door een
rechtstreeksche lezing, dan is het noodig het apparaat te ijken als capaciteitsmeter door gebruik te maken van dezelfde combinatie capacitei
ten als gebruikt .werd voor het ijken van C (zie hooger).
Men zal aldus voor C twee schalen verkrijgen zooals in fig. 53 en
het volstaat dan Cx te verbinden tusschen de klemmen 3 en 4 terwijl
men de waarde van Cx dan rechtstreeks kan aflezen op de afschermschaal van C.
Verg ellijlk einde meting vam capaciteiten.
Om een heel lot vaste condensatoren te ijken bepaalt men de
gewenschte waarde op de afstemschaal van den draaicondensator en
aan beide zijden van het ijkpunt plaatst men een index die de toegelaten
toleranties aaüngeeft.
Het volstaat dan al de condensatoren achtereenvolgens te controleeren en die stukken terzijde te leggen welke buiten de vooraf gestelde
capaciteitsgrenzen vallen.
Meting der zelf inductie.
Om de zelfinductie van een spoel te bepalen wordt deze verbon
den met de klemmen 8 en 9 terwijl de kimmen 1 en 2 alsmede 10 en 15
worden kortgesloten. De aldus verkregen kring is schematisch voorge
steld in fig. III van de tabel.
Condensator C wordt op maximum gesteld en men zoekt het resonantiepunt met behulp van den draaicondensator van den oscillator.
Nu kent men eenerzijds de waarde van C uit de ijkkromme en
anderzijds de frquentie waarop de meting geschiedt en die vanzelfspre
kend die van den generator is; het is dan gemakkelijk Lx eenvoudig
te berekenen uit de formule van Thomson :
X2 = kLC

dus

k heeft een waarde van 3600 wanneer
L in /iH en C in 0,001 fiF.
Men heeft verder
L =

L =

X2

kC

X uitgedrukt wordt in meter,

X2

1,8852 C

met L in /xH en C in wF.
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L =

X*

602 C
met L i*i /xH en C in 0,001 /xF.
De aldus voor L gevonden waarde is de schijnbare zelfinductiecoëfficient van de spoel want men heeft geen rekening gehouden met
de eigencapaciteit van de spoel en met de woekercapaciteiten van het
apparaat.
Stelt men deze verschillende capaciteiten gelijk aan C0 dan kan
men de werkelijke zelfinductie berekenen uit de formule
L =

X2

k(C+Cp)

Hiermede maakt men een fout die grooter is naarmate de verhou
ding C0/C hooger is ; daarom verdient het de voorkeur, C zoo groot
mogelijk te nemen bij het uitvoeren dezer metingen.

j-

i

Fig. 53. — Schaalverdeeli-ng van C.
Om nauwkeurige resultaten te verkrijgen moet men dus rekening
houden met C0 en in dit geval voert men een dubbele meting uit voor
twee verschillende waarden van C, hetzij dus voor Q en C2. waarmede
twee verschillende golflengten overeenstemmen.
Men verkrijgt dus achtereenvolgens :
Xi2 = kL (Q + C0)
X22 = kL (C2 + C0)

(1)

(2)
85

!

waaruit men afleidt :

i

Ax2

kL

a22
kL

= Cx - c2

en dus:
V-V w -1
Q —C2 ^ k
anderzijds kan men C0 verkrijgen uit de vergelijkingen (1) en (2):
L=

(h)* — C° + C2
Ai

*'

C0 + C;

waaruit

i

A,

C2 - (é)= c
C„ =

(±y - i
Ai

Voorbeeld:

.?

zij
Cx = 480 ixjxF
Co = 280 ixfiF

en
\x — 687 m
Ao == 554 m.
Men heeft:
Ax2 — A,*
1
6872 — 5542
1
L = Q —C2 X k “0.48 — 0.2T *36ÖÖ~~± 181 ^
Meting der wederzijdsclie inductie.
De meting van de wederzijdsche inductie M tusschen twee spoelen
met zelfinductie L en Lj kan zeer eenvoudig gebeuren als volgt:
De twee spoelen worden met de twee einden tegen elkaar gemon
teerd m.a.w. in serie geschakeld en men meet volgens de hierboven
aamgegeven wijze de totale zelfinductie van de twee spoelen.
Zijn beide spoelen in dezelfde richting gewikkeld dan heeft men :
L2 = L + Lj + 2M
door een der spoelen om te keeren, of eenvoudiger door de verbindin• gen van één der spoelen om te wisselen verkrijgt men een totale zelf
inductie
L3 = L + Lx — 2M
waaruit :
L2 — L3 = 4M.
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en
M =

4 - l3

4
Op deze wijze kan men dus de koppeling van oscillatorspoelen,
antennespoelen, koppeltransformatoren meten.
Vergelijkende meting van spoelen, (Ijken van spoeden)
Dit staat gelijk met het ijken van H.F.-spoelen en hiervoor is niet
noodzakelijk de kwantitatieve bepaling van hunne karakteristieken noodig; in de practijk is het hoofdzakelijk van belang, spoelen te verkrijgen
die onderling nauwkeurig gelijk aan elkaar zijn en ook gelijk aan een
ijkspoel waarvan de constanten op voorhand in het laboratorium bepaald
werden. De ijkspoel wordt eerst op het toestel aangesloten terwijl con
densator C op maximumcapaciteit ingesteld wordt. Men zoekt het resonaintiepunt, of m.a.w. den maximum uitslag van den voltmeter door de
frequentie van den generator te wijzigen. Dan heeft men slechts de
ijkspoel te vervangen door de te onderzoeken spoel of spoelen en na te
gaan of de resonantie juist overeenstemt met de positie van den con
densator.
Voor zoover de spoelen een identische eigencapaciteit bezitten kan
men daaruit de gevolgtrekking maken dat ze ook gelijke zelfinducties
hebben. Voor nauwkeurige metingen is het alleszins noodig de controle
op twee verschillende frequenties uit te voeren, alleen dan kan men
rekening houden met de eigencapaciteit.
Daartoe neemt men een eerste frequentie zóó dat resonantie op
treedt voor een lage waarde van C en de tweede daarentegen zóó dat
ze overeenstemt met bijna de maximumwaarde dezer capaciteit. Indien
de regelingen paarsgewijze overeenstemmen dan zijn de twee spoelen
identisch wat hunne zelfinductie en hunne eigencapaciteit betreft.
Bovendien heeft de resonantiemethode het voordeel dat men de
verliezen der kringen kan schatten: de amplitude van den naalduitslag
van den voltmeter is inderdaad afhankelijk van de kwaliteit der spoel,
en daar de in den kring geïnjecteerde spanning onveranderlijk blijft, zal
de spanning aan de klemmen, die overigens door den voltmeter wordt
aangegeven, alleen afhankelijk zijn van de kwaliteit van den kring.
Bijgevolg zullen de verliezen in de te controleeren spoel lager, gelijk of
hooger zij«n dan die van de ijkspoel naarmate de uitslag van de volt- ^
meternaald kleiner, gelijk of grooter is dan die welke men verkrijgt
met de ijkspoel. Anderzijds dient aangestipt te worden dat met gekop
pelde kringen (atotenne, spoelen, koppeltransformatoren), de aan de
secundaire heerschende spanning niet alleen afhankelijk is van de kwa
liteit der spoelen, maar ook van den koppelingscoëfficient en de wederzijdsche inductie van beide wikkelingen. Indien bijgevolg de meting der
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spanning aan de secundaire klemmen identische aanwijzingen verschaft
en indien dezelfde meting, uitgevoerd met de primaires, verschillende
metingen geeft, kan men daaruit besluiten dat de koppelingscoëfficient
van de te onderzoeken spoel verschilt met die van de ijkspoel.
Indien men anderzijds de waarden van R en Z kent voor de ijkspoel,
is het eenvoudig om de kwaliteit of den H.F.-weerstand der wikkeling
te controleeren ; de uitslagen der voltmeternaald zijn inderdaad even
redig met de impedantie van den kring op de resonantiefrequentie m.a.w.
evenredig met
L
RC
en daar L en C identisch zijn voor de twee spoelen volgt daaruit dat
de twee op den voltmeter af te lezen spanningen omgekeerd evenredig
zijn met den weerstand der spoelen. Hetzelfde geldt voor de kwalitit
2 7T f L
R
van de spoel.
Vronderstellen wij even dat men voor de ijkspoel (S = 250) een
uitslag van 500 /xA en voor de te onderzoeken spoel een uitslag van
400 fiA verkrijgt, daln is de kwaliteit:
250 X 400
= 200
500
Deze metingen hebben echter geen zin indien de zelfinducties van
beide spoelen niet gelijk zijn, indien de bekrachtigingsspanning niet con
stant blijft en wanneer de afwijkingen der voltmeternaald niet evenredig
zijn met de aan de klemmen van den kring opgewekte spanningen.
Meting van de diëlectrische constante.
Men handelt zooals reeds beschreven bij de bespreking van de
dynatron, m.a.w. tusschen de klemmen 3 en 4 wordt een condensator
aangesloten bestaande uit twee stevige platen waartusschen een stuk
van de te bestudeeren stof wordt geplaatst.
Men meet eerst de capaciteit welke men verkrijgt met het diëlectricum, men verkrijgt b.v. Cd, men neemt vervolgens de isoleerstof weg
en met de platen op denzelfden afstand van elkaar voert men een nieuwe
capaciteitsmeting uit. Men verkrijgt dan bv. Ca.
De diëlctrische constante is dan
■ , 11,3 (Cd — Ca)e
K = 1 +
S
S is de oppervlakte van het diëlectricum in cm2, e is de dikte in:
cm, Cd en. Ca zijn de twee gemeten capaciteiten uitgedrukt in /qu,F.
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Het bepalen van resonantiekr onunten.
De resonantiekromme van een kring bestaande uit een spoel L in
parallel geschakeld met condensator C en die een H.F.-weerstand R
heeft, is de kromme die men verkrijgt in een coördinatenïstelsel met de
frequentie als abscis en de verhouding tusschen de spanning V aan de
klemmen van den kring op de betreffende frequentie en de spannïng.
Vnas van de resonantiefrequentie als ordinaat.
Deze kromme heeft zeer veel belang bij de studie van trillingskringen, m.a.w. bij het ontwerp van radiospoelen.
Hiermede kan men o.a. de kwaliteit van den kring alsmede de
belangrijkste karakteristieken bepalen.
Om deze meting uit te voeren wordt de spoel aangesloten op klem
men 8 en 9 terwijl de klemmen 1 en 2 alsmede 10 en 15 worden kortgsloten. De aldus verkregen kring is voorgesteld in fig. III van de tabel.
De spoel wordt met de lamp gekoppeld over een koppelcondensator
van 5 /jifjjF en wordt met de klemmen van den voltmeter in parallel
aan den condensator C verbonden.
Men zoekt het resonantiepunt met de capaciteit van den oscillator
en met behulp van potentiometer P regelt men de H.F.-spanning zoo
dat men een maximumuitslag, b.v. 500 /xA, op den galvanometer ver
krijgt.
Vervolgens, zonder condensator C en potentiometer P aan te
raken, verschuift men achtereenvolgens de frequentie van den generator
sprongsgewijze, telkens met 1 kHz. bv.
Men doet dit links en rechts van den oorspronkelijken resonaaitiestand en men noteert voor elke nieuwe positie den uitslag van de naald
van G.
De resultaten worden genoteerd onder den vorm eener tabel als
volgt:
Frequentie

1
I
.
'
L

445
446
447
448
449
fr = 450
451
452
453
454
455

Naalduitslag op G

V
Vmax

50 fiA
85 jiA
HO fiA
240 /xA
400 pA
500 fiA
400 [iA
240 nA
140 fiA
85/xA
50 /xA

0.1
0,17
0,28
0,48
0,8
1
0,8
0,48
0.28
0.17
0,1
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Uit deze gegevens kan men de resonantiekromme van fig. 54 teekenen.
Meting van de kwaliteit.
Om de kwaliteit van een kring te meten gebruikt men altijd de
schakeling van fig. III uit de tabel.
De generator wordt geregeld op de vastgestelde frequentie en nadat
men het resonantiepunt verkregen heeft door de variabele capaciteit C
te bedieneif, regelt men de H.F.-spanning om een behoorlijken uitslag op
den galvanometer, b.v. 400 /.iA te verkrijgen.

kHz

1

7

6 5
Vmax

4

3

2

12

1
- -

+

3

4

5

6

7

0.9
0.8

0.7
0.6

0.5
0,4
0.3

Vmax
2

i

\

t

i

V

0.2

.

0.1

■

O

450

Fig 54

Fig. 54. — Resonantiekromme van een sperkring.
Zonder afstemcondensator C of den potentiometer aan te raken,
verschuift men vervolgens de frequentie van den oscillator sprongsge-wijze aan beide zijden van het resonantiepunt om een verzwakking vafa
3 decibel te verkrijgen. Dit stemt overeen met een nieuwe lezing van
1
= 280 /xA (fig. 55).
400 X
V2
Men heeft dus :
de resonantiefrequentie fr overeenstemmende met 400 /xA
»
280 /xA
de verschoven frequentie fx < fr
280 jxA
de verschoven frequentie f2 > fr
Men bepaalt de kwaliteit van den kring uit de formule :
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l

:

=

r
:
t

X =

i

f. - ft
en wanneer men f2 — f, = 2Af stelt, heeft men :

X =

;

f.

2Af
De meting van f, en f2 kan ook uitgevoerd worden voor een ver
zwakking van b.v. 6 decibel en dan heeft men (fig. 56):

.

.

1

■i

Fig. 55a. — Meting van den kwaliteitsfactor door variatie der frequentie. ’
\
waaruit:

X = (

fr
f. - ft
2

V 3

r (1)

_• •
4

Nu is
Af =

fa — ft
2
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dus
fr
V3
Af * 2
Door dete meetmethode bepaalt men dus £ _ met de resönantiekromme van den kring in functie van de frequentie, maar het is even
gemakkelijk deze kromme te bepalen in functie -van capaciteit C.
Men verkrijgt dan een capaciteit Cr op de resonantiefrequentie en
twee andere capaciteiten, de eene kleiner : Cp de andere grooter : C2,
waaruit men de kwaliteit kan bepalen als volgt:
1
V
= 0,707 (fig. 56).
Vuinx
V2

£=

Fig. 55b. — Meting van den kwaliteitsfactor door variatie der frequentie.
Hier werkt men met een vaste frequentie en er wordt slechts gebruik
gemaakt v^n de variabele capaciteit van den kring.
Men verkrijgt aldus drie capaciteitswaarden als volgt:
de resonantiecapaciteit Cr overeenstemmende met 400 jxA
»
de capaciteit Q < Cr
280 /xA
»
280 fiA
de capaciteit C2 > Cr
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waarmede men R kan berekenen uitgaande van de volgende vergelij
king :
R =

C2 - Cx

4tt f Cx C2
Om de kwaliteit te verrkijgen gaat men uit van de formule
2 =

27r f L

R

dus
47rf Cx C2
(2)
Co — c
daar Cx en C2 op weinig na gelijk zijn aan Cr althans voor goede krin
gen heeft men bij benadering :
C, C2 = Cr2
en vergelijking 2 kan dan onder de volgende benaderingsvorm geschre
ven worden
2 = 2tt f L X

S = 2 X VPLCr(-^~)
Anderzijds heeft men in het resonantiepunt:
1

27r f L —

27T f Cr

= 0

bijgevolg is
4tt2 f2 L Cr = 1
waaruit
2 =

2 Cr

C - Q
Indien men nu C2 — Cx = 2aC, heeft men :
2 Cr
Cr
2 AC
AC
Hierbij valt op te merken dat deze benaderingsuitdrukking alleen
geldig is voor goede kringen. Ze kan niet diefren voor middelmatige
of slechte kringen.
2 =

:

BEMERKING.
Bij deze methodes speelt de fjqequentievariatie of de variatie van de
capaciteit een belangrijke rol en men dient ze nauwkeurig te meten wil
men bruikbare resultaten verkrijgen. Teruggaande na formule (1) kan
men vaststellen dat de kring vastgesteld op een resonantiefrequentie van
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-000 kHz. en een kwaliteitsfactor van 250 de frequentievariatie Af =
f2 — fr of fr — fi = 3,5 kHz bedraagt. Want
V3
1000
= 250.
1003,5 — 996,5
' 2
2
indien men op de variatie der capaciteit werkt, bedraagt het verschil
C slechts 1,2 /qxF. Want
2.300
= 250.
301,2 — 298,8

:

j

»

:
;.

i-

f
‘

!

i

Fig. 56. — Meting van den kwaliteitsfactor door capaciteitsvariatie.
In het eerste gerval volstaat reeds een leesfout van 0,05 %, m.a.w.
van 0,5 kHz ongeveer op fa of f2 om een veel lageren kwaliteitsfactor
te verkrijgen. Men heeft inderdaad :
2 t=

1000
1004 —996,5
2

V3
= 230.
2

fa

i

X

i

f

V

in plaats van 250.
In het tweede geval geeft een afwijking van 0,25 /i/xF
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2 =

2X300
= 226
301,45—298,8

ongeveer, in plaats van 250.
Doet men den meetgenerator met den hulpgenerator interfereeren
en telt men de hoorbare interferenties met ee&i geijkte L.F.-generator
dan kan men frequentieafwijkingeri van minder dan 100 Hz. schattea
en zoodoende een zeer goede nauwkeurigheid verkrijgen.
Meting van den H. F. - weerstand.
Om den H.F.-weerstand van een kring te bepalen meet men eerst
2 door een der hierboven beschreven methodes. Wanneer men L en f
kent kan men daaruit R berekenen. Men heeft inderdaad :
2tt f L
2 =
R
waaruit
2-n f L
R =
2
Indien ook de zelfinductie L van de spoel onbekend is, volstaat het
C en f te kertnen om R te bepalen.
Op het resonantiepunt heeft men inderdaad :
1
2tt f L =
2?r f C
waaruit
1
L =
4tr2 f2 C
Indien men nu deze waarde van L in de hierbovenstaande uitdruk
king voor R brengt, verkrijgt men
1
R =
2?r f C 2
Men kan R eveneens rechtstreeks meten, met de schakeling. van
fig. V uit de tabel waarin de elementen L en C in serie verbonden zijn
met de klemmen van den voltmeter; in dit geval heeft men bij resonantie
2?r f L = 2?r f C
de impedantie van het stelsel heeft een; minimum bereikt dat gelijk is
aan den H.F.-weerstand van den kring.
Men heeft
Z = R en V = IR.
Alles verloopt alsof men tusschen A en B een zeer lagen weerstand
had ingeschakeld; in het resonantiepunt is dus de spanning over A B
minimum. Op dit oogenblik maakt men den seriekring LC los om hem
te vervangen door een weerstand R die zoo geregeld wordt dat dezelfde
lezing op den voltmeter verkregen wordt.
De H.F.-weerstand van den kring, m.a.w. R HF is dan ten naaste
bij gelijk aan weerstand R.
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Om deze meting uit te 'voeren wordt de spoel aangesloten over
klemmen 9 en 14, terwijl 1 en 2 worden kortgesloten. De generator
wordt ingesteld op de voorafbepaalde frequentie en men regelt P zóó
dat men- een maximumuitslag op den galvanometer verkrijgt.
Met behulp van C stemt men af en men leest opnieuw den voltmeter af, b.v. 100 fxA. Nu wordt de spoel losgemaakt en met de punten
8 en 9 verbindt men een inductie- en capaciteitsvrije weerstand die
bijgeregeld wordt tot men weer een naalduitslag van 100 [J.A verkrijgt.
Men heeft dan bij benadering
Rhf
R>

:

‘

Fig. 57
Vergelijkingsweerstand R dient zoo gebouwd te zijn dat de waarde
geheel onafhankelijk is van de frequentie.
Dergelijke weerstanden worden gewikkeld op een, dun mica plaatje
met dunne weerstanddraad uit een materiaal met zeer hoogen specifieken weerstand. Indien men aldus hetzij door rechtstreeksche of onrechtstreeksche meting X, R, en L verkregen heeft en als men f en C kent,
kan het volgende gemakkelijk berekend worden:
De impedantie van den kring op het resonantiepunt
4tt2 f2 L2
L
X
Z =
= 2irl LX =
R
RC
27rfC
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het decrement van den kring, d.i. het omgekeerde van den kwaliteitsfactor :
R
d =
2?r f L
de tijdconstante
2L
e =
R
Getallenvoorbeeld.
Hernemen we den kring die gediend heeft voor het bepalen der
resonantiekrommen van fig. 54.
L = 700 fxH
C = 180 maF
fr = 450 kHz
en trachten we het volgende te bepalen :
1) de kwaliteitsfactor,
2) de H.F.-weerstand,
3) het decrement,
4) de impedantie,
5) de tijdconstante.
Het frequentieverschil 2Af bedraagt voor een verzwakking van 6
V max ^
2Af = 3,9 kHz
decibel (
Af = 1,95 kHz
2 '
waaruit
fr
V 3 _ 450
. 0,866 = 200 ongeveer.
Af ' 2 ~~ 1,95
Men kan dan bepalen :
de impedantie van den kring
Z = 2n( LX = 6.39.450 . 103.700 . 10~6 . 200 = 400.000 « ong.
de H.F.-Werstand
6,28.450 . 103.700.10-*8
2ir f L
= 9,9 a
R =
200
X
het decrement
9,9
R
= 0,005.
d =
2-7T f L
6.28.450.103.700.10“°
de tijdconstante
1.4
2L
2.700.10™6
seconde.
= 0,00014 =
e=•
10.000
9.9
R
X =

Metingen aan gekappeldie kringen.
M.F.-transformatoren.
In fig. 58 zien we een primairen kring met karakteristieken L1 Cx Ri
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wederzijds gekoppeld met den secondairen L2 C2 R2.
Daar de koppeling zuiver electromagnetisch is heeft men :
M
k =
en M = k V Lt L2
V L, L2
k is de koppelingscoëfficient van wederzijdsche inductie.
Een koppelinsindex n wordt berekend uit de formule :
k
n
V dx d2
waarin k de koppelingscoëfficient is terwijl dx en d2 de resp. decrementen der twee kringen zijn.
Men heeft nog :
2?r f M
n
V
R2

o

L°

S
V
V
V

o
o

I

v

ri
O

;

Lz

c2mr

r ^

Fig58

Fig. 58. — Kringen met vaste frequentie — Electromagnetische koppeling
De kringen hebben resp. een impedantie
Li
en
Z1 = R, Q
- Za

l2

R2 c2

I

de totale impedantie van een kring, die alleen in aanmerking komt om
de versterking te meten is:

zd =

kt

v z, z2

*

Zd is de dynamische impedantie en KT is de transmissie coëfficiënt
waarvan de waarde berekend kan worden uit de formule :
n
K_
=
T

l + n2

Teekent men de karakteristiek >van KT in functie van n (fig. 59)
dan stelt men vast dat de transmissiecoëfficient door een maximum loopt
bij n = 1, m.a.w. voor critische koppeling.
Is n > 1 dan noemt men de koppeling vast, men zegt daarentegen
dat ze los is voor n < 1.
:
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BEMERKING.
Wanneer de primaire en secundaire kringen identisch zijn, wat het
in de practijk meest voorkomende geval is, dan heeft men :
Li
L2 = L
Rx = R2 = R
Cj = Co = C
dx = d2 = d

zx = z2 = z

waaruit men besluit:
M
k = —
L

M = kL

n

k
d

2tt f M
R

en Zd = K.f Z

Fig. 59. — Transmissiekromme in functie van den koppelindex.
STUDIE VAN DE KOPPELING.
De meting bestaat in het teekenen der resonantiekromme van den
transformator voor verschillende koppelingsgraden tusschen La en L2.
Op de primaire wordt een wisselspanning met variabele frequentie
en met constante amplitude aangelegd eri men volgt op den voltmeter
de aan de secundaire klemmen heerschende spanning, voor frequenties
die boven en onder de resonantiefrequentie varieeren en voor koppe
lingen tusschen Lj en L2 gaande van zeer vast tot zeer los.
Vaste koppeling.
Voor een koppelingsgraad n > 1 en voor een juiste afregeling van
beide kringen vertoont de kromme twee toppen van gelijke hoogte.
Dergelijke maxima treden op voor elke waarde der koppeling, op
frequenties die nagenoeg evenveel verschillen van de resonantiefrequentie waarbij dit verschil grooter wordt naarmate de koppeling vaster
is (fig. 60).
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De critische koppeling voor n = 1 stemt overeen met de maximumspanning, waarvan men kan aantoonen dat de in het resonantiepunt
verkregen spanning nagenoeg gelijk is aan 2 KtX de referentiespanning.
Veronderstelt men; dus dat den uitslag van de galvanometernaald
•400 fiA bedraagt voor eiken top en 300 pA voor de holte in de kromme
op de resonantiefrequentie, dan heeft men.:
2Kt =
r

300
= 0,75.
4ÖÖ"

Kt = 0.375.
Gebruikt men nu weer fig. 59 dan vindt men :
n = 2,2 of n = 0,45

|
Fig. 60. — Vaste koppeling.
Vermits de koppeling wast is moet n > 1 zijn en men behoudt
bijgevolg
n = 2,2
Anderzijds kan men aantoonen dat de frequenties fj en f2 welke
overeenstemmen met de spanningsmaxima tot de resonantiefrequentie
fr als volgt staat:

100

f1

f,

(1)

—

f2 =

V 1 +k
fr

(2)

V 1 —k
Door aftrekikng verkrijgt men
fr
f2-f
V 1 —k
ma.w.
fi-fx
fr

fr
V 1 +k
■

i

jV 1 + k — V 1 —k

V 1 — k2
vermits (1+k) (1—k) = 1—k2 heeft men met een geringe fout
fa —fx
k =
fr
Dit is dus een zeer eenvoudige methode om de koppelingscoëfficient van twee identische kringen te bepalen die op éénzelfde frequentie zi/n afgestemd : het volstaat de resonantiekromme van den trans
formator te bepalen, de frequenties te noteeren voor dewelke de maxima’s optreden en vermits men fr kent, kan men ook k berekenen uit
voorgaande formule.
Anderzijds, zoodra k bepaald is wordt het ook gemakkelijk, Lx en
L, gekend zijnde, de wederzijdsche inductie M te berekenen uit de for
mule
M = kVL1L2
Critische (koppeling.
Verwijdert men de spoelen verder van elkaar, dan vermindert de
koppelingscoëfficient en( de wederzijdsche inductie, de twee maxima
komen dichter bij elkaar en de centrale inzinking wordt kleiner, ten
slotte wordt voor een zekere waarde van k de kromme zooals die van
fig. 61 dit is met een platten kop.
Dan is de transformator op de critische koppeling, de uitslag van
den galvanometer bedraagt 400 /xA en men heeft
400
= 1.
2 K
T
400
Kt = 0,5 et n = 1.
Het is voor deze waarde vali de koppeling (n = 1) dat men de
hoogste spanning aan de secundaire klemmen verkrijgt; de kritische
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koppeling is dus de optimumkoppeling die overeenstemt met het beste
rendement van den transformator. Wanneer n = 1 dan heeft de wederzijdsche koppeling een waarde die voldoet aan de volgende vergelijking
4tr2 fr2 M2

(1)
T=
Rl
Het is de critische wederzijdsche inductie, waarmede de coëfficiënt
der koppeling kc overeenstemt.
2tt fr Lx

Indien Xx en X2 de kwaliteitsfactoren zijn :

Rx
van L, en L2 in het punt van resonantie, dan heeft men :
2ir fr Lo
2tt fP Lx
en R2 =
Rx =

2tt fr L2
en

Ro

s2

Sx

Fig. 61. — Optimumkoppeling.
brengt men nu de waarden van Rx en R2 in de vergelijking (1) die de
waarde van Mc heeft, dan vindt men :

Mc
VLx L2
102

1

V x, x2

:

en daar

Mc

de coëfficiënt der critische koppeling is heeft men:

V Lx L2
1

k =

22
Doorgaans hebben de primaire en secundaire van een middenfrcquentietransformator volkomen gelijke karakteristieken.
Lx = L2 ; Rx = R2 en bijgevolg
= S2.
Daaruit leidt men af
1
1
k =
2tt f L
2
R
en de critische koppeling beantwoordt aan de gelijkheid:
kc 2ir f L
= 1
R
Indien de transformator optimum gekoppeld wordt dan kan de selec
tiviteit als volgt worden uitgedrukt:
Emax

2tt (f2--- Ij)

■r +1

R/L
EAf
of indien men x gelijkstelt aan de volgende uitdrukking
x =

fr
2

S =

V 4 + x4

1

v.+i-

indien de kringen identisch zijn dan is
«= 2* en
= x2.
Doet men de selectiviteitsmeting op 6 decibel (de helft van den
uitslag op den voltmeter), dan heeft men bijgevolg
2tt (f2-fa)
■V + 1
R/L
Men verkrijgt dadelijk R/L en daar men 2tt f L kent, kan men de
kwaliteit van den transformator bepalen :
2TT f L
2d —
R
Losse koppeling.
Ontkoppelt men nog verder dan de critische koppeling om n < 1
te maken, dan wordt de resonantiekromme nog scherper, terwijl de

2 = */ x t
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secundaire spanning vermindert (fig. 62), en inplaats van 400 /xA ver-,
krijgt men b.v. 360 /xA
360
2 KT =
= 09 en KT— 0,45
400
Vergelijkt men met de kromme van fig. 59
'n = 0,65
of
n = 1,65.
Daar het een losse koppeling betreft neemt men vanzelfsprekend
n = 0,65.

Fig. 62. — Losse koppeling.

!

Voorbeeld:
Nemen we een M.F.-transformator met ijzerkern en met twee identische kringen :
L = 700 /xH
C = 180 /x/xF
2 = 200
f = 450 kHz.
R = 9,9 fi
Men begint met eiken kring nauwkeurig te regelen op 450 kHz.
Vervolgens maakt men de koppeling tusschen de twee spoelen variabel
met behulp van de eene of andere mechanische inrichting. Een der spoe
len staat b.v. vast op een bakelietplaatje waarover een ander smal plaat
je, dat tevens de tweede spoel draagt, kan worden verschoven (fig. 63).
Het tweede lange smalle plaatje is verdeeld zoodat men recht
streeks de afstand tusschen de twee spoelen kan meten.
104

■

=

"n

— 40

40—=

=-30

30—

IQ

O)

— 20

m.m

20—

Q
L

Fig. 63. — Mechanische inriching voor de studie der koppeling.
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De transformator wordt verbonden met de klemmen 6, 7, 8 en 9.
Men neemt de resonantiekromme op voor verschillende koppelings’graden tusschen de twee spoelen en men begint met vaste koppelingen
die men geleidelijk vermindert. De resultaten worden onder den vorm
van tabellen genoteerd.

r

KROMME
G in ^xA

450
449
448
447
446
445
444
443
442

325
535
375
400
450
500
450
250
85

451
452
453
454
455
456
457
458
Kromme
Kromme
Kromme
Kromme

V
Vmax

Uitslag van

4

II
III
IV
V

0.65
0,67
0,75
0,8
0.9
1
0.9
0,5
0,17

500 — 400 — 500
500 — 475 — 500
500
450

0,8
0,95
I
0,9

Teekent men de frequentie aan als abscis en de verhouding
V

Vmax
als ordinaat dan verkrijgt men de krommen van fig. 64.
Daaruit blijkt:
Kromme
I
II
III
IV
V

Afstand tusschen
de kernen
D in mm
20
27.5
35
42
47,5

2K

T

0,65
0,8
0,95
I
0,9

K

T

0,325
0,4
0,475
0,5
0,45

n

f.

2.7
2
1,4
I
0,625

!

Met deze gegevens kan men krommen trekken die de variatie van
den koppelingsindex van den transformator voorstellen in functie van
den afstand tusschen de twee kernen (fig. 65).

■
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Men kan eveneens bepalen :
KROMME I.
Koppelingscoëfficient
455 _ 445
k =
= 0,022
450
Coëfficiënt van wederzijdsche inductie
M = kL = 700 X 0-022 = 15,54 ,«H.

Vmax

450Kc

0,9
0,6

07
0.6
0,5

0,4

0,3
Q2
0,1
0
90765432101

23*5676 ?

Pig, 64. — Verloop der rcsonantiekromme met verschillende koppelingsindcxen.
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KROMME II.
k =

453 — 447
= 0,0133
450

en
M = 700 X 0,0133 = 9,3 ^H.
KROMME IV.
Veronderstellen we dat kromme IV die is van de critische koppe
ling dan heeft men :
1
1
kc =
= 0,005.
v St s2
V 200.200
De coëfficiënt der critische wederzijdsche inductie is :
Mc = kcL = 0,005 X 700 = 3.5 /*H.
Doet men een selectiviteitsmeting op 6 decibel dan verkrijgt men :

2 = s/1 [

(f2 — fj)
■y + i
R/L

en op de kromme leest men af:
f2= 453,2 kHz en f, =* 446,8 kHz
waaruit :
2tr (453,2. 103 — 446,8. 103)
V + 1
R/L
12.800 TT
12 = (
)4
R/L
12.800 7T
1,86 =
R/L
12.800X3,14
R/L ='
= 21.400
1.86
Daar de resonantiefrequentie 450 kHz bedraagt is de kwaliteitsfactor van den transformator :
^
2tt.450.103
132 ongeveer.
Sd =
21.400
Mefa kan eveneens de impedantie der kringen berekenen op het
resonantiepunt

2 = V|[

Kromme
I
II
III
IV
V
1.08

K

T

0,325
0.4
0,475
0,5
0,45

Zdt=K Z
T

130.000 0
160.000 0
190.0000
200.000 O
180.000 0

—I

i

t

Kent men Zd, dan kan men de versterking van den trap (lamp +
transformator) bepalen.

G =

kZd

p + Zd
k = de versterkingsfactor en p is de inwendige weerstand van de
lamp.

Fig. 65. — Kromme der variatie van n (koppelingsindex) in functie van D
(afstand tusschen de kernen)
Stelt men dus de spoelen in op 42 mm afstand (critische koppeling)
en schakelt men den aldus verkregen transformator na een pentode
6K7 voor dewelke k = 1000 ongeveer en p = 600.000 X) dan verkrijgt
men
1000X200.10s
= 250.
G =

600.10H-200.103
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Meting aan magneetkernen.
De effectieve permeabiliteit is afhankelijk van de meetkundige vor
men van de kern em van het type der spoel. Voor zeer goede kernen
rolkernen en gesloten potkernen) kan ze drie, vier en zelfs meer bereiken.
Indien /x de permeabiliteit is, L de zelfinductie der spoel zonder
de kern dan wordt de zelfinductie met kern:
-

Lx

1' jxL

De effectieve permeabiliteit is dus de verhouding tusschen de zelfinducties met en zonder ijzerkernen.
Om de effectieve permeabiliteit te bepalen volstaat het bijgevolg
de zelfinductie van de spoel met kern te meten, men verkrijgt dan Llt
vervolgens meet men de zelfinductie van de spoel zonder kern, men
verkrijgt L en men berekent:

I

4
L
Metingen ja a n

afschermingen.

Een „afscherming heeft dezelfde werking als een met de spoel
gekoppelden kring; er worden stroomen in geïnduceerd, deze vloeien
door de massa der afscherming en het veld opgewekt door deze stroo
men verzwakt, of vernietigt het veld van de spoel. Dit resultaat wordt
overigens slechts bereikt wanneer de dikte der afscherming voldoende
is en wanneer de geleidbaarheid van het metaal waaruit de afscherming
vervaardigd werd, goed is (koper-aluminium). Door een spoel af te
schermen wordt de zelfinductie van deze spoel verminderd terwijl hare
eigencapaciteit verhoogt.
Plaatst men bv. een spoel met zelfinductie L in een afscherming
dan wordt de i zelfinductie Lx minder groot.
Verwaarloost men de capaciteitsvariatie dan heeft men :
Lx =HL( 1 — K).
K is een factor die afhankelijk is van de spoel en van de afscher^
ming. Samen met deze verandering der zelfinductie stelt men een verhooging van den H.F.-weerstand «vast, m.a.w. een vermindering der
kwaliteit van de spoel. Deze verschillende invloeden zijn des te sterker
naarmate de afscherming dichter bij de spoel komt en naarmate de
geleidbaarheid van het metaal der afscherming minder goed is.
Het meten van K is zeer gemakkelijk; men werkt zooals voor het
meten der zelfinductie, dus meet men eerst L zonder afscherming, ver-

!
;
:
!

110

i

volgens Lx met afscherming, daaruit berekent men
Lx
K = 1------^
L
Is de afscherming goed ontworpen en uit goed geleidend materiaal
vervaardigd, dan kan men factor K tot een zeer geringe waarde her
leiden en men verkrijgt dan een afgeschermde spoel waarvan de kwaliteitsfactor zeer weinig verschilt met die van de onafgeschermde spoel.
Om verschillende afschermingen te vergelijken, volstaat het deze
achtereenvolgens over éénzelfde spoel te plaatsen en voor L en S- ver
kregen waarden voor elk geval te noteeren.
Men kan aldus den invloed bestudeeren van den aard van het
metaal, van de dikte, alsmede van den doormeter en van den vorm
der afscherming.
Deze metingen kunnen overigens uitgevoerd worden op verschil
lende frequenties.
VERLIEZEN IN CONDENSATOREN.
In condensatoren treden talrijke, vaak belangrijke, H.F.-verliezen
op ; deze verliezen zijn evenredig met het vierkant van de stroomsterkte
door den condensator en zijn in hoofdzaak afhankelijk van :
1) De ohmsche weerstand der verbindingen en der condensatorplaten waaruit reeds de noodzakelijkheid volgt de condensatorplaten te vervaardigen uit goed geleidend metaal;
2) Van de onvoldoende isolatie die hetzelfde effect heeft als een
weerstand geschakeld over de klemmen van den condensator;
3) De diëlectrische verliezen.
De ervaring heeft aangetoond dat de verliezen door diëlectrische
hysteresis evenredig zijn met:
1) de frequentie van den stroom ;
2) het volume van de diëlectrische stof;
3) het vierkant van het electrisch veld ;
dj) met den verliesfactor K, die afkankelijk is van den aard der
isoleerende stof.
Deze factor is kleiner naarmate de diëlectrische stof beter is.
In de tabel hieronder vindt men de waarde van factor K voor
enkele isoleerende stoffen (Mesny).
Om de kwaliteit van verschillende condensatoren te vergelijken
worden ze achtereenvolgens met de klemmen van éénzelfde spoel ver
bonden. Men bekomt aldus een trillingskring waarvan men de kwali
teit meet. Men kan ook eenvoudig de aanwijzingen van den voltmeter
noteeren.
Een eerste meting doet men met den trillingskring-van het appa
raat, d.i. met spoel L en draaicondensator C.
De H F -spanning wordt met behulp van den attenuator geregeld
totdat men een uitslag van 400 [xA verkrijgt; zonder den potentiometer
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Stof

Bakeliet
Presspahn
Gummi
Hout
Eboniet
Mica
Paraffine
Porselein
Hars
Zijde
Glas

K

s

!

95
66
77
60 tot 700
17 tot 23
0,5 tot 1,2
0,8 tot 3
23
2.6'
30
10 tot 23

t

!
i

verder aan te rakenj schakelt men den draaicondensator uit door de ver
binding 10-15 weg te nemen, terwijl men met 8 en 10 een micacondensator van bv. 250 /x/xF verbindt. Men noteert de nieuwe aanwijzing van
den voltmeter bv. 390 ,/xA.
Vervolgens schakelt men een papiercondensator van dezelfde capa
citeit in en men verkrijgt misschien 300 /xA.
Daar de uitslagen van den voltmeter evenredig zijn met den kwaliteitsfactor van den kring en vermits L altijd dezelfde spoel is, geeft de
uitslag van den galvanometer vanzelfsprekend een idee van de belangrijk
heid der verliezen in de verschillende condensatoren en in het hierboven
aangehaalde voorbeeld kan men dus zien dat de verliezen in den micacondensator hooger zijn dan die van den luchtdraaicondensator en dat
ze veel lager zijn dan die van den papiercondensator.
Door deze meting kan men verschillende condensatoren rangschik
ken volgens hunne eigenschappen en is het ook gemakkelijk met zeker
heid de beste condensator uit de reeks op te sporen.
Vergelijkt men bv. meerdere papiercondensatoren vindt men vaak
zooveel verschillende waarden als er condensatoren zijn en over het
algemeen zal men kunnen vaststellen dat de verliezen bij papierconden
satoren veel hooger zijn dan voor micacondensatoren. Daaruit blijkt
hoe noodzakelijk het is in H.F.-werk micacondensatoren te gebruiken
(of luchtcondensatoren) vooral in afgestemde kringen, middenfrequenttransformatoren, filters, enz.
Als voorbeeld geven we hieronder de resultaten van metingen op
M.F.-transformatoren die werden afgestemd met mica- en met papier
condensatoren en waarin dezelfde spoelen gebruikt worden. We ver
kregen :
% — 180
voor micacondensatoren
voor papiercondensatoren
t = 145
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waaruit wel degelijk blijkt welk groot belang de keuze der condensa
toren heeft.
SP OELH OUDERS.
Isoleerende stoffen veroorzaken H.F.-verliezen en dit is niet alleen
het geval wanneer ze als diëlectrische stof gebruikt worden voor con
densatoren maar eveneens wanneer ze zich in de invloedssfeer van een
zeker orgaan bevinden waaromheen een H.F.-electromagnetisch veld
gevormd is.
Dit is o.m. het geval met de diëlectrische stoffen die zich in het
veld eener spoel bevinden (spoelhouders) die oorzaak van min of meer
belangrijke H.F.-verliezen zijn naargelang den aard der gebruikte stof.
Nochtans, bij de radio ontvangst, waar de energie slechts enkele fiW
bedraagt, heeft men kunnen -vaststellen dat deze verliezen slechts gerin
ge wijziging ondergaan volgens de stof waaruit de houders zijn samen
gesteld. Daaruit volgt dus dat men zonder groot gevaar doodgewone
stoffen als geparaffineerd hout, bakelietkarton, geperste bakeliet kan
gebruiken, terwijl speciale isoleerstoffen als trolitul, ameniet steatiet,
practisch slechts een geringe vermindering der verliezen mogelijk maken.
Practische metingen uitgevoerd op een frequentie van 10 MHz.
en met spoelen van ong. 1 /aH leverden de volgende resultaten op :
2 = 190
op hout
S = 190
op bakelietkarton
X = 193
op trolitul
zonder houder (lucht)
t = 200
Zooals men ziet zijn de variaties van den kwaliteitsfactor slechts
gering. Vooral als men rekening houdt met de zeer hooge frequentie
der stroomen. Vanzelfsprekend zullen deze verschillen nog geringer zijn
op lagere frequenties en daaruit volgt dan weer dat de keuze der stof
waaruit de houders bestaan alleen bepaald wordt door de mechanische
en diëlectrische eigenschappen en dat ze dient beheerscht te worden
door de geschiktheid om te kunnen weerstaan aan de uitwendige invloe
den d.i. warmte en vocht.
Daaruit blijkt wel dat speciale stoffen zooals steatiet, ameniet, micalex enz., vanzelfsprekend beter zijn dan hout en karton die bij uitstek
hygroscopische stoffen zijn.
Om een vergelijkende meting der verliezen in de verschillende types
van spoellichamen uit te voeren volstaat het verschillende spoelen te
wikkelen, ééne zelfdragend en de andere gewikkeld op de wikkellichamen die men wil bestudeeren en deze spoelen achterenvolgens in een
trillingskring te gebruiken waarvan men ofwel de kwaliteit meet of de
- H.F.-weerstand..
Vanzelfsprekend moeten deze spoelen volkomen gelijke karakteris
tieken hebben (zelfde draad, zelfde physische afmetingen, even groote
zelfinductie enz.).
* **
113

• * • * <—

HOOFDSTUK VIII.

DE KATHODESTRAALOSCILLOGRAAF
De kathodestraaloscillograaf is een kostbaar hulpmiddel geworden
voor den radiotechnicus; het groote aantal toepassingen van dit apparaat
en zijn eenvoudige bediening maken er een merkwaardig instrument van
waarvan het gebruik thans noodzakelijk wordt zelfs in de meest primi
tieve laboratoria.
De verschillende toepassingen; van de kathodestraaloscillograaf
kunnen in drie groepen onderverdeeld worden :
In de eerste categorie kan men al die bewerkingen onderbrengen
waarvoor geen tijdbasis, m.a.w. geen kipgenerator noodig is.
Dit is onderandere het geval voor de studie van de karakteristie
ken der lampen, zoowel de dynamische als de statische; de studie der
phase-variaties; de studie der isolatoren; der magnetische lichamen; de
vergelijking der frequenties; het opnemen der detectievervorming ; het
ijken der frequenties in absolute waarde enz.
In de tweede groep kan men al die bewerkingen klasseeren waar
de tijdbasis een onafhankelijk verschijnsel is. Dit is o.m. het geval voor
het opnemen der resonantiekrommen van filters, voorselectors, middenfrequentversterkers enz., de weergavekromme van L.F.-versterkers der
luidsprekers, van transformatoren en ten slotte van de zichtbare afstem
ming der ontvangers. Deze laatste toepassing is een der meest belang
rijke voor den radio-technicus.
In de derde categorie kunnen al die bewerkingen gerangschikt
worden waarvoor een tijdas noodig is, b.v. de golfvorm, de studie der
H.F.-spanningen, der vervorming, enz...
Om dus volledig te zijn en om algemeen gebruikt te kunnen worden moet de kathodestraaloscillograaf buiten de Braunsche buis en het
voedingsblok nog een zoogenaamde tijdbasis bevatten die over een' zoo
uitgebreid mogelijk frequentiespectrum functionneert. Dit laatste vooral
om de zeer snelle verschijnselen te kunnen bestudeeren. Bovendien moet
het apparaat nog uitgerust worden met lineaire versterkers die binnen
de grenzen der normale werkfrequenties functionneeren om ook de
zeer zwakke amplitudes te kunnen observeeren.
In fig. 66 geven we het schakelschema van een geschikt apparaat
waarvan de kostprijs niet al te hoog is ondanks het feit dat het alle
nuttige verfijningen bevat en in staat is om dezelfde diensten te bewij
zen als veel duurdere handelsapparaten.
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Het bevat hoofdzakelijk :
een kathodestraalbuis met voedingsblok ;
een lineaire tijdbasis voor een frequentiebereik tusschen 10 en
40.000 Hz. ;
twee onafhankelijk van elkaar functionneerende versterkers, de
eene voor de verticale frequentie en de andere voor de horizon
tale en die bovendien lineair functionneeren op frequenties van
15 Hz tot meer dan 150 kHz ;
een inrichting om de lichtvlek binnen beperkte kringen te houden
een inrichting voor uitwendige en inwendige synchronisatie ;
en tenslotte een omschakelsysteem waarmede men rechtstreeks
de deflectieplaten kan bereiken.
DE KATHODESTRAALBUIS.
De gebruikte buis is een Philips DG7-1 met een scherm van ong.
7 cm doormeter. Hiermede verkrijgt men beelden van voldoende afme
ting die gemakkelijk te observeeren 7.ijn.
Deze buis heeft overigens het -voordeel dat ze met betrekkelijk lage
anodespanning functionneert (300 tot 800 Volt maximum) en toch nog
zeer gevoelig is wat ze evenwaardig maakt met veel grootere buizen.
De buis bevat twee paren platen die rechthoekig op elkaar staan
en waarmede de electrostatische deflectie van den electronenbundel ver
kregen; wordt.
De buis is gemonteerd op een huls met zijcontacten die volkomen
gelijk is aan de hulzen der ontvanglampen; de huls zelf is voorzien van
8 verbindingen terwijl de negende uitloopt (d.i. de anode n° 2) in een
zijdelingsche klem (fig. 67).
De benaderende werkkarakteristieken zijn als volgt:
Gloeispanning : 4 V
Gloeistroom : ± 1 A
Spanning op de tweede anode : 500 V tot 700 V.
Spanning op de eerste anode : ± 140 V tot ± 200 V.
Negatieve roosterspanning (Wehnelt) bedraagt ± 25 V voor het
wegwerken van het lichtpunt en dient geregeld te worden volgens de
«verlangde helderheid.
Gevoeligheid der deflectieplaten :
0,30 mm/V
0,19 mm/V
D, en Dj’ (kathode zijde)
0,12 mm/V
Do en D2’ (schermroosterzijde)
0,20 mm/V
VOEDINGSBLOK.
Alhoewel er slechts één voedingstransformator aanwezig is bevat
het apparaat eigenlijk twee verschillende voedingsbloks waarvan één
voor de versterkrs en de tijdbasis, de andere voor de kathodestraalbuis.
De hooge spanning der versterkers en der tijdbasis wordt geleverd
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WAARDE DER BOUWDEELEN
Rj = 1000 n 1/2 w.
R2 = 100.000 q 1 w.

100.000 l w.
t= iooo n 1/2 »w.
R6 = 200.000 a 1/2 w.
r6 = 10.000 n 5 w.
R3

r4

R7 t= 20.000 n 5 w.
Rs = 15.000 n 5 w.
100.000 fi 1/2 W.
R0
R10 = 2 Mn 1/2 w.
Rai = I Mn 1/2 w.
Ria = 2 Mn 1/2 W.
r13 = 0,5 Mn 1/2 w.
r14 = 300.000 n i w.
r15 = 150.000 n i w.
R10 = 50 n 1/2 w.
R17 = 200.000 n 1/2 w.
r18 = 500 n i w.
Pj P2 = logarithmische potentioraeters
. 1 Mn
P3 = potentiometer 1 Mn lineair
P4 = potentiometer 500 n lineair
P5 Pfi = 500.000 n lineaire potentiom.
P7 = 100.000 n lineaire potentiometer
P„ = 25.000 n lineair, met in- en uitschakelaar

Pn = 25.000 n lineair.
S2 = smoorspoelen 80 mH
S3 = ijzerkernsmoorspoèl 30 H 400 n
T = voedingstransformator met gerin
ge inductie
Primaire: 110-130-220 V.
Secundaire:
1) 2 x' 2.5 V, 2 A.
2) 2 X' 350 V, 40 mA.
3) 100 V. 5 mA.
4) 5 V. 2 A.
5) 4 V. 1,5 A.
6) 4 V. 1,5 A.
7) 6,3 V. 0,6 A.

(fig. 66)

C, = capaciteit van 7.000 ^/xF be
staande uit een papiercondensator
van 5000 fxfiF en een mica-condensator van 2.000 fxjxF paral
lel geschakeld.
C, =0,1 fxF papier 400 V.
C3 = 0,1 ^F papier 400 V.
C4 = capacteit van 7.000 /x/xF be
staande uit een papiercondensator
van 5000 ^/xF en een mica-condensator van 2.000 jxjxF paral
lel geschakeld.
C5 = 50.000 fijxF papier 400 V.
Cfi = electrolytische condensator 8 ^F
+ capaciteit 5.000 p.pF mica parallel geschakeld,
electrolytische condensator
c7
8 /xF 500 V
C, = dito.
C0 = 1 ƒxF papier 1000 V.
C10 = 20.000 [ipF papier.
Cu = 0,1
papier 400 V.
CJ2 = 50.000 fifiF papier 400 V.
C13 = 20.000 pp F papier.
C14 = 0,1 [xF papier 400 V.
Cl5 = 200 fxjxF mica.
C10 = 800 fijxF mica.
C17 = 4000 fxjxF mica.
C18 = 20.000 fx/xF papier.
C19 =0,1 fxF papier.
C2o = °-5 V? Papier.
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door een; gelijkrichterlamp type 80 waarvan de gloeidraad verbonden
is met de 5 V.-wikkeling (2 A) en waarvan de platen gevoed worden
door de secundaire van 2 X 300 V.
De gelijkgerichte spanning wordt afgenomen van de gloeidraadwikkeling der gelijkrichterlamp en afgevlakt door een ijzerkernsmoorspoel en twee electrolytische condensatoren van 16 /xF.
De twee wikkelingen SG en S7 worden gebruikt voor de gloeidraden der versterkerlampen en de andere voor den gloeidraad van de
thyratron der tijdbasis.
De hooge spanning voor de buis wordt geleverd door één der
helften van de hoogspanningswikkeling en een daarmede in serie
geschakelde wikkeling van 100 V die dus de totale spanning op 450 V
brengt.
De gelijkrichting wordt verzekerd door een gelijkrichterlamp type
80 geschakeld als enkele gelijkrichter en de afvlakking van de gelijk
gerichte spanning geschiedt door een papiercondensator van 1 /xF met
een werkspanning van 1000 Volt.
Getrouw aan de bij kathodestraaloscillografen gebruikte methodes
werd + hooge spanning verbonden met de massa en hiermede dient
rekening gehouden, te worden om geen fouten te maken in de bedrading.
De gloeistroom voor de kathodestraalbuis wordt verkregen uit de
4 V wikkeling.
De gelijkgerichte en afgevlakte spanning van het eerste voedingsblok is "verbonden met een spanningsdeeler bestaande uit drie in serie
geschakelde weerstanden en een potentiometer P4 waarmede de voorspanning van de thyratron wordt geregeld.
De schermroosterspanning der versterkerlampen en de anodekring
van de thyratron worden eveneens op dezen, spanningsdeeler afgetakt.
De hooge spanning voor de kathodestraalbuis gaat over een andere
spanningsdeeler bestaande uit twee weerstanden Ru en R2s alsmede
twee potentiometers P7 en P8 alles in serie geschakeld.
Een dezer potentiometers P8 is verbonden met de Wehneltelectrode en daarmede kan de sterkte van den straal geregeld worden ;
de andere potentiometer P7 is verbonden met één der anodes en dient
voor de concentratie van den straal.

VERSTERKERS.
Het apparaat bevat twee versterkers, één voor de horizontale
deflectie, de andere voor de verticale en beide uitgerust met Amerikaansche lampen 6J7-G.
Het stuurroster van elke versterkerlamp wordt verbonden met een
potentiometer van 1 Mï) waarmede men naar believen de horizontale
en verticale versterkingen» kan regelen.
Om de versterkers lineair te doen functionneeren over een zoo
119

breed mogelijken frequentieband wordt elke ■versterkerlamp belast door
een lagen weerstand en een smoorspoel van ± 40 mH.
Een omschakeling der deflectieplaten is tevens voorzien. Men kan
ze ofwel rechtstreeks of met den overeenstemmenden versterker gebrui
ken. Tenslotte zijn de anodes D en D verbonden met potentiometers
P5 en P6 van elk 1 Mf} welke dienen voor de verschuiving van de licht
vlek.
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Fig 68
Fig. 68. — Schikking der regelorganen van den oscillograaf.
A = verticale versterking--- B = horizontale versterking — C = synchronisatie.
D = tijdbasis — E = centering — F=concentratie van den straal — 'G==lichtsterkte
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TIJDBASIS.
De relaxatietrllingen worden opgewekt door een thyratron 4686
Philips en versterkt door den horizontalen versterker.
De spanning van lamp 4686 wordt geregeld met behulp van een
potentiometer van 1 M.Q waarmede men zeer nauwkeurig de frequentie
van de tijdbasis kan regelen.

DG 7-1
^J7g)

(6J7g)

(4686^

■e

r

©©
T

Fig 69
Fig. 69. — Chassis van den oscillograaf met schikking der bouwdeelen.
De tijdbasis bestrijkt zes frequentiebereiken door. inschakeling van
omschakelaar I en als volgt verdeeld:
10.000 tot ± 40.000 Hz.
1° positie
2°
4.000 tot zt 15.000 Hz.
121:

800 tot ± 5.000 Hz.
3'
160 tot ±: 1.000 Hz.
4'
»
200 Hz.
30 tot ±
5'
»
40 Hz.
7 tot ±
6"
De zevende positie van den schakelaar verbindt de plaat van de
thyratron met de massa en stelt aldus de tijdbasis buiten dienst wanneer
deze niet behoeft gebruikt te worden.
De synchronisatie van de tijdbasis wordt verkregen door de bedie
ning van potentiometer P0 van 25.000 Q waarmede de roosterspanning
van de thyratron en de synchronisatiespanning naar de plaat van den
verticalen versterker gevoed wordt over een condensator van 0,1 /xF.
Tenslotte kan de synchronisatie nog geschieden door een uitwen
dige bron ofwel door het lichtnet. Dit verkrijgt men door de bediening
van schakelaar I4.

Fig. 80. — Bevestigingsring voor de kathodestraalbuis.
CONSTRUCTIE.
n .(Uit,de schet®e"
«9- 68 en 69 2iet men duidelijk de onderlinge
bouwdeelen °p het chassis alsmede de plaats
der verschillende regelorganen op het paneel van het instrument,
De kathodestraalbuis wordt aan
den voorkant bevestigd, m.a.w.
aan de zijde van het
scherm
v
tc.
mlfireiiring
van 85 mm doormeter en
van 10 tot 15 mm

monteert

y^aSt V1 ^en houder die men op een plaatr ^ bevestiging van den huishouder

voorziet men geen ronde gaten maar cirkelvormige spleten waarin de
kathodestraalbuis volgens hare as kan gedraaid worden om afwijkingen
in de constructie van het deflectiesysteem te compenseeren en aldus de
deflectie-assen precies horizontaal en verticaal te doen verloopen.
Het scherm kan bedekt worden met een velletje doorschijnend cel
luloid waarop, met een stift, vierkantjes getrokken zijn waarmede men
de afmetingen der verkregen beelden kan vergelijken en zelfs meten.
Dit hulpscherm wordt best vervaardigd uit een vel celluloid van
een halven mm dikte en de lijnen worden met een scherpen metalen stift
getrokken op afstanden van 5 mm bv. Achteraf vult men deze groeven
op, hetzij met Oost-Indische inkt, hetzij met gekleurde cellulosevernis.
Het aldus verkregen dekscherm wordt aan het paneel bevestigd
met dezelfde schroeven die den metalen ring bevestigen waarin de
kathodestraalbuis aan de voorzijde geklemd zit.
Om behoorlijke weergave-krommen te verkrijgen bij de verster
king van hooge frequenties zal men er bij de bedrading op letten zeer
korte verbindingen te verkrijgen tusschen de platen der versterkers en
de deflectieplaten van de kathodestraalbuis.
De weerstanden R10 en R12 worden aan de klemmen van den hou
der der DG7-buis gesoldeerd en in algemeenen regel worden de verbin
dingen met den anode-kring der twee versterkers zoover mogelijk van*
het chassis gehouden, om zoo klein mogelijke woekercapaciteiten te
verkrijgen.
De spanningvoerende verbindingen moeten goed geïsoleerd wor
den en vooral die van het rooster, de kathode, de anode, en den gloeidraad van de kathodestraalbuis, de verbindingen naar de platen en den
gloeidraad der lampen type 80 evenals die naar de potentiometers P7
en Ps.
Herinneren/ we er tenslotte aan dat condensator C0, dienende voor
de afvlakking der hooge spanning van de kathodestraalbuis van aller
beste kwaliteit moet zijn en voor een bedrijfsspanning van 1000 V
moet aangelegd worden.
CONTROLE EN INDIENSTSTELLING VAN HET APPARAAT,
Alvorens de spanning op het apparaat 'te zetten controleert men
zorgvuldig de bedrading en met een gevoelige ohmmeter zal men alle
weerstanden en de continuïteit der verschillende kringen nagaan. Nu
plaatst men de lamp, type 80, voor de voeding der versterkers, de stroom
wordt aangezet en men controleert de spanning in punt A van het
schakelschema ; deze spanning moet ongeveer 400 V bedragen.
De andere lamp 80 wordt vervolgens in haar houder geplaatst en
men meet de spanning tusschen hare buitenplaten en de massa (600
tot ,650 V).
Hiervoor zal men een gevóeligen voltmeter gebruiken van min123

stens 1000 n per V waarvan men de + klem met de massa zal ver
binden.
Vervolgens worden alle lampen op hunne respectievelijke plaatsen
in het apparaat gesteld, te weten : de twee lampen 6J7-G, thyratron
•4686 en de kathodestraalbuis. Nu gaat men over tot de eerste proef
nemingen en wel als volgt. Men plaatst:
schakelaars Lx en L2 op de versterkers ;
schakelaar I3 in positie 1 ;
schakelaar L4 op «Syn. Ext.»;
potentiometers Px en P2 op nul ;
instelpotentiometers voor het assenstelsel (P5 en PG) op
middenstand;
potentiometer voor concentratie P7 op middenstand ;
En eindelijk potentiometer P8 (helderheidsregeling) op nul.
Men stelt het apparaat in bedrijf door aan Ps te draaien totdat de
inschakelaar werkt; deze potentiometer moet bij het begin van zijn loop
blijven gedurende een dertigtal seconden, juist den noodigen tijd om
de kathode der lamp op temperatuur te brengen. Dan draait men P8
langzaam verder en men zal op het scherm een lichtvlek zien verschij
nen die min of meer scherp afgeteekend is, een groen licht afgeeft en
waarvan de sterkte geregeld wordt zoodat de observatie van de vlek
behoorlijk kan geschieden wanneer het apparaat in het halfduister staat.
Men tracht dan deze vlek te transformeeren in een klein licht
gevend vlekje dat tevens zeer scherp is en dit geschiedt met den concentratiepotentiometer P7.
De vlek moet midden in het scherm komen en minder dan één mm
doormeter hebben. Dit verschijnsel gaat gepaard met de vorming van
een kleine halo veroorzaakt door de straalbreking in het glas.
Komt de vlek niet juist in het midden van het scherm dan werkt
men met de centreeringspotentiometers P5 en P6; hierdoor verkrijgt men
zoowel een verticale als horizontale verplaatsing van de lichtvlek over
afstanden' die minstens gelijk zijn aan de 3/4 van den doormeter van
het scherm. Thans stelt men potentiometer P8 terug op nul zonder even
wel het apparaat uit te schakelen, en na de klem 50 Hertz met een draad
verbonden te hebben met de ingangsklemmen H van den horizontalen
versterker, doet men de vlek terug verschijnen door aan P8 te draaien.
Draait men vervolgens potentiometer P2 van den horizontalen ver
sterker geleidelijk verder, dan verschijnt -een rechte min of meer hori
zontale lijn die men juist kan doen samenvallen met de as van het met
vierkantjes voorziene hulpscherm, door den houder van de kathodestraal
buis te doen draaien; deze laatste kan dan blijvend bevestigd worden.
Men stelt nu vervolgens P2 en P8 weer op nul terwijl schakelaar I3
in de positie (7-40 Hertz) en schakelaar I4 op 1.
De klem 50 Hertz is ditmaal verbonden met den ingang van den
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verticalen; versterker en men doet de vlek weer verschijnen met P8 ;
vervolgens draait men aan potentiometer ?! van den verticalen verster
ker waardoor een verticale lijn verschijnt. Indien men dus aan P2 draait
ziet men een bewegende figuur verschijnen:. De bewegingsrichting kan
verschillen. Het volstaat dan langzaam aan potentiometer P3 te draaien
waardoor de frequentie van de tijdbasis geregeld wordt om bv. drie
volledige sinusoïden te verkrijgen van de spanning van 50 Hertz uit het
net. In dit geval is de frequentie van de tijdbasis 50/3 = 16,6 Hertz.
Draait men nu verder aan P3 dan zal men twee volledige sinusoïden
verkrijgen waaruit kan worden afgeleid dat de frequentie van de tijd
basis gelijk is aan 50/2 = 25 Hz.
‘Thans plaatst men den synchronisatieschakelaar I4 op 1 en
met den synchronisatiepotentiometer P0 verkrijgt men weer onbeweeg
lijke beelden op het scherm.

Fig. 71. — Lissajouskrcrmmen.
A = verhouding 2. — B = verhouding 3.
TOEPASSINGEN.
Vergelijking ie n meting der frequentie.
Wanneer twee wisselspanningen- met verschillende frequentie wor
den aangelegd, de eene op de platen voor verticale deflectie, de andere
op de platen voor horizontale deflectie, dan verkrijgt men op het schertn
der buis bewegende figuren waarvan de vorm afhankelijk is van de
verhouding der frequenties, van het phaseverschil der spanningen, en
van den vorm dezer spanningen.
Indien de verhouding der twee frequenties gelijk is aan een geheel
getal, dan blijft het op het scherm verkregen beeld onbeweeglijk en
125

door de studie van deze figuren van «Lissajous» kan men de verhou
ding der frequenties afleiden en bijgevolg ook ééne der frequenties,,
indien de andere onbekend is.
In fig. 71 zijn twee krommen van Lissajous geteekend die verkre
gen worden door een geheele verhouding tusschen de frequenties. ,In
het eerste geval is deze verhouding 2, en indien men als eerste frequen
tie 50 Hertz heeft genomen, dan is de andere 100 Hz. In het tweede
•geval is de verhouding 3 en de tweede frequentie zou 150 Hz. bedragen.
Wanneer de twee frequenties onderling gelijk zijn, dan wordt de
figuur van Lissajous eene ellipsoïde in het uiterste geval kan geredu
ceerd worden tot een naar links of rechts liggende schuine lijn naar
gelang het phaseverschil tusschen de spanningen 0° of 180° bedraagt
(%. 72).

i

I
}

Fig. 72.

Indien daarentegen de verhouding tusschen de twee frequenties
een gebroken getal is dan wordt het verschijnsel meer ingewikkeld
en men dient niet alleen rekening te houden met het aantal lusseni op
één der horizontale helften van de figuur maar eveneens met het aantal
lussen gevormd door een der twee verticale zijden.
Zoo zijn er in fig. 73 drie horizontale lussen en twee verticale ;
de verhouding tusschen de frequenties is in dit ge*val gelijk aan 3/2.
Om het even welke Lissajous-figuur men verkrijgt, zal men altijd
aldus handelen, de verhouding der frequenties kan dus worden bepaald
door telling van het aantal « n » der verticale lussen en van het aantal
« n » der horizontale lussen. Men heeft dan :
f’/f = n/n.
indien- f’ de frequentie op de verticale deflectieplaten en' f de frequentie
op de horizontale deflectier»1»ten is.
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Wij vestigen er speciaal de aandacht op dat deze regel altijd geldig
is voor om het even welke figuur van Lissajous.

Fig. 73. — Verhouding 3/2.
IJking van eein L. F. • g n e r a t o r.
De eenvoudigste methode bestaat in de vergelijking van de fre~.
quentie van den generator met die van een ijkoscillator.
Deze laatste wordt verbonden met de horizontale deflectieplaten
van de kathodestraalbuis en de te ijken generator wordt verbonden met
de verticale deflectieplaten (fig. 74).

•

De ijkoscillator wordt geregeld op 20 Hz., de frequentie van den
te ijken generator wordt zoo geregeld dat men een ellips bekomt (ver
houding 1/1).
Op dit oogenblik zijn de twee frequenties volkomen gelijk, men
verkrijgt aldus het ijkpunt 20 Hz. Dezelfde bewerking wordt voor ande
re frequenties herhaald waarbij men telkens ijkpunten verkrijgt.
Beschikt men niet over een ijkoscillator dan kan men gebruik
maken van de meetfrequentie van 50 Hz. Deze wordt verbonden met de
horizontale deflectieplaten en men voert eerst de ijking voor 50 Hz.
uit (vorming van een ellips-verhouding 1/1). Vervolgens vermindert
men de frequentie van den generator en men verkrijgt het ijkpunt 25 Hz.
(verhouding 1/2) en door de frequentie te verhoogen verkrijgt men
achtereenvolgens 100 Hz. (verhouding 2), 150 Hz. (verhouding 3),
200 Hz. (verhouding 4), 250 Hz. (verhouding 5), enz. De Lissajousfiguren met niet-geheele verhouding maken het zelfs mogelijk ijkpunten
op 20 Hz (verhouding 2/5), 30 Hz (verhouding 3/5), 40 Hz (ver
houding 4/5), 60 Hz., enz., te verkrijgen.

B

Fig75
Fig. 75. — Studie der vervorming.. A = loongenerator. — B = naar tijdbasis.
Boven 1000 Hz. worden de figurenj echter practisch onleesbaar en
het wordt dan noodig een L.F.-hulp-oscillator te gebruiken die men
nauwkeurig ijkt op 500 of 1000 Hz. Men doet dit door vergelijking met
den reeds op deze frequentie geijkten generator. Deze hulposcillater
Idient op zijne beurt als ijkgenerator om de ijkpunten 2000, - 3000, 4000, - 5000,.. Hz. enz. tot 10.000 of zelfs 15.000 Hz. te verkrijgen.
Met Lissajous-figuren met niet-geheele verhouding, kan men tusschenjgelegen ijkpunten verkrijgen als bijvoorbeeld 1500 Hz. (verhou
ding 3/2), 2500 Hz (verhouding 5/2) enz.
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Studie der vervormiing,
De meetinstallatie is geschetst in fig. 75. Aan de ingangsklemmen
van den versterker brengt men een volkomen sinusoïdale spanning aan
en de aan de eindklemmen optredende spannig wordt aangelegd op de
verticale deflectieplaten.

Fig. 76. — 25 % — tweede harmonische; asymmetrishe kromme.
Men synchroniseert de tijdbasis met de frequentie der bekrachtigingsspanning of met een harer veelvouden. Men verkrijgt dan op het
scherm der kathodestraalbuis eene of meer phasen van de te onder-

t

Fig. 77. — 25 % — derde harmonische ; symmetrische kromme.
zoeken spanning, waarvan de vorm aanwijzingen geeft over den aard
en de oorzaak der vervorming. Vervormingen ontstaan altijd door het
129

opwekken van harmonischen waarvan men gemakeklijk de rangorden
herkent.
De oneven harmonischen (harmonischen 3, 5, 7, enz.) leveren bijna
altijd een symmetrische golf op aan beide zijden van de as, terwijl de

Fig. 78. — Overbelaste versterker (ingangssein te sterk) asymmetrische vervorming.

i

Fig. 79. — Overbelaste balansversterker. — Symmetrische vervorming.
even harmonischen altijd gekenmerkt zijn door een ongelijkheid van
de twee helften eener zelfde phase.
De oscilogrammenj van fig. 76 tot 80 verduidelijken enkele geval
len.
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Fig. 80. — Symmetrische vervorming ten gevolge eener anodebelasting.
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HOOFDSTUK IX.

FREQUENTIE-MODULATOR
De zichtbare afstemming van de kringen der ontvangers is voor
den radiopracticus een der meest interessante toepassingen van den
kathodestaaloscillograaf.
Deze methode wordt meer en meer algemeen toegepast zoowel voor
de snelheid waarmede kan worden gewerkt als voor de nauwkeurig
heid der regelingen die men er mee kan uitvoeren.
De verschillende voor deze toepassing gebruikte systemen, berus
tten op hetzelfde princiep; in den te onderzoeken kring (versterker,
afgestemde kring, radio-ontvanger) wordt een sein met constant am
plitude aangevoerd waarvan de frequentie automatisch met 10 tot 20 kHz
■varieert aan weerszijden van de gemiddelde waarde.
De uitgangsspanning die eventueel versterkt wordt en daarna
gedetecteerd, wordt aangelegd op de verticale deflectieplaten van de
jkathodestraalbuis. Aldus, om een meting op 350 kHz uit te voeren, wordt
de oscillator afgestemd op deze frequentie en deze, inplaats van een
waste waarde te behouden zooals met een normalen generator, wordt
variabel gemaakt. De variatie is lineair in den loop van den tijd en
schommelt tusschen twee grensfrequenties, in dit geval 450 — 20 =
430 kHz en 450 + 20 = 470 kHz.
De generator dient zoo ingericht te zijn dat voor elke waarde der
frequentie een zekere horizontale verplaatsing van de lichtvlek ontstaat
die zoo mogelijk rechtstreeks evenredig is met de frequentievariatie.
Indien anderzijds de verticale verplaatsing van de lichtvlek gestuurd
■wordt door de uitgangsspanning van den kring en indien terzelfdertijd
de horizontale verplaatsing veroorzaakt wordt door de frequentievaria
tie van het ingangssein, dan zal de lichtvlek op het scherm een kromme
doen ontstaan die de getrouwe weergave zal zijn van de resonantiekromme van den: kring.
Een oscillator bestemd voor dit onderzoek dient vanzelfsprekend
afstembaar te zijn over de verschillende in radio-ontvangers gebruikte
golfbereiken en de frequentiemodulatie moet dezelfde bandbreedte heb
ben over de geheele uitgestrektheid dezer afstembereiken.
Men ziet gemakkelijk in dat het onmogelijk is de frequentievariatie
te verkrijgen, hetzij door verandering der zelfinductie der oscillatorspoel,
hetzij door een wijziging van de afstemcapaciteit, want de frequentie
variatie zou een gebied bestrijken dat een functie is van de gemiddelde
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frequentie van den oscillator.
Men is dan ook verplicht gebruik te maken -van een interferentieoscillator en de modulatie te doen geschieden door inwerking op de
vaste frequentie van den oscillator.
,
Door het superponeeren van twee trillingen, de ééne met vaste
frequentie, bv. 1700 kHz. en de andere variabel tusschen 1750 en
3200 kHz., verkrijgt men na detectie een variabele conversiefrequentie
tusschen 50 en 1500 kHz die zeer geschikt is voor de verschillende
toepassingen der practijk (het trimmen’ van H.F.- en middenfrequentietrillingen).
Om de frequentievariatie van het sein te verkrijgen kan men een
mechanisch procédé gebruiken dat bestaat in het varieeren der afstemcapaciteit van den generator voor de vaste frequentie met behulp van
een kleine parallelgeschakelde trimmer en waarvan de rotor in draaien
de beweging wordt gehouden door een kleinen electro-motor.

Fig. 81. — Magnetische modulatiefrequentie. — A = modulatiespanning.
Op dezelfde as als den condensator plaatst men' een potentiometer
waarvan de klemmen verbonden zijn met een gelijkspanning : deze span
ning wordt variabel en loopt synchroon met de rotatie van den con
densator ; ze wordt naar de horizontale deflectieplaten van de kathodestraalbuis gevoerd.
Dit stelsel wordt nog zeer weinig toegepast; het is vervangen door
andere methodes waarin de frequentievariatie langs electrischen weg
verkregen werd. De kleine draaicondensator en de motor, maar vooral
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de voortdurend draaiende potentiometer, die tot zooveel storingen aan
leiding gaf, vervallen dus.
Eén der methodes is gesteund op de permeabiliteitsvariatie van
magnetische kernen onder den invloed van een magnetiseerend veld.
De oscillatorspoel L (fig. 81) is gewikkeld op een magneetkern
met een hulpspoel Lj waardoor men een variabelen stroom kan voeren.
De magnetische permeabiliteit van de kern varieert samen met de inten
siteit; daaruit volgt nu weer een wijziging in de zelfinductie der spoel
en bijgevolg een variatie van de uitgezonden frequentie.
De stroom door de hulpspoel kan geleverd worden, hetzij door de
tijdbasis, maar het kan ook een sinusoïdale spanning zijn die men des
noods uit het net kan afnemen.

V1

Fig 82
Fig. 82. — Electrolytische frequentiemodulator.
Alhoewel deze methode zeer bevredigende uitslagen oplevert, voor
al wanneer ze met zorg wordt toegepast, bestaat er in den laatsten tijd
toch een neiging om een ander procédé te gebruiken waarin partij
getrokken wordt van het Mïller-effect om een capaciteitsvariatie in den
trillingskring op te wekken. Het is bekend dat de effectieve capaciteit
eener lamp, als versterker functionneerende, nagenoeg gelijk is aan de
rooster-plaatcapaciteit vermenigvuldigd met haar werkelijken versterkingsfactor
' . !
| • ?' lil iW

c^qxa

indien de belasting der lamp bestaat uit een zuiveren weertsand.
Het volstaat dus A te doen varieeren, door in te werken op de steil-
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heid, om automatisch een variatie der ingangscapaciteit te verkrijgen
en indien deze capaciteit parallel geschakeld is op den oscillatorkring
verkrijgt men een variatie van de opgewekte frequentie.
Het schakelschema hiervan ziet men in fig. 82.
Lamp Vx is de oscillator en V is de glijdingslamp waarvoor men '.
een lamp met variabele steilheid neemt en waarvan men de versterking
wijzigt met behulp der voorspanning.
Stuurt men deze voorspanning met behulp van een periodische
spanning, bv. de relaxatiespanning of een sinusoïdale spanning, dan
varieert de oscillatorfrequentie evenredig met deze spanning.
De oscillator-modulator die we hierna beschrijven functionneert vol
gens dit stelsel.
SCHAKELSCHEMA.
Het volledig schakelschema van dit apparaat geven we als fig. 83.
Het bevat in hoofdzaak :
1) een frequentiemodulator waarbij gebruik wordt gemaakt van
het Millereffect om de frequentievariatie te verkrijgen van den
oscillator met vaste frequentie ;
2) een oscillator met een vaste frequentie van 1700 kHz.;
3) een menglamp die de functies vervult van detector en van oscil
lator met variabele frequentie. Deze frequentie varieert tusschen 1750 en 3200 kHz.: deze variabele frequentie wordt
gecombineerd met de trilling van 1700 Hz tot een variabele
conversiefrequentie tusschen 50 en 1500 kHz. De oscillator met
vaste frequentie bestaat uit een lamp 6C5-G in Hartleyschakeling.
Spoel L2 bestaat uit een wikkeling van 175 naast elkaar gewikkelde
toeren émailledraad 0,2 mm op een gebakeliseerden kartonkoker van
25 mm buitendiameter, met een aftakking naar de kathode op den
40" toer (massa). De afstemming van dezen oscillator gebeurt met
behulp van een kleinen luchttrimmer van ongeveer 30 /x/xF (C7).
De voeding van dezen oscillator geschiedt in parallel over den
anodeweerstand R0 van 20.000 X) en. over den mica-koppelcondensator
CG van 500 /a/aF.
De frequentiemodulatie wordt verkregen door een pentode 6K7-G
met variabele steilheid die echter als triode geschakeld is. Het rooster,
dezer lamp wordt met het uiteinde van de oscillatorspoel verbonden
over mica-condensator C3 van 300 yx/xF, en de plaat van de 6K7-G wordt
verbonden met de anode van de 6C5-G over den belastingsweerstand R4
van 10.000 XI
De frequentiemodulatie wordt verkregen door een over potentiometer P1 van 10.000 Xï afgetakte wisselspanning, die naar het rooster
der pentode gevoerd wordt over weerstand R! van 1 Mx).
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Fig. 83. — Oscillator-frequentiemodulator.
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WAARDE VAN DE ELEMENTEN (fig. 83)

R

1

R2

5.000 1/2 W.
5.000 n 1/2 W.
10.000 n i w.
20.000 n i w.
25.000 n 1/2 W.
25.000 X) 2 W.
25.000 n 2 w.
20.000 X) 1 w .
350 n 1/2 W.
50.000 q 1/2 W.
500 n i w.
25.000 n 1/2 w.
50.000 X) 1/2 W.

R3
r„
r5
Rc
R.

=
=
=
=
=

R

R9
R10
R„
R,0

=
=
=
=

R14 =

1/2 W.

Cx
C2
C3
Qt
C5
C6
C?
C8

= 0,5
papier.
= 10.000 jxjjJF papier.
= 300
mica.
= 8
électrol. 450 V.
= 8 /aF électrol. 450 V.
= 500 yx/xF mica.
= 500 fx/j.F luchttrimmer
= 200 [xfxP mica.
=0,1
papier.
C10 = 30 /x/xP luchttrimmer
= 0,1 ^F papier.
Cj2 =30 fifiF luchttrimmer
C13 = Luchtdraaicondensator 100 auF
C,4 = 0.1 ^F papier.
Cl5 = 1000 fifxF mica.
C16 = 200 fifiF mica.
c1T 0.1 /xP papier.
^18 = Zt 10 fj.fXF.

r

P1 = lineaire draadgewikkelde potentioineter 10.000 fï
P2 = lineaire grafiet potentiometer
10.000 X)
logarithmische grafietpotentiop.
meter 50.000 Q
Lj = ijzerkernsraoorspoel 30 H 50 mA
L2 L3 L4 = zie tekst.
Lr> = H.F.-smoorspoel 40 mH
T = voedingstransformator
5 V. 2 A.
2 X 250 V. 30 mA.
6,3 V 1 A.
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,Met behulp van deze variabele spanning kan men de bandbreedte
-van de modulatiefrequentie naar goeddunken regelen.
De wisselspanning wordt afgenomen op de gloeiwikkeling van
6,3 V over een weerstand R2 van 5000 Cl en een potentiometer P2
als voorschakelweerstand gebruikt en die dient om de phase van de
modulatiespanning te veranderen.
Deze potentiometer is parallel met een papiercondensator Cx van
0,5 fxF verbonden.
De variabele oscillator bestaat uit het triodedeel van een 6K8-G
waarvan het pentodedeel als menglamp functionneert.

'
!

;

Fig. 84. — Voorpanneel van den oscillator-modulator.
A = attenuator. — Bh phase. — C = in- en uitschakelaar.
De H.F.-spanning wordt afgenomen uit de anode van lamp 6C5-G
en naar het rooster van de 6K8-G gevoerd alsmede naar sperkring
LgC10 over een kleine capaciteit Qg van 5 tot 10 /qxF.
Door deze schakeling kan men de harmonischen van den vasten
oscillator, zooniet geheel, dan toch in aanzienlijke mate onderdrukken.
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Deze harmonischen zouden woekerfrequenties kunnen verwekken door
interferentie tusschen de tweede harmonische van den vasten oscillator
met de tweede harmonische van den variabelen oscillator.
Spoel L3 is gewikkeld met 150 toeren draad 0.2 mm met dubbele
zijdeisolatie als honingraatspoel op een kokertje van 20 mm in gebakeliseerd karton.
De afstemming van den kring wordt verkregen met een luchttrim
mer van ± 30 /i/xF. De oscillatorspoel L4 heeft een roosterwikkeling
van 45 toeren 0,2 mm - dubbele zijde isolatie op een koker van 25 mm en
een anodewikkeling van 30 toeren zelfde karakteristieken op 3 mm
afstand op denzelfden koker.

Fig 85
Fig. 85. — Chassis van den oscillator-modulator.
Indien het apparaat gebruikt wordt om resonantiekrommen te ver
krijgen op het scherm van den kathodestraaloscillograaf is het, zooals
welbekend, noodig, op de horizontale deflectieplaten een sinusoïdale
spanning te doen inwerken.
Met de in het vorige hoofdstuk beschreven oscillograaf kan men
deze spanning afnemen op de klem 50 Hz die daartoe speciaal voorzien
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werd, maar indien de frequentiemodulator gebruikt wordt met andere
oscillografen die deze verfijning niet bezitten, dan wordt de wisselspan
ning afgetakt op Klem B die met de gloeiwikkeling verbonden is over
een beveiligingsweerstand R12 van 500 Q.
Het kippen kan ook verkregen worden door de tijdbasis die dan
gesynchroniseerd wordt op 100 Hz. Deze spanning wordt afgetakt aan
den ingang der afvlakking (onduleerende spanning van 100 Hz); deze
wordt naar klem S gevoerd (synchronisatie) over een condensator C17
van 0,1 fifxF (papiercondensator). Deze klem moet dan verbonden wor
den met de klem Sync. Ext. van den oscillograaf.
CONSTRUCTIE.
Het apparaat kan gemonteerd worden in een klein kastje vervaar
digd uit zink- of laluminiumplaat.
Al de organen worden gemonteerd, hetzij op een chassis, hetzij op
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Fig. 86. — IJkdetector. — H.F. = ingangsklemmen, hooge frequentie.
T = koptelefoon.
een voorpaneel volgens de aanduidingen in de schetsen fig. 84 en fig.
85. De oscillator met variabele frequentie wordt ondergebracht in het
linkerdeel van het kastje en door metalen; afschermingen goed afgezon
derd van den vasten oscillator en van de andere bouwdeelen. Men
gebruikt hiervoor twee metalen platen, de ééne boven, de andere onder
het chassis bevestigd. Op het voorpaneel worden al de regelorganen
gemonteerd, m.a.w. de draaicondensator C13, potentiometer Px voor de
regeling der bandbreedte van de modulatiefrequentie, potentiomeer P2

HO

dienende voor de phaseregeling, potentiometer P3 die als attenuator
functionnert en tenslotte de algemeene uitschakelaar en desgevallend
een loodslamp om te zien of het apparaat in- of uitgeschakeld is.
REGELING VAN HET APPARAAT.
Men begint met de regeling van de vaste frequentie op 1700 kHz.
Om deze bewerking uit te voeren is het noodig over een geijkten gene
rator te beschikken en over een detector die desnoods speciaal gemon
teerd wordt volgens de schakeling van fig. 86. Het stroomverbruik van
dezen detector is zeer gering. Derhalve kan dit hulpapparaat gevoed
worden uit den oscillator-modulator zelf.
De meetschakeling geven we in fig. 87.

O
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Fig 87
Fig. 87. — Inrihting voor de regeling van de vaste en variabele generatoren.
A = H.F.-generator — B=.oscillator-modulalor. — C = detector — T = telefoon.
De frequentiemodulatie wordt uitgeschakeld door potentiometer Px
op nul te stellen en de variabele oscillator wordt buiten dienst gesteld
door kortsluiting van condensator C13. Men stemt den generator af op
85 kHz. De tweede harmonische is dan precies 1700 kHz.
De twee trillingen, die van den vasten oscillator en die van den
generator, doet men interfereeren en ze worden gedetecteerd in den
hulpdetector. Het volstaat dan trimmer C7 van den vasten oscillator
bij te stemmen tot men interferentie nul verkrijgt, d.i. wanneer de twee
frequenties precies aan elkaar gelijk zijn.
De frequetiemodulator werkt alleen goed wanneer de vaste oscil
lator functionneert met een zeer kleine afstemcapaciteit; het is bijge^
Hl

volg noodig de zelfinductie van L, groot genoeg te nemen, opdat C7 bij
het minimum zou kunnen blijven.
Het aantal toeren dat we voor L2 hebben opgegeven is een gemid
delde dat nauwkeurig moet worden bijgeregeld door toevoeging of
afwikkeling van draadtoeren, totdat C7 op weinig na zijn minimum kan
bereiken bij de afstemming. Daarna regelt men sperkring L3C10; daartoe
verbindt men, met een gevoeligen lampvoltmeter, met de klemmen van
dezen kring en en met regelt C10 bij tot men de maximumspanning afleest.
De ijking van den oscillator voor variabele frequenties gebeurt met
de reeds vroeger gebruikte meetinrichting.
Men legt den vasten oscillator stil door kortsluiting van conden
sator C7; men plaatst draaicondensator C13 op minimum (afstemschaal
op nul), terwijl de generator afgestemd wordt op 800 kHz (4G harmo
nische is dan 1750 kHz), en men tracht interferentie 0 te verkrijgen door
regeling van C13. De interferentie moet verkregen worden met den
draaicondensator op maximum; is dit onmogelijk, dan zal men de zelf
inductie der roosterspoel L* moeten verminderen door een of meer toe
ren draad af te nemen, maar in dit geval moet men de geheele ijking
op 3200 kHz hernemen.
Het ijken van punten tusschen 3200 en 1700 kHz gebeurt door de
generator af te stemmen op 100 kHz en men begint met C13 op maxi
mum capaciteit.
Deze wordt geleidelijk verminderd en men verkrijgt een eerste inter
ferentie welke overeenstemt met de frequentie 100 kHz, opgewekt door
den oscillator-modulator; vervolgens, door steeds C13 te verminderen,
verkrijgt men een interferentie op 150 kHz enz. tot 1500 kHz.
TRIMMEN VAN DEN FREQUENTIEMODULATOR.
Het trimmen van dit deel van het apparaat bestaat in het regelen
der bandbreedte van de frequentiemodulatie en het ijken der schaal
van potentiometer Pv De schaal van den potentiometer moet even -ver
van elkaar liggende verdeelingen vertoonen.
De meetschakeling wordt gegeven in fig. 88.
• De gedetecteerde spanning wordt afgetakt in punt A en wordt
naar de verticale deflectieplaten van de kathodestraaloscillograaf ge
voerd; het horizontale kippen gebeurt door een sinusoïdale spanning
afgenomen op de klem 50 Hz. De meetzender wordt afgestemd op een
willekeurige frequentie, bv. 100 kHz, en na de frequentiemodulatie te
hebben stilgelegd door potentiometer P1 op nul te stellen, regelt men
den oscillator-modulator op 100 kHz zoodat men een Lissajousfiguur.
bekomt met horizontale lussen. Het is practisch onmogelijk eene ellips
te vormen tengevolge van de betrekeklijke instabiliteit der frequenties.
Stelt men Pj in op een verdeeling die overeenstemt met de 8/10
der afstemschaal, en P2 in het midden der schaal, dan verkrijgt men

142

J

i

00
00

o o

cn

ü_

o O
o O
o, O O O

Hl'
ó

V0Q0S

------ri

♦
>•5

ó

O

uusb
■c=Hi'
•r/iob
o:
o

vw«>

3s

èK
lo

o'

rl"

<N4 7

tc

i

!T

lil
000T

ó ó

VMt)
«A.

U-

I

O

VO

*N

t
Fig. 88. — Inrichting voor de regeling der frequentie modulatie.
G = H.F.-generator. — O = oscillator-modulator.
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een beeld als in fig. 90. Draait men Px geheel in of uit dan ontdubbelt
men het beeld volgens fig. 89 of 91.
Potentiometer P2 wordt zorgvuldig geregeld zoodat men slechts één
enkel beeld verkrijgt.

r'

:

Fig. 89.

Alhoewel de lussen die dit beeld samenstellen voortdurend in bewe
ging zijn, is de nulinterferentie gemakkelijk te onderscheiden: ze is in
het midden van het beeld gelegen.
Vermindert men de frequentie van den generator, dan wordt de
nulinterferentie verplaatst van het midden naar den boord van het

;

s

beeld. Zoodra de interferentie aan het uiteinde gekomen is, noteert men
de frequentie van den generator, b.v. 80 kHz (fig. 89). Dezelfde bewer
king wordt herhaald met hoogere frequenties van den generator zoodat
144

de nulinterferentie naar de andere zijde van het beeld verplaatst wordt
en men noteert weer de overeenstemmende frequenties (fig. 91).
Is de modulatie lineair, dan strekken; de twee modulatiebanden zich
aan beide zijden vaji het 100 kHz-punt even ver uit, m.a.w. de twee

Fig. 91.

frequenties van den oscillator die de verplaatsing van de nulfrequentie
naar de boorden van het beeld veroorzaken, moeten evenveel verschil
len met de juiste afstemfrequemtie (80 en 120 kHz).
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Fig 92
Fig. 92. —

Door R2 te veranderen is het mogelijk de modulatiebandbreedte tot
op 40 kHz te regelen met den potientiometer op punt 8 zijner schaal.
H5

f

Potentiometer Px is lineair en daar de frequentiemodulatie eveneens
lineair is, zal de modulatieband evenredig zijn met de rotatie van den
potentiometer.
Bijgevolg indien de modulatieband geregeld werd op 40 kHz met
den potentiometer in positie 8, dan verkrijgt men, met den potentio
meter in positie 2 een bandbreedte van 10 kHz, op verdeeling 4 heeft
men 20 kHz en op 6 van zelfsprekend 30 kHz.
TOEPASSINGEN.
1. Methode met enkel beeld.
De oscillator-modulator wordt verbonden met de ingangsklemmen
van den kring en de uitgangsspanning van den kring wordt eerst
gedetecteerd en dan naar de verticale deflectieplaten van de kathodestraalbuis gevoerd. De meetschakeling is geschetst in fig. 92.
Klem H van den oscillograaf wordt verbonden met klem 50 Hz ;
men schakelt Ilt en I2 in positie 2, Px op maximum en P2 wordt zoo
geregeld dat het beeld breed genoeg is.

i

Fig. 93.

De oscillator-modulator wordt geregeld op de resonantiefrequentie
van den kring, de bandbreedte van de frequentie-modulatie wordt vrij
hoog genomen (30 tot 40 kHz) met behulp van potentiometers Px ter
wijl P2 op het midden der schaal wordt geplaatst.
Aldus is de kring goed afgestemd op de door de modulatie uitge
zonden frequentie en indien de phase juist ligt, ziet men een resonantiekromme juist in het midden van het scherm verschijnen (fig. 93).
Voor een geringe verstemming verschuift deze kromme links of
146
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rechts (fig. 94). Is de phase niet in orde dan verkrijgt men twee onder-scheiden krommen die men kan doen samenvallen met behulp van potentiometer P2 (fig. 95). De hoogte van het beeld kan worden geregeld

Fig. 94.

met den attenuator P3 van den oscillator-modulator of met potentiometer Px van den versterker voor de vertikale platen.

Fig. 95.

2, Methode met het dubbele beeld*
Men gebruikt dezelfde schakeling en regelingen van den oscillatormodulator als voor de eerste methode. Althans op ééne verbinding na
zooals uit fig. 96 blijkt.
147
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Men plaatst:
Ix in positie I en Pj bijna op maximum ;
12 in positie 1 ; P2 wordt zoo geregeld dat het beeld breed genoeg
is ;
13 op de positie van 30 tot 200 Hz ;
14 m positie 3 en P9 op nul.

*
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Rg 96
Fig. 96. — Schakeling voor het verkrijgen van dubbele beelden.
O = oscillator-raodulator. — X = te onderzoeken schakeling.
V = gedetecteerde uitgangsspanning.

Fig. 97. — Frequentie onjuist
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De klem Sync. Ex. wordt verbonden met klem S van den oscillatormodulator, men regelt de frequentie van de tijdbasis nagenoeg op 100 Hz
met behulp van P3; daartoe verbindt men tijdelijk klem V met de klem
50 Hz. terwijl men P3 zoo regelt dat men twee volledige sinusoïden

Fig. 98. — Asymmetrische Kromme.
op het scherm verkrijgt. Is de schakeling niet goed geregeld op de fre
quentie van den oscillator dan bekomt men twee verschillende krom
men (fig. 97). Indien men deze twee krommen niet kan doen samen-

'

i

Fig. 99. — Phase onjuist.
•vallen, m.a.w. indien in zekere punten bepaalde afwijkingen bestaan
tusschen de twee krommen, wijst dit op een zekere dissymmetrie van
de selectiviteitskromme van den kring (fig. 98),
149

De methode met het dubbele beeld wordt bij voorkeur gebruikt
voor het trimmen van kringen, terwijl voor de studie der selectiviteitskrommen altijd gebruik wordt gemaakt van de methode met het enkele
beeld.
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VOLTMETER MET ONEINDIG HOOGEN
WEERSTAND
De nauwkeurige meting van potentiaalverschillen aan de klemmen
van kringen die door zeer zwakke stroomen doorloopen worden, kan
slechts geschieden met instrumenten zonder eigenverbruik ; de gewone
voltmeters veroorzaken soms een belangrijke spanningsval waardoor de
meetresultaten foutief worden.
Het onderzoek van een concreet geval zal duidelijker aantoonen
hoe groot de gemaakte fouten kunnen zijn :
Om de plaatspanning van een L.F.-versterkerlamp te meten (fig.
100a), wordt de voltmeter tusschen de punten 0 en P aangesloten.
We kunnen de schakelingen ook voorstellen als fig .100b en we
veronderstellen dat
E =250 V
R = 250.000 f2
P = 150.000 fi
Heeft het meetinstrument een eigenverbruik van 3 mA, dan
bedraagt de inwendige weerstand 333 fl/V. Gebruikt men het meetbereik 300 V, dan is de totale weerstand
r = 333 X 300 = 99.900 n praktisch 100.000 f2.
Alvorens de voltmeter aan te sluiten zullen we even de werkelijke
spanning berekenen welke in punt P heerscht. Voor den totalen stroom
heeft men :
250
E
= 0,000.625 A.
I
R+P
250.000+ 150.000
l'i De spannifigsval over R is :

:
• i

•1
1
:

4

1
:
i

:

E = RI = 0,000625 X 250.000 = 156.25 V.
en het potentiaalverschil in punt P bedraagt:
250 — 156,25 = 93,75 V.
Sluiten we nu den voltmeter met weerstand r parallel over p aan,
dan verkrijgen we als resulteerende weerstand Rc
R

r X P
r + p .

100:000X150.000
100.000+ 150.000

60.000 n.
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De opgenomen stroom bedraagt dan :
E
250
= 0,000 806 A.
I =
R+R
250.000 + 60.000
en de spanningsval over Rc bedraagt:
E = Rc I = 60.000 X 0,000866 = 48,36 V,
In het punt P meten we dus een spanning van 48,36 V in de plaats
•van 93,75 V. De fout bedraagt dan :
AE
93,75 — 48,36
= 48 %
E
93 75
Om de weerstand van het instrument te verhoogen, kunnen we ook
de 600-V klemmen gebruiken, dan heeft men
r = 333 X 600 = 198.800 n d.i. 200.000 Si

P
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I
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Fig. 100

I

De gelijkwaardige weerstanden voor R en p worden dan
rp
200.000X 150.000
Rc =
0
200.000
+ 150.000 85.714 fl dus 85.000 SI
1+ p
en de stroom bedraagt :
E
250
= 0,000746 A.
Ix =
R + Rc
250.000 + 85.000
De in P gemeten spanning bedraagt dan
E «= Rc lx = 0,000746 X 85.000-= 63,41 V.
wat een fout oplevert van
aE
93,75 — 63,41
= 32.%r
93,75
E
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Zelfs indien men een voltmeter van 1000 Si/V gebruikt met een
500-Volt schaal bedraagt volgens berekening de fout nog 16%.
Men kan ongetwijfeld de nauwkeurigheid der meting verhoogen
door het gebruik van instrumenten met zeer hoogen weerstand, bv.
5000 tot 20.000 n/V, vooral wanneer men de grootste meetbereiken
neemt waarmede men nog met een behoorlijke nauwkeurigheid kan afle
zen ; maar voor werkelijk nauwkeurige metingen, dient men instrumen-

e

Fig IOI
Fig. 101

ten te gebruiken waarvan het eigen verbruik nul is en men is dan wel
verplicht zijn toevlucht te nemen tot lamp-voltmeters of tot bizondere
meetschakelingen waarin spanningen in oppositie komen.
Bij de eerste soort instrumenten komen vanzelfsprekend lampen te
pas en hierdoor ontstaan reeds zekere fouten waaronder de min of meer
groote onbestendigheid der ijking na een zekeren tijd.

G

Fig 102
Fig. 102

De nul-voltmeters integendeel zijn zeer stabiel, nauwkeurig en
sterk.
De wijze waarop deze instrumenten functionneeren wordt toege
licht in fig. 101. Met de te meten spanning (E) brengt men een potend
tiaalverschil (e) in oppositie en men regelt dit potentiaalverschil zóó
dat men volledige opheffing van den stroom in den meetkring verkrijgt.
Om aan dezen eisch te voldoen moeten de twee potentiaalverschil153-

len natuurlijk geheel identisch zijn. Indien bijgevolg IG = 0, dan moet
ook E e= e zijn en indien men e kent, dan heeft men wel de
werkelijke waarde van E vermits de op dit oogenblik door den kring
opgenomen stroom, gelijk is aan nul.
In de practijk wordt de oppositie-spanning ingesteld met behulp
van een potentiometer (fig. 102) tot het instrument juist nul aanwijst.
De spanning e wordt dan weer gemeten met een afzonderlijken voltmeter, verbonden tusschen de punten a en b.
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Fig. 103. — Volledig schakelschema van
te meten spanning
T
compensatiespanning
M
P,
250.000
0,5 W

ïo.ooo n
50.00 n
200.00Cn
R4 == 500.000
R2

0,5 w
0.5 w
0.5 w
0,5 W

R5 =3 draadgewikkelde weerstand met
verstelbare aftakringen
25.000
15 W

gecompenseerden voltmeter.
=; Tarage
= Meting
= draadgewikkelde potentiometer
300 tot 500 n 100 mA
K = drufcknopschakelaar
I =a éénpoligie omschakelaar
G = microarapèremeter 0-500 ^xA
B = batterij 4,5 V + 2,5 V in serie
Cy Cp CQ r=r schakelaars met één schijfje
drie kringen en vier posities.

CONSTRUCTIE VAN HET INSTRUMENT.
Het schakelschema geven we als fig. 103 — en het apparaat heeft
vier meetbereiken: 5 V, 25 V, 100 V, en 250 V. De oppositiespanning
van 5 V wordt verkregen door twee 4-V batterijtjes in serie gescha
keld. Deze batterijtjes zijn ingebouwd.
154
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De andere spanningen worden verkregen over een hoogspanningspotentiometer die door een uitwendige bron gevoed wordt (bv. de hooge spanning van den ontvanger of den versterker die men wil onder
zoeken).
Om een meetinstrument uit te sparen werd schakelaar I ingebouwd
waarmede de micro-amperemeter als galvanometer kan worden gebruikt

Fig. 104. — Compensatievoltmeter, schikking der regelorganen.
L c= lezen. — M = meten. — T = tareeren.
voor het instellen, der tegenspanning ofwel als voltmeter voor het
meten van deze spanning.
De verschillende meetbereiken worden door een schijvenschake
laar met vier posities en drie kringen ingeschakeld.
’Tfn positie C. worden de weerstanden
R2 R3 R* in serie geschakeld
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met de micro-amperemeter en dit instrument wordt aldus omgeschakeld
tot een voltmeter met meetbereiken 5, 25, 100, en 250 Volt.
In kring Cp schakelt men ofwel potentiometer Px ofwel potentiometer P2 in, naar gelang de vereischte tegenspanning.
Tenslotte dient schakelaar C0 voor de verschillende vergelijkingsspanningen.
De weerstanden Rj R2 R3 R4 hebben resp. een waarde van 10.000,
50.000, 200.000 en 500.000 Cl, met een tolerantie van ± 1 %, indien men
•verlangt nauwkeurige aflezingen te kunnen doen.
Potentiometer Pa heeft een weerstand tusschen 300 en 500 Cl en is
gebouwd voor een stroomsterkte van 100 mA., terwijl P2 een weerstand
heeft vari 25.000 Cl en gebouwd is voor een stroom van 15 mA. Een
draadgewikkelde potentiometer van 5 W is hiervoor geschikt.
De potentiometerweerstand R5 is draadgewikkeld met twee aftak
kingen die men kan instellen voor het regelen der verschillende span
ningen.
Tenslotte is R een 250.000 Cl weerstand die kan worden kortgeslo
ten door onderbreker K die in serie geschakeld is met de micro-amperemeter wanneer deze laatste in de positie »TARAGE» geschakeld is.
(T, fig. 103).
De waarde van dezen weerstand is hoog genoeg om zelfs bij groote
verschillen tusschen de te meten en de compensatiespanning, schade
aan het meetinstrument te vermijden.
De schets van fig. 104 geeft een idee van de wijze waarop de ver
schillende organen onderling geplaatst worden en op het paneel van
het apparaat voorkomen.
BEHANDELING.
Om een meting uit te voeren stelt men eerst schakelaar I in positie T en na het
geschikte meetbereik uitgekozen te hebben, schakelt men de vergelijkingsspanning in.
Vervolgens zet men de te meten spanning aan en men regelt den overeenstem
menden potentiometer zoo dat de stroom door het meetinstrument terug gaat tot nul.
Tenslotte, na weerstand R kortgesloten te hebben met den drukknop, en, na zeer juist
geregeld te hebben, schakelt men I op de positie « meten » om de spanning af te lezen.
Hierbij valt op te merken dat de drukknop nooit mag neergedrukt worden alvorens
het instrument terug tot nul geregeld is ; neemt men dit voorschrift niet in aanmerking,
dan zou een te hooge spanning op de micro-ampèremeter kunnen terecht komen met
gevaar voor verbranding.
Zoodra het apparaat buiten gebruik wordt gesteld is het goed de schakelaar op
positie 2 te stellen om te vermijden dat de batterijtjes voortdurend strOom zouden
moeten leveren.
Tenslotte valt op te merken dat de oppositie methode kan worden toegepast in
alle gevallen waarin de stroom in den te controleeren kring zeer zwak is (meting van
de A.S.R.-spanning, schermroosterspanningen enz.) Daarentegen heeft de methode niet
veel nut voor het meten der plaatspanningen van L.F.-lampen, bv., die trouwens gemak
kelijk kunnen gemeten worden met een gewoon instrument van I 000 O per V.
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HOOFDSTUK XI.

IM PEDA NT IE. MEE T BRUG
De sinds meer dan een eeuw bekende klassieke weerstandsmeetbrug
van Wheatstone werd gedurende langen tijd onder haar primitieven
vorm gebruikt. Het is slechts in den loop der laatste vijftien jaren dat
ze als grondslag heeft gediend voor zeer practische en nauwkeurige
instrumenten, waarmede niet alleen gelijkstroom en L.F.-wisselstroommetingen kunnen worden uitgevoerd, maar waarmee tevens rechtstreeksche H.F.-metingen mogelijk zijn. Het is hier de plaats niet om de tech
niek der H.F.-meetbruggen te behandelen, waarvan de uitvoering zoo
moeilijk is en buiten het bereik van den gewonen vakman ligt. We geven
wel de beschrijving van een universeele meetbrug die rechtstreeks met
wisselstroom werkt en waarmede niet alleen weerstanden maar ook
capacititen en desnoods zelfinducties kunnen gemeten worden. Het

S

Fig 105
Fig. 105. — Wheatstonebrug voor het meten van weerstanden.
theoretische schakelschema van de Wheatstonebrug is verduidelijkt in
fig. 105. In deze schakeling wordt de stroom van een batterij S verdeeld
over twee stroomtakken ABC en ADC, waartusschen men een brug
BD installeert waarin het meetinstrument voorkomt en waarin de stroom
tot nul geregeld wordt. Veronderstellen we dat Ij eni I2 de stroomsterkten zijn in de takken ABC en ADC, Rx en R2 de weerstanden der
deelen AB en BC terwijl R3 en R4 de weerstanden zijn der deelen AD
157

en DC. De punten B en D kunnen op hetzelfde potentieel verkeeren en
dan is de spanningsval over AB gelijk aan die over AD. Men heeft dan
bijgevolg IjRj = I2R3: eveneens IXR2 = I,R4, dus is
Ri= Ra

r2

r4

Met behulp van deze betrekking kan men een willekeurigen weer
stand uit de reeks R4 R2 R3 R4 berekenen indien men één der weer
standen en de verhouding der twee andere kent. Bijvoorbeeld, indien
men R3/R4 kent en weerstand R2, dan.kan men R4 bepalen als volgt:
D __ P Ra

1

Rz R,

In de practijk worden de instrumenten zoo gebouwd dat de waar
de van R2 varieert volgens de machten van 10 en dat de weerstanden
R3 en R4, waarvan alleen de verhouding belang heeft, vervangen wor
den door een geijkten potentiometer (fig. 10.6

Fig 106
Fig. 106.

Voor het meten der capaciteiten gebruikt men de brug van Sauty
die op hetzelfde principe berust als de brug van Wheatstone. In dit geval
wordt het apparaat gevoed door een wisselstroombron (buzzer, L.F.oscillator) en het detectorstelsel is een gewone koptelefoon.
De deelen AB en BC zijn ditmaal gevormd door ijkcondensator C
en; den te meten condensator Cs.
Daar de impednatie van condensatoren omgekeerd evenredig is met
hunne capaciteit, verkrijgt men als evenwichtsvergelijking :
R<
Cc t= C—Rs
welke gebruikt worden voor het meten van capaciteiten en weerstane
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den worden gebouwd volgens het beginsel van de Wheatstone en de
Sauty bruggen.
Deze bruggen worden rechtstreeks gevoed door de netspanning
van 50 Hz en het detectorsysteem is een galvanometer met voorgeschakelden drogen gelijkrichter ofwel een klein kathodestraallampje waar
van de aanwijzingen kunnen worden afgelezen zonder inertie of zonder
gevaar voor parallaxis. De nulindicator wordt doorgaans voorafgegaan
door een versterker en hierdoor wordt de gevoeligheid van het stelsel
vergroot.
Met behulp van de hier beschreven impedantiebrug kan men capa
citeiten meten van 10 mF tot 10 uF en weerstanden van 10 Cl tot
10 Mfi.
Met behulp van geijkte condensatoren en weerstanden kan het
meetbereik van het apparaat sterk worden uitgebreid en ook zelfinducties van méér dan één H kunnen ermede geijkt worden.
Het instrument verschaft eveneens de mogelijkheid tot het meten
van de lekstroomen en van den krachtfactor.
Voor zoover de ijking met zorg werd uitgevoerd, kan de nauw
keurigheid 1 % bereiken. Het algemeene schema van het apparaat geven
we als fig. 107. De brugverhouding bestaat uit een potentiometer van
10.000 Cl- Deze moet draadgewikkeld zijn en een lineaire weerstandsvariatie hebben ; men geeft de voorkeur aan een goedgebouwd type van
uitstekende kwaliteit met niet-ontregelbaar schuifcontact.
Het schuifcontact wordt rechtstreeks met' de massa verbonden en
om de waarde der verhouding te beperken tusschen 0,1 en 10 wordt een
weerstand van 100 Cl aan de twee eindklemmen van den potentiometer
verbonden.
De vier klemmen gemerkt Cx en Rx dienen om het te meten element
te verbinden!; de twee uiterste klemmen worden verbonden met de stan
daardelementen aan de vrije uiteinden der 100 £3 weerstanden en met
de secundaire van den voedingscondensator.
De centrale klemmen worden verbonden met het schuifcontact van
den gevoeligheidsschakelaar; men kan hiervoor een draaischakelaar
met één plaatje, één kring en zeven posities gebruiken, waarvan de con
tacten op de volgende wijze verbonden zijn :
Contact 1 Standaard 100.fi 2 W;
10.000 Cï 0,5 W;
2
1 Mfi 0,5 W;
3
•4 niet aangesloten ;
5 Standaard 100 ^F mica ;
10.000 w*F mica ;
»
6
1 pF papier.
»
»
7
Vanzelfsprekend kan de nauwkeurigheid van het apparaat nooit
hooger zijn dan die van de ijkweerstanden van condensatoren ; bijge159
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Fig. 107. — Schakelschema van de impedantiemeetbrug. — F = lek.
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WAARDE VAN DE ELEMENTEN (fis. 107)
C. =: 100 fifxP mica
10.000 fi/iP mica
C2
c
I ixF papier
C4 = 10.000 nfxF papier
electrolytisch - 30 p.F-40 V
Ca
C6 —: 0.5 ixF 400 V.
C7 = 10.000 fxfxF papier
C8 === 1 ^F 400 V. papier
C0 = 2 ^F 600 V. papier

Rj = IMfi5W.
R, = 10.000 fi 0,5 W.
r3' = 100 a 2 w.
r4
r5

= ioo n i w.
= 100 q I w.
Ra = 1000 n 2 w.
R7 = 4000 a
Rs = 800.000 n
R9 = 300.000 Cl 1 W.
R10= 500.000 n 0,5 W. o
Ru = 2 Ma 0.5 W.
Rx, = 5000 a

Pj ==: draadgewikkelde potentioraeter
2500 a lineair
P2 = draadgewikkelde potentiometer
10.000 n
P3 = logarithmische potentiometer
1

Lamp
EF9

EF9
!
;

I

6C6
6J7
EF12
EF12

R.

R,

R*

1750 n
ioooa
3000 a
3000a
3000 a
4000 n

600.000 a

eoo.oooa
250.000 n
250.000 a
400.000 a

8oo.oooa

200.000 n
loo.ooon
iMa
iMa
200.000 fl
300.000 rt

Spanningsversterking

106
85

160
180

T = voedingstransformator
Primaire : 110 - 130 - 220 V
Secundaire :
Sx = 2X3.15 V. 0,4 A.
52 = 2X3.15 V. 0,3 A.
53 = 35, 90. 200, 325, 400 V.

I

15 mA.
54 = 50 V. 50 MA.
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volg zal men bij voorkeur weerstanden en condensatoren gebruiken
waarvan de tolerantie niet hooger is dan 1 %.
Heeft men geen micacondensatoren van 10.000 /x/xF dan kan men
een goeden papiercondensator gebruiken.
De condensator van 1 /xF wordt in serie geschakld met een draadgewikkelden potentiometer van 2500 fï welke speciaal gebruikt wordt
om den krachtfactor te meten.
Het schuifcontact van den schakelaar wordt verbonden met den
rooster van de versterkinglamp over een capaciteit van 10.000 /x/xF en
een potentiometer van 1 Mfï dienende tot de regeling van de gevoe
ligheid van den versterker. Men gebruikt een pentode type EF6, wer
kende met een kathodeweerstand van 4000 tl een schermroosterweerstand van 1,8 Mf) en een belastingsweerstand van 300.000 !ï.
Gelijkwaardige uitslagen kunnen verkregen worden met lampen
EF9, 6C6, 6SF7 enz.; het volstaat de waarden der schakeling te veran
deren in overeenstemming met de gegevens van de tabel naast het
algemeene schakelschema. De door de EF6 versterkte wisselspanning
wordt doorgevoerd naar de roosters van het triodestelsel van den indi
cator over een capaciteit van 10.000 /x/xF.
Wij hebben een kleine kathodestraalbuis type EM1 gebruikt maar
ongetwijfeld voldoen gelijkaardige lampen (6AF7, 6E5, 6G5, EM4 enz.)
even goed.
Het voedingsdeel bestaat uit een transformator met drie aftakkin
gen op de primaire, teneinde het instrument te kunnen aanpassen op
de verschillende., meetspanningen.
De secundaire van den transformator bevat vier wikkelingen ;
wikkeling Sj levert de gloeispanning der lampen EF6 en EM1,
terwijl de secundaire S2 de gloeistroom voor de gelijkrichterlamp levert.
Wegens den zwakken hoogspanningsstroom door het instrument
vereischt, geshiedt de gelijkrichting door een eenvoudige triode 6C5 of
6F5 waarvan de^rooster en de plaat doorverbonden zijn.
Wikkeling S3 levert vijf verschillende spanningen :
35, 90, 200, 325, en 400 V die men naar keuze kan aftakken met
schakelaar I2 en die naar believen kunnen gebruikt worden voor de voe
ding van den nulindicator ofwel voor het meten van lekstroomen.
In positie I verkrijgt men een spanning van 35 V op de anode
der gelijkrichterlamp, en de gelijkspanning die men bekomt, dient voor
de controle van electrolytische condensatoren voor lage spanning die
men daartoe verbindt met de klemmen F (Lek).
In serie met den kring schakelt men aan klemmen M een milliamperemeter waarop men den lekstroom in den condensator kan
aflezen(.
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De andere posities van den schakelaar dienen voor* de controle
der electrolytische condensatoren voor hooge spanning waarop men,
op die wijze, een normale bedrijfsspanning kan doen inwerken.
Door schakelaar I3 wordt de hooge spanning op de platen der
lampen EF6 en EMl onderbroken, wanneer I2 in één der posities 325
of 400 V staat. Voor de voeding van den nulindicator wordt de
spanning afgevlakt door een filter, bestaande uit een weerstand van
5000 fï en twee capaciteiten van 0,5 of 1
met papierdiëlectricum ;
electrolytische condensatoren verdienen geen aanbeveling wegens hun
lekstroom die het debiet nutteloos verhoogt.
De brug zelf wordt gevoed over een beschermingsweerstand van
1000 Q waardoor de stroomsterkte in zoover beperkt wordt dat geen
schade ontstaat, noch aan den transformator, noch aan den weerstand,
zelfs wanneer de klemmen Rx en Cx toevallig worden kortgesloten. De
voeding geschiedt vanzelfsprekend uit wikkeling S4 van 50 Volt 50 mA.
De electrolytische condensatoren voor lage spanning kunnen bijge
volg gecontroleerd worden zonder gevaar voor beschadiging.

.
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CONSTRUCTIE.
Al de organen worden in een houten of metalen kastje gemonteerd
waarvan één zijde in staalplaat van 1,5 mm, de volgende onderdeelen
draagt:
Den potentiometer met zijn meetschaal, de klemmen Rx en Cx, scha
kelaars Ij en L, den gevoeligheidspotentiometer, het tooveroog, de neon
lamp, en ook den algemeenen uitschakelaar. De indicator wordt beves
tigd met behulp van twee met draad besneden staafjes en de cpening
wordt omringd met een bedekking bestaande uit het onderste van een
lampafscherming. De lamp is eenigszins achteruit gemonteerd, teneinde
het observeeren te vergemakkelijken.
De neonlamp kan op de zelfde wijze bevestigd worden maar dan
is het verkieslijk de lamp niet in volstrekte duisternis te doen functionneeren want dan kan de ontstekingsspanning aanzienlijk verhoogd
worden.
De meetschaal van den potentiometer vervaardigt men uit messingplaat van 1 tot 1,5 mm dikte en van ± 100 mm doormeter. De ijkpunten
worden hierop aangeduid met krassen die men met behulp van een
scherpe stalen punt maakt. De aldus verkregen merkstrepen worden
gevuld met zwarte cellulosevernis of Oost-Indischen inkt.
De wijzer bestaat uit een driehoekig stukje celluloid dat aan de
plaat bevestigd is door twee schroeven en ervan verwijderd blijft door
twee busjes van geschikte dikte.
Voor de bedrading van het apparaat tracht men zoo kort mogèlijke
verbindingen te gebruiken vooral aan den schakelaar en de standaarddeelen, terwijl het rooster van lamp 6J7 zoover mogelijk van den voedingstransformator gemonteerd wordt.
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HET IJKEN.
Alhoewel deze bewerking zeer eenvoudig is dient ze met zorg te
worden uitgevoerd, teneinde de hoogst mogelijke nauwkeurigheid te ver
krijgen. Men schaft zich de hiernavolgende weerstanden aan, geijkt met
een tolerantie van hoogstens 1 %
1 weerstand van 500 ft
1
1000 n
2
»
2000 ft
1
5000 a
»
1
ïo.ooo n
2
20.000 a
»
1
50.000 ft '
»
1
»
100.000 ft
dit is in het geheel tien weerstanden die door onderlinge combinatie alle
waarden leveren die in de ijktabel zijn opgegeven.
De gevoeligheidsschakelaar op ijkweerstand 10.000 ft geschakeld
zijnde, verbindt men een weerstand van 1000 ft in Rx.
Men draait dan aan den potentiometer om het evenwicht van de
brug te verkrijgen (volledige opening van de indicatorlamp) en in deze
positie teekent men de verhouding 0,1 aan.
Dezelfde bewerking wordt herhaald met de verschillende in de tabel
opgegeven weerstanden, waardoor men alle verhoudingen tusschen 0,1 en
10 verkrijgt. Om de schaal van den krachtfactor te ijken sluit men tijdelijk
den condensator van 1 ppF kort en men ijkt den potentiometer van
2500 ft hetzij met een variabelen weerstand waarvan de waarde be
kend is en die met C* verbonden is hetzij met een combinatie van vaste
weerstanden als hierboven.
De verhouding tusschen den krachtfactor en den weerstand voor
een condensator van 1 pp F op 50 Hz., geven we in de hieronderstaande
tabel :
Krachtfactor
in %

Weerstand
ft

Krachtfactor
in %

Weerstand
ft

5
10
15
20
25
30

160
320
485
650
820
1000

35
40
45
50
55
60

1190
1400
1610
1830
2080
2370

METINGEN.
Men stelt schakelaar I2 op 200 Volt terwijl I3 gesloten wordt, men
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verbindt de klemmen Cx of Rx met het te meten bouwdeel. De gevoeligheidsschakelaar wordt dan in de positie gesteld welke vermoedelijk het
best overeenstemt met de grootte-orde van den weerstand of de
capaciteit.
Indien de brug niet in evenwicht is, dan is het scherm van de
indicatorlamp geheel verlicht. Het volstaat dan langzaam den potentiometer te draaien totdat de electronenbundel den vorm van een kruis
aanneemt.
Gelukt men hierin niet dan is de krachtfactor van de capaciteit
anders dan die van den standaard-condensator. Voor groote condenfsatoren regelt men den potentiometer van 2500 Q. Zoodat men een fijne
lijn op het scherm der lamp verkrijgt ; de aflezing op dezen potentiometer
stemt dan overeen met den krachtfactor.
Voor kleine capaciteiten moet men zich niet aan dergelijke scherpe
aflezingen verwachten em het zal noodig blijken den potentiometer aan
weerszijden van het meetpunt te bewegen teneinde de juiste positie van
dit punt te kennen.
Met den schakelaar in de 4e positie kan men een geijkten conden
sator met Cx of een geijkten weerstand met Rx- verbinden, respectievlijk
voor het meten van capaciteiten van méér dan 10 p.F en voor weer
standen van meer dan 10 M.Q. Deze positie dient eveneens om ver
schillende weerstanden, condensatoren, of zelfinducties nauwkeurig
gelijk aan elkaar te maken.
Voor het meten van lekstroomen neemt men de hooge spanning van
den nulindicator weg door schakelaar I3 te openen, en nadat men een
milliampèremeter met verschillende meetbereiken heeft ingschakeld in
he punt M, verbindt men den te controleeren condensator met de klem
men F.
Men heeft dan slechts de normale bedrijfsspanning aan te leggen
met behulp van schakelaar I2, men kan dan den lekstroom aflezen op
het meetinstrument. Alvorens deze meting te doen zal men er zich reken
schap van geven of de condensator niet doorgeslagen is, en uit voor
zichtigheid zal men den milliamperemeter voor een sterkeren lekstroom
inschakelen dan die welke normaal kan verondersteld worden.
Voor kleine capaciteiten gebruikt men de neonlamp. Deze brandt
gedurende zeer korten tijd, namelijk de tijd welke overeenstemt met de
lading; deze lamp dooft vervolgens uit om opnieuw te branden zoodra
de condensator over de lek ontladen is. Met een goeden condensator
moet men een zekeren tijd wachten voordat de lamp opnieuw brandt.
Een slechte condensator daarentegen doet een intermitteerende ont
steking of zelfs een voortduende verlichting der neonlamp ontstaan.
Deze controle kan vanzelfsprekend niet worden, toegepast voor
electrolytische condensatoren die doorgaans sterke lekstroomen vertoonen; deze wrden nauwkeurig gecontroleerd met behulp van milliampèremeters.
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We denken er goed aan te doen de aandacht te vestigen op het feit
dat de verlichting niet uitsluitend afhankelijk is van het aantal Mfi van
den nondensatorweerstand, maar wel van het aantal Mn per ^.F, een
hoeveelheid die veel beter de kwaliteit van den condensator uitdrukt.
Zoo is b.v. een condensator van 2 jxF met een lekweerstand van 25 M!fi
even deugdelijk als een capaciteit van 0,5 nF met een lekweerstand

van 100 Mrt

Wij vestigen er tenslotte de aandacht op dat schakelaar I2 zoo
moet gedraaid worden dat men over een voldoende spanning beschikt
om de ontsteking van de neonlamp te kunnen verzekeren.

Fig. 108. — Impedantiemeetbrug.
A = in- en uitschakelaar. — B == gevoeligheid. — E = controlespanningen. — F = lek
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IJKTABEL
Groepeeri-ag der weerstanden

T:

n
1.000

1.000+500
2.000
2.000+500

i

2.000+1.000

2.000+1.000+500
2.000+2.000
2.000+2.000+500
5.000
5.000+500
5.000+1.000
£.000+1.000+500
5.000+2.000
5.000+2.000+500
5.000+2.000+1.000
5.000+2.0004-1.000+500
5.000+2.000+2.000
5.000+2.000+2.000+500
10.000

10.000+5.000
20.000
20.000+5.000
20.000+10.000

i
i

20.000+10.000+5.000
20.000+20.000
20.000-1-20.000+5.000
50.000
50.000+5.000
50.000+10.000
50.000+10.000+5.000
50.000+20.000
50.000+20.000+5.000
50.000+20.000+10.000
50.000+20.000+10.000+5.000
50.000+20.000+20.000
50.000+20.000+20.000+5.000
100.000

Evenwaardige weer
standen verbonden
in R*

Verhouding

SI

1.000

1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000

0,1

0,15
0.2

0,25
0.3

0,35
0,4

0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7

0,75
0,8

0,85
0,9
0,95
1
1,5
2

2,5
3

3.5
4

'

4,5
5
5,5
6
6.5
7

7.5
8

8.5
9
9.5
10
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HOOFDSTUK XII.

DYNAMISCHE ANALYSER
Er zijn geen bijzondere controle- of meetinstrumenten noodig voor
het opsporen van fouten die hun oorsprong vinden in eenvoudige defec
ten of van zeer opvallende fouten in ontvangers ; hier volstaat een mini
mum ervaring en een weinig vakkennis om ze dadelijk te ontdekken.
Buiten deze eenvoudige defecten die gelukkiglijk het meest voorko
men, zijn er een groot aantal gevallen waar een oppervlakkig onderzoek
van den ontvanger niet voldoende is, daar de fouten niet altijd ontstaan
in zichtbare organen of door de beschadiging van lampen bijvoorbeeld,
maar door het gedeeltelijk, of geheel, of soms intermitteerend defect
geraken van allerlei bouwdeelen. Om deze duistere fouten op te sporen
is soms een diepgaand onderzoek van den ontvanger noodzakelijk en
men is dan verplicht controlemethodes toe te passen welke in de eerste
plaats rationeel zijn en waarbij beslist gebruik moet worden gemaakt
van meetinstrumenten.
Tot dusver gebruikte men;’ meestal een universeel meetinstrument
en de controlemethode van punt tot punt die voor min of meer com
plexe defecten meerdere uren in beslag nam.
Het is om het werk van den practicus te vergemakkelijken dat men
er toe gekomen is speciale instrumenten te ontwikkelen welke de dynamische-analyse van de ontvangers kon tot grondslag hebben en die daar
om dynamische analysers genoem worden.
Met behulp van deze apparaten kan men het radiosein volgen van
af de antenne tot aan den luidspreker, terwijl het door alle tusschenkringen van den ontvanger gaat. Daardoor kan men in elk punt van
de schakeling de amplitude controleeren en ook de kwaliteit van het
betreffende sein nagaan. Op die wijze kan men zeer juist\bepalen op
welke plaats het sein begint te verzwakken, verdwijnt, of vervormd
wordt, d.i. m.a.w. de localisatie van de fout.
Het volstaat dan ook een eenvoudige methode der continuïteit en
een algemeene controle van den defecten kring uit te voeren om dade
lijk het beschadigde orgaan te ontdekken.
In alle opzichten kan men deze apparaten vergelijken met de oude
ontvangers voor rechtstreeksche versterking ; ze bestaan doorgaans uit
een goeden H.F.-versterker, een diodedetector, en een L.F.-versterker
met luidspreker, dienende tot de acoustische controle van het sein.
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Het apparaat wordt volledigd door een lampvoltmeter voor gelijk
stroom waarmede de amplitude der H.F.- of L.F.-seinen na detectie
gemeten worden,. Het volledige schakelschema van een dergelijk instru
ment geeft fig. 109. Het H.F.-sein wordt aan de ingangsklemmen van
een eerste H.F.-versterkertrap gevoerd waarin een pentode 6SK7 met
variabele steilheid gebruikt wordt. De amplitude van het sein wordt
geregeld met een spronsgewijze variabelen attenuator samengesteld uit
e^n spanningsdeeler (Rx tot Rc) en met behulp van een geleidelijken
attenuator bestaande uit potentiometer Px van 10.000 Q waarmede men
de roostervoorspanning van de pentode regelt.
De impedantie van den attenuator is hoog genoeg om geen voel
bare demping te veroorzaken in de kringen welke aan de controle wor
den onderworpen; anderzijds, indien de snoeren van het instrument niet
te lang zijn en een geringe capaciteit vertoonen dan is de verstemming
dezer kringen doorgaans vrij gering.
Het sein wordt vervolgens door een tweede H.F.-trap versterkt.
Hier wordt eveneens een 6SK7 gebruikt; daarna wordt het sein gede
tecteerd door een der diodes van een 6SQ7.
Het triodedeel van deze lamp wordt gebruikt als L.F.-voorversterker gevolgd door een 6F6-G die den luidspreker voedt.
De H.F.-versterker is gebouwd voor een frequentieband van 100
kHz tot 15 MHz; dit spectrum is in vijf bereiken onderverdeeld door
schakelaar K2 met vijf posities.
De versterker is gevoelig genoeg om seinen van enkele microvolt
te verwerken.
Smoorspoel Lj is parallel geschakeld met den attenuator. Ze dient
om den gelijkstroomweerstand van den- roosterkring der eerste lamp
6SK7 tot een minimum te herleiden.
Voor de controle der L.F.-seinen wordt de spanning naar twee
andere klemmen (gemerkt BF) gevoerd, vanwaar uit ze naar het rooster
van het triodedeel 6SQ7 gevoerd wordt over condensator C1G en poten
tiometer P2 welke als sterkteregelaar gebruikt wordt.
De triodevoltmeter bevat een 6J5-G met zeer hooge impedantie
(15 Mf2). Hiermede kan men metingen uitvoeren zonder de normale
werking van den ontvanger te storen. Door omschakeling verkrijgt men
zeven spanningsbereiken 1, 3, 10, 30, 100, 300 en 1000 V. Het
betreft hier schakelaar K4. De algeheele voeding van het apparaat wordt
verzekerd door transformator T, die aan de secundaire zijde een wis
selspanning van 2 X 350 V levert, waarmede de platen van een
gelijkrichterlamp 80 verbonden zijn. De afvlakking van de gelijkgerichte
spanning wordt verzekerd door de bekrachtigingsspoel van den luid
spreker, door een smoorspoel van 30 H 60 mA en door drie electrolytische condensatoren van 8 /xF 450 V bedrijfsspanning.
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Fig. 109. — Dynamische analyser. V = ingangsklemmen voltraeter.
HF = H.F.-ingangsklemmen — BF = L.F.-ingangsklemmen.
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WAARDE DER ONDERDEELEN (fig. 109)
Rls = 0,25 M^IW.
R10= 0.5
0.5 W.
R,0 = 450 H 2 W.
R«1 = •50 n regelbaar
R,2= 125.000 n 1 W.
R03 = 50.0 0 0 n I W.
R;4= 1500 O I W.
r;5= 7.500 n 1 W.
R;= IMfl0,5W.
R;_= 10 wei 0.5 W.
Rn= ïoo.ooo n i w.
R~'s= 3.5 Mn 0.5 W.
RJO= 2000 n i w.
r;9= 1 Mn 0.5 W.
R13= 0.25 Mn 0.5 W.
R30= 0,35 Mn 0.5 W.
RI4= 0.1 Mn 0.5 w.
R,j = 0.1 Mn 0.5 w.
R15= 50.000 n 0.5 w.
R30 = 35000 n 0.5 w.
R16= 0.25 Mn 0.5 W.
R?3 = 15000n 0.5 w.
R34 = 5 tot 15 n volgens den weer
r17= i oo.ooo n 0.5 w.
stand van de variabele spoel.
Pj = potentiometer 10.000 ndraadgewikkeld
P, = potentiometer 500.000 n grafiet
P3= potentiom. 10.000 n draadgewik.
Cj = 250 tx/xF mica.
C15 = 0.05 ^F
C2 = 0.1 fxF.
Clc = 0,5 „F
C3 = 0.1 ^F.
Cir = 0,5 „F
c4 = 0.1 aif.
C,s = 0,05 pP
C10 = 30 /xF 40 V (electrolytisch)
Cr = 35 fxjxF regelbaar (mica)
C20 = 10.0 0 0 fx/xP
C0 = 0,1 ^
COJ == 8
450 V (electrolytisch)
c7 == 0,1 mf
0.1 fxP 450 V
Cs = o.l fiF
c2;
C03 = 8 fxF 450 V (electrolytisch)
CQ =3 35 fx/xF regelbaar (mica)
C„4 = 8 fxP 450 V (electrolytisch)
C1Q = 200 jxixF mica .
C25 == 30 fxP 40 V (electrolytisch)
Cn = 500 fx/xF mica
C26 = 2 0 0 0 ^F (mica)
C12 = 200 fxjx Fmica
10.000 fXfxP
C1S = 500 fxfxF mica
C14 = 20.000 ,xjxF
51 bckrachtigingsspoel van luidspreker
Kj = schakelaar 1 kring - 5 posties
K2 = schakelaar 4 kringen - 5 posities
(2000 n)
K3 = schakelaar 1 kring - 3 posities
52 = afvlaksmoorspoel, 300 n
T = voedingstransformator
K4 = schakelaar 1 kring - 7 posities
uitschakelaar
K=
2 X 350 V- 75 mA*
5 V. 2 A.
Kq =: uitschakelaar (op P3)
K? = dubbelpolige omschakelaar
2 X 3-15 V 2 A.
M-= micro-amperemeter 0- 500
Lj = zie tekst

Rj = 250.000 n 0.5 W.
R2 = 200.000 n 0.5 W.
R3 = 45.000 n 0.5 w.
R4 = 4.500 n 0.5 w.
Rr> = 500 n 0.5 w.
R‘ = 30.000 n 2 w.
R. = 25.000 n 2 W.
Rg = 350 n I w.
R0 = 2000 n 1 w.
R'io = 350 n I W.
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I
BEDIENING.
Het gebruik van het instrument is zeer eenvoudig : het volstaat
de hulsverbindingen der lampen en de functie ervan in den te onder
zoeken ontvanger te kennen. Deze laatste wordt verbonden met een
gemoduleerden meetzender, de analyser wordt verbonden; met de
antenneklem van den ontvanger (fig. 110) en nadat men de kringen
van den ontvanger heeft afgestemd op de frequentie van den meetzen
der, noteert men de amplitude van het sein met behulp van den lampvoltmeter. Tegelijkertijd kan men met behulp van een luidspreker de
seinsterkte vaststellen. Zoodra dit gedaan is, verbindt men den analy
ser met het stuurrooster van de menglamp of van de H.F.-lamp, en
in dit punt moet de amplitude van het sein en bijgevolg de geluidssterkte
veel grooter zijn. Is dit niet het geval, dan is de ingangskring zeker
defect of verstemd.
Verbindt men het apparaat aan de platen der H.F.-lamp of der
midden-frequentlamp, dan zal men nog een groote toename vaststellen'.
Anderzijds, indien men de aanduiding van den lampvoltmeter ver
gelijkt die men verkrijgt door den analyser te verbinden met de plaat
der menglamp en met het rooster der middenfrequentlamp kan men zich
rekenschap geven van de werking van den M.F.-transformator.
Een geringe seinverzwakking kan als normaal beschouwd worden.
Is de verzwakking echter zeer merkbaar dan is één der kringen defect
of het toestel is slecht getrimd.
Men kan zich eveneens een idee vormen over de versterking van
de M.F.-lamp door de metingen te vergelijken op rooster en plaat der
betreffende lamp. Deze versterking moet nagenoeg gelijk zijn aan die
van de menglamp of van de H.F.-lamp. Het is doorgaans gemakkelijk
een slechte lamp of een defecten kring na weinig ervaring te
identificeeren.
Het laatste te controleeren H.F.-punt is de detector; deze is
gewoonlijk van het diode-type en in dit geval moet de seinamplitude
ongeveer even groot zijn als die op de plaat der M.F.-lamp, een merk
baar sterkteverlies ontstaat eveneens door een defecten kring of een
slecht getrimd toestel.
Nadat alle H.F.-kringen, punt per punt, gecontroleerd zijn gaat
men over tot de L.F.-trappen.
Thans gebruikt men de klemmen B.F. van de analyser en de voltmeter wordt verbonden met behulp van schakelaar K3 aan de tweede
diode van den detector die als gelijkrichter voor de L.F.-wisselspanning
dient.
De analyser wordt eerst verbonden met het rooster der eerste
L.F.-versterkerlamp; men meet dus dé L.F.-ingangsspanning en vervol
gens verbindt men de proefsnoeren met de plaat van de voorversterker-
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Fig. 110. — Vereenvoudigd schakelschema van een super met aanduiding
der belangrijkste controle-punten. — A = analyser.
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lamp en men noteert de nieuwe aflezing. De verhouding tusschen de
twee lezingen is de effectieve versterking van den trap.
De versterking of de verzwakking tusschen de anode der eerste
lamp en het rooster der eindlamp is vanzelfsprekend afhankelijk van de
gebruikte koppeling.
iVoor een weerstand-condensator koppeling is de versterking 0 en
voor een transformator koppeling is ze afhankelijk van de transformatieverhouding. In klasse-B versterkers met transformatoren waarvan de
verhouding kleiner is dan één, is de spanning aan de klemmen der secun
daire altijd geringer en in dergelijk geval zal men alleszins hiermede
rekening houden om de verzwakking niet toe te schrijven aan een fout
in den versterker.
Door aldus het sein op de verschillende punten der schakeling te
controleeren is het met een weinig ervaring gemakkelijk de fouten te
localiseeren en zelfs nauwkeurig de plaats te ontdekken waar vervorming
ontstaat. Ervaring doet men overigens gemakkelijk en vlug op door de
studie der werking van het apparaat met behulp van den ontvanger
waarin men systematisch fouten verwekt.
TRIMMEN.
Men onderzoekt vooraf of het L.F.-deel van het apparaat behoorlijk
functionneert door aan de klemmen B.F. een pick-up of een L.F.-oscillator te verbinden en door, met behulp van den luidspreker, de kracht
en de kwaliteit van het geluid na te gaan.
Vervolgens kan men met het trimmen der H.F.-kringen beginnen
door een geijkten meetzender te verbinden met de klemmen H.F. Men
handelt zooals voor een gewonen ontvanger met rechtstreeksche ver
sterking.
Indien de wikkelingen geijkt zijn en bijgevolg een volkomen gelijke
zelfinductie hebben, volstaat het de H.F.-punten af te stemmen,
m.a.w. de onderste grenzen van elk afstembereik en dit wel met behulp
der trimmers.
In de positie «korte golf» kan men overigens op de zelfinductie der
spoelen inwerken door de magnetische kern te verschuiven; op deze
wijze verkrijgt men een volkomen synchronisatie van de kringen over
de geheele uitgestrektheid van het afstembereik.
De regeling van de zelfinductie wordt vanzelfsprekend uitgevoerd
op de laagst mogelijke frequentie, m.a.w. aan het bovenste afstemeinde
van het bereik (draaicondensator op maximum).
Nadat het H.F.-deel van het apparaat getrimd is, ijkt men den
lampvoltmeter. Daartoe schakelt men K3 en K4 in positie 1, potentiometer
P3 stelt men halfweg. Men regelt verder R23 en R24 zoo, dat de galvano
meter terug nul aanwijst.
Verbindt men nu de klemmen V, d.i. de ingangsklemmen van den.
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voltmeter met een gelijkspanning van juist 1 volt, dan zal de micro*
ampèremeter 500 /iA aanwijzen. De naald zal dus over de geheele schaal
uitwijken.
Is dit niet het geval regelt men R22, R23 en R24 opnieuw bij.
Indien de ijking in de positie .1 volt juist is, dan is dit doorgaans
ook het geval in de andere posities; dit kan worden gecontroleerd door
het aanleggen van geschikte gelijkspanningen.
SPOELEN.
Vijf stel van twee H.F.-transformatoren elk, zijn noodig om de ver
schillende afstembereiken te bestrijken.
Voor elk afstembereik hebben beide transformatoren volkomen
dezelfde karakteristieken.
KORTE-GOLF (20 tot 60 m ongeveer)
Secundaire — 10 toeren draad 0,6 mm émailisolatie gewikkeld
op kokertje van 20 mm in gebakeliseerd karton. Afstand tusschen de toeren 0,6 mm.

Fig. III. — Korte-golf-transformator.
K c=3 magnetische kern. — P = primaire. — S = secundaire.
Primaire — 5 toeren draad 0,25 mm, 2 X zijde waarvan 3
gewikkeld tusschen] de toeren der secundaire aan de zijde der
massa.
OMROEP-QOLF (200 tot 600 m ongeveer)
Secundaire — 105 toeren litzedraad 10 X 0,07, gewikkeld .op
een ebonieten koker van 12 mm. Het spoellichaam is aan den
binnenkant besneden met schroefdraad waarin een magneetkern past.
Primaire — 35 toeren draad 0,15 mm, 2 X zijde, wild gewik
keld in de vrije ruimte tusschen de basis van het spoellichaam
en de secundaire (fig. 111).
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HOOGE FREQUENTIE (500 tot 1200 m ongeveer)
Secundaire: 190 toeren draad 0,15 mm, 2 X zijde, gewikkeld
op een koker van 20 mm in bakelietkarton. Honingraatwikkeling 6 mm breedte.
Primaire : 60 toerei^ met zelfde karakteristieken, gewikkeld op
5 mm afstand van de secundaire.
LANGE-GOLF (1000 tot 2000 m ongeveer)
Secundaire — 300 toeren zelfde karakteristieken.
Primaire — 100 toeren zelfde karakteristieken.
Afstand tusschen de wikkelingen 5 mm.
HOOGE FREQUENTIE 2 (1800 tot 3000 m ongeveer)
Secundaire — 400 toeren zelfde karakteristieken.
Primaire — 175 toeren zelfde karakteristieken.
Afstand tusschen de wikkelingen 5 mm.
SMOORSPOEL L*.
5 spoeltjes van 400 toeren draad 0.1 mm 2 X zijde, op koker van
12 mm. Honingraatwikkeling; breedte 8 mm. Afstand tusschen de wik
kelingen 5 mm.
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