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VOORWOORD BIJ DE EERSTE DRÜk't!‘h'
Bij de samenstelling van dit meetapparatenboek werd uitgegaan van de
gedachte, dat de vele amateurs en reparateurs, die zelf hun meetapparaten
bouwen, vaak gebruik willen maken van aanwezige of gemakkelijk te ver
krijgen onderdelen, en meestal een apparaat willen construeren, dat aan
bepaalde, door hen gestelde eisen, moet voldoen.
De meest voor de hand liggende manier om dit te bereiken is, enkele
schema’s te vergelijken, te mengen en eigen ideeën op te nemen. Het zo
ontstane proefontwerp wordt op een proefchassis geprobeerd en ver
beterd, hetgeen soms maanden in beslag neemt. Nadat het geheel naar
wens functioneert wordt het in een passend omhulsel ondergebracht, waar
bij een nette afwerking de meeste voldoening zal geven.
Om de lezer in staat te stellen volgens deze methode te werk te gaan, wordt
per hoofdstuk een bepaald apparaat eerst in het algemeen besproken, waar
na meerdere schema’s met een korte verklaring volgen.
In verband met hun belangrijkheid werd bijzondere aandacht besteed aan
oscilloscopen, a.f. generatoren, buisvoltmeters en roosterdip-meters. Met
opzet zijn alleen voor amateurs ontworpen schakelingen en geen indus
triële schakelingen opgenomen, omdat bij industriële schakelingen vaak
speciale of voor de amateur bijzonder moeilijk te verkrijgen onderdelen
worden toegepast.
Aan het begin zijn enkele hoofdstukken opgenomen met op de meetappa
raten betrekking hebbende theorie, waarbij naar de behandeling van de
verschillende schakelingen wordt verwezen.
Tenslotte worden diverse metingen besproken.
Aan van transistoren voorziene apparaten wordt verhoudingsgewijs weinig
aandacht besteed, omdat men meestal vanwege stabiliteit en onbekend
heid met de materie de voorkeur geeft aan buizen. Degene die met tran
sistoren wil werken, verwijzen wtf naar het bekende boek „Halfgeleiders”,
waarin verschillende schema’s zijn opgenomen en waarin de problemen be
treffende transistoren worden besproken.
De samensteller hoopt tenslotte, dat de gekozen opzet zodanig is, dat de
zelfbouwer en de man uit de praktijk datgene vinden wat zij wensen,
terwijl hfl zich in het bijzonder aanbevolen houdt voor kritische op- en aan
merkingen, alsmede opgedane ervaringen met de aangegeven ontwerpen of
variaties daarop, welke dan in een eventuele herdruk worden verwerkt.
Dieren, augustus 1961.

A. J. DIRKSEN
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BIJ DE TWEEDE DRUK
Uit de vele reacties op de eerste druk bleek, dat men niet alleen geïnteres
seerd is in schema’s van meetinstrumenten, maar dat men ook graag de
principiële werking, de mogelijkheden en de bediening van de gangbare
meetinstrumenten wil weten.
Om hieraan tegemoet te komen is in het eerste gedeelte van deze nieuwe
druk ingegaan op de principes van de methoden waarop de verschillende
elektrische grootheden worden gemeten.
Daaraan aansluitend ztfn de op deze principes gebaseerde meetinstrumen
ten behandeld. Van de meest gangbare is de volledige bediening gegeven.
De verschillende schema’s zijn in de betreffende hoofdstukken onder
gebracht. Enkele verouderde schema’s werden weggelaten, terwijl een
aantal nieuwe werd opgenomen.
Vooral de hoofdstukken waarin de KSO en de buisvoltmeter zijn behan
deld, werden aanzienlijk uitgebreid.
Op- en aanmerkingen betreffende deze tweede druk zullen ook nu weer
gaarne door de schrijver worden ontvangen.
DE SCHRIJVER

Dieren, april 1964.

BIJDEDERDEDRUK
Behoudens kleine verbeteringen, is deze derde druk geheel gelflk aan de
voorgaande.
Dieren, september 1965.

DE SCHRIJVER

De omslagfoto voor deze uitgave werd beschikbaar gesteld door
P. GOSSEN & CO. GMBH ERLANGEN
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HOOFDSTUK I

INLEIDING TOT ELEKTRONISCHE MEETINSTRUMENTEN
1. WAT IS METEN?
Het bepalen van een onbekende afstand is niets anders dan het vergeleken
van deze onbekende afstand met een zeer bepaalde afstand, n.1. de eenheid
van afstand. Deze eenheid is de meter, waarvan het origineel in Sèvres
(Frankrijk) wordt bewaard. De kopieën hiervan komen wij dagelijks tegen
in de vorm van maatlatten en centimeters. Is de onbekende afstand uit
gedrukt in meters, dan is hij gemeten, d.w.z. hij is bekend geworden. We
kunnen ons er misschien een voorstelling van maken en er in ieder geval
mee rekenen. Er kan b.v. worden bepaald hoeveel liter benzine er nodig is
om de gemeten afstand per bromfiets, auto enz. af te leggen.
Behalve afstand kunnen ook andere grootheden worden gemeten d.w.z.
worden uitgedrukt in een aangenomen eenheid.
Dit zijn b.v. temperatuur, druk, spanning, stroom, snelheid, versnelling,
hoogte, enz. Deze grootheden worden d.m.v. de meting uitgedrukt in een
heden, b.v. in graden Celsius (temperatuur), kg/cm* (druk), enz.
Onze zintuigen zijn niet geschikt om de in de natuur voorkomende groot
heden uit te drukken in eenheden. Sommige, zoals temperatuur, snelheid en
gewicht enz. kunnen wel worden geschat. Deze schattingen zijn echter
onbetrouwbaar.
Daarom gebruikt men meetinstrumenten, zoals thermometers, snelheids
meters, weegschalen e.d. D.m.v. deze meetinstrumenten kan een onbekende
grootheid worden gemeten.
2. MEETGEBIED EN ONNAUWKEURIGHEID
Bij de meting zijn vooral twee eigenschappen van het meetinstrument van
belang, n.1. het meetgebied en de onnauwkeurigheid.
Onder het meetgebied verstaan we het gebied tussen de minimum en maxi
mum meetbare waarden. Zo kan het meetgebied van een weegschaal
0...100 kg zijn.
D.w.z. dat alle gewichten van 0 tot en met 100 kg meetbaar z^jn.
Het gebied moet bekend zfln, om te weten of de meting mogeltfk is en om
te voorkomen dat het meetinstrument wordt beschadigd, wanneer de te
meten grootheid groter is dan het meetgebied van het instrument.
Onder de onnauwkeurigheid van het instrument verstaan we de maximaal
mogelijke afwijking van de werkelijke waarde. Is de onnauwkeurigheid van
een weegschaal 2 kg, dan kan het werkelijke gewicht 2 kg hoger of lager
zijn dan het aangegeven gewicht. De onnauwkeurigheid moet dus bekend
zijn om aan de hand van de afgelezen waarde de grenzen van de te meten
grootheid te kunnen berekenen.
3. ELEKTRONISCHE MEETINSTRUMENTEN
In dit boek wordt behandeld op welke wijze elektrische grootheden, zoals
spanning, stroom, frequentie, capaciteit, zelfinductie e.d. worden gemeten,
De meetinstrumenten welke deze elektrische grootheden meten, krijgen aan
hun ingang een elektrisch signaal toegevoerd.
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Wanneer dit signaal in elektronische schakelingen een bewerking, b.v. ver
sterking ondergaat, kunnen we van een elektronisch meetinstrument
spreken. Het grootste deel van de in dit boek beschreven meetinstrumen
ten bestaat uit elektronische meetinstrumenten. Een universeelmeter valt
echter niet onder deze categorie, daar in deze meter geen elektronische
schakeling aanwezig is.
4. OMVORMERS OF TRANSDUCTOREN
Om een te meten grootheid geschikt te maken voor bewerking door een
elektrisch of elektronisch apparaat moet deze grootheid in de vorm van
een elektrisch signaal aan het elektronisch gedeelte worden aangeboden.
Is de te meten grootheid niet elektrisch, dan wordt zij door een omvormer
in een elektrische grootheid omgezet. Deze omvormer is een onderdeel van
het meetinstrument. De omvormer zet temperatuur, druk enz. om in een
met deze grootheid evenredige spanning of stroom.
Na de omvorming vindt de bewerking in het elektronische gedeelte plaats.
Vooral in de industriële meettechniek hebben we met deze omvormers te
maken.
Bekende omvormers zijn b.v. rekstrookjes, fotocellen, lithium-chloride cel
len, enz. Van deze omvormers zijn uiteraard de onnauwkeurigheid en het
bereik weer belangrijke eigenschappen, daar deze mede het meetgebied en
de onnauwkeurigheid van het gehele meetinstrument bepalen.
Wanneer de te meten grootheid elektrisch is, d.w.z. een spanning of een
stroom, of een verhouding tussen spanning en stroom, is geen omvormer
nodig, hetgeen echter niet wil zeggen dat men de elektrische grootheid
altijd direct meet. Een elektrische spanning wordt b.v. gemeten m.b.v. de
stroom, die deze spanning door een bekende weerstand doet vloeien (draaispoelvoltmeter).
Daar in dit boek slechts de meting van elektrische grootheden wordt be
sproken, wordt niet nader op omvormers ingegaan.

5. SIGNAAL VERWERKEND GEDEELTE
Een onderdeel van een elektronisch meetinstrument is het gedeelte waarin
de elektrische signalen worden verwerkt. Van dit gedeelte interesseren ons
uiteraard de elektrische eigenschappen, zoals ingangsimpedantie, uitgangsimpedantie, versterking, e.d.
6. WEERGEVERS
Na de bewerking van het elektrische signaal in het signaal verwerkend
gedeelte wordt dit aan een weergever toegevoerd. De weergever zet het
elektrische signaal om in een waarneembaar gegeven. Afhankelijk van de
manier waarop dit gebeurt, worden de weergevers verdeeld in analoge en
digitale weergevers. Een analoge weergever (analoog = overeenkomstig)
geeft het meetresultaat aan met een wijzer (draaispoelmeter e.d.), een
lichtstip (katodestraalbuis), een inktstip (penschrijver), enz. Met behulp
van een schaalverdeling of raster zet de aflezer nu de uitwijking om in
eenheden. Bij deze omzetting wordt een afleesfout gemaakt welke afhanke
lijk is van de uitvoering van de schaal.
Een digitale weergever geeft het meetresultaat in de vorm van een getal.
De aflezer behoeft hier niets om te zetten omdat de weergever dit reeds
heeft gedaan. Afleesfouten komen vrijwel niet voor.
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6. 1. Analoge weergevers
Van deze wijzerinstrumenten is de draaispoelmeter de belangrijkste. De afleesfout bij wijzerinstrumenten kan men splitsen in een projectiefout en
een schattingsfout, n.1.:
a. De wijzer wordt geprojecteerd op de schaal. Bij deze projectie wordt
een zekere fout gemaakt, welke kleiner is, naarmate de afstand tussen
wijzer en schaal geringer is. Door de wijzer mesvormig uit te voeren, of
door een spiegelschaal te gebruiken, wordt deze fout eveneens beperkt.
b. M.b.v. de schaalverdeling en de wijzerprojectie moet men schatten met
hoeveel eenheden de uitslag overeenkomt. Zo staat in fig. I. 1 de wijzer
in ieder geval tussen 8,5 en 8,6.

Fig. 1.1. Schatten van de wjjzerstand

Dit gedeelte kan men nu onderverdelen en resumerend kan men zeggen dat
de uitslag in ieder geval is gelegen tussen 8,54 en 8,57. Een nauwkeuriger
schatting kan men maken bij een ruimere uitvoering of een fijnere onder
verdeling van de schaal, of door een dunne wijzer te gebruiken. Door een
loep te gebruiken vergroot men het afleesgebied en wordt de aflezing even
eens nauwkeuriger.
De nauwkeurigheid waarmee met een wijzerinstrument wordt gemeten is
niet alleen afhankelijk van de afleesfout, maar eveneens van:
a.
b.
c.
d.

De onnauwkeurigheid in de mechanische nul-instelling;
Afwijkingen in de schaalverdeling;
Wrijving in de ophanging van het meetsysteem;
Veranderingen in de mechanische eigenschappen, door temperatuur- of
vochtigheidsveranderingen;
e. Verandering in de elektrische eigenschappen, door vermindering van de
magnetische inductie van de magneet.
Het spreekt vanzelf, dat de invloed van de genoemde factoren in gelijke
mate gereduceerd wordt, wanneer men een nauwkeuriger instrument wenst.
Bij een bepaald instrument kan de gebruiker de invloed van de wrijving
verminderen door zachtjes tegen het glas te tikken. De stand van de wijzer
komt dan meer met de evenwichtsstand overeen.
De onnauwkeurigheid van een wijzerinstrument, waaronder alle genoemde
factoren vallen, wordt uitgedrukt in procenten van de volle schaalaanwijzing. De instrumenten worden, afhankelijk van de grootte van de onnauw
keurigheid, onderverdeeld in klassen, zoals in tabel I is aangegeven.
Bij een instrument klasse 2.5 wijkt de werkelijke waarde dus hoogstens
2,5 % af. Bij een afgelezen uitslag van 20 % is de werkelijke waarde dus
gelegen tussen 17,5 % en 22,5 % van volle uitslag.

Klnssetekon

TABEL I MEETINSTRUMENT-KLASSEN
Max. fout van vplle schaal

0.2

± 0,2 %

0.5

± 0.5 %

1

1.5

±1 %
± 1.5 %

2.6

± 2.5 %

Fijne meetinstrumenten

Bedrijfsinstrumentcn

De relatieve fout is dan maximaal ± 12,5 %. Bij een afgelezen uitslag van
80 % zijn bij een klasse 2.5 meetinstrument de grenzen van de werkelijke
waarde 77,5 % en 82,5 %. De relatieve fout is nu dus maximaal ± 3% %,
wat t.o.v. 12,5 % een aanzienlijke verbetering betekent.
De moraal van dit verhaal is dan ook, dat men altijd bij een zo groot mogelijke uitslag moet aflezen, omdat dan de relatieve fout minimaal is.
Op analoge weergevers treft men naast het klasseteken enkele symbolen
aan, waarvan in tabel II de betekenis is aangegeven. Verder wordt ook de
beproevingsspanning aangegeven. Deze beproevingsspanning wordt aan
gelegd tussen het meetsysteem en het omhulsel van de meter en wordt op
de schaal in een ster in kV aangegeven. Een ster met het cijfer 2 betekent
dus een beproevingsspanning van 2 kV.
TABEL II
D rooi spoelinstrument met permonente magneet

Ü

Week! jze rinstrument

£

Ferrodynomisch instrument (elektrodynomisch met
ijzer gesloten magnetisch circuit)

v

Hittedraod- instrument
Elektrostatisch instrument
Droaispoelinstrument met ingebouwde gelijkrichter
Instrument geijkt voor gebruik met schaal vertieoal

Ü

+

-w-

Instrument geijkt voor gebruik met schaal horizontoal
Instrument geijkt voor gebruik met schaal hellend (b.v. tffi)
t.o.v. het horizontale vlak

/k

Gelijkstroom
Wisselstroom
Gelijk* en wisselstroom

SC

Ter illustratie van het bovenstaande zijn in afb. I. 2 en I. 3 de vooraanzich
ten van twee draaispoelmeters van de klassen 2.5 en 0.2 gegeven.
6. 2. Digitale weergevers
Bij digitale weergevers wordt de te meten grootheid in de vorm van een
getal weergegeven. De weergever heeft dus als het ware de taak van het
aflezen en het omzetten in eenheden van de aflezer overgenomen.
De digitale wijze van weergeven heeft verschillende voordelen:
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a. De metingen verlopen sneller en kunnen door ongeschoolde krachten
worden verricht.
b. Het is niet mogelijk dat men op een verkeerde schaal afleest, zoals bij
de analoge weergever nog wel eens gebeurt.
c. Men kan geen afleesfouten maken.
De digitale wijze van weergeven wordt steeds belangrijker.
Zo kent men b.v. digitale frequentie- en tijdmeters, digitale voltmeters enz.
Dat is dan ook de reden dat nader op digitale meetinstrumenten wordt inge
gaan en dat we nu enkele uitvoeringsvormen van digitale weergevers be
spreken.
In afb. I. 4 is aangegeven hoe met in kolommen geplaatste lampjes een ge
tal wordt gevormd. In elke rij kan een lampje oplichten en daarbij een
cijfer, dat ervoor is geplaatst, verlichten. Het bezwaar van dit systeem is,
dat het in een bepaalde kolom af te lezen cijfer op tien plaatsen kan voor
komen. Men streeft er daarom naar om het cijfer steeds op dezelfde plaats
te krijgen.

Fig. I. 5. Projectiesysteem

Zo geeft fig. I. 5 een systeem waarbij een lampje een cijfer belicht. Dit cijfer
wordt geprojecteerd op een matglazen schijf. Door de stand van de cijfers
en de lampjes wordt het cijfer steeds op dezelfde plaats geprojecteerd.
Fig. I. 6 geeft een systeem, waarbij aan de as van een draaispoelmetersysteem een cilindersegment is bevestigd. Afhankelijk van de stand van
het systeem wordt een cijfer belicht.

Fig. I. 6. Weergever met draaispoel systeem
In fig. I. 7 is de principiële opbouw van de z.g. Nixie-buis aangegeven.
Deze bestaat uit een netvormige draadanode en 10 katoden. De katoden be
staan uit draden, welke in de vorm van cijfers zijn gebogen. Wordt tussen
de anode en één der katoden een spanning aangesloten, dan wordt deze
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katode met glimlicht bedekt. Dit is dan aan de buitenzijde zichtbaar door
het buitengewoon dundradige anodenet. De frequentie-teller van afb. XII. 1
heeft deze Nixie-buizen. In afb. I. 8 zien we het zijaanzicht en het boven
aanzicht van de buis EZ 10B. De cijfers zijn hier in een kring geplaatst.

Fig. I. 7. Principiële opbouw Nixie-buis

7. BLOKSCHEMA ELEKTRONISCH MEETINSTRUMENT
In het voorgaande werd aangegeven dat in het algemeen een elektronisch
meetinstrument te beschouwen is als de combinatie van een omvormer, een
signaal verwerkend gedeelte en een weergever. De omvormer ontbreekt,
wanneer de te meten grootheid direct door het signaal verwerkend ge
deelte wordt geaccepteerd. Op deze wijze komen wij tot het blokschema
van fig. I. 9.
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Fig. I. 9. Blokschema

NIXIE
enz.

V
OIRECT AFLEESBAAR
(waarneming met het oog)
De door de weergever gegeven indicatie kan door de mens worden waar
genomen en in het geheugen of op papier worden vastgelegd, om direct of
later weer te worden gebruikt.
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Ook kan de indicatie direct d.m.v. een penrecorder worden opgeschreven.
Dit is vooral daar, waar op bepaalde tijden moet worden gemeten, van be
lang omdat het meetproces op deze wijze geautomatiseerd wordt. Bij
metingen aan industriële processen is dit o.a. het geval.
Het is ook mogelijk dat de door het meetinstrument gemeten waarde zon
der tussenkomst van de mens wordt gebruikt voor de regeling van proces
sen. Dit is in het blokschema gestippeld aangegeven en wordt aangeduid
met meet- en regeltechniek.
Dit is bij de automatisering van processen zeer belangrijk en vormt een
gebied op zichzelf. Vandaar dat we er niet op ingaan. Evenmin wordt in
gegaan op de meting van niet-elektrische grootheden.
8. SIGNAALGENERATOREN
Een signaalgenerator is geen meetinstrument. Het is een apparaat dat bij
het meten wordt gebruikt als vervanger van de eigenlijke signaalbronnen.
Zo krijgt een versterker in bedrijfstoestand het signaal van een microfoon
o.i.d. toegevoerd. Bij het bepalen van de eigenschappen van de versterker,
bij het opsporen van fouten e.d. wordt de microfoon enz. vervangen door een
generator, waarvan de eigenschappen bekend zijn. De belangrijkste elek
trische eigenschappen van een generator zijn:
a. Frequentie van de opgewekte spanning;
b. De spanningsvorm;
c. De waarde van de spanning.

Flg. I. 10. Elektrisch vervangschema van
signaal generator

?!

/V
•mk=f(t)
O

Elke generator kan volgens fig. I. 10 worden vervangen. Hij bestaat dus
uit een e.m.k.-bron en een inwendige impedantie. Bij een sinusgenerator
wordt de e.m.k. aangegeven door amplitude of effectieve waarde en fre
quentie. De door een impulsgenerator geleverde spanning wordt uitgedrukt
door amplitude, pulsbreedte, stijgtijd en daaltfld. Uiteraard wordt in het
volgende aan generatoren dezelfde aandacht besteed als aan meetinstru
menten, daar zij bij de meting van evengroot belang zfln.
9. STANDAARDEN
Op geregelde tijden moet een meetinstrument worden geijkt. Bij het yken
wordt een bekende grootheid aan het instrument toegevoerd en daarmee
gecontroleerd of het meetinstrument de bekende grootheid juist aangeeft.
Is dit niet het geval, dan wordt het meetinstrument bflgeregeld en zo mo
gelijk de oorzaak van het verloop nagegaan. Wanneer deze oorzaak bekend
is kunnen maatregelen worden genomen om de eventuele storing op te
heffen. Bekende elektrische standaarden zijn b.v. frequentiestandaarden en
ijkspanningsgeneratoren. Deze secundaire standaarden moeten op hun
beurt ook weer op gezette tijden worden gecontroleerd en daarom worden
opgezonden om met de primaire standaard te worden vergeleken. Van
zelfsprekend moet men de standaarden erg voorzichtig en op de voor
geschreven wijze behandelen, daar de nauwkeurigheid van de geijkte meet
instrumenten van deze standaarden afhankelijk is.
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HOOFDSTUK II

BELASTING EN MEETFOUT
1. THÊOREMA VAN THÉVENIN
Het werken met vervangschema’s is gebruikelijk, omdat daardoor:
a. Gemakkelijker een inzicht wordt verkregen in de werking van schake
lingen;
b. Berekeningen aanzienlijk worden vereenvoudigd.
Het middel om een vervangschema van een schakeling te bepalen is het
Théorema van Thévenin.
1. 1. Spanningsvervangschema
Een willekeurige generatorschakeling, b.v. die van fig. II. la, kan als volgt
met dit théorema worden vervangen door een enkele spanningsbron met
inwendige impedantie: In onbelaste toestand wordt de klemspanning ge
meten, die hier met U wordt aangeduid. Tussen de uitgangsklemmen wordt
de impedantie gemeten met de aanwezige spanningsbronnen kortgesloten.

Matting

c
Fig. II. 1. a. Een willekeurige generatorschakeling met in onbelaste toestand een
klemapanning U. b. De inwendige impedantie wordt bepaald met kortgesloten span
ningsbronnen. c. Het spanning vervangschema, bepaald volgens het Théorema van
Thévenin.
Stel dat deze waarde Z bedraagt (fig. II. lb). Het vervangschema is dan
een generator met een e.m.k. U en inwendige impedantie Z (fig. n. lc). In
plaats van inwendige impedantie spreekt men ook wel van uitgangsimpedantie.
1. 2. Stroomvervangschema
Evenals van een bepaalde schakeling een spanningsvervangschema kan
worden opgesteld, kan de schakeling ook worden vervangen door een
stroombron, dus een bron die een constante stroom levert. Een stroomver
vangschema wordt als volgt opgesteld:

I

'l

*
B

\ bataat ing

Fig. II. 2. a. De stroom
jij kortgesloten uitgangs
klemmen bedraagt I. b.
Het stroomvervangsche
ma bij een kortsluit
stroom I en een inwen
dige impedantie Z.

Met kortgesloten klemmen wordt de uitgangsstroom I gemeten (fig. II. 2a).
Met kortgesloten spanningsbron wordt de impedantie tussen de uitgangsklemmen gemeten; dat is dus de reeds genoemde inwendige impedantie Z.
Het stroomvervangschema is nu een bron die een stroom I levert aan de
parallel schakeling van inwendige impedantie en belasting (fig. n. 2b).
2. FOUT BIJ SPANNINGSMETING
Een vraag, die bij elke meting dient te worden gesteld, luidt: Is de spanning,
die het meetapparaat meet en aanwijst, nu wel de waarde die vóór het aan
sluiten van het meetapparaat aanwezig was? Met Thévenin kan dit pro
bleem gemakkelijk worden onderzocht.

Fig. II. 3. De spanning, die wordt aangewezen is lager
dan de spanning in onbelaste toestand.

Stel, dat vóór het aansluiten van het meetapparaat de spanning U is en de
inwendige weerstand R;. De schakeling kan dan worden vervangen door het
schema van fig. II. 3. Wanneer nu de meter wordt aangesloten, ontstaat
over de weerstand Rm van de meter en de inwendige weerstand Rj van de
schakeling een spanningsdeling. Het gevolg daarvan is, dat de spanning
over het meetapparaat, die dus wordt aangegeven, kleiner is dan de span
ning U. Ze bedraagt:

um = u

Rra
Rin “f" Ri

=u

1
Ri

i +—

Rra
Hieruit vinden we voor de werkelijke waarde: U = U

■(,+üJ

(1)

De werkelijke waarde is dus Rj/Rm X 100 % hoger dan de gemeten waarde.
De werkelijke waarde is daarom des te meer gelijk aan de aangegeven span
ning, naarmate R^ groter is t.o.v. Rj.
Vooral bij metingen aan schakelingen met hoge inwendige impedanties wor
den aan het meetapparaat hoge eisen gesteld.
Om te kunnen berekenen hoeveel de aanwijzing te laag is moet de uitgangsweerstand Rj van het meetobject bekend zijn. Deze uitgangsweerstand wordt volgens Thévénin bepaald door meting met kortgesloten
e.m.k.-bronnen of door berekening. De laatste methode is verreweg de
snelste en wordt daarom toegepast. Voor de meeste lezers zal de vraag ech
ter zijn hoe de uitgangsweerstand wordt berekend, vooral bij aanwezigheid
van buizen en transistoren. Daarom enkele voorbeelden ter illustratie.
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Voorbeeld 1
Gegeven:
In fig. n. 4a wordt de spanning tussen A en B gemeten met een voltmeter;
Rn = 100 kfl.
Gevraagd:
Bereken hoeveel procent UAB hoger is dan de voltmeter aangeeft.

Cr

Fig. II. 4a. Meelschakeling

JSji

B

Oplossing:
De uitgangsweerstand tussen A en B is de gehele gelijkstroomweerstand
tussen A en B met kortgesloten e.m.k.-bronnen.
De weerstand tussen A en B wordt gevormd door de parallelschakeling van
160 kI2, 80 k£? en 160 kl? (fig. II. 4b). De uitgangsweerstand is dus
40 k£. De werkelijke waarde van de spanning is daarom Ri/Rra X 100 %
z= 40 % hoger dan de aangegeven waarde.

Fig. II. 4b. Vervangschema bij
gelijkspanning meten tussen A
en B.

J/ro*
eok

D *0

c. Vervangschema bij wissel
spanning meten tussen A en B.
Wijst de meter b.v. 80 V aan, dan is de werkelijke spanning zonder meter
80 V + (40 % van 80 V) = 112 V.
Voorbeeld 2
Gegeven:
In fig. n. 4a wordt de wisselspanning tussen A en B gemeten.
De inwendige weerstand van de voltmeter is 20 kQ.
Gevraagd:
Bereken hoeveel procent UAD hoger is dan de voltmeter aangeeft.
Oplossing:
Daar de wisselspanning wordt gemeten, moet ook de uitgangsweerstand
voor wisselstroom worden bepaald. De weerstand van 100 k£) wordt kort
gesloten door C = 25 /«F. In serie met 160 kQ komt de wisselstroomweerstand van de transformatorschakeling. Deze wordt gevormd door de paral
lelschakeling van de zelfinductie en de getransformeerde generatorweerstand. Daar de bepaling plaats vindt met kortgesloten e.m.k. komt 1 k£)
immers parallel aan de eerste wikkeling. De getransformeerde weerstand
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bedraagt dus 4 k£). Afhankelijk van de zelfinductie is de weerstand van de
linkertak dus gelegen tussen 160 kQ en 164 kI2. We rekenen verder met
160 k^. De wisselstroomweerstand tussen A en B wordt bepaald door de
parallelschakeling van 160 k£>, 80 k£ en 100 k,Q (fig. II. 4c). De uitgangsweerstand is dus 35 k£>.
De werkelijke waarde van de spanning is:
35/20 X 100 % = 175 % hoger dan de gemeten waarde.
Wordt b.v. 20 V gemeten, dan is de werkelijke waarde 20 V + (175 % van
20 V) = 55 V.
Voorbeeld 3
Gegeven:
In fig. II. 5a wordt de gelijkspanning tussen schermrooster en aarde ge
meten.
0.1*

IK
Fig. II. 5a. Versterker schakeling

im

J00*
*1

<09*

Gevraagd:
Hoe groot moet de meterweerstand zijn opdat de fout door de belasting in
ieder geval kleiner is dan 5 % ?
Oplossing:
De uitgangsweerstand tussen schermrooster en aarde wordt bepaald met
kortgesloten spanningsbronnen.
We zien dan parallel staan 400 kQ en de gelijkstroomweerstand welke de
buis tussen schermrooster en aarde vormt. Deze gelijkstroomweerstand is
de gelijkstroomweerstand in bedrijfstoestand. De waarde van de gelijkUg2
stroomweerstand tussen schermrooster en aarde volgt uit: R =
1*2

Fig. II. 5b. Vervangschema voor
de bepaling van de uitgangs
weerstand voor gelijkstroom tus
sen schermrooster en aarde.
c. Vervangschema voor de be
paling van de uitgangsweerstand
voor wisselstroom tussen anode
en aarde.
Om deze weerstand te kunnen bepalen moet het instelpunt, waaruit Ug2 en
Ig2 volgen, bekend zijn. In het algemeen is dat niet zo en moeten we wat
aannemen. Is de schermroosterspanning t.o.v. aarde b.v. 100 V en Ig2 1 mA
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dan is de geiykstroomweerstand van de linkertak 100 k.Q. De totale uitgangsweerstand tussen schermrooster en aarde is dan 80 k£. De ongun
stigste situatie ontstaat wanneer de gelijkstroomweerstand tussen scherm
rooster en aarde oneindig is.
De uitgangsweerstand is dan 400 V.Q. We kunnen dus in ieder geval zeggen
dat, wanneer we onze berekening op een totale uitgangsweerstand van
400 k£ baseren, de werkelijke fout geringer is, dan die welke uit de be
rekening volgt.
Ri
X 100 % <5% of Rm> 20 Rj.
Voor een fout, kleiner dan 5 % geldt:
Rm
De meterweerstand moet dus groter zijn dan 8 MQ.
Met een buisvoltmeter met een Rj van 10 MQ wordt hieraan ruimschoots
voldaan.
Wanneer we meten met een universeelmeter met een gevoeligheid van
40 kQ/W, is bfl meting op het 250 V-gebied Rm groter dan 8 M£), zodat de
meetfout dan eveneens kleiner is dan 5 %.
Op dezelfde manier vinden we, dat bij meting van de gelijkspanning op
de anode de meterweerstand groter dan 2 MQ moet zijn om de fout kleiner
dan 5 % te houden.
Voorbeeld 4
Gegeven:
In fig. n. 5a wordt de wisselspanning tussen anode en aarde gemeten. De
Rj van de buis bedraagt 100 kQ.
Gevraagd:
Bereken de uitgangsweerstand.
Oplossing:
De wisselstroomweerstand tussen anode en aarde wordt gevormd door de
parallelschakeling van de Rj van de buis (100 k/2), zijn anodeweerstand en
de lekweerstand van de volgende buis (fig. II. 5c). De uitgangsweerstand
voor wisselstroom tussen anode en aarde is dus 44,4 k,Q.
3. FOUT BIJ STROOMMETING
Stel dat vóór het aansluiten van de stroommeter de stroom in de te meten
tak I is en de inwendige weerstand, gemeten tussen de punten waar wordt
onderbroken en de stroommeter is opgenomen, Rj bedraagt. Dan geldt vol
gens Thévenin het vervangschema van fig. n. 6. De stroom die nu wordt
aangegeven, bedraagt:
Im = I

Ri
Ri + R m

1
=I
Rm
1+—
Ri

Jm

«té
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\"m
?/

rmj

Fig. II. 6. Door de weerstand van de stroommeter is de gemeten
waarde lager dan de stroomwaarde, die voor het aansluiten van
de meter aanwezig was.

Hieruit vinden we voor de stroom in bedrijfstoestand: I = lm

R-)

(2)

Uit (2) volgt, dat de werkelijke waarde Rm/Rj X 100 % hoger is dan de
gemeten waarde.
Vooral bij de meting van kleine stromen in laagohmige ketens moet voor
foutmetingen worden gewaakt. Bij de meting van een kleine stroom wordt
de meter immers op het gevoeligste gebied geschakeld en dan is z’n weer
stand maximaal.
Ook hier geven we met enkele voorbeelden aan hoe de fout, veroorzaakt
door de belasting van de stroommeter, wordt bepaald.
Voorbeeld 5
Gegeven:
In fig. H. 4a meet men de gelijkstroom op punt P met een stroommeter met
Rm = 1 k Q.
Gevraagd:
a. Bereken de uitgangsweerstand tussen de onderbreking btf P;
b. Bereken hoeveel procent de werkelijke waarde boven de gemeten
waarde ligt.
Oplossing:
a. Om de stroom op punt P te meten wordt daar de leiding onderbroken.
De uitgangsweerstand is nu de weerstand tussen de onderbroken punten.
Deze wordt gevormd door de serieschakeling van 100 k.0, 60 kQ en 160 kQ,
parallel met 80kI2 (fig. n. 7). De uitgangsweerstand is dus 213,3 k£.
1

Rm
b. Dit is------X 100 %

X 100 %; dit is minder dan % %.
213,3

Ri
ISO*

P

m

lOOk
£0*

Fig. II. 7. Vervangschema voor de bepaling
van de uitgangsweerstand voor gelijkstroom
op punt P in fig. II. 4a.

Voorbeeld 6
Gegeven:
In fig. II. 5a wordt de katodestroom gemeten. De meterweerstand is 100 Q.
Gevraagd:
Bepaal bij benadering de fout door de meterbelasting.
Oplossing :
Door het opnemen van de meter stijgt de katodeweerstand met 100 Q. Daar
door stflgt ook de spanning op de katode. Maar dit heeft tot gevolg, dat de
spanning tussen rooster en katode meer negatief wordt. De buisstroom
neemt dus in ieder geval af, waardoor de spanningstoename op de katode
wordt tegengewerkt. Hoe meer de katodespanning dezelfde blijft als voor
het opnemen van de meter, des te meer zal de stroom afnemen en des te
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groter is de fout. De situatie is het ongunstigst wanneer de katodespanning constant blijft. Het is dan alsof de weerstand tussen katode en aarde
nul is, gezien via de buis.
Het blijft immers in principe hetzelfde of de spanning op de katode con
stant wordt gehouden door de werking van de schakeling of door een
spanningsbron, die over de katodeweerstand is geschakeld. De uitgangsweerstand, gezien tussen de meetpunten, bedraagt dus 1 kQ.
100
Rm
X 100 % — 10 % hoger
De werkelijke stroom is dus:----- X 100 % —
1000
Ri
dan de aangegeven waarde. Omdat in werkelijkheid bij het opnemen van de
meter de katodespanning wat omhoog loopt, is de fout kleiner dan 10 %.
In ieder geval is de conclusie, dat men de katodestroom beter kan bepalen
in de vorm van de som van Ia en Igo.
Ia en Ijj2 meten we met een meter van 1 kQ of lager nagenoeg foutloos, zo
als de lezer in fig. n. 5a kan nagaan.
Bij meting van de emissorstroom van een transistor geldt hetzelfde als
voor de katodestroom van een buis. De emissorstroom bepaalt men daarom
door meting van de collectorstroom.
Dit kan, omdat er slechts een gering verschil is tussen collector- en emis
sorstroom.
4. MEETFOUTEN
In par. 3 en 4 werd uitgegaan van de door de voltmeter en de ampèremeter aangegeven waarden. Met behulp van (1) en (2) kunnen de werke
lijke waarden worden berekend. Dit is dus een praktische benadering van
het probleem. Volledigheidshalve willen we ook de formules geven, waar
uit kan worden berekend hoeveel lager de gemeten waarde is dan de te
meten waarde.
Bij spanning meten geldt:
U-Um
procentuele fout =

X 100 % t=
U

Ri
X 100%

(3)

Ri + Rm

Dit volgt uit (1).
Bij stroom meten geldt:
procentuele fout =

I —Im
X 100 % =
I

Ri

X 100%

(4)

Ri + Rm

Dit volgt uit (2).

5. HET GEVEN VAN EEN BEPAALDE INWENDIGE WEERSTAND
BQ het doormeten van filters e.d. zijn spanningsbronnen vereist met een be
paalde inwendige weerstand. De gewenste waarde is, ongeacht de eigen
schappen die de gebruikte generator heeft, gemakkelijk te realiseren vol
gens fig. II. 8. Aan de klemmen van de generator wordt een spanningsmeter V geplaatst en in serie met de door te meten schakeling wordt een
weerstand R opgenomen, die dezelfde waarde heeft als de gewenste in-
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Fig. II. 8. Een generator met inwendige
weerstand R kan worden gerealiseerd door
de spanning U een constante waarde te
geven.

I'
—

ff/*

Fig. II. 9. Voorbeeld van een schakeling met bepaalde in
wendige weerstanden.

wendige weerstand. Wanneer nu de spanning U, ondanks frequentie- en
belastingvariaties, constant wordt gehouden, kan de schakeling worden be
schouwd als een spanningsgenerator met inwendige weerstand R. Door R
r*

□

r

ff.

i
I
J

R/totmRl*R*

belasting

rro
rIM9

btlasttng

ffp.ff/
Rp*Rl

A
B
Fig. II. lf. a. De vereiste inwendige impedantie kan ook worden verkregen door de in
wendige weerstand van de generator zodanig aan te vullen dat de gewenste inwendige
impedantie wordt bereikt, b. Wanneer de inwendige weerstand van de generator
hoger is dan de gewenste totale inwendige impedantie, wordt parallel aan de klem
men een weerstand Rp geschakeld, welke zodanig wordt gekozen, dat de parallel
schakeling van Ri en Rp de gewenste totale inwendige impedantie oplevert.
omschakelbaar te maken kunnen verschillende inwendige weerstanden
worden verwezenlijkt. Fig. n. 9 geeft b.v. een schakeling met inwendige
weerstanden van 0, 75 en 600 Q, alsmede een inwendige capaciteit van een
te kiezen waarde. Deze capaciteit kan b.v. de capaciteit van een pickup of
condensatormicrofoon nabootsen, waarop het door te meten filter moet wor
den aangesloten. Uiteraard kan de gewenste inwendige weerstand ook wor
den verkregen door de inwendige weerstand van de spanningsbron mee te
gebruiken (fig. II. 10). De moeilijkheid is nu echter hoe op eenvoudige
wijze kan worden vastgesteld welke waarde de e.m.k. van do generator
heeft. Bij een meting zou dan steeds de belasting moeten worden afgegeschakeld en de spanning tussen de klemmen hoogohmig worden gemeten.
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HOOFDSTUK III

SPANNING METEN
De maniei' waarop een gelijk- of wisselspanning wordt gemeten is afhanke
lijk van de waarde van de spanning, de vereiste nauwkeurigheid, de toegestane belasting op het meetobject en de meetsnelheid. De instrumenten,
welke speciaal voor het meten van spanningen zijn ontworpen, heten in het
algemeen voltmeters. Hieraan gaat meestal een aanduiding vooraf, welke
betrekking heeft op een karakteristieke eigenschap, zoals buisvoltmeter,
transistorvoltmeter, digitale voltmeter, millivoltmeter e.d.
Een spanning is volkomen bekend wanneer we het verloop als functie van
de tijd kennen. Een gelijkspanning kan zowel met een draaispoelmeter als
met een KSO worden gemeten. De vorm van een wisselspanning is alleen
met een KSO te meten. Met een draaispoelmeter lukt dit niet, daar de traag
heid van deze meter te groot is. Hoewel we met de draaispoelmeter niet de
vorm kunnen meten, is het wel mogelijk om er na gelijkrichting de gemid
delde waarde, de topwaarde of de top-topwaarde mee te meten. Voor sinus
vormige spanningen kan de effectieve waarde door omrekening uit de
topwaarde worden gevonden. Grootheden zoals stijgtijd, daaltijd e.d. kun
nen alleen m.b.v. de KSO worden gemeten.
De vorm van de wisselspanning bepaalt, welke van de genoemde groot
heden wordt gemeten. Zo wordt van een sinusvormige spanning meestal de
effectieve waarde gemeten. Niet-sinusvormige spanningen worden meestal
aangegeven door de topwaarde of de top-topwaarde.
In dit hoofdstuk willen we bezien volgens welke methoden de verschil
lende spanningen worden gemeten. Wat betreft gebruik en eigenschappen
van de meetinstrumenten, waarmee de metingen worden gedaan, wordt ver
wezen naar de desbetreffende hoofdstukken, in het bijzonder hfdst. IX, X
en XHI.
1. GELIJKSPANNINGEN
1. 1. Draaispoelvoltmeter
a. Principe
In fig. HI.1 is het principe van de draaispoelvoltmeter gegeven.
De stroom, welke door het instrument vloeit, wordt bepaald door de te
meten spanning en de totale weerstand Rt van de meter. Deze weerstand is
gelijk aan de som van de voorschakelweerstand Rv en de meterweerstand
Rra, dus Rt = Rv + Rra. Hoe hoger Rt, des te hoger is de voor volle uitslag
vereiste spanning.
Rv

Rm

Fig. III. 1. Principe van de spanningsmeting.

b. Eigenschappen
Het gebied, waaronder we de spanningswaarden op de schaaluiteinden ver
staan, is afhankelijk van Rt en de stroom voor volle uitslag (Im). Voor een
bepaald gebied volgt Rt uit:
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Umax
(i)

Rt =
lm

Hierin is: U m.ix = de spanning bij volle uitslag van de wijzer.
Im = de stroom voor volle uitslag.
Voor een gebied van 1 V volgt Rt uit:
1
(2)

Rt =
lm

Met deze weerstand wordt de gevoeligheid van de meter aangeduid. Zij
wordt meestal uitgedrukt in Q/W.
Op een willekeurig meetgebied wordt Rt gevonden door de maximum span
ning met de gevoeligheid te vermenigvuldigen, dus:
Rt = Umax X G
(3)
De laagste spanning waarbij volle uitslag kan worden verkregen, volgt uit:
U = Im X Rm
(4)
In dit geval is de voorschakelweerstand Rv = 0 en wordt de spanning
direct op de draaispoelmeter aangesloten.
De invloed op het meetobject wordt bepaald door Rt daar deze de schake
ling belast, waaraan wordt gemeten. De belasting is des te kleiner, naar
mate Rt groter is.
Volgens (3) is Rt evenredig met de spanning voor volle uitslag. De onnauw
keurigheid wordt bepaald door de invloed van temperatuur, vocht, ver
oudering van de weerstanden en de onnauwkeurigheid van het draaispoelinstrument. De onnauwkeurigheid van het gehele meetinstrument wordt
aangegeven in procenten van volle uitslag. Veranderingen in de eigen
schappen kunnen worden gereduceerd door regelmatig te ijken.
Voorbeeld 1
Gegeven:
Een voltmeter, geconstrueerd volgens fig. III. 1, heeft een gevoeligheid van
10 kQ/V en een onnauwkeurigheid van ± 2 % van volle uitslag.
Ge v r a a g d :
a. Bereken de relatieve fout b(j een aanwijzing van 9 V op het 10 V en het
30 V gebied.
b. Bereken de op beide meetgebieden uitgeoefende belasting.
Oplossing :
a. De onnauwkeurigheid op het 10 V gebied is ± 2 % van 10 V, dus ± 0,2 V.
Op het 10 V gebied ligt daarom bij een afgelezen waarde van 9 V (90 %
uitslag) de werkelijke waarde tussen 8,8 V en 9,2 V. De relatieve fout is
± 2,2%.
Op het 30 V gebied is de onnauwkeurigheid ± 2 % van 30 V, dus ± 0,6 V.
Bij een afgelezen waarde van 9V (30% uitslag), ligt dan de werkelijke
waarde tussen 8,4 en 9,6 V. De relatieve fout is nu 6,7 %. De relatieve fout
is dus kleiner naarmate de uitslag groter is. Men meet daarom bij een zo
hoog mogelijke uitslag, dus op een zo laag mogelijk meetgebied. Daar
tegenover staat, dat de miswijzing tengevolge van de uitgeoefende belas-
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ting toeneemt. Deze miswijzing is, zoals in hfdst. II werd besproken, afhan
kelijk van de weerstand tussen de punten waar wordt gemeten en de be
lasting welke het meetinstrument uitoefent.
b. De door de meter uitgeoefende belasting op het 10 V en 30 V gebied
volgt uit:
— ^max X G = 10V X lOk^/y = 100k£
Ht = U max X G = 30V X lOkQ/v = 300k£)
1. 2. Compensatievoltmeter
a. Principe
In fig. m. 2 is het principe van de compensatiemethode aangegeven. Op
een geijkte spanningsdeler is een bekende spanning Ui aangesloten.
De spanning U2 op de aftakking van de potentiometer is dan ook bekend.
gtfict» toltr

1/ **4",

\U2

u*

Fig. III. 2. Hoogohmig meten d.m.v. compensatiemethode.

De potentiometer v/ordt nu zo ingesteld, dat bij aangesloten onbekende
spanning geen spanning over de meter staat (I = 0). In dat geval is de te
meten spanning gelijk aan de bekende spanning U2 op de aftakking.
Het kenmerkende van deze schakeling is de geringe belasting, omdat in de
evenwichtstoestand Ux geen stroom levert. Wat betreft een schakeling
wordt verwezen naar hfdst. IX. 10.
b. Eigenschappen
Het gebied is gelijk aan de spanning over de deler. Verschillende gebieden
worden verkregen door de spanning over het geijkte gedeelte in stappen te
regelen. De belasting welke op het meetobject wordt uitgeoefend bedraagt
in het algemeen:
R=

Ux

I
Hierin is I de stroom welke in fig. III. 2 door de draaispoelmeter vloeit. Bij
de meting wordt deze stroom zoveel mogelijk op nul ingesteld. Vanwege de
afleesfoutcn wordt de nul-instelling nooit geheel bereikt. De max. rest
stroom is afhankelijk van de stroom voor volle uitslag. Wanneer er van
wordt uitgegaan dat de nul-instelling op V2 % van volle uitslag plaats
vindt, is de stroom na de nul-instelling dus kleiner dan 1/200 X I max* De
belasting op het meetobject is dus maximaal:
U
R = 200

(5)
^max
Hierin is I max de stroom voor volle uitslag en U de waarde van de gemeten spanning.
Wanneer we formule (5) vergelijken met formule (1), blijkt dat de door de
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m

compensatieschakeling gevormde weerstand 200 X groter is dan de weer
stand volgens de schakeling van fig. Dl. 1.
De onnauwkeurigheid wordt bepaald door de onnauwkeurigheid van de
spanning U, van de deler en van de nul-instelling van de draaispoelmeter.
Doordat er een zekere reststroom blijft vloeien wordt de spanning aan de
deler ook door de reststroom beïnvloed. Deze beïnvloeding is verwaarloos
baar wanneer de stroom door de deler groot is t.o.v. de maximum rest
stroom door de meter.
1. 3. De elektronische voltmetcr met draaispoelinstrument
a. Principe
Fig. III. 3 geeft het principe van een elektronische gelijkspanningsvoltmeter. De te meten spanning Ux wordt via een gelijkspanningsversterker op
de draaispoelmeter aangesloten. Door deze versterker wordt de gevoelig
heid vergroot. Om verschillende gebieden te verkrijgen gaat aan de ver
sterker een regelbare verzwakker vooraf.

I
Ux

verzwakker
DC vers terkt r

lx.3x.Wx

/

Fig. III. 3a. Principe elektronische
voltmeter.

ijkspanning

b. Eigenschappen
De eigenschappen van een elektronische voltmeter worden mede bepaald
door de actieve elementen welke in de versterker worden gebruikt. Bij toe
passing van buizen heeft de versterker een zeer hoge ingangsweerstand, bij
gebruik van transistoren daarentegen een lage. Uit de verschillende ingangsweerstanden volgt een verschillende uitvoering van de verzwakker.
Bij buisvoltmeters wordt de verzwakker geconstrueerd volgens fig. in 4b
en by transistorvoltmeters volgens fig. III. 4c.
Fig. III. 3b. Uitvoering van de deler bij buisvoltmeters.

c. Idem bij transistor voltmeters.
De belasting welke een buisvoltmeter op het meetobject uitoefent, is gelijk
aan de totale serieweerstand van de verzwakker en ligt tussen ca. 1 M£ en
100 M£. Bij transistorvoltmeters is het handig om met de stroomverster-
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king van de versterker te rekenen. Deze stroomversterking wordt aange
geven met a. Voor volle uitslag van de draaispoelmeter is nu aan de ingang
van de versterker vanwege de versterking een kleinere stroom voldoende.
Door het opnemen van de versterker is dus de toe te voeren stroom voor
volle uitslag Im&x/a geworden. Het gebied, de gevoeligheid en de uitge
oefende belasting worden gevonden uit de formules (1) t/m (4), door voor
I,nax de waarde lmiX/a te substitueren. Daaruit volgt dat de gevoeligheid
een factor a groter is geworden en dat het meetobject een factor « minder
wordt belast.
De onnauwkeurigheid van een elektronische voltmeter wordt bepaald door
de onnauwkeurigheid van verzwakker, versterker en draaispoelinstrument.
De onnauwkeurigheid van de verzwakker is afhankelijk van de toleranties
van de gebruikte weerstanden. De onnauwkeurigheid van de gelijkstroomversterker wordt allereerst bepaald door de mate waarin de versterking
afhankelijk is van voedingsspanningvariaties, temperatuurvariaties en ver
oudering. Door tegenkoppeling kan deze invloed worden gereduceerd.
Verder is de onnauwkeurigheid afhankelijk van het verlopen van de nulinstelling. Door toepassing van balansversterking wordt deze invloed ver
minderd. Bij asymmetrische sturing wordt de eerste trap van de versterker
dan gevormd door een fazedraaier.
Bij transistorversterkers wordt meestal symmetrisch gestuurd.
Om variaties in de versterking te kunnen compenseren zijn de meeste voltmeters met een opbouw volgens fig. Hl. 3 voorzien van een ijkspanning.
Met ingeschakelde ijkspanning wordt de versterking m.b.v. een ijkstreep op
de meter op de juiste waarde ingesteld. In het algemeen geldt dat bij elek
tronische voltmeters de onnauwkeurigheid groter is dan bij draaispoelvoltmeters volgens fig. Hl. 1. De ingangsweerstand van elektronische volt
meters is daarentegen hoger.
Voorbeeld 2
Gegeven:
De buisvoltmeter GM6000 heeft de meetgebieden 1, 3 en 10 V...1000 V. De
onnauwkeurigheid bedraagt na ijking ±3% van volle uitslag.
De ingangsweerstand is 10 MQ op elk meetgebiedv
Gevraagd:
a. De relatieve fout bij meting van een spanning van 8V en een span
ning van 500 mV.
b. De waarde van de uitgangsweerstand, waarbij de door de belasting van
de buisvoltmeter veroorzaakte miswijzing kleiner is dan 1 %.
Oplossing:
a. Om de meetfout zo gering mogel^jk te houden wordt bij een zo hoog
mogelijke uitslag gemeten. 8V wordt dus gemeten op het 10 V gebied.
De onnauwkeurigheid op het 10 V gebied is ± 3 % van 10 V, dus
± 0,3 V.
De werkelijke waarde is dus gelegen tussen 7,7 en 8,3 V. De relatieve
fout is ± 3,8 %.
500 mV wordt op het 1V gebied gemeten. De onnauwkeurigheid op het
1V gebied is ± 3 % van 1V is ± 30 mV. De werkelijke waarde is dus
gelegen tussen 470 en 530 mV. De relatieve fout is nu ± 6%.
b. De uitgeoefende belasting bedraagt 10 M£), ongeacht het gebied waarop
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wordt gemeten. De procentuele miswijzing t.g.v. de uitgeoefende belas
ting volgt uit:
Ri

Procentuele fout =

X 100 %.
Ri

Rm

Hieruit volgt voor een fout < 1 %:
Rj < 1 : 99 RjnDe fout is dus < 1 %, wanneer de uitgangsweerstand van de schakeling
waaraan wordt gemeten < 101 V.Q is.
Voorbeeld 3
Gegeven:
AEG transistor voltmeter met meetgebieden 60/300 mV/1,5/6/30/150/300
/600 V. Onnauwkeurigheid ± 3 %. Ingangsweerstand 1M^/V.
Gevraagd:
a. Bereken de relatieve fout bij meting van 100 mV.
b. Bereken de uitgeoefende belasting.
Oplossing:
a. 100 mV wordt gemeten op het 300 mV gebied. De fout bedraagt ± 3 %
van 300 mV = ± 9 mV. Dit is dus de absolute fout.
De werkelijke waarde is dus gelegen tussen 91 mV en 109 mV. De rela
tieve fout bedraagt ± 9 %.
b. De belasting bedraagt: Rt = Umax X G = 0,3V X lOOOkfl/v = 300kfl
1. 4. Elektronische voltmeter met digitale aanwijzing
De principiële opbouw van een elektronische voltmeter voor gelijkspanning
met digitale aanwijzing volgt uit fig. III. 4.
Hieruit blijkt dat de opbouw gecompliceerder is dan van een analoge EVM.
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Fig. III. 4. Principe van de digitale voltmeter.

Het hart van de voltmeter is een poortschakeling. Aan deze poortschakeling wordt uit een kristaloscillator een signaal van constante frequentie
toegevoerd. De tijd dat de poort openstaat en dit signaal doorlaat wordt
bepaald door de te meten spanning en een zaagtandspanning, welke aan
een vergelflkschakeling worden toegevoerd. De zaagtand loopt b.v. op van
—10 V naar +10V. De poort is nu geopend gedurende de tQd dat de zaag
tandspanning gelegen is tussen de waarde van de te meten spanning en nul
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volt. De tfld gedurende welke de poort openstaat — en dus het aantal ge
telde impulsen — is daarom evenredig met de grootte van de ingangsspanning. Op deze wijze is het mogelijk bfl een juiste dimensionering van de
impulsteller het aantal gegeven impulsen overeen te laten komen met de
aan de vergelijkschakeling toegevoerde spanning. De ingangsspanning
wordt zo ingesteld, dat de spanning aan de uitgang van de versterker ge
legen is tussen de uiterste waarden van de zaagtand. Dit wordt gedaan met
een verzwakker, welke tevens de komma bepaalt. Het teken van de span
ning wordt bepaald in een met de vergelijkingschakeling gekoppelde trap.
1. 5. Spanning meten met de KSO
a. Principe
Wanneer in fig. m. 3a de draaispoelmeter door een katodestraalbuis wordt
vervangen, hebben we één van de meetmogelijkheden van de moderne
KSO. De uitwijking van de lichtstip op het scherm is evenredig met de
aangelegde spanning.
b. Eigenschappen
Het belangrijkste gegeven is de gevoeligheid. Dat is de ingangsspanning
welke nodig is voor een uitwijking van 1 cm of één rasterdeel. Deze gevoe
ligheid is regelbaar met de verzwakker, welke bestaat uit een stappenverzwakker en een continue verzwakker. De gevoeligheid wordt aangegeven
door de stappenverzwakker, wanneer de continue verzwakker in een be
paalde stand staat (meestal rechtsom).
De ingangsspanning wordt gevonden door de gevoeligheid te vermenigvul
digen met de uitwijking in rasterdelen. Wat betreft de belasting geldt het
zelfde als vermeld in 1. 3b. Bij een gelijke uitvoering van verzwakker en
versterker is de onnauwkeurigheid groter dan bij gebruik van een draai
spoelmeter, o.a. vanwege de grotere afleesfout.
Voorbeeld 4
Gegeven:
Philips KSO GM 5601. Gevoeligheid 0,1—0,2—0,5—1—2 en 5 V/cm.
Onnauwkeurigheid ± 3 %. Ingangsweerstand 500 V.Q.
Gevraagd:
De grenzen van de ingangsspanning bij een uitwijking van 4 cm en een ge
voeligheid van 5 V/cm.
Oplossing:
Wanneer we de onnauwkeurigheid van ± 3 % en de afleesfout verwaar
lozen, bedraagt de spanning aan de ingang van de KSO 4 cm X 5 V/cm
= 20 V.
Wanneer de onnauwkeurigheid van ± 3 % in rekening wordt gebracht, lig
gen de grenzen van de ingangsspanning tussen 19,4 en 20,6 V.
Wanneer we bovendien de afleesfout in rekening brengen en hem op
± 0,2 cm stellen, wat bij een gevoeligheid van 5 V/cm met IV overeen
komt, zfln de grenzen van de ingangsspanning dus 18,4 en 21,6 V.
1. 6. Chopper
Het meten van kleine gelijkspanningen volgens de schakeling van fig. m.3a
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vereist een versterker met hoge versterkingsfactor. Met de versterking
neemt echter ook de instabiliteit toe.
Daarom gebruikt men voor het meten van kleine gelijkspanningen een
chopper. Een chopper is een schakeling, die de te meten gelijkspanning
omzet in een blokspanning. Dit kan o.a. worden gedaan met een triller
volgens het principe van fig. III. 5.
o-

Fig. III. 5. Principe van de chopper.
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De top-topwaarde komt overeen met de gelijkspanning. De zo verkregen
wisselspanning wordt versterkt, gelijkgericht en gemeten.
1. 7. Meten van geiykspanningsvariaties
Soms moet men procentueel kleine variaties in een gelijkspanning meten.
Bij een gestabiliseerde voeding kan b.v. in onbelaste toestand de uitgangsspanning 250 V bedragen en in belaste toestand 249 V.

Fig. III. 6a. Het gebied 225...250V beslaat 10% van de
schaal.
b. Het gebied 225...250 V beslaat 100% van de schaal.

a
225

250

b

Omdat bij meting op een 250 V gebied bij een variatie van 1 volt de uitslag
slechts 0,4 % verandert, is aflezing onmogelijk. Om nauwkeurig te kunnen
meten moet dus als het ware het spanningsgebied, waarin moet worden
gemeten, over de gehele schaal worden uitgesmeerd. Bij een schaalverloop
volgens fig. m. 6b is de afleesfout b.v. 10 X kleiner dan volgens fig. m. 6a.
Fig. III. 7 geeft de principeschakeling aan waarmee een gedeelte van het
meetgebied wordt vergroot en over de hele schaal uitgesmeerd. U is een
spanning van constante waarde, opgewekt door een stabilisatorschakeling.

Fig. III. 7. Schakeling voor vergroten van het meetgebied.

Wanneer we aannemen dat Ux hoger is dan U, volgt de stroom door de
meter uit:

ux-u
I=

R

Wanneer Ux = U staat de meter op nul. De spanning voor volle uitslag
volgt uit:
Umax = U + Imax X R

(6)
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Hierin is: U max = de spanning voor volle uitslag.
Imax = de stroom voor volle uitslag.
Wat betreft een praktische schakeling voor het vergroten van het meetgebied verwezen we naar hfdst. IX. 9.
1. 8. Elektrostatische voltmeter
a. Principe
De elektrostatische voltmeter is te beschouwen als een condensator, waar
op de te meten spanning wordt aangesloten. De ladingen, welke de platen
verkrijgen, z^n evenredig met de grootte van de aangelegde spanning. Vol
gens fig. m. 8 kan een elektrostatische voltmeter worden gevormd door
twee vaste platen en een draaibare wijzer, die aan één van de vaste platen
is verbonden. Door de gelijke ladingen, welke vaste plaat en wijzer krijgen,
ontstaat een afstotende werking. De wijzer neemt dus een stand in welke
afhankelijk is van de grootte van de aangelegde spanning.

Fig. III. 8. Principe van de elektrostatische voltmeter.
Er bestaan ook uitvoeringen van elektrostatische voltmeters, waarbij één plaat vast is opgesteld en één plaat
draaibaar is. Door de tegengestelde ladingen van de
beide platen ontstaat een aantrekkende werking, waar
door de draaibare plaat een bepaalde evenwichtsstand
inneemt. Aan de draaibare plaat is een wijzer verbonden.

b. Eigenschappen
Het meetgebied is afhankelijk van de constructie.
Daar de elektrostatische krachten betrekkelijk klein zijn is de spanning
voor maximale uitslag groot.
De uitgeoefende belasting bij goede isolatie is capacitief. Daarom wordt,
nadat de voltmeter is opgeladen, geen belasting uitgeoefend. De nauw
keurigheid is afhankelijk van de mechanische constructie en is in de meeste
gevallen gering.
2. WISSELSPANNINGEN
2. 1. Meten van de gemiddelde waarde
De gemiddelde waarde van een wisselspanning is gedefinieerd als de gelijk
spanning, welke in dezelfde tijd evenveel lading door een bepaalde weer
stand verplaatst als de wisselspanning.
De gemiddelde waarde wordt net zo gemeten als een gelijkspanning, daar
de uitslag van een draaispoelmeter overeenkomt met de gemiddelde stroom.
Dit geldt alleen als de traagheid van de draaispoelmeter zo groot is, dat hij
de spanningsvariaties niet kan volgen.
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Bij de meting van de gemiddelde waarde moet men ervoor oppassen de
draaispoelmeter niet te vernielen en eventuele versterkers niet te over
sturen. Sluit men b.v. een sinusvormige spanning aan op een draaispoel
meter, dan zal deze niet uitslaan omdat de gemiddelde stroom nul is. Des
ondanks kan het instrument worden vernield door de grote stroom en de
krachten welke op het draaispoelsysteem werken. De meting van de ge
middelde waarde moet men daarom beperken tot spanningen waarbij de
verhouding tussen gemiddelde waarde en topwaarde niet te klein is.
2. 2. Meten van de topwaarde (+ of —)
De topwaarde van een wisselspanning wordt gemeten door met een detec
tor een gelijkspanning op te wekken welke, afhankelijk van de polariteit
van de gelijkrichtdiode, gelijk is aan de positieve of de negatieve topwaarde
van de te meten wisselspanning. De zo verkregen gelijkspanning wordt
volgens de in het voorgaande aangegeven methoden gemeten. De belang
rijkste eigenschap van de detector is de verhouding tussen de afgegeven ge
lijkspanning en de topwaarde van de ingangsspanning. Bij gebruik van een
ideale diode is deze verhouding 1. De gebruikte dioden zijn echter niet
ideaal. Daarom kan deze verhouding slechts 1 worden gesteld bij spanning
en hoger dan ca. 10 V. Hoe lager de ingangsspanning, des te kleiner wordt
uitgangsspanning
-. Daarom zijn de schalen van
de verhouding
topwaarde ingangsspanning
deze voltmeters op de lagere gebieden niet lineair.
Het gebied wordt bepaald door het gebied van de DC-voltmeter.
De belasting wordt bepaald door het type detectieschakeling en de belastingweerstand van de detector. Deze belastingweerstand is de ingangsweerstand van de achter de detector geschakelde voltmeter.
Het meetobject wordt ook belast met de ingangscapaciteit van de detector,
waartoe ook de bedradingscapaciteiten behoren. Bij de meting van r.f.spanningen kunnen deze capaciteiten alleen voldoende klein worden ge
maakt door de detector in een meetkop te plaatsen.
De nauwkeurigheid wordt bepaald door de nauwkeurigheid van de volt
meter en de wijze waarop de ijking voor wisselspanning op de lagere ge
bieden is uitgevoerd. Wordt de schaal eenmaal voor een gehele serie ge(jkt,
dan is de nauwkeurigheid, vanwege de toleranties, geringer dan wanneer
elk instrument afzonderlijk is geijkt.
2. 8. Meten van de top-topwaarde
De top-topwaarde, aangegeven met Utt, is de som van positieve en nega
tieve amplitude.
Ze kan worden bepaald met een gelijkrichterschakeling. De verkregen ge
lijkspanning wordt weer toegevoerd en aangegeven door een voltmeter.
De meting van de top-topwaarde is belangrijk bij het foutzoeken aan het
impulsgedeelte van TV ontvangers. De top-topwaarde wordt b.v. gemeten
in de bekende Heathkit buisvoltmeter (zie hfdst. X).
2. 4. Meten van de effectieve waarde
Onder de effectieve waarde van een spanning wordt de waarde van de
gelijkspanning verstaan, welke in dezelfde tijd evenveel warmte ontwikkelt
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als de wisselspanning. Het is gebruikelijk om de waarde van een sinusvor
mige wisselspanning aan te geven d.m.v. de effectieve waarde.
De effectieve waarde van elke willekeurige spanning wordt met een hittedraadmeter juist gemeten. Het is echter in de elektronica niet gebruike
lijk op deze wijze te meten, daar indirecte metingen sneller en nauwkeu
riger worden uitgevoerd.
De effectieve waarde van een sinusvormige spanning kan worden bepaald
door de topwaarde te meten. De effectieve waarde is dan V2 \/ 2 = 0,7 x
deze gemeten topwaarde. De meting van de topwaarde werd aangegeven
onder 2.2 (blz. 31). De schaal wordt, wanneer de effectieve waarde moet
worden gemeten, direct in effectieve waarde geijkt. Men moet echter goed be
denken, dat alleen de effectieve waarde van een sinusvormige spanning
wordt aangegeven. De topwaarde vindt men uit de aangegeven effectieve
waarde door vermenigvuldiging met 1,4. De polariteit van de gelijkrichtdiode bepaalt of men de negatieve of positieve amplitude meet. De effec
tieve waarde van een sinusvormige spanning kan ook worden gevonden
door meting van de gemiddelde waarde van de positieve of negatieve halve
periode of door de som van de gemiddelde waarden van positieve en nega
tieve faze te meten.
In de principeschakeling van fig. Hl. 9 volgt de weerstand R,n uit:
Rm = 0,45

^max

(7)

I max

Hierin is: Umax
de grens van het gewenste gebied, uitgedrukt in de effectieve waarde. I max = de stroom voor volle uitslag.
Fig. III.9.
Bepaling van de effectieve
waarde door enkelfazige geUjkrichting.
Fig. III. 10. Bepaling van de
effectieve waarde door dubbelfazige gelijkrichting.
Formule (7) geldt alleen voor grote spanningen, waarbij het niet ideale
gedrag van de diode geen invloed heeft De schakeling belast het meetobject slechts gedurende de halve perioden, waarvan de gemiddelde waarde
wordt gemeten. De belasting is dan gelijk aan Rm.
In de schakeling van fig. IH. 10 volgt de weerstand Rm uit:
Rm = 0,9

Umax

(8)

Imax
Het meetobject wordt gedurende beide halve perioden belast. De belasting
in deze schakeling is 2 X kleiner. Is de meter geconstrueerd voor het meten
van de gemiddelde waarde, dan wordt de topwaarde van een sinusvormige
spanning gevonden door de aangegeven effectieve waarde te vermenigvul
digen met 1,4.
De topwaarde van niet-sinusvormige spanningen kan niet uit deze meting
worden berekend. Bij de meting van kleine spanningen kunnen de hier
boven aangegeven methoden niet worden toegepast vanwege het geringe
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gelijkrichteffect. De te meten spanning moet dan, alvorens te worden ge
lijkgericht, worden versterkt. De opbouw van de versterker is afhankelijk
van de frequentie en de amplitude van het te meten signaal. De uitvoering
wordt zo gekozen, dat de versterking voor de te meten signalen constant
is en de gewenste waarde heeft.
Bij de meting van r.f. spanningen maakt men gebruik van brede band
versterkers. Deze techniek is momenteel zo ver gevorderd dat er brede
band versterkers zijn tot ca. 50 MHz.
Bij de meting van VHF- en UHF-spanning kan slechts een redelijke ver
sterking worden bereikt met vastafgestemde versterkers welke door een
mengtrap worden voorafgegaan (fig. Hl. 11). De hulposcillator moet zo
worden afgestemd dat de uitgangsspanning maximaal is.
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Fig. III. 11. Principe van een
afgestemde voltmeter.
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Bij de metingen van wisselpanning heeft men uiteraard geen hinder van
drift, doch wel van in de versterker opgewekte ruis- en bromspanningen.
Deze ruis- en bromspanningen bepalen het laagste meetgebied.
De grootte van het brom- en ruisniveau wordt aangegeven als de aanwij
zing bij afwezigheid van een ingangssignaal.
Op sommige meetinstrumenten treft men een instelling aan, waarmee de
invloed van de bromspanning op een minimum wordt ingesteld.
2. 5. Spanning meten als functie van de tyd
Om spanningsverlopen als functie van de tijd te kunnen meten, moet men
over een weergever beschikken, welke het spanningsverloop kan volgen.
Tevens moet deze weergever de tijd aangegeven.
De katodestraalbuis is hiervoor uitermate geschikt.
Uit het op de beeldbuis weergegeven verloop kunnen alle informaties wor
den afgelezen.
Wat deze metingen betreft verwijzen we naar hfdst. xm, waarin de KSO
uitvoerig wordt behandeld.
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HOOFDSTUK IV

STROOM METEN
Evenals spanningen kunnen stromen op verschillende manieren worden
gemeten. De gevolgde methode wordt weer bepaald door verschillende
factoren, zoals nauwkeurigheid, waarde van de te meten stroom en de snel
heid waarmee men wil meten.
De meetinstrumenten, waarmee stroom wordt gemeten, heten in het
algemeen stroom- of ampèremeters. Hieraan gaat een nadere aanduiding
vooraf, welke betrekking heeft op een karakteristieke eigenschap, zoals
micro-ampèremeter, wisselstroommeter e.d.
Bij de meting van een gelijkstroom hebben we enkel te maken met de
waarde van de gelijkstroom. Bjj wisselstromen gaat het meestal om de
effectieve waarde en soms om de gemiddelde waarde.
In dit hoofdstuk zullen wij de verschillende methoden van stroom meten
met de draaispoelmeter als aanwijsinstrument bespreken.
1. DRAAISPOELMETER
1. 1. Principe
In fig. IV. 1 is het principe van de stroommeting met de draaispoelmeter
aangegeven. De te meten stroom gaat door de meter en deze geeft een met
de stroom evenredige uitslag. Stromen, groter dan de stroom voor volle
uitslag, worden gemeten door parallel aan de meter een weerstand te
Rm
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Fig. IV. 1. Principe van de gelükstroommeting.

plaatsen. Dan gaat slechts een bepaald gedeelte van de te meten stroom
door de meter. Volle uitslag treedt nu op bij een grotere toegevoerde
stroom en het meetgebied is dus vergroot.
1. 2. Eigenschappen
Het meetgebied wordt bepaald door de toegevoerde stroom, die volle uit
slag veroorzaakt en volgt uit:
Rp -f- Rm
X Im
(1)
Rp
Hierin is: Imax = de maximum stroom van het meetgebied.
Rp = de parallelweerstand.
Rm = de meterweerstand.
Im = de stroom in de draaispoel voor volle uitslag.
^m&x —

De parallelweerstand, welke voor het verkregen van een bepaald meet
gebied moet worden ingeschakeld, volgt uit:
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■^m

X Hm

Hp =

(2)

^max

Hoe groter het meetgebied, des te kleiner is de parallel te schakelen weer
stand. Dit is te begrijpen door te bedenken, dat bij een groter meetgebied
meer stroom door de parallelweerstand moet gaan. Deze moet dan kleiner
zijn.
De invloed op het meetobject wordt bepaald door de totale weerstand welke
het systeem vormt. Deze totale weerstand is de parallelschakeling van
Rp en Rm en volgt dus uit:
Rp X Rm
Rt =

Rp + Rm
Door voor Rp de waarde volgens (2) te substitueren, vinden we na enige
omwerking:
lm
Rt — Rm X

(3)

^max

De belasting is dus omgekeerd evenredig met het meetgebied.
De onnauwkeurigheid wordt, evenals bij voltmeters, aangegeven in pro
centen van volle uitslag.
Voorbeeld 1
Gegeven:
Een stroommeter; Im = 100 /<A, Rm = 1 kQ.
De onnauwkeurigheid is 5 % van volle uitslag.
Gevraagd:
a. De relatieve fout bij een aanwijzing van 0,9 mA op de gebieden 1 mA
en 3 mA.
b. De belasting op de gebieden 1 mA en 3 mA.
Oplossing:
a. De absolute fout op het 1 mA gebied bedraagt ±5% van 1 mA
= ± 0,05 mA. De absolute fout op het 3 mA gebied bedraagt ± 5 %
van 3 mA = ± 0,15 mA.
Bij een aanwijzing van ± 0,9 mA op het 1 mA gebied ligt de stroom
tussen 0,85 mA en 0,95 mA. De relatieve fout is ± 5,6 %.
Bij een aanwijzing van 0,9 mA op het 3 mA gebied ligt de stroom tussen
0,75 en 1,05 mA. De relatieve fout is nu ± 16,7 %. Hieruit blijkt nog
eens dat de fout des te kleiner is, naarmate men bij een grotere uitslag
meet.
0,1
= 1 X
b. De belasting op het 1 mA gebied is Rt = Rm X
1
I iuax
= 0,1 kQ = 100 Q.
0,1
De belasting op het 3 mA gebied is Rt = R^ X
= 1 X
*max

3

1
= _k£ = 331/a Q.
30
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2. STROOM METEN DOOR SPANNINGSMETING
2. 1. Principe
Het verband tussen spanning en stroom wordt aangegeven door de Wet
van Ohm: I = U : R.
Uit deze wet volgt, dat de stroom in een willekeurige schakeling kan wor
den vastgesteld door de spanning over een bekende weerstand R te meten.
\*c=S*
SM*

1

1

li

!

Fig. IV. 2a. Transistortrap;
b. Directe meting van de spanning over Rc;
c. Indirecte meting van de spanning over Rc.
De collectorstroom in fig. IV. 2a kan b.v. worden bepaald door de spanningsval over de collectorweerstand te meten. Stel dat deze 5 V is. Bij een
collectorweerstand van 5 k£ is de collectorstroom dus 1 mA. De spanning
over de collectorweerstand kan worden gemeten door:
a. De voltmeter parallel aan Rc te plaatsen.
b. Door de spanning aan weerszijden van Rc t.o.v. een gemeenschappelijk
punt, meestal massa, te meten.
De eerste methode passen we toe, wanneer de klemmen van onze voltmeter
willekeurig kunnen worden aangesloten.
Dit is niet het geval, wanneer een klem van de meter en de + klem van de
schakeling zijn geaard (fig. IV. 2c). In dit geval volgt de spanning over
R uit het verschil van de t.o.v. de gezamenlijke klem gemeten spanningen.
2. 2. Eigenschappen
De nauwkeurigheid van deze methode wordt bepaald door de nauwkeurig
heid van de spanningsmeting en de tolerantie van de weerstand. Daar in
schakelingen meestal 10 % weerstanden worden toegepast is deze methode
niet erg nauwkeurig, wat bij servicemetingen meestal minder bezwaarlijk is.
De invloed op de schakeling wordt bepaald door de invloed van de volt
meter, waarop reeds is ingegaan.
Door de te meten stroom door een weerstand van nauwkeurig bekende
waarde te laten gaan en de spanningsval over deze weerstand te meten
wordt een grotere nauwkeurigheid bereikt (fig. IV. 3).
Het stroomgebied volgt uit: Iraax = U : Rt.
Hierin is: Imax = de stroom waarbij de voltmeter volle uitslag geeft;
U = spanning voor volle uitslag;
Rt = parallelschakeling van meetweerstand en ingangsweerstand voltmeter.
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Hebben we b.v. een voltmeter met een gebied van 0...10mV en een ingangsweerstand van 100 M.Q, dan krijgen we bij een meetweerstand van
IQ een stroomgebied van 0...10 mA.
Heeft de voltmeter een gebied van 0...1mV, dan ontstaat bij een meet
weerstand van 1
een stroomgebied van:
10-3
I inax

«= 10-o a = lfl A.
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Hieruit blijkt, dat op deze wijze zeer kleine stromen kunnen worden ge
meten. De uitgeoefende belasting wordt bepaald door de parallelschakeling
van meetweerstand en ingangsweerstand van de voltmeter.

voltmafar

Fig. IV. 3. Principe van stroom meten met meetweerstand.

mttt-

wrstand

Wordt de ingangsweerstand van de voltmeter als meetweerstand gebruikt,
dan volgt het stroomgebied uit:
U
^max
r
f

Voorbeeld 2
Gegeven:
De Philips millivoltmeter GM 6020 heeft de meetgebieden 10 mV, 30 mV,
enz. tot 1000 V met een ingangsweerstand van 100 MQ en de gebieden
0,1 mV, 0,3 mV, enz. tot 10 V met een ingangsweerstand van 1 MQ.
De onnauwkeurigheid na ijking en instelling bedraagt ± 3 % van volle uit
slag. In de verzwakkerstand 0,1 mV ± 5 /tV. De tolerantie in de ingangs
weerstand is ± 2 %.
Gevraagd:
Meet van een buis met een roosterweerstand van 1,5 MQ de roosterstroom
in een gebied van 0...0,l,wA.

I

i

Oplossing:
Op de gebieden 0,1 mV, 0,3 mV enz. tot 10 V is de ingangsweerstand 1 MQ.
Deze ingangsweerstand kan men deel uit laten maken van de roosterweer
stand, zodat de meetschakeling eruit komt te zien als in fig. IV. 4. De
meetweerstand is dus 1 MQ.
Het spanningsgebied volgt uit:
0,1 X 10-« X 100 = 0,1 V.
Umax = 1 max X R-m
Daar een gebied van 0,1/«A werd gevraagd wordt dus gemeten op het
0,1 V gebied.
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De totale fout wordt gevormd door:
1. De onnauwkeurigheid van ±2% van volle uitslag van de voltmeter.
Op het 0,1 V gebied is dat dus ± 0,002 «A.
2. De tolerantie van de ingangsweerstanü van ±2%. Dit veroorzaakt een
fout, welke ± 2 % van de aangegeven waarde is.

500k

4?/ nlimtktr

Fig. IV. 5. Principe van wis
selstroom meten met meettransformator.

Fig. IV. 4. Meting van roosterstroom met een gevoelige voltmeter.
3. WISSELSTROOM METEN
De meting van wisselstromen beperkt zich nagenoeg altijd tot de meting
van de gemiddelde waarde van een variërende gelijkstroom en tot het
meten van de effectieve waarde van de netstroom. Kleine wisselstromen
worden vastgesteld d.m.v. spanningsmeting.
3. 1. Meten van de gemiddelde waarde
Een draaispoelmeter geeft zonder meer de gemiddelde waarde van een
stroom aan, wanneer de frequentie van de stroom zo groot is dat de wijzer
t.g.v. de traagheid van hot meetsysteem stilstaat. Wat betreft nauwkeuheid e.d. verwijzen we naar hetgeen over de meting van de gemiddelde
waarde van een spanning en de meting van gelijkstroom werd opgemerkt.
3. 2. Meten van de effectieve waarde
Bij elektronische apparatuur, aangesloten op de netspanning, is het opge
nomen vermogen van belang. Dit vermogen is evenredig met de opge
nomen stroom. De effectieve waarde van de stroom wordt gemeten in de
schakeling volgens fig. IV. 5. De te meten stroom wordt door de wikkeling
van een transformator geleid. Deze wikkeling heeft weinig windingen, zo
dat de impedantie laag is en de stroom niet wordt beïnvloed. De stroom
wordt secundair d.m.v. een gelijkrichtschakeling gemeten. De stroommeter
reageert op de gemiddelde waarde van de stroom. De schaal wordt echter
in effectieve waarden geijkt.
Een wisselstroom kan ook worden gemeten d.m.v. het magnetisch veld, dat
evenredig is met de stroom. Wanneer in dit veld een spoel wordt gehouden,
wordt een spanning geïnduceerd. Deze inductiespanning kan worden ge
meten. Het voordeel van deze meetmethode is, dat men geen leiding be
hoeft te onderbreken. Het betreffende instrument heet meettang.
■
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HOOFDSTUK V

FREQUENTIE EN TRILLINGSTIJD METEN

;

l

Er zijn verschillende methoden om de frequentie f of de trillingstijd T
van een signaal te bepalen, (f = 1 : T). De gevolgde methode is weer af
hankelijk van verschillende factoren, zoals nauwkeurigheid, frequentie e.d.
Bij het meten van de frequentie bestaat de kans dat de frequentie ver
andert door belasting met het meetinstrument. Dit is b.v. het geval bij
metingen aan oscillatoren. De invloed, welke de belasting op de frequentie
heeft, kan men vaststellen door de koppeling tussen meetinstrument en
meetobject te variëren. Verandert de frequentie bij verandering van de
koppeling niet, dan beïnvloedt het meetinstrument de oscillator niet.
In dit hoofdstuk wordt vooral ingegaan op de frequentie- en tijdmeting met
digitale aanwijzing, welke op laboratoria en beproevingsafdelingen gebrui
kelijk is.
Wat betreft de frequentiemeting met de KSO verwijzen we naar hfdst. Xin,
waarin uitgebreid op deze meetmethode wordt ingegaan.
1. ZWEVING
Bij deze methode worden onbekende en bekende frequentie toegevoerd aan
een detector. Het totaal aan de detector staande signaal is dan de som van
deze twee signalen en bezit een modulatieprodukt, waarvan de frequentie
gelqk is aan de verschilfrequentie van bekend en onbekend signaal. Door
de frequentie van het bekende signaal zo in te stellen dat de zweving nul
is, is het onbekende signaal bepaald. Op deze wijze meten in het a.f. gebied
is moeilijk vanwege de vereiste RC-tijd, die groot moet zijn voor de signaalfrequentie, maar niet voor de modulatiefrequentie. Wanneer het door de
generator bestreken frequentiegebied groot is t.o.v. het gedeelte waarin
een hoorbare zweving optreedt, kan gemakkelijk over de zweving heen
worden gedraaid. De zwevingsmethode voldoet goed voor het r.f. gebied,
dus van ca. 200 kHz tot ca. 40 MHz. De nauwkeurigheid wordt bepaald
door de nauwkeurigheid van de bekende frequentie. Wat betreft een een
voudige schakeling wordt verwezen naar hfdst. XII. 3.
2. INTEGRATIE
Voor metingen in het a.f. gebied voldoet de z.g. integratie-methode zeer
goed. Wanneer in fig. V. 1. op het moment ti de blokspanning positief gaat
en de schakelaar in fig. V. la staat in stand 1, dan wordt de condensator C
geladen via de weerstand R en de meter tot de spanning U. De lading die
de condensator verkrijgt, volgt uit:
Q= C X U
(1)
Ze is onafhankelijk van de in de keten opgenomen weerstand.
De tfld waarin de condensator wordt geladen wordt bepaald door het produkt RC. Dit wordt zo gekozen, dat de condensator geladen is vóór het
moment 12, waarop de spanning nul wordt en de schakelaar in stand 2
wordt gezet. De condensator zal zich nu gaan ontladen. Op het moment t3
wordt de schakelaar weer omgezet in stand 1, de blokspanning gaat posi
tief en de condensator wordt weer geladen. Bij elke periode van de blok-
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spanning vloeit door de meter een lading Q, die in de tijd dat de blokspanning negatief gaat, via de schakelaar weer verdwijnt. De stroom die
door het meetinstrument vloeit, is de hoeveelheid lading per seconde en
volgt dus, wanneer de frequentie van de blokspanning f is, uit:
(2)

I=QXf=CXUXf
Uit formule (2) volgt:
I
f=

(3)

C X U

c

»

<'in_n

\R

JU
A

:U~T_n_
*i

*2

h

B

f/j*m

c

•ll> ]

J 2
D

o
C

Fig. V. 1. a. De schakelaar S wordt in het ritme van de blokspanning omgeschakeld,
waardoor C via de meter wordt geladen en via de schakelaar ontladen, b. De aangelegde
blokspanning. c. De stroom door de meter. d. De schakelaar wordt vervangen door
een diode en in de metertak wordt een diode geplaatst om de ontlading alleen via de
scliakeldiode te doen plaatshebben.
Wanneer I, C en U bekend zijn kan f worden berekend. Bij de meting van
de frequentie van een onbekend signaal moet dit signaal dus eerst worden
omgezet in een blokspanning met bekende amplitude. Dit wordt gedaan
door een versterker te oversturen. Daarvan is in hfdst. XI.6, een voorbeeld
gegeven.
Voorbeeld 1
Gegeven:
Een j.iA-meter met volle uitslag van 50 «A. Een transistorversterker vormt
het te meten signaal om tot een blokspanning met top-topwaarde 9 V.
Gevraagd:
Op welke wijze zou u met behulp van het gegevene een meetgebied maken
van 0...100 kHz?
Oplossing:
De condensator moet zo groot zijn, dat bij 100 kHz de stroom 50 jiA be
draagt.
In dit geval is C:
I
50 X 10-0
10-0
1000
C =
F;
C=
= 55 pF.
fXU
106 X 9
18
18
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C kan ook 100 pF worden gekozen. Parallel aan de meter wordt dan een
instelpotmeter geschakeld. Bij een frequentie van 100 kHz wordt die potmeter zo ingesteld dat de meter volle uitslag geeft.
3. ABSORPTIE
Een afstemkring neemt maximum energie op wanneer de afstemfrequentie
gelijk is aan de signaalfrequentie. Door de over de kring staande spanning
te detecteren en aan een instrument toe te voeren, kan de kring worden af
gestemd op het onbekende signaal. Is de kring geijkt, dan kan op deze wijze
de frequentie fi van het signaal worden bepaald.

1Ê
Fig. V. 2. Schakeling als oscillator voor de
afstemming van kringen.

4
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Met behulp van een roosterdipmeter wordt volgens deze methode gemeten,
(fig. V. 2) Ze is daarom vooral geschikt voor radio- en zendamateurs, die
een dergelijk instrument bezitten. Bij deze meting kiest men de koppeling
om de verstemming gering te houden, zo los mogelijk.
4. LECHERLEIDING
Bij zeer hoge frequenties kan worden gemeten, door het signaal aan een
open of kortgesloten leiding toe te voeren. Langs de leiding ontstaan dan
staande golven. De golflengte kan worden bepaald door de afstand tussen
de minima te meten. Bij bekende voortplantingssnelheid kan dan de fre
quentie worden berekend. Deze methode wordt alleen bij frequenties boven
ca. 100 MHz gebruikt, omdat anders de afmetingen van de meetleiding te
groot zijn.
mytkop

Fig. V. 3a. Frequentiemeting met Lecherleiding.

kortsluiting

Volgens fig. V. 3a worden twee draden evenwijdig gespannen. Het
begin van de zo ontstane parallelleiding wordt via een lus gekoppeld. De
afstand tussen de spanningsminima, die met een meetkop kunnen worden
vastgesteld, bedraagt % De frequentie volgt uit:
3 X 104
f=
(4)
2a
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De frequentie f wordt in MHz gevonden, wanneer de afstand a tussen
twee opeenvolgende knopen in cm wordt aangegeven. De afstand wordt
over een zo groot mogelijk aantal knopen gemeten, daar dit een nauwkeu
riger bepaling van a oplevert. Men zou ook in de maxima kunnen meten,
maar dit is om twee redenen af te raden; in de eerste plaats zijn de maxima
minder scherp dan de minima en ten tweede is de belasting in de minima
gunstiger, daar in de minima de impedantie lager is. Men kan ook werken
met een coaxiale meetleiding. Volgens fig. V. 3b wordt in de buitengeleider
een sleuf gemaakt waardoor een sonde wordt gestoken, die het elektrisch
veld aftast. Door gelijkrichting ontstaat een gelijkspanning, die door een
instrument wordt aangegeven.
Deze methode wordt meestal toegepast in industriële meetleidingen.

"O

Fig. V. 3b. Frequentiemeting met coaxiale meetleiding.

±r

Wanneer men de frequentie wil meten van een oscillator, welke tengevolge
van de koppeling een zekere demping van de Lecherleiding ondervindt, kan
men zonder meetkop meten. Men meet door een kortsluiting over de lei
ding te schuiven. Op bepaalde punten merkt men, dat de oscillator sterk
wordt gedempt. De afstand tussen deze punten is % De frequentie volgt
uit formule (4).
De verklaring van de demping is als volgt:
Een kortgesloten Lecherleiding met een lengte van n X % X (n = 1, 2,
3 enz), gedraagt zich als een seriekring in afstemming. De impedantie is
dan minimaal, de uitgeoefende demping maximaal en de oscillatie daardoor
minimaal.
Voorbeeld 2
Een roosterdipmeter, welke oscilleert boven 100 MHz, wordt geijkt m.b.v.
een geïmproviseerde Lecherleiding, daar andere meetinstrumenten ontbre
ken. Op welke wflze zou u dit doen ?
Oplossing:
De Lecherleiding wordt gemaakt van twee evenwijdig gespannen koper
draden (afstand ca 5 cm). De spoel van de griddipmeter wordt met de
Lecherleiding gekoppeld door een koppelspoeltje van enkele windingen aan
het begin van de Lecherleiding. De draden van de leiding worden strak ge
spannen en meer dan 3 cm boven tafel of plank op keramische steunen
aangebracht. Over de leiding wordt een kortsluiting geschoven en de pun
ten aangestreept, waarbij de roosterstroom minimaal is.
De afstand a tussen twee opeenvolgende punten bedraagt bij een bepaalde
instelling 75 cm. De frequentie is:
3 X 104

3 X 104

f=

= 200 MHz.
2a

42

150

5. IMPULSEN TELLEN
5. 1. Principe
Nauwkeurige frequentiemeting is mogelijk met impulstellers.
Wanneer van een signaal de frequentie moet worden gemeten, wordt dit
signaal in een impulsvormig signaal omgezet en wordt het aantal perioden
gedurende een zeer bepaalde tijd gemeten (fig. V. 4). De frequentie volgt
dan uit:
aantal gemeten impulsen
f=
meettijd
Een eenvoudige aflezing is mogelijk, wanneer de meettijd een macht is
van 10, dus 10-1 = 0,1; 10° = 1; 101 = 10 enz.
De frequentie volgt dan uit het aantal getelde perioden en de juiste plaat
sing van de komma.
Het te meten signaal moet dus gedurende een zeer bepaalde tijd aan de
teller worden toegevoerd. Dit gebeurt door een z.g. poortschakeling.
algnaal

Fig. V. 4. Bloltschema van frequentiemeter.
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Deze poortschakeling wordt gedurende een bepaalde tijd door een z.g. tijdbasisgenerator opengezet en gedurende deze tijd wordt het aantal perioden
geteld. De tijd, gedurende welke wordt geteld, wordt meestal betiteld als
„gate-time” (gate = poort).
De poorttijd is in fig. V. 4 in stappen regelbaar en kan worden ingesteld
op 0,001, 0,01, 0,1, 1 of 10 sec.
De frequentie wordt nu gevonden door het aantal getelde perioden te ver
menigvuldigen met 1000, 100, 10 of 0,1.
Nadat gedurende de poorttijd is geteld moet, voordat opnieuw wordt ge
meten, worden afgelezen. De tijd gedurende welke men afleest heet „displaytime”. Schematisch kan men het tel- en afleesproces dus als volgt voor
stellen.
1—> »
■ (instelbaar)

>4

4
poorttijd

afleestfld

De afleestijd is meestal instelbaar tot oneindig. In deze stand kan het
resultaat willekeurig lang worden vastgehouden.
5. 2. Onnauwkeurigheid
De totale onnauwkeurigheid wordt bepaald door de onnauwkeurigheid van
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de poorttijd, dus de onnauwkeurigheid van de tijdbasisgenerator en de z.g.
± 1 fout.
De tfldbasisgenerator wordt gestuurd door een kristaloscillator. Deze werkt
b.v. op 1 MHz of 10 MHz. Door serieschakeling van 10-delers krijgt men dan
de gewenste poorttijd.
Het zal duidelijk zijn, dat de procentuele onnauwkeurigheid van de poorttijd
gelijk is aan de procentuele onnauwkeurigheid van de kristaloscillator. Is
de onnauwkeurigheid van de kristaloscillator 0,01 %, dan is de onnauwkeu
righeid in de frequentiemeting dus 0,01 %.
De ± 1 fout kan begrepen worden m.b.v. fig. V. 5. Stel dat de poortschakeling 1 sec. wordt opengezet en dat de impulsen binnenkomen volgens
fig. V. 5a.
3 MUngurjdtn
t

3

2

Fig. V. 5a. Er worden 4 impul
sen gedurende 3 trillingstijden
gemeten.
rttqd(ii*4

5 trittlngstijdm

Fig. V. 5b. Er worden 4 impul
sen gedurende 5 trillingstijden
gemeten.
I
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In dit extreme geval stellen we vier perioden, terwijl het juister was ge
weest wanneer we er drie geteld hadden. Het aantal perioden gedurende
lsec. ligt immers dichter bij 3 dan bij 4. In het extreme geval volgens
fig. V. 5b worden eveneens vier perioden geteld. Hier zou het juister zijn
geweest wanneer er vijf waren geteld, daar het aantal perioden slechts iets
kleiner dan vijf is. Het blijkt dus dat we, afhankelijk van de impulsen,
hoogstens één periode fout kunnen meten. Dit staat bekend als de ± 1 fout.
Meten we daarom per seconde vier perioden, dan ligt de frequentie tussen
1/3 en 1/5 Hz. Meten we 400 perioden per sec. dan ligt de frequentie tussen
1/399 en 1/401 Hz.
De procentuele invloed, welke de ± 1 fout op het meetresultaat heeft, is
des te groter naarmate het aantal getelde perioden kleiner is. Bij een ge
geven frequentie kan men daarom de invloed van de ± 1 fout verminderen
door gedurende een langere tijd te meten.
De fout is dus des te kleiner, naarmate de poort langer wordt opengezet.
Bij het meten van lage frequenties wordt de meettijd dan echter te groot
en bepaalt men de frequentie door periodetijdmeting.
De procentuele invloed van de ± 1 fout op het meetresultaat kan bij fre
quentiemeting worden bepaald uit:
100 %
procentuele fout = ±

(5)
f X poorttijd
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De procentuele fout is dus omgekeerd evenredig met de frequentie van het
te meten signaal en de ingestelde poorttijd. Is deze b.v. 10 sec., dan is bij de
meting van een signaal van 100 Hz de procentuele fout t.g.v. de ± 1 fout:
1

procentuele fout = ±

X 100 % - ± 0,1 %
100 X 10

6. TRILLINGSTIJD METEN MET IMPULSTELLER
De frequentie van een signaal kan direct worden gemeten, zoals in 5. is
behandeld. Ook kan de frequentie uit de trillingstijd worden gevonden
volgens: f = 1 : T. De gevolgde methode hangt af van de bereikte nauw
keurigheid.
In fig. V. 6 is het principe van de trillingstijdmeting aangegeven. Het te
meten signaal sluit en opent nu de poort en bepaalt of het signaal van de
tijdbasisgenerator al dan niet aan de teller wordt doorgegeven. Wanneer de
frequentie van de tijdbasisgenerator een macht is van 10, volgt uit het
aantal getelde perioden direct de trillingstijd van het te meten signaal:
aantal gemeten perioden
T =

aantal perioden per seconde
•Ignsal opont
on fluit poort
tlgnssl

Impulsrormtr

poort

Impuls•
tollor

Fig. V. 6. Blokschema van trillingstijdmeter.
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Ook hier is de fout van het meetresultaat afhankelijk van de afwijking van
de kristaloscillator en de ± 1 fout. De procentuele fout in de trillingstijd
meting t.g.v. de ± 1 fout volgt uit:
1
procentuele fout =

X 100 %

(6)

T X freq. kristalosc.
De invloed van de ± 1 fout bij trillingstijdmeting is dus des te groter naar
mate de te meten trillingstijd kleiner is en naarmate de frequentie van de
tijdbasisgenerator kleiner is. Wanneer de tijdbasisfrequentie 10° Hz is volgt
de procentuele fout uit:
1
procentuele fout = ±

X 100 %
T X 10«

Wanneer we een trillingstijd willen meten van 0,01 sec. is de procentuele
fout:
100 %
procentuele fout — ±

= ± 0,01 %
0,01 X 10°
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De onnauwkeurigheid kan verminderd worden door het signaal, waarvan
de trillingstijd dient te worden gemeten, te delen door 10, 100 enz; de fout
neemt dan evenredig met de deling af.
De in het bovenstaande berekende onnauwkeurigheid geldt alleen indien het
te meten signaal zuiver blokvormig is. Moet van een sinusvormig signaal
de trillingstijd worden gemeten dan wordt dit signaal eerst omgevormd
tot een blokgolf.
Wanneer op het sinussignaal ruisspanningen aanwezig zijn is de breedte
van de verkregen blokgolf afhankelijk van de ruisspanning.
De mogelijke fout voor een sinusspanning wordt gevonden uit:
1
Ur
procentuele fout t= — X
%
n
U8
Hierin is Us de signaal- en Ur de totale ruisspanning.
Voor een signaal/ruis verhouding van 40 dB geldt dat:
Ur

1

U8

100

De procentuele fout in de trillingstijdmeting t.g.v. de ruis is dan:
1

1

— X------ = 0,3 %

n

100

De invloed, welke de ruis heeft, kan men verminderen door het signaal
gedurende 10,100 enz. perioden te meten.
De fout t.g.v. de ruis neemt dan evenredig af.
7. TIJDINTERVAL METEN MET IMPULSTELLER
Het meten van tijdinterval komt overeen met het meten van periodetijd.
Het verschil is gelegen in de manier waarop de poortschakeling een be
paalde tjjd wordt opengezet. De poort wordt nu door een startimpuls open
gezet. Het signaal van de tijdbasisgenerator wordt dan aan de teller toe
gevoerd. Een stopimpuls sluit de poort.
Uit het aantal getelde perioden volgt nu direct de tijd gedurende welke de
poort werd geopend.
De nauwkeurigheid van deze meting is onafhankelijk van de ruis en wordt
alleen bepaald door de nauwkeurigheid van de tijdbasis en de ± 1 fout.
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HOOFDSTUK VI

WEERSTAND METEN
De manier waarop een onbekende weerstand wordt gemeten, volgt uit de
Wet van Ohm:
U
Rx =
I
Wanneer men een bekende spanning U aansluit en men meet I, dan is Rx
bekend. Op dezelfde manier kan men een bekende stroom I door de onbe
kende weerstand sturen en door de meting van U de onbekende weerstand
bepalen. De volgende punten dienen in acht te worden genomen:
a. Bij het meten wordt het apparaat, waarvan de te onderzoeken weerstan
den deel uit maken, uitgeschakeld.
b. Wordt een weerstand in een schakeling gemeten, dan kunnen hieraan
parallel andere weerstanden, lekweerstanden van condensatoren, door
laat- en/of sperweerstanden van dioden, transistoren e.d. staan.
c. Het contact tussen de te meten weerstand en het meetinstrument wordt
gemaakt d.m.v. klemmen. De uiteinden van de weerstand mogen niet
met de hand worden vastgepakt, omdat dan parallel aan Rx de weer
stand van het lichaam komt.
1. WEERSTAND METEN DOOR STROOM METEN
In de schakeling volgens fig. VI. 1 volgt de stroom uit:
U
I=

(1)
Ri + Rx
De stroom is dus afhankelijk van de onbekende weerstand Rx en de schaal
van de meter kan worden geijkt in ohm.
Is Rx —co, dan vloeit er geen stroom (I = 0).
U
Wanneer Rx = 0 vloeit er een stroom I = —
Ri

Fig. VI. 1. Principe van de meest gebruikte ohmmeter.

U en Rj worden zo gekozen, dat bij Rx = 0 de stroom voor volle uitslag
0 Q. Wanneer
^max vloeit. Volle uitslag komt dus overeen met R*
Rj = Rj is de stroom I = 0,5 Imax en is de uitslag 50 %.
Rx = Rj komt dus overeen met de z.g. middenschaaluitslag.
Wat betreft een ohmschaal verwijzen we naar hfdst. XITI fig. 13.
In het midden is de aflezing het nauwkeurigst, omdat hier de weerstandsvariaties, procentueel genomen, het grootst zijn. De aflezing is des te on
nauwkeuriger, naarmate verder van het midden wordt afgelezen. Het ge-
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bied waarin een redelijke aflezing mogelijk is, loopt van ca. 10 % tot 90 %
uitslag. Is de middenschaaluitslag 1 kQ, dan kan men dus aflezen in een
gebied van ca. 100 Q... 10 kQ.
Door Rj en tevens de batterijspanning of de metergevoeligheid zo te wijzi
gen, dat by kortgesloten klemmen weer volle uitslag optreedt, ontstaan
andere meetgebieden, die men uiteraard op elkaar laat aansluiten.
De ohmmeters, welke zijn gebaseerd op het principe van fig. VI. 1, hebben
alle een instelknop, waarmee de wijzer met kortgesloten klemmen op nul
wordt ingesteld. Met deze instelling wordt de spanning U geregeld.
Het meetgebied wordt aangegeven als de waarde voor middenschaaluitslag.
Uitslagen van 10 % en 90 % ontstaan als Rx 9 X groter resp. 9 X kleiner is
dan de waarde voor middenschaaluitslag. De nauwkeurigheid kan vanwege
de niet-lineaire schaal niet worden aangegeven in procenten van volle
uitslag.
Voorbeeld 1
In fig. VI. 1 is Rj = 5 k£. Bij Rx = 0 staat de wijzer op 100 %.
Bereken:
Rj bij 9% en 10 % uitslag en ook by 49 % en 50 % uitslag. Bereken in
beide gevallen de procentuele weerstandsverandering.
Oplossing:
( 100—x % uitslag'
Uit formule (1) volgt dat: Rx = Rj
(2)
x % uitslag
100—10
= 45 kQ.
By 10 % uitslag geldt dus: Rx = 5 X
10
100—9
By 9 % uitslag geldt dus: R* = 5 X
= 50,56 kü
9
De procentuele weerstandsverandering bij 1 % variatie in wijzeruitslag is
dus 12,4 %.
By 50 % uitslag geldt: Rx = 5 kQ.
100—49
By 49 % uitslag geldt: Rj = 5 X

= 5,2 k Q
49
De procentuele weerstandsverandering bij 1 % variatie in wijzeruitslag is
nu dus slechts 4 %. In het midden is de schaal dus ca. 3 X meer gespreid
dan by 10 % uitslag.
2. WEERSTAND METEN DOOR SPANNING METEN
Een buisvoltmeter meet weerstanden volgens fig. VI. 2. De spanning
over R volgt uit:
R
UR = U X

(3)
R + Rj

De gemeten spanning is dus afhankelijk van R^ De schaal van de voltmeter kan in ohm worden geykt. Wanneer U zo groot is, dat bij R* = 0 de
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Afb. 1.2. (blz. 10) Draaispoelmeter klasse
2.5: MR85P (Rema Electronics, A’dam).

Afb. 1.8. (blz. 12) Telbuis EZ10B
(I-Iandelscie., R’dam).

Afb. 1.3. (blz. 10) Draaispoelmeter
klasse 0.2 (Nieaf, Utrecht).

Afb. 1.4 (blz. 11) Elektronische teller hp 521-C
(E.M.C., A’dam).
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MARCONI
INSTRUMENT!

TF 2700
DE ENIGE WERKELIJK UNIVERSELE MEETBRUG
BENEDEN 1000 GULDEN!
IDEAAL VOOR
SERVICE-DOELEINDEN!
Volledig getransistoriseerd
Onafhankelijk van lichtnet,
dus overal te gebruiken

L: 0.2 //H tot 110 Henry
C: 0.5 pFtot 1100 pF
R: 10 mn tot 11 Mn
Een zéér bijzondere eigenschap welke deze unieke brug eigenlijk suporuniverseel maakt, is de mogelijkheid om, naast de interne 1000 c/s brugvoeding, gebruik te maken van een externe bron met een frequentie tussen
20 c/s en 20 kc/s.
1*/t nauwkeurig met een enorm meetbereik

f. 975,-

Uil voorrond leverbaar.
Uitvoerige documentatie wordt U gaarne vorstrokt door:
Ingenieursbureau

KONING EN HARTMAN NV.
Haagweg Lsd. 42 - Den Haag - Tel. (070) 685450*
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uitslag 100 % is, ontstaat weer dezelfde schaal als in fig. VI. 1.
Wanneer de spanning over Rx wordt gemeten i.p.v. over R, ontstaat een
schaal met tegengesteld verloop. 50 % uitslag wordt in beide gevallen ver
kregen voor Rx = Rp

Fig. VI. 2. Weerstand meten inet de bulsvoltmeter.

ff.

Li

BVM

u

Kleine weerstanden kunnen niet volgens 1. of 2. worden gemeten, daar
Ri niet willekeurig laag kan worden gekozen. De inwendige weerstand van
de batterij bepaalt n.1. de onderste grens van Rj.
3. METEN VAN KLEINE WEERSTANDEN
Kleine weerstanden meet men volgens fig. VI. 3. U is hoog t.o.v. het meetgebied van de meter. R is groot t.o.v. Rx. De door Rx gestuurde stroom is
daarom onafhankelijk van Rx en volgt uit: I = U : R.
De spanning over Rx is:
U
Ux = I X Rx = — Rx
R
Deze spanning is evenredig met Rx en er ontstaat dus een lineaire schaal.
U : R wordt zo gekozen, dat volle uitslag optreedt bij de maximum te
meten Rx.
ff-Hf
—<

Fig. VI. 3. Meten van kleine weerstandwaarden met
de BVM.

1'0»y.

:_x

BVM

Voorbeeld 2
Gegeven:
Philipsmeter GM6020. Bereiken 0...100/<V, 0...300/<V, 0...1000/<V enz.
Rj = 1MQ. Onnauwkeurigheid ± 2 % ± 5 fiV.
Gevraagd:
Een schakeling voor het meten van weerstanden van 0...1Q.
Oplossing:
Het meetgebied wordt liefst zo gekozen, dat de ± 5 jxV fout weinig in
vloed heeft. Bij meting op het 10 mV gebied is de invloed % °/oo van volle
uitslag; dit is te verwaarlozen t.o.v. de ± 2 % fout.
Bfl Rx = 1Q geeft 10 mA volle uitslag op het 10 mV gebied. Deze stroom
moet worden geleverd door een spanningsbron met in serie een weerstand
welke groot is t.o.v. 1 Q.
Kiezen we een regelbare weerstand van lk£ en een spanning van 10 V,
dan is de invloed van de meetweerstand 1 Voo en daarom te verwaarlozen.
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De regelbare weerstand wordt zo ingesteld, dat bij een ijkweerstand van
1 Q de voltmeter volle uitslag geeft. In dezelfde schakeling kan een gebied
met 0,1 Q volle uitslag worden verkregen door op het 1 mV gebied te
meten. De ± 5 ^V-fout is dan ± % % van volle uitslag. De aansluitingen
van de BVM worden zo dicht mogeiyk op de uiteinden van de te meten
weerstand geplaatst, omdat men anders ook de weerstand van de toevoerdraden meet.
4. METEN VAN ISOLATIEWEERSTANDEN
Isolatieweerstanden kunnen volgens fig. VI. 2 worden gemeten. Men ge
bruikt een gelijkspanning, welke veel groter is dan de spanning voor volle
uitslag van de buisvoltmeter. R is in dit geval de ingangsweerstand Rj
van de buisvoltmeter. De spanning welke de buisvoltmeter meet volgt uit:
Ur = U X

Ri

Rx + Ri
Kiezen we b.v. U = 250 V en is de Rj van de BVM 10 MQ, dan bestaat het
volgende verband tussen U en R:
2500
U=
Rx + 10
Bij Rj = 2490 ULQ geldt U = 1 V, wat op elke BVM afleesbaar is.
Op deze manier kunnen dus zeer hoge weerstanden worden gemeten.
Voorbeeld S
Gegeven:
In de schakeling volgens fig. VI. 2 is U = 100 V. Met de Philips GM 6020
wordt 1 mV gemeten Rj = 1MQ.
Gevraagd:
Bereken R*.
Oplossing:
1 mV over 1 M.Q betekent 100 V — 1 mV = 100 V over Rx.
100
Rx is dus------X 1MQ = 105 MQ.
10-3
5. BRUG VAN WHEATSTONE
In fig. VI. 4 zien we het principe van de brug van Wheatstone voor weer
stand-, capaciteit- en zelfinductiemeting.
By weerstand meten is Rx de onbekende weerstand, welke bij het brugevenwicht volgt uit:
R2 X R
(4)

Rx =
Ri

Een onbekende weerstand kan worden bepaald, wanneer één of meer van
de bekende weerstanden regelbaar zijn. Het is b.v. mogelijk om R in stap-
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pen te regelen en de weerstanden Ri en R2 gedeeltelijk als één potentiometer uit te voeren, zoals in fig. VI. 5 is aangegeven.
Afhankelijk van de waarde van R worden dan met P verschillende gebieden
bestreken. De uitvoering van de potentiometer is uiteraard zeer belangrijk
i.v.m. de nauwkeurigheid. De gevoeligheid van het meetinstrument bepaalt
de nauwkeurigheid van de nulinstelling.
o-

"r

I;

A

\*2

R*m

ff

Fig. VI. 4. Brug van Wheat3tone met de voorwaarden voor
C- en L-bepaling.
Fig. VI. 5. Veel voorkomende
uitvoering van de brug van
Wheatstone voor weerstanden.

% ff

X■

Voorbeeld 4
Gegeven:
De Siemens meetbrug 513 welke volgens het principe van fig. VI. 5 is
geconstrueerd, heeft een onnauwkeurigheid van ± 1 % van de gemeten
waarde, echter tenminste altijd ± 5 mi?.
Op het gebied 400...5000 ml? worden gemeten 800 mi? en 400 mi?.
Gevraagd:
Bereken de grenzen van de werkelijke waarden.
Oplossing:
Van de gegeven onnauwkeurigheid moet de hoogste waarde worden ge
nomen.
1 <J0 van 800 mQ — 8 mQ. Dit is groter dan ± 5 mQ, dus we houden
8 mi? aan.
1 % van 400 mi? = 4 mi?, hetgeen kleiner dan ± 5 mi? is, zodat we 5 mi? aan
houden.
De werkelijke waarden liggen dus tussen 792...808 mi? en 395...405 mi?.
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HOOFDSTUK VII

CAPACITEIT METEN
Capaciteiten worden op verschillende manieren gemeten. De gevolgde
methode wordt door dezelfde factoren bepaald welke bij spanning-, stroomen weerstandmeting werden vermeld.
Bij de meting van de capaciteit van een condensator moet men bedenken
dat parallel aan deze capaciteit de frequentie-afhankelijke verliesweerstand
van de condensator staat. Voor lage frequenties wordt deze verlieswcerstand met een ohmmeter gemeten. Bij de nauwkeurige capaciteitsmeters
wordt de verliesweerstand tegelijk met de capaciteit bepaald. Daaruit kan
dus direct de verlieshoek worden berekend.
Bij de meting van Cx heeft verder de zelfinductie en de capaciteit van de
toevoerdraden invloed op het meetresultaat. De invloed van de zelfinduc
tie is des te groter naarmate de frequentie van het meetsignaal hoger is.
De invloed van de capaciteit van de toevoerdraden is natuurlijk constant.
Deze z.g. nulcapaciteit heeft procentueel gezien de meeste invloed bij de
meting van kleine capaciteiten. Bij de meting daarvan moeten de aansluitdraden daarom zo kort mogelijk zijn.
Is de invloed niet verwaarloosbaar, dan moet de nulcapaciteit van de totaal
gemeten capaciteit worden afgetrokken.
1. BRUGSCHAKELINGEN
In fig. VI. 4 is aangegeven hoe met de brug van Wheatstone onbekende
capaciteiten worden gemeten. Bij brugevenwicht is er geen spanning tussen
A en B en geldt:
Cx — C X

Ri
(1)
R2

Met de brug van Sauty volgens fig. VII. 1 kan ook de verlieshoek worden
gemeten.
■

*i

*3

\*2

*•

:
-

1“
Fig. VII. 1. Brugschakeling voor het
bepalen van capaciteiten met aerieweeratanden.

'2

Crm^r

to-ndzj

C

CB
*
—

=
R2 en C2 worden zo geregeld dat de aangesloten voltmeter een minimum
aanwijst. Dan gelden de in de figuur aangegeven formules. In deze figuur
is ook aangegeven hoe de gemeten weerstand kan worden omgerekend tot
de in werkelijkheid aanwezige parallelweerstand.
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2. CAPACITEIT METEN DOOR SPANNINGSDEUNG
De spanning over de weerstand R (fig. VII 2) volgt uit:
R
Ur = Ua

rmtlkttmmtn

V

AA

1

R2 +

co2 Cx2

19

Hieruit volgt na enige omwerking:

T&

1
(2)

CX =

Fig. vu. 2. Principe van capaciteit
meten door spanningsdeling.

2 jtfR

Ua wordt zo gekozen dat bij C = oo, dat wil zeggen kortgesloten meetklemmen, de voltmeter volle uitslag geeft.
Verschillende gebieden ontstaan door R omschakelbaar te maken. De capaciteitsmeting met de universeelmeter berust op het hier genoemde prin
cipe. R wordt daarbij gevormd door de meterweerstand. welke afhankelijk
is van het ingestelde gebied.
3. CAPACITEIT METEN DOOR INTEGRATIE
Voor fig. V. 1 geldt:
I= f X C X U
Hieruit volgt:
I
C =

(3)

fXU
Met de in hfdst. V aangegeven schakeling zijn dus capaciteiten meetbaar.
Wanneer f en U constant zijn, is C evenredig met I. Wat betreft een een
voudige schakeling, welke o.a. zeer geschikt is voor het meten van kleine
capaciteiten, wordt verwezen naar hfdst. XI. 8.
4. CAPACITEIT METEN DOOR VERSCHILFREQUENTIE METEN
De frequentie fi van de osc. 1 in fig. VII. 3 is onveranderlijk. De frequentie
van de osc. 2 is afhankelijk van de tussen de klemmen aangesloten on
bekende capaciteit Cx. De verschilfrequentie fi — fo wordt door een frequentiemeter gemeten en aangegeven. Deze verschilfrequentie is afhanke
lijk van Cx, zodat de schaal van de frequentiemeter in capaciteit kan wor
den geijkt. Volgens deze methode kunnen zeer kleine capaciteiten worden
gemeten.
Voorbeeld 1
Gegeven:
Met de Tektronix LC meter type 130 kunnen capaciteiten worden gemeten
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in de gebieden 0...3 pF, 0...10 pF enz. tot 0...300 pF. De onnauw
keurigheid is ± 3 % van volle schaal. Dc nulcapaciteit bedraagt 2 pF.
Gevraagd:
De grenzen van de te meten capaciteit bij een aanwijzing van 8 pF op het
10 pF- en op het 30 pF gebied.
Oplossing:
De onnauwkeurigheid is ± 3 % van volle schaal. Op het 10 pF- en het
30 pF gebied is dit resp. ± 0,3 pF en ± 0,9 pF.

t

osc.;
n
mmgtnp

<3.

fi-ti

fngutnll»•
mtfrr

—0

'
.
Fig. VII. 3. De vcrschilfrequentie Is afhankelijk van Cx.

0SC2
f2

'
De grenzen van de werkelijke waarden zijn dus op de beide gebieden
5,7 pF...6,3 pF en 5,1 pF...6,9 pF.
Hieruit blijkt nog eens de noodzaak bij een zo groot mogeljjke uitslag af te
lezen.
5. CAPACITEIT METEN DOOR KRINGAFSTEMMING
De in fig. VII. 4 over de kring staande spanning is maximaal, wanneer de
kring in afstemming is. Deze kring wordt gevormd door een bekende zelfinductie en een regelbare geflkte capaciteit C. Bij afwezigheid van Cx wordt
C zo ingesteld dat de kring in afstemming is. Stel dat C een waarde van
100 pF heeft. Wanneer nu Cx wordt aangesloten regelt men C zo, dat de
kring weer in afstemming komt. Dan geldt: C + Cx = 100, waaruit volgt:
Cx = 100 — C.

Fig. VII. 4. Cx is gelijk aan de verminde
ring in de geijkte capaciteit.

W
Ook kan de meting plaatsvinden door alleen Cx parallel te plaatsen aan de
bekende zelfinductie en de frequentie van de generator te variëren tot de
kring in afstemming is. Cx volgt dan uit:
1
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(4)
4*2f*L

i
1

)

w

Cx =

i

Voorbeeld 2
Gegeven:
L = 1 mH. De kring, gevormd door L» en Cx, is in afstemming bij 800 kHz.
Gevraagd:
Bereken Cx.
Oplossing:
Cx volgt uit:
1
Cx =

4

1

10*
— 37,4 pF

39,6 X 64 X 10™ X 10-3

39,6 X 64

6. CAPACITEIT METEN DOOR ABSORPTIE
Parallel aan een bekende spoel wordt de onbekende capaciteit Cx gescha
keld. De afstemfrequentie meet men door de spoel van een oscillator bij de
kring te houden. De oscillatorfrequentie wordt nu zo ingesteld dat hij gelijk
is aan de afstemfrequentie van de kring. Dit is merkbaar aan een minimum
in de oscillatie, dat b.v. kan worden vastgesteld d.m.v. de roosterstroom
(buis) of basisstroom (transistor) van de oscillator. Is de afstemfrequentie
van de kring gelijk aan de oscillatorfrequentie, dan onttrekt de kring maxi
mum energie aan de oscillator. De oscillator wordt dan het meest belast.
De oscillatie en daarmee de rooster- of basisstroom, is dan minimaal. Ook
hier wordt Cx berekend m.b.v. formule (4). f is de frequentie van de oscil
lator, welke uiteraard geijkt dient te zijn.
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HOOFDSTUK VIII

ZELFINDUCTIE METEN
De overwegingen bfl het meten van zelfinducties zijn dezelfde als die bij
het meten van onbekende capaciteiten.
Bfl het meten moet men bedenken, dat in serie met de zelfinductie een verliesweerstand staat. Deze verliesweerstand is wegens het z.g. huideffect
afhankelijk van de frequentie.
Parallel aan de zelfinductie staat de door de windingen gevormde capaci
teit. De invloed van deze capaciteit op het meeteffect is afhankelijk van de
frequentie van het meetsignaal. Voor frequenties, hoger dan de resonantiefrequentie van de parallelschakeling van L en de parasitaire capaciteit,
gedraagt de spoel zich zelfs capacitief. Wordt gemeten bij een dusdanig
lage frequentie dat Xc > XL, dan heeft de capaciteit geen invloed op het
meetresultaat. B(j het opnemen in de meetschakeling z(jn de zelfinductie en
de capaciteit van de toevoerdraden van invloed. De invloed van deze capa
citeit is dezelfde als die van de spoelcapaciteit.
De invloed van de zelfinductie der toevoerdraden is constant. Door de zelf
inductie van de toevoerdraden te meten en deze van de totale gemeten zelf
inductie af te trekken, wordt de onbekende zelfinductie gevonden. Deze
parasitaire zelfinductie wordt gemeten bij Lx = 0, dus kortsluiting.
1. BRUGSCHAKELINGEN
In fig. VI. 4 is aangegeven hoe met de brug van Wheatstone ook onbe
kende zelfinducties worden gemeten. Wanneer de brugschakeling in even
wicht is, geldt:
R2
Lx = L X ------

(1)

Ri

Met de brug van Maxwell (fig. VIII. 1) kan eveneens de serieweerstand
worden gemeten. C en Rp worden zo ingesteld, dat de brug in evenwicht is.

.sX

0*

)L*

\Rs

/
Fig. VIII. 1. Brug van Maxwell voor de bepaling van
zelfinduclics en de serieweerstanden van deze zelfinduc
ties.

Met de in de figuur aangegeven formules kunnen dan zelfinductie, serie
weerstand en cos. <p worden bepaald.

56

V

2. ZELFINDUCTIE METEN DOOR SPANNINGSDELING
De spanning over R in fig. Vin. 2 volgt uit:
R
Ur = Ua
V R2 + Xl2
Hieruit volgt na enige omwerking:
R
L — -----2*f

V

>

(2)

Fig. VIII. 2. Zelfinductie meten door spanningadeling.

De bekende termen worden uiteraard zo gekozen, dat de te meten zelf
inductie in het gevormde gebied ligt. Voor R kan de ingangsweerstand van
de gebruikte voltmeter worden genomen. De uitgangsweerstand van de
generator wordt klein genomen' t.o.v. R, waardoor de spanning Ua onaf
hankelijk is van de aangesloten belasting.
3. ZELFINDUCTIE METEN DOOR ABSORPTIE
Onbekende zelfinducties kunnen, evenals onbekende capaciteiten, d.m.v.
kringafstemming en absorptie worden bepaald. In formule (4) van
hfdst. VII behoeft men dan enkel L en Cx te vervangen door resp. C en Lx.
4. ZELFINDUCTIE METEN DOOR VERSCHILFREQUENTIE
Door een onbekende zelfinductie de frequentie f2 van osc. 2 in fig. VII. 3
te laten beïnvloeden, kan deze zelfinductie worden gemeten.
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HOOFDSTUK IX

UNIVERSEELMETERS
Onder een universeelmeter wordt een meetapparaat verstaan, waarvan het
centrale deel wordt gevormd door een draaispoelmeter. Deze draaispoelmeter wordt m.b.v. schakelaars opgenomen in weerstanden- en gelykrichtschakelingen, waardoor verschillende grootheden, zoals gelijkspanning, wis
selspanning, gelijkstroom, wisselstroom, weerstand, vermogen en soms ook
capaciteit en zelfinductie kunnen worden gemeten.
In dit hoofdstuk zullen we de meetmogelijkheden in het algemeen en de
bediening en eigenschappen van enkele veel gebruikte universeelmeters in
het bijzonder bezien. Aan schema’s voor zelfbouw zal geen aandacht wor
den besteed. Er zijn n.1. in de handel dermate goede en goedkope univer
seelmeters te verkrijgen, dat zelfbouw, met de moeilijkheden van ijking en
afregeling, niet meer lonend is. Wel willen we ons bezighouden met het
door de gebruiker vergroten van de meetmogelijkheden, zoals het meten
van isolatie en capaciteit, het vergroten van het meetgebied en hoogohmig
meten d.m.v. compensatie.
1. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Wil men de meting met de universeelmeter zo nauwkeurig mogelijk uit
voeren, dan moet men met de volgende punten, welke voor het gebruik van
alle draaispoelinstrumenten gelden, rekening houden:
a. Juiste opstelling van het meetinstrument. De meeste universeelmeters
moeten met de schaal in horizontale stand worden gebruikt.
b. Voldoende afstand houden van ijzeren voorwerpen (ca. 20 cm) en van
sterkstroomvoerende geleiders. De invloed is te verwaarlozen, wanneer
bij het draaien van de meter geen wijziging in de uitslag optreedt.
c. Nulpuntcorrectie. Alvorens te meten moet het instrument op nul worden
ingesteld, in de stand waarin het wordt gebruikt.
Hiervoor is een instelschroef op iedere meter aanwezig.
d. Tijdens de meting mag niet over het glas van de meter worden ge
wreven, omdat hierdoor elektrische ladingen kunnen ontstaan, die de
aanwijzing beïnvloeden. Eventuele ladingen verdwijnen door tegen het
glas te ademen.
2. GELIJKSPANNING METEN
Wat betreft het principe van het meten van gelijkspanning verwijzen we
naar hfdst. UT. 1. De universeelmeter is voorzien van een functieschakelaar
en een bereik- of gebiedschakelaar. Soms zijn deze gecombineerd. De func
tieschakelaar komt voor de aanvang van de meting in de stand voor ge
lijkspanning. De gebiedschakelaar wordt, voordat de meter wordt aan
gesloten, in de hoogste stand gezet. Wanneer men zich dit bij elke meting
aanwent, zal men het minst worden geconfronteerd met door overbelasting
vernielde draaispoelmeters. BQ het meten er op letten, dat de meter in de
juiste polariteit wordt aangesloten (fig. IX. 1). In verband met een zo
gering mogelijke onnauwkeurigheid wordt bij een zo hoog mogelijke uit-

58

slag afgelezen. Aan de hand van de totale meterweerstand Rj kan men de
invloed bepalen, welke het meetinstrument op de te meten schakeling uit
oefent.

Fig. IX. la. Polariteit universeelmeter bij meten
van anodespanning.
b. Idem collectorspanning p-n-p transistor.

In tabel III is Rfc voor verschillende gevoeligheden en bereiken aangegeven.
Daaruit blijkt nog eens duidelijk dat de meterweerstand des te hoger is,
naarmate het ingeschakelde gebied en de gevoeligheid groter zijn.

TABEL III
GEVOELIGHEID

e;
Si
m
UJ

S

1
2.5
3
7.5

io'
12
25
30
50
100
250
300
500

IN

k A/V

20
5
10
1
kA 20 kA
1
kA
5
kA 10
50
2,5
12,5
25
30
60
3
15
150
37,5
75
7.5
200
10
50
100
12
60
120
2k0
125
250
500
25
30
300
600
150
250
500
1 CIA
50
500
1
CIA
2
100
2,5
5
250
1,25 (IA
3
6
300
1.5
500
2,5
5
10

kO
k0
100
120
300
(«00
<«80

i

kA

nA

1.2
2
k
10
12
20

3. GELIJKSTROOM METEN
Het principe van de gelijkstroommeting is behandeld in hfdst. IV. 1. Bij
gelijkstroommeting wordt de keuzeschakelaar voor de meting in de stand
gelQkstroommeting geplaatst. De gebiedschakelaar wordt in de hoogste
stand geschakeld. Pas daarna wordt het draaispoelinstrument in de scha
keling opgenomen, waarbij op de juiste polariteit moet worden gelet
(fig. IX. 2). Daarna wordt teruggeschakeld tot men een leesbare uitslag
heeft. Ook hier wordt btf een zo groot mogelijke uitslag afgelezen.
4. WEERSTAND METEN
Het principe van weerstand meten met de universeelmeter werd in hfdst.
VI. 1. besproken. Bij het meten van weerstand behoeft men niet bang te zijn
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dat de meter wordt vernield, wanneer men tenminste geen metingen ver
richt aan opgeladen condensatoren, of de weerstand gaat meten, terwijl het
apparaat, waarin deze weerstand is gemonteerd, in bedrijf is. Alvorens te
meten wordt de keuzeschakelaar in de stand voor weerstand meten ge
plaatst. De gebiedschakelaar komt in de stand waarbij men de te meten
weerstand zo goed mogelijk af kan lezen. Met kortgesloten klemmen wordt
de wflzer nu op 0 Q geregeld. Dit komt meestal overeen met 100 % uitslag.

Fig. IX. 2a. Polariteit universeelmeter bij meten
van anodestroom.
b. Idem collectorstroom p-n-p transistor.

Wanneer op een ander gebied wordt overgeschakeld moet deze instelling
worden herhaald. Kan men met kortgesloten klemmen de instelling niet op
0 Q krijgen, dan moet de batterij worden vernieuwd. De aflezing van de
weerstandswaarde is des te nauwkeuriger naarmate de uitslag meer met
middenschaaluitslag overeenkomt.
5. WISSELSPANNING METEN
Bij het meten van wisselspanning wordt, voordat met de meting wordt be
gonnen, de keuzeschakelaar in de stand wisselspanning meten geplaatst.
De gebiedschakelaar wordt in de hoogste stand geschakeld. De invloed
welke op de te meten schakeling wordt uitgeoefend, is groter dan op het
gelijkspanningsgebied, daar de gevoeligheid lager is. Zo heeft de Philips
universeelmeter op het wisselspanningsgebied slechts een gevoeligheid van
1,66 k£/V. De AVO Multiminor heeft op het wisselspanningsgebied een
gevoeligheid van 1 k,Q/V. De belasting, welke deze universeelmeters uit
oefenen op versterkerschakelingen is meestal dermate groot, dat de metin
gen met de universeelmeter onbetrouwbaar zijn. Spanningen van nettransformatoren worden vanwege de lage impedantie juist gemeten. Ook voor
het meten van het uitgangsvermogen van een versterker kan de univer
seelmeter worden gebruikt, daar de weerstand, waarover wordt gemeten
zeer klein is (3...30 Q).
De meeste meters zijn voor dit doel voorzien van een dB-schaal zodat direct
de frequentiekarakteristiek in dB kan worden uitgezet.
Wanneer de universeelmeter voor dit doel wordt gebruikt, moet de frequen
tiekarakteristiek van het gebied waarin wordt gemeten recht zijn. Voor
de Philips universeelmeter loopt dit gebied b.v. van 30 Hz...10kHz. Bij
de meting dient men te bedenken, dat alleen van sinusvormige spanningen
de effectieve waarde wordt gemeten.
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6. METEN VAN ISOLATIEWEERSTANDEN
Met de gebruikelijke universeelmeters kunnen geen isolatieweerstanden
worden gemeten, zoals de lezer uit tabel IV kan concluderen. De oorzaak
hiervan is gelegen in de lage spanning van de in de universeelmeter op
genomen batterij. Bfl hoge weerstanden is de stroom welke vloeit te ge
ring om een leesbare uitslag te geven. Wil men desondanks isolatieweer
standen meten, dan moet men een dusdanig hoge spanning gebruiken dat,
ondanks de hoge weerstand, een voldoend grote stroom vloeit. Dit kan vol
gen de principeschakeling van fig. IX. 3a. Uitgegaan wordt b.v. van een
spanning van 250 V en een meter met een laagste stroomgebied van 100 pA.
*lnt

vu

Fig. IX. 3a. Schakeling voor het meten van isolatie
weerstanden.

r

250 V

ioojiaC/j

De voorschakelweerstand voorkomt vernieling van de meter, wanneer de
isolatieweerstand geen isolatieweerstand blijkt te zfln. Ook bij het meten
van condensatoren wordt door deze weerstand de laadstroom begrensd. Bij
grote condensatoren duurt het laden echter te lang. Dan kan men de meting
bekorten door de condensator eerst direct op de 250 V klemmen te houden,
waardoor hij onmiddellijk is opgeladen en hem dan in de schakeling op
nemen. De bedrijfsspanning van de geteste condensator moet dan uiteraard
wel hoger zyn dan 250 V. De isolatieweerstand volgt, wanneer I in ;<A
wordt ingevuld, uit:
/ 250
^iaol —

\

( —------2,5 1 MQ

De isolatieweerstand is dus hoger dan 47,5 MQ wanneer de stroom minder
dan 5 /xA is.

Fig. IX. 3b. De over de isolatieweerstand staande
parallelweerstand wordt hier gevormd door lucht.

Het is belangrijk om er voor te zorgen dat de isolatieweerstand tussen de
meetklemmen groot is t.o.v. de isolatieweerstanden welke men meet. Daar
lucht een goede isolator is voldoet de opstelling volgens fig. IX. 3b uit
stekend. Daar wordt de te meten weerstand door krokodilklemmen in de
schakeling opgenomen. Men gaat dus geen isolatieweerstanden meten door
de uiteinden van de te meten weerstand vast te klemmen op een pertinax
plaatje. De weerstand van het pertinax beïnvloedt dan immers het meet
resultaat.
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7. CAPACITEIT METEN
De capaciteitsmeting met de universeelmeter berust op het in hfdst. VII.2
aangegeven principe. De onbekende capaciteit en de meter vormen een
spanningsdeler, waarbij C volgt uit:
1
C =

2ftfRr
Hierin is: C
f
R

mf'

= capaciteit in farad,
= frequentie (meestal 50 Hz),
= de weerstand van de meter; deze volgt uit Ua
X gevoeligheid,
Ua = spanning voor volle uitslag,
UR = aangegeven spanning.

Zo gelden voor de universeelmeters AVO Multiminor en AVO model 8 op de
gebieden 10 V, 25 V, 100 V en 250 V de onderstaande waarden, wanneer
tenminste de aangesloten spanning gelijk is aan de spanning voor volle
uitslag.

10 V
gebied
Uilsmg 10 V
Uitslag 5 V
Uitslag 2 V
Uitslag 1 V

C

oo

0,18 ,iF
0.065 ^F
0,032 ,<F

25 V
gebied

C

25 V
12,5 V
5V
2,5 V

0.072 ,<F
0.026 ,4F
0,013 fiF

oo

100 V
gebied

c

250 V
gebied

c

100 V
50 V
20 V
10 V

0.018 /«F
6500 pF
3200 pF

co

250 V
125 V
50 V
25 V

7200 pF
2600 pF
1300 pF

oo

De spanning voor volle uitslag kan b.v. worden ingesteld met een regeltransformator.
Uit het overzicht blijkt dat de laagst voorkomende waarde 1300 pF is.
Kleinere capaciteiten kunnen volgens deze methode niet worden gemeten.
Dit kan men b.v. doen met een roosterdipmeter. Bij de meting van elco’s
moet men in serie met de wisselspanning een gelijkspanning opnemen,
welke groter is dan de amplitude van de wisselspanning.
8. R.f.-SPANNING METEN
R.f. spanningen worden gemeten door ze te detecteren en met de universeel
meter te meten. De detector vormt een belasting, welke op zijn beurt weer
afhankelijk is van de op de detector aangesloten universeelmeter. Zoals
in hfdst. II is aangetoond, heeft de belasting geen invloed wanneer de uitgangsweerstand van het meetobject klein is t.o.v. de door het meetinstru
ment uitgeoefende belasting.
Wordt het gelijkspanningsgedeelte van de universeelmeter gebruikt om de
gedetecteerde spanning aan te geven dan wordt aan deze voorwaarde,
vooral op de lagere gebieden, niet voldaan. De uitgangsweerstanden van de
afgestemde schakelingen, waaraan overwegend wordt gemeten, zijn n.1. rela-
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tief hoog. Bovendien worden spanningen lager dan ca. 100 mV, vanwege het
geringe detectierendement, niet meer aangegeven. R.f. spanning toont men
daarom, wanneer men niet beschikt over meetversterkers, het beste aan
met de slgnaalzoeker. Voor degenen, die een detector in combinatie met een
universeelmeter willen gebruiken, verwijzen we naar hfdst. XXV, waarin
verschillende uitvoeringsmogelijkheden zijn beschreven.

9. VERGROTING VAN HET MEETGEB1ED
Voor het meten van kleine gelijkspanningsvariaties moeten we het gebied
waarin wordt gemeten, als het ware over de gehele schaal uitsmeren.
Fig. IX. 4. geeft een schakeling van eenvoudige opzet, waarmee goede
resultaten werden bereikt. Het principe van de schakeling is, dat de span
ning over R2 boven de zenerspanning van de Zenerdiode uit moet stijgen om
stroom door de Zenerdiode en dus de meter te doen vloeien. Is de Zener
diode ideaal, dan gelden voor de berekening de onderstaande formules:
U,
Ri =

Hi X Uz

Umi„
(i)

R2 =

I max

(2)

umiQ-uz

In deze formule is: Umax = de spanning voor 100 % uitslag
Umin = de spanning voor 0 % uitslag.
= de zenerspanning
U*
^max = de meterstroom voor volle uitslag.
moot)
■f ■

Fig. IX. 4a. Schakeling voor vergroten van het meetgebled.

O5k)\

j/j

z

% u/tslsg
100-

00

idtëël

♦

60

10•
9 fwijking v*n
idtëël ver/oop
20

o
Si
56
50
60
62
6i
66
60
70
Fig. IX. 4b. Verband tussen procentuele uitslag en ingangsspanning.

Uit proeven bleek dat, vanwege het niet-lineaire verloop van de zenerdiodekarakteristiek, de spreiding in de zenerspanning en de meterweer-
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Afb. IX.7. (blz. 66) AVO universele meter
Mk-8 (Amroh. Muiden).
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Afb. IX.9. (blz. 68) Zelfregistrerende universele meter Elaviscript-3 (Ilartmann & Braun).

Afb. X.l. (blz. 70) Heathkit bulsvoltmeter IM-11D (Inelco, A'dam).
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3- nuhnst.

Afb. X.2. (blz. 71) Gelijkspanningsmeter GM 6020 (Philips).

Afb. X.3. (blz. 72) Buisvoltmeter GM 6000 (Philips).
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stand, de praktische waarden afwijken van de berekende en dat de schaal
niet lineair verloopt.
Om het meetgebied desondanks op de gewenste waarde te kunnen instellen
maakt men Rx en R2 gedeeltelijk variabel. Wil men b.v. een meetgebied van
56...70 V, dan regelt men Ri en R2 zodanig, dat 70 V en 63 V resp. 100 %
en 50 % uitslag geven. Het schaalverloop met de schakeling volgens
fig. IX. 4a blijkt dan te verlopen volgens fig. IX. 4b. Boven 15 % uitslag is
de schaal lineair. De tussen haakjes aangegeven waarden hebben betrek
king op de waarden van de componenten.
Een mooie toepassing is ook de meting van netspanningsvariaties. Wan
neer de netspanning varieert tussen 200 V en 240 V krijgt men na gelijkrichting gelijkspanningen tussen 280 V en 350 V. Met deze waarden wordt
dan de berekening van Ri en Ro uitgevoerd. Om het niet-lineaire gebied
niet te groot te maken neemt men een 1 mA instrument en geen 100 «A
instrument.
10. HOOGOHMIG METEN
In hfdst. III. 1. 2 is aangetoond, dat door compensatie hoogohmig kan wor
den gemeten. De verbetering in de gevoeligheid bedroeg in het daar ge
geven rekenvoorbeeld 200 X.
In fig. IX. 5 is een schakeling gegeven, waarmee men volgens de compensatiemethode spanningen van 0...5 V hoogohmig kan meten.
0..5V
Pylk

IS*

~mT+22.5V 27 jfc

7V

I,

S0k

SV

—M

u2 l°°PA

si

3<y

i

UX(0-.5Y)
I

gtl/kt* poltnliomH*r

Fig. IX. 5. Schakeling voor het meten volgens de compensatiemethode.
Met Pi wordt de spanning aan de bovenzijde van P2 op 5 V ingesteld. Bij
het meten wordt in stand 1 van Si de meter op nul gedraaid. Fijninstelling
heeft plaats met Si in stand 2.
Wanneer P2 geijkt is kan Ux direct worden afgelezen.

L
Fig. IX. 6. Uitvoering van de schakeling voor het instellen van
de spanning op een bepaald punt en op een zekere waarde.

j

A 1V

Ook kan U2 met de universeelmeter worden gemeten. Men kan het dan zo
zien, dat de hoogohmige spanning Ux is getransformeerd in een laagohmige
spanning U2, welke op de gebruikelijke manier wordt gemeten. De schake
ling kan ook worden gebruikt om de spanning op een bepaald punt op een
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zekere waarde in te stellen. Moet b.v. op punt A in fig. 6 de spanning op
1 V worden ingesteld, dan wordt U2 in fig. IX. 5 1 V gemaakt. Daarna
wordt zo ingesteld, dat de meter op nul staat.
11. BEDIENING VAN UNIVERSEELMETERS
In afb. IX. 7 en fig. IX. 8 zijn de vooraanzichten van twee veel gebruikte
universeelmeters gegeven. Hiervan wordt de bediening besproken.
11. 1. AVO MODELS
De eigenschappen van dit uitstekende meetinstrument zijn, evenals die van
enkele andere universeelmeters, in tabel IV vermeld. Gemeten wordt in
liggende toestand van de meter (afb. IX. 7).
Er kan gelijkspanning, gelijkstroom, wisselspanning, wisselstroom en weer
stand mee worden gemeten.
De instelling heeft plaats met twee naast elkaar geplaatste schakelaars,
aangegeven met „D.C. RANGES” (gelijkstroomgebieden) en „A.C. & Q
RANGES” (wisselstroom- en weerstandgebieden).
Bij wisselstroom en wisselspanning of weerstand meten wordt de linker
schakelaar in de stand „AC” of „RESISTANCE” gezet. Het meetgebied
wordt met de rechter schakelaar ingesteld. Bij het meten van gelijkstroom
of gelijkspanning komt de rechter schakelaar in de stand „DC” en wordt
het gebied met de linker schakelaar ingesteld.
Uitgezonderd de 2500 V gebieden wordt gemeten tussen de klemmen, aan
de onderzijde. Op het 2500 V DC gebied zit de min-klem linksboven; op
het 2500 V AC gebied wordt gemeten tussen de rechtsboven en linksonder
geplaatste klemmen. Voordat de meetsnoeren met het meetobject worden
verbonden wordt de wijzer mechanisch op nul ingesteld en wordt op het
hoogste gebied geschakeld. Bij ohmmeting wordt met kortgesloten klem
men de uitslag op 100 % geregeld met de bij het ingestelde gebied beho
rende instelknop. De knoppen zijn resp. aangegeven met „ZERO Q"
„ZERO Q
100” en „ZERO Q X 100”.
Wanneer men bij DC of AC meting een fout maakt, waardoor de meter
wordt overbelast, reageert de meterbeveiliging en springt de knop „CUT
OUT” naar boven.
Door deze knop in te drukken wordt weer contact gemaakt. Men mag
nooit deze knop indrukken terwijl er nog spanning of stroom wordt ge
meten. Op het midden van het meetinstrument is een drukknop, aange
duid met „REV M.C.” geplaatst. Bij het indrukken hiervan wordt de meter
omgepoold, hetgeen bijzonder handig is, wanneer gelijkspanningen worden
gemeten, waarvan de polariteit verandert.
Met de AVO model 8 kunnen isolatieweerstanden tot 200 M^ als volgt
worden gemeten:
De linker schakelaar komt in de stand „RESISTANCE” en de rechter in de
stand „INS”.
De meterklemmen worden aangesloten op een gelijkspanning van 130...
160 V. Met „ZERO Q X 100” wordt de uitslag op nul ohm ingesteld. De
onbekende weerstand wordt nu in serie met de meter op de spanning aan
gesloten. De waarde wordt gevonden door de aanwijzing op de ohmschaal
met 100 te vermenigvuldigen.
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11. 2. Philips P 817
Voordat men met het meten begint, verdient het aanbeveling eerst de nulpuntinstelling te controleren en zonodig te corrigeren:
a. Voor de stroom/spanning schaal (AV) mechanisch met de stelschroef St;
b. Voor de weerstand schaal (Q) met de knop R, waarbij de bussen -1- en
— moeten worden kortgesloten (zie ook fig. IX. 8).

Fig. IX. 8
Philips univcrseelmeter.

a. Gelijkspanning meten (AV-schaal)
Plaats knop Sk2 in stand =; plaats knop Ski in stand 1200 V (hoogste
spanningsgebied) en sluit de meetsnoeren aan op de bussen + en —. Ver
bind vervolgens de meetsnoeren met de te onderzoeken spanningsbron en
brengt daarna knop Ski in de meetstand, die voor een nauwkeurige aflezing
van de betreffende spanning het meest geschikt is. Betreft het een gelijk
spanning van maximaal 60 mV, dan kan knop Sk2 in stand 60 mV = wor
den gezet.
b. Gelijkstroom meten (AV-schaal)
Plaats knop Sk2 in stand =; plaats knop Ski in stand 3A (hoogste stroom
gebied) en sluit de meetsnoeren aan op de bussen 4- en —. Verbind ver
volgens de meetsnoeren met het te onderzoeken stroomcircuit en breng
daarna knop Ski in de meetstand die voor een nauwkeurige aflezing van
de betreffende stroom het meest geschikt is. Betreft het een gelijkstroom
van max. 30 ^A, dan kan knop Sk2 in stand 60 mV = worden gezet.
c. Wisselspanning meten (AV-schaal)
Plaats knop Sk2 in stand oo; plaats knop Ski in stand 1200 V (hoogste
spanningsgebied) en sluit de meetsnoeren aan op de bussen + en —. Ver
bind de meetsnoeren met de te onderzoeken spanningsbron en breng daarna
knop Sk2 in de meetstand die voor een nauwkeurige aflezing van de be
treffende spanning het meest geschikt is.
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d. Wisselstroom meten (AV-schaal)
Plaats knop Sk2 in stand co; plaats knop Ski in stand 3 A (hoogste stroom
gebied) en sluit de meetsnoeren aan op de bussen + en —. Verbind de
meetsnoeren met het te onderzoeken stroomcircuit en breng daarna knop
Ski in de meetstand die voor een nauwkeurige aflezing van de betreffende
stroom het meest geschikt is.
e. Weerstandmetingen (f2-schaal)
Kies met knop Sk2 het juiste weerstand-meetgebied (X IQ, X 100 Q of
X 10ki2). Verbind de meetsnoeren met de stekerbussen + en — en sluit
de vrQe einden kort. Controleer de nulpuntinstelling van de wijzer en corri
geer zonodig met knop R. (Indien het onmogelijk blijkt de wijzer op nul
ohm in te stellen, betekent dit, dat de batterijen uitgeput zijn en moeten
worden vervangen). Verbind tenslotte de uiteinden van de meetsnoeren met
de te meten weerstand.
By omschakelen op een ander weerstand-meetgebied is het steeds nood
zakelijk de meetsnoeren kort te sluiten en de wijzer op nul ohm in te
stellen.
f. dB-schaal
Het meetinstrument is voorzien van een dB-schaal, die geschikt is voor
gebruik in het meetgebied 0...3V. Het nulniveau ligt bij 0,775 V, hetgeen
overeenkomt met 1 mV over 60013- Bij gebruik in het meetgebied 0...12V
moet de op de dB-schaal afgelezen waarde worden vermeerderd met 12 dB,
bij 0...30V met 20 dB, bij 0...120V met 32 dB, bij 0...300V met 40 dB en
bij 0...1200 V met 52 dB.
12. ELAVISCRIPT
In afb. IX. 3 zien we een interessant voorbeeld van de wijze waarop een
universeelmeter de gemeten waarden zelf registreert.
Het afgebeelde apparaat werkt als puntschrijver. De tijd tussen de punten
is zo kort, dat een gesloten kromme ontstaat, ook bij relatief snelle varia
ties in de gemeten spanning. Bereik- en keuzeschakelaar zijn gecombi
neerd. Alle grootheden worden via dezelfde bussen gemeten.
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HOOFDSTUK X

ELEKTRONISCHE VOLTMETERS
Een elektronische voltmeter, afgekort EVM, is een spanningsmeter, waarbij
vóór het aanwijsgedeelte een elektronische schakeling met buizen (buisvoltmeter) of transistoren (transistorvoltmeter is geschakeld). De meeste
EVM’s zijn, behalve voor gelijk- en wisselspanningsmeting, ook geschikt
voor weerstandmeting volgens het in hfdst. VI. 2 aangegeven principe.
Met sommige EVM’s kunnen eveneens gelijkstromen worden gemeten. Wat
betreft meetmogelijkheden, komt de EVM, welke ook stromen en weer
standen kan meten, dus overeen met de universeelmeter. De eigenschap
pen zijn echter anders.
Zo zijn de ingangsweerstanden voor gelijkspanning en wisselspanning bij
de buisvoltmeter onafhankelijk van het gekozen gebied.
Bij transistorvoltmeters is de ingangsweerstand, evenals bij universeelmeters, wel afhankelijk van het gebied, maar b.v. een factor 100 groter.
Een gevoeligheid van 1 MQ/V voor gelijkspanning is dus normaal.
Het weerstandgebied is bij buis- en transistorvoltmeters groter dan bij
universeelmeters.
Tegenover de hier genoemde voordelen hebben vooral buisvoltmeters en
kele nadelen t.o.v. de universeelmeters.
De onnauwkeurigheid is groter, de apparaten zijn groter en moeten op het
net worden aangesloten. Bovendien is er een zekere opwarmtijd vereist,
terwijl de elektrische nul-instelling meer of minder verloopt.
Dit is de reden dat, wanneer de door de universeelmeter uitgeoefende be
lasting te verwaarlozen is, aan de laatste de voorkeur wordt gegeven.
In dit hoofdstuk gaan we in op eigenschappen en bediening van elektro
nische voltmeters. De eigenschappen van de besproken meters zijn samen
gevat in tabel V op blz. 62.
Aan het einde worden twee buisvoltmeterschema’s besproken. Vooraf wordt
echter de opbouw van de buisvoltmeter stap voor stap behandeld. Tevens
is er voor de liefhebbers het schema van een a.f. millivoltmeter.
1. BEDIENING
Bij het meten met een elektronische voltmeter met wijzerinstrument wor
den de volgende handelingen uitgevoerd:
a.
b.
c.
d.
e.

mechanische nul-instelling;
instelling van de functieschakelaar;
elektrische nul-instelling en ijking;
instelling op het hoogste gebied;
meten en aflezen.

1. 1. Mechanische en elektrische nul-instelling
De mechanische nul-instelling van de wijzer wordt gedaan met uitgescha
keld apparaat, in de stand waarin het apparaat wordt gebruikt. De wijzer
wordt met een schroefinstelling op nul gebracht, terwyl ondertussen zach
tjes tegen de meter wordt getikt. De elektrische nul-instelling heeft plaats
nadat de keuzeschakelaar in de juiste stand is gezet en nadat het appa
raat voldoende is opgewarmd. Met kortgesloten meetstiften wordt de
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meter met de daartoe aangebrachte knop op nul van het betreffende meetgebied ingesteld.
By sommige voltmeters is de elektrische instelling ook afhankelijk van het
gebied, waarop wordt gemeten, zodat bij nauwkeurige metingen de nulinstelling btf overgang op een ander gebied wordt herhaald.
De elektrische nul-instelling bij spanningsmeting kan men verrichten door
de klemmen open te laten of kort te sluiten. De laatste methode verdient
de voorkeur, omdat men meestal meet aan schakelingen met inwendige
weerstanden, welke meer een kortsluiting dan een oneindig hoge weer
stand benaderen. De elektrische nul-instelling bij ohmmeting, aangeduid
met „^-instelling” of „12-adjustment”, wordt verricht met kortgesloten
klemmen. Met open klemmen wordt met de elektrische nulinstelling de uit
slag op co geregeld.
1. 2. Keuzeschakelaar
Met de-keuzeschakelaar kiest men de te meten grootheid, wanneer er ten
minste verschillende mogelijkheden zijn. Men kan dus b.v. kiezen uit
DC +; DC —; AC; Q\ e.d. Met de keuzeschakelaar wordt bij de meeste
voltmeters het apparaat ook ingeschakeld.
Wanneer stromen kunnen worden gemeten is het belangrijk, dat de keuze
schakelaar bij spanningsmeting niet per ongeluk op stroommeting is ge
schakeld.
1. 3. Gebiedschakelaar
Met de gebiedschakelaar wordt het meetgebied, dus de waarde voor volle
uitslag, gekozen. Vóór het meten wordt de gebiedschakelaar in de hoogste
stand gezet. Daardoor voorkomt men dat de wijzer in de hoek slaat, indien
de te meten spanning te groot is. Een volkomen vernieling van het meet
instrument is weliswaar door de begrenzende werking niet mogelijk, maar
de nauwkeurigheid van het instrument kan wel verminderen. Bij het meten
wordt zover teruggeschakeld als nodig is om af te kunnen lezen. Bij nauw
keurige spanningsmeting verricht men de nul-instelling op het uiteindelijk
gekozen meetgebied. Bij weerstandmeting schakelt men direct op dèLt ge
bied, waarin men het nauwkeurigst denkt te kunnen aflezen.
Wanneer de gebiedschakelaar een ijkstand heeft, wordt in deze stand
de uitslag met de betreffende instelling op de aangegeven waarde ingesteld.
1. 4. Aansluiten
Er wordt pas gemeten nadat de hiervoor genoemde instellingen zijn uit
gevoerd. Bij wisselspanningsmetingen moet de capaciteit van de meetleidingen in rekening worden gebracht, omdat ook hierdoor de schakeling
wordt belast.
Is de ingangsimpedantie van een wisselspanningsmeter 1MJ2/30 pF en
wordt een meetleiding gebruikt met een capaciteit van 100 pF, dan is de
uitgeoefende belasting 1 M£)/130 pF. Bij een frequentie van 10 kHz staat
dus parallel aan 1 MQ een capacitieve reactantie van ca. 125 kQ, hetgeen
bij veel metingen van invloed kan zijn.
2. BEDIENING HEATHKIT IM-11D
De knoppen voor elektrische nul-instelling en ohm-instelling ztfn direct
links- en rechtsonder de meter geplaatst (afb. X. 1). De keuzeschakelaar
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linksonder heeft 5 schakelstanden. In de meest linkse stand is het apparaat
uitgeschakeld. In de resterende standen kan men kiezen tussen AC, DC—,
DC-f- en OHM. Er kunnen dus worden gemeten wisselspanning, negatieve
en positieve gelijkspanning en weerstanden. De meetgebieden worden ge
kozen met de rechter schakelaar. Deze heeft 7 standen.
Bij weerstandmeting wordt de schakelaar in de stand OHM geschakeld. De
onbekende weerstand wordt aangesloten tussen de linker- (common) en
de rechteraansluitbus (AC-ohm). De weerstandswaarde wordt afgelezen
op de bovenste schaal. Vóór de meting wordt met open klemmen op nul %
uitslag ingesteld. Met de knop „ZERO ADJ" wordt met kortgesloten klem
men de uitslag op nul ohm geregeld (100 % uitslag). De onbekende weer
stand vindt men door de aanwijzing op de ohm-schaal te vermenigvuldigen
met het ingestelde gebied. Bij een aanwijzing van 20 en een schakelaarstand van R = X 1000 is de onbekende weerstand dus 20 k,Q. Gelijkspan
ningen worden gemeten tussen de linker bus (common) en de middelste
bus (DC). De linkerbus komt aan aarde of massa van de schakeling. Af
hankelijk van de polariteit (+ of —) van de gemeten spanning staat de gebiedschakelaar in de stand DC-f of DC—. Vóór de meting wordt met kort
gesloten klemmen de wijzer met „ZERO ADJ” op nul ingestcld. Wissel
spanningen worden gemeten tussen de buitenste klemmen. De linker klem
komt aan massa of aarde. De gebiedschakelaar komt in de stand AC. Met
kortgesloten klemmen wordt de aanwijzing op nul ingcsteld. Effectieve
waarden van sinusvormige spanningen leest men af op de tweede schaal
(boven- of onderzijde).
Top-topwaarden worden afgelezen op de derde schaal. De bovenzijde heeft
een verdeling van 0 tot 4 Vtt en de onderzijde van 0 tot 14 Vtt. Op de
onderste schaal is een dB-verdeling aangebracht. Bij meting van een frequentiekarakteristiek kan deze dus in dB worden uitgezet. Bij 1000 Hz
stelt men de output zó in dat 0 dB wordt aangewezen. Dan noteert men de
aanwijzing in dB als functie van de frequentie. Het vermogen in dB
(0 dB = 1 mW in 600 Q) wordt juist aangegeven bij meting over 600 Q
op het 1,5 V gebied. Bij meting op het 15 V, 150 V en 1500 V gebied moet
dan resp. 20 dB, 40 dB en 60 dB bij de aanwijzing worden opgeteld.
3. BEDIENING GM 6020
Afb. X. 2 toont het vooraanzicht van de Philips gelijkspanningsmeter
GM 6020. Deze meter is gebaseerd op het principe volgens hfdst. III. 6.
Het apparaat wordt ingeschakeld door Skt in de stand co te plaatsen.
Na 15 minuten heeft het apparaat de vereiste stabiliteit verkregen. Vóór
het meten wordt in uitgeschakelde toestand de wijzer mechanisch op nul
gebracht.
De elektrische nul-instelling wordt gedaan met R«. Sk2 staat daarbij in de
stand 0,1 mV. Met R2 worden stoorgelijkspanningen (contactpotentialen
en thermospanningen) gecompenseerd.
Stoorwisselspanningen (brom en ruis in de versterker en door externe
velden geïnduceerde spanningen) worden gecompenseerd met R78De vooruitslag is bij juiste instelling < 5 /*V. Na de elektrische nul-instelling wordt het apparaat geijkt met Sk2 in de stand „CAL”. Met Ri wordt
de uitslag op schaalstreep 300 geregeld.
Het meetgebied wordt gekozen met de schakelaar Sk2. Wordt de spanning
toegevoerd aan Bu2 dan wordt volle uitslag verkregen bij 0,1 mV, 0,3 mV,
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1 mV, enz. tot 10 V. De ingangsweerstand is dan 1 M.Q. Wanneer de te
meten spanning aan Eu3 wordt toegevoerd, wordt volle uitslag verkregen
bij 10 mV, 30 mV, enz. tot 1000 V.
De ingangsweerstand is nu 100 MQ. De polariteit van de gemeten spanning
wordt bij een meteruitslag > 10 % aangegeven door het oplichten van één
van de twee neonzuiltjes waarbij + en — staat vermeld. Behalve gelijk
spanningen kunnen na gelijkrichting ook wisselspanningen worden ge
meten. Verder is de GM 6020 zeer geschikt voor het meten van hoge weerstandswaarden. Vanwege de grote gevoeligheid kunnen zeer grote isolatieweerstanden worden gemeten. In hfdst. VI. 4. werd daarvan een voorbeeld
gegeven.
4. BEDIENING GM 6000
De GM 6000 van Philips (afb. X. 3) meet gelijkspanningen, wisselspannin
gen en weerstanden. Nul-instelling, ijken en meten worden in het onder
staande behandeld.
4. 1. Elektrische nul-instellingen
Zet de meetgebiedschakelaar Skx in dc stand 1 V, de keuzeschakelaar Sk2
in de stand + V = of —V= en de ijkschakelaar Sk3 (op de achterzijde)
omlaag. Stel de wijzeruitslag m.b.v. potmeter Ri op precies nul in. Zet de
schakelaar Sk2 vervolgens in stand V co- Stel de wijzeruitslag m.b.v. pot
meter R31 (bovenste schroefinstelling op de achterzijde) op precies nul in.
4. 2. IJken
a. Voor spanningsmetingen
Zet Ski in de stand 10 V en Sk2 in de stand -f- V =. Zet Sk3 aan de achter
zijde omhoog en noteer de meteraanwijzing. Zet Sk3 vervolgens weer om
laag en verbind Bu3 (aan de achterzijde) met Bui. Stel met R21 (onder
ste schroefinstelling op achterzijde) de meteraanwijzing zo in, dat deze
gelijk is aan de genoteerde waarde. Tijdens het ijken mag op de gelijkspanningsingangsbussen Bui en Bu2 geen spanning aangesloten zijn.
b. Voor weerstandmetingen
Zet Sk2 in de stand XI Q. Sluit de bussen Bu4 en Bu5 kort. Stel de wijzer
uitslag m.b.v. R2 op precies nul ohm in.
4. 3. Meten
a. Gelijkspanningen
Gelijkspanningen worden gemeten via de bussen Bui en Bu2. Sk2 moet in de
stand + V = worden gezet bij het meten van positieve spanningen en
in de stand —V = bij negatieve spanningen. Het is ook mogelijk spanningen
vrij van aarde te meten. De verbindingsbeugel tussen Bu2 en Bu3 moet dan
worden verwijderd. Het spanningsverschil tussen Bu2 en Bu3 mag echter
nooit groter zijn dan 100 V.
Bij metingen aan oscillatoren kan de capaciteit van het meetsnoer grote
invloed op de metingen hebben. Om dit te voorkomen kan men tussen het
meetsnoer en het meetpunt een weerstand van 200 kQ monteren. De meter
aanwijzing is dan 2 % te laag.
b. Wisselspanningen
Deze worden gemeten via de wisselspanningsmeetkop. De keuzeschakelaar
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Sko moet zich hierbij in de stand V oo bevinden. Het aardsnoertje van de
meetkop moet met de geaarde zijde van de te meten spanning worden ver
bonden. De hoogst toelaatbare wisselspanning op de meetkop is 500Veff.
Tijdens het meten van wisselspanningen mag op de bussen Bui en Bu2 geen
spanning aangesloten zijn.
Het is niet mogelijk met de GM 6000 de effectieve waarde van niet-sinusvormige spanningen te meten.
c. Weerstanden
Deze worden gemeten via de bussen Bu4 en Bu5. De schakelaar Sk2 wordt
in de stand X 1 kQ gezet en vervolgens zover linksom gedraaid, dat de
meter een goed afleesbare uitslag geeft (aflezing van rechts naar links).
De gemeten waarde is nu de op de meter aangegeven waarde, vermenig
vuldigd met de door Sk2 aangewezen factor.
5. BEDIENING HP403A
Afb. X. 4. toont het vooraanzicht van de Hewlett & Packard AC-transistorvoltmeter hp 403 A.
Met de keuzeschakelaar, aangeduid met „Function", wordt in de linkerstand de batterij getest. In stand 2 is het apparaat uitgeschakeld. In de
3e resp. 4e stand wordt het frequentiegebied van 15 Hz...1 MHz resp. van
1 Hz...l MHz bestreken. Met de gebiedschakelaar worden in 12 standen de
gebieden van 1 mV.. .300 V of van —60 dB... + 50 dB gekozen (0 dB = 1 mW
in 600 Q). Op de bovenste schaal wordt de effectieve waarde van de span
ning afgelezen. De onderste schaal geeft het vermogen in dB aan, wanneer
over 600 Q wordt gemeten. Wordt niet over 600 Q gemeten, dan worden
slechts de niveauverschillen juist in dB aangegeven. Bij de meeste metin
gen gaat het slechts om de verschillen, uitgedrukt in dB, zodat deze schaal
in die gevallen toch kan worden gebruikt.
6. BEDIENING AEG-TRANSISTORVOLTMETER
In afb. X. 5 wordt het buitenaanzicht van een AEG transistorvoltmeter
getoond. Opvallend is het op een universeelmeter lijkende uiterlijk. Het
instrument is geconstrueerd volgens het in hfdst. in. 3 gegeven principe.
Het apparaat heeft spanningsgebieden van 60mV...600V, stroomgebieden
van 1,5 /< A tot 6 A en één weerstandgebied. Van de vier aansluitklemmen
wordt de —klem voor alle aansluitingen gebruikt. Afhankelijk van de te
meten grootheid (stroom, spanning of weerstand) wordt één van de drie
overige klemmen gebruikt. De schakelaar doet dienst als keuze- en ge
biedschakelaar. Op de transistorvoltmeter zijn twee instelknoppen ge
plaatst. Met de linker knop wordt bij de diverse metingen de uitslag op
nul ingesteld. Met de rechter knop wordt het instrument bij stroommeting
geijkt. Wanneer een transistorversterker als stroomversterker dienst doet,
worden aan de ingang, afhankelijk van het gekozen gebied, weerstanden
parallel geschakeld. Daar de weerstand van een transistor echter temperatuurafhankelijk is, moet voor de stroommeting worden geijkt. Bij weerstandmeting wordt met dezelfde rechter knop de uitslag met kortgesloten
klemmen op nul ohm, (100 % uitslag) ingesteld.
7. BEDIENING DIGITALE VOLT/OHMMETER
Afb. X. 7 toont een elektronische voltmeter met digitale aflezing, fabri-
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kaat Venner. Het meest opvallende aan deze en dergelijke instrumenten
is de gemakkelijke aflezing.
Met het instrument worden gelijkspanningen en wisselspanningen ge
meten van 1 mV...1100 V en weerstanden van 1 £...1,1 MQ.
Met de keuzeschakelaar, aangeduid met „FUNCTION”, wordt gekozen uit
DC, AC, OHMS. Met de daarnaast geplaatste gebiedschakelaar worden de
spanning- en stroomgebieden ingesteld.
Met de rechterknop „TRIGGER” wordt bepaald, waardoor de in hfdst. HL 4
genoemde zaagtand wordt getriggerd. Men kan kiezen uit manual, extern
en intern. In de stand manual wordt gemeten wanneer het zwarte knopje
wordt ingedrukt. Het resultaat wordt dan vastgehouden tot de knop
„SET 0” wordt ingedrukt. In de stand extern wordt gemeten, zodra op de
meetstift een spanning komt. Het meetresultaat wordt in dat geval even
eens vastgehouden, tot de knop „SET 0” wordt ingedrukt.
In de stand „SET” wordt de zaagtand intern getriggerd. Met de knop
„DISPLAY TIME” wordt de tijd ingesteld gedurende welke het meet
resultaat wordt vastgehouden. Naarmate deze knop meer rechtsom wordt
gedraaid wordt het resultaat langer vastgehouden. Met de knop „SET 9”
wordt het apparaat getest. Bij het indrukken van deze knop wordt, wan
neer het apparaat goed functioneert, 9999 aangewezen. De aansluitklemmen
zijn aan de voorzijde geplaatst.
8. BEDIENING KEITHLY MODEL 660
Deze potentiometrische voltmeter geeft de gemeten spanning digitaal weer
(afb. X. 7). Ze is gebaseerd op het in hfdst. III.2 behandelde principe. Met
deze meter wordt, zoals uit tabel V blijkt, een grote nauwkeurigheid be
reikt.
De nul-instelling van de meter wordt verricht met 5 van cijfers voorziene
knoppen. In de nul-stand van de meter wordt op deze knoppen de span
ning direct afgelezen. De komma wordt aangegeven door een oplichtend
lampje. De plaats van de komma wordt ingesteld met de knop, aange
duid met „NULL”. Een bezwaar van de meeste potentiometrische voltmeters is dat, wanneer niet wordt gemeten, de brug uit evenwicht is,
waardoor de wijzer in de hoek zit. Bij deze voltmeter blijft de wijzer bij
afwezigheid van spanning precies op nul staan. Dit wordt bereikt door
een z.g. guard-spanning (zie hfdst. XI. 2).
Het instrument is ook als een elektronische voltmeter volgens het nor
male principe te gebruiken. De knop „NULL” komt dan in de stand
„VTVM”. Met de knop „RANGE” wordt het meetgebied ingesteld.
Met de knop „METER ZERO” wordt de meter op nul ingesteld. De knop
„POLARITY” wordt in de stand gezet welke met de polariteit van de
ingangsspanning overeenkomt.
9. PRINCIPE EN PROBLEMEN VAN DE BVM
Voor een goede begripsvorming bij degenen, die niet alleen een buisvoltmeter willen bouwen, maar hem ook willen begrijpen, worden eerst de
verschillende functies en problemen afzonderlijk bekeken. Daarbij worden
tegelijkertijd de verschillende meetschakelingen van de in hfdst. X. 10 te
bespreken buisvoltmeter gegeven.
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9. 1. Gelijkspanning meten
Elke moderne buisvoltmeter is gebaseerd op het in fig. X. 8a gegeven
principe. Tussen de katoden van een dubbeltriode is een meetinstrument ge
plaatst. In de katodeleidingen zijn weerstanden R opgenomen, welke uit
het oogpunt van gevoeligheid groot t.o.v. van de meterweerstand Rra zijn.

Om desondanks een normale instelling te verkrijgen zijn deze weerstanden
aan een t.o.v. aarde negatieve spanning gelegd. Wanneer buizen en weer
standen gelijk zijn, vloeit er, wanneer de ingangsspanning Uj t.o.v. aarde
nul is, geen stroom door de meter. Wanneer Uj positief t.o.v. aarde
wordt, neemt de stroom door de linkertriodc toe, waardoor de katodespanning van deze buis stijgt. Daardoor stijgt ook de katodespanning van de
rechter triode. De instelling van deze triode wordt meer negatief en z’n
katodestroom neemt af. Men kan het dus zo zien dat de stroomafname van
de rechtertriode wordt gecompenseerd door de toename van de stroom in
de linkertriode. Daarbij vloeit de „extra” stroomcomponent van de linkertriode via de meter. Bij negatieve ingangsspanning vloeit de stroom door
de meter in tegengestelde richting. Om dan toch te kunnen aflezen wordt
de meter omgepoold.
Bewezen kan worden, dat de waarde van de ingangsspanning Uj max voor
volle uitslag van de meter volgt uit:
^raax
Uj max

| R* ^1 + SR j + 2R |

(1)

SR

Wanneer R > Rm gaat deze formule over in:
inax —

—
=
=
max =
=
J-max

Hierin is: Rra
S
R

1 t + Rra)

(2)

meterweerstand
steilheid van elk van de trioden
katodeweerstand
ingangsspanning voor volle uitslag
stroom door de meter voor volle uitslag.

Uit (2) volgt direct, door welke waarden een bepaald meetgebied kan wor
den gerealiseerd. Bij een meter met 100 fiA volle uitslag, inwendige weer
stand 1,2 kQ en trioden met een steilheid van 1 mA/V treedt volle uitslag
op voor:
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max = lm „P

+ K.)- 10-4 (2 X 10» + 1

X 2 X 103) = 0,32 V.

Door in serie met de meter een variabele weerstand op te nemen wordt Rm
a.h.w. vergroot. Bij de afregeling wordt de weerstand zo ingesteld, dat
volle uitslag optreedt voor de gewenste ingangsspanning.
Uit het hier besprokene volgt, dat naar een grote gevoeligheid gestreefd
moet worden en naar een zo groot mogelijke steilheid. Daaruit zou men con
cluderen, dat de anodestroom groot dient te zijn. De steilheid van een triode
is immers nagenoeg evenredig met de anodestroom.
I.v.m. de optredende roosterstroom is het echter gewenst de anodestroom
en de anodespanning zo gering mogelijk te kiezen. Bij normale voedings
spanning komt dit vanzelfsprekend neer op grote katodeweerstanden,
zodat tegelijkertijd voldaan is aan de voorwaarde R > Rm. Wat betreft
roosterstroomproblemen wordt verwezen naar hfdst. X. 9.5.
Om ongelijkheden in steilheid e.d. te kunnen compenseren is in de anodeleidingen een potentiometer opgenomen.
Hogere spanningen dan de uit formule (2) volgende, worden gemeten door
ze gedefinieerd te delen.

Fig. x. 8b.

Fig. X. 8b geeft de deler van de hierna te bespreken buisvoltmeter. Met
deze spanningsdeler worden de verschillende spanningsgebieden verkregen.
Wisselspanningen, weerstanden enz. kunnen worden gemeten met een
buisvoltmeter, door een gelijkspanning op te wekken, welke afhankeiyk
is van de te meten grootheid.
Met de buisvoltmeter kan dan d.m.v. de gelijkspanning de onbekende
grootheid worden gemeten.
9. 2. Weerstand meten
Bij het meten van onbekende weerstanden wordt m.b.v. een batterijtje met
spanning U en een bekende weerstand een spanningsdeler gevormd (fig.
X. 9). De spanningsval Uj over de bekende weerstand wordt gemeten. Deze
is gelijk aan:
R
X U

Ui =

(3)

R + Rx
Deze spanning is dus een functie van Rx. Op deze wijze kan Rx dus worden
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bepaald. De gevoeligheid bij weerstand meten wordt zo ingesteld, dat volle
uitslag optreedt voor Uj = U.
Voor dit geval kan Rx worden uitgedrukt in een percentage van volle
uitslag en wel als volgt:
100—P
X R

(4)

P
Hierin is P het percentage van volle uitslag. 50 % uitslag treedt op bij
R.\ = R.

<// t¥M

Fig. X. 9.

Fig. X. 10 geeft de meetschakeling voor weerstanden, zoals die in de te
bespreken buisvoltmeter wordt gebruikt. De weerstand R is omschakelbaar
van 100 £...10 MQ. M.b.v. formule (4) kan de weerstandenschaal worden
berekend. In tabel VI is het resultaat aangegeven. De procentuele uitslag
is uitgezet bij verschillende verhoudingen van R* : R. R* wordt gevonden
door de in de tabel aangegeven waarden met de ingeschakelde R te verme
nigvuldigen.

Fig. X. 10.

TABEL VI
# UITSLAG Rx/R % UITSLAG flx/R % UITSLAG Rx/R % UITSLAG Rx/R S UITSLAG Rx/R
100
95,4
90,9
87
83,3
80
77
74,1
71,4
69

o
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45

66,6
64,5
62,5
60,6'
58,8
57.1
55,6
54.1
52,6
51.3

0.5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95

50
<•8,8
<«7,6
<•6,5
<•5,5
<•3,5
«•1.7
40
.3
38,5
37

1
1,05
1.1
1.15
1.2
1.3
1.5
1.6
1.7

35,7
33,3
31,3
29,4
27,8
26,3
25
22,7
20,7
20

1,8
2
2.2
2,4
2.6
2,8
3
3,4
3.8
4

18,2
16,7
15,4
W.3
12.5
11
10
9.1
6,3
4,8

«•.5
5
5,5
6
7
8
9
10
15
20
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9. S. Gelijkstroom meten
Het principe van de gelijkstroommeting volgt uit fig. X. 11. Parallel aan
de meter worden weerstanden geschakeld, welke op de gebieden 1 mA,
10 mA, 100 mA en 1 A achtereenvolgens 9 X, 100 X, 1000 X en 10.000 X
kleiner zijn dan de meterweerstand Rm. Deze weerstanden zijn afhankelijk
van de waarde welke de inwendige weerstand van de draaispoelvoltmeter
heeft.

r-0—
KOmA

\lmA

Fig. X. 11

‘KOmA
M

Flg. X. 12

9. 4. Wisselspanning nieten
Fig. X. 12 geeft het principe van het meten van wisselspanning. Een wis
selspanning wekt m.b.v. een gelijkrichtschakeling een negatieve gelijk
spanning op, welke gelijk is aan de amplitude van het positieve deel der
ingangsspanning. Wanneer R Rj wordt de topwaarde van de wisselspan
ning gemeten. Door R = 3/7 R, te kiezen, wordt bij sinusvormige signalen
de effectieve waarde door de meter aangewezen. Voor de gelijkrichting

—u

0.01p

700*
Gt-diodr

-*> BVU

FD4

Fig. X. 13a-b

heeft men de keuze uit buisdiode en halfgeleiderdiode. Het voordeel van
een buisdiode t.o.v. een halfgeleiderdiode is, dat hogere spanningen kunnen
worden gelijkgericht. Een nadeel is echter de aanloopstroom, waardoor bij
afwezigheid van signaal een spanning van ca —1V over de diode ontstaat.
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Tengevolge daarvan vertoont de buisvoltmeter een bepaalde vooruitslag.
Germaniumdioden en in nog sterkere mate buisdioden hebben het nadeel
dat voor kleine signalen het gelijkrichtende effect klein is. Daardoor is op
het laagste meetgebied de schaal niet lineair. Fig. X. 13a geeft de toe te
passen schakeling voor a.f.-metingen met compensatieschakeling voor de
aanloopstroom.
De potentiometer van 50 k£> wordt zo ingesteld, dat bij afwezigheid van
signaal de spanning op punt P nul is. Bij afwezigheid van signaal zal op
punt P een gelijkspanning verschijnen, welke 0,7 deel is van de gelijkspan
ning over de diode.
Wat de spanningsdeling voor de gelijkgerichte signaalspanning betreft
staan n.1. 10 M.Q en de ingangsweerstand van 20 M.Q parallel.
Het zal duidelijk zijn dat door gebruikmaking van dezelfde deler als voor
gelijkspanningsmeting (zie fig. X. 8b) ook dezelfde gebieden ontstaan.
Door de weerstand van 2,85 MQ te veranderen in een waarde welke klein
is t.o.v. 6,6
kan men de topwaarde van het ingangssignaal meten.
Daar bij wisselspanning, vanwege het niet-ideale verloop van de diode
karakteristiek, de aanwijzing niet-lineair is, werd het verband tussen ingangsspanning (effectieve waarde) en procentuele uitslag opgenomen op
het 10 V en 1 V gebied.
1 V gebied

10 V gebied
spanning

% uitslag

spanning

% uitslag

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

94
83
73
63
53
43
33
24
15
7

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.6
0.4
0.3
0.2
0,1
0

60
62
44
35
28
21
14
7
1
0
0

o

o

Voor r.f. metingen is een gelgkrichtschakeling vereist, welke direct bij
het te meten signaal wordt gebracht, daar anders de capaciteiten van
meetsnoeren e.d. te veel invloed hebben.
Fig. X. 13b geeft een schakeling, welke in een meetkopje ondergebracht,
dienst kan doen als r.f. meetschakeling. Daar 100 k£? < 20 MQ is, geeft de
BVM-1 de topwaarde van het signaal aan.
Ook hier werd het verband tussen ingangsspanning en aanwijzing gemeten
op het 10 V en het 1 V gebied.
1 V gebied

10 V-gebied
spanning

% uitslag

spanning

% uitslag

10
9

98
88

1
0.9

88
78
68

8
7
6
5
4
3
2
1

o

78
68
58
49
39
29
19
9

o

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

58
49
39
30
21
13
6
0
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9. 5. Roosterstroom
Uit fig. X. 8a volgt, dat bij afwezigheid van ingangsspanning de potentiaal
van rooster t.o.v. katode nul dient te zijn. Dit is alleen d&n het geval wan
neer het rooster in alle opzichten van de resterende elektroden geïsoleerd is.
Treedt er wèl roosterstroom op, ongeacht om welke reden, dan zal op het
rooster t.o.v. aarde een spanning ontstaan, welke afhankelijk is van de
roosterstroom en de weerstand welke tussen rooster en aarde is gescha
keld. Deze spanning stuurt de buisvoltmeter. Het is dus zaak de rooster
stroom zoveel mogelijk te beperken. Men kan dit doen door een speciale
buis te kiezen, hetgeen echter vanwege de prijs bezwaarlijk is. Een andere
mogelijkheid is het in de constructie te zoeken. Daarop zullen wij in het
volgende nader ingaan. Roosterstroom kan o.a. optreden doordat de isolatieweerstanden tussen rooster en katode en/of rooster en anode een te lage
waarde hebben. Het is daarom belangrijk een huishouder van goede kwali
teit te kiezen. Meestal wordt hieraan wel voldaan, zodat alleen aandacht
behoeft te worden geschonken aan de volgende roosterstroomoorzaken:
a. De rooster-katodestroom
Bij positieve roosterspanningen vloeit roosterstroom t.g.v. de kracht welke
de door de katode geëmitteerde elektronen in de richting van het rooster
ondervinden. Bij negatieve spanningen gaat deze aantrekkende kracht over
in een afstotende. Tot ca. —1,5 V blijkt echter nog roosterstroom te vloeien,
hetgeen kan worden toegeschreven aan de snelheid welke sommige elek
tronen in de richting van de roosterdraden bezitten.
Ondanks de afstotende werking komen ze dan toch op het rooster terecht.
Door keuze van een voldoende negatieve spanning kan men deze stroom
onderdrukken.
b. De rooster-anodestroom
Deze stroom treedt op, wanneer op het rooster emitterende stof terecht is
gekomen. Doordat het rooster in de nabijheid van de katode is opgesteld,
wordt de temperatuur voldoende hoog om enige emissie te verkrijgen. De
richting van deze stroom is tegengesteld aan de richting van de onder a.
genoemde roosterstroom.
De roosteranodestroom kan onderdrukt worden door de buis enige tijd op
een hogere dan normaal geldende gloeispanning te laten werken, b.v. ge
durende 24 uur op 7,5 V.
c. De z. g. omgekeerde roosterstroom
Deze stroom heeft dezelfde richting als de onder b. genoemde en ontstaat
t.g.v. de aanwezigheid van gasresten. Door de anodestroom worden deze
geïoniseerd. De negatieve gasrest gaat naar de anode en de positieve naar
het punt met de laagste potentiaal, dus het rooster. Daar wordt het door
opname van een elektron weer een normaal gasatoom. Het resultaat is
echter een elektronenstroom van aarde naar het rooster en vandaar via
anode en de voeding naar aarde terug.
Deze stroom kan worden beperkt door bij lage anodespanningen en anodestromen te werken. De kans op ionisatie neemt dan af.
Hoe kan men nu, wanneer men een bepaalde buisvoltmeter heeft gecon
strueerd, zoveel mogelijk aan de gestelde eisen betreffende de rooster-
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Afb. X.4. (blz. 73) Transistor voltmeter
hp 403-A (E.M.C., A’dam).

''Mi

<

n

■l

C

Afb. X.5. (blz. 73) Transistor voltmeter
1 Mfl/V (AEG).

\/

Afb. X.6. (blz. 73) Digi
tale volt/ohm meter type
DVOM (Venner).

Afb. X.7. (blz. 74) Keithley potentiometrische voltmeter 660 (Peekei, R'dam).
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Afb. X.15. (blz. 83) De onderdelen van de
BVM-1 op de printplaat.
(Zie voor de schaaltjes van de BVM-1 blz. 112a).
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Afb. X.17. (blz. S4) Zelfbouw
buisvoltmeter BVM-1.

Afb. X.22a-b. (blz. 88) Zelfbouw laagfrequent millivoltmeter.
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stroom voldoen? Vermeld werd reeds het enige tijd laten werken op een
hogere gloeispanning, lage instelspanningen en -stromen kiezen en de
roostervoorspanning —1,5 V of lager nemen.
Het enige wat men verder kan doen is door uitwisseling van buizen het
gunstigste type te zoeken. Voor de hierna te beschrijven buisvoltmeter
werd bij 50 V anodespanning aan vijf buizen van het type ECC 82 de roosterstroom als functie van de roosterspanning gemeten.
De resultaten zijn hieronder vermeld voor —1V en —1,5 V rooster
spanning. Uit de gegevens van buis 1 blijkt, dat gasresten aanwezig zijn,
terwijl bij buis 4 en 5 roosteremissie optreedt.

Buis ECC82

ugl = —IV

Ug, = -l.5V

1

100 nA
—5 nA
—25 nA
0 nA
0 nA

60 nA
—4 nA
—20 nA
10 nA
10 nA

2
3

4
5

(1 nA = 0,001 /<A)
Vóór de meting gloeidraden gedurende 24 uur op 7,5 V.
10. BUISVOLTMETER BVM-1
10. 1. De schakeling
Fig. X. 14 geeft het schema van de buisvoltmeter BVM-1, waarnaar in het
voorgaande reeds werd verwezen. D.m.v. de spanningsdeler R14- P4- RiB
worden spanningen t.o.v. aarde verkregen van +50 V en —200 V. De
katodespanningen worden op 1,5 V ingesteld. De dan vloeiende anodestromen bedragen ca 0,8 mA, waardoor zeer hoge katodeweerstanden kun
nen worden toegepast. Dit uit zich o.a. in een prima stabiliteit. Na ca.
1 minuut is de instelling stabiel en verloopt dan praktisch niet meer. Uit
een proef bleek, dat gedurende 24 uur de uitslag van de meter niet meer
dan 5 % was verlopen.
Met Pi worden eventuele afwijkingen in buizen en katodeweerstanden ge
compenseerd.
Bij weerstand meten wordt met P2 de gevoeligheid van de buisvoltmeter
aangepast aan de spanning van de 1,5 V cel. Voor de instelling van de
potentiometers P3 t/m Po wordt verwezen naar paragraaf 10. 4. Rn en
Ci dienen om eventueel op het signaal aanwezige wisselspanningen te
verzwakken.
Si is een 2X6 standen schakelaar, welke als meetgebiedschakelaar fun
geert. Met Sia wordt de deler voor gelijkspanning, wisselspanning en weer
stand geschakeld. Met S2a worden bij stroommeting weerstanden parallel
aan de meter geschakeld. S2 is een keuzeschakelaar (6X2 standen). In
de standen 1 en 2 worden resp. negatieve en positieve spanningen ge
meten. De meter moet dan worden omgepoold. Dit gebeurt met S2e en S2I.
In stand 3 wordt wisselspanning gemeten en via S2b wordt het signaal aan
de gelijkrichter toegevoerd. Via S2c wordt de gelijkgerichte spanning verder
verwerkt. Daar de gelijkgerichte spanning negatief is moet de meter weer
worden omgepoold. In stand 5 wordt stroom gemeten. Het apparaat be
hoeft dan niet te worden ingeschakeld.
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De schakeling van de BVM-1
1 V—10 MP—1OO/iA
10 V—1 MP—1 mA
100 V—100 kP—10 mA
1 kV—10 kP—100 mA
1 kP—1 A
100 P

I

S2: st. 1

2
3

+

4

g»

6

I

10. 2. Eigenschappen
De eigenschappen van de buisvoltmeter zijn de volgende:
a. Gelijkspanning
Voor gelijkspanning zijn de volgende meetgebieden aanwezig:
IV, 10 V, 100 V en 1000 V. Door de weerstand Ris in fig. X. 14 kort te
sluiten, wordt op elk meetgebied volle uitslag verkregen voor de helft van
de genoemde spanningen, dus 0,5 V, 5 V, 50 V en 500 V.
De ingangsweerstand is normaal 20 M£. BJj kortsluiting van Ris bedraagt
ze 10 MQ.
b. Wisselspanning
A.f. wisselspanningen kunnen direct, door de in de BVM-1 opgenomen
detectieschakeling, worden gemeten, en wel in de gebieden 1V, 10 V, 100 V
en 1000 V. Gemeten wordt de effectieve waarde van sinusvormige span
ningen. De ingangsweerstand bij a.f. meting bedraagt 5 M.Q. R.f. spannin
gen worden gemeten met de r.f. meetkop. Bij wisselspanning meten moet
Ris niet worden kortgesloten.
c. Weerstand
Bij het meten van weerstand komt op alle gebieden volle uitslag overeen
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met nul ohm en geen uitslag met co. Middenschaaluitslag wordt verkregen
voor de volgende waarden: 100 12, 1 k/2, 10 kI2, 100 k^, 1 M.Q en 10 M£?«
Afgelezen kan worden van 10 Q tot 100 MQ. De nauwkeurigheid bij weer
stand meten is het grootst bij middenschaaluitslag.
M.b.v. een gelijkspanning van 200 V worden weerstanden gemeten tot
50.000 M£d. Gelijkstroom
Het meetinstrument kan ook direct als stroommeter worden geschakeld
in de gebieden 100 «A, 1 mA, 10 mA, 100 mA en 1 A.
10. 3. Montage
De opbouw van de BVM-1 is niet kritisch. Men kan dus zonder bezwaar
een andere opbouw volgen. Uit het achteraanzicht (afb. X. 15) blijkt, dat
de gehele schakeling op een print is gemonteerd. In fig. X. 16 is deze print
getekend en is de plaats van de verschillende componenten aangegeven.
Bij de schakelaars zijn de nummers aangegeven, waarmee de diverse pun
ten zijn verbonden. De bedrading aan de schakelaars kan uit fig. X. 14
worden gevonden.

I

tirdhp ■

iralo

[

fl

t)0V

S2b(l*2i.
Sic(inc*h2>

+3----s2t me
-3---- s2dme

S,b3J

^U.2

^

Fig. X. 16. Montagetekening en print op halve ware grootte.

Wanneer het fabriceren van een print niet mogelijk is, of voor één enkel
apparaat te kostbaar wordt, kan men in plaats daarvan met hetzelfde
resultaat gaatjespertinax gebruiken. Het geheel moet echter voldoende
stevig zijn, wat bereikt wordt door dit pertinax b.v. van aluminium hoekjes
te voorzien.
Zoals uit fig. X.16 blijkt is ook de meter op de montageplaat vastgezet. Dit
gebeurt nadat de meter aan de voorzijde van de kast is bevestigd.
Aan de onderzijde is de montageplaat met afstandsbouten aan het kastdeksel gemonteerd.
P3 en Po kunnen ook in de bedrading aan de schakelaars worden opge
nomen, het is echter handiger ze vast te zetten op de montageplaat.
De gaten voor de meter zijn uiteraard afhankelijk van het gebruikte type.
Men dient ook rekening te houden met de inbouwdiepte van de meter. De
transformator werd speciaal voor de buisvoltmeter gewikkeld. In de han
del zijn echter legio kleine transformatoren verkrijgbaar, zoals b.v. de
PC 45-60 van Amroh. Afb. X. 17 toont het vooraanzicht van de buisvolt
meter.

10. 4. In bedryf stellen en yken
De BVM-1 wordt verticaal geplaatst en de meter mechanisch op nul inge
steld. Vervolgens wordt de schakelaar in de stand stroommeting (I) ge
plaatst en het apparaat ingeschakeld. Na ca. 30 seconden opwarmen wordt
S3 in de stand 100 V geschakeld en S2 in de stand E -K De meter zal nu
uitslaan.
Slaat de meter uit naar links, dan wordt S2 doorgeschakeld naar de stand
E —. Pa wordt nu zo ingesteld dat de meter op nul staat.
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a. Instelling P4
P4 wordt zo ingesteld, dat bij afwezigheid van een meetspanning de katoden van V3 1,5 V t.o.v. aarde zijn. Heeft men een hoogohmige meter
(BVM), dan kan die instelling daarmee geschieden. Men zet de hoog
ohmige meter tussen één der katoden en aarde en stelt P4 in op 1,5 V op de
meter. Het is daarbij wel vereist dat de beide katodespanningen dezelfde
waarde behouden. Dit is eenvoudig te bewerkstelligen door met Pi de
meteruitslag op nul te houden. Wanneer men niet de beschikking heeft
over een hoogohmige meter kan men de juiste instelling als volgt d.m.v.
de compensatiemethode verkrijgen: De plus van een 1,5 V cel wordt aan
één der katoden gelegd. De min van de cel wordt via de 100 ^A-meter en
een potentiometer van 100 kQ, welke in de maximumstand wordt gezet,
aan massa gelegd. P4 wordt nu zo ingesteld, dat de 100 /iA-meter geen
uitslag geeft. De potentiometer wordt op een zo laag mogelijke waarde
ingesteld. Bij de instelling van P4 blijft Si in de stand 100 V en wordt
Pi steeds zo bijgeregeld, dat de meter van de BVM geen uitslag geeft.
Na de Instelling van P4 wordt de instelschakeling verwijderd en wordt Si
overgeschakeld. naar het 10 V gebied. De uitslag mag dan, wanneer de
buis is uitgezocht op minimale roosterstroom, niet of nauwelijks verlopen.
Bij verdere overschakeling naar het 1V gebied mag de uitslag niet meer
dan 10 % verlopen.
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b. Instelling P3_
Met P3 wordt de gevoeligheid van de BVM-1, wat betreft spanningsmeting, op de juiste waarde gebracht. Daartoe wordt de schakelaar Si in
de stand 10 V gezet. De klemmen worden kortgesloten en met Px wordt de
uitslag precies op nul ingesteld. Dan wordt een verse 9V batterij tussen
de klemmen geplaatst en met P3 op 90 % uitslag ingesteld.
c. Instelling P5
P3 dient om de ruststroom van de gelijkrichtdiode te compenseren.
De meterklemmen worden kortgesloten. Si wordt in de stand 10 V en S2 in
de stand E + geschakeld. Met Pj wordt de meter op nul ingesteld. Daar
na wordt S2 in de stand wisselspanningsmeting geplaatst. Pg wordt nu in
gesteld op uitslag nul. De werking van het wisselspanningsgedeelte kan
worden gecontroleerd door met de rode klem van het meetsnoer de gloeispanning van de transformator te meten. Dit moet ongeveer 6,3 V zijn.
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d. Instelling P0
Po dient om bij stroommeting de juiste stroomdeling te krijgen. Met Po
wordt de totale meterweerstand op 1,2 k£) ingesteld. Men voert ter juiste
instelling via een bekende meter met volle uitslag van 1 mA een stroom
toe van 1 mA. Deze stroom wordt geleverd door een batterijtje met potentiometer. Si wordt daarbij in de stand 3 mA gezet. PG wordt zo ingesteld,
dat bij een toevoerstroom van 1 mA precies volle uitslag optreedt. Op de
andere gebieden zal de aanwijzing nu automatisch kloppen, wanneer de
parallelweerstanden juist zijn afgeregeld.
e. Instelling Po
P2 dient om bij weerstandmeten variaties in de batterijspanning op te
heffen. P2 wordt bij kortgesloten klemmen in de stand R op volle
uitslag ingesteld. Bij overgang op een ander bereik wordt de instelling,
indien nodig, gecorrigeerd.
10. 5. Aanschaffen van de onderdelen
Om de lezer het aanschaffen en vervaardigen van de onderdelen te ver
gemakkelijken geven we hier enkele tips.
a. Precisieweerstanden
De nauwkeurigheid bij spanning- en weerstand meten is sterk afhankelijk
van de weerstanden Ri t/m Rc, Ri« m Rig.
De nauwkeurigheid bij stroom melen is afhankelijk van R7 t/m Ri0.
Deze weerstanden kunnen m.b.v. in de handel verkrijgbare precisieweer
standen en weerstandsdraad als volgt worden samengesteld. Men zoekt
de waarde uit, welke zo dicht mogelijk bij de gewenste waarde ligt en be
reikt dan door parallel- of serieschakeling de gewenste waarde. De lage
waarden voor het stroomgebied worden van weerstandsdraad gemaakt.
De weerstanden voor het stroomgebied zijn berekend op een meterweer
stand van 1,2 k£. Omdat de weerstand van de meter lager is, wordt dit met
P0 gecorrigeerd. De instelling hiervan is reeds besproken. Ook kan de
gebruiker de weerstand van zijn instrument eerst opmeten en aan de hand
daarvan de parallelweerstanden berekenen.
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b. Meterschaaltje
Het aanbrengen van het meterschaaltje dat geschikt is voor de meter
MR85 P-100 /<A (Rema Electronics-A’dam) heeft als volgt plaats. Van de
meter wordt de plastic kap verwijderd. Dan worden de schroefjes, waar
mee de indicatieplaat is vastgezet, losgedraaid. De indicatieplaat wordt
dan onder de wijzer vandaan geschoven, waarbij men zeer voorzichtig te
werk moet gaan.
Dan wordt het schaaltje volgens fig. X. 18 op de meter geplakt. Bij dit op
plakken moet men ervoor zorgen dat de schalen precies boven elkaar lig
gen. Daarna wordt het geheel weer gemonteerd.

*

c. Bedien! ngsplaat
Het plaatje volgens fig. X. 19 kan op elke willekeurige uitvoering worden
gebruikt. De plaats van Pi, P2, Si en S2 en de ingangsbussen liggen even
wel vast. Dit plaatje kan voor beschadiging worden gevrijwaard door het
b.v. onder een plaatje perspex of doorzichtig plastic aan te brengen.

1-

d. Behuizing
Het model volgens afb. X. 17 werd in een Breitenstcinkastje type 14000,
afm. 235 x 120 x 95 mm ondergebracht.
Wanneer de meter MR 85 P wordt gebruikt, moet de meter ca. 10 mm uit
de kast steken, omdat anders aan de achterzijde de schakelaar sluiting
maakt. Men kan dan beter de inbouwkast 14500-2 gebruiken (zie afb.
XXVI. 4), afm. 245 x 190 x 180 mm, waarin men ook wat meer ruimte
heeft om de onderdelen onder te brengen en waarin men eventueel ook nog
een andere schakeling kan plaatsen. Een zelfbouwkastje, mits van dege
lijke constructie en netjes afgewerkt, behoeft hier echter niet voor onder
te doen.
e. Schakelaar
De 6 x 5 standen schakelaar is het Forstor type 08.046 (NAHD, A’dam).
Ook kan men de keramische Mayr-schakelaar A3 gebruiken (Reysen,
Delft).
11. SCHAKELING HEATHKIT IM-11D
Uit het schema (fig. X. 20) van deze bekende buisvoltmeter blijkt het vol
gende:
a. De buisvoltmeter is gebaseerd op het principe van fig. X. 8a. Er wordt
een dubbeltriode 12AU7 (ECC82) gebruikt.
b. De negatieve spanning wordt verkregen van een spanningsdeler in het
voedingsapparaat.
c. Wisselspanningen worden gelijkgericht met de top-top-detector 6AL5
(EAA91). Door Rm t/m Rj3 wordt een positieve spanning uit de voe
ding toegevoerd om de aanloopstroom van de diode te compenseren.
d. Weerstanden worden gemeten met R25 t/m R3i en een batterijtje van
1,5 V.
e. De meter heeft een volle uitslag van 200 ,«A.
12. PRAKTISCHE TIPS
Ondanks het feit dat een buisvoltmeter een betrekkelijk eenvoudig appa
raat is, zfln er verschillende dingen waardoor de zelfbouwer kan struikelen.
Daarom nog enkele praktische tips tot besluit.
a. De gebruikte dubbeltriode
In vrijwel alle buisvoltmeters wordt de dubbeltriode ECC82 gebruikt. Voor
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Flg. X. 20. Schakeling Heathklt 1M-11D
een stabiele instelling moet de roosterstroom btf negatieve spanning zo ge
ring mogelijk zijn. De roosterstroom varieert van exemplaar tot exemplaar.
Probeer daarom verschillende buizen en kies de gunstigste.
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b. Meter
Vooral in het experimenteerstadium is de kans groot dat het meetinstru
ment meer of minder wordt beschadigd door asymmetrie, losse contacten
o.i.d. De stromen door de meter worden dan begrensd door parallel aan de
draaispoelmeter twee tegengesteld gepoolde germanium dioden te scha
kelen.
Deze dioden, waarvoor men b.v. de in de surplushandel verkrijgbare universeeldioden kan nemen, voorkomen een ernstige overbelasting of vernieling
van de meter.
c. Gebiedschakelaar
Bij stroommeting moet de gebiedschakelaar van het type „maken voor
verbreken’' zijn, omdat anders tijdens het omschakelen de meter een
stroomstoot krijgt, doordat de parallelweerstand even wordt afgeschakeld.
d. Katodeweerstanden
De katodeweerstanden moeten i.v.m. de stabiliteit een gelijke en geringe
temperatuur-coëfficiënt bezitten en moeten daarom van gelijk fabrikaat
zijn. Bovendien worden ze, wat belasting betreft, ruim gekozen.
e. De opbouw
De opbouw is in principe onbelangrijk daar capaciteiten geen invloed heb
ben op gelijkspanningen. Bij de inbouw van een detector wordt deze zo
dicht mogelijk bfl de ingang geplaatst. Wordt een gelijkrichtbuis met in
wendige verbinding tussen katode en gloeidraad gebruikt, dan wordt die
zijde geaard, waaraan de katode vastzit.

13. LAAGFREQUENT MILLIVOLTMETER
13. 1. De schakeling
Het in fig. X. 21 getekende schema toont dat de millivoltmeter bestaat uit
een twee-traps versterker met ECC81, waarvan de eerste trap als spanningsversterker dienst doet, de tweede trap als stroomversterker. De indi
catie gebeurt met een wisselstroommeter, bestaande uit een gelijkrichterschakeling en micro-ampèremeter tussen de anode van
en de katode
van Via. Een dergelijke schakeling, gebaseerd op het Ballintine-principe,
vinden we in de meeste l.f. buisvoltmeters toegepast, zij het met andere
buizen (r.f. pentode en high-mu triode).
Weerstanden Ri t/m R5 maken, tezamen met schakelaar Si de spanningsdelerschakeling. Gebruik géén draadgewonden weerstanden, daar anders
resonanties in het hoge frequentiegebied het gevolg kunnen zijn. Een kera
misch schakeldek is te prefereren om kruipstromen te voorkomen. Neem
liefst 1 % opgedampte weerstanden voor Rt t/m R5.
Condensator Cj mag niet zijn voorzien van een metalen huis en moet zo ver
mogeiyk van het chassis worden gemonteerd.
Zorg verder dat de aardleidingen van het versterkergedeelte op één punt
tezamen komen en met het chassis worden verbonden.
Als de beschikbare ruimte het toelaat, kan condensator C3 groter worden
genomen dan 0,5 /<F, om het frequentiegebied tot beneden 16 Hz uit te
breiden. Met behulp van potentiometer Ra wordt de buisvoltmeter geijkt,
terwijl Rn het schaalverloop zo nodig qua lineariteit kan verbeteren.
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Fig. X. 21. SCHAKELING MILLIVOLTMETER
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Het voedingagedeelte is al evenmin gecompliceerd. Tracht niet de smoor
spoel en de stabilisatiebuizen te elimineren; de toepassing van deze onder
delen is absoluut nodig om stabiliteit van de buisvoltmeter te garanderen
bij netspanningsvariaties en metingen op de netfrequentie of harmonischen
daarvan mogelijk te maken.
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Het hier beschreven ontwerp heeft de volgende eigenschappen:
Meetgebied: 0...10mV, 100mV, 1V, 10 V, 100 V.
Niveaumeting: —40 tot +40 dBm.
Ingangsweerstand: 1 megohm.
Frequentiekarakteristiek: 20...250.000Hz ± 1 dB.
Nauwkeurigheid: Afhankelijk van de gebruikte basismeter, weerstanden en
de ijknauwkeurigheid.
13. 2. De afregeling
Als de buisvoltmeter is afgebouwd, beginnen we met de anodespanningsleiding te verbreken op de plaats die in fig. X. 21 met X staat aangegeven.
In serie met de stabilisatiebuizen schakelen we een milliampèremeter 0-50
mA. Schakel nu de netspanning in. Regel Rn zodanig af dat de milli
ampèremeter 20 mA aanwijst. Verwijder de meter en herstel de verbroken
verbinding (natuurlijk na S2 weer te hebben geopend). Voor de schaalijking is nodig: een betrouwbare wisselspanningsmeter en een, liefst regel
bare, wisselspanningsbron, b.v. een gloeistroomtransformator met een
rheostaat.
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Fig. X. 23. Samenstelling van het chassis
Plaat (9) Superpertinax montageplaat.
Combinatie (1 t/m 4) is aan combinatie (5 t/m 9)
verbonden via twee schroeven (C) en twee schroeDeze kunnen worden losgemaakt, waarbij de twee
combinaties min of meer scharnieren om de vijf
verbindingsdraden voeding-versterker.
Op plaat (6) en (9) zijn bovendien twee beugels be
vestigd, waarop R8 en Ril zijn gemonteerd.

è

Zet Si op de stand 1 volt; schakel de ijkmeter parallel aan de spannings
bron. Regel deze af op 0,3 volt, waarna de buisvoltmeter parallel aan de
(jkmeter wordt geschakeld. Met Rs moet de wijzer van de 500 ^A-meter
op „30” kunnen worden gebracht. Rn moet hierbij op 20.000 Q staan. Regel
nu op tot 1 volt, waarbij de buisvoltmeter de volle schaaluitslag moet geven
(„100”). Is dit niet het geval, dan moet m.b.v. Rn worden bijgeregeld.
Daarna weer terug tot 0,3 volt; met Rs bijregelen en nu enige keren op
deze wijze heen en weer, beurtelings met 0,3 V en 1V en resp. Rs en Rn
totdat beide spanningen juist worden aangewezen. De BVM is hiermede
geijkt; doordat voor Ri t/m R5 precisieweerstanden zijn gebruikt, geldt de
ijking voor alle meetgebieden. Als de meter zelfs vóór het aansluiten op
de ijkspanning reeds een gedeeltelijke wijzeruitslag toont, dan is dit een
teken van óf brom óf een lekke C3. Door op het contact „output” een kop
telefoon aan te sluiten kunt u zich overtuigen óf het brom is. De ontbrompotmeter Rn kan hier eventueel veel aan verbeteren. Is de brom niet op de
normale methoden te overwinnen, probeert u dan de achterplaat (1) ge
ïsoleerd van de andere chassisdelen te schroeven. Hier wil wel eens op
een of andere manier een aardlus ontstaan.
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Als de BVM zorgvuldig is gebouwd, mag er geen spoortje brom zfln en mag
de meter ook op de gevoeligste stand (zonder aangesloten meetsnoeren)
geen spoortje uitslag vertonen. Voor de dB-schaal de volgende aanwijzing:
Schaalstreep

dB

Schaalstreep

dB

7.76
8.69
9.76
10.94
12.28
13.77
15.46
17.34
19.46
21.83
24.49

—20
—19
—18
—17
—16
—16
—14
—13
—12
—11
—10

27.48
30.84
34.6
38.8
43.6
48.9
54.8
61.7
69.0
77.6
86.9
97.6

—9
—8
—7
—6
—5
—4
—3
—2
—1
0

+1
+2

Normaliter behoeft de BVM niet te worden geaard. Een opwarmtijd van
ca. 15 minuten is voor nauwkeurig meten wel gewenst.
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HOOFDSTUK XI

LCR-METERS
Zoals in hfdst. VI, VII en Vm uiteen is gezet worden weerstanden, capa
citeiten en zelfinducties op verschillende manieren gemeten. In dit hoofd
stuk zal de bediening worden besproken van enkele industriële meetappa
raten, welke op deze principes zijn gebaseerd. Aan het einde van dit hoofd
stuk worden schema’s voor zelfbouw gegeven.
1. BEDIENING SIEMENS MEETBRUG VOOR WEERSTANDEN
De bediening van deze brug van Wheatstone is net zo eenvoudig als het
buitenaanzicht doet vermoeden (afb. XI. 1).
Een galvanometer met een bereik van —15... + 15/<A is indicator. De
nulstand ligt in het midden. De onbekende weerstand wordt aangesloten
tussen de klemmen aan de bovenzijde van de meter. Deze klemmen zijn op
de foto niet zichtbaar. Met de wijsvinger drukt men op de witte knop. Hier
door wordt de brug op een inwendige spanningsbron aangesloten. Dan
wordt de buitenste knop zo ingesteld, dat de brug in evenwicht is. Met
deze knop worden tijdens het doordraaien tevens de verschillende gebieden
gekozen.
Deze meetgebieden zijn: 40...500m£, 400 m£...5 Q, 4...50 Q, 40...5001?,
400 £...5k£, 4...50 k£.
De onnauwkeurigheid bedraagt ± 1 % van de gemeten waarde, resp. ±
5 m Q.
2. TEKTRONIX LC-METER
Deze LC-meter werkt volgens het in hfdst. VII.4. aangegeven principe.
Voor de meting wordt met de aan de rechterzijde geplaatste knoppen (afb.
XI. 2) de meter op nul ingesteld. De bovenste knop, aangeduid met
„COARSE ZERO” is een grofregeling, de onderste, aangeduid met „FINE
ZERO" is een fjjnregeling.
g»Ht wptnrung ewr C

\c

’gutrd rottig»"

Fig. XI. 3. T.g.v. de „guard-voltage" levert
de generator alleen stroom aan Cx.

^7
Cm

Met de gebiedschakelaar, links boven geplaatst en aangeduid met „RANGE
SELECTOR”, wordt het apparaat ingeschakeld en worden de gebieden
gekozen. De te meten zelfinductie of capaciteit wordt via een kabel aan
gesloten op de bus links onder. Verder is een klem geplaatst, waarbij
„GUARD VOLTAGE” staat. Op deze klem staat dezelfde spanning als op
het uiteinde van de te meten condensator of spoel. Door deze „guard voltage”
wordt de invloed van de parallel aan de te meten condensator of spoel
staande componenten weggenomen. Over C in fig. XI. 3 staat b.v. geen
spanning en de op Cx aangesloten generator wordt alleen door Cx belast. De
„guard voltage” levert wel stroom aan R. Deze belasting heeft echter geen
invloed op de frequentieverandering van de oscillator.
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2. 1. Eigenschappen
De meetgebieden voor zelfinductie zfln: 3 uH, 10 /iH, 30/<H, 100
en
300/<H; die voor capaciteit: 3pF, 10 pF 30 pF, 100 pF en 300 pF. De on
nauwkeurigheid is ± 3 % van volle schaal.
3. PHILIPS MEETBRUG
Fig. XI. 4 toont een tekening van het vooraanzicht van de Philoscoop II.
Deze meetbrug voor weerstanden en condensatoren is gebaseerd op de
brug van Wheatstone. Het apparaat wordt ook gebruikt voor het verge
lijken van onbekende met bekende zelfinducties en voor het bepalen van
isolatieweerstanden. Een afstemoog is indicator. De brug wordt intern ge
stuurd door een wisselspanning van 3 V 50 Hz. Ook externe sturing is mo
gelijk.

m

Fig. XI. 4. Philips Philoscoop-II
3. 1. VOEDING BRUGSCHAKELING
Met Sk2 kiest men tussen interne en externe sturing. Externe sturing wordt
b.v. gebruikt bij geleidbaarheidsmetingen. De externe spanningsbron mag
max. 3 V leveren en moet van aarde geïsoleerd zijn.
3. 2. Controle
Met Ski in de stand „CAL” kan men controleren of de aanwijzing van de
indicator juist is. Met Ri stelt men in op minimum uitslag van het afstem
oog. De wijzer moet dan op het midden van de schaalverdeling staan. Alleen
dan blijven meetfouten binnen de opgegeven toleranties.
3. 3. Gevoeligheidsregeling
De gevoeligheid van de instelling kan men regelen m.b.v. R3. In sommige
gevallen verdient het aanbeveling deze knop niet geheel rechtsom (max.
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gevoeligheid) te draaien. In dat geval kan het n.1. voorkomen, dat bij het
meten van capaciteiten of zelfinducties met een verliesweerstand geen
minimum wordt gevonden. Bij verminderde gevoeligheid vindt men dan wel
een minimum.
Wanneer men bij het meten van onbekende grootheden geen minimum ver
krijgt, moet men de gevoeligheid zover verminderen tot men duidelijk
waarneemt of de uitslag van de indicator afneemt bij naar rechts of naar
links draaien van Rj. In het eerste geval moet men omschakelen op een
hoger meetgebied, in het tweede geval op een lager. Hierbij kan men ge
bruik maken van het ongevoelige deel van de indicator, terwijl voor het
bepalen van het juiste minimum het gevoelige deel moet worden gebruikt.
3. 4. Meten van weerstanden
De te meten weerstand wordt aangesloten tussen Bu2 en Bu3; Sk3 wordt
omlaag gezet. Het meetgebied wordt m.b.v. Ski zodanig gekozen, dat de
vermoedelijke waarde van de weerstand in dat meetgebied ligt.
De uitslag van het oog wordt op minimum ingesteld m.b.v. Ri. De gevoe
ligheid kan worden geregeld met R3. Zonodig kan op een ander meetgebied
worden omgeschakeld met Ski. Wanneer in het meetgebied 0,1...10M£>
(Skt in stand „10n”) geen duidelijk minimum wordt verkregen, kan men
fazecorrectie toepassen m.b.v. RgCi. Men regelt hiermede de parallelcapaciteit van de standaard weerstand.
De waarde van de weerstand wordt nu gevonden door het getal dat wordt
aangegeven door de stand van Ski te vermenigvuldigen met de aflezing
op de daarbij behorende schaal.
3. 5. Meten van capaciteiten
De te meten weerstand wordt aangesloten tussen Bui en Bu>; Sk3 wordt
omhoog gezet. Het meetgebied wordt m.b.v. Ski zodanig gekozen, dat de
vermoedelijke waarde van de capaciteit in dat gebied ligt.
De uitslag van het oog wordt op minimum ingesteld m.b.v. Ri. De gevoe
ligheid kan worden geregeld met R3. Zonodig kan op een ander meetgebied
worden omgeschakeld m.b.v. Ski.
De waarde van de weerstand wordt nu gevonden door het getal, dat wordt
aangegeven bjj de stand van Skx te vermenigvuldigen met 10 en met de
aflezing op de daarbij behorende schaal. De gevonden waarde moet worden
verminderd met de waarde van de nulcapaciteit, die 10 tot 15 pF kan be
dragen. Deze kan men bepalen door de stand af te lezen, waarbij de indi
cator minimum uitslag heeft in het meetgebied 1...100 pF. Hierbij mag
niets op een der bussen zijn aangesloten.
Voor het meten van capaciteiten, groter dan 100 //F, kan men de „open
brug” stand gebruiken.
3. 6. Meten in de „open brug” stand
Door Ski in de „open brug” stand te plaatsen kunnen weerstanden, capaci
teiten en zelfinducties worden gemeten m.b.v. een uitwendig aangebrachte
standaard.
De Rj of Cx wordt in de „open brug” stand op normale wijze aangesloten.
Zelfinducties worden aangesloten zoals weerstanden. De standaarden Rn,
Cn en Ln worden op de andere bussen aangesloten.
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Met Ri wordt de indicator op minimum uitslag ingesteld, terwijl tevens de
gevoeligheid wordt bijgeregeld met R3. Indien bij het vergelijken van zelfinducties een onduidelijk minimum wordt verkregen, kan dit worden ver
oorzaakt doordat de weerstanden van de beide zelfinducties niet de juiste
verhouding hebben. Het is daarom wenselijk om m.b.v. een variabele weer
stand in serie met de standaard zelfinductie het minimum te corrigeren.
Men vindt steeds de waarde van de onbekende door de waarde van de
standaard te vermenigvuldigen met de aflezing op schaal H. Men kan op
deze wijze ook de waarde van de vcrliesweerstand bepalen. Deze schaal
heeft een verdeling van 0,1 tot 10, zodat men hiermede weerstanden, capatciten en zelfinducties kan meten met een waarde van 0,1 tot 10 maal de
gebruikte standaard.
Er moet rekening worden gehouden met de nulcapaciteit van de brug.
Deze bedraagt 10...15pF en kan de metingen met hoge impedanties beïn
vloeden. Bij vergelijkingsmetingen met zeer lage impedanties moet met de
serieweerstand rekening worden gehouden.
3. 7. Meten in de „%” stand
Ski wordt hierbij in de stand
geplaatst. Schakeling en meting ge
schieden verder op gelijke wijze als bij de „open brug” methode, behalve
de aflezing, die thans op de binnenste schaal plaats vindt. Hierop kan men
nu de procuentele afwijking (van —20 tot + 25 %) aflezen van een weer
stand, capaciteit of zelfinductie t.o.v. de uitwendig aangebrachte standaard.
Ook hier kan het bij het meten van zelfinducties nodig zijn ter verkrijging
van een duidelijk minimum eventuele fazeverschillen te compenseren m.b.v.
een variabele weerstand in serie met de te meten zelfinductie of met de
standaard zelfinductie.
Wanneer in de stand
de brugtakken open zijn, behoeft de wijzer niet
op nul te staan bij een minimum van de indicator.
3. 8. Meten van de verlieshoek (tg <5)
Bij het meten van condensatoren in het gebied van I...IOO/4F (Ski in
stand 10ö) kan men de kwaliteit controleren m.b.v. Ra Ci. Hiermee regelt
men de serieweerstand van de ingebouwde standaard condensator. Eerst
wordt op normale wijze een minimum ingesteld met Ri en daarna wordt
dit bijgeregeld met Rg Ci. Eventueel worden beide handelingen herhaald.
Is het uiterste minimum bereikt bij maximale gevoeligheid, dan geeft de
stand van R« Ci de waarde aan van tg <5 van de gemeten condensator. De
waarde van de capaciteit wordt normaal op schaal H afgelezen. Voor het
bepalen van tg 8 in andere meetgebieden moet men de „open brug” stand
gebruiken.
3. 9. Controle van isolatieweerstanden
Ski wordt in de stand „CAL” geplaatst; R3 wordt geheel rechtsom ge
draaid, zodat maximale gevoeligheid wordt verkregen. De uitslag van de
indicator wordt met Ri zodanig ingesteld, dat de gevoelige sector % van
de maximale lichtbedekking heeft. Het te meten object wordt aangesloten
tussen Bug en Bui0. Bij een weerstandswaarde van 200 MQ zal de schaduwsector dan reeds goed waarneembaar veranderen, terwijl de lichtbedekking

95

van de gevoelige sector bij een weerstandswaarde van 40 M£ geheel zal
verdwenen.
3. 10. Formeren en meten van elco’s
Rechts van het apparaat zijn positieve spanningen (t.o.v. de aardkiem) van
10, 25, 50, 100 en 250 V beschikbaar. Hiermee kunnen elektrolytische con
densatoren worden geformeerd. De capaciteit van een elco kan worden ge
meten, terwijl deze onder spanning staat. De positieve zijde wordt dan op
Bu2 en de negatieve z\jde op Bui aangesloten. De gewenste spanning wordt
afgenomen van de overeenkomstige bus en toegevoerd aan Buo. De meting
wordt verder op normale wijze uitgevoerd.
3. 11. Opmerkingen
Indien in het apparaat hinderlijke eigen brom optreedt, kan deze op mini
mum worden ingesteld met R* (achterzijde). Hierbij wordt Ski in de stand
„10°” en Sk2 in de stand „EXT” geplaatst. R4 wordt nu zodanig gedraaid,
dat de uitslag van de indicator minimaal wordt.
Tfldens alle metingen dient het apparaat vrij van stoorvelden te worden
gehouden. Bui, Bu2 en Bu3 mogen normaal niet worden geaard; de enige
plaats waar normaal de schakeling met aarde is verbonden, is de klem
links. Indien impedanties moeten worden gemeten die aan één zijde zijn
geaard, moet deze zijde worden verbonden met een van de bussen Bu! of
Bu3. Om juiste meetresultaten te verkrijgen, dient de meetbrug geïsoleerd
te worden opgesteld (b.v. op een glasplaat). De schakeling is dan alleen
via Bui of Bu3 geaard.
4. AVO MEETBRUG
In afb. XI. 5 is het buitenaanzicht gegeven van de universele AVO meet
brug model 1. Met deze meetbrug kunnen worden gemeten:
a. Weerstanden van 0,1 £...100 M£ (6 gebieden). Onnauwkeurigheid
± 1 % van midden schaal.
b. capaciteiten van 1 pF...1000,«F (5 gebieden). Onnauwkeurigheid ±
1 % van midden schaal.
c. Zelfinducties van 1 juH...1000 H. Onnauwkeurigheid ±2% van mid
den schaal. De indicator is een meter.
5. SCHAKELINGEN
5. 1. Meetbrug voor weerstanden
Wie meetapparaten bouwt heeft in veel schakelingen precisie weerstan
den nodig, b.v. voor de ingangsspanningsdeler van een BVM, de weerstan
den in een RC-generator, in een universeelmeter enz. Daarom is een pre
cisie meetbrug een instrument, dat de aanschaf van dure weerstanden kan
besparen, doordat men ze zelf uit kan zoeken of samenstellen uit stan
daard waarden.
Bij de constructie van een dergelijke brug moet worden bedacht, dat de
totale onnauwkeurigheid wordt bepaald door de som van de afwijkingen in
de drie takken. Hebben de weerstanden dus een afwijking van ± 1 %, dan
bestaat de mogelijkheid, dat de weerstand R* ± 3 % fout wordt bepaald. Is
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Afb. XI.1. (blz. 92) Meetbrug voor weer
standen (Siemens).
Afb. XI.2. (blz. 92) Tektronix LC-meter
(Rood, Rijswijk).

Afb. XI.5. (blz. 96) AVO-meetbrug type 1 (Amroh. Muiden).

Afb. XII.1. (blz. 102) Frequentiemeter
lip 521-D (E.M.C., A’dam).

Afb. XII.2. (blz. 103) Frequentiemeter
(AEG).
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dus een onnauwkeurigheid gewenst die kleiner is dan ± 0,5 %, dan dienen
zeer zeker 0,1 % weerstanden te worden gekozen, daar ook de instelling
van de indicator een onnauwkeurigheid oplevert. Verder spreekt het vanzelf,
dat een zeer gevoelige indicator wordt genomen en dat geen continu regel
bare, maar omschakelbare weerstanden worden gekozen. Een mogelflke
uitvoering is in fig. XI. 6 aangegeven. De weerstand R in fig. VI. 5 wordt
gevormd door een serieschakeling van weerstanden, waarvan de waarde
regelbaar is tussen nul en 100 k£, in stappen van 10 Q. De weerstanden R*
en Ro worden vast verondersteld.

0

i

/—

l/o*

!»*

I

j

Fig. XI.6. Meetbrug voor de bepaling van weerstanden.
Deze schakeling heeft enkele nadelen. In de eerste plaats valt op, dat de
procentuele variatie van de instelweerstand bij kleine waarden bijzonder
slecht is en bij hoge waarden bijzonder goed. Verder valt op dat het afleesgebied klein is. De variatie bedraagt n.1.1 :10.000.
Een verbetering van alle eigenschappen is te bereiken door de weerstandsverhouding R1/R2 regelbaar te maken, door ze b.v. achtereenvolgens in te
stellen op 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01 en 0,001 (fig. XI. 7). Daardoor ont
staat een enorme vergroting (10° X) van het meetgebied. Dit wordt be
reikt met drie extra weerstanden, een 4-standen schakelaar en een dubbelpolige schakelaar. Bij de waarden van Rs, aangegeven in fig. XI. 6, kan
nu een R^ worden gemeten tussen 0,01 Q en 100 M£).
Fig. XI.8.
Eenvoudige meetbrug
met potentiometer.
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Fig. XI.7.
Vergroting van het
meetgebied door
regeling van de
weerstandsverhouding Ri/Rj.

|S
R*

J

5. 2. Eenvoudige meetbrug voor weerstanden
Fig. XI. 8 geeft een mogelijke uitvoering voor een eenvoudige meetbrug.
De weerstanden Ri en Ro zijn hier als één potentiometer uitgevoerd. Voor
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een redelijke nauwkeurigheid dient de potmeter van goede kwaliteit te zijn.
Deze schakeling heeft als nadeel, dat de schaal aan de uiteinden „in elkaar
is gedrukt”.
De schakeling van fig. XI. 9 heeft dit nadeel niet. Nu is alleen de weer
stand Ra regelbaar en geijkt uitgevoerd. Door Ri en R2 omschakelbaar te
maken kan desalniettemin een even groot gebied worden bestreken als
met de schakeling van fig. XI. 8. Het voordeel is een grotere afleesnauwkeurigheid, omdat de schaal a.h.w. tweemaal zo groot is geworden.

f

*3

■i

fa

Z2

]
Fig. XI.9. Verbeterde schakeling.

V

Fig. XI.10. Uitvoering bij wisselstroommeetbruggen.

By wisselstroom bruggen verdient de uitvoering, aangegeven in fig.
XI. 10, aanbeveling. De spanning die de meetbrug stuurt is op deze wijze
aardvrij, waardoor het midden van een brughelft kan worden geaard. Daar
aan kan dan de katode van een versterkerbuis worden gelegd. Het midden
van de andere brughelft komt dan aan het rooster. In het algemeen kan
worden gezegd, dat met het kiezen van het aardpunt veel voorzichtigheid
moet worden betracht, vooral bij kleine brugimpedanties. Bij voorkeur
wordt één aardpunt gekozen en worden de leidingen kort en dik uitgevoerd.
5. 3. Meten van kleine zelfinducties
a. Schakeling
Het meten van kleine zelfinducties is vaak noodzakelijk, maar kan in de
meeste gevallen niet worden uitgevoerd door het ontbreken van geschikte
instrumenten. Daarom wordt hier een methode beschreven voor de bepa
ling van zelfinducties, zodat men zelf gewikkelde spoeltjes voor de bouw
van een oscilloscoop enz. kan meten en zo de kwaliteit en zelfinductie kan
bepalen.
Gemeten wordt volgens fig. XI. 11. Een meetzender geeft een signaal af
aan een versterkertrap. In de anodeleiding van deze trap worden een be
kende capaciteit en de spoel Lx, waarvan de zelfinductie moet worden be
paald, parallel geschakeld. De spanning over de kring wordt aangegeven
door een meetapparaat, b.v. een signaalzoeker, een BVM o.i.d.

ganarator

yarster.trap

sfgnuliotkar
BV.M.

Fig. XI.ll. Principe van de schake
ling voor het meten van zelfinduc
ties.

De frequentie van de meetzender wordt zo ingesteld, dat de spanning over
de kring maximaal is. Dan kan uit de bekende resonantieformule de onbe
kende zelfinductie worden bepaald.
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Fig. XI. 12 geeft een mogelijke uitvoering voor de versterkertrap, waar
voor natuurlijk alle mogelijke typen r.f. buizen kunnen wórden genomen.
De condensator van 8 //F geeft in combinatie met de weerstand van 2,2 k£
een extra afvlakking van de voedingsspanning. De condensator van 0,01 «F
legt de onderzijde van de kring voor r.f. aan aarde.
b. Keuze van C
Om de parasitaire capaciteiten van de schakeling een verwaarloosbare in
vloed te geven, wordt C groot t.o.v. de parasitaire capaciteit gekozen. Dat
heeft bovendien het voordeel, dat we, bij de meting van kleine zelfinducties, nog met betrekkelijk lage frequenties resonanties verkrijgen.
-o *200V

Fig. XT.12. Mogelijke uitvoering van de ver
sterkertrap.
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Lr
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W/i

x
Fig. XI.13. Wijze waarop kan worden gemeten om parasitaire zelfinducties zo ge
ring mogelijk te houden.
Om een gemakkelijke formule te hebben waaruit L kan worden bepaald,
wordt de totale capaciteit 1267 pF gekozen. Wanneer aan C dan een waarde
van 1250 pF wordt gegeven, zal met de parasitaire capaciteit deze waarde
voldoende worden benaderd.
c. Bepaling van L
Met de aangegeven C-waarde volgt de totale kringzelfinductie Lx uit:
Lx = 20 : f2, waarbij Lx in /<H en f in MHz is uitgedrukt.
Deze totale zelfinductie wordt gevormd door de serieschakeling van de
parasitaire zelfinductie (bepaald door de toevoerdraden) en de onbekende
zelfinductie Lx. Om de parasitaire zelfinductie klein te houden worden de
aansluitklemmen zo dicht mogelijk bij de kringcapaciteit gekozen. Bij de
meting van grotere zelfinducties kan ze dan worden verwaarloosd. Bij de
meting van kleine zelfinducties wordt de gemeten waarde verminderd met
de nullast zelfinductie, dat is dus de zelfinductie die wordt gemeten met
kortgesloten klemmen. Fig. XI. 13 geeft een constructie, waarbij de zelf
inductie van de toevoerleiding klein en constant is (ca. 0,08 /uH). Fig. XI. 14
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geeft voor de gegeven C-waarde het verband aan tussen de frequentie
en de bijbehorende zelfinductie, waarbij de kringspanning maximaal is. Om
niet op een harmonische af te stemmen, wordt de frequentie doorlopen van
laag naar hoog.
d. Bepaling van Q
De kwaliteit van de spoel kan worden bepaald, indien:
a. De inwendige weerstand van de versterkerbuis groot is t.o.v. de kringimpedantie;
b. De verliezen van de condensator te verwaarlozen zijn.
Aan beide voorwaarden wordt voldaan, indien een pentodebuis en micaof styroflexcondensatoren worden gebruikt.
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Fig. XI.14 Nomogram waaruit bij gegeven
C-waarde de zelfinductie als functie van
de frequentie kan worden afgelezen.
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Verder verwijzen we, wat de meting en de berekening van Q betreft, naar
hfdst. XXVm.3.
6. CAPACITEITSMETERS
In fig. XI. 15 is een schakeling gegeven, waarmee met een lineaire schaal
capaciteiten in de gebieden 100 pF, 1000 pF, 10.000 pF en 0,1 jaF worden
gemeten. Het principe van deze schakeling is in hfdst. V. 2 uiteengezet.
De blokspannlng wordt verkregen door oversturing van een transistortrap.
Het stuursignaal wordt door een toongenerator geleverd. De stuurspanning
moet groter zijn dan 500 mV, om afkapping te verkrijgen. De instelling
heeft als volgt plaats:
Zonder stuursignaal wordt de collectorspanning met Pi ingesteld op 4,5 V.
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Daarna wordt een Jjkcondensator ingeschakeld. De frequentie van het in
gangssignaal wordt zo ingesteld, dat de meter volle uitslag geeft. Daarna
wordt in de stand Cx gemeten. De schakeling kan, behalve voor capaciteitsmeting, ook worden gebruikt als frequentiemeter en blokgolfvormer. Als
frequentiemeter wordt in de stand 0,1 /eF een bromspanning van 50 Hz
aangesloten en de uitslag met P2 op 50 % uitslag ingesteld. De frequentiegebieden zijn dan 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz en 100 kHz. Is een blokgolf van ’n
bepaalde frequentie gewenst, dan wordt deze in de stand Cx van de collec
tor afgenomen.
■o-9V
C/|« 100p

20k

lk
g*-diodo

aow

L-r-w

Pis
200k

MOjl

-OH

2k
gt-dlod*

gr-diodf 7

Fig. XI.15. Schakeling van eenvoudige fre
quentie- en capaciteitsmeter.
Cl = 100 pF; C2 = 1000 pF;
C3 = 0,01 ,<F; C4 = 0,1 /xF.
Ook de frequentieschaal is lineair. De door de sperstromen van de dioden
veroorzaakte niet-lineariteit is te verwaarlozen, wanneer deze sperstromen
kleiner zijn dan ca. 2 /eA.
7. INDICATORGEDEELTE PHILOSCOOP II
In fig. XI. 16 is het schema gegeven van het indicatorgedeelte van de
Philoscoop n, waarvan de bediening eerder in dit hoofdstuk werd behan
deld. De indicator bestaat uit een versterkertrap met een EF40 en een
BuS

220k\

Fig. XI.16. Schema indicator
gedeelte Philoscoop II.
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EM 34

WOBH

Viji;
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afstemoog. Tussen Buo en Buio worden isolatieweerstanden aangesloten. De
voedingsspanning bedraagt ca. 250 V. Het signaal van de brug wordt toe
gevoerd aan het rooster van de buis EF 40.
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HOOFDSTUK XII

FREQUENTIEMETERS
De frequentie van een signaal kan volgens hfdst. V op verschillende manie
ren worden gemeten. Meestal gebeurt het met een instrument dat niet spe
ciaal voor frequentiemeting is ontworpen. Voor lage frequenties wordt b.v.
de KSO (zie hfdst. XIII) en voor hoge frequenties de roosterdipmeter
(hfdst. XXIII) gebruikt. De meetsnelheid van deze instrumenten is ech
ter beperkt, omdat de onbekende frequentie niet direct op een meter wordt
aangegeven, maar door vergelijking met een regelbare bekende frequentie
wordt vastgesteld. Wanneer de te meten frequentie, welke b.v. evenredig
is met de omwentelingen van een motor, varieert, is een frequentiebepaling
zelfs onmogelijk. Een en ander is de reden, dat op laboratoria en beproevingsafdelingen e.d. veel gebruik wordt gemaakt van frequentiemeters
volgens het in hfdst. V. 5 behandelde principe. De bediening van deze tellers
zullen we bezien aan de hand van de hp-teller 521 D.
Voor het a.f. gebied worden vaak frequentiemeters volgens hfdst. V. 2 toe
gepast. Deze frequentiemeters hebben een geringere nauwkeurigheid, maar
zijn ook al vanwege de geringe afmetingen uitstekend geschikt voor het
meten van 'toerentallen e.d. Degenen, die zelf een eenvoudige, direct aan
wijzende frequentiemeter willen maken, b.v. voor inbouw in een toongencrator, verwijzen we naar fig. XI. 15.
1. hp FREQUENTIEMETER 521 D
De aanwijzing van de teller is digitaal. Ze heeft plaats d.m.v. Nixiebuizen.
De eigenschappen zijn samen met die van enkele andere fabrikaten in
tabel VII vermeld. De bediening van deze frequentiemeter heeft met vijf
knoppen plaats en is dus wel te overzien (afb. XII. 1).
1. 1. Testen voor het meten
Gemeten kunnen worden: frequentie, trillingstijd en tijdinterval. Het appa
raat wordt ingeschakeld met de powerschakelaar, waarna een lampje
gaat branden. Het signaal wordt toegevoerd aan de „INPUT”. De „INPUT
SENSITIVITY” wordt bij de meting zo ingesteld, dat de aanwijzing nog
juist stabiel is. Men moet het meetinstrument dus niet oversturen. Met
de „GATE SELECTOR” wordt de poorttijd ingesteld op 0,1, 1 of 10 sec.
In de stand „MANUAL” wordt de poorttijd bepaald door „MANUAL
GATE”.
De aan de bus „EXT” toegevoerde start- en stopimpulsen bepalen de poortttjd. Deze kan ook worden ingesteld met de manual-gate schakelaar. Ge
teld wordt gedurende de tijd, dat deze schakelaar in de stand „COUNT”
staat. Het lampje „GATE” licht op gedurende de tijd dat de gate open
staat. De „DISPLAY TIME” knop bepaalt de tijd tussen het tellen. De
tussentijd is oneindig wanneer de knop rechtsom in de stand „INF” staat.
Met de knop „RESET” wordt de aanwijzing op 0000 ingesteld.
Na aldus een globaal overzicht te hebben gegeven, volgt nu in telegram
stijl de bediening bij de diverse metingen.
Vóór het meten wordt de nauwkeurigheid van de tijdbasis als volgt gecon
troleerd:
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a. „INPUT SENSITIVITY" linksom in de stand „CHECK”.
b. „DISPLAY TIME” op minimaal.
c. „GATE SELECTOR” in de stand 0,1 sec. De aanwijzing moet dan
00005 bedragen. In de standen 1 en 10 sec. is de aanwijzing resp. 00050
en 00500.
Wanneer de aanwijzingen niet kloppen, wordt de tijdbasis door middel van
een instelknop in het apparaat gecorrigeerd.
1.
a.
b.
c.
d.

2. Frequentie nieten
Kies de gate-time.
Kies de display-time.
Sluit het te meten signaal aan op de klem „INPUT”.
Stel de „INPUT SENSITIVITY” zo in, dat de aanwijzing nog juist sta
biel is.
e. Bepaal de frequentie door de aanwijzing met 10, 1 of 0,1 te vermenig
vuldigen, afhankelijk van de ingestelde poorttijd (0,1, 1 of 10).
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

3. Impulsen tellen
„GATE SELECTOR” in stand manual.
„MANUAL GATE” in de stand count.
Sluit het signaal aan op de „INPUT”.
Stel de „INPUT SENSITIVITY” zo in, dat de aanwijzing nog juist
stabiel is.
Zet de „MANUAL GATE” weer naar beneden.
Druk op de reset-schakelaar waarop 0000 verschijnt.
Wanneer nu „MANUAL GATE” in de stand count wordt gezet, begint
het apparaat te tellen.
Het tellen wordt beëindigd wanneer de „MANUAL GATE” naar bene
den wordt gezet.
Het telproces kan ook extern worden gestuurd door start- en stopimpulsen toe te voeren aan de bus „EXT”.

1.
a.
b.
c.
d.
e.

4. Tijdinterval meten
„INPUT SENSITIVITY” in de stand check.
„GATE SELECTOR” in de stand manual.
„MANUAL GATE” naar beneden.
Druk op de knop „RESET” zodat 0000 verschijnt.
Zet de „MANUAL GATE” in de stand count ,of voer aan de klem ext.
een startimpuls toe.
f. Zet de „MANUAL GATE” naar beneden, of voer een stopimpuls toe.
g. De tijd tussen het naar boven en naar beneden schakelen of het toe
voeren van start- en stopimpuls kan nu worden bepaald door de aanwij
zing te vermenigvuldigen met de trillingstijd van het poortsignaal.
2. AEG frequentiemeter
Bij deze frequentiemeter wordt de frequentie analoog afgelezen (afb.
XII. 2). De bediening is zeer eenvoudig.
Het te meten signaal wordt aangesloten op de 10 k£ ingang (2 Vtt...20 Vtt)
of op de 100 kQ ingang (20 Vtt...100 Vtt).
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De schakelaar naast de meter bepaalt het meetgebied. In de stand „AUS"
is het apparaat uitgeschakeld. Met de schakelaar linksonder wordt in de
stand 50 Hz geijkt. Met de schroefinstelling wordt dan in de stand 100 Hz
van de gebiedschakelaar op 50 % uitslag ingesteld.
Naast de gebiedschakelaar is een zekering geplaatst.
S. ZWEVINGSSCHAKELING
Deze eenvoudige schakeling kan van groot nut zijn bij het ijken van gene
ratoren. In de buis wordt multiplicatief gemengd, waardoor in de anodeOfilu

EF80 a/.rf.

Fig. XII.3. Schakeling voor frequentiemeting
door Interferentie.

leiding de verschilfrequentie aanwezig is, welke b.v. met een koptelefoon
kan worden beluisterd. Ook kan in de anodeleiding een weerstand worden
opgenomen, waarop een a.f. versterker kan worden aangesloten.
TABEL VII
TYPE

hp 521 0

FREQ. GEBIED
1 Hz...120 kHz

Vennar
TSA 3336

15 Hz..1,1 HHz

AEG
GA TP 11

10 Hz..100 kHz
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ONNAUUK.

AA MJIJZING

INGANGSSP.

INGANGSMP.

♦(1:106)± 1

digitaal
(Nlxlebuls)

£(1:10*)* 1

digitaal
(Nixlebuls)

0,2...100 V

250 ka/

analoog
(draalspoal
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KATODESTRAALOSCILLOSCOPEN
1. INLEIDING
Een elektronen- of katodestraaloscilloscoop — die hier verder met KSO zal
worden aangeduid — is een universeel instrument. Elke functie kan op het
scherm worden afgebeeld als de weer te geven grootheden in daarmee
evenredige spanningen worden omgezet. Bij veel metingen wordt daar ge
bruik van gemaakt. Zo kunnen zichtbaar worden gemaakt de doorlaatkrommen van versterkers, versterking als functie van de frequentie, span
ningen als functie van de t|jd, enz. Bij ijking van de assen kunnen boven
dien de weergegeven grootheden worden gemeten. Daarom zijn veel KSO’s
voorzien van een ijkspanning, waarmee de versterking zo kan worden in
gesteld, dat de uitslag van het lichtpunt op de katodestraalbuis (KSB)
gedefinieerd is, zodat b.v. een uitwijking van 1 cm overeenkomt met een
spanning van 1 V.
Vooral de laatste jaren is de KSO belangrijk geworden omdat hij het cen
trale deel is van meetopstellingen voor het verrichten van allerlei metin
gen, o.a. aan TV-ontvangers.
Ook voor de amateur kan het een heel nuttig instrument z|jn, wanneer hij
de vele mogelijkheden van het instrument weet uit te buiten.
Veel amateurs en kleine werkplaatsen schrikken er echter voor terug zelf
een KSO te bouwen. Eén reden daarvoor is de constructie van de voeding,
speciaal de op te wekken hoogspanning. Er worden tegenwoordig echter bui
zen in de handel gebracht die bij een hoogspanning van 500 V reeds een
uitstekend beeld geven, waardoor de constructie van de voeding voor de
beeldbuis eigenlijk geen bezwaar meer hoeft te vormen.
Op de breedbandversterking en de gelijkspanningsversterking, die de
laatste tijd actueel zijn geworden en die nogal moeilijkheden met zich mee
brengen, zal nader worden ingegaan.
Eerst zullen we echter de KSO in het algemeen bezien, waarbij ons het
schema in het geheel niet interesseert, maar slechts de eigenschappen en
de bediening.
2. TOEPASSINGEN EN BLOKSGHEMA’S
De beeldbuis is het centrale gedeelte van de KSO. Op de constructie en de
spanningen, welke nodig zijn om deze buis goed te laten werken, zal ver
derop in dit hoofdstuk nader worden ingegaan.
De plaats van het lichtpunt, dat ontstaat door de botsing van de elektronenstraal tegen het scherm, wordt bepaald door de spanningen op de hori
zontale en verticale afbuigplaten.
De helderheid van het lichtpunt wordt bepaald door de intensiteit van de
elektronenstraal, welke weer afhankelijk is van de rooster-katodespanning.
Z|jn de verlopen van de spanningen op de horizontale en verticale afbuig
platen bekend, dan kan de weg worden geconstrueerd welke de lichtstip
op het scherm aflegt. In het onderstaande is aangegeven op welke wijze
deze weg wordt geconstrueerd. Daarbij is uitgegaan van spanningsverlopen, welke ook in de praktijk voorkomen. Tegelijkertijd wordt blokschematisch de vereiste opbouw van de KSO gegeven. De belangrijkste toepas
sing van de KSO is die van grafiekschrijver. Meestal wordt daarbij een

105

spanning, of een in een spanning omgezette grootheid, weergegeven als
functie van de tijd.
2. 1. Sinusspanning als functie van de tijd
In fig. Xm. 1 is aangegeven hoe een sinusspanning als functie van de tijd
wordt weergegeven. De sinusspanning staat tussen de verticale afbuigplaten. Tussen de horizontale afbuigplaten komt een zaagtandspanning.
Deze zaagtandspanning is nodig om in horizontale richting een met de tijd
evenredige uitwijking — en zo een lineaire tijdas — te verkrijgen.
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Flg. XIII.1. Constructie van de baan, welke het door de elektronenstraal veroorzaakt o
lichtpunt beschrijft.
Aan de hand van sinusspanning en zaagtandspanning kan nu het verloop
van de lichtstip worden bepaald. De afbuigspanningen zijn daartoe als
functie van de tijd naast en onder de afbuigplaten getekend. De plaats van
de lichtvlek op een bepaald moment wordt gevonden als het snijpunt van
de lijnen, welke de afbuiging in verticale en horizontale richting aangeven.
Zo is op het tijdstip nul de momentele v/aarde van de sinusspanning gelijk
nul en in verticale richting is er dus geen afbuiging. De momentele waarde
van de zaagtandspanning is maximaal negatief en daardoor wordt het
lichtpunt maximaal naar links afgebogen. De plaats van het lichtpunt op
het tijdstip nul is op het scherm aangegeven met 0. Op het tijdstip 1 heeft

106

i

!
:

de sinusspanning een bepaalde positieve waarde, waardoor de elektronenstraal naar boven wordt afgebogen. De zaagtandspanning is negatief,
waardoor naar links wordt afgebogen. Het resultaat van beide afbuigingen is, dat het lichtpunt op het moment 1 de plaats inneemt welke is aan
gegeven met 1. Op deze wijze wordt op elk moment de plaats van het licht
punt vastgesteld. Voor één periode ontstaat dan het verloop, zoals dat in
fig. Xm.1 getrokken is aangegeven. Na één periode komt het lichtpunt
weer op dezelfde plaats terug (moment 12).

Fig. XIII.2. De verticale afbuigfrequenlie is tweemaal hoger dan de
horizontale.

De tweede periode volgt daarom hetzelfde traject als de eerste, waardoor
we een stilstaand beeld zien. De zaagtandspanning moet van gelflke fre
quentie zijn als de weer te geven sinusspanning. Uit fig. XIII. 1 blijkt ook,
dat een gedeelte van de weer te geven sinus gedurende de terugslag wordt
geschreven.
Wanneer de zaagtandspanning op het moment 0 met de terugslag begint
ontstaat het gestippelde verloop. Dit is het geval wanneer de terugslag van
de zaagtandspanning wordt ingeleid of bepaald door het steilste gedeelte
van de sinusspanning.
We zien ook een stilstaand beeld wanneer de zaagtandfrequentie IX, 2 X,
3 X enz. lager is dan de frequentie van de sinusspanning. Ook hier wordt
een gedeelte van het weer te geven verloop gedurende de terugslag ge
schreven. De constructie wordt overgelaten aan de lezer, die dit op dezelfde
manier als in fig. Xm. 1 kan uitvoeren.
In fig. xm. 3 is aangegeven, welk verloop ontstaat wanneer de zaagtand
frequentie niet een geheel gedeelte is van de weer te geven sinusspanning.
Voor het gemak is uitgegaan van een zaagtandspanning met een te ver
waarlozen terugslagtijd.
Gedurende elke periode van de zaagtand beschrijft het lichtpunt op het
scherm een andere weg, daar het beginpunt niet overeenstemt met het
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Fig. XIII.3. Het beeld loopt.

V
beginpunt van de vorige periode. Uit de figuur blijkt dat elke volgende
figuur links van de vorige wordt geschreven. Daar dit alles zeer snel in z’n
werk gaat ziet men op het scherm slechts een wazig geheel.
Wanneer de zaagtandfrequentie weinig afwijkt van en iets lager is dan
de weer te geven sinusspanning, krijgen we de indruk van een langzaam
naar links lopend beeld. Is de zaagtandfrequentie iets hoger dan de weer
te geven sinusspanning, dan lijkt het alsof het beeld langzaam naar rechts
loopt. De lezer kan dit door constructie nagaan.
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Fig. XIII.4. Blokschema van een KSO
voor het weergeven van spanningen als
functie van de tijd.

De opbouw, welke noodzakelijk is om spanningen als functie van de tijd
weer te kunnen geven, volgt uit fig. xm. 4. De tijdbasis wordt opgewekt
door een zaagtandgenerator. De frequentie van de zaagtand moet, om een
stilstaand beeld te kragen, in een zekere verhouding staan tot de frequentie
van de weer te geven spanning. Daarom wordt de zaagtandgenerator in de
stand „INT” gesynchroniseerd met het weer te geven signaal. Synchroni-
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seren wil hier zeggen, dat het weer te geven signaal de zaagtandgenerator
dwingt om de juiste zaagtandfrequentie te leveren. De synchronisatie van
de tijdbasisgenerator kan ook door een ander dan het weer te geven signaal
geschieden. Dit signaal wordt in de stand „EXT” aan de generator toege
voerd. In de stand „vrijlopend” wordt niet gesynchroniseerd. De zaagtand
generator is dan vrijlopend. Om de vereiste beeldbreedte te verkrijgen
wordt het tijdbasissignaal versterkt in een horizontaalversterker, welke
ook wel X-versterker wordt genoemd. Sommige zaagtandgeneratoren leve
ren een dermate groot signaal, dat de horizontaalversterker kan vervallen.
Het weer te geven signaal wordt via een z.g. verticaal- of Y-versterker
aan de verticale afbuigplaten toegevoerd. De versterking van deze Y-versterker moet regelbaar zijn, zodat de beeldhoogte juist ingesteld kan wor
den. De versterking wordt vrijwel altijd geregeld met een aan de Y-ver
sterker voorafgaande stappenverzwakker en een in de Y-versterker opge
nomen continue verzwakker.
2. 2. Impulsspanning als functie van de tijd
In de impulstechniek hebben we te maken met impulsspanningen, waarvan
de breedte klein is t.o.v. de afstand tussen de impulsen (fig. XIII. 5a).
Gaan we deze spanning weergeven op de manier volgens paragraaf 2. 1.,
dan ontstaat fig. XIII. 5c. Hieruit is moeilijk wat af te lezen. Dit komt om
dat een gedeelte van de impuls gedurende de terugslag wordt geschreven.
De rest is samengedrongen aan de linkerzijde van het scherm. Door er voor
te zorgen, dat bij het begin van de impuls het lichtpunt al aan de linkerkant
is en bovendien de zaagtandspanning sneller op te laten lopen, wordt het
beeld meer leesbaar. De impuls start dus de zaagtand (fig. XIII. 5d). De
lichtvlek begint met grote snelheid naar rechts te lopen en we krijgen een
beeld volgens fig. XIH. 5e. Het enige nadeel is, dat het eerste gedeelte
van de impuls niet zichtbaar is. Dit komt omdat de impuls de zaagtand start,
waarvoor enige tijd nodig is en tegelijkertijd aan de verticale afbuigplaten
wordt toegevoerd. Dit verschijnsel is vooral nadelig bij het bekijken van
impulsen met een korte stijgtijd. Deze kunnen toch worden weergegeven
door de impuls de zaagtand te laten starten en dan de impuls met een
zekere vertraging aan de verticale afbuigplaten toe te voeren. De zaagtand
is dan op gang gekomen, wanneer de weer te geven impuls arriveert. Wan
neer de impuls in fig. XE. 5f de vertraagde impuls is, krijgen we op het
scherm een beeld volgens fig. XIH. 5g.
De voor de weergave van impulsen vereiste samenstelling van de KSO is in
fig. xni. 6 weergegeven. Y-versterker en X-versterker werden reeds ge
noemd. Het vertragend netwerk wordt bij de meeste oscilloscopen weg
gelaten. Alleen in KSO’s welke zijn bedoeld voor de weergave van steile
impulsen is dit vertragende netwerk (delay-line) opgenomen.
De zaagtandgenerator is principieel anders van opzet dan de zaagtand
generator volgens het blokschema van fig. XHI. 4 .
Daar werd de frequentie van de zaagtandgenerator beïnvloed door het synchronisatiesignaal. Bij afwezigheid van een synchronisatiesignaal loopt de
generator vrij. In fig. Xin. 6 is de zaagtandgenerator van het z.g. getriggerde type. Wordt er een impuls aan de generator toegevoerd, dan geeft hij
eenmaal een zaagtandvormige spanning af.
Om te kunnen triggeren wordt het Y-signaal toegevoerd aan een impuls
vormer, meestal een multivibratorschakeling. Deze impulsvormer start de
zaagtandgenerator.
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Fig. XIII.5. a. Impulsspanning; b. Zaagtandspanning; c. Beeld bij afbuiging met een
zaagtandspanning volgens b; d. Zaagtandspanning met kortere stijgtijd; e. Beeld bij
afbuiging met een zaagtandspanning volgens d.; f. De impuls volgens a. wordt ver
traagd; g. Beeld bij afbuiging met een zaagtandspanning volgens d. en een vertraagde
impuls volgens f.
In moderne KSO’s kan men de zaagtandgenerator zowel triggeren als syn
chroniseren.
Wanneer geen signaal is aangesloten, wordt in de getriggerde toestand geen
zaagtandspanning afgegeven. Op het scherm zien we dan slechts een licht
punt. In gesynchroniseerde toestand wordt bij afwezigheid van signaal wel
een zaagtandspanning afgegeven en er komt een lijn op het scherm.
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2. 3. Sinusvormige afbuigspanningen
Bij frequentiemeting en frequentie-instelling worden op beide platen sinus
vormige afbuigspanningen aangesloten. De figuren, welke daardoor worden
geschreven heten Lissajous figuren.
Zo is in fig. XIII. 7 aangegeven welke beeld er wordt geschreven, wanneer
tussen de beide stellen platen spanningen van gelijke frequenties worden
aangesloten, die 90° uit faze zijn. Op het scherm ontstaat een cirkel, zoals

j

i

Fig. XIII.7. Beeld dat ontstaat bij afbuiging met
sinusvormige spanningen van gelijke frequentie,
welke 90° uit faze zijn.

met de gebruikelijke constructie wordt gevonden. Zijn de spanningen van
gelijke frequentie en in faze, dan ontstaat op het scherm een streep volgens
fig. XIII. 8a. Zijn de spanningen van gelijke frequentie doch in tegenfaze,
dan ontstaat eveneens een streep, echter volgens fig. XE. 8b.
Op deze wijze kan men bepalen of twee signalen in faze of in tegenfaze
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zijn. In principe kunnen ook willekeurige fazeverschuivingen worden ge
meten en wel volgens tig. Xm. 8c. Men vindt $ uit sin # = B/A. A is de
max. uitwijking, B de uitwijking bij X = 0. Enkele willekeurige fazever
schuivingen zijn in fig. XIII. 8d, e en f aangegeven.

tX°.2K°

lS7fi°J02fiQ

Fig. XIII.8. Het beeldverloop dat ontstaat, is afhankelijk van de fazeverschuiving.
Is de frequentie van de tussen de horizontale afbuigplaten aangesloten
spanning tweemaal hoger, dan kan, afhankelijk van de faze, een beeld ont
staan volgens fig. XHI. 9. Bij een gegeven beeld is de frequentieverhouding gelijk aan het aantal toppen dat men aan de rechterzijde telt. Is de
verticale afbuigfrequentie hoger dan de horizontale, dan is de frequentieverhouding gelijk aan het aantal toppen aan de bovenzijde.
In fig. Xm. 9b is dit voor enkele gevallen in tekening gebracht.
Vormen de frequenties van verticale en horizontale afbuigspanningen geen
geheel getal, dan „loopt” het beeld.
Is de frequentie-afwijking gering, dan kan men het lopen van het beeld
volgen. Is b.v. het frequentieverschil 1Hz, dan draait het beeld als het
ware in 1 seconde in de oude stand terug. Is het frequentieverschil y2 Hz,
dan duurt dit terugdraaien 2 sec., enz.
In fig. Xm. 10 is de samenstelling weergegeven welke de KSO moet heb
ben om een beeld te verkrijgen, dat door twee externe spanningen wordt
geschreven. De X- en Y-versterker versterken de spanningen zoveel als
nodig is en moeten een regelbare versterking hebben om, afhankelijk van
de ingangsspanning, de beeldafmetingen in te kunnen stellen.
De samenstelling volgens fig. XEII. 10 kan worden gezien als een gedeelte
van fig. Xm. 4. Wordt n.1. in fig. Xm. 4 de X-versterker niet intern door
de zaagtand-generator gestuurd, maar extern, dan hebben we een samen
stelling volgens fig. Xm. 10.
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Fig. XIII.9. a. Beeldverloop bij afbuiging met
sinusvormige spanningen, waarvan de frequeniieverhouding 1 : 2 is.

f

3:1

b. Beelden bij andere verhoudingen.
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Fig. XIII.10. Blokschema van een KSO
voor het schrijven van Lissajous
figuren.

2. 4. Intensiteitsmodulatie
Intensiteitsmodulatie van de elektronenstraal wordt b.v. bij de meting van
impulsbreedten toegepast.
Aan het rooster van de KSB worden dan scherpe, positieve impulsen, met
een tussentijd van b.v. l^sec, toegevoerd (fig. Xm. 11a). Deze impulsen
worden afgeleid van een stabiele oscillator, de z.g. markeeroscillator. Wan
neer geen markeeroscillator aanwezig is, wordt de markeerspanning extern
toegevoerd. Op het moment dat de impulsen op het rooster van de KSO
komen zal het scherm feller oplichten. Het gevolg daarvan is, dat we een
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Fig. XIII.11. a. Aan het rooster van de KSB worden impulsen toegevoerd met een
tussenruimte van 1 ^sec; b. Signaal; c. Tijdbasis; d. Beeld. De afstand tussen de
stippen is 1 jusec.

fig. XIII.12
/ntrftttrosclllator

beeld zien met oplichtende punten (fig. xttt lid). De afstand tussen deze
lichtende punten bedraagt l^sec. en aan de hand hiervan wordt de pulsduur gemeten. Fig. XIII. 12 toont het principe van de wijze waarop de
markeerspanning aan de KSB wordt toegevoerd.
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3. KSO-BOEWGROEPEN
De eigenschappen van het geheel, in ons geval de KSO, worden bepaald
door de eigenschappen van de afzonderiyke bouwgroepen. Vandaar dat
door middel hiervan de eigenschappen van de KSO worden vastgelegd. Wat
betreft de bouwgroepen die in een KSO van belang kunnen zijn, wordt
verwezen naar de gegeven blokschema’s. Hieruit komen de volgende bouw
groepen naar voren:
Beeldbuisschakeling;
Y-versterker, eventueel met vertragend netwerk;
X-versterker;
Tijdbasisschakeling, eventueel met markeeroscillator.
In het onderstaande worden de eigenschappen van deze bouwgroepen be
sproken, voorzover ze voor de gebruiker van belang zijn.
3. 1. Beeldbuis
Voor de gebruikers van de KSO zijn de volgende eigenschappen van de
beeldbuis van belang:
a. Het beeldschermoppervlak
De meeste beeldschermen zijn rond. Veel voorkomende diameters zijn 7, 9
en 13 cm. Het effectieve beeldoppervlak is afhankelijk van de beeldhoogte
en kan m.b.v. de stelling van Pythagoras worden gevonden. Zo is bij een
7cm-scherm, bij een beeldhoogte van 5 cm de beeldbreedte eveneens 5 cm
(fig. XÜI. 13a). Het effectieve oppervlak is dan 25 cm2. Wordt de beeld
hoogte verminderd tot 3 cm, dan is de maximale beeldbreedte ca. 6,3 cm
(fig. XIII 13b). Het effectieve oppervlak is nu ca. 19 cm2.
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Fig. XIII.13. a. Beeldoppervlak bij 5cm beeldbreedte; b. Idem bij 6,3 cm beeldbreedte.
Bij deze berekening is er van uitgegaan dat het gehele beeldscherm bruik
baar is. Daarbij is geen rekening gehouden met de vertekening aan de
randen van het beeldscherm, waardoor het bruikbare oppervlak afneemt.
Het onbruikbare gedeelte is afhankelijk van het type beeldbuis.
Behalve ronde beeldschermen heeft men voor gebruik in KSO’s ook recht
hoekige. Deze komen echter zelden voor en worden enkel voor speciale
doeleinden gebruikt.
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b. Kleur van de lichtstip
De kleur van de lichtstip is meestal groen. Bij beeldbuizen met een grote
nalichtingstijd is de kleur van de stip soms paars of blauw.
c. Nalichtingstijd
Het scherm blijft, nadat het met elektronen is gebombardeerd, nog een
zekere tijd nalichten. Deze nalichtingstijd is afhankelijk van de samen
stelling van de stof, waarmee het scherm aan de binnenzijde is bestreken.
Hoe groter de nalichtingstijd, des te langer blijft een geschreven beeld op
het scherm staan. De nalichtingstijd is aan een maximum gebonden, omdat
men anders steeds zou moeten wachten tot een beeld is verdwenen, om een
nieuw beeld te kunnen bekijken. De nalichtingstijd voor KSO beeldbuizen
is kort. Voor de beeldbuis DG7-74A is ze b.v. 50 msec. Bij KSO’s waarmee
éénmaal optredende verschijnselen, b.v. de inschakelstroom van een appa
raat, zichtbaar worden gemaakt, is een lange nalichtingstijd gewenst. Een
beeld kan ook worden vastgehouden door het te fotograferen. De laatste
tijd zijn er verschillende speciale camera’s uitgekomen waarmee dit kan
plaats vinden. Afb. X3H. 14a toont b.v. een door Philips uitgebrachte spe
ciale camera.
Wanneer men niet de beschikking heeft over een camera, kan een oscillogram met redelijke nauwkeurigheid worden overgetekend met een natekenapparaat volgens fig. XHI. 14b.
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Een halfdoorlatende spiegel reflecteert het grootste gedeelte van het door
het beeldscherm uitgestraalde licht. Ook een deel van het van het tegenvlak komende licht wordt doorgelaten. Op deze wijze ziet men schermbeeld
en tekening tegelijk en kan men het oscillogram zonder parallax overtrek
ken. De afmetingen kunnen worden gemeten als men de kromme op millimeterpapier tekent.
8. 2. Tydbasis
Van de tijdbasis is uiteraard de looptijd van de door deze schakeling ge
schreven tijdas het belangrijkste. Daarnaast interesseren ons de synchroni
satie- en triggermogelijkheid. In het onderstaande gaan we hierop nader in.
a. Eigenschappen
De eigenschappen van de tijdbasisschakeling worden vastgesteld door:
a. de looptijd;
b. de onnauwkeurigheid van deze looptijd.

:
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De looptijd is de tijd, welke de elektronenstraal over 1 cm of één rasterdeel
doet. De looptijd wordt uitgedrukt in tijdseenheden per lengte-eenheid. Zo
kan de looptijd b.v. 10,«sec/cm zijn. 1 cm op het scherm is dan een tijd
van 10 /<sec.
De looptijd is bij nagenoeg alle KSO’s continu en in stappen regelbaar. De
looptijd kan bij elke stand worden afgelezen. Bij de meeste KSO’s is alleen
de stappenregeling gedefinieerd en gelden de door deze regelaar aan
gegeven waarden, wanneer de continue regelaar in een bepaalde stand
(meestal rechtsom) staat.
Wanneer men van een signaal met een bepaalde frequentie een bepaald
aantal perioden zichtbaar wil maken dient de looptijd uiteraard een zeer
bepaalde waarde te hebben. Deze kan door proberen worden gevonden.
Ook kan de in te stellen looptijd worden berekend uit:
a
T =

(1)
f .b

Hierin is:
a = aantal zichtbaar te maken perioden;
f = frequentie van het signaal;
b = beeldbreedte.
Is dus de frequentie van het signaal 15 kHz, het aantal weer te geven perio
den twee en de beeldbreedte 5 cm, dan is de looptijd:
2

= 26,6 (^sec/cm)

T =

15 X 103 X 5
Bij oudere KSO-typen is niet de looptijd aangegeven, maar de frequentie
waarmee de lichtstip heen en weer gaat. Aan de hand van deze frequentie
en de ingestelde beeldbreedte kan de looptijd worden gevonden uit:
1
looptijd =

(2)

frequentie X beeldbreedte
Hierin is de tijd welke voor de terugslag nodig is, niet in rekening ge
bracht. Wanneer de frequentie is gegeven inplaats van de looptijd, volgt uit
gegeven ingangsfrequentie en aantal zichtbaar te maken perioden de in te
stellen frequentie uit:
^aign

(3)

fkso =

a
Hierin is:
fk80 = de in te stellen frequentie
f8jgn = de frequentie van het ingangssignaal
a
= het aantal zichtbaar te maken perioden
b. Synchronisatie
Synchronisatie komt tot stand, doordat een van een intern of extern signaal
afgeleide impuls de zaagtandgenerator voortijdig omschakelt. In fig.
xm. 15 is dit aangegeven. Daaruit blijkt, dat de frequentie in vrijlopende
toestand lager is dan in gesynchroniseerde toestand.
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Fig. XIII.16. a. Signaal; b. Impulsen welke van het signaal zijn afgeleid; c. Zaagtandspanning in vrijlopende en gesynchroniseerde toestand; d. Impuls 2 heeft geen invloed.
De synchronisatie is des te beter, naarmate.de procentuele afstand tussen
vrfllopende en synchroniserende toestand kleiner is. In fig. XHI.löc is dit
gebied, waarin de generator synchroniseerbaar is, gestreept aangegeven.
Arriveert een synchronisatie-impuls buiten dit gestreepte gebied, dan is er
geen synchronisatie en is de tijdbasis vrijlopend. Er ontstaat dan geen stil
staand beeld. In fig. xm. 15d is de synchronisatie getekend, waarbij twee
perioden zichtbaar worden gemaakt. De tweede impuls heeft geen invloed
op de tQdbasis-frequentie, daar zij buiten het gedeelte valt, waarin syn
chronisatie mogeljjk is.
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CJit het bovenstaande blijkt dat, wanneer men met een gegeven signaal wil
synchroniseren, de tijdbasis in vrijlopende toestand binnen bepaalde gren
zen moet liggen. Deze grenzen zijn meestal afhankelijk van de amplitude
van het signaal waarmee wordt gesynchroniseerd. De fabrikant geeft in het
algemeen de minimale waarden voor voldoende synchronisatie op. Bij in
terne synchronisatie wordt meestal de minimale beeldhoogte opgegeven
en bij externe synchronisatie de minimale waarde van het externe signaal.
De synchronisatie is des te strakker naarmate het beeld hoger is.
Met een keuzeschakelaar bepaalt men de wijze waarop wordt gesynchro
niseerd. Bij vrijwel iedere KSO kan men kiezen tussen intern —, intern +,
extern —, extern + en 50 Hz.

Fig. XIII.16. a. Beeld bij syn
chronisatie met de positieve
flank.
b. Idem met de negatieve flank.

*

Bij + synchronisatie wordt op de positief gaande flank en bij — synchro
nisatie op de negatief gaande flank van het signaal gesynchroniseerd. Bij
de weergave van een blokspanning is het schermbeeld bij de keuzeschake
laar op intern + en intern — aangegeven in fig. XIH. 16.
c. Triggeren
In getriggerde toestand is de zaagtand generator niet vrijlopend. Alleen
wanneer een triggerimpuls wordt toegevoerd, wordt éénmalig een zaag
tandvormige spanning afgegeven (fig. XHI. 5d).

FJg. XIII.17. a. Signaal en niveaulijn.
b. De afgeleide impulsen.

k_
Het moment waarop getriggerd wordt, is meestal regelbaar. M.b.v. fig.
Xm. 17 kan het principe hiervan worden begrepen. Het signaal wordt toe
gevoerd aan een impulsvormende schakeling waarvan de voorspanning
regelbaar is. Door het niveau te variëren (en te kiezen tussen de + en de
— doorgang) kan de zaagtand op elk gewenst moment worden getriggerd.
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Deze regeling wordt meestal aangeduid met trigger-level (level = niveau).
Dit is handig bij het aflezen van rasterdelen, omdat men met de niveauknop het beeld over het scherm kan verschuiven.
De overgang tussen vrijlopende en niet vrijlopende toestand wordt bij de
meeste KSO’s ingesteld met een continue regeling.
In het ene gedeelte is de tijdbasis vrijlopend en in het andere niet-vrijlopend.
Deze continue regeling wordt meestal aangegeven met stabiliteit. Triggerstabiliteit en triggerniveau worden als volgt ingesteld:
Met triggerlevel geheel linksom wordt de triggerstabiliteit zo ingesteld dat
juist geen tijdbasis wordt geschreven. Dan wordt het signaal aangesloten
en met triggerniveau het gewenste beginpunt ingesteld.
d. Vergroting van de tijdbasis
Wanneer men een periode van het signaal op het beeldscherm heeft kan
het voorkomen dat men een gedeelte van dit signaal nader wil be
kijken. Men moet dus als het ware het gehele beeld vergroten en er boven
dien voor zorgen, dat het te bekijken gedeelte juist op het beeldscherm zichbaar is. Dit is mogelijk door de versterking van de horizontale versterker
b.v. met een factor 5 te vergroten en dan met de horizontale beeldregelaar
het te bekijken stukje op het scherm te draaien. De tijdas is in dit geval dus
5 X kleiner geworden. Was hij eerst 10 /<sec/cm, dan is hij nu 2 «sec/cm.
Naast een vergroting in horizontale richting is uiteraard ook een vergro
ting in verticale richting voor de hand liggend. Bij sommige KSO’s is dit
mogelijk.
3. 3. Y- en X-versterker
De eigenschappen van een versterker worden in het algemeen d.m.v. frequentie-karakteristiek en faze-karakteristiek vastgelegd. In het nu vol
gende worden de met deze karakteristieken in verband staande en bij
KSO versterkers gebruikte, factoren besproken.
a. Afbuiggevoeligheid
De afbuiggevoeligheid geeft het verband aan tussen beeldhoogte en ingangsspanning. De afbuiggevoeligheid is de ingangsspanning waarbij de
lichtstip op het scherm zich 1 cm of één rasterdeel verplaatst. Onder één
rasterdeel wordt de afstand tussen twee voor het scherm aangebrachte
lijnen van het raster verstaan. De afbuiggevoeligheid wordt op twee manieren
aangegeven en wel als:
a. De effectieve waarde van een sinusvormige spanning welke een beeld
veroorzaakt met een hoogte (breedte) van 1 cm of één rasterdeel;
b. De top-topwaarde van een spanning, welke een beeld veroorzaakt met
een hoogte (breedte) van 1 cm of één rasterdeel. Deze definitie wordt
o.a. door Philips voor de nieuwere KSO’s gebruikt.
Is uitgegaan van de onder a. genoemde definitie, dan kan de gebruiker
door vermenigvuldiging met 2^/2 = 2,82 de waarde volgens de onder b.
genoemde definitie bepalen.
Aan de hand van de afbuiggevoeligheid kan de ingangsspanning worden
gevonden uit:
Ingangsspanning = afbuiggevoeligheid X beeldhoogte.
Afhankelijk van de ingangsspanning wordt de afbuiggevoeligheid zo in-
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gesteld, dat de uitwijking een zo gunstig mogelijke waarde heeft. De afbuiggevoeligheid van de Y-versterker is bij nagenoeg alle KSO’s continu
en in stappen regelbaar. Bij KSO’s, welke hoofdzakeiyk zijn geconstrueerd
om spanningen als functie van de ttfd weer te geven, is de horizontale afbuiggevoeligheid meestal slechts continu en ongedefinieerd regelbaar.
Voorbeeld 1
Bij een KSO met stappenregeling en continuregeling staat de stappenverzwakker in de stand 50 mV/rasterdeel en de continu-regeling in de
stand 1. De beeldhoogte van een sinusspanning bedraagt zes rasterdelen.
Bepaal de top-topwaarde en de effectieve waarde van deze spanning.
Oplossing:
Bij een beeldhoogte van zes rasterdelen is de top-topwaarde:
ingangsspanning = beeldhoogte X gevoeligheid
= 6 X 50 = 300 mVtt
De effectieve waarde is:
300
Ueff =

= 106 mV.
2,82

b. De bandbreedte
De versterking en de afbuiggevoeligheid zijn afhankelijk van de fre
quentie van het signaal. De afbuiggevoeligheid wordt opgegeven voor het
frequentiegebied waarin de gevoeligheid maximaal is. D.m.v. de band
breedte wordt aangegeven hoe de afbuiggevoeligheid afhankelijk is van
de frequentie. De bandbreedte is de afstand tussen de frequenties, waarbij
de beeldhoogte bjj constante ingangsspanning tot 70 % van het maximum
is gedaald.
AfhankelQk van de bovenste grensfrequentie kan men KSO’s onderverdelen
in LF-, HF-, VHF en UHF KSO’s. Bij VHF- en UHF KSO’s kan het signaal
vanwege de hoge frequentie niet zonder meer aan de versterker worden
toegevoerd. Men maakt daarom gebruik van de z.g. sampling-techniek,
waarop hier echter niet nader zal worden ingegaan.
Voor de lezer van dit boek z(jn LF- en HF KSO’s (meestal breedband
KSO's genoemd) het belangrijkste. Vandaar dat deze nader worden be
keken wat betreft bediening en eigenschappen.
LF KSO’s hebben een frequentiegebied met een onderste grensfrequentie
van 0... ca. 20 Hz en een bovenste grensfrequentie van ca. 50...500 kHz.
Deze KSO’s worden o.a. gebruikt in de radiotechniek en de meet- en regel
techniek.
Breedband KSO’s hebben dezelfde onderste grensfrequentie als LF KSO’s,
maar een bovenste grensfrequentie van ca. 1...30MHz.
Deze KSO’s worden gebruikt in de HF-techniek en de impulstechniek
(TV-radar-computers).
c. Ingangsimpedantie
De ingangsimpedantie van de KSO is van belang in verband met de belas
ting welke hij vormt voor de schakeling waaraan wordt gemeten.
De ingangsimpedantie wordt meestal opgegeven als de parallelschakeling
van een weerstand en een capaciteit, dus b.v. 1 M£?/25 pF. Daarbij moet
de capaciteit van de meetkabel worden opgeteld.
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d. De s t ij g t y d
Bij de versterking van impulsvormige signalen is de stijgtijd van belang,
omdat deze ons direct iets zegt omtrent de vervorming, welke de voorflank van de impuls ondervindt. De stijgtijd van de horizontale of verticale
versterker wordt bepaald bij een ingangsimpuls met een oneindig korte
stijgtyd. De stijgtijd is des te korter, naarmate de bovenste grensfrequentie
hoger ligt. Hoe hoger immers de bovenste grensfrequentie, des te meer
harmonischen worden er doorgegeven. Het verband tussen stijgtijd en
bandbreedte wordt aangegeven door:
0,35
(4)

T =

bandbreedte
Deze formule geldt alleen, wanneer de fazekarakteristiek dusdanig ge
ringe afwykingen van het lineaire verloop heeft, dat het doorschot kleiner
is dan 5 %.
By een bandbreedte van 30 MHz bedraagt de stijgtijd dus ongeveer 12 nanosec. By het meten van de stijgtijd van een versterker moeten uiteraard de
stijgtyd van generator en KSO gering zijn t.o.v. de te meten stijgtyd. Wan
neer dit met de beschikbare apparaten niet te realiseren is, kan desondanks
m.b.v. de volgende formule de stijgtyd worden bepaald:
T =

(^gemeten)2

(^kso)2

("^impuls)*

(5)

Hierin is:
T
T gemeten
"•^impuls

=
=
=
=

stygtijd van het te meten object;
de gemeten stijgtijd;
de stygtijd van de KSO;
de stijgtijd van de aan het gemeten object
toegevoerde impulsen.

e. Vertragend netwerk
Wanneer in de versterker een vertragend netwerk is opgenomen, interes
seert ons daarvan de vertragingstijd. Deze kan b.v. 0,25 //sec bedragen. By
sommige KSO’s is het mogelijk om uitwendig een vertragend netwerk aan
te sluiten.
4. BEDIENING
De resultaten welke men bij metingen met de KSO bereikt, zqn afhankelijk
van de eigenschappen van het instrument en de wyze waarop de gebruiker
deze eigenschappen weet uit te buiten. Vandaar dat we hier eerst de be
diening van een KSO in het algemeen bespreken en daarna ingaan op de
bediening van een Philips en een EICO oscilloscoop.
De eigenschappen van deze en enkele andere KSO’s zyn in tabel VIII ver
meld.
4. 1. Beeldlnstelling
De bedieningsorganen voor de beeldlnstelling zyn vrijwel by alle KSO’s
rondom de beeldbuis aangebracht.
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Verticale b e e 1 d r e g e 1 i n g
Met de verticale beeldregeling wordt het beeld in verticale richting ver
schoven. In de middenstand van deze regelaar staat het beeld meestal mid
den op het scherm.
Horizontale beeldregeling
Met de horizontale beeldregeling wordt het beeld in horizontale richting
verschoven. Vóór de aanvang van de meting wordt met de verticale en
horizontale beeldregeling de lichtstip met opgedraaide intensiteit op het
midden van het scherm gebracht. Men gaat daarbij uit van de beide rege
laars in de middenstand.
Intensiteit
De „leesbaarheid” van het beeld wordt o.a. bepaald door de intensiteit
ervan. De juiste intensiteit is afhankelijk van de lichtsterkte van de om
geving. Daarom moet de gebruiker de intensiteit naar wens kunnen rege
len. Hoe lichtsterker de omgeving is des te meer moet men de intensiteit
van het beeld vergroten. Soms is het onmogelijk om de intensiteit aan te
passen, b.v. tengevolge van reflecties van lichtbronnen. Daarom zijn de
meeste beeldbuizen voorzien van een kap, welke tot doel heeft storende
lichtinvloeden van buitenaf zoveel mogelijk tegen te gaan.
Focus
De focus of scherpte van het beeld is belangrijk i.v.m. het aflezen van rasterdelen en het waarnemen van details in het beeld.
De focus van het beeld is afhankelijk van de intensiteit. Daarom is ook de
focus instelbaar. De focusinstelling vindt plaats na de intensiteitsinstelllng
en wel als volgt:
Horizontale en verticale afbuiging worden uitgeschakeld, zodat op het
scherm een lichtende cirkel verschijnt. Deze cirkel wordt nu op minimale
diameter ingesteld. De focus kan ook worden ingesteld aan de hand van
het totale beeld. Dat is echter minder nauwkeurig, wat meestal geen be
zwaar is.
Astigmatisme
Sommige KSO’s hebben aan de voorzijde een schroefinstelling, waarbij
astigmatisme staat vermeld. Met deze instelling wordt bij afwezigheid
van horizontale en verticale afbuiging de op het scherm verschijnende stip
cirkelvormig gemaakt.
Daarna wordt de focus ingesteld. BQ deze wijze van instelling heeft men
over het gehele scherm een scherp beeld.
4. 2. Verticale afbuiging
Op de verticale klemmen wordt het weer te geven signaal aangesloten. Om
een bepaalde uitwijking op het scherm te verkrijgen moet de versterking
van de verticaalversterker aan de ingangsspanning worden aangepast.
Daartoe is de verticaal-versterker voorzien van een geijkte continu verzwakker en een in stappen uitgevoerde verzwakker, welke uiteraard
eveneens geijkt is. M.b.v. de verzwakkerstanden en de uitslag op het scherm
kan op deze wijze de waarde van het ingangssignaal worden berekend. Om
zo nauwkeurig mogelijk te kunnen meten, bezitten de meeste KSO’s een
ijkspanning. Deze wordt in de stand callibreren op de ingang van de ver-
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TABEL VIII
VERTICALE
BANDBREEDTE
(-3 dB)

TYPE

PHILIPS
GC1 5606

10

0...200 kHz
3 Hz..200 kHz
0...14 BHz
1 Hz... 1*4 HHz

PHILIPS
GR 5603

13

PHILIPS
GH 5601

10

0...5 HHz
3 Hz...5 HHz

HEATHKIT
0-12 S

13

0...5 MHz
3 Hz...5 DHz

GEVOELIGH.

REGELING

10 mVtt/cm
. .50 Vtt/w

12 stoppen
(♦ 3 %)
en continu

50 mVtt/pm

7 stappen .

...5 Vtt/cn>

(♦ 3 S)
en continu

0,1 Vu/cm
...5 Vtt/cm
30 mVtt/cm
200 Vtt/cm

6 stappen
(♦ 3 %)
en continu
3 stappen
en continu

VERSTERKER

INGANGSIflP.

STIJG-

TIX

i nsi/
50...20 pF
1 nSl/
22 pF

0,5 nSi/
35 pF

25 nsac

HORIZONTALE
INGANG

460

13

25 mV/inch
0...<4,5 HHz
1 Hz...«4,5 FHzj 25 V/inch

<4 stappen
en continu

3 nJl/
35
6 nil/

pF

100 kil/30 pF
1,1 Plil/5 pF

asymm.
symro.

Z. Vtt..l,0 FWz
l* 1 Vz. .2 PlHz

5 Vtt/cm

400 nüT

1 V/cm

75 noec

asymm.

80 nsec

asymm.

asymm.
symm.

«400

60 nsec

80 nsec

asymm.

200

(±iy .300

lv«te

4 7 pF

EICO

1 Vtt/cm
10 Vtt/cm

*»0 «vj
k 1 f 300

2,7 nil/

21 pF
3,3 r\SL/

INGANGSIHP.

asymm.

^

(45)) kHz

kHz

kHz

VERST ERKER

GEVOELIGH.

VERGROTING

x 5

1 Vtt/cm

X 1, x 2, X 5
1 nil/35 pF

ook continu
reg. tot x 5

TIJOBASISGENERA TOR
LOOPTIX
TRIGGER/
TRIGGER
REG
(FREQ.)
SYf.'C
GEVOELIGH.
0,2 /jsec/cm
... 1 sec/cm
(♦ 3 %)

0,2 /jsec/cm
...1 sec/cm

1B
st.

int. 4 A ext. ♦ 4 50 Hz

int. 5 nua
ext. 1 V

21

int. ♦ 4 ext. ♦ 4 50 Hz 44-

lnt. 5 mm
ext. 1 V
5 Hz 2 fWz

int. 44ext. 4450 Hz 44-

int. 5 mm
5 Hz 1 FHz
ext. 1 V

st.

100 kfi/30 pF
1,1 Plil/5 pF

x 1, x 5 (int

0,5 /usec/cm

efb.) continu
(ext. afO.)

..200 nsec/
c" (♦ 3 %)

100 <nVtt/
cm
continu

<«,9 nJl/30 pF

x 1,5

10 Hz...
500 kHz

600 mV/
inch

5 M51/35 pF

x 2

10 Hz...
100 kHz

4
St.

int. 44extern
50 Hz

5 Flü/23 pF

x 2

10 Hz...
100 kHz

4
st.

int. 44extern
50 Hz

10 V/cm
continu

18
st.

int. 44ext. 4
50 Hz 4

20 pF
PACO
S 55

13

0...4.5 IHHz
1 Hz..4,5 flHz

25 mV/inch
25 V/inch

4 stappan
en continu

1,5 nil/
33 pF

ticaal-versterker aangesloten. Met de continue verzwakker rechtsom wordt
nu de beeldhoogte d.m.v. een schroefinstelling juist ingesteld. Is de ijkspanning 1V, dan moet de beeldhoogte in de stand 1 V/cm dus 1 cm zijn.

“te

600 mV/
inch

lichtende punten op het scherm ontstaan. De afstand tussen deze punten is
in stappen instelbaar.
5. BEDIENING GM 5601

4. 3. Horizontale afbuiging
De knoppen, welke men voor de juiste afbuiging in horizontale richting
moet bedienen, zijn meestal:
a. Keuzeknop waarmee men het afbuigsignaal kiest. Dit kan zijn zaagtandspanning (intern), netspanning (intern), of een extern (horizontale in
gang) toegevoerd signaal.
b. Keuzeknop waarmee men bij afbuiging met een zaagtandspanning het
synchronisatiesignaal kiest. Dit kan zijn intern +, intern—, extern+,
extern — of 50 Hz. Bij externe synchronisatie wordt gesynchroniseerd met
het aan de synchronisatie-ingang toegevoerde signaal. Bij enkele KSO’s
b.v. de oudere Philips typen, wordt met één knop de soort afbuiging en de
synchronisatie gekozen.
De sterkte van het synchronisatiesignaal is instelbaar. In getriggerde toe
stand wordt het triggerpunt ingesteld met triggerlevel. De triggerstabiliteit
is eerst zo ingesteld, dat de zaagtandgenerator nog niet vrijlopend is (zie
par. 3. 2c).
c. Knoppen voor de looptijd. De looptijd of de frequentie van de opgewekte
zaagtand is zowel in stappen, als continu instelbaar.
d. Knoppen voor de beeldbreedte. De beeldbreedte is meestal slechts con
tinu regelbaar. In KSO’s met gelijkwaardige X- en Y-versterkers is de afbuiggevoeligheid in stappen en continu instelbaar.
4. 4. Intensiteitsmodulatie
In het voorgaande werd de afbuiging van de elektronenstraal in horizon
tale en verticale richting besproken. Een verdere informatie kan men toe
voegen door de intensiteit van de straal in een bepaald ritme te variëren
(Z-modulatle).
In impuls-KSO’s wordt inwendig een piekspanning opgewekt waardoor op-
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5. 1. Algemeen
Uit het vooraanzicht (fig. XIII. 18) blflkt dat de regelaars voor de beeldinstelling R2 t/m R5 en Rn rechts van de beeldbuis z^n geplaatst
(„ASTIGM” „VERT” „HOR” „INTENS” en „FOCUS”).
Skz-

R»
Skj-

*r

«y,-

B-y*,-

!
Fig. XIII.18.
Philips
KSO GM 6601

bl>b—’

De regelaars en ingangsbus voor de Y-versterker zijn links onder de beeld
buis geplaatst en aangeduid met „VERT AMPL”. De versterking is con
tinu met R7 (rode knop) en in stappen met Sk2 (zwarte knop) regelbaar.
Met de rode knop rechtsom gelden de met de zwarte knop ingestelde afbuiggevoeligheden. Met een tuimelschakelaar wordt in de stand <>g de ge
lijkspanning geblokkeerd. De spanning wordt aangesloten op Bu7.
De horizontale afbuiging wordt ingesteld met zeven regelaars, aangegeven
met „HOR. DEFL” „TRIGG” en „ - ”.
Met de zwarte knop Sk» onder „HOR. DEFL” wordt gekozen uit afbui
ging door:
a. een inwendig opgewekte zaagtandspanning;
b. een uitwendig aan Bu0 of Bu7 toegevoerde spanning;
c. 50 Hz wisselspanning.
Met de rode knop Sk^/Rs onder „HOR. DEFL” wordt in de standen extern
en 50 Hz de beeldbreedte geregeld.
In de stand „ ” van de zwarte knop gelden in de stand „CAL” de aan
gegeven looptijden.
In de stand „5 X” wordt het beeld 5 X vergroot en z(jn de looptijden
5 X kleiner.
5. 2. Het zichtbaar malcen van een spanningsvorm
Eerste instelling
Zet alle knoppen in de in fig. XIII. 38 aangegeven stand. Draai Ri0 (rode
knop) rechtsom, tot de tijdbasislijn verschijnt. Zet de lijn midden op het
scherm m.b.v. de knoppen „HOR” en „VERT”. Stel de beeldhelderheid en
de beeldscherpte in met de knoppen „INTENS”, „FOCUS” en „ASTIGM”.
B(j het zichtbaar maken van een spanningsvorm kunnen deze knoppen
naar behoefte worden bijgesteld. Stilstaande beelden die gedurende lange
tijd met grote helderheid op het scherm staan, kunnen het scherm blijvend
beschadigen.
Tfldbasis intern getriggerd
Zet Sk6 in de stand „+HF” of „—HF”. Gebruik de standen „H- LF" en
„—LF” alleen bij lage frequenties (< ca. 30 Hz). Bij zeer lage frequenties
moet externe triggering worden toegepast (0...1 Hz).
Maak de tijdbasislijn zichtbaar zoals hiervoor beschreven.
Zet Sk5 in de gewenste stand.
Sluit de te onderzoeken spanning aan op Bu7 en stel de beeldhoogte op de
gewenste waarde in met Sk2 en R7.
Stel met Sk7 en Skg ongeveer de gewenste looptijd in.
Draai Ri0 (rode knop) linksom tot het beeld juist verdwijnt (Rg staat nog
steeds linksom).
Draai nu Rg rechtsom tot de tijdbasis start en het beeld weer zichtbaar
wordt. Rg kan nu verder worden ingesteld tot de tijdbasis op het gewenste
niveau van de te onderzoeken spanning start.
Stel, indien nodig, de looptijd verder in met Sk7 en Sk8.
Regel, indien nodig, Rg en/of Ri0 bij. Indien gewenst, kan nu met Sk-i/Rs
het beeld in horizontale richting worden vergroot.
Tijdbasis extern getriggerd
Sluit de externe triggerspanning aan op Bu4/Skg. Zodra een steker in deze
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bus wordt gestoken, wordt de interne triggerspanning afgeschakeld en de
externe met de ingang van de trigger-impulsvormer verbonden. Voor triggeren met frequenties boven ca. 30 Hz moet Skö in de stand „+ HF” of
„—HF” worden gezet. Als Sk0 in de stand „ + LF” of „—LF” staat is het
ingangscircuit voor de externe triggerspanning gelflkspanningsgekoppeld
en kan met zeer lage frequenties of met gelijkspanning worden getriggerd.
Heeft in dit geval de externe wisselspanning een te grote gelijkspanningscomponent, dan moet, om een goede niveauregeling mogehjk te maken, in
serie met het ingangscircuit een blokkeercondensator met voldoende capa
citeit worden geschakeld. Handel verder zoals beschreven onder „tijdbasls
intern getriggerd”.
Tijdbasis intern getriggerd met een spanning
met de netfrequentie
Zet Sk0 in de stand „+ 50 Hz” of „—50 Hz”. Handel verder zoals beschre
ven onder „tijdbasis intern getriggerd”.
Met de keuzeschakelaar Sk0 onder „TRIGG” wordt gekozen uit het soort
triggering. Bij externe triggering wordt de spanning aangesloten op Eu*
„EXT. TRIGG”.
Met de rode knop Ri0 onder „LEVEL” wordt het triggerniveau bepaald.
Met de zwarte knop Rö onder „STAB” wordt de tijdbasisgenerator met RiU
linksom in getriggerde toestand ingesteld.
De looptijd wordt met de knoppen Sk7 (zwart) en Sk8 (rood) in stappen
geregeld. De looptijd is gelijk aan het produkt van beide instellingen. De
looptijd is alleen nauwkeurig wanneer Sk4/R8 in de stand „CALL" of in
de stand „5 X” staat. In de stand „5 X” is de looptijd 5 X kleiner dan uit
de standen Sk7 en Sk8 volgt.
Tenslotte kan aan de onderzijde van Bu3 een ijkspanning van 400 mVtt wor
den afgenomen. Hiermee wordt de afbuiggevoeligheid gecontroleerd. Op
Bua staat een zaagtandspanning van 45 V. Daarmee wordt de verzwakker
meetkop gelineariseerd.
5. 3. Tijdmeting
De looptijd per cm kan worden bepaald uit de stand van Sk7 en Sk8. Als
het beeld in horizontale richting 5 X is vergroot, is de looptijd per cm 5 X
kleiner dan door deze knoppen is aangegeven.
Voorbeeld:
Bij de in fig. Xin. 18 getekende stand van de knoppen is de looptijd per cm
50 X 1 /(sec/cm = 50 /<sec/cm. Als nu het beeld in horizontale richting
5 X wordt vergroot, dan wordt de looptijd 50 : 5 = 10 /<sec/cm.
5. 4. Spanningsmeting
Als R7 in de stand „CAL” staat kan de grootte van de spanning die op
Bux is aangesloten, direct uit de beeldhoogte en de stand van de stappenverzwakker Sk-> worden bepaald.
5. 5. Horizontale afbuiging met een externe spanning
In de stand „EXT” van Sk3 is de tijdbasisgenerator uitgeschakeld. Zowel
verticale als horizontale afbuiging kan dan geschieden met een externe
spanning, zodat b.v. frequentiemetingen m.b.v. Lissajous-figuren kunnen
worden uitgevoerd. De externe spanning voor horizontale afbuiging wordt

127

■I

aangesloten op Bu0 of Bu7. De horizontale amplitude kan met de continuregelaar Sk4/R8 worden gevarieerd.
5. 6. Horizontale afbuiging met een interne sinusvormige spanning
met de netfrequentie
Zet hiertoe Sk3 in de stand „50 Hz”. De horizontale amplitude kan met de
continuregelaar Sk4/R8 worden gevarieerd. De tijdbasisgenerator is, even
als in de stand „EXT”, uitgeschakeld. Deze instelling kan worden gebruikt
bij het opnemen van doorlaatkrommen m.b.v. een wobbelgenerator.
5. 7. Horizontale vergroting
Bij gebruik van de interne tjjdbasisspanning kan het beeld in horizontale
richting worden vergroot met het schakelaargedeelte van de rode knop
Sk-i/Rs. Als deze knop geheel linksom staat is de vergroting 5 X. Wordt
de knop rechtsom gedraaid, zodat de schakelaar omschakelt, dan is de
vergroting 1 X. Als Sk3 in de stand „EXT” of „50 Hz” staat, kan met het
potentiometergedeelte van de rode knop de horizontale amplitude worden ge
regeld. De stand „CAL” heeft nu geen betekenis.
5. 8. Helderheidsmodulatie (elektrisch)
De voor helderheidsmodulatie vereiste spanning moet worden aangesloten
op de bus „Z-MOD” aan de achterzijde van het apparaat. Deze spanning
moet ca. 30 V zijn. Als er in deze bus alleen een steker wordt gestoken, dan
wordt de elektronenstraal onderdrukt (en dus het beeld onzichtbaar).
Wordt daarna deze steker met het chassis verbonden, dan verschijnt het
beeld weer.
5. 9. Gebruik van de verzwakker-meetkop
De ingangsimpedantie van de verzwakker-meetkop is aanmerkelijk groter
dan die van de versterker zelf. Als de te onderzoeken spanning groot ge
noeg is, is het daarom vooral bij hoge frequenties aan te bevelen deze meetkop te gebruiken. De door de meetkop veroorzaakte verzwakking is nauw
keurig 10 X. De trimmer in de meetkop is bij aflevering zo ingesteld, dat
de verzwakking frequentie-onafhankelijk is.
5. 10. Gebruik van de ijkspanning
M.b.v. de ijkspanning kan de verticale afbuigingsfactor als volgt worden
geijkt: Zet R7 geheel rechtsom. Zet Sk2 in de stand „0,1”. Zet Sk5 naar
boven. Verbindt Bu3 met Bui. Maak de spanning zichtbaar zoals beschre
ven onder „tijdbasis intern getriggerd”. De beeldhoogte moet nu precies
4 cm z(jn. Is dit niet het geval, dan moet de instelpotmeter aan de linker
zijkant van de KSO worden bijgesteld, tot de beeldhoogte 4 cm is.
6. BEDIENING EICO 460
Bij het bekijken van het vooraanzicht (afb. XIII. 19) valt het grote beeld
scherm (5" diameter) op. De knoppen voor de beeldinstelling zijn rondom
het beeldscherm geplaatst.
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Afb. XIII.14a. (blz. 116)
KSO-cameracombinatie
PM 9300 voor het foto
graferen van oscillogrammen (Philips).

Afb. XIII.19. (blz. 128) Eico KSO
type 460 (Electronic Import,
Arnhem).

Afb. XIV.2. (blz. 157) Rechthoekspanning met tijdmarkering, ont
staan door RC-lid met grote tijd
constante.
Afb. XIV.3. (blz. 157) Een plotse
linge spanningstoename over een
RC-netwerkje met relatief kleine
tijdconstante doet de condensator
opladen volgens de onderste
kromme.
Afb. XIV.5. (blz. 158) Vier ver
schijnselen. volgens de meetopstel
ling van fig. XIV.4. weergegeven met
een enkelvoudige KSO en drie elek
tronische schakelaars.
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Dit zijn achtereenvolgens „INTENSITY” (intensiteit), „FOCUS” „V.POS”
(verticaal) en „H.POS” (horizontaal). Het apparaat wordt ingeschakeld
met de knop midden onder. Hiermee stelt men ook de sterkte van de rasterverlichting in. De knoppen en ingangsbussen voor de verticale afbuiging
zijn aan de linkerzijde aangebracht.
Met de knop „VERT. ATTENUATOR” wordt de verzwakking in stappen
geregeld. In de drie linker standen (AC) wordt de gelijkspanning geblok
keerd, in de drie rechterstanden (DC) wordt de gelijkspanning doorge
geven. In de middenstand, aangeduid met „CAL”, wordt inwendig aan de
verticale versterker een sinusspanning toegevoerd van 400 mVtt.
In deze stand wordt met de knop „VERT.GAIN” de beeldhoogte op vier
rasterdelen ingesteld. De afbuiggevoeligheid is dan 100 mVtt per rasterdeel.
De drie onderste bussen vormen de ingang van de verticale versterker.
Tussen de beide bovenste wordt de KSO symmetrisch gestuurd. Wordt de
middelste met de onderste doorverbonden, dan is de sturing asymmetrisch.
Op de bus „Z-AXIS” wordt de elektronenstraal in intensiteit gemoduleerd.
De knoppen en bussen voor de horizontale afbuiging zijn aan de rechter
kant geplaatst. De „HOR.SELECTOR” bepaalt, waarmee horizontaal wordt
afgebogen en tevens waarmee wordt gesynchroniseerd. In de vier linkerstanden wordt met de inwendig opgewekte zaagtand afgebogen. De syn
chronisatie heeft in de opeenvolgende standen plaats met 50 Hz vanaf de
voeding, extern toegevoerd aan de bus „EXT. SYNCHR.” en „+" en „—
In de standen „ + ” en „—” wordt met de positieve of negatieve flank van
het verticale signaal gesynchroniseerd. In stand 5 wordt afgebogen met
50 Hz uit de voeding. De faze van deze spanning is regelbaar met de knop
„PHASING”. Deze regeling is nodig in meetopstellingen met wobbulatoren, welke met de netfrequentie worden gewobbeld.
In stand 6 wordt met een extern signaal afgebogen. Dit wordt toegevoerd
aan de bus „HOR. INPUT”.
Met de knop „HOR. GAIN” wordt de beeldbreedte ingesteld. De frequentie
van de inwendig opgewekte zaagtandspanning is in stappen met „SWEEP
SELECTOR” en continu met „SWEEP VERNIER” regelbaar.
In de stand „EXT. CAP” is de zaagtandfrequentie afhankelijk van een
op bus „EXT. CAP” aangesloten condensator.
De beide rechterstanden van de „SWEEP SELECTOR” worden bij me
tingen aan TV toestellen gebruikt.
Van de horizontale en verticale afbuigspanningen van resp. 50 Hz en
15625 Hz komen in de standen V en H twee perioden op hét scherm.
7. SCHEMABESPREKING VAN DE OSCILLOSCOOP
7. 1. De beeldbuisschakeling
a. Opbouw
De opbouw van een eenvoudige elektrostatische KSB is in fig. XHI. 20 ge
tekend. Het elektrodensysteem van deze z.g. triode wordt gevormd door:
a.
b.
c.
d.
e.

Een indirect verhitte katode (k);
Het stuurrooster, de z.g. Wehneltcylinder (gi);
De anode (a2);
Het scherm;
De focusseeranode (aj). Deze is tussen anode en stuurrooster geplaatst.
Deze elektrode zorgt tezamen met de anode voor de focussering.
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grafietlaag
verticale
deflectie
platen pv
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horizontale
deflectie
platep ph

Fig. XIII.20. Opbouw van de katodestraalbuis
Bij de meeste buizen is tussen focusseerelektrode en stuurrooster nog een
elektrode geplaatst, welke schermrooster wordt genoemd en meestal met
de anode is verbonden.
Voor de afbuiging van de straal zijn achter de anode twee paar loodrecht
op elkaar staande afbuigplaten aangebracht, waardoor een X-Y coördi
natensysteem wordt gevormd. Het weer te geven signaal wordt meestal
op het dichtst bij de anode liggende platenpaar aangesloten, daar dit de
grootste gevoeligheid bezit.
Vh

Va
Va

Flg. XIII.21.. Normale ligging
van de grafietlaag.

Fig. XIII.22. De grafietlaag bü
toepassing van naversnelling.

Om de helderheid op te voeren wordt soms aan de elektronen na het pas
seren van de afbuigplaten een naversnelling gegeven. De naversnellingsspanning wordt dan aan een gedeelte van de grafietlaag gelegd, die anders
in z’n geheel met de anode is verbonden. De toevoer voor de naversnellingsspanning zit direct in de nabijheid van deze grafietlaag. Fig. xm. 21 en
22 geven aan hoe de constructie in beide gevallen is.
b. Voedingsspanningen
De spanningen van de verschillende elektroden t.o.v. de katode bedragen,
wanneer de spanning van anode t.o.v. katode Va wordt genoemd:
Roostervoorspanning (instelling van de helderheid)
Roostersperspanning ...................................................
Schermroosterspanning (wanneer het schermroos
ter niet met de anode is doorverbonden) ...................
Focusseerspanning (instelling van de scherpte) ...
Naversnellingsspanning ...............................................

—Vgi 0...0.08 Va
—Vgl 0,02...0,04 Va
0,1...0,2 Va
Vg3 0,1...0,5 Va
Vn 0,8...4 Va

De afbuigplaten dienen dezelfde potentiaal als de anode te hebben. Om
roosterstroom te voorkomen mag de roosterpotentiaal niet hoger zijn dan
—IV.
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De spanningen voor de verschillende elektroden worden meestal m.b.v. een
spanningsdeler, die tussen anode en katode is aangesloten, opgewekt. Deze
spanningsdeler wordt van een dusdanige waarde gekozen, dat de stroom
door de deler ca. 1 mA bedraagt. Dan hebben elektrodenstroomveranderingen geen spanningsveranderingen tot gevolg, wat bij een hoogohmige
deler wel het geval is.
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c. Afbuigplaten
Wanneer de afbuigplaten symmetrisch worden gestuurd zal de gemiddelde
potentiaal t.o.v. de anode niet variëren en geen helderheidsmodulatie op
treden. Bij asymmetrische sturing bestaat de mogelijkheid dat dit wel het
geval is. Bovendien kan bij asymmetrische sturing, waarbij dus één plaat
is geaard, trapeziumvervorming optreden. Bij veel nieuwe typen kan echter
zonder bezwaar asymmetrische sturing worden toegepast, zonder dat dit
een merkbare vervorming veroorzaakt. Het voordeel hiervan is dat men
met één eindbuis uitkomt, wanneer deze tenminste het voor een voldoende
uitwijking vereiste signaal kan leveren. De gevoeligheid van de afbuig
platen wordt uitgedrukt in V/cm. Dit is het spanningsverschil tussen de
platen dat nodig is om een uitwijking van 1 cm te veroorzaken.
d. Speciale uivoeringen
Er worden ook KSB’s in de handel gebracht die dubbel, drievoudig, enz. zijn
uitgevoerd, maar die één scherm hebben. Daardoor kunnen onafhankelijk
van elkaar meerdere signalen op het scherm worden afgebeeld en ver
geleken.
Ook worden er typen geleverd, waarvan de afbuigplaten niet loodrecht op
elkaar staan, maar b.v. een hoek van 60° vormen, waardoor andere gra
fische voorstellingen ontstaan. Voor de amateur en de kleine servicewerkplaats zullen deze buizen waarschijnlijk niet in aanmerking komen.
Bovendien zijn er z.g. elektronische omschakelaars, met behulp waarvan
met een enkele beeldbuis tegelijkertijd meer dan één verschijnsel zichtbaar
kan worden gemaakt.
In tabel IX zijn de eigenschappen en gegevens van enkele veel voor
komende KSB’s vermeld. De gevoeligheid is uitgedrukt in V/cm.
TABEL IX

TYPE
0G4-1
0G4-2
DG7-1
0G7-2
0G7-3
0G7-4
0G7-31
0G7-32
0G7-52A
0G7-74
OG13-32

01 AM. LENGTE
(cm)
(cm)
4,A
16

Uf

Val

Ua2

(V)
6,3

(fl)
0,31

(V)
300

(V)
800

va
(U)

AFKNIJPSPANNING
(V)
50

GEVOELIGHEID
BINNEN BUITEN
PLATEN PLATEN
40

62,5

7.1

16

4

1

350

800

30

45,4

71.4

7.1

16

6,3

0,45

300

800

50

38.5

62,5

7
7.1
7,6
7.6

17
17

6.3
6,3

0.3
0.3

6.3
4

150
640

500
2000

100
47

37.5

0,3
0,3
0.6

23,3
25
28,5
8

35.7
40

6.3
6.3

500
500
800

90
90

17,5
30

120
120
125

90
100

18,1
17.5

19

6,3

VCR97

13,3
15

2AP1

5

1
0,6

200
125

1000

450 '2000
500

15...45

39

37
15
22,2
33
46
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7. 2. De voeding van de beeldbuis
a. Anodespannlng
De belangrijkste factor bij het ontwerpen van het voedingsgedeelte is de
anodespanning. Bij de keuze van deze spanning in het toegelaten spanningsgebied zijn de volgende overwegingen van belang:
a. Met stijgende anodespanning neemt de helderheid toe;
b. Met stijgende anodespanning daalt de afbuiggevoeligheid.
Hieruit volgt dus dat men de anodespanning zo hoog zal kiezen als i.v.m.
de afbuiggevoeligheid mogelijk is.
b. Keuze aardpunt
In principe doet het er niet toe welk punt van het elektrodensysteem wordt
geaard, indien er maar voor wordt gezorgd, dat de spanningsverhoudingen
tussen de elektroden gehandhaafd blijven.
Daar de afbuigplaten dezelfde potentiaal als de anode dienen te hebben, is
het uit constructief oogpunt, vooral bij hoge spanningen, voor de hand
liggend de anode te aarden en dus aan de katode een hoge negatieve span*
ning te leggen. Men treft echter ook veel schakelingen aan, vooral bij
buizen met lage anodespanning, waar de katode wordt geaard. Tussen
anode en afbuigplaten is dan een verbinding aangebracht, waardoor de
platen dezelfde potentiaal hebben als de anode. Er dient echter wel zodanig
ontkoppeld te worden, dat de wisselspanning die op de afbuigplaten staat,
niet op de anode terecht komt, daar dan o.a. helderheidsmodulatie optreedt.
c. Geiykrichtschakellngen
Vanwege de lage stroom worden hoofdzakelijk enkelfazige gelijkrichters
gebruikt. Wanneer de door de transformator geleverde spanning te laag is
wordt spanningsverdubbeling toegepast. Fig. XIII. 23 en 24 geven de principeschakelingen.

U*ff =r=

M

Fig. XIII.23. Vanwege de geringe
opgenomen stroom is enkelfazige gey lijkrichting voldoende.
Fig. XIII.24. Spanningsverdubbeling.

2V-

lhV\-l

Vanwege de geringe stroom die wordt afgenomen, geldt voor enkelfazige
gelijkrichting:
V = 1,25...1,1 X Uef(
Bij spanningsverdubbeling wordt de uitgangsspanning:
2V = 2,5...2,2 X Ueff
Ueff is de effectieve waarde van de spanning over de secundaire van de
transformator. De anodespanning moet goed zfln afgevlakt om helderheids
modulatie te voorkomen. De rimpelspanning moet kleiner zijn dan % % van
de aan de anode toegevoerde spanning. Met behulp van RC-filters is dit
vanwege de geringe opgenomen stroom gemakkelflk te bereiken.
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d. Spannlngsdeler
Zoals reeds opgemerkt worden de spanningen voor de andere elektroden
door deling van de anodespanning verkregen. Fig. XIII. 25 geeft hiervan het
principeschema. De spanningen voor de focusseeranode en het stuurrooster
worden regelbaar uitgevoerd, om de scherpte en de helderheid van het beeld
in te kunnen stellen.

i

i

!

;
scherpte

Fig. XIII.25. De wijze waarop de spannin
gen voor de verschillende elektroden door
deling van de voedingsspanning worden
verkregen.

nelderhcid

e. Verschuiving van het beeld
Meestal is het gewenst het beeld in horizontale en verticale richting te
kunnen verschuiven. Om de gemiddelde spanning t.o.v. de anode niet te
wijzigen wordt dan aan de platen een gelijke, doch tegengesteld gerichte
spanning toegevoerd, die met de schakeling van fig. XHE. 26 wordt ver
kregen. De potentiometers Ria.b zitten op één as. In de middensand zijn
de aan de afbuigplaten toegevoerde spanningen gelijk aan de spanning die
aan de anode wordt gegeven.

50*

n

TT |
Fig. xm.26. De schake
ling waarmee de gemid
delde spanning constant
wordt gehouden.

f. Eenvoudige voeding voor DG7-31 of DG7-82
Fig. xm. 27 geeft het schema van een eenvoudige voeding voor deze KSB’s,
die uitstekend geschikt zijn om door amateurs te worden gebruikt. De
katode is geaard en de afbuigplaten krijgen een gelijkspanning toegevoerd,
die gelijk is aan de gelijkspanning op de anode. Door twee enkelfazig ge-
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Ujkgerichte spanningen in serie te schakelen, wordt een hoogspanning van
ca. 600 V opgewekt. Met Pi wordt de helderheid van het beeld ingesteld en
met Po de scherpte. De weerstanden van 5 M£ zijn de reeds genoemde
scheidingsweerstanden.
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Fig. XIII.27. Eenvoudige
voeding voor kleine katodestraalbuis.

Al met al dus een zeer eenvoudige voeding, die geen bijzondere moeilijk
heden zal geven en zeer goedkoop van uitvoering kan zijn. Een verschui
ving van het beeld is met deze schakeling niet mogelijk.
g. Voeding met beeldverschuiving
Pig. xm.28 geeft een schema voor de onder 2.f. genoemde buizen, waar
mee wél een verschuiving van het beeld mogelijk is. De vereiste hoogspan
ning wordt verkregen door de gelijkgerichte spanning van een extra secun
daire wikkeling in serie te schakelen met de spanning die voor de voeding
van versterkers en zaagtandgedeelte wordt gebruikt. Op deze wijze wordt
een spanning van ca. 600 V verkregen.
helderheids
modulatie
E300C30

lOOk

7

JSm
•20V

<

:

?
50//

50//

X

2U
\330k

Flg. XIII.28. Voeding voor kleine
katodestraalbuis. waarbij beeldver
schuiving mogelijk Is.
De beide weerstanden, parallel aan
P}, zijn elk 600 kQ.
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P2

focus

intensiteit

Helderheid en scherpte worden met Pa resp. P2 ingesteld. Met P3 kan het
beeld in horizontale richting worden verschoven. De verschuiving in verti
cale richting heeft met P4a en P4b plaats. Deze potmeters zitten op één as
en worden tegengesteld aangesloten waardoor de aan de verticale afbuigplaten toegevoerde gelijkspanning tegengesteld verloopt. Daardoor blijft
de gemiddelde gelijkspanning t.o.v. de anode constant. Regeling van de
spanning op de platen voor de horizontale afbuiging op dezelfde wijze is
niet nodig.
h. Voeding voor VCR97
Fig. Xm. 29 geeft het schema voor de voeding van een VCR97 en buizen die
een hogere voedingsspanning vereisen. Er wordt spanningsverdubbeling
toegepast van de over de gehele secundaire staande spanning.
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Fig. XIII.29. Voeding voor grote katodestraalbuis, b.v. VCR97.
7. 3. De tydbasisschakeling
a. Eigenschappen
De eisen die aan een zaagtandgenerator worden gesteld hebben betrekking
op vorm, amplitude en frequentie van de op te wekken zaagtand.

t

Fig. XIII.30. De ideale zaagtandvorm.

De ideale zaagtandvorm is in fig. XHI. 30 aangegeven. De spanning dient
lineair met de tfld toe te nemen en in een zeer korte t$jd weer terug te
vallen. De vereiste uitgangsspanning kan als volgt worden berekend:
Wanneer de gevoeligheid van de beeldbuis 40 V/cm bedraagt (b.v. een
DG7-32) en de schermbreedte bedraagt 7 cm, dan zal de elektronenstraal
door een spanningsvariatie van 280 V van het ene uiteinde van het scherm
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naar het andere gaan. De amplitude van de zaagtandspanning zal dus
140 V moeten bedragen, wanneer de rustinstelling van de vlek op het mid
den van het scherm is gelegen.
Wanneer de afgegeven spanning te klein is, wordt een horizontale verster
ker Ingeschakeld, welke uiteraard niet mag worden overstuurd.
Het frequentiegebied van de zaagtandgenerator is afhankelijk van de fre
quenties die de weer te geven spanningen hebben. Om een duidelijk beeld
te krijgen zal de zaagtandfrequentie, afhankelijk van de schermdiameter,
groter dan 1/10 van de slgnaalfrequentie dienen te zijn. De maximum
signaalfrequentie bepaalt dus de maximum zaagtandfrequentie. De mini
mum zaagtandfrequentie wordt door de minimum signaalfrequentie be
paald. Voor een duidelijke waarneming moet het mogelijk zijn minstens
één periode weer te geven. Daaruit volgt dat de minimum zaagtandfrequen
tie kleiner dan of gelijk dient te zijn aan de weer te geven signaalfrequentie.
Om een stilstaand beeld te waarborgen is bovendien de mogelijkheid tot
synchronisatie van de zaagtand gewenst.
b. Zaagtandgeneratoren
De meest in gebruik zijnde zaagtandgenerator voor oscilloscopen is de
Miller-transitron, welke hier zal worden besproken.
Fig. XIII. 31a geeft de principeschakeling. Uit fig. XIII. 31b zijn de span
ningen, die op de verschillende punten staan, af te lezen. Daaruit blijkt dat
de anodespanning zaagtandvormig verloopt.

«♦JOCV

Va

f-U—

Fig. XIII.31
a. Principe van de
Miller-transitron.
b. De verschillende
elektroden,
spanningen.

X

Verder is het verloop van de schermroosterspanning interessant. Deze heeft
een blokvormig karakter en gaat negatief gedurende de terugslag van de
zaagtandspanning op de anode. Door deze spanning dus aan het stuurrooster toe te voeren heeft men de mogelijkheid gedurende de terugslag
van de elektronenstraal deze te onderdrukken. Door de negatieve impuls
wordt de KSB immers afgeknepen.
Fig. XX. 32 geeft de gehele schakeling. In de schakeling is een EF50 opge
nomen, maar vanzelfsprekend kunnen ook overeenkomstige nieuwere huis
typen worden toegepast, b.v. de EF80. De opgewekte zaagtandspanning
wordt wat amplitude betreft geregeld door de in de anodeleiding opge
nomen potmeter P2. De aan het vangrooster toegevoerde synchronisatie-
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:

spanning bepaalt het begin van de zaagtand. De frequentie is regelbaar
met Pi in de volgende gebieden:
Stand 1 25...500 Hz;
stand 2 500 Hz...10 kHz;
stand 3 10...200 kHz.

/>; SM

tOOk

P2
SOk

50fc
0.02/Jit

sblscnr—
EFSO.
50

Fig. XIII.32
Miller-transltronschakeling
met BF60.
synchronisatie

Fflnregeling van de frequentie kan worden verkregen door de potentiometer van 5 UIQ te ver.delen in een vaste weerstand van b.v. 3 M.Q en een
potmeter van 2 M.Q. Dan worden de volgende frequentiegebieden bestreken:
Stand 1 40...60 Hz;
stand 2 700...2800 Hz;
stand 3 25...40 kHz.
Er vallen dus aanzienlijke gaten, die echter opgevuld kunnen worden door
meer standen op te nemen.
7. 4. Verticale versterker
a. Eigenschappen
Bij het ontwerpen van de verticale versterker spelen de volgende factoren
een rol:
a. De vereiste versterking. De versterking wordt bepaald door de minimum
ingangsspanning, die de beeldbuis vol uit dient te sturen en de gevoeligheid
van de beeldbuis. Onder de gevoeligheid van de verticale versterker wordt
de spanning aan de ingang van deze versterker verstaan, die een uitwijking
van 1 cm of één rasterdeel veroorzaakt.
De gevoeligheid van de versterker volgt uit het quotiënt van de gevoelig
heid van de afbuigplaten en de versterking van de verticale versterker.
b. Weer te geven frequentiegebied. Hoe breder het frequentiegebied dat
dient te worden weergegeven, des te meer zorg zal de constructie van de
versterker vereisen. Voor het weergeven van TV signalen e.d. zijn breed-
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bandversterkers vereist. Op de berekening van deze versterkers zal nog
nader worden ingegaan.
c. Fazekarakteristiek. Het is hier niet de plaats om in te gaan op de
theorie betreffende het fazeverloop. We zullen met een korte opmerking
volstaan. Volgens de Fourieranalyse kunnen niet-sinusvormige spanningen
worden ontbonden in sinusvormige. Zo kan een blokspanning met een fre
quentie van 100 kHz ontbonden worden in sinusspanningen met frequenties
die een veelvoud van deze frequentie zijn, dus 100, 200, 300 kHz, enz.
Daarbij zjjn niet alleen amplitude en frequentie van deze componenten van
belang, maar ook de tijdstippen waarop ze door de nullijn gaan. Tijdens de
versterking moet dit onderling verband gehandhaafd blijven, want anders
zal aan de uitgang de som, die door de KSB wordt aangegeven, geen blokgolf meer zijn.
d. Sturing van de buis. Verder is nog van belang hoe de KSB wordt ge
stuurd. Bij symmetrische sturing zal vanzelfsprekend een balansversterker
worden genomen, terwijl bij asymmetrische sturing een enkele eindbuis
kan worden genomen. Deze eindbuis moet dan alleen de vereiste afbuigspanning leveren. Bij grotere KSB’s is dit niet mogelijk en daar wordt dan
om deze reden balans-afbuiging toegepast.
e. Ingangsimpedantie. Deze bepaalt de belasting, welke de KSO op het
meetobject uitoefent.
b. Breedbandversterkers
Zoals bekend neemt de versterking bij een weerstandversterker af met
hoger wordende frequentie t.g.v. de parasitaire capaciteit tussen anode en
aarde. Deze capaciteit, die in fig. XHI. 33 is aangegeven met Ct, wordt ge
vormd door de som van de anode-katodecapaciteit van buis 1 (Ca), de bedradingscapaciteit t.o.v. aarde en de ingangscapaciteit van buis 2 (Ce). Ce
is de som van de rooster-katodecapaciteit en de z.g. Millercapaciteit, die af
hankelijk is van de versterking en bij pentoden veel geringer is dan bij
trioden.

1'

Fig. XIII.33. De parasitaire capaciteit bij een
weerstandsversterker veroorzaakt een verminde
ring van de versterking voor hogere frequenties.

De invloed op de frequentiekarakteristiek kan men op verschillende manie
ren verminderen:
a. Vermindering van Ra. Wanneer de anodeweerstand kleiner wordt ge
kozen, zal de invloed van de parasitaire capaciteit verhoudingsgewijs min
der worden. De versterking neemt echter ook af. Om dan toch nog een
redelijke versterking te bereiken worden zo steil mogelijke buizen gekozen.
b. Buizen met geringe capaciteiten. Door buizen te kiezen met lage in- en
uitgangscapaciteiten zal uiteraard de totale capaciteit verminderen en
daardoor het verloop van de frequentiekarakteristiek verbeteren.
c. Juiste bedrading. De parasitaire bedradingscapaciteit wordt klein ge
houden door zo kort mogelijke verbindingen te leggen en door de koppel-
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condensator met de volgende trap niet tegen het chassis te drukken, maar
te laten „zweven”. Bij metingen aan een weerstandversterker bleek, dat
wanneer de koppelcondensator niet tegen het chassis werd gedrukt maar
ca. 1 cm erboven werd bevestigd, de frequentiekarakteristiek over een
2 X groter gebied lineair was. Bij de schakeling van fig. Xm. 33 volgt de
bovenste grensfrequentie uit:
S X 160
fo =

(6)
V X Ct

In deze formule is f« de frequentie in MHz, waarbij de versterking tot 70 %
van de versterking in het middengebied is afgenomen. S is de steilheid
van buis 1, uitgedrukt in mA/V. V is de gewenste versterking en Ct de
totale anode-aardcapaciteit. De anodeweerstand voor de gewenste ver
sterking volgt uit:
V
(7)

Ra =

S

Ra is uitgedrukt in k&. wanneer S in mA/V wordt aangegeven.
Voorbeeld: Gewenste versterking 50; steilheid 10 mA/V; totale uitgangscapaciteit 20 pF. De grensfrequentie bedraagt:
S X 160

10 X 160

V X Ct

50 X 20

fo =

= 1,6 (MHz)

De waarde van de anodeweerstand bedraagt:
Ra =

V

50

S

10

= 5 (k£)

Tabel X geeft voor enige veel gebruikte versterkerbuizen de op de formule
betrekking hebbende gegevens.
TABEL X

•

Buistype

S
(mA/V)

Ce i)
(pF)

Ca i)
(PF)

Cag i)
(PF)

C3m
EF13
EF50
EF42
EF80
EF86
EF89
EF800
EF802
EL803
E180F
EF95

6.5
2.3
6.5
9
7.4
5.7
4.4
7.6
8
10,6
16,5
G.1

8
6.3
8.3
9.4
7.5
7.2
5.5
8.1
7.6
10,4
7.9
4

6
7.8
5.2
4.3
3.3
3.4
5.1
3.4
1.9
8
2.9
2.85

0.018
0.005
0.007
0.006
0.007
0.007
0.002
0.007
0,020
0,1
0.03
0.02

s
Ce + Ca

') Capaciteiten gemeten in koude toestand.
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Hoe groter de factor S/C0 + Ca is, des te groter zal de versterking by een
bepaalde bandbreedte zijn.
Fig. XTTI. 34 geeft aan hoe in serie met de anodeweerstand een spoeltje L
wordt opgenomen, waardoor een verbetering van de frequentiekarakteristiek mogelijk is. Bij zeer lage frequenties wordt bij deze schakeling de
anode-impedantie bepaald door de weerstand Ra, daar voor lage frequenties
de reactantie van de parasitaire capaciteit Ct oneindig hoog is en de reactantie van de spoel verwaarloosbaar klein. Met oplopende frequentie zal
Xq af- en Xj toenemen, waaruit reeds blijkt dat een zekere compensatie-

Cf

ffa

Fig. XIII.34. Verbetering van de frequentieUarakteristiek door
opname van een correctiespoeltje.

,i

werking ontstaat. De schakeling wordt voor het grootste resultaat zo be
meten, dat de resonantiefrequentie van de parallelschakeling van Ct en L
ligt bfl het 1,4-voudige van de frequentie F tot waar de frequentiekarakteristiek een recht verloop dient te hebben. De formules, volgens welke de
trap van fig. XIH. 34 wordt berekend, zijn:
159
L =

(8)

Ra =
F.Ct

12700
(9)
F2.Ct

Ra is de anodeweerstand in k£; Ct de totale parasitaire capaciteit in pF;
F is de frequentie, tot waar constante versterking is vereist en L de zelfinductie in /*H. Bij deze bemeting is de fazekarakteristiek echter niet zo
goed. Het fazeverloop kan met een factor 4 worden verbeterd wanneer de
berekening plaats heeft volgens de volgende formules:
135

7600

Ra =

(10)

L =

F.Ct

(11)
F2.Ct

De resonantiefrequentie van L en Ct ligt nu bij 1,8 F. De versterking is nu
echter 15 % kleiner dan volgens de eerste berekening.
Een schakeling waarmee een beter fazeverloop is te verkrijgen, zonder dat
een versterkingsvermlndering optreedt, geeft fig. Xm. 35. De componenten
worden, uitgaande van Ct, als volgt bepaald:

II

4rlh4
I
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Ca
XL,
XLo
Ra

=
=
—
=

Va ct
1,8 Xct
1,2 Xct
1.5Xct

Fig. XIII.35. Schakeling ter verbetering
van de frequentiekarakteristiek.

De versterking is ca. 50 % hoger dan met de schakeling van fig. Xin. 34.
Het resultaat, dat bij de verschillende schakelingen wordt bereikt, is als
volgt:

Schakeling
vlg. (8)i en (9)
rig. x:III. 34

Relatieve
versterking
1

Versterklngsveranderlng
tot freq. F

Max. fazevertraglng
tot freq. F
0,023

2%

F
0.0077

vlg. (9) en (10)
fig. XIII.34

0,86

3.5%

vlg. (11)
fig. XIII. 35

1.6

3.6%

F
0,012
F

Ondanks dat met andere schakelingen betere resultaten zijn te bereiken,
wordt in de meeste gevallen de schakeling van fig. Xm. 34 gekozen. Deze
heeft het voordeel dat de constructie eenvoudig is en dat de afregeling wei
nig moeilijkheden oplevert. De hier vermelde formules gelden slechts voor
één trap. Wanneer meerdere trappen achter elkaar worden geschakeld,
wordt de totale doorlaatkromme gevonden door vermenigvuldiging van de
versterking der afzonderlijke trappen. Het zal duidelijk zfln, dat bjj de be
rekening van de eindtrap de ingangscapaciteit van de afbuigplaten van de
KSB in rekening moet worden gebracht.
De afregeling van de schakeling volgens fig. XIH. 34 verloopt als volgt:
Ra wordt kortgesloten en de spoel L wordt zodanig ingesteld, dat de resonantiefrequentie van de parallelschakeling Ct-L 1,4 X F bedraagt. Bij de
instelling van Ra wordt L kortgesloten en Ra zo ingesteld, dat de verster
king by dezelfde frequentie 70 % van de versterking bfl de gemiddelde fre
quenties bedraagt.
Fig. Xm. 36 geeft tenslotte het schema van een breedbandversterker met
correctiespoeltjes. De versterking bedraagt een factor 1000, terwijl de
bovenste grensfrequentie 8 MHz Is. Deze schakelaar trekt ca. 120 mA.
7. 5. Gelijkspannlngsversterkers
Onder gelijkspannlngsversterkers verstaan we die versterkers, waarbij ook
geiykspanningsvariaties een blijvende uitwijking op het scherm veroor
zaken. De versterkertrappen in deze versterkers zijn direct gekoppeld. Het
grootste probleem, waarbij men met het ontwerp van een gelijkspanningsversterker te maken krijgt, is de instelling van de versterkertrappen. Het
is n.1. zo, dat door de directe koppeling de roosterspanning van de volgende
trap gelijk is aan de anodespanning van de voorgaande. Een tweede pro
bleem vormt de stabiliteit van de instelling, omdat ook gelijkspanningsvariaties welke in de versterker zelf ontstaan, worden versterkt. Dit is
de reden dat meestal balansversterking wordt toegepast, waardoor gloeispanningsvariaties en temperatuurvariaties door de balansuitvoering wor
den gecompenseerd. Wanneer het toegevoerde signaal asymmetrisch is,
dient de eerste trap een fazedraaier met asymmetrische ingang en symme
trische uitgang te zijn. Hiervoor is de z.g. Schmitt-fazedraaier, welke ook
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in audioversterkers wordt toegepast, zeer geschikt. Bij balansversterkers
kan men bij gebruik van trioden de invloed van de capaciteit tussen anodeen rooster opheffen door de anoden en roosters kruislings via capaciteiten
te koppelen. Door deze koppeling neemt de versterking bij hogere fre
quenties toe.

i■

a. De schakeling
In fig. XIII. 37a is het schema van een direct gekoppelde versterker ge
tekend. Deze versterker kan worden gesplitst in drie gedeelten, n.1. de ingangsverzwakker, de fazedraaier en de balanseindtrap.
Op de anoden van deze balanseindtrap zijn de verticale afbuigplaten aan
gesloten.

Fazedraaier
Het principe van de fazedraaier is aangegeven in fig. XIII. 37b.
De katoden worden gezamenlijk via een weerstand op een spanning van
—40V aangesloten. De gezamenlijke katodeweerstand kan dan een veel
grotere waarde worden gegeven dan bij aansluiting op nul volt. Dit komt
de stabiliteit ten goede.
De werking is te verklaren aan de hand van de spanningsverlopen. Gaat de
spanning op het stuurrooster van Vx positief, dan stflgt de stroom door
deze buis, de anodespanning daalt en de katodespanning stijgt. Door de
stijging van de katodespanning wordt de instelling van V2 meer negatief

en de stroom door deze buis neemt af. De anodespanning stijgt dus. Bij
een hoge katodeweerstand kan worden gesteld, dat de stroomafname van
V2 gelijk is aan de stroomtoename van Vi. De anodespanning van V2 stijgt
dus evenveel als de anodespanning van Vi daalt.
Eindversterker
De eindversterker wordt gevormd door een dubbeltriode ECC81 (12AT7),
welke wordt gestuurd door de fazedraaier. De katoden van de trioden die
nen i.v.m. de juiste instelling een t.o.v. aarde positieve potentiaal te hebben.
Daarvoor zorgt de gedeeltelik gezamenlijk uitgevoerde katodeweerstand.
De instelbare capaciteiten verbeteren het verloop van de frequentiekarakteristiek.

1

V erzwakker
De verzwakker heeft acht standen. In de standen 1 t/m 4 wordt de gelflkspanningscomponent geblokkeerd; in de standen 5 t/m 8 is dit niet het
geval. De verzwakking in de standen 1 t/m 4 komt overeen met die in de
standen 8 t/m 5. In elk van de standen wordt een andere deler ingescha
keld. Elke deler wordt gelineariseerd m.b.v. een trimmer.
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Instelling van potentiometers en condensatoren
Met Iki wordt de katodestroom van de fazedraaier en daarmee de instel
ling beïnvloed (fig. Xm. 37a). Wordt Iki vergroot, dan wordt de instelling
meer negatief en neemt de versterking af.
Met Iki wordt op deze wijze de versterking bij de afregeling zo ingesteld,
dat de afbuiggevoeligheid een nauwkeurig gedefinieerde waarde heeft.
Ikl wordt ingesteld met Rs op maximum.
Met Ra wordt de versterker in balans gebracht. Dit wordt als volgt ge
daan: Na 15 minuten opwarmen zet men R3 geheel linksom, d.w.z. dat
R3 door z’n loper is kortgesloten. Met R4 wordt dan de tijdbasis op het
midden van het beeldscherm gebracht. R2 wordt nu zó ingesteld, dat bij
het draaien aan R3 de lijn op het beeldscherm niet verloopt.
Met R3 wordt de versterking fijn geregeld. De versterking is maximaal
wanneer R3 = 250 k£. De instelling van Iki heeft plaats bij deze waarde
..." -Met R.i wordt het beeld verticaal verschoven.
.;i
condensatoren tussen anode en rooster worden ingesteld m.b.v. een
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blokspanning van ca. 10 kHz, welke in stand 1 van schakelaar Si vfciföK
toegevoerd. Deze blokspanning mag de versterker niet oversturen. D$mi
stelling wordt zo uitgevoerd, dat de op het scherm optredende spam^ijg
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GODFVORM ANALISATOR (MARCONI INSTRUMENTS).
Een bijzonder instrument, dat het mogelijk maakt om harmonische en -niet harmo
nische componenten van elektrische signalen te meten en waarmede metingen aan alle
soorten audioapparaten kunnen worden verricht, is de golfvorm analisator (Engels:
Wave Analyzer).
Voor het meten van de spanning van een bepaalde harmonische of een trilling van een
bepaalde frequentie uit een complex signaal, dient een zeer smalle frequentieband uit
het audiospectrum te worden gelicht, waarna eenvoudig de sterkte van de signaalspanning van deze smalle frequentieband wordt gemeten.
Op deze wijze kan men ook met bepaalde opnemerelementen de invloed van ongewenste
trillingen in machines en motoren e.d. vaststellen. Het smalle frequentlegebied wordt
soms rechtstreeks met een zeer selectieve a.f. versterker uit het a.f. spectrum gelicht
(b.v. met dubbel T filters) of wordt volgens het zwevingsprincipe naar een hogere fre
quentie getransformeerd, waar het met een selectieve middelfrequent versterker wordt
uitgefilterd. In het instrument TF 2330 van Marconi past men het zwevingsprincipe toe
op de volgende wijze. De TF 2330 bezit een op 100 kHz afgestemde ,,middelfrequent"
versterker, welke een bijzonder smalle bandbreedte heeft: 6 Hz! Deze smalle doorlaat
kromme wordt o.a. door kristalfilters verkregen. De audiofrequenties worden in een
balansmodulator gemengd met de frequentie van een h.f. oscillator. welke variabel is
tussen 100 kHz en 150 kHz. Van de in de balansmodulator optredende verschilfrequenties worden alleen de frequenties van 100 kHz in de genoemde smalle band versterker
doorgelaten en aan de uitgang gemeten. Aldus zijn alle audiofrequenties van 20 Hz...
60 kHz te meten.
De nauwkeurigheid van het instrument bedraagt ca. 1 % (ca. 5 Hz). Een automatische
frequentieregeling maakt het mogelijk om binnen een band van 100 Hz op een frequen
tie afgesteld te blijven. Selectiviteit: de 3 dB punten liggen 6 Hz van elkaar, de 45 dB
bandbreedte is minder dan 20 Hz, de 65 dB bandbreedte is 40 Hz. Dank zij een negen
stappen schakelaar en een spanningsmeter met zeven bereiken kunnen spanningen tus
sen 3 /<V en 300 V in vijftien meetgebieden worden gemeten.
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Fig. XIII.37b. Principe van
de fazedraaier.

zoveel mogelijk blokvormig is. De condensatoren in de spanningsdeler
worden op de bekende wijze m.b.v. een blokspanning ingesteld.
Eigenschappen
De eigenschappen van de versterker volgens fig. XIII. 37a zijn:
bandbreedte: 0...500 kHz; 0...1MHz.
Versterking: ca. 700 X. De versterker kan een 13 cm beeldbuis met een
gevoeligheid van 20 V/cm uitsturen.
Ingangsimpedantie: 1 M£/30 pF.

8. CONSTRUCTIE VAN EEN OSCILLOSCOOP
Wanneer men besluit een oscilloscoop te gaan bouwen, wordt er meestal
eerst een stel schema’s verzameld, waaruit dan bij stukjes en beetjes een
nieuw ontwerp ontstaat. Wanneer men eenmaal zover is, komt de vraag,
welk chassis moet worden genomen.
8. 1. Chassiskeuze
Het beste is een ruim chassis te nemen, zodat later voor eventuele wijzi
gingen en aanvullingen nog plaats over is. Chassisafmetingen van 30 cm
breed, 50 cm hoog en 50 cm diep zullen zeer geschikt zijn. Voor experimen
ten voldoet het chassis volgens fig. Xin. 38 zeer goed. Er zijn veel gaten
voor huishouders, potmeters en elco’s aanwezig, zodat men allerlei schake
lingen kan opbouwen. Tussen zaagtandgedeelte en horizontale versterker
wordt een afschermwand aangebracht.
In vele gevallen zal men eerst met een kleine buis beginnen en later tot een
grotere overgaan. Constructief kan hier als volgt rekening mee worden
gehouden. Volgens fig. XIII. 39 wordt een slede geconstrueerd, waarin de
huishouder kan worden bevestigd. Afhankeiyk van de lengte van de buis
wordt deze slede versteld en vastgezet. Het chassis wordt zodanig gecon
strueerd en de eenheden zo opgebouwd, dat ze steeds gemakkelflk kunnen
worden uitgewisseld. Fig. Xm. 40 geeft aan hoe dit is te bereiken.
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Fig. XIII.38. Afmetingen van een experimenteerchassls.
Een andere opbouwmethode toont fig. XE. 41. Hier wordt een soort etagebouw toegepast. Daardoor is een compacte bouwwijze mogelijk, wat vooral
bij breedbandoscilloscopen van belang is, zodat dan de verbindingen zo kort
mogelijk kunnen worden gehouden. De eindbuizen kunnen nu onmiddellijk
naast de beeldbuis worden geplaatst, waardoor zeer korte toevoerleidingen
mogelijk zijn. Deze constructie is vooral van belang bij eindbuizen met een
topaansluiting (b.v. EL804) en een beeldbuis met direct naar buiten uit
gevoerde anode-aansluiting (b.v. DG13-54). De parasitaire capaciteit van
de toevoerleiding zal nu verhoudingsgewijs veel invloed hebben en het is
dus zaak deze zeer klein te houden.

verwisselbare

Fig. xin.39. Slede voor de
bevestiging van de katodestraalbuis.
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slede van verkoperd
of vercadmiumd blik

Door verschillende fabrikanten worden chassis met bijbehorende kast in
de handel gebracht, waarmee het apparaat een professioneel uiterlijk ver
krijgt.
slede met huishouder
afscherming

+

katode slraalbuis

i

l

Fig. xni.40 Wijze van opbouw
voor oscilloscoop.

front
plaat—

&
&

elektrolyten buizen

irn n n n n nnr
elektrolyten

]

O

O

o

buizen

O

o

O

o

o

chassis
nor
voeding

chassis voor versterker en zaagtandgedeelte

o
O
0

0

o

0

Flg. XIII.41. Chassis voor etagebouw.
8. 2. De katodestraalbuls
Het is beslist aan te raden een modern type KSB te kiezen. Ze zijn welis
waar wat duurder dan de oudere typen, maar daar tegenover staat dat de
eigenschappen gunstiger zijn. Men kan met een lage voedingsspanning
volstaan, wat meestal ook reeds een besparing betekent; de gevoeligheid is
groter en de parasitaire capaciteiten zijn kleiner. Bovendien kan bij veel
moderne typen asymmetrische sturing worden toegepast. Eén enkele versterkerbuis (b.v. de EF80) is dan reeds voldoende om een 7 cm scherm bij
350 mV ingangsspanning vol uit te sturen. De bandbreedte bedraagt dan
ca. 1MHz. Met een Miller-transitron als zaagtandgenerator ontstaat dan
reeds een zeer goede oscilloscoop.
De opbouw moet zo plaats hebben dat het glazen omhulsel van de KSB
niet mechanisch wordt belast. Deze wordt daarom bevestigd met gebruik
making van rubber, schuimplastic o.i.d. De huishouder mag niet star wor
den gemonteerd, maar moet beweegbaar zijn, zodat de juiste stand van het
beeld kan worden ingesteld. De toevoerleidingen naar de huishouder worden
flexibel uitgevoerd. Tussen buis en afschermcilinder worden ook elastische
materialen gelegd, waarbij op voldoende warmte-afvoer moet worden ge
let. De afschermcilinder moet magnetisch van andere delen zijn geïsoleerd.
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8. 8. De voedingstransforraator
Deze moet zo worden opgesteld dat het veld geen beeldvertekening kan
veroorzaken. De opstelling is daarom zeer belangrijk. In fig. XIII. 42 zijn
enkele goede en foutieve opstellingen gegeven, die betrekking hebben op
plaatsing achter, naast en onder de KSB.

üli □□ iili

mw

«>
magnetisch
stroolntd

Fig. XIII.42. Foutieve en juiste opstelling van de voedingstransformator.
Een ander punt, wat nog wel eens wordt vergeten bij gebruik van een
plaatstalen chassis, is dat de transformator daarvan geïsoleerd moet zijn,
zodat diens krachtlijnenveld nergens bromspanning kan veroorzaken. Dit
kan eenvoudig worden opgelost, door de transformator met aluminium
hoekjes op het chassis te bevestigen.
Wanneer men ondanks de hier beschreven maatregelen nog last van brom
heeft, brenge men om de kern — maar wel geïsoleerd — een koperen kortsluitwinding aan.
8. 4. De opbouw
Bij de opbouw worden zaagtandgedeelte en versterker gescheiden gehou
den, omdat anders de terugslag van de zaagtand op de ingang van de ver
ticale versterker komt. Alle leidingen worden zo kort mogelijk gehouden
om de parasitaire capaciteiten te verminderen. De verbinding van de oscilloscoop met het chassis wordt op één punt gemaakt, waardoor bromspanningen geen kans krijgen.
Hoe desondanks toch nog een bromspanning op het scherm kan ontstaan,
blijkt uit fig. XIII. 43, waarin de schakeling bij de eerste trap wordt ge
aard. Wanneer de katode van de eerste trap op het aardpunt van de eerste
trap komt, ontstaat een bromspanning op het beeld, welke als volgt te ver
klaren is: De gloeistroom van het geheel geeft over het verbindingsdraadje
tussen het aardpunt van de eerste trap en het aardpunt op het chassis een
bromspanning, welke als stuurspanning voor de eerste buis fungeert, om
dat zij tussen rooster en katode in serie met de signaalspanning staat.
In het hoogspanningsgedeelte worden keramische steunen gebruikt.
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9. SCHAKELINGEN
9. 1. KSO voor TV-service
Fig. XIII. 44 geeft het schema van een kleine KSO, die is geconstrueerd
om de spanningen in het impulsgedeelte van een TV ontvanger weer te
geven. Vanwege de kleine afmetingen is hij ook uitstekend geschikt om
mee te nemen bij reparaties buitenshuis.
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Omdat in het impulsgedeelte van een TV ontvanger slechts twee frequen
ties voorkomen, n.1. 50 Hz en 15625 Hz, is het voldoende wanneer de zaagtandgenerator zo wordt bemeten, dat één of twee perioden van signalen met
deze frequenties kunnen worden weergegeven.
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Fig. XIII.45. Schema van oscilloscoop met een bandbreedte van ca. 4 MHz.
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In het voedingsgedeelte wordt een normale 2 X 250 V transformator ge
bruikt. Door het in serie schakelen van de door de onderste wikkeling opge
wekte 250 V en de door de gezamenlijke wikkeling opgewekte 500 V wordt
de vereiste hoogspanning verkregen. De platen van de KSB (DG7-32 o.i.d.)
worden asymmetrisch gestuurd.
Spanningen groter dan 5 V worden via BI (Si open) direct aan de afbuigplaten toegevoerd. Zeer grote spanningen, die oversturing van de buis zou
den veroorzaken, ondergaan eerst een spanningsdeling, door ze op B2 aan
te sluiten. Kleine spanningen worden eerst versterkt en daartoe op de
EF80 aangesloten.
9. 2. Service oscilloscoop
In fig. XIII. 45 is het schema gegeven van een oscilloscoop die voor service-doeleinden zeer geschikt is. De voeding van deze KSO is reeds be
sproken, zodat daar verder geen aandacht aan behoeft te worden besteed.
De deling van de 6,3 V gloeispanning is bedoeld om een wisselspanning op
te wekken met een top-tot-top spanning van 1 V. Deze kan dan worden ge
bruikt om de KSO voor spanningsmetingen te ijken. Deze jjkspanning heeft
echter wel een bezwaar. Wanneer n.1. de netspanning 10 % varieert zal de
ijkspanning ook 10 % variëren.
horizontaal

verticaal

Intensiteit
synchronisatie
fijn
zaagtand
generator
gnf

fijn
versterker
grof

Fig. XIII.46. De indeling van potentlometers, schakelaars en aansluitbussen op de frontplaat.

De zaagtandgenerator is de z.g. Sanatron-schakeling, die veel weg heeft
van de Miller-transitron, maar waarbij een extra buis wordt gebruikt.
Daardoor kenmerkt ze zich door een zeer korte terugslagtijd en een goede
synchronisatie.
Fig. XIII.47. De schakeling van de EICO KSO type 460
Cl-17-23-25-26-29 . 0,1 /iF
Ll-2-3-4 ............... 100 pH
C2-3-4 ...................... 3...13 pF trimmer
Rl-2-3 ................... 3.3 Ma
C5
100 pF
R4
91 S)
R6-Ü-33-34
C6-19...........
1000 pF
820 £1
C7-8-9-18-24
0,01 nF
R6-16 ........
2 ka potm.
CIO
16 «F 350 V
R7
360 ka
Cll-12 ..
0,025 ,<F
R8-49
33 ktf
C13-16-30
0.25 ,<F
R9
3.3 ka
C14-28 ...
50
50 V
R10-12-71-73
220 ka
C16
10
150 V
R13
3.9 ka
C20
68 pF
R14-18-48
io ka
C21
270 pF
R15-17-30-38-58 ...2.2 ka
C22
5...80 pF trimmer
R19-29
2.5 ka
3 X 20^F450V
C27
R20-21-55-61-65 .... 100 a
zekering 1A
Fl
R22-23-66-67
47 ka
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Met S3 wordt de frequentie grof geregeld; de potmeter van 1MQ dient
voor de fijnregeling. De zaagtandfrequentie is regelbaar van ca. 6 Hz
tot 300 kHz. De ter beschikking staande zaagtandspanning is, afhankelijk
van de frequentie, 125...175 V. Er wordt, afhankelijk van de stand van de
S2, gesynchroniseerd met: a. 50 Hz 6,3 V; b. de anodespanningen van de
beide eindbuizen positief of negatief; c. extern.
De bandbreedte van de verticale versterker bedraagt t.g.v. de aanwezigheid
van de correctiespoeltjes ca. 4 MHz. Aan de ingang wordt het weer te
geven signaal met Si grof geregeld; met 2 k£? vindt fijnregeling plaats. Er
wordt een soort etagebouw toegepast, waardoor de opbouw zeer compact
wordt, wat i.v.m. de breedbandversterking is gewenst. Wederzijdse storing
is bijna onmogelijk, wanneer elke schakeling in een apart gedeelte wordt
ondergebracht.
Fig. Xm. 46 geeft aan hoe het frontpaneel kan worden ingedeeld.
9. 3. Breedband KSO
In fig. Xm. 47 is het schema gegeven van een EICO oscilloscoop, welke in
bouwdoosvorm verkrijgbaar is en waarvan de eigenschappen in tabel Vin
zijn vermeld. Fig. XIII. 48 toont het blokschema. Hiermee kan de lezer de
werking uit het schema afleiden. Wat betreft de opstelling van de regelorganen wordt verwezen naar afb. XHI. 19, waar het vooraanzicht van
deze oscilloscoop is gegeven.
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Voor hen, die een gedeelte van deze KSO willen gebruiken voor een eteen
ontwerp zijn de spanningen op de verschillende punten (t.o.v. aarde) in
tabel XI aangegeven. Deze spanningen gelden slechts wanneer de regelaars
in de aangegeven standen staan.
;
TABEL. XI
BUIS

U1

U2

V3

1

105

105

105

105

6)

6)

107

107

6)

6)

U5

U6

V7

U8

V9

V10

123

150

260

-950

NC

-870

*>

8)

260

NC

LIP

2

3

101
230

101
230

3,15 AC 3,15 AC

28

85

*>
UI

3,15 AC 3,15 AC

9)
3,15 AC -7<t0...
-070 U

)

NC

U00 AC

-020

%>

u

3,15 AC 3,15 AC 3,15 AC 3,15 AC 3,15 AC 3,15 AC 3,15 AC

5

3,15 AC 3,15 AC

750 AC

NC

?)
270

270

3,15 AC

U6

0

257

257

40...60

U8

0

750 AC

-*»Q0...
-750 3

)

A00 AC

NC

7)
6

2

2

NC

NC

X)
7

0

0

8

120

120

9

101

101

107

107

-0.3...
-0,9

5U

0

6

230

2)
NC

3,15 AC

230

2>

*)
NC

380

270

5)
3,15 AC

-950

260

l)
10
11
12

260
NC
-070

9>

Standen van de regelaars:
„SWEEP FREQUENCY" - 100-1 k
..SWEEP VERNIER”
: midden
,.VERT. ATTENUATOR” : 1000 AC
„VERT. GAIN"
: 100 (min.)
„HOR. GAIN”
: 30
„PHASING”
: midden
Verticale ingangsklemmen kortgesloten tegen chassis.

NC = geen verbinding.
,
i) Afhankelijk van stand „H. POS.”; waarden gelden voor middenstand.
*) Afhankelijk van stand „V.POS.”; waarden gelden voor middenstand.
3) Afhankelijk van stand „FOCUS”.
<) Afhankelijk van stand „INTENSITY”.
ï) Afhankelijk van stand „ASTIGMATISM”.
^
4) Het verschil tussen de spanningen op de lippen 1 en 2 van elke buis is de rooster voorspannlng. Voor V3 en V4 moeten deze vrijwel gelijk zijn en ca. 2 V 'bedragen. Dit wordt
ingesteld met R26 en R27.
7) Buis verwijderen; meten t.o.v. chassis.
®) Dip 1 inwendig verbonden met lip 9.
,
, .
») 6.3 V cv, tussen de lippen. Let op: deze lippen voeren 870 V t.o.v. chassis!
Alle metingen werden verricht met een BVM; R; = ca. 11 MIJ. Toleranties van ± 16%
zijn toegestaan.
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HOOFDSTUK XIV

SIGNAALSCHAKELAARS
1. INLEIDING
Wanneer men twee sigalen wat betreft hun fazeverloop met elkaar wil ver
gelijken, kan men dat doen met een KSO met dubbele beeldbuis, d.w.z. een
beeldbuis welke twee afbuigsystemen bevat.
Men kan echter ook gebruik maken van de traagheid van het oog. Wanneer
men n.1. de weer te geven signalen beurtelings schrijft en de schakelfrequentie voldoende hoog kiest, is het alsof beide signalen tegelijk, in plaats
van afwisselend, worden geschreven. Het apparaat dat de signalen beurte
lings op de KSO aansluit, heet signaalschakelaar of elektronische schake
laar.
Ingang I
signaal I

u.
>{*

% ..
o

1

a

KSO

1

•o.

signaal 2-

o—
ingang 2

■o

FIg. XlV.la. Principe van de signaal
schakelaar. Signaal 1 en 2 verschijnen
beurtelings op de uitgang.

! «J

Mr

2. PRINCIPE SIGNAALSCHAKELAAR
Uit fig. XIV. la volgt het principe van de signaalschakelaar. De signalen 1
en 2 worden tengevolge van het voortdurend schakelen van Si en S2 af
wisselend toegevoerd aan de KSO en bepalen dus beurtelings de afbuiging.
Om te voorkomen dat de signalen door elkaar worden geschreven brengt
men gelijkspanningen aan. Deze zijn in fig. XTV. la gestippeld aangegeven.
su

su

Su

b

i
- U1*U2

Fig. XlV.lb. Aan de KSO
toegevoerde spanningen bij
afwezigheid van signaal.
s2b

S2b

|

De werking van deze gelijkspanningen is als volgt te verklaren:
Stel dat signaal 1 en 2 beide nul zijn. Aan de KSO wordt dan een spanning
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toegevoerd volgens fig. XIV. lb. Wanneer de KSO met het signaal wordt
gesynchroniseerd, ontstaat er op het scherm een beeld volgens fig. XIV. lc.

1
Fig. XIV.lc. Beeld in gesynchroniseerde
toestand.

c

uru2

I
In niet-gesynchroniseerde toestand verloopt het beeld volgens fig. XIV. ld.
Wanneer vervolgens signaal 1 en 2 niet nul zijn, worden deze op de met Ui
en U2 opgewekte „O-lflnen” geschreven. De afstand tussen signaal 1 en 2
is regelbaar met Ut en U2. Om een stilstaand beeld te krijgen moet de

Fig. XlV.ld. Beeld in ongesynchroniseerde
toestand.

KSO worden gesynchroniseerd met signaal 1 of signaal 2. Dit synchronisatiesignaal wordt vóór de signaalschakelaar afgenomen, zodat het schakelsignaal geen invloed heeft op de synchronisatie. De KSO moet dus
extern worden gesynchroniseerd.
3. SCHAKELFREQUENTIE EN OVERNAMETIJD
Wat betreft de schakelfrequentie zijn twee gevallen van belang:
a. Schakelfrequentie ^ signaalfrequentie
Stel, dat de frequenties van de weer te geven signalen 1 kHz bedragen en
dat de schakelfrequentie 50 Hz is. De signalen worden dus afwisselend tien
perioden geschreven. Wanneer men de afbuiging van de KSO op twee
perioden instelt wordt een kromme dus 5 X achtereen geschreven en er
ontstaat een beeld volgens afb. XIV. 2.
b. Schakelfrequentie > signaalfrequentie
Wanneer men een langzaam verschijnsel zichtbaar wil maken, kiest men
de schakelfrequentie hoog t.o.v. de signaalfrequentie. Er wordt dan dus
gedurende één trillingstijd meerdere keren geschakeld, waardoor er afwis
selend een stukje van de beide krommen wordt geschreven. De beide krom
men worden met onderbrekingen geschreven. Afb. XIV. 3 is hier een voor
beeld van. In het algemeen ziet men een gesloten lijn, omdat de tijdens een
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neenslag ontstane onderbreking tijdens de volgende heenslag wordt op
gevuld.
Een beeld volgens afb. XIV. 3 ontstaat, wanneer de verhouding tussen
schakelfrequentie en signaalfrequentie een geheel getal is.
De overnametijd moet klein zijn t.o.v. de trillingstijd van het schakelsignaal. Hoe groter de overnametijd, des te langer is de elektronenstraal
onderweg van de ene naar de andere kromme. Dit is merkbaar aan een
oplichting van het scherm tussen de beide krommen.
Meer dan twee signalen worden op de beeldbuis weergegeven door meer
dere signaalschakelaars te combineren. Zo geeft fig. XIV. 4 een meet
opstelling voor de weergave van vier signalen door één KSO.
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Fig. XIV.4. Meetopstelling voor het zichtbaar maken van vier signalen.
A en B worden getriggerd door de zaagtandspanning van de KSO. C scha
kelt vrfllopend. Men kan C ook triggeren vanuit A of B om ervoor te zor
gen dat het omschakelen altijd tijdens de terugslag gebeurt. Afb. XIV. 5
geeft een beeldschermopname, welke gemaakt werd in een meetopstelling
volgens fig. XIV. 4.
4. SCHAKELEN VAN GELIJKSPANNING
Een gelijkspanning wordt door een signaalschakelaar omgezet in een blokspanning. De top-topwaarde van deze blokspanning komt overeen met de
waarde van de gelijkspanning. Deze eigenschap kan worden gebruikt om
de top-topwaarde van wisselspanningen te meten met de KSO.
In de meetopstelling volgens fig. XTV. 6 kunnen van een onbekende wissel
spanning nauwkeurig de top-topwaarden enz. worden gemeten.
De gelijkspanning wordt daartoe zo geregeld, dat op het scherm de wissel
spanning met de toppen de door de gelijkspanning geschreven lijnen raakt.
De top-topwaarde van de wisselspanning komt dan overeen met de gelijk
spanning welke op een voltmeter wordt afgelezen. De versterkingen van
de beide kanalen dienen uiteraard gelijk te zijn.
Behalve de top-topwaarde kunnen willekeurige niveauverschillen in de wis
selspanning worden gemeten. De door de gelijkspanning geschreven lijnen
laat men dan samenvallen met de niveaus waartussen het verschil moet
worden bepaald.
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Flg. XIV.6. Het meten van wisselspanningen met de signaalschakelaar.
5. SIEMENS SIGNAALSCHAKELAAR
Het apparaat wordt ingeschakeld met S4 (afb. XIV. 7). De afstand tussen
de signalen wordt ingesteld met Ri3. Met Ri3 linksom ligt signaal 1 boven,
met R13 rechtsom signaal 2. De versterking van de KSO wordt zo ingesteld,
dat bij Ria maximaal links- of rechtsom de afstand tussen de beide lijnen
ca. 2/3 van de schermdiameter bedraagt. Met S3 en R5s wordt de schakelfrequentie geregeld. In de standen „getriggerd” van S3 wordt omgescha
keld tijdens de terugslag van de KSO. Het triggersignaal wordt aange
sloten op BU7. Hierdoor zal men dus de overgang tussen de signalen niet in
het beeld waarnemen, wanneer de KSO tenminste beeldterugslagonderdrukking heeft. Met R55 wordt de triggering, indien nodig, bijgeregeld.
In de stand 150...200 Hz en 80...120 kHz is de schakelfrequentie fijn regel
baar met Rs8- Hierdoor kan een toevallig optredend synchroon lopen van
signaal- en schakelfrequentie worden opgeheven.
Van Bui kan een synchronisatiesignaal worden afgenomen dat is afgeleid
van signaal 2. Met dit signaal kan eventueel de afbuiging van de KSO
worden gesynchroniseerd. De weer te geven signalen worden aangesloten
op B114 en Bu3. Met R22 en R3 wordt het signaal in stappen verzwakt. Si
en S2 zijn continue regelaars.
6. SCHEMA SIGNAALSCHAKELAAR
Deze eenvoudige signaalschakelaar (fig. XIV. 8 en afb. XTV. 9) voor a.f.
toepassing is uitermate geschikt voor zelfbouw. Deze schakelaar werd oor
spronkelijk ontworpen voor het demonstreren van fazeverschuivingen.
De werking is in principe als volgt:
Er zijn twee kanalen (I en II). Elk kanaal heeft twee ingangen met ver
schillende gevoeligheid en ingangsweerstand. Met de schakelaars Si en S2
kan de gelijkspanningscomponent worden geblokkeerd. De signalen komen
op de uitgang wanneer de transistoren Vi en V2 een hoge weerstand vor
men. Wanneer de transistoren een lage weerstand hebben worden de sig
nalen kortgesloten en komen ze niet op de uitgang.
De transistoren worden gestuurd vanaf de collectors van een multivibrator,
gevormd door V3 en V4. Daar de spanningen op de collectors tegengesteld
verlopen worden Vi en V2 tegengesteld geschakeld. Wanneer Vi geleidt is
V2 gesperd en omgekeerd. De signalen verschijnen dus beurtelings op de
uitgang.
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Afb. XIV.7. (blz. 159) Signaalscliakelaar (Siemens).
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Afb. XIV.9. (blz. 159)
Zelfbouw signaalschakelaar SS-1.

Afb. XV.3. (blz. 164) Signaalzoeker SV-1 (Grundig).

Afb. XVII.1. (blz. 174) Transistortester PP 3000 (Philips).

Afb. XVII.4 (blz. 176)
AVO transistor analyser (Amroh,
Muiden).

Wat betreft de instelling is het onderstaande van belang:
De door de transistoren V3 en V4 afgegeven blokgolven moeten steile
flanken hebben. Men gebruikt daarom transistoren met een zo hoog moge
lijke «e. Voor de instelling verwijzen we naar hfdst. XXI. 4. De schakelfrequentie is afhankelijk van de waarde van C en bedraagt ca. 600 Hz.
Door de instelspanning van V2 met de potentiometer van 100 kp te variëren
wordt de beeldafstand gewijzigd.
Voor Vi en Va kan in principe ieder type transistor worden gekozen. R.f.
transistoren zijn vanwege hun lagere capaciteiten te prefereren, a.f. tran
sistoren doen het echter ook goed.
De schakelfrequentie kan worden veranderd door de capaciteitswaarden
anders te kiezen. Worden de condensatoren b.v. 25000 pF gekozen, dan is
de schakelfrequentie 60 Hz.
Om een zo breed mogelijke doorlaatkarakteristiek te krijgen zijn trimmers
opgenomen. Deze trimmers worden ingesteld met op de ingang een blokspanning. In de proefschakeling kregen de capaciteiten de tussen haakjes
aangegeven waarden. Gelineariseerd wordt met de potmeters in de boven
ste stand. De eigenschappen van deze schakelaar zijn:
Frequentiekarakteristiek recht van 0...200 kHz (in stand DC).
Verzwakking: ca. 5 X (Riks0 = 1 MQ).
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HOOFDSTUK XV

SIGNAALZOEKERS
1. INLEIDING
Een signaalzoeker is een testapparaat, waarmee gemoduleerde en onge
moduleerde r.f. en a.f. signalen en regelspanningen in a.f. versterkers,
radio- en TV ontvangers e.d. hoorbaar worden gemaakt of zodanig worden
omgezet, dat ze door een indicator worden aangegeven. Deze indicator kan
een oscilloscoop, een afstemoog of een meter zijn. Daardoor is een signaal
zoeker dus geschikt om vast te stellen, welk gedeelte van het te onderzoe
ken apparaat de geest heeft gegeven. Nauwkeurige metingen, zoals het
vaststellen van versterking e.d., zijn niet mogelijk, hoewel een geoefend
gebruiker met dit apparaat meestal wel kan bepalen of een schakeling al
dan niet goed werkt.
De doorsnee signaalzoeker wordt gevormd door een meetkop met detectorschakeling, een a.f. versterker, een luidspreker en voor het aantonen van
regelspanningen en gelijkgerichte r.f. signalen een indicator, welke meestal
een afstemoog is. Aan de ingang van de versterker wordt een verzwakker
opgenomen, waarmee de versterking van de a.f. versterker aan het in
gangssignaal kan worden aangepast. Fig. XV. 1 toont het blokschema.
luidspreker

l. timet kop

vtrzwëkktr

versterker

regelspanning

cO

afstemoog

hl meetkop

-O
meter
S

-0

oscilloscoop

Ma

Fig. XV.1. Blokschema van
signaalzoeker

De voornaamste eigenschap van een signaalzoeker is de a.f. spanning, nodig
voor het maximum vermogen. De r.f. gevoeligheid is minder, omdat de
detectie enig verlies geeft en de modulatiediepte van het r.f. signaal niet
100 % bedraagt. De laatste tijd worden er signaalzoekers in de handel ge
bracht (b.v. Philips GM 7600) welke met een buisvoltmeter zijn gecombi
neerd.
2. PHILIPS „SIGNAL TRACER” GM 7628/01
2. 1. Bediening
a. Meten van gemoduleerde r.f. signalen
Hiertoe worden Skc en Sk2 in de stand „HF” geplaatst (afb. XV. 2). Door
de meetpen met het onder spanning staande punt te verbinden kan men de
aanwezigheid van een gemoduleerde r.f. spanning aantonen.
b. Meten van a.f. signalen
In dit geval dient men Sk6 en Sk2 in de stand „AF” te plaatsen. We kunnen
nu een a.f. spanning aantonen.

162

c. Meten van versterking
Als tussen twee punten van een schakeling versterking plaats vindt, zullen
de signaalsterkten op deze punten in grootte verschillen. Deze versterking
kan worden gemeten door m.b.v. de verzwakker de aanwijzing van de in
dicator voor beide signalen gelijk te maken en de versterking op de schaal
van de verzwakker af te lezen.
Wil men de r.f.- of a.f. versterking tussen twee punten meten, dan dienen
allereerst de schakelaars in de stand „HF” resp. „AF" te worden geplaatst.
De verzwakker moet in de stand „X 1” staan (geen verzwakking). Nu
wordt de meetkop aangesloten op het punt met het zwakste signaal en de
ingangsspanning (service-oscillator) wordt zodanig geregeld, dat een be
hoorlijke aanwijzing wordt verkregen. Daarna sluit men de meetkop aan
op het punt waar het versterkte signaal optreedt. De verzwakker wordt nu
zodanig ingesteld dat de indicator ongeveer dezelfde aanwijzing geeft als
bij het zwakke signaal. Men vindt nu de versterking door de stand van de
verzwakker af te lezen.
d. Controle van de AVR
Voor controle van de AVR moeten Sk5 en Skj in de stand „AVC" worden
geplaatst. Als nu de meetpen op het spanning voerende punt wordt aange
sloten, is AVR spanning aantoonbaar.
e. Meten van oscillatorspanningen
Ska en Skj moeten hierbij in de stand „OSC" worden geplaatst.
f. Indicatiemogelijkheden
Alle metingen kunnen zonder extra meetinstrument m.b.v. de ingebouwde
indicator worden uitgevoerd. De schakelaar Sk4 moet daartoe in de stand
„4-IND” of „—IND” worden geplaatst. In de stand „+IND” is de schaduwsector minimaal indien geen spanning wordt toegevoerd. B(j een posi
tieve spanning van 5 V wordt de schaduwsector maximaal. In de stand
„—IND” is de schaduwsector reeds maximaal indien geen spanning wordt
toegevoerd. Bij een negatieve spanning van 18 V wordt de schaduwsector
nu minimaal.
Het signaal kan ook m.b.v. de ingebouwde luidspreker op het gehoor worden
gevolgd. Dit geldt voor al de vijf standen van Sk.,. Sk3 onder de uitgangsklemmen moet hierbij in de rechter stand staan. In de linker stand is de
luidspreker uitgeschakeld.
Indien men een nauwkeuriger indicatie wil verkregen, kan men op de uitgangsklemmen Bua en Bu2 een voltmeter of een KSO aansluiten, waarbij
Sk4 in de overeenkomstige stand moet worden geplaatst. Hierbij wordt
het volgende opgemerkt: De AVR- en oscillatorspanning kunnen in de
standen „+IND”, „—IND" en „10.000 Q” van Sk4 worden gemeten, echter
alleen met een BVM met voldoend hoge ingangsimpedantie (ca. 10M/2).
A.f.- en gemoduleerde r.f.-spanningen kunnen in de derde stand („10.000 Q")
van Sk4 op de uitgangsklemmen Bui en Bu2 (aarde) worden gemeten met
een voltmeter waarvan de ingangsimpedantie groter is dan 10.000 Q.
In de vijfde stand („OSC. GR.”) van Sk4 kan een oscilloscoop op de uit
gangsklemmen Bui en Bu2 worden aangesloten, hetgeen vooral van belang
kan zijn bij het vaststellen van vervorming.
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2. 2. Eigenschappen
De maximaal toelaatbare spanning op de meetpen t.o.v. aarde bedraagt
250 V = plus 100 V co. De ingangscapaciteit is 10 pF.
De ingangsdemping bedraagt met de meetkopschakelaar Sk5 in de stand
„HF/OSC” 0,2 M Q bij 1,5 MHz. Met Sk5 en Sk! in de stand „AVC” be
draagt de ingangsweerstand 12 MQ indien op de uitgangsklemmen niets is
aangesloten.
Met Sk5 en Sk2 in de stand „AF” en met Sk, in de stand „X 1” of de
daarop volgende standen, is de ingangsweerstand 1 MI2De verzwakker Ski heeft acht standen, n.1. XI, X 2, X 5, X 10, X 25,
X 50, X 100 enX 150. De schaalwaarden gelden (bij volle uitslag van de in
dicator) voor een a.f. spanning van 400 Hz of een gemoduleerde r.f. span
ning met een modulatie-diepte van 30 % en een modulatiefrequentie van
400 Hz. De afwijking van de verzwakker is bij 400 Hz (stand „AF”) ten
hoogste 20 %.
3. GRUNDIG SIGNAALZOEKER
De signaalzoeker SV-1 werkt op batterijen (4 X 1,5 V) en weegt ca. 2,2 kg.
Behalve als signaalzoeker is het apparaat ook te gebruiken als volt- en
ohmmeter. Een luidspreker en een draaispoelmeter zijn de indicatoren. De
geluidssterkte is instelbaar.
Met de meetkop worden, afhankelijk van de schakelaarstand, gemeten:
r.f. spanningen tot 300 MHz (AM en FM);
a.f. spanningen, gelijkspanningen en weerstand.
Het apparaat is met de meetgebiedschakelaar (rechts) in de standen
„0 dB” en „45 dB” als signaalzoeker geschakeld, in de standen „300 V ="
en „30 V =” als voltmeter en in de stand” ^3V" als volt- of ohmmeter.
Met de keuzeschakelaar (links) kiest men uit: outputmeting, meting van
de batterijspanning, + spanning,
spanning en weerstanden van
1 k&...l MQ. De meetkop wordt op de rechter bus aangesloten. Op de hier
naast gelegen bus staat 6 V voor de voeding van een in de kop onderge
brachte transistor-multivibrator, welke als signaalgever wordt gebruikt.
De eigenschappen van het apparaat zijn:
a. Meetkop
10 tuV (30% gemoduleerd) is nog waarneembaar. Voor volle uitsturlng
(160 mW) is 25 mV vereist.
b. A. f. m e t i n g
In de stand „0 dB” 0,15...20 mV; ingangsweerstand 50 k,QIn de stand „45 dB” 20...600mV; ingangsweerstand 6,8 MI?.
c. Gelijkspanning
Gevoeligheid 10 k 12/V.
d. Weerstand
10 kI2...1M12.
4. GEVOELIGE SIGNAALZOEKER
In dit gedeelte wordt een gevoelige signaalzoeker beschreven, waarin twee
dubbeltrioden zijn opgenomen. Tevens wordt aangegeven, hoe op een
voudige wijze een generator kan worden ingebouwd.
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ECC81

X
Fig. XV.4. Schema van een gevoelige signaalzoeker.
4. 1. Principcschcma
Uit het schema van fig. XV. 4 blijkt dat het ingangssignaal door vier trap
pen wordt versterkt. Hierdoor wordt een versterking verkregen van 105,
zodat reeds bij een ingangssignaal van 0,5 mV het maximum vermogen (ca.
0,5 W) wordt afgegeven. Vanwege de hoge verstcrkingsfactor is een gron
dige ontkoppeling tussen dc afzonderlijke trappen nodig om genereren te
voorkomen. Om de stabiliteit zo ver mogelijk op te voeren zijn de katodeweerstanden niet ontkoppeld.
De totale stroom die de signaalzoeker trekt bedraagt 9 mA, waardoor dc
voeding zeer eenvoudig van uitvoering kan zfln. Een enkelfazige gelijkrichtcel (b.v. E250C40) is meer dan voldoende. Ook kan de signaalzoeker
op de voeding van een ander meetapparaat worden aangesloten, wanneer
deze ruim gedimensioneerd is. Voor de meetkop wordt verwezen naar
hfdst. XXV. Het meest op z’n plaats is hier een kristaldiode, daar geen
hoge spanningen zullen worden gelijkgericht.
Degene die naast de luidspreker nog een afstemoog op wil nemen, zodat de
regelspanning kan worden aangetoond, kan de schakeling van fig. XV. 5
toepassen. Het signaal van de anode van de eindbuis wordt gelijkgericht en

1H

m

kristal
diodt

Fig. XV.6. Uitvoering van de eindtrap bij
gebruik van een detector met meetinstru
ment.

X
Fig. XV.5. Afstemoog voor de aanwijzing van regelspanningen.
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komt tussen rooster en katode van het afstemoog te staan. Welk afstemoog
dit is, doet in principe weinig terzake. Ook kan men de luidspreker geheel
weglaten. De eindbuis wordt dan als een normale weerstandversterker uit
gevoerd (fig. XV.6), waardoor de opgenomen stroom nog verder zal dalen
en de ingangsgevoeligheid zal stijgen. Het is evenwel raadzaam een luid
spreker op te nemen, daar het zeer gemakkelijk is wanneer men niet steeds
op het afstemoog behoeft te kijken.
4. 2. Opname blokgolfgenerator
Wie niet de beschikking heeft over een generator kan met nog een extra
ECC81 o.i.d. een multivibrator construeren, waarvan het schema in
fig. XV. 7 wordt gegeven. De opgewekte blokgolf heeft een frequentie van
ca. 1000 Hz. Vanwege de scherpe flanken zijn harmonischen tot 20 MHz in
het totale signaal aanwezig. Wanneer de bandbreedte van het te testen
apparaa t groter is dan 2 kHz, is bij het aanleggen van de blokspanning de
uitgangsspanning gemoduleerd en is dus indicatie met een signaalzoeker
mogelijk. De multivibrator neemt 14 mA, waardoor de totaalstroom 23 mA
bedraagt.
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Fig. XV.7. Een multivibrator
die kan worden Ingebouwd en
het stuursignaal voor de te
testen schakeling levert.
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In plaats van een buismultivibrator kan ook een transistor multivibrator
worden genomen (zie hfdst. XXI. 4).
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Fig. XV.8. Compleet schema van een sig
naalzoeker. die tevens als ctïammofoonversterker kan worden gebruikt.
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5. SIGNAALZOEKER EN GRAMMOFOONVERSTERKER
Uit het schema van fig. XV. 8 blijkt dat een normale versterker uitgebreid
is met een meetkop en een afstemoog en dat daardoor een signaalzoeker is
ontstaan, die echter tevens nog kan worden gebruikt voor het draaien van
plaatjes. De gevoeligheid bedraagt 2 mV voor max. vermogen.
De a.f. spanning die op de anode van de eindbuis staat wordt gelijkgericht
en aangegeven door een afstemoog. Regelspanningen kunnen niet worden
aangetoond. Met Sa kan de luidspreker al dan niet worden ingeschakeld.
Bij het uitschakelen van de luidspreker wordt een weerstand parallel aan
de secundaire klemmen geschakeld, waardoor een eventuele overbelasting
van de eindbuis wordt voorkomen. Mocht de signaalzoeker brommen, dan
kan dit worden onderdrukt door een bromfilter op te nemen.
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Fig. XV.9. Op deze wijze kan men ni.b.v. een aanwezige a.f. versterker een signaal
zoeker construeren.
6. UITBREIDING a.f. VERSTERKER TOT SIGNAALZOEKER
Wanneer een a.f. versterker van een meetkop wordt voorzien kan hij reeds
als signaalzoeker fungeren. Uit fig. XV. 9 blijkt hoe het geheel wat univer
seler kan worden gemaakt. De luidspreker wordt, evenals in fig. XV. 8,
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uitschakelbaar uitgevoerd. In stand 1 van de 5-standen schakelaar wordt
het op de anode van de cindbuis staande a.f. signaal gedetecteerd door de
stuurrooster-katoderuimte van het afstemoog en vervolgens aangegeven. In
stand 2 wordt de regelspanning aan het rooster toegevoerd. In stand 3
wordt de regelspanning aan een klem toegevoerd, zodat ze door een oscilloscoop of een meter kan worden aangegeven of gemeten. In stand 4
kan een hoogohmige schakeling worden aangesloten, b.v. een oscilloscoop,
die het op de anode staande signaal weergeeft. In stand 5 tenslotte kan een
tweede luidspreker worden aangesloten.
7. SIGNAALZOEKER MET TRANSISTOREN
Het max. uitgangsvermogen van de signaalzoeker volgens fig. XV. 10 be
draagt 40 mW, hetgeen meer dan voldoende is. De meetkop heeft twee
ingangen, een voor r.f. en een voor a.f. Ook kan één omschakelbare ingang
worden gebruikt. By het meten van hoge a.f. spanningen, b.v. aan eind-
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Fig. XV.10. Schakeling van transistor signaalzoeker.
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buizen, bestaat de kans, dat de eerste transistortrap defect raakt. Daarom
is in de normale stand een voorschakelweerstand opgenomen. Wordt met
Pi op maximum geen signaal waargenomen, dan wordt de voorschakel
weerstand met de drukknop kortgesloten.
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HOOFDSTUK XVI

VERVORMINGSMETERS
1. INLEIDING
Daar de nict-lincaire vervorming een belangrijke rol speelt in de moderne
weergeef-apparatuur, willen we hier niet nalaten het principe te verklaren
en daarna een schema te geven dat misschien tot zelfbouw kan inspireren.
De vervormingsfactor d wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de
effectieve waarden van harmonischen en grondsignaal; aldus:
effectieve waarde harmonischen
d —
effectieve waarde grondsignaal

(1)

In nagenoeg alle vervormingsmeters wordt echter uit meettechnisch oog
punt niet de effectieve waarde van het grondsignaal, maar van het totale
signaal gemeten. Bij kleine vervormingsfactoren komt dit op hetzelfde
neer.
Een punt waar nog wel ccns de hand mee wordt gelicht is de effectieve
waarde. In de meeste meters zijn n.1. gelijkrichters ingebouwd, die als topwaarde- of gemiddcldewaarde-gelijkrichter fungeren. Zoals in hfdst. III. 2
reeds is aangetoond, kunnen daar echter tamelijk grote fouten door op
treden.
Uit de definitie volgt reeds hoe het meetprincipe zal zijn. Aan het meet
apparaat wordt het signaal gegeven waarvan de vervorming moet worden
bepaald. Eerst wordt het totale signaal versterkt en door een instrument
aangegeven. Daarna wordt een filter ingeschakeld waardoor het grond
signaal wordt onderdrukt, zodat de waarde van de harmonischen wordt
aangegeven. De verhouding tussen de aanwijzingen is de vervormings
factor.
Het ligt verder voor de hand om bij de meting van het totale signaal de
versterking zo in te stellen, dat het meetinstrument volle uitslag geeft en
bij de meting van de harmonischen de versterking in trappen met een be
paalde factor te vergroten, waardoor een afleesbare waarde ontstaat. Het
principe zal dus ongeveer zijn als door fig. XVI. 1 wordt aangegeven.

Fig. XVI.1. Principe van de
vervormingsmeter.
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Het nadeel van dit apparaat is dat bij elke meting moet worden geijkt en
dat alleen de totale vervorming wordt gemeten, waarbij misschien ook nog
brom aanwezig kan zijn, wat eigenlijk niet als vervorming geldt.
Om te weten welke harmonische de meeste vervorming veroorzaakt kunnen
filters worden ingeschakeld, die alleen de te meten harmonischen doorlaten.
Door het uitgangssignaal aan de verticale platen en de grondgolf aan de
horizontale platen van een oscilloscoop te leggen, kan ook een indruk wor-
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den verkregen van de oorzaak van de vervorming. Voor nadere bijzonder,
heden, wat de oscillogrammen betreft, wordt verwezen naar hfdst. XXVm. 8.

1
(2)

f=
2. VERVORMINGSMETER VAN IIEATH
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blijkt deze te verlopen zoals in fig. XVI. 3 gestippeld is aangegeven. Een
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Fig. XVI.2a. Schema
van een
vervormingsmeter
volgens Heath.

II
1 2:20kHz
2 ijken
3 200..2kHz
4 ijken
5 20..200Hz

I

67k

Het totale signaal wordt eerst versterkt door £ 12AX7. In de anodeleiding
van de volgende versterkerbuis 12BY7 is een brug van Wien opgenomen, die
tussen anode en katode van deze pentode is geschakeld. Wanneer de span
ning over het onderste gedeelte van deze brug even groot is als de span
ning die de katode t.o.v. aarde voert, doch daarmee in tegenfaze is, zal het
f

t

LJ

JkJW

ik BW

Ik 2W

M

260V
20M
6X4

I

OA2

12SV
1300/j

midden van de brug geen wisselspanning t.o.v. aarde voeren. Aan het roos
ter van de volgende buis wordt dan geen wisselspanning toegevoerd. Zoals
bekend wordt verondersteld, is de spanning over het onderste gedeelte in
faze met de totale spanning voor:
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verbetering wordt bereikt, door een tegenkoppeling aan te brengen, waarin
de brug is opgenomen en wel van de katode van de tweede * 12AX7 naar
de ingang. Dan geldt de getrokken kromme van de figuur, waaruit blijkt,
dat de tweede harmonische nagenoeg onverzwakt wordt doorgegeven.
Tussen de verschillende bereikstanden komen vrije standen voor; de brug
is dan uitgeschakeld en het totale signaal wordt vanaf de katode van de
pentode doorgegeven en versterkt.
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Fig. XVI.3. De getrokken kromme toont
duidelijk de verbetering aan welke wordt
verkregen door de tegenkoppeling.
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De brug wordt afgestemd met een dubbele afstemcondensator (2 X 420 pF).
Met een verzwakker kan volle uitslag worden verkregen voor 1, 3, 30 en
100 % vervorming. Tevens is de mogelijkheid aanwezig het apparaat als
voltmeter voor a.f. signalen te gebruiken. Dan wordt het eerste gedeelte
van het apparaat kortgesloten en komt het ingangssignaal direct op het
rooster van de laatste triode. Er kunnen dan spanningen worden gemeten
van 0...30 V.
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3. INTERMODULATIE
Wanneer men aan een versterker die vervormt, meerdere signalen toevoert,
zullen behalve de harmonischen van deze signalen ook som- en verschilfrequenties voorkomen. Vooral deze componenten veroorzaken een onaan
gename indruk, daar ze niet harmonisch liggen. Het optreden van som- en
verschilfrequenties noemt men intermodulatie. Deze wordt meestal als volgt
gemeten:
Aan de ingang van de door te meten versterker worden twee in serie
geschakelde spanningen toegevoerd, met een frequentie van b.v. 100 Hz en
3 kHz, in verhouding 4 : 1, overeenkomstig de verhouding waarmee ze in
de praktijk voorkomen.
Aan de uitgang wordt nu de waarde van de componenten 2900 Hz en
3100 Hz bepaald. Hun verhouding tot het totale signaal wordt dan als de
intermodulatie gedefinieerd.
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HOOFDSTUK XVII

TRANSISTORTESTERS
1. INLEIDING
Bij de reparatie van apparaten, waarin transistoren voorkomen, is het ge
makkelijk een transistortester te hebben, waarmee dan kan worden vastge
steld of de transistor al dan niet meer bruikbaar is.
De wisselstroom eigenschappen van de transistor, zoals in- en uitgangsweerstand e.d., kunnen niet met de tester worden gemeten. Dit is echter ook
niet noodzakelijk. De kenmerken van een transistor, waaruit men kan
concluderen of hij in mindere of meerdere mate de geest heeft gegeven,
zijn de sperstromen Icb0 en Ice0 en de stroomversterkingsfactor, aangeduid
met ae.
Icb0 is de sperstroom van de collector-basis diode. Deze meet men als de
emissor stroomloos is. De stroomloze toestand verkrijgt men door de emissorleiding te onderbreken. Icc0 is de stroom, welke in de collector-emissor
keten vloeit, wanneer de basis stroomloos is. Icb0 en Ico0 worden dus ge
meten met open emissor, resp. basis.
De stroomversterkingsfactor in de g.e.s. is h2le. Deze is gedefinieerd als:
Alc
h-2io =

(Uce constant).

Ah
hole is dus de stroomversterking zonder belasting. De stroomversterking in
het algemeen wordt aangeduid met ae. Voor een belasting van nul ohm
geldt dus:
ae = h2ie; voor een belasting niet gelijk aan nul ohm is ae < h2ic.
In transistortesters wordt ae in onbelaste toestand gemeten. Ze komt dan
dus overeen met de door de fabrikant opgegeven h21e.
Uit de gegeven definitie volgt, dat men ae moet meten als A WA W
Omdat het verband tussen Ic en Ib nagenoeg lineair is, wordt in de goed
kopere testers ae bepaald uit Ic/Ib. Dit komt redelijk met de werkelijke
waarde overeen, wanneer tenminste wordt voldaan aan de volgende voor
waarden:
a. In de eerste plaats mag men niet bij zeer lage stromen meten, omdat
ae daar aanmerkelijk lager is dan in het normale werkgebied. Daarom levert
de bepaling van ae uit Icoo/ICbo een te lage waarde op. De werkelijke
waarde is ca. iy2 è. 2 maal groter.
b. Wanneer men bij een bepaalde collectorstroom meet, moet de gedissipeerde warmte niet zo groot zijn, dat Ic „wegloopt”. Het is immers zo,
dat Ic niet alleen afhankelijk is van Ib, maar eveneens van Icbo. Stijgt de
temperatuur, dan stijgt Ic bij gelijkblijvende Ib, hetgeen uiteraard in een te
hoge ae resulteert. In testers, waarbij ae wordt bepaald uit
is daarom
de collectorspanning laag, b.v. 2 V. De bepaling volgens A WA *b is dus
nauwkeuriger.
Men kan zelf op eenvoudige wijze A WA
meten, door de transistor in
te stellen en dan Ib iets te veranderen en de bijbehorende collectorstroom
verandering door A *b te delen. In de testers, welke ae volgens A WA A»
bepalen, stuurt men met een wisselstroom van 1 kHz.
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2. PHILIPS TRANSISTORTESTER PP 3000
2. 1. Algemeen
Met deze tester kunnen, zoals uit de opschriften bij de meetgebiedenschake—
laar (links op afb. XVII. 1) blijkt, worden gemeten:
SC = kortsluiting
Iceo = collector-emissorstroom bij Ij, = 0.
«FE («e) = stroomversterking in g.e.s.

Deze eigenschappen worden gemeten van p-n-p en n-p-n transistoren voor"
groot (P) en klein (LP) vermogen.
TECHNISCHE GEGEVENS:
Meting

Pc < 200 mW
(LP =“”low power")

Pc > 200 mW
(P = "power")

SC

kortsluitstroom
normale stroom

ca. 2 mA
(rode streep) 500 /<A

ca. 10 mA
(rode streep) 2.6 mA

*ce0

collectorstroom

0...600 f*A

0...2.5 mA

«FE

baslsstroom
collectorstroom
«FE = Ic/Ib

25/iA
o...5 mA
0...200

1 mA
0-200 mA
0...200

2.2. Testen
Een transistor wordt als volgt getest:
De netspanning wordt ingeschakeld. Het controlelampje gaat nu branden.
Achtereenvolgens wordt nu gemeten met de linker schakelaar in de stand
„SC", „Ice0” en „«fe”> zoals hieronder is aangegeven.
Stand „SC”. In deze stand kan een kortsluiting tussen collector en emissor worden geconstateerd. Overschrijdt de wijzer de rode streep, dan duidt
dit op een te grote lekstroom. Volledige kortsluiting wordt aangegeven
door nagenoeg volle wijzeruitslag. Blijft de wijzer voor de rode streep, dan
kan worden overgegaan tot meting van lcc0. Overschrijding van de rode
streep kan ook optreden wanneer transistoren van groot vermogen per abuis
worden getest met de rechter schakelaar in de stand „LP”.
Stand „Ice0”. In deze stand wordt de collectorstroom gemeten bij ge
opende basisketen. Afhankelijk van de aangesloten transistor geschiedt de
aflezing op de schaalverdeling gemerkt „LP” of „P”. Blijkt voor een tran
sistor met groter vermogen de collectorstroom kleiner te zijn dan 0,5 mA
(schaal „P”), dan kan de rechter schakelaar eventueel in de stand „LP”
worden geplaatst voor nauwkeurige aflezing op schaal „LP”.
Stand „öfe”* In deze stand wordt de statische (kortsluit)stroomverster
king gemeten tussen collector en basis in een schakeling met gemeen
schappelijke emissor. Aflezing geschiedt op de bovenste schaalverdeling
(.»aj«E”)*
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Fig. XVII.2.
Schakeling Philips transistor tester.
S3a”b'c’d’

stand 1 = p-n-p
stand 2 = n-p-n

S4a-b:

stand 1 = LP
stand 2 = P

SBa-b-c:

stand 1 = SC
stand 2 = -Ice0
stand 3 = "«FE

|g

2. 3. Schakeling
Fig. xvn. 2 toont het schema van de tester. I is een stroommeter met een
volle uitslag van 500 /<A. In fig. XVII. 3a, b, c is het principe van de ver
schillende metingen aangegeven. Bij het onderzoeken van kortsluiting tus
sen collector en basis en tussen collector en emissor zijn voorschakelweerstanden opgenomen. Wanneer er een kortsluiting is, vloeit er een stroom
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Fig. XVII.3.
a. Schakeling bij hel testen op kortsluitingb. Schakeling bÜ het meten van Ice.
c. Schakeling bij het meten van «pg.
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welke in de stand „LP" max. 1,5 mA en in de stand „P" max. 8 mA be
draagt.
Bij Ice0 meting is de volle uitslag op het „LP” gebied max. 500 /<A en op
het „P” gebied max. 2,5 mA.
Bij de meting van «FE wordt in de stand „LP" een stroom van 25 //A toe
gevoerd en in de stand „P” een stroom van 1 mA.
De meetgebieden van resp. 0...5 mA (LP) en 0...200 mA (P) zijn in apE £e“
ijkt. ae of «fe wordt hier dus bepaald uit: «e = Ic/Ib.
Om de warmte-ontwikkeling en het weglopen van Ic laag te houden, is de
collectorspanning laag gekozen, n.1. 2 V.
Een bezwaar van deze tester is, dat transistoren met een stroomversterking groter dan 200, niet kunnen worden gemeten.
3. AVO TRANSISTORANALYSER
Van deze op batterijen werkende tester (afb. XVII. 4) zijn Uce en Ib instel
baar, zodat in elk gewenst instelpunt kan worden gemeten.
«e wordt gemeten volgens: «e = A Ic/A Ib.
A*c en A *b worden verkregen d.m.v. een signaal van 1000 Hz, dat in de
tester wordt opgewekt en dat ook extern beschikbaar is. De ««.-bepaling
is daarom nauwkeurig. De eigenschappen zijn de volgende:
Collectorspanning: Instelbaar op 1,5—3—4,5—6 en 10,5 V.
Basisstroom: Instelbaar van 0...1 mA en 0...40 mA.
Collectorstroom: 0...250mA.
ae: Aflezing van 0...25 en 0...250.
Iceo: Wordt afgelezen bij indrukken van daarvoor bestemde knop.
Ruismeting: 1...40 dB in twee meetgebieden.
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Afb. XVIII.1. (blz. 180) AVO bulstester
Mk-IV (Amroh, Muiden).

Afb. XIX.4. (blz. 186)
Signaalgenerator
GM 2315/02 (Philips).

Afb. XIX.5a. (blz. 187) Signaalgenerator hp 206-A (E.M.C., A’dam).

Afb. XIX.7. (blz. 188)
Signaalgenerator
OM 2893 (Philips)

£

l

?!

/

Afb. XIX.8. (blz. 189) Wandel &
Gollermann signaalgenerator LMS68 (Heynen, Gennep).

Lal—

-Bu2
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Bu5—

»A
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i
Bul

Sk2

R1

Sk3

Afb. XIX.9. (blz. 190) Rechthoek generator GM 2324 (Philips).
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Bu3
Bu4

4. METEN VAN DE TRANSISTOR PARAMETERS
De wisselstroomeigenschappen van een transistor worden aangegeven door
de h-parameters, welke als volgt zijn gedefinieerd:
Ui

5 hu = — (u2 = 0), dus de ingangsweerstand bij kortgesloten uitgang;
ii
Ï2

h2i = — (u2 = 0), dus de stroomversterking bij kortgesloten uitgang;
ii
Ui

hi2 = — (ii = 0), dus de spanningsterugwerking bij open ingang;
u2
ii

h22 = — (ii = 0), dus het uitgangsgeleidingsvermogen bij open ingang.
u2
Bij de bepaling van de h-parameters zullen we dus de in teller en noemer
aangegeven stromen en spanningen moeten meten en tevens aan de tussen
Ic

o>

i JïD

f f* testen
-»* transistor
uft

6H

Cl 5*5
mop

I
{'o=lkHz

B3=
100.

PI I /IQk 555 IOOOji
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B1-±r1J5V

B2
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P2
lOOp

C3

|
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Fig. XVII.6. Meetschakeling voor het bepalen van de h-parameters.
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m

haakjes aangegeven voorwaarden moeten voldoen. De te meten transistor
moet de juiste gelijkstroominstelling hebben, omdat de wisselstroom eigen
schappen afhankelijk zijn van de instelling. In fig. XVII. 5 is het principeschema van een eenvoudige schakeling gegeven, waarmee de h-parameters
kunnen worden bepaald in g.e.s., wanneer men tenminste een universele
meter, een toongenerator en een millivoltmeter bezit.
4. 1. Gelijkstroominstelling
De in te stellen grootheden zijn Ic en Uce.
Bij ingestelde Ic en Uce behoren vanzelf bepaalde waarden voor Ij, en Ub8.
De instelling van Ic en Ucc wordt resp. met Pi en P2 gedaan. Ic en Uce
worden met een universele meter of een buisvoltmeter gemeten. De klem
men, waar Iq wordt gemeten, zijn normaal kortgesloten.

Fig. XVII.6. Gelijkstroominstelling.

De max. waarde van de collectorstroom (Pi = 0) bedraagt ca. 7 mA, het
geen voor de meting van klein-vermogen transistoren voldoende is. Uce is
instelbaar tussen 0 en —9 V, hetgeen ook ruim voldoende is. Het vervangschema voor de gelijkstroominstelling volgt uit fig. XVII. 6.

j

4. 2. Meting hne
In stand 1 van schakelaar S wordt de ingangsweerstand gemeten. De uit
gang (collector-emissor) is niet geheel kortgesloten. De weerstand R3 heeft
echter zo weinig invloed, dat ze in dit geval als een kortsluiting kan wor
den beschouwd. De toongeneratorspanning wordt in stand 5 van de schake
laar ingesteld op 1 Veff. Via de weerstand Ri van 1 M& wordt de transistor
dan gestuurd met een stroom van 1 fiA (fig. XVII. 7).
De basiswisselspanning wordt gemeten met de millivoltmeter. De aanwij
zing in mV komt nu overeen met h«e, uitgedrukt in kQ.

Flg. XVII.7. Sturing bij meting van h«e en hjte.

Wanneer de gevoeligheid van de millivoltmeter niet voldoende is, kan men
Ri b.v. 100 V.Q maken. De stuurstroom is dan 10 ^A. De stuurstroom moet

178

echter klein blflven t.o.v. de ingestelde basisstroom, omdat anders door het
niet-lineaire verloop van de ingangskarakteristiek, fout wordt gemeten.
4. 3. Meting h2i0
De stroomversterking — samen met de ingangsweerstand de belangrijkste
wisselstroomgrootheid van de transistor — wordt in stand 2 van S ge
meten. De stuurstroom is ook nu weer 1 /<A. De millivoltmeter meet nu de
collectorspanning uc, welke wordt veroorzaakt door ic = h2ïe X ij,. Daar
R3 = 10 ü, geldt:
uc — ic . R = h2ie . ij,. 10 = h2ie . 10-® . 10
De stroomversterking volgt nu uit:
uc . 10®
h2ie =

10

Wanneer uc in mV wordt uitgedrukt, volgt h2ie uit deze waarde door met
100 te vermenigvuldigen. Meet men dus 1 mV, dan is h2ie = 100.
4. 4. Meting hi2e
De spanningsterugwerking wordt in stand 3 van S gemeten. De generatorspanning wordt weer op 1 V ingesteld. Met de millivoltmeter wordt nu de
basisspanning gemeten. Aan de voorwaarde ib = 0 wordt voldaan, wanneer
de parallelkring op 1 kHz is afgestemd. De spanningsterugwerking is in
getalwaarde gelijk aan de op de basis gemeten spanning. Meet men dus
0,1 mV, dan is hi2e =10-4.
4. 5. Meting h22o
Het uitgangsgeleidingsvermogen wordt gemeten in stand 4, en wel volgens
het principeschema van fig. XVII. 8. De stroom in het circuit wordt be
paald door de uitgangsweerstand van de transistor. Door de spanning over
R4 te meten is de uitgangsweerstand bekend.

Fig. XVII.8. Sturing bU meting van ha,.
h22e vinden we door het aantal gemeten mV te vermenigvuldigen met 10.4.
Wordt dus 2 mV gemeten, dan is h22 = 2.10-4 (S).
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HOOFDSTUK XVIII

BUISTESTERS
1. INLEIDING
Hoewel de buizen steeds meer door transistoren worden verdrongen, is het
toch niet zo dat ze op korte termijn tot het verleden zullen behoren.
Daarom willen we hier enige aandacht aan het testen van een buis be
steden en ingaan op het vaststellen van elektrodensluiting. Aan het einde
geven we het principe van een meetschakeling, waarin steilheid en emissie
kunnen worden bepaald. De uitwerking hiervan laten wc aan de lezer over.
De eigenschappen van een buis, welke in aanmerking komen om bij het
testen te worden bekeken, zijn:
a. Emissie
Door veroudering van de katode neemt de emissie en daarmee de katodcstroom af. Met afnemende emissie daalt ook de steilheid van de buis.
b. Kortsluiting
Wanneer er kortsluiting tussen twee elektroden bestaat, werkt de buis niet
meer. Deze kortsluiting moet dus kunnen worden bepaald. Ook komt het
wel eens voor dat er een lek ontstaat tussen twee elektroden, b.v. tussen
gloeidraad en katode.
Ook dit moet kunnen worden vastgesteld. In een TV ontvanger b.v. kan
een geringe lek tussen gloeidraad en katode een grote invloed op het beeld
hebben.
c. Gas
Wanneer in een buis gas aanwezig is, uit zich dit o.a. door het optreden
van roosterstroom. Daardoor verloopt de instelling.
d. Steilheid
De steilheid S is de belangrijkste wisselstroomeigenschap van de buis. Zij
is voor een bepaalde instelling en constructie alleen afhankelijk van de
emissie. Uiteraard kan men ook de inwendige weerstand Rj of de versterkingsfactor /i controleren. Klopt echter de steilheid, dan betekent dit dat
ook Rj en ji nog juist zijn.
Ondanks het feit, dat de hier genoemde metingen eenvoudig zijn, lijken
buizentesters vanwege het grote aantal knoppen en meters gecompliceerde
apparaten. De redenen daarvoor zijn de volgende:
1. Alle spanningen moeten, om een buis de juiste instelling te kunnen
geven, instelbaar zijn.
2. Vanwege het grote aantal verschillende typen buizen moet het appa
raat voorzien zijn van een groot aantal verschillende huishouders.
2. AVO BUISTESTER MKIV
Met deze bekende buistester (afb. XVm. 1) is een groot aantal metingen
aan buizen mogelijk, en wel:
a. Directe aanwijzing van isolatieweerstand tussen de elektroden in koude
toestand;
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b. Idem met verhitte gloeidraad. Hieronder valt de belangrijke test gloeldraad-katode isolatie;
c. Steilheid in de gebieden 1... 10 en 8...60 mA/V;
d. De kwaliteit (steilheid) van de buis, te controleren met een gekleurd
gedeelte op de meterschaal.
e. Opname buiskarakteristieken;
f. Aanwijzing roosterstroom tengevolge van gas;
g. Doormeten van gelijkrichtdioden.
De tester is aan de bovenzijde voorzien van 17 huishouders. Aan een buis
worden de spanningen toegevoerd via tien roterende schakelaars. Deze
worden als volgt ingesteld:
De elektroden 1, 2, 3, 4, enz. van de te testen buis worden van links naar
rechts met deze schakelaars ingesteld.
Elke schakelaar heeft 10 standen. De diverse standen combineren als volgt
met de elektroden:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(0)

C
H
H+
G
S
A
Ao
Di
Do
—

=
=
=
=
=
=
—
=
=
—

katode, of elektrode welke met katode is verbonden;
gloeidraad, welke normaal geaard is;
andere gloeidraadaansluiting;
stuurrooster
schermrooster;
normale anode;
2e anode van dubbele buizen;
le anode van gelijkrichtbuizen
2e anode van gelijkrichtbuizen
een niet gebruikte aansluiting, of een aansluiting welke inwen
dig met een elektrode is verbonden.

Met de knoppen aan de voorzijde worden de vereiste spanningen ingesteld.
Met de „SELECTOR SWITCH” kiest men uit één van de mogelijke metin
gen.
3. ELEKTRODENSLUITING METEN
Komt het veelvuldig voor, dat men buizen op kortsluiting tussen de elek
troden moet onderzoeken, dan kan men een schakeling bouwen volgens

fig. xvm. 2.
tV. 10mA

■o

220Y
tt.Sk

Fig. XVIII.2. Meetschakeling voor het
onderzoeken van elektrodensluiting.
-<
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Bij kortsluiting gaan die lampjes branden, welke met de kortsluiting
makende elektroden zijn verbonden. De weerstand van 13,5 V.Q verhindert
een doorbranden van de lampjes.
Met de drukknop D wordt de gloeidraad op breuk gecontroleerd.
4. EMISSIE EN STEILHEID METEN
De steilheid is de belangrijkste eigenschap van een buis, welke afneemt
wanneer de emissie van de katode daalt.
Een steilheidsmeting is dus in zekere mate een emissiemeting. Het omge
keerde geldt ook. Vandaar dat in veel buizentesters de steilheid wordt be
paald d.m.v. emissiemeting. Het is echter juister de steilheid direct te
meten. Wanneer het veel voorkomt dat van een bepaald type buis de steil
heid moet worden gemeten, kan men b.v. een meetschakeling maken vol
gens fig. XVm. 3. De negatieve roosterspanning wordt van 0...6 V in stap
pen vau 0,5 V geregeld. Met de potentiometer van 20
wordt de spanning
aan de'bovenzode van de deler op —6 V ingesteld. Deze instelling geschiedt
met een buisvoltmeter.
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Fig. XVIII.3. Meetschakeling voor het
bepalen van emissie en steilheid.

De schermroosterspanning wordt op de juiste waarde gehouden met de
potentiometer P. Bfl een bepaalde instelling leest men Ia af. Dit is een
maat voor de emissie. Dan verandert men de roosterspanning 0,5 V naar
boven en beneden en bepaalt de bijbehorende Ia-verandering.
De steilheid is nu in waarde gelijk aan de gemeten anodestroomverandering. Wanneer men de beschikking heeft over een gestabiliseerde voeding,
zoals beschreven in hfdst. XXVI, wordt de schakeling aanzienlijk eenvou
diger.
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HOOFDSTUK XIX

SIGNAALGENERATOREN
1. INLEIDING
Een signaalgenerator wordt als stuurbron gebruikt bij het meten en testen
van elektronische apparaten. De normaal aanwezige signaalgevers, zoals
microfoons, antennes, fotocelschakelingen enz. worden bij de meting ver
vangen door een signaalgenerator, omdat we de elektrische eigenschappen
hiervan instelbare en nauwkeurig bepaalde waarden kunnen geven.
Zoals reeds in hfdst. I. 8 is aangegeven, kan elke signaalgenerator worden
beschouwd als een e.m.k.-bron met een bepaalde inwendige impedantie.
Afhankelijk van het e.m.k.-verloop als functie van de t(jd, kunnen de signaal-generatoren in verschillende groepen worden onderverdeeld.
De belangrijkste daarvan zijn sinusgeneratoren en impulsgeneratoren.
De signalen in deze generatoren worden vrijwel altijd door elektronische
schakelingen opgewekt. Alleen voor zeer lage frequenties maakt men wel
eens gebruik van mechanische inrichtingen.
In dit hoofdstuk willen we de sinus- en impuls generatoren verder onder
verdelen en van enkele apparaten de eigenschappen en bediening bespreken.
De generatoren worden dus enkel en alleen van de buitenkant bezien. Wat
betreft schema’s voor zelfbouw wordt verwezen naar de betreffende
hoofdstukken.
2. SINUSGENERATOREN
Sinusgeneratoren worden onderverdeeld naar het frequentiegebied waar
voor zij worden gebruikt. Zo kennen we:
a. LF generatoren of audiogeneratoren;
b. Video generatoren;
c. HF generatoren;
d. VHF generatoren;
e. UHF generatoren;
f. SHF generatoren.
Deze sinusgeneratoren worden door de volgende eigenschappen gekarakte
riseerd:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

frequentiegebied;
frequentienauwkeurigheid;
uitgangsspanning;
vervorming;
uitgangsimpedantie;
aanwezige stoorsignalen;
soort van de modulatie;
modulatiediepte;
parasitaire signaaloverdracht (straling).

2. I. Bediening
De bediening van een generator is te verklaren aan de hand van het vervangschema, zoals aangegeven in fig. 1.10.
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De elektrische grootheden, welke volgens dit vervangschema voor rege
ling in aanmerking komen, zijn:
a. de frequentie;
b. de e.m.k.
c. de inwendige impedantie.
Bij gegeven e.m.k. is de klemspanning van een generator, zoals uit het
vervangschema blijkt, afhankelijk van de belasting. Met toenemende be
lasting daalt de klemspanning.
2. 2. Frequentieregeling
Bij de meeste generatoren wordt de frequentie in stappen en continu gere
geld. De frequentie wordt dan gevonden door de bij de continue regeling
behorende schaal te vermenigvuldigen met de stand van de stappenregelaar. Bij sommige generatoren wordt het totale frequentiegebied bestreken
door twee continue regelaars, aangeduid met grof- en fijnregeling.
2. 3. Regeling van de e.m.k.
De e.m.k., welke gelijk is aan de klemspanning in onbelaste toestand, is
meestal in stappen en/of continu instelbaar. Bij de apparaten met een inge
bouwde meter wordt de klemspanning aangegeven bij een bepaalde waarde
van de belasting, b.v. 600 Q.
2. 4. Inwendige impedantie
Bij professionele generatoren heeft de impedantie een bepaalde waarde.
Bij UHF-generatoren is deze b.v. 50 of 60 Q. Bij de meeste generatoren
voor servicedoeleinden is de inwendige impedantie ongedefinieerd en af
hankelijk van de stand van de verzwakker.
2. 5. Modulatie
Bij de generatoren voor hogere frequenties kan men moduleren, d.w.z. de
e.m.k. of de frequentie van de generator in het ritme van het modulatiesignaal variëren. Bij modulatie door een sinusvormig signaal zijn van be
lang de modulatie-frequentie en de modulatiediepte.
Het modulatiesignaal kan echter ook impulsvormig zijn. Dit treft men aan
bij UHF- en SHF-generatoren.
By signaalgeneratoren welke voor metingen aan FM ontvangers zyn be
doeld, is uiteraard frequentie-modulatie mogelijk. Ook moeten de signaal
generatoren, welke zijn bedoeld om doorlaatkrommen met een KSO weer
te geven, frequentie-gemoduleerd kunnen worden. Deze generatoren wor
den meestal aangeduid met wobbulatoren (hfdst. XXIV).
3. IMPULSGENERATOREN
Een impulsgenerator geeft een spanning af, waarin plotselinge sprongen
voorkomen. In fig. XIX. 1 is een typisch voorbeeld van een impulsspanning
gegeven. De spanning heeft drie waarden. De overgang tussen deze waar
den is kort t.o.v. de tyd dat een bepaald niveau wordt aangehouden. De
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Fig. XIX.1. Impulsspanning.

manier waarop een impulsspanning wordt beschreven, is afhankelijk van
het verloop. Een spanning met een verloop volgens fig. XIX. 2 wordt aan
gegeven door de begrippen impulshoogte, impulsbreedte en impulsherhalingsfrequentie, dat is het aantal impulsen per seconde. Dit zijn dus
tevens de grootheden welke voor regeling in aanmerking komen. Is de
afgegeven spanning blokvormig en symmetrisch, dan wordt hij op de ge
bruikelijke wijze aangegeven door frequentie en topwaarde of top-topwaarde.

1
impuls
hoogt»

T

Fig. XIX.2. Impulsbreedtc, -hoogte
en -herhalingsfrequentie.
impulsbroodto

I
impulshrrhatingsfroq.

Uiteraard wijkt de afgegeven spanning af van het ideale verloop. Een im
pulsspanning verloopt ideaal wanneer de overgangen tijdloos zijn en de
niveaus op dezelfde hoogte blijven. Om aan te kunnen geven hoeveel de
afgegeven spanning afwijkt van het ideale verloop, gebruikt men de vol
gende begrippen (fig. XIX. 3):

:i”vn

700%------------

so%50%Fig. XIX.3. Vervormde
impulsspanning.

*7B
70%-----------0'

<r

<r'

a. Stijgtijd r. Dit is de tyd, waarin de spanning toeneemt van 10 % tot
90%.
b. Daaltijd %', Dit is de tijd waarin de spanning afneemt van 90 % tot 10 %.
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*
c. Impulsbreedte T5. Dit is de tijd tussen de 50 % punten op de opgaande en
neergaande flank.
d. Doorschot x. Doorschot wordt algemeen beschouwd als een gedempte
trilling, ingeleid door de opgaande flank van de impulsspanning. Doorschot
wordt overtrillen genoemd wanneer twee of meer golven optreden.
De hoeveelheid doorschot wordt uitgedrukt in % van de impulsamplitude.
e. Dakhelling. Hiermede wordt aangegeven hoe groot de afwijking van het
vlakke verloop is. Ze wordt uitgedrukt in % van de impulsamplitude.
4. A.F. GENERATOR GM 2315/02
Afb. XIX. 4 geeft het vooraanzicht van de Philips toongenerator
GM 2315/02 welke bedoeld is voor de service. De eigenschappen zijn in
tabel XII vermeld. De bediening is overzichteiyk, daar het een eenvoudig
apparaat is.
TABEL XII

TYPE

FREQ.
GEBIED

FREQ. UITG. SP.
(DAX.)
0NNAlblK.

PHILIPS 20 Hz...20 kHz
♦ 5 %
GH 2315 3 stappan

HEATHKIT 10 Hz
IG 32 100 kHz

hp
200 CO

hp
206 A

5 Hz..600 kHz
5 stappen
20 Hz
20 kHz
3 stappan

♦5*

10 V

10 V
(>10 kA)
0...1 V
(600A)

24,5 V
♦2 % □var

VERZUAKK.
VAN DE
UITG.SP.

1-0,1-0,01- <0,5 % wan
0,001x en
100 Hz..20 kHz
continu
(Rl> 10 kH)
<1 % van
20...100 Hz
(R1 >10 k.0.)

1-0,3-0,10,03-0,010,003x
0...100 dB
continu

600H
10 V

VERVORCIING

0...111 d&

A 2 * onbelast
ln stappan
♦15 dB* Ui van 0,1 dB
*1*1

VARIATIE UITG.
UITG.SP. MP.
OVER GEH.
GEBIED
70...
7G00.fl

aajftwn.

0• • •
1000A.

naywt.

♦ 1 dB

600Ü

ssyn.

♦ 0,2 dB
bdj con
stante
■aterultalsg

50 SI
150 SI
600 SL

aymm.
50-150600H.
asysa.
600A

♦ 10 %

■^0,1 %

<0,5 *
tot 500 kHz
<1 % tot
600 kHz
<0.1 %
<0,25 %
van 20..50 Hz

UITGANG

4. 1. Frequentie
De frequentie wordt in stappen en continu geregeld met Sk2 en C9/C10.
De ingestelde frequentie wordt gevonden door de standen van Sk2 en
C9/C10 te vermenigvuldigen. Het gebied van 20...20.000Hz wordt in drie
stappen bestreken.
4. 2. Spanning
De uitgangsspanning wordt in stappen en continu ingesteld met de knop
pen Sk3 en Ski/Ri. Ze wordt asymmetrisch tussen Bu3 en B114 afgenomen
en volgt in onbelaste toestand uit het produkt van de door Sk3 en Skj/Ri
aangegeven waarden.
Tussen Bui en Bu2 staat de spanning welke voor de stappenverzwakker is
afgenomen. De waarde van deze spanning wordt dus direct aangegeven
door de stand van de continu verzwakker.
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5. AF-generator hp 206A
Afb. XIX. 5a geeft het buitenaanzicht van een kwaliteitsgenerator n.1.
type 206A van Hewlett Packard, waarvan de eigenschappen eveneens in
tabel XII zijn gegeven. In fig. XlX.öb z(jn de diverse knoppen genummerd.

O4
Fig. XlX.öb. Nummering
van de knoppen.

oe

uitgangsklemmen

5. 1. Frequentie
De frequentie wordt in stappen geregeld met knop 1 en continu met de
knoppen 2 en 3. De frequentie wordt door vermenigvuldiging van de frequentieschaal en de stand van de stappenverzwakker gevonden. De nauw
keurigheid van de frequentie-instelling bedraagt 2 %.
5. 2. Uitgangsspanning
De uitgangsspanning wordt continu geregeld met knop 4 en in stappen
met de knoppen 5, 6 en 7. De verzwakking heeft plaats in stappen van
achtereenvolgens 10, 1 en 0,1 dB.
De uitgangsspanning wordt vóór de stappenverzwakker gemeten. Het
meetinstrument geeft de juiste spanning aan, wanneer de belastingsweerstand gelijk is aan de inwendige weerstand. De meter geeft de uit
gangsspanning aan in dBm en in V (0 dBm = 1 mV over 600 Q).
5. 3. Inwendige impedantie
De inwendige impedantie is met knop 8 instelbaar op 50, 150 en 600 Q.
De spanning wordt in deze standen symmetrisch afgenomen. In de stand
600 Q is de impedantie 600 Q en wordt de spanning asymmetrisch afge
nomen.

Fig. XIX. 6.
a. Symmetrische sturing.
b. Symmetrische sturing t.o.v aarde.
c. Asymmetrische sturing.

5. 4. Ultgangsklemmen
Afhankelijk van de wijze waarop het te onderzoeken apparaat gestuurd
moet worden, neemt men de spanning af tussen 2 of 3 van de vier uitgangsklemmen. Wil men symmetrisch en aardvrij werken, dan gebruikt
men de beide middelste klemmen (fig. XIX. 6a).
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Wil men symmetrisch t.o.v. aarde sturen, dan wordt geschakeld volgens
fig. XIX. 6b. Stuurt men asymmetrisch, b.v. via een coaxkabel, dan wordt
volgens fig. XIX. 6c geschakeld.
6. HF GENERATOR GM 2893/01
De HF generator, welke we hier willen bekijken, is de GM 2893/01 van
Philips (afb. XIX. 7.). Deze generator is in de eerste plaats ontworpen voor
het afregelen van radiotoestellen.
Ze kan ook worden gebruikt voor de afregeling van m.f. versterkers in
TV ontvangers. De eigenschappen volgen uit tabel XIII.
TABEL XIII
TYPE
PHILIPS

FREQ.

GEBIED
100 kHz...

GD 2093/01 50 DHz

0NNAUUK.

* i #

UITGANGSSPANNIfJG

hp 606 A

50 kHz...
65 PHz
6 etappen

verzuakker

♦ 1 *

UITG.
inp.

UITG.

PIOD.
FREO.

0...I00 mV continu met 30031. esymm. extern
(tot 3 DHz) se»i-log.
intern

6 stappen
bJAfJOEL &
30...960
G0LTERP1ANN IWz
6 etappen.

VERZWAKKING

0...10 V
over 60Sl

continu

A00 en
2500 Hz
60Ü esymm. extern
intern

ClOO.
DIEPTE
O...0O %
30 %
30 %

0...90 %

bloksp.
1 kHz

± 1 *

0...3 V
over 50&

0.. .130 dB
in etappen
v. 10 dB.
Continu v.
0...10 dB

50SI asymm. 0...20
kHz

0...90 %

6. 1. Frequentie
Deze wordt in stappen geregeld met de schakelaar Sk2 en continu met CiDe frequentie wordt op een zeer ruime schaal afgelezen.
6. 2. Modulatie
Met Ski wordt de wijze van modulatie gekozen. In de standen 2, 3 en 4
heeft men achtereenvolgens externe modulatie, interne modulatie door
400 Hz en interne modulatie door 2500 Hz. Wordt extern (Bui) geen sig
naal toegevoerd, dan heeft men een ongemoduleerd signaal.
Bij interne modulatie is de modulatiediepte 30 %.
Bij externe modulatie, b.v. door een toongenerator, wordt het signaal toe
gevoerd aan Bui. De modulatiediepte is nu regelbaar met R12 en kan als
volgt op de meter worden afgelezen:
Ski wordt in de stand „INTERN 400 Hz” geplaatst. Dan wordt met R12 de
wijzer op 100 schaaldelen (bovenste schaal) ingesteld. Daarna plaatst men
Ski in de stand „EXTERN” en sluit men de LF spanning aan op Bui. Deze
spanning wordt zo geregeld dat de meter weer 100 schaaldelen aanwast.
De modulatiediepte is nu, afhankelijk van de frequentie, gelegen tussen 18
en 42 %. Bij 400 Hz is hij 30 %.
Door verhoging van de ingangsspanning kan maximaal tot 80 % worden
gemoduleerd.
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6. 3. Spanning
De HF spanning, al of niet gemoduleerd, is beschikbaar op Bu2.
a. Gemoduleerd
Met R12 kan de spanning over de verzwakker R1/R11 worden ingesteld tus
sen 0 en 100 mV. Met Sk] in de stand „INTERN 400 Hz” of „INTERN
2500 Hz” wordt deze spanning op de bovenste schaal van de meter afge
lezen.
De HF uitgangsspanning wordt verzwakt met Ri/Ru- De schaalverdeling
geldt voor een door de meter aangegeven spanning van 100 mV.
Wijst de meter minder aan, dan moet de uitslag van de meter worden ver
menigvuldigd met de aanwijzing van Ri/Rn. Bij een meteraanwijzing van
80 vermenigvuldigt men de aanwijzing van Ri/Rn dus met 0,8.
b. Ongemoduleerd
Wil men een ongemoduleerde spanning afnemen, dan stelt men met R12 en
R1/R11 de uitgangsspanning in op de gewenste waarde met Ski in de stand
„EXTERN” geplaatst.
6. 4. A.f. uitgangsspanning
Met Ski in de stand „INTERN 400 Hz” en „INTERN 2500 Hz” kan men
van Bui een a.f. spanning afnemen met frequenties van 400 resp. 2500 Hz.
Deze spanning, welke wordt afgelezen op de onderste schaal van de meter,
is instelbaar tussen 0 en 1,2 V.

7. VHF EN UHF GENERATOR LMS-68
Deze professionele generator van Wandel & Goltermann (afb. XIX. 8) be
strijkt het frequentiegebied van 30...960 MHz. Het afgegeven vermogen be
draagt 0.5...1W. Daarom kan ook met eenvoudige middelen aan laagohmige VHF en UHF schakelingen worden gemeten.
Werkt men n.1. met kleine spanningen, dan is men gedwongen een meetversterker te gebruiken.
Door het grote vermogen van deze generator kan direct met een detector
worden gemeten.
De uitgangsspanning van de generator wordt door een elektronische rege
ling constant gehouden, hetgeen bij het opnemen van frequentiekarakteristieken bijzonder plezierig is.
Het gebied 30...960 MHz is onderverdeeld in zes stukken. Voor elk gebied
wordt een andere oscillatorschakeling ingeschoven.
7. 1. Bediening
De bediening is uitermate eenvoudig. De frequentie-instelling kan ffln en
grof geschieden met twee onder de frequentieschaal geplaatste knoppen.
De uitgangsspanning wordt ingesteld met de knop rechts boven en afge
lezen op de ingebouwde meter. De uitgangsspanning wordt afgenomen van
de coaxbus. De afgegeven spanning kan op twee manieren worden gemo
duleerd, n.1. intern en extern. Intern wordt gemoduleerd met een blokspanning van 1 kHz, extern met een blokspanning van 50 Hz...50 kHz.
De modulatiediepte is regelbaar tot 90 % en wordt ingesteld met de tweede
knop.
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8. KANTEELSPANNINGS GENERATOR GM 2324
8. 1. Toepassingen
Deze Philips generator (afb. XIX. 9) levert symmetrische rechthoekvor
mige spanningen van 0,12...15 Vtt. De stijgtijd van de spanningsimpulsen Is
zeer klein; de frequentie kan worden geregeld van 25 Hz tot 1 MHz.
Verder kunnen synchronisatie-impulsen worden afgenomen van ten minste
3 Vtt. De generator werkt zelf-exciterend, maar kan ook m.b.v. een externe
spanning worden gestuurd.
Van de toepassingsmogelijkheden zijn o.a. te noemen:
a. Metingen aan brede band versterkers, videoversterkers, versterkers in
KSO’s en modulatieversterkers van brede frequentiebanden (frequentie-,
faze- en sprongkarakteristieken);
b. Het meten aan elektrische netten en kabels (transmissie-eigenschappen,
energiereflectie, opsporen van kabelfouten);
c. Het afregelen van verzwakkers;
d. Metingen van tijdconstanten en elektrische traagheidsverschijnselen;
e. Het beproeven en meten van elektronische en andere elektrische tellers.
8. 2. Bediening
De frequentie wordt in stappen geregeld met Ski. Binnen het gekozen ge
deelte van het frequentiegebied kan de gewenste frequentie bij benadering
worden ingesteld d.m.v. de continue regelaar Ri. De spanning wordt afge
nomen tussen Bui en Bu2.
Wanneer Ski in de stand „EXTERN” staat kan men de spanningsimpulsen
sturen met een op de schakelstekerbus Bu4 aan te sluiten spanning. Deze
spanning dient tenminste 4V te zijn; een stuurspanning hoger dan 30 V is
niet aan te bevelen. Bij externe stuurspanningen lager dan 4 V bestaat het
gevaar dat de generator gaat oscilleren in een willekeurige frequentie.
Gebruik bfl voorkeur wisselspanningen, waarvan de frequentie ligt binnen
het eigen frequentiegebied van de generator (25 Hz...l MHz). De frequentie
van de impulsen op Bux en Bu2 is nu afhankelijk van die van de externe
stuurspanning. Het sturen met een externe spanning kan verstoring van de
symmetrie van de kanteelspanning op Bui tot gevolg hebben. Controleer
daarom bij deze wijze van sturing vóór het uitvoeren van een meting eerst
de kanteelvorm m.b.v. een oscilloscoop. Door regeling met de potmeter Ri,
die nu als verzwakker van de externe stuurspanning dienst doet, kan even
tuele asymmetrie van de kanteelspanning worden gecorrigeerd.
Met behulp van Sk2 kan de uitgangsspanning op Bui in 8 stappen worden
geregeld van 0,12... 15 Vtt.
Van Bu2 kan men synchronisatie-impulsen afnemen, afwisselend positief
en negatief, waarvan de frequentie eveneens met Ski en Ri regelbaar Is van
25 Hz...1 MHz of, bij sturing met een externe spanning, afhankelijk is van
de frequentie van de stuurspanning. De uitgangsspanning op Bu2 bedraagt
tenminste 3 Vtt.
8. 8. Eigenschappen
Frequenties: 25 Hz... 1 MHz, regelbaar met Ski en Ri; bfl sturing met een
externe spanning is de frequentie afhankelijk van die van de stuurspanning.
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Spanning: 0.12...15 Vtt, regelbaar met Sk2.
Uitgangsweerstand: 25...330
afhankelijk van de ingestelde spanning.
Stijgtijd: < 30 nsec voor spanningsimpulsen van 4 Vtt en minder; < 40 nsec
voor spanningsimpulsen van 8 en 15 Vtt.
Dakhelling: 3,5 % bij 25 Hz; boven 65 Hz niet meer meetbaar.
Bovenstaande waarden gelden tot een uitwendige belasting van ongeveer
8 pF (de totale belasting is dan ongeveer 25 pF).
8. 4. Keuze aardpunt
Zorg voor korte verbindingen ln iedere meetschakeling, daar anders door
zelfinductie in de leidingen meetfouten zullen optreden. Het is vooral van
belang speciale aandacht te schenken aan de aardverbinding. Aard een
meetschakeling slechts aan één punt en kies dit bij voorkeur zo dicht moge
gelijk bjj dat, waaraan de kanteelspanning moet worden toegevoerd. Alleen
dan kan de aardsteker van de uitgangskabel rechtstreeks of via de kortst
mogeiyke geleiding met het aardingspunt worden verbonden. Dat deze
maatregel noodzakelijk is, blflkt uit het oscillogram in fig. XTV. 10, dat de
vervorming toont, die de kanteelspanning ondergaat bij een verbinding van
30 cm tussen de aardkant van de uitgangskabel en het aardingspunt. Even
tueel kan ook Bub als aardingspunt worden gebruikt.

Fig. XIX.10.

9. IMPULSGENERATOR hp 212 A
9. 1. Eigenschappen
Deze impulsgenerator levert positieve of negatieve impulsen, waarvan de
lengte instelbaar is tussen 0,07 en lO^sec (zie afb. XIX. 11).
De amplitude bedraagt maximaal 50 V over een belasting van 50 Q, wat
een piekvermogen van 50 W betekent.
De stygtyd en daaltijd van de afgegeven impulsen bedragen ca. 0,02 ^sec.
De uitgangsweerstand bedraagt 50 Q. De herhalingsfrequentie is regel
baar tussen 50 Hz en 5 kHz.
Er kan intern en extern worden gesynchroniseerd. De afgegeven impuls
kan maximaal t.o.v. de synchronisatie-impuls worden verschoven over een
afstand tussen 0 en lOO^usec.
9. 2. Bediening
De linker en de middelste knop dienen voor de instelling van de „PULSE
RATE” of wel de impulsherhalingsfrequentie en de „PULSE LENGTH”, dus
de pulsbreedte. Met de beide knoppen linksonder wordt de wflze van synchro
nisatie gekozen. De beide linker standen kiezen uit — en + btf externe syn-
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chronisatie. De twee rechter standen bepalen tezamen met de „PULS!
RATE” de impulsherhalingsfrequentie. Met de tweede knop van links wordl
de afgegeven impuls t.o.v. de synchronisatie-impuls verschoven. Het ex—
terne synchronisatie signaal wordt aan de bus „SYNC. INPUT” toegevoerd—
Het uitgangssignaal wordt afgenomen van de „PUL.SE OUTPUT”. De am—
plitude van dit signaal is instelbaar met een verzwakker, welke in stappei
van 10 dB regelt en een continu verzwakker met een bereik van 10 dB.
De polariteit van de uitgangsimpuls wordt gekozen met de knop—
"POLARITY”. Op de bus „SYNC. OUTPUT” staat afhankelijk van de
schakelaarstand een positief of negatief gaande impuls.
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1 C/s SINUS
BLOKGENERATOR
VOOR F. 637,-!
BE FARNELL LF
is in alle opzichten een fantastische prestatie
van technisch kunnen. Natuurlijk bestaan er
méér met vergelijkbare specificaties, weinig met
wat de Engelsen noemen "rugged (van rugby!)
construction" maar geen enkele die dit alles
biedt voor de prijs van f 637,
De Farnell LF is daarom óók ideaal voor onder
wijsdoeleinden.

EEN
ELECTRONISCH UNICUM!
• frequentie-bereiken: 1 - 10 c/s, 10 - 100 c/s,
100 c/s -1 kc/s, 1 -10 kc/s, 10 -100 kc/s • max.
output: 12 V p.p. in 600X1 • volledig getransisto
riseerd. Van de ene seconde in de andere op
lichtnet of ingebouwde batterij!

IDEAAL VOOR SERVICE-DOELEINDEN I
Volledig getransistoriseerd
Onafhankelijk van lichtnet, dus overal te gebruiken

Uit voorraad leverbaar.
Uitvoerige documentatie wordt U gaarne ver
strekt door:

ingenieursbureau

KONING EN HARTMAN N.V.
Haagweg Lsd. 42 Den Haag Tel.(070) 68 54 50*
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Afb. XIX.11. (blz. 191) Impuls*
generator hp 212-A (E.M.C.,
A dam).

y\

Afb. XXIII.3. (blz. 205) Golfmeter GM 3121 (Philips).

Afb. XXIII.8. (blz. 212) Zelfbouw roosterdipmeter
GD-1.
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HOOFDSTUK XX

A.F.-GENERATOREN
1. INLEIDING
Bij de zelfbouw van een audiogenerator heeft men de keuze uit verschil
lende mogelijkheden. Zo kan men, wat het frequentiebepalend gedeelte
betreft, kiezen uit de brug van Wien, de dubbele T-schakellng, de verschilfrequentie-generator, enz. Wat de opbouw van het versterkend gedeelte be
treft kan men kiezen tussen een transistor- en een buisversterker. Nu is het
de kunst om uit al deze mogelijkheden de gunstigste te kiezen en daarbij
tersluiks te kijken naar de fabrikanten van dergelijke meetapparaten.
Wat betreft het frequentiebepalend gedeelte wordt steeds meer de brug
van Wien gekozen. Alle audio-generatoren van Hewlett Packard zijn b.v.
volgens dit principe opgebouwd. De toepassing van transistoren in het ver
sterkend gedeelte geeft, wat stabiliteit en dergelijkc betreft, geen bijzondere
moeilijkheden, terwijl de voeding en de aanschaf van transistoren goed
koper is.
Resumerende komen we daarom tot de conclusie dat een met transistoren
uitgeruste generator rond de brug van Wien voor de zelfbouwer het aan
trekkelijkst is. Daarom zullen we dan ook o.a. het schema van een derge
lijke generator bespreken.
2. GENERATOR MET TRANSISTOREN
In fig. XX. 1 is het schema van een transistor signaalgenerator volgens
Siemens gegeven. De eigenschappen van deze generator zijn zeer goed en
wie kans ziet deze generator te bouwen, kan er dan ook veel plezier aan
beleven. Het frequentiegebied van 3 Hz...30 kHz is onderverdeeld in acht
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Fig. XX.1. Schakeling Siemens transistor generator.
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banden, die met een 2 x 8-standen schakelaar worden gekozen. De fre
quentie wordt ingesteld d.m.v. een dubbele logaritmische potmeter (2 X
lOkfl) waardoor een bijna lineaire freq.schaal wordt verkregen. Neemt
men een dubbele lineaire potmeter, dan worden de frequenties aan de hoogfrequentzijde van elk gebied als het ware op elkaar gedrongen.
De versterker bevat drie transistoren. Vanaf de emissor van V3 wordt via
250 f) teruggekoppeld naar de emissor van Vi. Vanaf de collector vindt
een, tengevolge van de NTC-weerstand spanningsafhankelijke tegenkoppeling plaats. In het begin van de oscillatie, wanneer de amplitude van het
signaal nog klein is, overheerst de positieve terugkoppeling vanaf de emissor via 250 Q en neemt de oscillatie toe. Met toenemende spanning neemt
de weerstand van de NTC af. Daardoor stijgt de tegenkoppeling vanaf de
collector en wordt een evenwichtstoestand bereikt. Deze evenwichtstoe
stand moet zijn bereikt voordat vervorming optreedt. Wanneer men de
NTC-weerstand niet ter beschikking heeft, kan men trachten deze te ver
vangen door een instelpotentiometer. Deze wordt zo ingesteld, dat over het
gehele gebied nog net oscilleren optreedt. Bij deze methode is de uitgangsspanning echter enigszins vervormd.
Het signaal wordt afgenomen van de collector van de laatste transistor.
Op dit punt kan een verzwakker worden aangesloten. Hierbij dient in aan
merking te worden genomen, dat de ingangsimpedantie van de verzwak
ker parallel staat aan de collectorweerstand.
De eigenschappen bij een frequentie van 800 Hz zijn:
Uitgangsspanning: ca. 2,5 V.
Temperatuurafhankelijkheid van de uitgangsspanning: < ± 10-3/° C.
Spanningsafhankelijkheid van de uitgangsspanning bij ± 15 % variatie:
< ± 10-4. Spanningsafhankelijkheid van de frequentie bij ± 15 % variatie:
<± 5.10-4. Vervorming: <l0/ooOpm.: De NTC-weerstand is het type R51/4/1/20 van Siemens.

1

S. RC-GENERATOR MET T-BRUG
Het schema van fig. XX. 2 is van de bekende Amerikaanse firma Heath.
Hier wordt de frequentie niet continu, maar in stappen geregeld. Met Ri en
R2 kunnen alle frequenties tussen 11 en 110 Hz worden verkregen, terwijl
met de condensatoren Ci en C2 de vermenigvuldigingsfactor op 1, 10, 100
of 1000 kan worden ingesteld. De waarden voor de weerstanden en conden
satoren zijn als volgt (zie ook fig. XX.2b):
Linker
schak.

Ri

Centrale
schak.

Rj

10 Hz
20 Hz
30 Hz
40 Hz
50 Hz
60 Hz
70 Hz
80 Hz
90 Hz
100 Hz

100 kil
50 kö
33.3 kil
25 kil
20 kil
16,7 kil
14.3 kil
12,6 kö
11,1 kQ
10 kO

1 Hz
2 Hz
3 Hz
4 Hz
5 Hz
6 Hz
7 Hz
8 Hz
9 Hz
10 Hz

lMfl
510 kil
330 kil
240 k/3
194 kil
163 kil
139 kil
122 kil
109 kil
98 kil

Schakelaar
links boven
X
X
X
X

1
10
100
1000

C,

C2

0,05 *F
5000 pF
500 pF
60 pF

0.6 /«F
0,05 pF
6000 pF
600 pF

Doordat in de katodeleiding van de versterkerbuis een zeer grote weerstand
is opgenomen, kan het rooster van deze buis direct aan de anode van de
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Fig. XX.2a. RC-generator met T-brug volgens Heath.
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eerste buis worden gelegd. Stabilisatie van de oscillatie-amplitude wordt
verkregen door amplitude-onafhankelijke tegenkoppeling en amplitudeafhankelijke meekoppeling. De spanning, die via de 115 V lamp wordt
teruggekoppeld, zal met toenemende amplitude afnemen, doordat de weer
stand van de lamp stijgt. De meekoppeling vermindert daardoor dus. Met
de potmeter Px kan de amplitude van de oscillatie worden ingesteld. Hoe
kleiner Pi, des te minder meekoppeling treedt er op en des te kleiner zal de
amplitude en dus ook de vervorming zijn.
Via de T-brug vindt tegenkoppeling plaats. Deze is minimaal voor de fre
quentie:
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I

1
f =
2 ji RC

Hierin is C = V C1C2 en R de vervangingsweerstand van Ri en R2 parallet
Aan de uitgang is een verzwakker opgenomen, waardoor spanningen kun
nen worden afgenomen tussen 10 V en 3 mV. De verzwakker is berekenc
voor een belasting groter dan 10 kf2 op het 3 en 10 V gebied en een belas
ting van 600 Q in de overige gebieden. Is deze belasting niet aanwezig, dan
wordt in het apparaat deze belasting ingeschakeld, zodat de spanningsdeler toch de juiste waarde heeft.
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Fig. XX.2b. Vooraanzicht van
de generator.

ultgangsspannlng

Controle van de spanning is mogelijk met een ingebouwd instrument, dat
als volgt wordt geijkt: aan de arm van P2 wordt een wisselspanning gelegd
met een effectieve waarde van 10 V. P3 wordt dan zo ingesteld dat het in
strument volle uitslag heeft.
Enkele eigenschappen van deze voortreffelijke a.f. generator zijn:
Frequentiegebied 10 Hz... 100 kHz;
Vervorming bij 10 V uitgangsspanning < 0,1 % in het gebied van 20 Hz...
20 kHz.
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HOOFDSTUK XXI

BLOKSPANNING GENERATOREN
1. INLEIDING
Een blok- of kanteelspanning kan o.a. worden gebruikt voor:
a. Het doormeten van a.f.- en videoversterkers;
b. het testen van radio- en TV-ontvangers;
c. als ijkspanning voor een oscilloscoop.
Hieruit blijkt wel dat een rechthoekgenerator een apparaat is met veel
toepassingsmogelijkheden; vandaar ook dat hier aan deze generator aan
dacht wordt geschonken en dat er enige schema’s worden gegeven die een
voudig van opbouw zijn.
2. GESTUURDE RECHTHOEKGENERATOR
De rechthoekgenerator van fig. XXI. 1 is geen generator in de eigenlijke zin
van het woord. Men kan hem meer beschouwen als een schakeling die een
sinusvormige ingangsspanning vervormt tot een rechthoekige. Dit ver
vormen heeft plaats in de ingangsschakeling, die wordt gevormd door een
dubbeldiode. Op de werking wordt hier niet verder ingegaan. Men kan i.p.v.
vacuumdioden ook gebruik maken van kristaldioden.
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Fig. XXI.1. In de dubbeldiode wordt de ingangsspanning tot een rechlhoekspanning
afgekapt en daarna versterkt.
De rechthoekspanning die de diodeschakeling afgeeft, wordt versterkt door
een EF42 en daarna aan het rooster van een EL41 afgegeven. Deze be
grenst het signaal nogmaals, waardoor de vorm van de uitgangsspanning
zeer goed is. De condensator C^, waarvan de reactantie met hoger wor
dende frequentie afneemt, verbetert de spanningsvorm.
In de voeding wordt geen afvlakspoel gebruikt, omdat deze door inductiespanningen t.g.v. de plotselinge stroomveranderingen de vorm van de uit
gangsspanning zou bederven.
De stuurspanning moet tenminste een waarde hebben van 1V. De uitgangs-
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spanning is tot een frequentie van 200 kHz nog goed van vorm. De ampli
tude, die in stappen regelbaar is, bedraagt max. 2,5 V.
We verwijzen nog naar fig. XI. 15, waarin door oversturing van een tran
sistor een blokspanning wordt opgewekt.
3. KLEINE TESTGENERATOR
Fig. XXI. 2 geeft het schema van een kleine generator, waarbij tevens een
dippy-oscillator is ingebouwd, welke een spanning afgeeft met een vaste
frequentie van 500 Hz. Deze spanning kan worden gebruikt voor de sturing
van meetbruggen e.d. De blokspanning wordt opgewekt door een ECC82
Het frequentiegebied is als volgt onderverdeeld:

Schakelaarstand

Gebied

2
3

100...600 Hz
620. 3000 Hz
2.5...16.5 kHz
30...170 kHz

4

5

In stand 1 werkt geen der beide generatoren; in stand 6 is de rechthoekgenerator uitgeschakeld en werkt de dippy-oscillator.
SU,
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X
Fig. XXI.2. Een rechthoekgenerator, gecombineerd met
een dippy-oscillator.
De frequentie van de rechthoekgenerator is continu regelbaar met de potmeter van 50 k£, die bij voorkeur een logaritmisch type moet zijn. De opge
wekte spanning wordt aan het rooster van de ECC81 afgegeven, die nog
enigszins als afkapper werkt. Aan klem 1 kunnen zeer laagohmige schake
lingen worden aangesloten, b.v. de demodulator van een TV ontvanger. De
schakelingen mogen dan i.v.m. de elco geen hoge spanning t.o.v. aarde
voeren. Aan klem 2 worden alle overige schakelingen aangesloten.
De uitgangsspanning is regelbaar met de lineaire potmeter van 1 V.Q.
Max. uitgangsspanningen: rechthoekgenerator 5,5 V; sinusgenerator 1 Veff-
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4. TRANSISTORMULTIVIBRATOR
M.b.v. twee transistoren kan men heel gemakkelijk zelf een blokspanningsgenerator samenstellen (fig. XXI. 3).
Vi en V2 zijn willekeurige germanium transistoren met een stroomversterking, welke bij voorkeur groter dan 50 moet zijn, dit in verband met de
vorm van de uitgangsspanning.

Rb=
100*

5*
Fig. XXI.3. Blokgolfgenerator
met twee transistoren.

e

VI

De samenstelling verloopt als volgt:
Men plaatst eerst de weerstanden en instelpotentiometers. De potentiometers worden zo ingesteld, dat Vi en V2 in de z.g. „bottoming condition”
zijn, d.w.z. dat de collectorspanningen juist „vastgelopen” zijn op 0,2 &
0,4 V. De capaciteit van C is afhankelijk van de gewenste frequentie. Zfl
volgt uit:
1
C =

1,4 fRb
Daar Rb = 100 k!2, wordt dit dus:
10*
C =

pF

1,4 f
De top-topwaarde van de afgegeven blokspanning is vrijwel gelijk aan de
batterijspanning. Wanneer men de gelijkspanningscomponent wil onder
drukken, wordt op de bekende wijze een RC-filter ingeschakeld.
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HOOFDSTUK XXII

R.F.-GENERATOREN
1. INLEIDING
Voor de afregeling van omroep- en TV ontvangers dient men de beschik
king te hebben over trimzenders die het gewenste frequentiegebied kunnen
leveren. Om tevens de versterking te kunnen bepalen is het gewenst dat de
uitgangsspanning, ook bij lage waarden, bekend is. Dit kan worden bereikt
door aan de uitgang van de trimzender een in stappen van b.v. 20 dB (fac
tor 10) regelbare verzwakker op te nemen.
Een belangrijk punt bij de constructie van een trimzender is een degelijke
afscherming, zodat het signaal alleen via het daarvoor bestemde kabeltje en
niet door straling enz. de af te regelen ontvanger bereikt. Dit is een punt
waaraan het bij veel in de handel zijnde goedkope trimzenders nog wel eens
ontbreekt.
Hier wordt afgezien van de beschrijving van een complete trimzender voor
alle voorkomende gebieden, omdat er in de handel dusdanig goedkope typen
worden gebracht, dat zelfbouw, met al de moeilijkheden van ijking e.d.,
nauwelijks lonend is. Wie toch iets eenvoudigs wil construeren wordt ver
wezen naar hfdst. XXIH.
Wanneer men bovendien de afregelwerkzaamhcden bekijkt, blijkt dat deze
in hoofdzaak de afregeling van m.f. versterkers betreffen. Daarom wil
len we hier volstaan met de opzet van een trimzender voor de m.f. gedeel
ten van omroep- en TV ontvangers, waarmee nauwkeurig de doorlaatkrommen kunnen worden gemeten. De uitwerking wordt dus aan de lezer over
gelaten.
2. OPZET VAN EEN TRIMZENDER VOOR MIDDENFREQUENTIES
2. 1. Principe
Fig. XXII. 1 geeft de principeschakeling. Dit is de z.g. Collpits-oscillator.
De oscillatorfrequentie van deze schakeling volgt uit:
1
f =

(1)
2TT V LCy
In deze formule is Cv de vervangingscapaciteit van de serieschakeling van
Ci en C2. Wanneer Ci en C2 gelijk worden gekozen en verder met C worden
aangeduid gaat dus de formule voor de resonantiefrequentie over in:
1
f=

1

(2)
2LC/2
*V2LC
Met deze schakeling willen we nu een trimzender ontwerpen voor alle voor
komende m.f. gebieden. Dat zijn achtereenvolgens voor AM, FM en TV:
472 kHz, 10,7 en 39 MHz. Daarbij is het voor de hand liggend de verschil
lende gebieden te kiezen door omschakeling van L en in een bepaald gebied
de frequentie m.b.v. variabele condensatoren in te stellen. Daarbij zal er
uiteraard naar gestreefd worden de frequentievariaties zo laag mogelijk te
houden en wel om twee redenen.
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In de eerste plaats kunnen bij kleine variaties nauwkeuriger doorlaatkrommen worden opgenomen en verder worden kleinere variaties verkre
gen, door aan de variabele condensatoren grotere vaste capaciteiten parallel
te plaatsen, waardoor de invloed van de buiscapaciteiten, die weer tempe
ratuur afhankelijk zijn, minder wordt.
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Fig. XXII.1. Principe van de Collpits-oscillator
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2. 2. Berekening frequentiebepalend gedeelte
Wanneer het frequentiegebied is vastgesteld, kan met formule (1) de ver
eiste procentuele capaciteitsvariatie worden berekend en aan de hand van
deze waarde en de grootte van de variabele condensator weer de parallel
op te nemen vaste capaciteit. Bij de berekening werd er van uitgegaan dat
men de beschikking heeft over een tweevoudige variabele condensator met
een capaciteitsvariatie van 0...12.5 pF (b.v. Philips AC1011).
Onderstaande tabel geeft de berekende waarden, welke ons het gunstigst
toeschijnen. Tevens zijn in deze tabel de m.b.v. formule (1) berekende zelfinducties vermeld. Aan de hand van deze tabel zal dus het frequentie
bepalend gedeelte van de oscillator er in principe uitzien zoals fig. XXII. 2
aangeeft. Hieruit blijkt dat we een schakelaar nodig hebben met 3 moedercontacten en 3 standen.
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Fig. XXII.2. De uitvoering voor de drie ge
wenste meetgebieden. Bij de keuze van de
capaciteiten is geen rekening gehouden met
de parasitaire capaciteiten. De werkelijke
in te bouwen capaciteiten zullen dus wat
kleiner gekozen dienen te worden.
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AM-1
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Freq. variatie

Cap. variatie

Zelfinductie

460...485 kHz
10,45...10,95 MHz
36...42 MHz

132...120 pF
132...120 pF
50.. .37.6 pF

ca. 2.2 mH
ca. 4,2 /uH
ca. 0,38 /«H
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2. 3. Constructie van de zelflnducties
De beide kleinste zelfinducties zijn gemakkelijk zelf te vervaardigen met in
de handel verkrijgbare spoelvormen, die voorzien zijn van een ijzerkern en
een doorsnede hebben van 7 mm. De spoel van 0,38
vervaardigen we
door op de genoemde spoelvorm ongeveer 6 windingen te leggen; draaddiameter 0,8 mm, tussenruimte 1 mm. We kunnen 4,2
verkrijgen door
op een spoellichaam van 7 mm doorsnede ongeveer 15 windingen te leggen,
waarvan de draaddiameter 0,2 mm bedraagt en welke naast elkaar z\jn
gelegd.
Bij het bereiken van de zelfinductie van 2,2 mH komt het toeval te hulp,
want het blijkt dat de Amroh spoelen 901 en 931 tussen achtereenvolgens
de punten 5 en 4 en 5 en 3 deze zelfinductie vertonen, terwijl het regelgebied van de zelfinductie gaat van 1,76...2,482 mH, dus genoeg om even
tuele misrekeningen betreffende parasitaire capaciteiten weg te trimmen.
2. 4. Buiskeuze
Uiteraard zullen we een dubbeltriode kiezen i.v.m. het toe te passen katodevolgerprincipe. Onze keuze zal daarbij vallen op steile buizen zoals b.v.
ECC81, ECC85, ECC88 e.d. We kunnen er dan van verzekerd zijn, dat te
allen tijde oscilleren zal optreden.
2. 5. Instellen op minimum vervorming
We moeten er naar streven dat het uitgangssignaal zo weinig mogelijk
harmonischen bevat, zodat we ervan verzekerd kunnen zijn dat het signaal,
dat aan de uitgang wordt gemeten, alleen de grondgolf bevat. Anders zou
den we bij het opnemen van doorlaatkrommen en het bepalen van verster
king fouten kunnen maken.
Nu is het zo, dat een oscilleerbuis met een flinke reserve in klasse C staat
ingesteld. De anodestroom bestaat dus nog slechts uit pulsen, waarin de
harmonischen flink vertegenwoordigd zijn. Gelukkig helpt de kringschakeling tussen anode en aarde ons al, daar ze een selecterende werking uit
oefent. Ze heeft immers voor de grondgolf een veel grotere impedantie dan
voor de harmonischen, zodat daardoor reeds een verzwakking optreedt.

Fig. XXII.3. Regeling van de versterking en dus oscillatie-amplitude
door variëren van de katodeweerstanden.
S

Toch kunnen we nog een handje helpen door de versterking van de schake
ling zo in te stellen, dat de oscillatie zich snel stabiliseert. Dit is b.v. te
bereiken door in de katodeleiding een variabele weerstand op te nemen, die
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dus tegenkoppeling geeft. Wanneer we echter met een gewone potmeter
tewerk gaan, zullen vooral bij hogere frequenties de onvermijdelijke capaci
teiten van deze potentiometer het resultaat gaan bederven.
Daarom verdient de oplossing van fig. XXII. 3 grotere voorkeur. Hierbij
worden met een schakelaar weerstanden tussen katode en aarde gescha
keld. Men kiest die weerstand, waarbij de schakeling nog juist oscilleert en
men kan dan wel aannemen, dat het anodesignaal sinusvormig verloopt,
dus dat de harmonischen niet storend zijn.
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Fig. XXII.4. Het uiteindelijke principeschema van de trimzender.
Over de uitvoering van de verzwakker is op verschillende plaatsen reeds
gesproken, zodat we het er bij zullen laten de opzet van onze trim
zender in een compleet schema te geven (fig. XXEL 4).
Degene, die hiermee gaat experimenteren, zal ongetwijfeld tot de conclusie
komen dat andere oplossingen meer bevredigen. Maar dit is nu eenmaal de
lijdensweg die bij elk experiment dient te worden gegaan. Er blijken steeds
onvoorziene situaties op te duiken, die opgelost dienen te worden. Maar dat
is dan ook juist het interessante en wanneer men de moeilijkheden kan
overwinnen, ook al duurt het lang, kan men zeggen dat men zijn hobby
werkelijk beleeft.
Wat de constructie betreft geldt het volgende: Alle verbindingen zo kort
mogelijk; waar nodig delen afschermen om straling te voorkomen.
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HOOFDSTUK XXIII

ROOSTERDIPMETERS
1. INLEIDING
Een roosterdipmeter (griddipmeter) is een eenvoudig meetapparaat, dat
afgezien van de voeding, wordt gevormd door (zie ook fig. XXIII. 1):
a. Een geijkte afstemkring; door de spoelen van deze afstemkring uit
wisselbaar te maken en C variabel uit te voeren, kunnen de gewenste
frequentiebanden worden bestreken. Door L uitwendig aan te brengen is
tevens op eenvoudige wijze koppeling mogelijk.
b. Een buis; de rooster-katoderuimte daarvan kan als detector dienst doen,
de gehele buis met de afstemkring als oscillator.
c. Een meter; deze kan de roosterstroom van de oscillatorbuis aanwijzen.

4

Fig. XXIII.1. Componenten, in prin
cipe vereist voor een roosterdipmeter.

In plaats van een meter kan ook een andere indicator, zoals een neonbuis,
een KSO o.i.d. worden gebruikt.
Door de drie eenheden op verschillende manieren te combineren, ontstaat
een groot aantal meetmogelijkheden. Men kan b.v. frequentiemeten, krin
gen afstemmen, capaciteit en zelfinductie bepalen, enz.
2. FREQUENTIE METEN
Het principe van de frequentiemeting werd reeds in hfdst. V. 3 besproken.
Door de rooster-katoderuimte van de buis als diode te gebruiken ontstaat
een detectorschakeling.
De aanwijzing van de meter is maximaal wanneer de kring in afstemming
is. De onbekende frequentie is gelijk aan de frequentie van de geijkte af
stemkring, bij maximale aanwijzing.
3. KRING AFSTEMMEN
Door de componenten te schakelen volgens fig. XXIII. 2 ontstaat een oscillatorschakeling, waarvan de frequentie wordt bepaald door de afstemfre-
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Fig. XXIII.2. Principe van de frequentie
meting.

I
quentie van de LC-kring, die t.g.v. de ijking bekend is. De amplitude van de
oscillatie wordt bepaald door de demping, die op de kring wordt uitge
oefend, of anders gezegd: de energie die de kring afgeeft. De energie die
via de spoel L aan de af te stemmen kring wordt afgegeven is o.a. ook af
hankelijk van de afstemming van deze kring. Is de afstemfrequentie gelijk
aan de frequentie van de roosterdipmeter, dan is de demping maximaal en
treedt een minimum oftewel een „dip” in de roosterstroom op.
4. CAPACITEIT METEN
Het principe van de met de roosterdipmeter gevolgde capaciteitsmeting is
reeds in hfdst. VII. behandeld.
Hier behoeven we echter geen versterkertrap op te nemen, maar we kunnen
volstaan met een kring, gevormd door een bekende L en de onbekende
capaciteit.
Wanneer de kring (fig. XXIII. 2) in afstemming is voor het oscillatorsignaal is dit weer merkbaar aan een dip in de roosterstroom. De onbe
kende capaciteit volgt uit formule (4) hfdst. VII.
5. ZELFINDUCTIE METEN
Kleine zelfinducties worden gemeten door ze parallel aan een bekende C
te schakelen en de afstemfrequentie met de roosterdipmeter te bepalen
(fig. XXni. 2). Volgens formule (4) hfdst. VII kan dan Lx worden be
rekend.
6. GOLFMETER GM3121
Om de lezer enigszins vertrouwd te maken met de bediening van een roos
terdipmeter beschrijven we in het onderstaande op welke wijze men met
de Philips golfmeter GM 3121 om moet gaan.
Afb. XXIII. 3 toont ons het aanzicht van dit apparaat, waarvan de eigen
schappen in tabel XIV zijn vermeld.
Een neonzuil is indicator. Deze zuil is boven Bu3 geplaatst, zoals uit
afb. XXm. 3 blijkt.
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TABEL XIV
TYPE
PHILIPS
GPI 3121
GRUNOIG
701
PAC0
G-15
HEATHKIT
HIV10

FREQ. GEBIED
2,5...260 PlHz
7 bandan
1,7...250 PlHz
6 banden
0,4...250 HHz
8 banden
3...260 PlHz

QNNflUiJKEURlGH.
±2 %
♦ 1,5 %

PIOOULATIE
100 Hz
30 #

r

50 Hz

f

50 HZ

6 banden

6. 1. Bediening
De frequentie, waarop het apparaat is afgesteld, wordt bepaald door de
stand van de afstemcondensator C1/C2 en door de gekozen spoel. Het ge-
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bied, dat met een bepaalde spoel wordt bestreken, is op die spoel aange
geven.
De lengte van de lichtzuil wordt bepaald door de instelling van potmeter Rj
en door de roosterstroom van de oscillatorbuis.
De schakeling werkt zodanig dat, wanneer de oscillator in afstemming is
met de ermee gekoppelde kring, de lengte van de lichtzuil afneemt; wordt
het apparaat gebruikt als frequentiemeter, dan neemt de lengte van de
lichtzuil toe bij het opvangen van energie van een vreemde r.f. spannings
bron. De lengte is maximaal bij afstemming.
Op de bussen Bu2 en Bu3 kan een koptelefoon of een telefoon van een hoorapparaat worden aangesloten.
De gevoeligheid is afhankelijk van de impedantie van de telefoon. Met een
koptelefoon van 4000 Q is de schakeling gevoeliger dan met een van 300 Q,
doch beide zijn te gebruiken.
Door het aansluiten van de telefoon worden de neon indicatorbuis en de
potmeter Ri uitgeschakeld.
In de telefoon wordt een a.f. signaal hoorbaar (b.v. de interferentie van
de door de oscillator opgewekte spanning met een van buiten toegevoerde
spanning, of de modulatie van een ontvangen signaal bij gebruik als fre
quentiemeter). Tevens bestaat de mogelijkheid om een willekeurig signaal
aan Bui toe te voeren en dit versterkt van de bussen Bu2 en Bu3 af te
nemen.
Een hoogohmige voltmeter, een BVM of een /<A-meter kan worden aange
sloten aan Bui en de aardkiem van de golfmeter (of Bu2).
In het geval dat de roosterdipmeter als oscillerende golfmeter wordt ge
bruikt, ontstaat b(j absorptie van energie een positieve afwijking van de
gemeten spanning (stroom).
Wordt hij als frequentiemeter gebruikt, dan ontstaat bij resonantie een ne
gatieve afwijking van deze spanning (stroom).
In beide gevallen kan m.b.v. Rj het nulpunt van de meter worden ingesteld.

6. 2. Toepassingen
Het bepalen van de r e s o n a n t i e f r e q u e n t i e van een
afgestemde kring
Sk2 wordt gezet in de stand „OSC”. De lichtzuil wordt met Ri zo ingesteld,
dat deze ongeveer de halve buislengte bedraagt.
De spoel op het instrument wordt nu magnetisch gekoppeld met de vreemde
spoel. Bij resonantie door juiste afstemming met de knop Ci/Q> wordt
energie onttrokken. Dit is zichtbaar op de indicatorbuis door het verande
ren van de lichtzuillengte. De afstemming kan nauwkeuriger worden inge
steld door gebruik te maken van de karteling op de buitenste rand van de
afstemknop. De frequentie kan van de afstemknop worden afgelezen. De
lichtzuillengte zal bij afstemming afnemen.
Toepassingen van deze meetmethode zijn bovendien:
Het bepalen van de capaciteit van een condensator bij een gegeven zelfinductie (zie ook par. 4).
Het bepalen van de zelfinductie van een spoel bij een gegeven capaciteit
(par. 5).
Het bepalen van de eigen frequentie van een dipool antenne. Een dipool
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kan immers als een afstemkring worden beschouwd. Bij afstemming ont
staat een dip.
Het bepalen van de frequentie
van een r. f. energiebron door resonantie
Sk2 wordt gezet in stand „ABS” en Ri wordt zo ingesteld, dat de lichtzuil
slechts een gedeelte van de buislengte bedraagt. Bij afstemming op de fre
quentie van de energiebron wordt een gedeelte van deze energie geabsor
beerd. Dit is zichtbaar door een toename van de lichtzuillengte. Met de
karteling op de buitenste rand van C1/C2 kan nauwkeurig op resonantie
worden ingesteld en de frequentie van de schaal worden afgelezen. Het
bovenstaande kan ook worden toegepast voor het aantonen van staande
golven op de voedingslijn van een zendantenne.
Het bepalen van de frequentie
van een r. f. energiebron doorzweving
Een telefoon wordt aangesloten op de bussen Bu2 en Bu3; Sk2 wordt gezet
in de stand „OSC”. Ri en de indicator B zijn nu buiten gebruik door de
schakelaar in Bu3. Het apparaat is hierdoor tevens ingesteld op maximum
a.f. versterking. De spoel op het apparaat wordt in het magnetisch veld van
de vreemde r.f. energiebron gebracht. Door draaien van C1/C2 (en evt.
verwisselen van de spoel) kan de interferentietoon worden opgezocht; de
frequentie kan dan van de schaal worden afgelezen.

I

Het bepalen van de frequentie van een vreemde
r.f. energiebron door het beluisteren
van de modulatie
Sk2 wordt in stand „ABS” gezet en een koptelefoon wordt aangesloten op
Bu2 en Bu3. De knop Ri en de indicator B zijn dus buiten gebruik. De spoel
op het apparaat wordt in het magnetisch veld van de vreemde energiebron
gebracht. Wanneer deze gemoduleerd is, wordt bij afstemming de modulatie
hoorbaar.
De gevoeligheid van het apparaat is nu maximaal bij juiste afstemming.
De frequentie kan van de schaal worden afgelezen.
Het leveren van ongemoduleerde r.f. energie
Sk2 wordt in de stand „OSC” gezet. Door keuze van de juiste spoel en met
de afstemknop C1/C2 wordt op de gewenste frequentie ingesteld. De energie
kan door magnetische koppeling met de spoel worden onttrokken.

!

Het leveren van gemoduleerde r.f. energie
Door Sk! in te drukken wordt de draaggolf in amplitude gemoduleerd met
een frequentie van 100 Hz. De modulatiediepte bedraagt ca. 30 %. Wanneer
men de drukknop loslaat is de draaggolf weer ongemoduleerd.
6. 8. Andere mogelijkheden
Behalve de in het voorgaande gegeven mogelijkheden zijn er nog tal van
andere, waarvan we er hier enkele willen noemen.
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Het afstemmen van een zender
Bij het afstemmen van de verschillende kringen worden alle spanningen
uitgeschakeld. De kringen worden d.m.v. de dip juist afgestemd. De kop
peling neemt men zo los mogelijk. Eovendien moet de roosterdipmeter ver
genoeg van andere klingen zijn verwijderd. Na de afstemming wordt in
geschakeld en de roosterdipmeter als frequentiemeter geschakeld. Gecon
troleerd wordt of er parasitaire oscillaties optreden.
Neutrodyniseren van een versterker
Schakel de spanning af. Koppel de roosterdipmeter met het ingangscircuit
en stem deze af. Stel vervolgens de neutrodynisatiecomponent zo in, dat
de aanwijzing van de meter niet wordt beïnvloed door variatie in de afstem
ming van de uitgangskring.
Het afschakelen van de spanning kan alleen bij buisschakelingen worden
gedaan en niet bij transistorschakelingen, omdat de weerstand en capaci
teit van de basis-collector diode afhankelijk is van de instelspanning.
Het testen van antennes
De afstemfrequentie van een antenne wordt als volgt gemeten: Maak de
voedingsleiding los en vervang deze door een kortsluiting. Dit wordt ge
daan om foutieve metingen, welke een gevolg zijn van een onjuiste aan
passing tussen antenne en toevoerleiding, te voorkomen. Bij juiste aanpas
sing van een niet-afgestemde leiding kan worden gevoed aan het einde
van de leiding. In beide gevallen is de afstemming merkbaar aan een dip.
7. EENVOUDIGE ROOSTERDIPMETER
Fig. XXm. 4 geeft het schema van een eenvoudige roosterdipmeter. Be
halve de in fig. XXUI. 1 gegeven componenten is ook nog een germaniumdiode opgenomen. Wanneer bij frequentiemetingen het toevoeren van de
voedingsspanning een probleem is, wordt deze diode als detector gebruikt.
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Fig. XXIII.4. Schema van een eenvou
dige roosterdipmeter.

Men kan hem ook weglaten, maar men moet dan ook bij frequentiemeting
de buis van gloeispanning voorzien. Er wordt een afstemcondensator ge
bruikt met een max. capaciteit van 100 pF. Daaraan parallel worden de
spoelen voor de verschillende bereiken geplaatst.
Er werd gebruik gemaakt van Görler-spoellichamen met een doorsnede
van 20 mm. De wikkelgegevens zijn als volgt:
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Gebied

MHz

I
II
III
IV
V

Aantal
wdg.

Aftakking bij
(van aarde af)

Spoellich.
(Görler)

Draaddiam.
(mm)

110
53
28
12
5

20 wdg
8 wdg
4 wdg
3 wdg
2 wdg
35 mm

T 1911/2
T 1911/2
T 1911/2
T 1911/2
T 1957

0.38
0,38
0.38
0,38

1,5...3
3...7
7...15
J5...35
35...70
70...150

VI

1

0.6 litze
1,5 verz.

De capacitieve aansluiting van 2...5 pF wordt gebruikt wanneer een in
ductieve koppeling niet mogelijk is. T.g.v. de losse koppeling is de verstemming van de kring gering en daardoor te verwaarlozen.
De mechanische constructie volgt uit fig. XXIII. 5. Het chassis bestaat uit
een U-vormig gebogen stuk aluminimum, waaraan de afstemschaal d.m.v.
schroeven wordt bevestigd. Bovenop worden de diverse aansluitingen aan
gebracht, terwijl in de zijkant een houder wordt geplaatst, waarin de ver
schillende afstemspoelen worden gestoken.
bovenaanzicht
zijaanzicht
opstelling der onderdelen
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Fig. XXIII.5.

Het instrument kan in het apparaat worden ingebouwd of er bovenop
worden geplaatst. Ook kan de meter via een paar klemmen met de roosterdipmeter worden verbonden. De meter kan dan nog voor andere doeleinden
worden gebruikt. Door via een schakelaar een weerstand aan de meter
parallel te schakelen, kan de uitslag zo worden ingesteld, dat het vinden
van de dip vergemakkelijkt wordt. Ook kan een potentiometer voor dit
doel worden gebruikt.
8. ROOSTERDIPMETER MET MODULATIEMOGELIJKHEID
In fig. XXIII. 6 is het schema van een eenvoudige roosterdipmeter met de
mogelijkheid tot modulatie getekend. Evenals in de voorgaande schakeling
is hier een EC 92 gekozen. Vanwege de dubbele afstemcondensator kan
een spoel zonder middenaftakking worden gebruikt.
8. 1. Schema
In de standen „MODULATIE UIT” en „FREQUENTIEMETING” krijgt
de buis een afgevlakte hoogspanning. Door de kringschakeling treedt os-
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cilleren op. De frequentie is afhankelijk van de gevonden kring en de lig
ging van de bedrading. De hoogste frequentie wordt bereikt wanneer L een
kortsluiting is. De frequentie is dan ca. 200 MHz.
E2SQC40
In

sis moop
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15„175 p

220'*

1S...00p
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Fig. XXIII.6.
Schakeling
roosterdipmeter.

cmpuitg.

De spoelen werden alle in één laag gewikkeld op %" plastic installatiebuis.
Dit plastic buis is vastgelijmd op 3-polige Hirschmann stekers. De wikkelgegevens zijn als volgt:

Spoel 1
Spoel 2
Spoel 3
Spoel 4

Freq. gebied Aantal wdg.

lengte

2.5...5.2 MHz
5.2...12.6 MHz
13...30 MHz
31...72 MHz

15 mm
10 mm
4 mm
4 mm

90 wdg.
28 wdg.
11 wdg.
4% wdg.

De vijfde spoel werd niet op plastic buis gewikkeld. Afmetingen: diameter
10 mm, lengte 4 mm, aantal wdg. 2 y2.
Het frequentiegebied bedroeg 66... 148 MHz.
Lagere gebieden kunnen — indien gewenst — worden verkregen met gro
tere zelfinducties. Het opgewekte signaal kan inductief d.m.v. L worden
afgegeven. Ook is een capacitieve uitgang aangebracht. De uitkoppeling
heeft plaats via 2 pF. De grootte van de spanning aan deze uitgang is
regelbaar met Pi. Het signaal kan via een afgeschermde kabel worden af
genomen.
Wordt het signaal op deze wijze afgenomen, dan moet L d.m.v. een bus
worden afgeschermd, wanneer het tenminste ongewenst is dat door stra
ling een extra signaal wordt geïnduceerd.
Door de afschermbus verandert ook de frequentie, zodat men dan een
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ijktabel met en zonder bus moet maken. Het oscilleren is te constateren
aan de uitslag welke een tussen — en + op het stroomgebied geschakelde
universeelmeter geeft.
Het afgegeven signaal wordt in de stand „MODULATIE IN” gemoduleerd
met 50 Hz, omdat in deze stand de anodespanning onvoldoende is afgevlakt.
In de stand absorptiemeting wordt geen hoogspanning toegevoerd en kan
de schakeling dus niet oscilleren.
In deze stand kan de frequentie van een onbekend signaal worden ge
meten. De tussen — en + aangesloten meter slaat maximaal uit wanneer
de afstemfrequentie van de kring gelijk is aan de onbekende frequentie.
8. 2. Opbouw
Om een zo hoog mogelijke frequentie te bereiken moet de parasitaire zelfinductie in het afstemgedeelte zo gering mogelijk zijn. Dit wordt bereikt
door de aansluitplug voor de spoel, de huishouder en de afstemcondensator
vlak bij elkaar te monteren en de koppelcapaciteiten van 100 pF zo kort
mogelijk te maken. De anodeweerstand van 20 k£ wordt zo dicht mogelijk
op de huishouder gemonteerd. De plaatsing van de resterende componenten
heeft geen invloed op de afstemming.
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Fig. XXIII.7. Mechanische opbouw.
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Alle onderdelen zijn gemonteerd op een pertinax plaatje, waarvan fig.
XXIII. 7 het zijaanzicht geeft. De plug wordt gemonteerd in een loodrecht
op deze plaat aangebracht aluminium plaatje. Het geheel wordt geplaatst
in een metalen omhulsel.
*250V

Fig. XXIII.9. Prlncipeschema van roosterdipmeter met afstemoog.

Een voorbeeld van het vooraanzicht is gegeven in afb. XXITI. 8. De frequentie-instelling heeft plaats met een in 360° verdeelde schaal. Wanneer
de roosterdipmeter is gebouwd, wordt met behulp van een andere een ijktabel gemaakt.
m
60

5

t

MMA.
§

Fig. XXIII.10. Suggestie voor mogelijke
opbouw.

9. ROOSTERDIPMETER MET AFSTEMOOG
Een afstemoog bestaat uit een triode en een indicatiegedeelte. Dit geeft dus
de mogelijkheid een goedkope roosterdipmeter te construeren. Fig. XXITI. 9
geeft het principeschema. Wat de afmetingen van de spoelen betreft, wordt
naar de voorgaande paragrafen verwezen. Fig. XXIII. 10 geeft een sug
gestie voor een mogelijke opbouw.
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HOOFDSTUK XXIV

WOBBULATOREN
1. INLEIDING
Een wobbulator is een meetzender, waarvan de frequentie in een bepaald
ritme (meestal 50 Hz) varieert. Het afgegeven signaal is dus frequentiegemoduleerd en kan daarom, met de voor frequentiemodulatie gebruike
lijke termen, worden omschreven. De belangrijkste gegevens zijn de frequentiezwaai, de frequentiemodulatie en de amplitudemodulatie. De amplitudemodulatie moet verwaarloosbaar, klein zijn. In combinatie met een
KSO wordt op het beeldscherm de kromme van de doorgemeten vierpool
(ontvanger, m.f. versterker) weergegeven.
Voor de lezers van dit boek zijn in de allereerste plaats van belang de doorlaatkrommen van TV- en radio-ontvangers. De afstemkringen in deze ont
vangers moeten zó worden ingesteld, dat de doorlaatkromme het door de
fabrikant opgegeven verloop heeft. Vooral in TV ontvangers is het juiste
verloop in verband met de onderdrukking van de nabuurkanalen zeer be
langrijk. Wanneer het opnemen van deze doorlaatkrommen regelmatig
voorkomt, b.v. in een grote servicewerkplaats, neemt zonder wobbulator
de instelling van de filters voor het verkrijgen van de juiste kromme een
aanzienlijke tijd in beslag. Het grote bezwaar is namelijk dat bij elke ver
stelling van een kring de gehele doorlaatkromme weer verandert. Een
snellere instelling is dus mogelijk, wanneer de doorlaatkromme voort
durend automatisch wordt gemeten en weergegeven met een wobbulator
en een KSO. De invloed van elke verandering is dan over het hele frequentiegebied waarneembaar.
De doorlaatkromme kan op verschillende manieren worden weergegeven.
De eenvoudigste is die, waarbij de wobbulator wordt gemoduleerd met het
signaal, waarmee de KSO horizontaal wordt afgebogen. Dit kan b.v. door
de wobbulator met de zaagtandspanning van de KSO te moduleren.
Ook kunnen de horizontale versterkers en de wobbulator beide worden ge
stuurd met 50 Hz uit het lichtnet.
Het bezwaar van de genoemde methoden is, dat de frequentie-afwijking
over het gehele gebied evenredig met de stuurspanning moet zijn, omdat
men anders geen lineaire frequentie-as op de KSO krijgt.
In sommige meetopstellingen wordt daarom het uitgangssignaal van de
vierpool, behalve aan een AM-detector, ook aan een FM detector toege
voerd.
De uitgangsspanning van deze FM detector stuurt dan de horizontale afbuigplaten.
Wanneer in de gewobbelde vierpool een AM detector is opgenomen, kunnen
de verticale platen van de KSO hieruit direct worden gestuurd.
2. PRINCIPIËLE MEETOPSTELLING
M.b.v. fig. XXIV. 1 willen we proberen wat meer inzicht te krijgen in het
wobbelen. De wobbulator geeft een signaal af, waarvan de frequentie voort
durend varieert. De maximale frequentie-afwijking, aangegeven met Af, is
instelbaar. Ook de centrale frequentie f0 is regelbaar.
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Fig. XXIV. 1. Meetopstelling.
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De spanning, welke de frequentie-afwijking veroorzaakt, wordt toegevoerd
aan de horizontale ingang van een KSO. Daardoor ontstaat op de KSO een
frequentie-as. De uitwijking komt immers overeen met de frequentie-af
wijking van het door de wobbulator afgegeven signaal, dat aan de ingang
van de te wobbelen vierpool (TV ontvanger o.i.d.) wordt afgegeven.
Bij de verbinding van vierpool en wobbulator zijn twee dingen van belang:
a. De vierpool mag niet worden overstuurd;
b. De vierpool moet gestuurd worden vanuit een generator, welke een uitgangsweerstand heeft, die gelijk is aan de uitgangsweerstand van de scha
keling welke in bedrijfstoestand voor de vierpool aanwezig is. Bij een
TV ontvanger b.v. is dit meestal 300 Q.
Heeft de wobbulator een uitgangsweerstand van 75 Q, dan moet in dat
geval een aanpassingsnetwerk tussen wobbulator en vierpool worden ge
schakeld.
Daar de versterking van de vierpool frequentie-afhankelijk is, is de uitgangsspanning dit eveneens. Het afgegeven signaal wordt gedetecteerd
door een AM detector. Het gedetecteerde signaal wordt aangesloten op de
verticale ingang van de KSO en op het scherm verschijnt de doorlaatkromme.
In de meeste gevallen is de detector overbodig, omdat deze in de vierpool
aanwezig is.
Is geen detector aanwezig, dan moet men er voor zorgen, dat de vierpool
net zoals in de bedrijfstoestand is belast.
De stippen in fig. XXIV. 1 stellen een momentopname voor.
3. FREQUENTEEMERKTEKENS
Heeft men het eenmaal zover, dat de doorlaatkromme op het scherm is ver
schenen, dan zal men zich ongetwijfeld afvragen met welke frequenties de
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verschillende punten op het scherm overeenkomen. Dit probleem wordt
opgelost door de wobbulator te combineren met een merktekengenerator.
De uitvoering van de gebruikelijke merktekengeneratoren is zo, dat vaste
frequenties met een bepaalde tussenafstand (b.v. 1 MHz, 5,5 MHz o.i.d.)
worden afgegeven. Daarnaast is een signaal met instelbare en afleesbare
frequentie beschikbaar.

Fig. XXIV.2. Merkteken.

Het totale merktekensignaal wordt tegelijk met het wobbulatorsignaal aan
de vierpool afgegeven. Bij de detectie ontstaan tevens de som- en verschilfrequenties van alle signalen. Doordat de KSO de hogere som- en verschilfrequenties uitfiltert, veroorzaken alleen de lage frequenties een indicatie
op het scherm, zoals aangegeven in fig. XXIV. 2. Wordt voor de weergave
een bredeband KSO gebruikt, dan wordt vóór de KSO een laagdoorlaatfilter geschakeld, omdat het merkteken anders te breed is. In fig. XXTV. 3
is een detectormeetkop met laagdoorlaatfilter getekend. De bovenste grensfrequentie van het filter is ca. 14 kHz.
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Fig. XXIV.3. AM-detector (Philips). mi&ïpmt
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Wanneer bij de wobbulator geen merktekengenerator is ingebouwd, kan
het merktekensignaal ook door een afzonderlijke meetzender worden ge
leverd. Het wordt dan tegelijk met het wobbulatorsignaal op de ingang van
de vierpool aangesloten.
4. BELANGRIJKE PUNTEN BIJ HET WOBBELEN
Bij het opnemen van doorlaatkrommen met wobbulator en KSO moet men
met de volgende punten rekening houden:
a. Amplitude ingangssignaal
De te meten vierpool mag niet worden overstuurd. Daarom het ingangs
signaal zo laag mogelijk instellen.
Oversturing is merkbaar aan afplatting van het beeld.
b. AVR
De eventueel aanwezige AVR wordt uitgeschakeld, of vervangen door een
constante spanning. Dit is dus het geval bjj het meten van de doorlaatkrom
men van radio- en TV-ontvangers.
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c. Wobbelbreedte
Deze wordt zo ingesteld, dat de kromme over het gehele scherm is weer
gegeven (fig. XXIV. 4).

b

Fig. XXIV.4a. De centrale frequentie is te hoog. b. Onvoldoende frequentiezwaai.
c. Juiste frequentie en frequentiezwaai.
d. Wobbelfrequentie
De wobbelfrequentie kiest men zo hoog dat het beeld niet flikkert. Daar
staat tegenover, dat de wobbelperiodetijd klein moet zijn t.o.v. de intriltijd van de vierpool. 50 Hz voldoet bijna altijd.
a
b

Fig. XXIV.5.a. Onjuiste faze-instelling. b. Juiste faze-instelling.
e. F a z e
De afbuiging van de KSO moet synchroon verlopen met de frequentiemodulatie van de wobbulator. Bij 50 Hz afbuiging en modulatie is dat door
fazeverschuiving in de apparaten niet het geval. Daarom heeft de KSO of
de wobbulator een fazeknop, waarmee de doorlaatkromme juist wordt in
gesteld (fig. XXIV. 5). Een fazeverschuiving van 180° is normaal niet
merkbaar en ook niet ernstig, wanneer men zich maar realiseert hoe de
frequentie-as verloopt. Dit is gemakkelijk met de merktekengenerator vast
te stellen.
f. Merkteken
De amplitude van het merktekensignaal wordt zo laag mogelijk ingesteld.
5. BEDIENING PHILIPS GM 2877
De wobbulator GM2877 (zie tabel XV en afb. XXIV. 6) is speciaal ont
wikkeld voor TV service. Gewobbeld wordt met de netfrequentie. De in
gebouwde merktekengenerator levert een frequentiespectrum met een frequentie-afstand, gelijk aan de kristalfrequentie (5,5 MHz). Verder is er een
variabel merktekensignaal.
Het gebruik van de wobbulator is als volgt:
5. 1. Hoofdoscillator
Frequentie
De frequentie van de hoofdoscillator wordt met de rechter knop ingesteld.
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TABEL XV
TYPE

FREQ. GEB.

UITG. VER- riRX.
UITG. SP. IFIP.
2U. FREQ.
PWX.

2UAAI

PHILIPS 0. .220 PIHz
$>30 mV
7511 1... 25 è
GW 2B77 440,.860 r*Hz >15 m V
1000 30 PHz
(belostlnc
75SI)
EICO
3..216 PHz
>100 mv
50ft in 4 3 b 30
FIDO 368 in 5 geb.
geb. PHz
en
afh.v.
cont gebied
GRUNOIG 4..250 PHz
ce. 50 ïïV 60 ft 1:
1...
6016
460..795 PIHz ca. 10 mU
500 30 PHz
♦ VS 2
cont. in 6
geb..

FERKTEKEN
DSC.

ONKRISTAL
NAIUK
PERKT. DSC.

BI3Z0NDERH.

25.. 5 PHz
ext. baschlkb.
<1 % krist.
50..110 PHz
wan
sinussp. v.
110..220 PHZ
1..15 PHz hor. arb. KSO.
Fazareg. wog.
2..225 PHz
4,5 PHz
Fazaregellng
in 4 geb.
andere
■□gelijk
weerden
■□gelijk
4..250 HHz
5,5 PHz
■odulatle o.
in 6 geb.
800 Hx en
5,5 PHz

De ingestelde frequentie kan bij benadering op de rechter schaal worden
afgelezen. M.b.v. de merktekenoscillator kan elke frequentie nauwkeurig
worden bepaald.
Uitgangsspanning en afs 1 uitimpedantie
Op Bu6 (N-connector) is de r.f. spanning beschikbaar. Deze kan met
„AMPL HF” continu worden verzwakt. Om reflecties te voorkomen dient
de uitgang met 75 Q te worden afgesloten.
Frequentiezwaai
Deze wordt ingesteld met R.t. Deze instelling bepaalt de breedte van de
doorlaatkromme op het scherm van de KSO. Wordt b.v. de zwaai vergroot
(R.i meer rechtsom), dan wordt de doorlaatkromme op het scherm smaller.
Terugslagonderdrukking en faze van de spanning
voor horizontale afbuiging
Bij het opnemen van doorlaatkrommen enz. wordt de uitgangsspanning
van het te onderzoeken netwerk aangesloten op Bu7 of Bus- Wordt Bus
gebruikt, dan wordt de r.f. spanning gedurende de helft van elke periode
van de modulatiespanning onderdrukt, waardoor ook de nullijn zichtbaar is.
Wordt daarentegen de schakelstekerbus Bu7 gebruikt, dan wordt deze
onderdrukking opgeheven en wordt het beeld zowel tijdens de heenloop als
tijdens de terugslag van de afbuigspanning geschreven. Als dan de span
ning voor horizontale afbuiging van de KSO niet precies in faze is met de
zwaaispanning, zullen er op het scherm van de KSO twee t.o.v. elkaar ver
schoven krommen ontstaan. Met de knop gemerkt R7 kan de faze van de
afbuigspanning worden gevarieerd zodat, als deze spanning voor de hori
zontale afbuiging wordt gebruikt, hiermee de beide beelden op elkaar kun
nen worden gebracht. De grootte van de op de bus „HOR” beschikbare
spanning kan met R25 (een instelpotmeter aan de linker zijde van het appa
raat) worden ingesteld. In het apparaat worden bij de uitgangsspanning
van het te onderzoeken netwerk de frequentie-merktekenspanningen ge
voegd, waarna het complete signaal op de bus „VERT” beschikbaar is voor
aansluiting op een KSO.
5. 2. Markeeroscillator
De frequentie is regelbaar van 25...55 MHz en kan op de linker schaal wor-
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den afgelezen. Op deze schaal zijn ook de tweede en vierde harmonischen
aangegeven. De uitgangsspanning is op de N-connector Bu0 beschikbaar en
kan met Ro worden verzwakt.
5. 3. Kristaloscillator
Deze treedt in werking zodra in de daarvoor bestemde bussen Bui/Buo een
kristal wordt geplaatst.
De uitgangsspanning is, samen met die van de markeeroscillator en van
de hoofdoscillator, beschikbaar op Bu6.
5. 4. Algemene meetopstelling
Fig. XXIV. 7 geeft de algemene meetopstelling met de GM 2877 als cen
traal deel. Het te testen apparaat wordt op de middenbus aangesloten, via
een 75 Q kabel. Is de ingangsimpedantie van het apparaat 300 Q dan wordt
een aanpassingsnetwerk gebruikt (300 : 75 Q). Dit is aangegeven met III.

m
i

S

4-i

?

Fig. XXIV.7. Meetopstelling met de GM 2877.
Het uitgangssignaal wordt, indien nodig, gedetecteerd met de detectormeetkop n en weer teruggevoerd naar de wobbulator. Het in de wobbulator opgewekte merktekensignaal wordt nu toegevoegd. Het totale sig
naal wordt op de verticale ingang van de KSO aangesloten. Op de hori
zontale ingang komt de afbuigspanning uit de wobbulator.
6. EICO MODEL 368
Ook deze wobbulator (afb. XXIV. 8) is speciaal voor TV service bedoeld.
Het apparaat kan worden gesplitst in een wobbulatorgedeelte, merktekengedeelte en een uitgangsverzwakker.
Wobbulatorgedeelte
Met „SWEEP RANGE” wordt het gewenste frequentiegebied ingeschakeld.
De fijninstelling wordt geregeld met „SWEEP OSCILLATOR”. De frequentiezwaai is afhankelijk van de knopstand „SWEEP WIDTH”. Met
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„PHASE” regelt men de faze van het 50 Hz modulatiesignaal. De horizon
tale ingang van de KSO kan worden aangesloten op de bus „SCOPE HOR”.
Met de „MARKER RANGE” kiest men het meetgebied. De fijninstelling
wordt geregeld met „MARKER OSCILLATOR”.
Merktekengedeelte
Wanneer vaste merktekens zijn gewenst, wordt het kristal in „X-TAL” ge
stopt. Door een signaal aan de bus „EXT” toe te voeren geeft dit signaal
een merkteken. De amplitude van het merkteken wordt geregeld met
„MARKER SIZE”.
Verzwakkergedeelte
Het totale signaal wordt in stappen en continu verzwakt, met de regelaars
„FINE” en „COARSE”. Geregeld wordt in stappen van 20 dB. Het uitgangs
signaal wordt afgenomen van de rechter bus „HF OUTPUT”.
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HOOFDSTUK XXV

MEETKOPPEN
1. INLEIDING
Een meetkop is te beschouwen als het verlengstuk van een meetapparaat.
Daardoor kan dit meetapparaat, b.v. een buisvoltmeter, een oscilloscoop of
een signaalzoeker, in de onmiddellijke nabijheid van een te meten schake
ling worden gebracht. Het voordeel hiervan is dat toevoerkabels het meet
resultaat niet kunnen bederven. Zouden we b.v. de r.f. spanning op de
anode van een versterkerbuis meten volgens fig. XXV. 1, dan gaat de kabel
deel uitmaken van de schakeling, waardoor de eigenschappen totaal ver
anderen en er dus meetfouten ontstaan.
■meetkop

meetappa
raat

Fig. XXV.1. Door de r.f. spanning op
de anode van een versterkbuis op deze
wijze te meten zal door de kabelcapaciteit de kring worden verstemd en dus
fout worden gemeten.

Fig. XXV.2. Wanneer de meetkop een
hoge ingangsimpedantie vertoont wordt
de kring niet verstemd.

Wordt er volgens fig. XXV. 2 gemeten, dan is, wanneer de ingangsimpe
dantie van de meetkop hoog is t.o.v. de uitgangsimpedantie van de te meten
schakeling, een betrouwbare meting mogelijk.
De constructie van de meetkop moet zodanig zijn, dat alle punten waar
moet worden gemeten, te bereiken zijn. De voorkeur gaat dus uit naar een
slank model. Er zijn voor de verschillende metingen diverse soorten koppen,
die hier behandeld zullen worden.
2. MEETKOP MET WEERSTAND
Deze meetkop wordt gevormd door een weerstand in een omhulsel, zoals
fig. XXV. 3a aangeeft. De belasting, die de meetkop vormt, wordt bepaald
door de parallelschakeling van de weerstand R en de ingangscapaciteit van
de meetkop. Deze ingangscapaciteit wordt klein gehouden door een korte
meetpen te kiezen en de afscherming niet om de hele meetkop aan te
brengen.
Deze meetkop wordt gebruikt om de gelijkspanning te meten op punten
waar ook een wisselspanning aanwezig is. Vooral wanneer deze wissel
spanning de waarde van de gelijkspanning bepaalt, zoals bij een oscillator
het geval is, bewijst deze meetkop goede diensten.
In een wat steviger uitvoering kunnen met deze meetkop hoge gelijkspan
ningen worden gemeten. Fig. XXV. 3b geeft de uitvoering van een derge
lijke kop weer.
Door de hoge weerstand in de meetkop wordt tezamen met de ingangs-
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Fig. XXV.3. a. Meetkop met weerstand, b. Meetkop met weerstand voor de meting van
de hoogspanning van beeldbuizen.
weerstand van het meetapparaat een spanningsdeler gevormd, zodat op de
kabel naar het meetapparaat slechts een geringe spanning staat, waardoor
overslag en ongelukken worden voorkomen. Wanneer bij de aangegeven
waarde van 990 MQ de ingangsweerstand van het meetapparaat 10 MQ
bedraagt wordt een deling met een factor 100 verkregen.
3. MEETKOP MET CONDENSATOR
De condensator in de meetkop van fig. XXV. 4 zal in de eerste plaats een
blokkering van de gelijkspanning gegeven. De gelijkstroombelasting is dus
oneindig hoog.
De wisselstroombelasting wordt gevormd door de reactantie van de con
densator met daarmee in serie de ingangsimpedantie van de kabel naar
het meetapparaat. Wanneer deze impedantie laag is, zal de belasting wor
den gevormd door de condensator, die dus liefst zo klein mogelijk gekozen
dient te worden. Hoe kleiner C echter wordt gekozen, des te groter zal de
spanningsval over de condensator worden en des te minder zal er aan de
ingang van het meetapparaat terecht komen. Wanneer deze spanningsdeling ongedefinieerd is, zijn dus geen absolute metingen mogelijk. Om wel
gedefinieerd te meten, wordt de schakeling van fig. XXV. 5 genomen.

isolatie

4

meetpen
Fig. XXV.4. Meetkop met capaciteit ter
blokkering van gelijkspanning.

Fig. XXV.5. Meetkop met capacitieve
spanningsdeler voor de meting van hoge
wisselspanningen.

Wanneer C2 99 X groter is dan Ci zal de spanning over Co 100 X kleiner
zijn dan de spanning aan de meetpen. Hierbij wordt verondersteld dat de
ingangsimpedantie van de kabel groot is t.o.v. de reactantie van C2. Door
C2 regelbaar uit te voeren kan de spanningsdeling op een bepaalde waarde
worden ingesteld. Wanneer de parallel aan C2 staande belasting niet groot
is t.o.v. de reactantie van C2, moet parallel aan Ci een weerstand worden
geplaatst ter linearisering.
De schakeling van fig. XXV. 5 wordt ook gebruikt om hoge wisselspan
ningen te meten. Voor de condensator Ci wordt dan wel een diode genomen
(geen gloeidraadvoeding).
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4. DETECTOR-MEETKOPPEN
In deze meetkoppen wordt het signaal gelijkgericht en daarna aan het
meetapparaat toegevoerd. In de meetkop zullen dus opgenomen zijn
diode(n), een RC-filter en eventueel filters om ongewenste componenten te
verzwakken. Deze meetkoppen kunnen worden beschouwd als een detector
in een doosje. Bij berekening en constructie geldt dan ook de detectortheorie.
Bij het ontwerpen van een detector en dus ook van een detector-meetkop
heeft men de keuze tussen een vacuumdiode en een halfgeleiderdiode.
5. MEETKOPPEN MET VACUUMDIODEN
5. 1. EA52
Fig. XXV. 6 geeft een detectormeetkop met een EA52 als gelijkrichtbuis.
Dit is een speciale diode die voor meetdoeleinden is geconstrueerd. De anode
is penvormig uitgevoerd en wordt direct bevestigd aan de binnengeleider
van de coax kabel, waarlangs de r.f. energie wordt getransporteerd. Het
frequentiegebied loopt tot 1000 MHz. Het weerstandje van 100 Q, dat direct
coaxkaM

£45?

Fig. XXV.7. Meetschakeling
voor effectieve waarde
met EA76.
\ft-10Q

C

Fig. XXV.6. Meetschakeling met EA52. De anode van deze diode wordt
bij metingen tot zeer hoge frequenties direct in de binnengeleider van
een coax kabel gestoken.

aan de katode wordt verbonden, dempt serieresonantie van de katodetoevoerleiding met C. De maximum spanning die kan worden gelijkgericht,
bedraagt 300 V. Op de binnengeleider van de coax kabel waarop de anode
wordt aangesloten, mag geen gelijkspanning staan. De gelijkstroomweerstand naar aarde dient klein te zijn.
5. 2. EA76
Fig. XXV. 7 geeft een detector, waarin de miniatuurdiode EA76 is opge
nomen. Vanwege de kleine afmetingen is het mogelijk deze diode in een
lege kogelpenhouder te plaatsen, waardoor een zeer handige meetkop
wordt verkregen. Het frequentiegebied loopt tot ca. 300 MHz, waardoor
deze diode voor nagenoeg alle metingen kan worden gebruikt. De ma-
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ximaal toelaatbare ingangsspanning bedraagt 150 V. Wanneer de ingangsimpedantie van het meetinstrument 10 MQ bedraagt, wordt door de spanningsdeling over de weerstand van 4,1 M.Q en deze ingangsweerstand de
effectieve waarde van de gemeten spanning aangegeven.
5. 3. EA50
In fig. XXV. 8 is een EA 50 opgenomen. De grensfrequentie van de scha
keling zoals die hier wordt aangegeven ligt bij ca. 30 MHz, de onderste
grensfrequentie ligt t.g.v. de grote RC-tijd bij ca. 40 Hz.
QflJ/J

•Hl
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£7150'
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Fig. XXV.8. Meetschakeling met EA50.

Als meetkop voor een signaalzoeker kan deze schakeling vanwege de grote
RC-tijd niet worden gebruikt, daar de uitgangsspanning de modulatie niet
volgt. Door de condensator kleiner te kiezen is dit natuurlijk wel mogelijk.
Door de 4,1 MQ weerstand zal bij een ingangsweerstand van 10 MQ onge
veer de effectieve waarde worden aangegeven.
5. 4. Compensatie van de aanloopstroom
Bij de vacuumdioden heeft men het nadeel dat er reeds stroom vloeit wan
neer de ingangsspanning nul volt bedraagt. Er zijn verschillende methoden
om deze stroom te compenseren, welke hier in het kort zullen worden be
sproken.
,015//
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XXV.9. Meetschakeling met compensatlediode.

i
Fig. XXV. 10. Compensatie d.m.v. een
regelbare gelijkspanning.

a. Compensatie door extra diode. In fig. XXV. 9 is nog een diode opge
nomen.
De uitgangsklemmen van de schakeling zijn A en B. Bij afwezigheid van
signaal zijn bij gelijke typen de aanloopstromen gelijk en bij gelijke belastingweerstanden dus ook de spanningen op de punten A en B t.o.v. aarde.
Tussen A en B heerst dus geen verschilspanning. Met de potmeter van
5 MI2 heeft de instelling plaats. A en B zijn dan symmetrisch en het aan
te sluiten meetapparaat moet dus ook symmetrisch zfln uitgevoerd.
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Tussen A en B kan een universeelinstrument, een buisvoltmeter of een
oscilloscoop worden aangesloten. Wanneer slechts de modulatie van het
gedetecteerde signaal van belang is, heeft het weinig nut de gelijkstroom
te compenseren, daar deze dan het meetresultaat niet beïnvloedt.
b. Compensatie door balansschakeling. T.g.v. de aanloopstroom zal op de
katode van de diode in fig. XXV. 10 een positieve gelijkspanning ontstaan.
Door het meetinstrument nu in een brugschakeling op te nemen kan de
spanning op punt P op nul volt worden geregeld met de negatieve spanning.
Om de spanning op punt P zoveel mogelijk de spanning op de katode van
de gelijkrichter te laten volgen, moet R2 groot worden gekozen t.o.v. Ri.
Wanneer verschillende bereiken aanv/ezig zijn en Ri dus omschakelbaar is,
zal ook R2 omschakelbaar moeten zijn.

'°t
Fig. XXV.11.
Compensatie door tegenspanning.

Vlak verloop
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c. Compensatie door tegenspanning (fig. XXV. 11). Wanneer op de katode
van de diode een gelijkspanning wordt gezet die gelijk is aan de afknijpspanning van de diode, zal er geen stroom door de diode en dus ook niet
door het meetinstrument vloeien. Zoals ook proeven aantoonden is deze
instelling moeilijk te verwerkelijken, daar de diodekarakteristiek in de
buurt van het afknijppunt zeer vlak verloopt, waardoor het zeer moeilijk
is de juiste instelling te vinden. M.b.v. de meter zal men b.v. moeilijk kun
nen bepalen of men in P of Q is ingesteld.
6. MEETKOPPEN MET HALFGELEIDER DIODEN
In fig. XXV. 12 is het schema van een meetkop gegegeven, die b.v. kan
worden gebruikt om in combinatie met een buisvoltmeter de topwaarden
van r.f. wisselspanningen te meten.
Bij gebruik van een symmetrisch meetapparaat kan de schakeling van
fig. XXV. 13 worden gebruikt. Op de punten A en B ontstaan t.o.v. aarde
c

Fig. XXV.12. Meetkop met kristaldiode. Fig. XXV.13. Meetkop met spanningsver
dubbeling.
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gelijke, doch tegengestelde spanningen, zodat de spanning tussen A en B
de dubbele waarde heeft van de spanning, die optreedt by enkele gelijkrichting. Dit is dus een bijkomend voordeel. Bij niet-sinusvormige spannin
gen is de aanwijzing evenredig met de top-topwaarde van de wisselspan
ning.
Uo-W1?*, —*lf

Fig. XXV.14. Meetkopschakeling voor signaalzoeker.

Fig. XXV. 14 geeft het schema van een gecombineerde meetkop, zoals die
by een signaalzoeker wordt gebruikt. A.f. signalen worden direct door de
capaciteit van 10 /<F doorgegeven, terwijl de gemoduleerde r.f.-signalen
eerst met de OA150 worden gelijkgericht.

7. CONSTRUCTIE VAN MEETKOPPEN
In het algemeen verdient het aanbeveling de meetkop en de leiding naar
het meetapparaat af te schermen om opname van inductiespanningen te
voorkomen. Er zyn verschillende mogehjkheden om een meetkop te con
strueren, waarvan er hier enkele aan de hand van tekeningen toegelicht
worden.
7. 1. Heath-constructie
Fig. XXV. 15 laat zien hoe de bekende Amerikaanse firma Heath een meet
kop construeert. In een metalen mantel met een diameter van 22 mm en
een lengte van 90 mm wordt een bakelieten buis geschoven, die iets korter
is dan de mantel. In de buis past een pertinax plaatje, waarop de detector-
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Fig. XXV.15. Praktische uitvoering volgens Heath.
schakeling is gemonteerd. Nadat dit plaatje in de buis is geschoven, worden
op de einden doppen geplaatst, die d.m.v. schroeven worden vastgezet..
Daarby wordt door de linker dop tevens de metalen mantel met de afscher
ming verbonden.
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7. 2. Meetkop in kogelpenhouder
Een heel goedkope, maar toch uitstekende meetkop kan m.b.v. een oude
kogelpenhouder worden geconstrueerd, zoals fig. XXV. 16 aangeeft. De
diode (miniatuuruitvoering, b.v. de EA76) wordt met de bijbehorende com
ponenten op een pertinax plaatje gemonteerd en daarna in de houder ge
schoven. Om dit tot een goed einde te brengen, moet men wel over enige
handigheid beschikken, maar het resultaat is de moeite ruimschoots waard.
gesoldeerd

Fig. XXV.16. Uitvoering met kogelpenhouder.
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7. 3. Meetkop in huls van elco
Amateurs met wat dikkere vingers kunnen beter de constructie volgens
fig. XXV. 17 nemen, waarvoor een oude elcohuls o.i.d. wordt gebruikt. De
diode wordt gemonteerd in een houder, die m.b.v. boutjes op z’n plaats
wordt gehouden.
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raarddraad
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schijven

Fig. XXV.18. Gebruik van een scheerzeephouder.
diode

/ssgf"

Fig. XXV. 17. Gebruik van een elco-huls.

7. 4. Meetkop in scheerzeephouder
Wie nog de beschikking heeft over een oude scheerzeephouder kan deze
volgens fig. XXV. 18 gebruiken om een meetkop te construeren. Een en
ander spreekt voor zichzelf, zodat er hier niet verder op ingegaan wordt.
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HOOFDSTUK XXVI

GESTABILISEERDE
GELIJKSPANNINGS VOEDINGSAPPARATEN
1. INLEIDING
Een voedingsapparaat, dat een regelbare gestabiliseerde gelijkspanning
afgeeft, in het volgende aangeduid met „regelbare voeding", is uiteraard
geen meetinstrument. Het wordt echter wel vaak bij het ontwerpen van
schakelingen gebruikt om de gewenste instelspanningen te leveren.
Behalve voor het laboratorium en dc amateur zijn gestabiliseerde voedin
gen ook zeer geschikt om door elektronica-leerlingen te worden gebruikt
bij het doen van proeven. Zo heeft schrijver dezes veel plezier van de in het
volgende beschreven regelbare voeding, welke werd ontworpen om bij de
opleiding van elektronica-monteurs te worden gebruikt.
2. PRINCIPE GESTABILISEERDE VOEDING
Een gestabiliseerde voeding kan worden beschouwd als een e.m.k.-bron
met een zekere inwendige weerstand. De kwaliteit van de voeding is des
te beter naarmate de klemspanning minder afhankelijk is van netspannings- en belastingsvariaties.
*300 v
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Fig. XXVI. 1. Principe van
gestabiliseerde voeding.
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De invloed van belasting- en netspanningsvariaties wordt bij een gestabi
liseerde voeding gereduceerd door een elektronische regeling. Het principe
van een elektronische regeling met buizen voor een gelijkspanningsvoeding is in fig. XXVI. 1 aangegeven.
De door een gelijkrichtschakeling afgegeven spanning wordt aangesloten
op de serieschakeling van een buis Vi en de belasting. Vi vormt een zekere
gelijkstroomweerstand, welke afhankelijk is van de negatieve roosterspanning. Deze negatieve roosterspanning en daarmee de gelijkstroomweer
stand wordt nu zo geregeld, dat de spanning over de belasting constant
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tracht te blijven. Een juist begrip van de werking kan met het volgende
getallenvoorbeeld worden verkregen:
De juiste instelling van de roosterspanning van Vi heeft plaats met Ri,
R2, R3» V2 en V3.

In de katodeleiding van V2 is een stabilisatorbuis opgenomen. De katodespanning van V2 kan daarom als constant worden beschouwd. Laten we
veronderstellen dat dit 108 V is. De roosterspanning van V2 ligt dus in de
buurt van 108 V. Wanneer de rooster-katodespaning van V2 een waarde
dient te hebben van —3 V is de spanning op het rooster t.o.v. aarde 105 V.
Wanneer de gewenste uitgangsspanning 210 V is moet Ri gelijk zijn aan R2Door deler en belasting samen vloeit een stroom welke door 210 V wordt
bepaald. Deze stroom moet door de buis Vi bij een spanning van 90 V wor
den verplaatst. Daartoe is een zeer bepaalde roosterspanning vereist, welke
uit de karakteristieken van Vi wordt gevonden. Wanneer de roosterspan
ning van Vi bekend is, kan de anode-katodespanning van V2 worden ge
vonden. Als wordt aangenomen dat de betreffende roosterspanning —5 V is,
bedraagt de anodespanning van V2 t.o.v. aarde 205 V. De anode-katode
spanning van V2 is dus 205—108 = 97 V.
Nu weten we ook de spanningsval over R3. Deze is 300 — 205 = 95 V.
Daar de katodestroom van V2 bekend is, kan R3 worden berekend. Wordt
de gehele schakeling nu samengesteld, dan is de instelling gelijk aan de
berekende.
3. INVLOED BELASTINGVARIATÏE
Stel dat de belastingweerstand afneemt. De spanning over de belasting
gaat dan dalen. Tegelijkertijd daalt dan echter ook de spanning op het
rooster van V2. Daardoor neemt de stroom door V2 en daarmee de span
ningsval over R3 af.
De roosterspanning van Vi wordt dus minder negatief en Vi trekt meer
stroom, waardoor de spanningsdaling over de belasting wordt tegen
gewerkt. De regeling tracht dus de spanning over de belasting constant
te houden.
4. INVLOED NETSPANNINGVARIATÏE
Stel dat de netspanning daalt. De door de gelijkrichter geleverde spanning
neemt dan af. Daardoor daalt de stroom door Vi en de belasting. De span
ning over de belasting neemt dus af en daardoor daalt eveneens de span
ning op het rooster van V2.
Deze spanningsdaling wordt weer gedeeltelijk door de elektronische rege
ling uitgeregeld.
5. PRINCIPE REGELBARE VOEDING
In fig. XXVI. 1 is de spanning niet regelbaar. Dit is wel het geval wanneer
Ri + R2 als potentiometer worden uitgevoerd, (fig. 2). Dit is als volgt te
verklaren:
Wanneer de arm van de potentiometer in de middenstand staat, gelden de
spanningen volgens fig. XXVI. 1. Wordt nu de arm naar beneden gedraaid,
dan wordt de spanning op het rooster minder positief en de stroom door
Vi neemt af. Daardoor daalt de spanning over R3. De spanning op het
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rooster van Vi stijgt en de stroom door Vi neemt toe. Daardoor stijgt ook
de spanning over de belasting. Het blijkt dus dat, doordat de arm naar
beneden wordt gedraaid, de spanning aan de bovenzijde van de potentiometer stijgt. Maar daardoor wordt de spanningsdaling op de arm van de
potentiometer tegengegaan.

ï -ffiA
btlasting
•

Fig. XXVI.2. Principe van regelbare gestabiliseerde
voeding.
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Men kan dus zeggen dat de schakeling probeert de spanning op de arm
van P constant te houden en wel bij benadering gelijk aan de brandspanning van de stabiliseerbuis. Deze brandspanning heet daarom referentiespanning. Draait men de arm naar boven, dan daalt de spanning aan de
bovenzode. De grenzen van de uitgangsspanning worden bepaald door de
spanning van de gelijkrichter, de karakteristieken van Vi en V2 en de
brandspanning van V3. Is de voedingsspanning 300 V, de minimale span
ning over Vi 50 V, de minimale spanning over V2 30 V en de brandspanning
105 V, dan z^n de grenzen ca. 250 V en ca. 105 + 30 = 135 V. De deler
wordt dan uitgevoerd volgens fig. XXVI. 3 .

Fig. XXVI.3. Berekening van de deler.

De deler wordt zo berekend, dat de uitgangsspanning in de laagste stand
250 V is en in de hoogste stand 135 V. Bij de berekening wordt uitgegaan
van een constante spanning van 105 V op de arm van de potentiometer.
In fig. XXVI. 3 zijn de formules aangegeven waaruit de componenten worden berekend, wanneer één van de componenten vastligt.
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6. REGELBARE VOEDING RV-1
6. 1. Eigenschappen
Gelpspanningen
0...250 V gestabiliseerd. Stroomafname 60 mA.
0...—10 V gestabiliseerd. Stroomafname max. 1 mA.
Deze spanningen worden afgelezen op een ingebouwde meter (afb.
XXVI. 4). Verder is een ongestabiliseerde en niet afgevlakte spanning van
ca. 300 V beschikbaar; stroomafname 60 mA.
Wisselspanningen
250 V; stroomafname 60 mA.
6,3 V; stroomafname 2 A.
6.2. 0...250V gebied
Het gebied 0...250 V is het belangrijkste. De uitgangsspanning wordt gere
geld met een logaritmische potentiometer, zodat ook in het gebied 0...25 V
de gewenste spanningen voor transistorschakelingen prima instelbaar zijn.

TSS-f
270 •
Fig. XXVI.5. Uitgangsspanning
en draaiingshoek.
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Fig. XXVI. 5 geeft de uitgangsspanning als functie van de draaiingshoek
van de betreffende potentiometer. De spanningen zijn afleesbaar op de
1 mA meter. De te kiezen meetgebieden zijn 25 V en 250 V. De wijze waarop
de uitgangsspanning afhankelijk is van de aangesloten belasting is in fig.
XXVI. 6 aangegeven. Bij het opnemen van deze karakteristieken werd de
uitgangsspanning ingesteld op 25 V, 50 V, 100 V enz. en vervolgens belast.
By 30 en 60 mA is aangegeven tot welke waarde de spanning is gedaald. Bij
hogere spanningen blijkt, dat de spanning bij een belasting van meer dan
30 mA gaat dalen. Dit is een gevolg van de betrekkelijk lage transformatorspanning. Door een transformator met een hogere spanning te nemen kan
dit, indien gewenst, worden verbeterd. De spanning van 0...250V is uitschakelbaar. Bij overbelasting valt de zekering (60 mA) uit.
6. S. 0...10V gebied
De regelbare spanning van 0... —10 V, welke eveneens uitschakelbaar is,
wordt gebruikt voor het geven van een bepaalde roosterspanning bij het
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opnemen van buiskarakteristieken. Deze spanning is gestabiliseerd. De
spanning wordt in de stand —10 V op de ingebouwde meter afgelezen.
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Fig. XXVI.6. Uitgangsspanning
en belasting.
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6. 4. Ongestabiliseerde spanningen
De niet-afgevlakte spanning van de gelijkrichter kan worden afgenomen
om eventuele afvlakking e.d. te demonstreren.
De wisselspanning van 250 V van de transformatorwikkeling kan op een
klem worden afgenomen om proeven te doen aan gelijkrichters e.d.
De wisselspanning van 6,3 V wordt gebruikt voor de gloeidraadvoeding van
buizen. De voeding wordt ingeschakeld met de schakelaar rechtsboven, wat
wordt aangegeven door een lampje. De primaire leiding is gezekerd met
500 mA.
6. 5. De schakeling
Het schema van de voeding is in fig. XXVI. 7 gegeven. Om een gelijkspan
ning te krijgen, welke van nul volt af regelbaar is, is de katode van V2 op
een negatief potentiaal gelegd. De regeling verloopt in principe op de
zelfde wijze als in paragraaf 5 werd besproken. De instelling van de
verschillende potentiometers heeft als volgt plaats:
Pi: Met Pi wordt de uitgangsspanning op Bui geregeld van 0...250 V.
P2: Met P2 wordt de uitgangsspanning op Bu2 geregeld van 0... —10 V.
P3: P3 wordt zó ingesteld, dat met Pi linksom de uitgangsspanning nul volt
bedraagt.
P4: Bij een uitgangsspanning van 25 V wordt P4 op volle uitslag van de
meter ingesteld, S4 linksom.
P6: Bij een uitgangsspanning van 250 V wordt P5 op volle uitslag ingesteld.
Pa: In stand 3 van S4 wordt bfl een uitgangsspanning van —10 V Pe zó
ingesteld, dat de ingebouwde meter geheel uitslaat.
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P7: Nadat Pq is afgeregeld, wordt P7 nu zó ingesteld, dat de spanning op
BU2 niet verandert, wanneer S4 van stand 2 naar 3 gaat en omgekeerd.
6. 6. Opbouw
De bedrading kan willekeurig worden gelegd, daar men niet te maken
heeft met afscherming tegen brom e.d.
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De plaatsing van schakelaars en potentiometers kan plaats vinden volgens
fig. XXVI. 8. Afb. XXVI. 9 toont een opname van het achteraanzicht. De
kleine componenten zijn aan de onderzijde van het chassis op pertinax montagestrip gemonteerd.
S2

O

op'

O.JSOY
O
BUj

S3

o

P2

O

°..6ov
BU2
6.3 Y

Fig. XXVI.8. Opstelling schakelaars,
klemmen en potmeters.
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Uitgegaan werd van een inbouwkastje met afmetingen 24,5 x 18 x 19 cm.
Het chassiswerk is eenvoudig door de bij het kastje behorende opbouwsteunen. Men behoeft dus slechts een vlak aluminium plaatje te bewerken.
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HOOFDSTUK XXVII

VERZWAKKERSCHAKELINGEN
1. VERZWAKKER MET CONSTANTE IMPEDANTIE
Het nadeel van de schakeling van fig. II. 8 is, dat met de meter kleine span
ningen niet meer kunnen worden afgelezen. Om kleine spanningen te ver
krijgen moeten deze gedefinieerd worden verzwakt en wel door een dus
danig netwerk, dat de uitgangsimpedantie de gewenste waarde blijft be
houden. Een dergelijke schakeling kan worden gemaakt m.b.v. een T- of
^-filter. Hier willen we een verzwakkerschakeling beschrijven die is opge
bouwd m.b.v. ^-filters.
1. 1. jr-filter
Onder de karakteristieke weerstand van een filter wordt verstaan de weer
stand, die aan de ingangsklemmen wordt gemeten, wanneer het filter met
de karakteristieke weerstand is afgesloten. Ze wordt hier met Ro aange
duid. Bij de jr-sectie van fig. XXV3I. 1 zal dus aan de ingang Ro worden
gemeten, wanneer met Ro is afgesloten.
Tf-filfr

R,

\*Q

Fig. XXVII. 1. Een jr-fliter, afgesloten met de
karakteristieke weerstand.
De weerstanden moeten voor een verzwakking n, waaronder de verhouding
Ui/U2 wordt verstaan, bedragen:
n+1
Ri = Ro

Fig. XXVII.2. Door meerdere filters achter elkaar te schakelen kunnen grotere ver
zwakkingen worden verkregen.
Door een aantal van deze filters achter elkaar te schakelen kan een ver
zwakking worden verkregen van resp. n, n2, n3 enz. (fig. XXVII. 2). Het
spreekt vanzelf dat twee weerstanden R2 parallel worden vervangen
door £R2.
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Fig. XXVII.3. Een schakeling waarbij spanningen van enkele mV gedefinieerd
afgenomen kunnen worden, bü een inwendige weerstand van 75 f2.
1. 2. Schakeling
In fig. XXVII. 3 is een schakeling getekend die m.b.v. het bovenstaande is
berekend. Ze bestaat uit ^-filters met een karakteristieke weerstand van
150 42- De generatorspanning wordt door een potentiometer van 100 42
gedeeld. Door de spanningsdeling over de 10 k42 weerstanden wordt de helft
van de spanning op punt A aangegeven. Daar door de spanningsdeling over
150 42 en de karakteristieke weerstand van de verzwakker de spanning op
B ook 10 V bedraagt, geeft het instrument dus de spanning op punt B aan.
Doordat Pi regelbaar is, ontstaan de bereiken 0...1mV, 0...10mV, 0...100
mV, 0...1V en 0...10V. Het voordeel van deze schakeling is dat de uitgangsweerstand van de verzwakker op elk punt 75 42 bedraagt. De span
ningen op B, C, enz. gelden wanneer de waarde van de aangesloten belas
ting hoog is t.o.v. 75 42- Is de waarde van de belasting niet hoog, dan kan
gemakkelijk met het vervangschema van fig. XXVII. 4 de uitgangsspanning worden bepaald.
75

l

525

WmVl

Fig. XXVII.4. Het vervangschema van
fig. 3 voor punt E.

Fig. XXVII.5. Het verhogen van de
inwendige weerstand tot 600 f2.

Een andere inwendige impedantie kan worden verkregen door, zoals in
fig. XXVn. 5 is aangegeven, weerstanden in serie op te nemen. Door op
name van 525 Q zal b.v. een inwendige weerstand van 600 42 ontstaan.
2. VERZWAKKER MET ONGEDEFINIEERDE IMPEDANTIE
Volgens de bekende formule voor de spanningsdeling geldt voor fig.
XXVH. 6:
Ri + Ro
Hi
U2 = Ui
(4)
(3);
Ui = Uj-----Rt
Rt
Deze spanningsdeler wordt veel gebruikt in schakelingen die de deler niet
belasten. De berekening verloopt als volgt:
Men gaat uit van de verzwakkingen die gewenst zijn. Noem deze Xi, x2, x3,
enz. De weerstanden moeten dan zo worden gekozen dat
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Ri

Ri + R2

(5);

(6) enz.
Rt
Rt
Daartoe stelt men eerst Rt vast. Dan volgt Ri uit (5). Uit (6) kan dan Ra
worden berekend, enz.
Volgens deze formules worden b.v. de verzwakkers in buisvoltmeters en
toongeneratoren berekend.
Xj =

n

Xo =

Fig. XXVII.6 Verzwakker met inwendige weerstand,
die afhankelijk is van de stand.
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Fig. XXVII.7. Door de para- U/
sitaire capaciteit Ci is de
deling over Rz en Ri frequen*ie-afhankelijk. Met C2 kan
verbetering worden verkre
gen.
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3. FREQUENTIE-ONAFHANKELIJKE DELING
De deling over de parallelschakeling R1/C1 en R2 in fig. XXVII. 7 is frequentie-afhankelijk. Met toenemende frequentie zal door de aanwezigheid
van Ci de verhouding Uu/Uj afnemen.
De deling kan frequentie-onafhankelijk worden gemaakt door over Ro een
condensator C2 te plaatsen, die volgt uit:
Ri
C2 =------. Ci
R2

(7)

Met behulp hiervan kan de spanningsdeler aan de ingang van b.v. een meetversterker worden gelineariseerd (fig. XXVII. 8).
De condensator Ct wordt daar gevormd door de bedradingscapaciteit van
de schakelaar en de ingangscapaciteit van de aangesloten versterkerbuis.
In stand 2 van de deler volgt nu de over het bovenste gedeelte parallel te
schakelen condensator uit:
C =

Ri + R2

. Ct

(8)

R3 + R4

=

Deze condensator wordt variabel uitgevoerd, daar de bedradingscapaciteit
nooit geheel vastligt.
In de meeste gevallen worden alleen condensatoren over het bovenste ge
deelte van de deler geschakeld, omdat in de andere gevallen C zo klein is
dat hij verwaarloosd kan worden. Ook worden wel bij voorbaat conden
satoren over de weerstanden geschakeld, die groot zijn t.o.v. de parasitaire
capaciteiten.
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De deler wordt m.b.v. een blokspanning en een KSO gelineariseerd. De
blokspanning wordt aan de bovenzijde van de deler aangesloten en de KSO
komt op de uitgang van de versterkerbuis. C wordt nu zó ingesteld, dat
de uitgangsspanning blokvormig verloopt.

c7-ï
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<//
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Fig. XXVII.8. De invloed van de para
sitaire capaciteit kan worden opgeheven
d.m.v. C.

;
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4. REGELBARE DELER 0...3000 MHz
De invloed welke parasitaire capaciteiten en zelfinducties op de deling heb
ben neemt toe met de frequentie.
Dat het desondanks mogelijk is om de invloed van deze parasitaire com
ponenten te elimineren blijkt uit de eigenschappen van de regelbare deler
RT-1 van Wandel & Goltermann, waarvan afb. XXVII. 9 getuigt.
De deler bestaat in principe uit ^-secties (fig. XXVII. 2) met een karak
teristieke impedantie van 50, 60 of 75 Q.
Deze spanningsdeler wordt gevormd door een ringvormige weerstandslaag, welke aan de buitenzijde verzilverd is. De zilverlaag is geaard. De
ingangsspanning wordt op het uiteinde van de ringvormige laag aange
sloten.
Een contact tast de deler af en geeft de spanning aan de uitgangsbus af.
In- en uitgang zijn zo goed afgeschermd, dat de overspreekdemping aan
zienlijk groter is dan de maximale demping van de deler.
De eigenschappen zijn:
a.
b.
c.
d.

Frequentiegebied: 0...3000MHz;
Belasting: max. 0,5 watt;
Karakteristieke impedantie: 50, 60 of 75 Q',
Staande golf verhouding: stand 10...60 dB aan de ingang < 1,2; stand
10...60 dB aan de uitgang < 1,4;
e. Regeling demping: < 60 dB;
f. Gronddemping: bij f = 0...30 MHz 10 dB ± 0,5 dB; bij f = 30...
3000 MHz 10 dB ± 1,5 dB;
g. Onnauwkeurigheid van de ingestelde demping, met in- en uitgang af
gesloten met de karakteristieke impedantie:
in standen
10 dB <£ ± 0,5 dB per 10 dB ± 0,2 dB;
in stand 0 dB ^ ± 1 dB ± 0,2 dB;
van 0...30 MHz voor alle standen <[ ± 0,2 dB.
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HOOFDSTUK XXVIII

VERSCHILLENDE METINGEN
1. HET SAMENSTELLEN VAN PRECISIEWEERSTANDEN
Met behulp van een weerstandbrug kunnen op de volgende wijze precisieweerstanden worden samengesteld voor gebruik in buisvoltmeters, a.f.
generatoren, enz.:
1. 1. Serieschakeling
Is een weerstand van 100 V.Q nodig, dan wordt met de meetbrug een waarde
uitgezocht die kleiner is dan 100 kQ, maar deze waarde het meest benadert.
Stel dat een weerstand wordt gevonden met een waarde van 95,5 kQ. Om
100 k& te bereiken zou men deze weerstand iets af kunnen vijlen, waardoor
de dikte van de koollaag vermindert en de weerstand toeneemt. Dit is
echter om twee redenen af te raden.
In de eerste plaats is de verandering, die in de weerstandswaarde moet
worden aangebracht, procentsgewijs genomen klein en de kans is dus groot
dat een klein streekje reeds tengevolge heeft dat men over de gewenste
waarde heen gaat. In de tweede plaats is het zo dat de kwaliteit van de
weerstand door dit afvijlen afneemt, waardoor waarschijnlijk na enige tijd
de weerstandswaarde gaat verlopen.
Beter is het om deze weerstand van 95,5 kQ onaangetast te laten en een
weerstand te zoeken die kleiner is dan 4,5 k£?, maar deze waarde het meest
benadert. Stel dat een weerstand wordt gevonden van 4 V.Q. Bij serie
schakeling zonder meer wordt een weerstand bereikt van 99,5 kQ. Deze
waarde wijkt dus 0,5 % af van de gewenste waarde. Nu kan 100 kQ worden
verkregen door de 4k& weerstand af te vijlen tot hij een waarde heeft
bereikt van 4,5 k£. De instelling van deze weerstand is veel minder kritisch
omdat hij procentsgewijs genomen slechts een klein deel uitmaakt van de
totale weerstand. Deze methode voldoet vooral goed bij weerstandswaarden
boven 100 Q.
1. 2. Parallelschakeling
Bij lagere waarden is het meestal gemakkeiyker de juiste weerstand door
parallelschakeling te verkrijgen. Er wordt een weerstand uitgezocht die
groter is dan de gewenste, maar deze zoveel mogelijk benadert. Dan wordt
uitgerekend welke weerstand parallel moet worden geschakeld en deze
waarde met de brug afgeregeld.
2. BEPALING VAN DE INWENDIGE WEERSTAND VAN EEN
DRAAISPOELMETER
Misschien zullen er onder u zijn die bij het lezen hiervan denken: „Dat is
nogal simpel, dat doe je met een ohmmeter.”
Daar zou niets op tegen zijn, wanneer een draaispoelmeter een gewoon
weerstandje was, maar dat is het nu juist niet.
Wordt n.1. een ohmmeter op de draaispoel aangesloten, dan zal deze ohm
meter ongetwijfeld de juiste waarde aanwijzen. De kans is echter groot dat
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de wijzer van de draaispoelmeter dan al tienmaal rond is geweest, hetgeen
uiteraard niet de bedoeling is geweest. Dat komt, omdat door de lage weerstandswaarde van de meter een stroom vloeit die vele malen groter dan
de stroom voor volle uitslag kan zijn. Er moet dus iets anders en vooral
iets veiligers op worden bedacht.
onbekend Instrument

meetbrug
■o

U o-

Fig. XXVIII.1. Bepaling van de meterweerstand.

Fig. XXVIII. 1 geeft de juiste manier aan. In serie met de meter Mi wordt
een weerstand Rv geschakeld, die zo is gekozen, dat bij een aangelegde
spanning U de voltmeter vol uitslaat. Bovendien wordt een meter Mo opge
nomen die de totaal aan de schakeling toegevoerde stroom meet.
Dan wordt een meetbrug aan de meter parallel geschakeld en zo ingesteld,
dat bij dezelfde stroomtoevoer de meter half uitslaat. De inwendige weer
stand van de meter is dan gelijk aan de weerstand die op de meetbrug is
ingesteld. De meter Mo, die de totaal toegevoerde stroom controleert, is
nodig omdat anders bij constante spanning U de stroomtoevoer door het
parallel schakelen van de brug niet constant blijft, doch toeneemt. Meting
van de stroomtoevoer is overbodig wanneer de weerstand van de meter
klein is t.o.v. de voorschakelweerstand Rv.
Rv wordt met uitgeschakelde meetbrug op volle uitslag van Mi ingesteld.
Dan wordt bij dezelfde toegevoerde stroom, af te lezen op M2, de meetbrug
ingesteld op halve uitslag van Mt. Rm is dan gelijk aan de weerstand van
de meetbrug.
De stroom, die nodig is om een instrument volledig te doen uitslaan, kan
worden bepaald door in serie met het onbekende instrument een geijkt
instrument op te nemen.
3. BEPALING EN METING VAN Q
Voor de kwaliteit van een kring geldt:
fo
Qo = —
B

(1)

Fig. XXVIII.2. Bepaling van de kringkwaliteit m.b.v.
de doorlaatkrommen.

bo

f(Hz^

In deze formule is fo de resonantiefrequentie van de kring en B de frequentie-afstand tussen de punten, waar de spanning over de kring (parallelkring) of de stroom door de kring (seriekring) tot 70 % van de maximum
waarde is afgenomen (fig. XXVIII. 2). Bij de meting mag de kring niet
worden belast. Vooral bij hoge frequenties, b.v. bij een videotrap, moet men
oppassen. Een goede methode is een versterkerbuis als scheidingstrap te
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gebruiken (fig. XXVIII. 3), waarbij, evenals bij de andere methoden, voor
oversturing moet worden gewaakt.
Het signaal wordt aan het stuurrooster van de buis gelegd, in welks anodeleiding de te meten kring I is opgenomen. Eventueel wordt dit signaal via
een laagohmige geijkte deler toegevoerd.
In de anodeleiding van de trap, volgend op de door te meten trap, wordt
een weerstand van ca. 100 Q geschakeld, zoals in fig. XXVIII. 2 is aange
geven. De spanning op de anode wordt m.b.v. een meetkop gemeten. Door
de aanwezigheid van dit 100 Q weerstandje is de versterking frequentieonafhankelijk en staat de spanning in een constante verhouding tot de
spanning op het stuurrooster. Het voordeel van deze methode is, dat de door
te meten kring nagenoeg niet wordt belast, in ieder geval minder dan
wanneer de meetkop direct aan de top van de door te meten kring wordt
gelegd.

VI

V2

1
WO

u|é 1

terneten
kring

Fig. XXVIII.3. Opnemen
van de doorlaatkromme.

J

De meting is n.1. niet helemaal juist. Tengevolge van de z.g. Miller-capaciteit heeft kring n enige invloed op afstemming en kwaliteit van kring I.
In het algemeen zal dit echter te verwaarlozen zijn, vooral bij lage anoderoostercapaciteiten. Ook kan de spanning over de katodeweerstand worden
gemeten, door de ontkoppelcondensator te verwijderen, maar ook dit heeft
een wijziging in afstemming en kwaliteit tengevolge.
De meting wordt het beste zo uitgevoerd, dat bij f0 de meter volle uitslag
vertoont. Daarna worden de frequenties bepaald waarbij de spanning tot
70 % is gedaald. Wanneer de verliezen van de condensator klein zijn t.o.v.
de spoelverliezen, geeft de formule (1) de kwaliteit van de spoel aan.
4. HET TESTEN VAN VERSTERKERS m.b.v. RECHTHOEKSPANNING
Daar in een rechthoekspanning plotselinge spanningssprongen voorkomen,
is deze uitstekend geschikt om de transient-response van een versterker
(d.w.z. de weergavekarakteristiek voor plotselinge aperiodische verande
ringen in het signaal) te onderzoeken. Een muziek- en vooral spraaksignaal
zit vol met translents. In het sinusvormige meetsignaal van een generator
komen deze transients niet voor, zodat een meting met een dergelijk signaal
geen uitspraak betreffende de transient-response oplevert. Met een recht
hoekspanning zullen dus trillingsverschijnselen aan het licht komen.
Bovendien kan uit de vorm van de uitgangsspanning worden geconcludeerd
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Fig. XXVIII.4. Enkele beelden, met behulp waarvan de ver
vorm ingsoorzaak van een a.f. versterker kan worden bepaald.
a. Zuivere vierkantsgolf. Een versterker die deze output
reproduceert heeft een rechte frequentiekarakteristiek van
ca. 20...16.000 Hz, indien de vierkantsgolf een frequentie
van ca. 800 Hz bezit.
b. Afronding der hoeken als gevolg van afsnijding der hoge
frequenties.
c. Dit oscillogram duidt op een ,,te veel” aan hoge tonen.
d. Weergave der lage frequenties is hier kennelijk te zwak.
e. Lage tonen worden extra opgehaald.
f. Hoge en lage frequenties aanzienlijk verzwakt.
g. Instabiliteit in versterker (onvoldoende ontkoppeling,
fout in tegenkoppeling e.d.).
in tegenkoppeling e.d.).
h. Resonantieverschijnsel, b.v. slechte aanpassing van afslultweerstand aan LC filter.

F

°IUl

hoe het verloop van de frequentiekarakteristiek is, daar de rechthoekspanning in sinusspanningen kan worden ontleed. Fig. XXVin. 4 geeft enkele
mogelijke beelden.
5. OSCILLATORSPANNING METEN
Bij een oscillator is op het stuurrooster de gelijkspanning nagenoeg gelijk
aan de wisselspanning. Door dus deze gelijkspanning te meten is de wissel
spanning bekend. Men kan echter niet direct een voltmeter op het stuur
rooster aansluiten, daar dan de oscillatie afneemt en dus ook de gelijk
spanning, die immers door de wisselspanning wordt opgewekt. Daarom kan
men te werk gaan volgens fig. XXVm. 5. In serie met de roosterlekweerstand wordt een gelijkstroommcter opgenomen die de stroom aangeeft. De
stroom levert, vermenigvuldigd met de weerstand, de roostergelijkspanning
op. Het nadeel van deze methode is dat er gesoldeerd moet worden, wat,
vooral wanneer de schakeling moeilijk te bereiken is, lastig is.

è

I oscHlttorbuls
Fig. XXVIII.5. Meting van de
oscillatorspanning door meting
van de roosterstroom.

oscillatorbuis

R

/j

Fig. XXVIII.6. Meting van de
oscillatorspanning door meting
van de wisselspanning op het
rooster met een meetkop.

Een betere methode wordt in fig. XXVHI. 6 aangegeven. Daar wordt met
een meetkop, waarin een weerstand is opgenomen, de gelijkspanning ge
meten. Wanneer de weerstand in de meetkop een hoge waarde heeft, zal
de oscillatorschakeling niet worden belast. Voor de uitvoering van de meet
kop wordt verwezen naar hfdst. XXV.
Wat betreft de meting aan transistor-oscillatoren geldt hetzelfde als voor
buis-oscillatoren.
6. METING VAN DE WIKKELRICHTENG VAN SPOELEN
Soms is het gewenst, b.v. bij serieschakeling van transformatorwikkelingen
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ter verkrijging van een hogere spanning, de wikkelrichting van deze spoe
len te weten. Dat kan als volgt met de schakeling van fig. XXVIII. 7 plaats
vinden:
Wordt de schakelaar S gesloten dan zullen in spoel I en n inductiespanningen ontstaan, die tegengesteld zijn aan de aangelegde spanning. Is de wik
kelrichting van spoel II gelijk aan die van spoel I, dan zal bij het sluiten

Fig. XXVIII.7. Bepaling van de wikkelinrichting van
spoelen.
van S de spanning in II de getekende polariteit hebben en de meter zal
naar links uitslaan. Wordt de schakelaar weer geopend dan zal de meter
naar rechts uitslaan. Wanneer spoel II tegengesteld is gewikkeld aan
spoel I, zal bij het inschakelen de meter naar rechts uitslaan en bij het uit
schakelen naar links.
7. DOORMETEN VAN POTENTIOMETERS
Met de schakeling van fig. XXVUL 8a kan de kwaliteit van potentiometers
worden onderzocht. De potmeter wordt op een gelijkspanning aangesloten
en de arm met de ingang van de KSO verbonden. Wanneer nu bij het
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Fig. XXVIII.8. a. Doormeten van een potentiometer. b. Beeld bij goede potentiometer.
c. Beeld bij kraakstoring.
draaien aan de potmeter het beeld van fig. XXVIII. 8b ontstaat, betekent
dat, dat er geen onderbrekingen optreden. Een potmeter, die een beeld
geeft volgens fig. XXVIII. 8c, zal kraakstoringen veroorzaken.
8. METINGEN AAN a.f. VERSTERKERS MET DE KSO
8. 1. Lineaire vervorming
Onder lineaire vervorming wordt verstaan het niet constant ztfn van de
versterking als functie van de frequentie.
Met een oscilloscoop kan met de meetopstelling van fig. XXVm. 9a wor
den bepaald hoe dit verloop is. Het signaal van de generator wordt direct
aan de verticale platen gelegd en via een geijkte verzwakker aan de ingang
van de door te meten versterker. De uitgangsspanning van de versterker
wordt aan de horizontale platen gelegd. De figuren XXVm. 9b-c geven aan
hoe dit geschiedt. Het uitgangssignaal van de generator dient zo groot te
zijn dat een redelijke uitslag optreedt. Wanneer dit niet het geval is, moeten
de signalen die in fig. XXVIH. 9a direct aan de afbuigplaten zijn gelegd,
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Fig. XXVIII.9. a. Opname doorlaatkarakteristiek
a.f. versterker, b. Afname van de uitgangsspannlng bij enkele eindbuis. c. Afname van de uitgangsspanning bij balanseindtrap.

door gelijke versterkers worden versterkt. Wanneer de beide signalen in
faze of 180° uit faze zijn, ontstaat op het scherm een streep, waarvan de
helling wordt bepaald door de onderlinge amplitudeverhoudingen (fig.
XXVIII. 10a). Wanneer Ux = Uy is deze hoek 45°.
Vx*V

Vy y2Vx\

*y

Vx

A

B

Fig. XXVIII.10
a. De tangens van de helling
is een maat voor de ver
sterking.
b. Wanneer de spanningen
uit faze zijn, dienen de
projecties genomen te
worden.

De meting wordt nu als volgt doorgevoerd. Bij een frequentie van 400 Hz
wordt de verzwakker zo ingesteld dat Ux = Uy. Dan wordt de frequentie
gevarieerd en de verhouding als functie van de frequentie genoteerd. Varia
ties in het ingangssignaal hebben geen invloed op het meetresultaat. Wan
neer de signalen uit faze zijn, zal een ellips ontstaan. Voor de bepaling
van Ux en Uy moeten dan de uiterste waarden worden geprojecteerd vol
gens fig. XXVIU. 10b.
8. 2. Bepaling van de versterking
Met de schakeling van fig. XXVIII. 9a kan de versterking worden bepaald
door bij Ux = Uy de grootte van de verzwakking af te lezen. Is de verzwak
king b.v. 100 X, dan is de versterking 100.
8. 3. Onderzoek op vervorming
Wanneer de versterker vervormt, ziet men geen rechte lijn meer, maar
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treedt een kromming op. Wanneer de versterker in orde is, krijgt men het
beeld van afb. XXVIII. 11a te zien. Wanneer de versterker iets wordt over
stuurd ontstaat het beeld van afb. XXVUL 11b. Bij verdere oversturing
worden zowel de positieve als de negatieve spanningstoppen afgeplat en
zien we iets als afb. XXVIII. 11c.
Wanneer de versterker niet juist is ingesteld ontstaan de beelden zoals
weergegeven in afb. XXVm. lld-e. Voor een juiste bepaling van de ver
vorming heeft deze methode weinig nut. Daarvoor wordt verwezen naar
hfdst. XVI, waar een vervormingsmeter werd beschreven. Wie de beschik
king heeft over deze of een dergelijke vervormingsmeter kan als volgt be
palen door welke harmonischen de vervorming wordt veroorzaakt:
Het gehele signaal, hoofdzakelijk gevormd door de grondgolf, wordt aan
de horizontale afbuigplaten toegevoerd. De harmonischen worden aan de
verticale platen gelegd. Uit het beeld, dat dan ontstaat, kan worden be
paald waardoor de vervorming wordt veroorzaakt. Fig. XXVIII. 12 geeft
enkele mogelijke beelden.

Fig. XXVIII. 12. a. De vervorming wordt door de 2e harmonische veroorzaakt, b. De
vervorming wordt door de 3e harmonische veroorzaakt, c. De vervorming wordt door de
2e en 3e harmonische veroorzaakt, d. De vervorming wordt veroorzaakt door de
2e harmonische en brom. e. De vervorming wordt veroorzaakt door 2e harmonische
en ruis.
9. METINGEN AAN ZENDERS MET DE KSO
Een belangrijk punt bij een zender is, of er juist en genoeg wordt gemodu
leerd. Wanneer men de beschikking heeft over een oscilloscoop en een toongenerator, kan men de kwaliteit van het uitgangssignaal met het onder
staande onderzoeken.
9. 1. Bepaling modulatiediepte
Het gemoduleerde signaal wordt m.b.v. een afstemkring aan de verticale
platen van de KSO aangesloten (fig. XXVHI. 13). Aan de horizontale
oscilloscoop

‘®>

Ca

Fig. XXVIII.13. Bepaling van de modula
tiediepte.

platen komt een zaagtandspanning waarvan de frequentie dusdanig wordt
ingesteld, dat de modulatie niet „loopt”. Het beeld kan dan een vorm heb
ben zoals in fig. XXVHI. 14 is aangegeven.
De modulatiediepte wordt met fig. XXVHI. 14c bepaald uit:
I —H
m=

(1)
I+H

Wanneer de modulatie wordt afgeschakeld kan tegelijkertijd worden
onderzocht of het signaal met brom of andere storing is gemoduleerd.
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Fig. XXVIII.14. a. Beeld zonder signaal, b. Beeld bij ongemoduleerd signaal, c. Beeld
bij gemoduleerd signaal, d. Beeld bij overmodulatie. e. Beeld bij 100 % modulatie.
Een andere manier om modulatiediepte en niet-lineariteit te onderzoeken
is in fig. XXVIII. 15 aangegeven. Bij deze methode wordt aan de horizon
tale platen het modulatiesignaal gelegd. Dit kan volgens fig. XXVIII. 15a
worden afgenomen van een modulatietransformator of volgens fig.
XXVIII. 15b door detectie van het gemoduleerde r.f. signaal worden ver-

L
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B
Fig. XXVIII.15. a. Sturing van de horizontale afbuigplaten door liet modulerende
signaal, b. Sturing van de horizontale afbuigplaten door het gedetecteerde signaal.
kregen. De gelijkrichtbuis moet daarbij de hoge spanningen kunnen ver
dragen. Fig. XXVIII. 16 geeft aan welk beeld optreedt wanneer de modu
latie lineair verloopt. Fig. XXVIII. 17 geeft twee beelden, waarbij achter
eenvolgens niet-lineair gedrag en oscillatie aanwezig is.

A

Fig. XXVIII.16. a. Modulatie kleiner
dan 100 %. b. Overmodulatie. c. 100 %
modulatie.

B

xxvm.i7. a. De modulatie is niet
lineair, b. Bij de modulatie treden os
cillaties op.

9. 2. Lineariteit C-versterker
De lineariteit van een in klasse C ingestelde eindtrap kan als volgt worden
onderzocht: Bij de normale anodespanning wordt de uitslag op het scherm
gemeten. Daarna wordt de anodespanning stapsgewijs gevarieerd. Bij
lineair gedrag zal de uitslag evenredig met de anodespanning moeten ver
lopen.
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