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UITGEVERIJ VAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

VOORWOORD
Het is met zeer veel genoegen dat ik heb kunnen voldoen aan het verzoek
van ,,De Muiderkring” om een boek over de katodestraal-oscillograaf te
schrijven omdat dit veelzijdige instrument met recht onmisbaar is voor iedere
beoefenaar van de elektronica, hetzij beroepsmatig, hetzij als amateur. Immers,
alleen dit instrument kan een inzicht verschaffen over het gedrag van de
spanningen en stromen in een schakeling.
Zou het in de klassieke elektronica nog wel mogelijk zijn, enig resultaat te
behalen zonder oscillograaf, in de moderne elektronica, welke zich in hoofd
zaak met schakelverschijnselen bezig houdt, is dit instrument de basis, waar
het gehele ontwerp op rust. Vrijwel alle metingen op dit zo boeiend terrein
geschieden met behulp van de oscillograaf, die dan ook van een zeer primitief
begin tot een hoge graad van volmaaktheid is gebracht. Het is dan ook nog
voortdurend een wedstrijd tussen de ontwerper, die steeds hogere eisen stelt
en de fabrikant, welke het instrument steeds verder perfectioneert. De steeds
hogere eisen, welke aan de weergave van korte impulsen worden gesteld,
hebben ook hun invloed op de bandbreedte van de oscillograaf gehad, zodat
een frequentie-weergave vanaf 0 Hz (gelijkspanning) tot meer dan 1000 MHz
al geen probleem meer is.
Voor de liefhebber op het gebied van de elektronica is het gebruik van een
oscillograaf bij het maken van zijn ontwerp-schakelingen en bij het beproeven
daarvan in de praktijk eveneens zeer aantrekkelijk; helaas vormt de vrij hoge
prijs van een veelzijdig instrument voor velen een beletsel. In dit boek wordt
een aantal schakelingen voor zelfbouw besproken, zodat het voor de amateur
met bescheiden middelen mogelijk is zelf een goed bruikbaar instrument te
vervaardigen.
Teneinde dit boek zo veelzijdig mogelijk te maken bestaat het in wezen uit
drie delen, n.1. eerst een beknopt overzicht van de werking van de oscillograaf
met de belangrijkste schakelingen (in buizen en in transistoren uitgevoerd);
daarna — aan de hand van talrijke, door de auteur opgenomen oscillogrammen — de toepassingsmogelijkheden op het gebied van de versterkerschakelingen, de impulsschakelingen, de ontvangers voor amplitude- en
frequentiemodulatie enz. en tenslotte een aantal schakelingen, geheel uitge
werkt voor zelfbouw van de eenvoudigste uitvoering tot instrumenten voor
de veeleisende amateur.
Nog afgezien van de besparing verschaft het zelfbouwen vele voordelen; men
leert het instrument door en door kennen, zodat storingen snel zijn op te
sporen, de bediening en toepassingsmogelijkheden leert men spelenderwijs,
terwijl verdere uitbreiding voor het verkrijgen van een groter toepassings
gebied in hetzelfde bestek als regel zonder meer mogelijk is.
Teneinde het boek in een beknopt bestek te houden en daarmede het te
kunnen brengen onder het bereik van vele belangstellenden, is bewust afgezien
van het gespecialiseerde gebruik bij het ontwerpen en bij de service van
televisie-schakelingen; hiervoor wordt verwezen naar het boek „T.V. Service'’
van de heer A. J. Dirksen, uitgave „De Muiderkring”.

Rest mij nog dank te brengen aan de N.V. Philips Gloeilampenfabriek te
Eindhoven voor de royale wijze, waarop zij gegevens ter publicatie beschik
baar hebben gesteld en „De Muiderkring” te Bussum voor de goede zorgen,
waarmede zij dit geesteskind hebben omringd.
Laren (NH), december 1966
Ir. S. J. HELLINGS

VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK
Het theoretisch gedeelte van dit boek is gelijk aan dat van de eerste druk;
de gelegenheid is te baat genomen, de lay-out te verbeteren, waardoor het
geheel aanzienlijk aan overzichtelijkheid heeft gewonnen.
Wat het praktische deel betreft, is hierbij bewust afgezien van de volledige
zelfbouw, aangezien deze voor vele amateurs te tijdrovond is, terwijl ook
het verkrijgen van de benodigde onderdelen op steeds meer moeilijkheden
ging stuiten, mede door de steeds verder gaande specialisatie hierin.
Het verheugt ons daarom ten zeerste, dat de fa. Heathkit zo bereidwillig is
geweest, een tweetal van haar meest geliefde bouwdozen voor bespreking
in dit boek af te staan. Hierdoor is de amateur in staat, voor een zeer redelijke
prijs een moderne oscillograaf te bouwen, waarbij alle voordelen van de
zelfbouw blijven behouden, zonder dat daarbij problemen met betrekking
tot het fabriceren van kasten, chassis, e.d. alsmede het verkrijgen van speciale
onderdelen, hem in de uitvoering van deze zo boeiende werkzaamheden
zouden hinderen.
Rest mij nog De Muiderkring mijn dank uit te brengen voor de keurige
wijze, waarop zij deze nieuwe druk heeft verzorgd.
Laren, mei 1973

Ir. S. J. HELLINGS
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DEEL 1

DE OPBOUW VAN DE OSCILLOGRAAF
HOOFDSTUK I

INLEIDING
De katodestraaloscillograaf (of, juister genaamd, de elektronenstraaloscillograaf, afgekort tot E.S.O.) vormt in wezen het fundament waarop de gehele
moderne elektronica berust — zonder dit uiterst veelzijdige instrument zou
de stormachtige ontwikkeling op elektronisch gebied volslagen ondenkbaar
zijn geweest. De radar, de televisie, de computer, zelfs de „klassieke” radio
techniek is ondenkbaar zonder de katodestraaloscillograaf; zonder dit instru
ment zouden wij als blinden rondtasten in een voor ons onbekende omgeving.
De oscillograaf, in het bijzonder zoals deze in research laboratoria in gebruik
is, heeft in de laatste tien jaren geweldige verbeteringen ondergaan, waardoor
deze geëvolueerd is van een „aanwijsinstrument” tot een meetinstrument;
tal van metingen, welke eertijds op een omslachtige manier met veel ver
schillende instrumenten verricht moesten worden, kunnen nu alle met de
oscillograaf worden uitgevoerd, waardoor een besparing in geld en tijd ver
kregen wordt. Bij het storing-zoeken en onderhoud van de moderne elek
tronische apparatuur is de katodestraal-oscillograaf niet meer weg te denken
en gelukkig komen ook steeds meer amateurs tot de overtuiging, dat voor
de serieuze uitoefening van hun liefhebberij de oscillograaf een onmisbaar
hulpmiddel is.
De oscillograaf maakt het mogelijk, de elektrische verschijnselen, welke zich
in de schakeling voordoen, werkelijk te aanschouwen; hierdoor kan men
gemakkelijk nagaan, of de schakeling inderdaad volgens de verwachtingen
werkt, terwijl de afwijkingen hiervan gemakkelijk zijn te localiseren. In vele
gevallen is het in feite alleen met de oscillograaf mogelijk, een schakeling
optimaal af te regelen, daar hiermede een „dynamisch” beeld van de situatie
wordt verkregen. De uitvinding van de transistor heeft het ook voor de
amateur mogelijk gemaakt zich verder in het fascinerende gebied van de
impulstechniek te bekwamen, daar deze bouwelementen goedkoop zijn en
weinig energie van node hebben; hierbij is de oscillograaf in wezen het enige
instrument, dat over de werking van de schakeling uitsluitsel kan geven.
De veelzijdigheid van de oscillograaf zal ongetwijfeld de amateur inspireren,
verder in het wonderland van de elektronentechniek door te dringen, waar
door zijn liefhebberij hem uiteindelijk ook meer bevrediging zal schenken.
Het woord „oscillograaf” betekent in feite „trillingsschrijver”; de vorm van
de trilling wordt op het scherm geschreven. Daar dit „schrift” maar „tijdelijk”
is (ofschoon er tegenwoordig oscillografen bestaan, die een min of meer
„permanente” afbeelding van het geschrevene leveren) wordt de oscillograaf
ook wel met „oscilloscoop” betiteld, welke uitdrukking met „trillingswaarneming” aangeduid zou kunnen worden. Soms wordt ook nog wel eens
een extra fijne „nuance” aangebracht, waarbij de „oscillograaf” een hoog
waardig instrument voorstelt, dat ook voor het doen van exacte metingen
geschikt is, terwijl bij een „oscilloscoop” veeleer aan een „service-instrument”
gedacht moet worden, waarbij de nadruk op het „waarnemen” gelegd moet
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worden. De osciliograaf is, als enig instrument, in staat, de veranderlijke
elektrische verschijnselen (spanningen, stromen e.d.) vrijwel zonder traag
heid zichtbaar te maken; de moderne osciliograaf is in staat, trillingen met
zeer hoge frequenties (tot enige duizenden megahertz (109 Hz)) of impulsen
van zeer korte tijdsduur (onderdelen van nano-seconde, 10_9 s) zichtbaar te
maken; dergelijke geperfectioneerde instrumenten zijn echter zeer kostbaar
en zijn voor amateurgebruik ook niet vereist.
Het hart van de katodestraaloscillograaf is de elektronenstraalbuis (afgekort
tot E.S.B.) welke vroeger ook wel katodestraalbuis (K.S.B.) werd genoemd.
De elektronen zijn uitermate geschikt voor het weergeven van snel verander
lijke elektrische verschijnselen daar hun massa zeer gering is (8,98. 10~28
grammassa) terwijl ze door hun negatieve lading (1,59. 10-19 Coulomb) in
staat zijn, door een elektrisch spanningsverschil afgebogen te kunnen worden.
Bij het botsen van deze elektronen tegen het scherm van de elektronen
straalbuis zal dit scherm oplichten (met een groene of blauwe kleur) waar
door het elektronenspoor op de buis zichtbaar wordt in de gedaante van
een lichtstip.
In vele gevallen hebben we te maken met sinusvormige of harmonische
wisselspanningen; in wezen wil dit niet anders zeggen, dan dat de (wissel
spanning sinusvormig met de tijd verandert; een dergelijke trilling is in
fig. la afgebeeld. Horizontaal is daarbij de tijd uitgezet (b.v. in seconde,
milliseconde e.d.) terwijl verticaal de bij die tijd behorende spanning is
uitgezet; hierbij spreken we van de momentele of ogenblikswaarde van de
spanning. De tijdsduur van een periode wordt de trillingstijd T genoemd,
terwijl het aantal trillingen per seconde de frequentie f heet. Een veel voor
komende wisselspanning is die van het lichtnet; hiervan bedraagt de fre
quentie 50 trillingen per seconde (50 Hz) terwijl de trillingstijd T gelijk
is aan 1/50 seconde of wel 20 milliseconde, afgekort 20 ms.
In fig. la) begint de trilling bij A (moment van inschakelen) ; verticaal wordt
de momentele waarde uitgezet, horizontaal de tijd; deze bedraagt van A-B
1/100 s, van A-C 1/50 s (een periodeduur), van A-E 2/50 s (twee perioden)
enz. Wensen wij een betrouwbare grafiek van deze wisselspanning, dan dient
verticaal de momentele waarde van deze spanning uitgezet te worden, terwijl
horizontaal de tijd wordt uitgezet; hierbij dient uiteraard de verticale af
buiging evenredig te zijn met de momentele waarde van de spanning, terwijl
de horizontale afbuiging evenredig met de tijd dient te zijn; in gelijke tijden
dienen gelijke afstanden te worden afgelegd. Daar langs de horizontale lijn
de tijd wordt uitgezet, wordt deze as ook wel met de naam tijdas aangegeven;
de benaming tijdbasis is een slechte vertaling van het Engelse „timebase”.
Wensen we één periode van de wisselspanning op het scherm van de
elektronenstraalbuis zichtbaar te maken, dan dient de tijdas te lopen van
A tot C; de tijdsduur van de verplaatsing van de tijdas van links naar rechts
dient gelijk te zijn aan 20 milliseconde, wat uiteraard met een frequentie
van 50 Hz overeenstemt.
Op het scherm wordt de trilling zichtbaar, zoals deze in fig. la) is aange
geven; de lichtstip („spot”) vertrekt bij A en gaat via B naar C, waarna
deze zeer snel naar A teruggaat; we hebben hierbij te maken met een tamelijk
8
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langzame, naar rechtsgaande beweging (in één periode), terwijl de stip aan
het einde van de periode zeer snel teruggaat om dan weer gereed te zijn
voor een volgende periode. Zouden we maar één periode van deze wissel
spanning zichtbaar maken, dan was het resultaat zeer pover; van het ver
schijnsel zelf — dat 1/50 s duurt — was niets te zien; hoogstens zou er
enige nalichting op het scherm van de buis zijn waar te nemen. Als regel
wordt iedere periode weer opnieuw geschreven, zodat een zeer lichtsterk
beeld ontstaat (daar al deze perioden over elkaar vallen), dat rustig waar
genomen kan worden; voorwaarde is uiteraard, dat deze perioden gelijk zijn,
daar bij plotselinge veranderingen het beeld zeer onrustig wordt.
Daar de lichtstip met gelijke snelheid van A tot C moet lopen (bij een con
stante snelheid worden immers in gelijke tijden gelijke afstanden afgelegd)
zal de voor deze beweging vereiste afbuigspanning ook evenredig met de
tijd moeten toenemen; een dergelijke, evenredig met de tijd toe- of afnemende
spanning wordt naar de vorm een zaagtand genoemd. In fig. lb) is deze
zaagtandspanning (onder de betreffende periode) aangegeven; deze zaagtandspanning loopt op van G tot H, om daarna snel tot K terug te keren;
hierbij komt de tijdsduur van G tot H overeen met die van de periode van
A tot C. Er zal nu één periode op het scherm afgebeeld worden.
Hierna gaat de zaagtandspanning snel terug tot het punt K, hetwelk weer
met het punt A in fig. lb) overeenstemt; de volgende periode C-E valt nu
op de periode A-C. Zo valt iedere volgende periode op de eerste; de lijn
A-B-C in fig. la) wordt zodoende evenveel malen beschreven als er perioden
zijn (in dit geval 50 per seconde) zodat een lichtsterk beeld ontstaat.
In het algemeen kan gesteld worden, dat, indien een periode van het ver
schijnsel op het scherm van de buis zichtbaar gemaakt moet worden, de
tijdsduur van de tijdas overeen moet stemmen met die van de periode; hierbij
is de terugslag van C naar A even verwaarloosd, ofschoon deze terugslag
9

wel degelijk in beschouwing moet worden genomen. Nu is het zeer goed
mogelijk, dat wij meer dan één periode op het scherm van de buis zichtbaar
willen maken. Hiertoe moet de tijdsduur van de tijdas evenredig langer
ingesteld worden. Indien er twee perioden zichtbaar gemaakt dienen te
worden, zal de tijdsduur van de tijdas op 2 perioden moeten worden inge
steld; deze situatie is in fig. lc) weergegeven. De tijdas loopt nu van G tot H,
wat overeenstemt met A tot E in fig. la); hierdoor worden de twee gewenste
perioden verkregen. Over deze twee perioden vallen weer de twee volgende
enz.; een dergelijke tijdas, die regelmatig met het verschijnsel meeloopt noe
men we een gesynchroniseerde tijdas. Het verkrijgen van een juiste synchroni
satie is steeds een belangrijke functie in een oscillograaf.
Tot nu toe hebben we ons beperkt tot sinusvormig veranderende wissel
spanningen; geheel dezelfde redenering geldt ook, indien we te maken heb
ben met een impulsvormig verschijnsel b.v. een blokspanning, zoals deze in
fig. ld) is afgebeeld.
Wensen wij een stilstaand beeld op het scherm van de elektronenstraalbuis
te verkrijgen, dan moet de tijdas steeds op dezelfde plaats van het verschijnsel
beginnen, terwijl de opeenvolgende perioden ook gelijk moeten zijn. In
sommige gevallen verloopt het verschijnsel echter niet regelmatig, waardoor
de achtereenvolgende perioden niet op elkaar, doch enigszins naast elkaar
vallen; het beeld vervaagt, er treedt „jitter” (tijdritsel) op.
Als hoofdelementen van de oscillograaf kunnen we zodoende aanmerken:
a) De versterker, die de spanningsvorm versterkt tot een voor de elektronen
straalbuis bruikbare waarde.
b) De tijdasgenerator, die een zaagtandvormige spanning aan de elektronen
straalbuis toevoert; deze spanning moet gesynchroniseerd worden met de
spanningsvorm, die aan de oscillograaf wordt toegevoerd.
c) De elektronenstraalbuis, waarop het verschijnsel zichtbaar gemaakt wordt.
Behalve deze hoofdelementen zijn er nog tal van andere schakelingen aan
wezig, waarvan wij de functie nog nader zullen bespreken.
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HOOFDSTUK II
DE ELEKTRONENSTRAALBUIS
II. I. De focussering
De elektronenstraalbuis heeft tot taak, de aan deze buis toegevoerde spanningsvormen zichtbaar te maken op het scherm van deze buis; gezien de uiterst
belangrijke rol, welke deze buis in de oscillograaf vervult, is een wat meer
gedetailleerde bespreking hiervan wel gerechtvaardigd.
Zoals we al terloops vermeld hebben, berust de werking van de elektronen
straalbuis op de aantrekking, welke een negatief geladen elektron in een
elektrisch veld ondervindt; populair gezegd zal een positieve spanning een
negatief geladen elektron aantrekken, terwijl een negatieve spanning het
elektron zal afstoten; ongelijknamige ladingen trekken elkaar aan, gelijk
namige stoten elkaar af.
In fig. 2 is een en ander nader aangegeven:
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In de eenvoudigste buis, de diode in fig. 2a), vertrekt een elektron e uit
de katode K met een zekere beginsnelheid v0; deze beginsnelheid ontstaat
door de verwarming van de katode. De positief geladen anode oefent een aan
trekkingskracht op het elektron uit, waardoor dit met een steeds toenemende
snelheid (een eenparig versnelde beweging) naar de anode gaat; de energie,
welke dit elektron door het versnellen heeft verkregen (arbeidsvermogen van
beweging), wordt omgezet in warmte door de botsing tegen de anode. (De
hierdoor ontstane warmte wordt ook wel de anode dissipatie („verspilling”)
genoemd).
In fig. 2b) is de situatie weergegeven, waarbij de anodespanning van teken
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is omgedraaid; deze is nu negatief geworden. Een elektron e, dat weer met
een beginsnelheid van vQ uit de katode ontsnapt, zal nu een tegenwerkende
kracht ondervinden, waardoor dit in zijn beweging vertraagd wordt; de
beginsnelheid vQ wordt steeds kleiner, totdat het elektron van richting om
keert en weer naar de katode terugkeert. De anodestroom, welke in fig. 2a)
groot is, zal in het geval van fig. 2b) zeer gering zijn, daar de meeste elek
tronen terugkeren, alvorens deze de anode bereikt hebben.
Daar de verschijnselen in de elektronenstraalbuis ten nauwste samenhangen
met elektrische (en in sommige gevallen, zoals o.a. in de televisie en de
radar, met magnetische) velden, is het gewenst hierop wat nader in te gaan.
Zoals we gezien hebben, ondervindt een elektron een kracht in de omgeving
van een lading; denken we ons nu eens een eenheidslading in (een positieve
lading ter waarde van de eenheid, de coulomb) dan wordt de kracht op deze
eenheidslading, in richting en grootte, de veldsterkte E (ook wel F) genaamd;
daar de elektronen een negatieve lading bezitten, zal de richting van de kracht
op het elektron juist tegengesteld zijn aan de richting van de veldsterkte.
Dit alles lijkt tamelijk gecompliceerd, doch valt bij nadere beschouwing erg
mee; in fig. 2a) is de veldsterkte E gericht van de anode (positief) naar de
katode (negatief) ; de kracht op het elektron e is juist tegengesteld gericht,
zodat dit versneld wordt naar de anode. Daar de veldsterkte de kracht op de
eenheidslading voorstelt en de lading van het elektron gelijk is aan e coulomb
(e = 1,59. IO-19), dus zeer weinig, zal de kracht K op het elektron gelijk
zijn aan: K = e.E. De grootte van deze veldsterkte is nu weer afhankelijk
van de afstand tussen katode en anode en het spanningsverschil hiertussen;
bedraagt deze afstand d cm en de anodespanning U volt, dan zal de veld
sterkte E gelijk zijn aan: E = U/d V/cm; bedraagt de anodespanning bijvoor
beeld 100 V en de afstand 0,5 cm, dan zal de veldsterkte E tussen katode en
anode overal gelijk zijn en wel aan 100/0,5 = 200 V/cm (volgens het IS =
internationaal systeem voor eenheden 20.000 V/m).
Aangezien de afstand d meestal constant is zal de veldsterkte E alleen af
hangen van de anodespanning U; een hogere anodespanning zal een grotere
versnelling geven (deze versnelling a = K/m of wel e.E/m, waarin m de
massa voorstelt van het elektron, 8,98.10-28 grammassa).
Tussen twee elektrische ladingen van ongelijke waarde zullen in het algemeen
„krachtlijnen” lopen; deze krachtlijnen gaan vanuit de hoogste positieve
lading naar de lagere. Een krachtlijn is een denkbeeldige lijn, die steeds de
richting van de veldsterkte ter plaatse aangeeft; de richting van de veldsterkte
is de raaklijn aan deze krachtlijn.
In fig. 2c) is het eenvoudigste geval aangegeven, n.1. het veld tussen de
platen van een condensator; onder een elektrisch veld verstaat men een
verzameling van elektrische krachtlijnen. De veldsterkte E gaat hier volgens
de kortste weg van de positieve naar de negatieve plaat; bij een goede geleider
(waarmede we hier steeds te maken hebben) staat de veldsterkte steeds
loodrecht op het oppervlak van de geleider. Ook de krachtlijnen zullen der
halve loodrecht op het oppervlak van de geleider beginnen.
Daar de veldsterkte tussen de platen steeds eenzelfde richting bezit, zullen
ook alle krachtlijnen netjes evenwijdig lopen, van plaat tot plaat, terwijl de
12

onderlinge afstanden van deze krachtlijnen overal even groot zijn. Loodrecht
op de krachtlijnen staat weer een hele bundel (denkbeeldige) lijnen, waar
langs de elektrische spanning (het potentiaal) constant is; deze lijnen worden
met equipotentiaallijnen betiteld. Stel, dat de onderste plaat met de aarde
verbonden is; deze heeft derhalve nulpotentiaal, terwijl de bovenplaat een
spanning van 100 V heeft t.o.v. aarde; de equipotentiaallijnen lopen nu
evenwijdig aan de onder- en bovenplaat, loodrecht op de elektrische kracht
lijnen. Indien de afstand tussen de beide platen 10 mm bedraagt, dan ligt
op de hoogte van 1 mm de equipotentiaallijn van 1/10 x 100 = 10 V, op
een hoogte van 2 mm de equipotentiaallijn van 20 V enz.
Samenvattend kunnen we stellen:
a) Tussen ongelijke potentialen (spanningen) lopen elektrische krachtlijnen;
deze ontspringen op de hoogste positieve lading en eindigen op de lading
met het lagere potentiaal. Al deze krachtlijnen tesamen vormen het elektrische
veld.
b) De krachtlijnen geven aan de richting van de veldsterkte (de kracht op de
positieve eenheidslading) ter plaatse; we kunnen ook zeggen, dat de richting
van de veldsterkte overeenstemt met de raaklijn aan de krachtlijn ter plaatse.
c) De equipotentiaallijnen zijn de denkbeeldige lijnen, waarlangs het poten
tiaal een bepaalde waarde bezit; deze lijnen zijn altijd in zichzelf gesloten
en staan loodrecht op de krachtlijnen.
d) De veldsterkte staat op zijn beurt weer loodrecht op de equipotentiaal
lijnen; hoe dichter deze lijnen bij elkaar zijn, hoe groter de veldsterkte ter
plaatse zal zijn.
In fig. 2d) is het verloop van de elektrische krachtlijnen tussen twee geladen
bollen A en B weergegeven met de daarbijbehorende equipotentiaallijnen.
In het punt C is aangegeven, hoe een dergelijke krachtlijn tot stand komt;
hierbij is Er de veldsterkte, afkomstig van de lading A en E2 de veldsterkte,
afkomstig van de lading B; daar het punt C veel dichter bij de lading A
ligt dan bij de lading B zal de veldsterkte Ex, afkomstig van A, veel groter
zijn dan de veldsterkte E2, afkomstig van B; daar de eenheidslading bij C
positief is, zullen de ladingen bij A en C elkaar afstoten, waardoor de veld
sterkte Ex van de lading A af gericht is, terwijl de ladingen van C en B
elkaar juist aantrekken; de veldsterkte E2 zal daarom naar B toe gericht zijn.
De twee veldsterkten Ex en E2 worden nu samengesteld tot een veldsterkte E,
welke uiteindelijk de richting van krachtlijn ter plaatse aangeeft. Doen we
dit voor een groot aantal punten, dan ontstaan achtereenvolgens de getekende
krachtlijnen.
In vele gevallen zijn de geladen lichamen niet zo eenvoudig gevormd als die
van fig. 2c) of 2d); in het bijzonder in de elektronenstraalbuis worden
tamelijk gecompliceerde vormen aangetroffen. Zo is in fig. 2e) het verloop
van de krachtlijnen en de equipotentiaallijnen aangegeven tussen een punt
(bolletje P) en het vlak V.
Bij de afbuiging van elektronen in de elektronenstraalbuis loopt het elektron
tussen twee afbuigplaten door; deze afbuigplaten vormen in wezen een
condensator, waarvan de veldverdeling in fig. 2c) is aangegeven; in fig. 3
is dit nader aangegeven.
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In fig. 3a) is deze situatie afgebeeld; het elektron e wordt met een beginsnelheid v0 tussen de platen Hx en H2 (de horizontaal opgestelde afbuigplaten, die de verticale afbuiging geven) geschoten; hierbij bezit de plaat
Hx een positief potentiaal en de plaat H2 een even groot negatief potentiaal;
tussen deze platen heerst een elektrisch veld, zoals dat in fig. 2c) is aan
gegeven.
Zodra nu het elektron in het veld tussen de platen komt, zal hierop een kracht
K naar boven (het elektron is negatief geladen) worden uitgeoefend; deze
kracht is evenredig met het spanningsverschil tussen de platen. Als gevolg
hiervan zal het elektron omhoog gaan, zodat dit, aan het eind van de platen
gekomen, over een afstand S verplaatst is; bij langere platen, kleinere afstand
tussen de platen en groter potentiaalverschil tussen de platen, wordt daar
mede de afbuiging S ook groter.
De baan van het elektron tussen de platen is niet langer recht, doch verloopt
gekromd naar boven; aan het einde van de platen maakt de baan van het
elektron een hoek a met de horizontale richting. Het elektron gaat nu volgens
een rechte lijn in de aangegeven richting verder en treft vervolgens de binnen
zijde van het scherm Sc. Het elektron ,,an sich” is onzichtbaar; de fluoresceren
de laag, waarmede de binnenzijde van de buis is bedekt, zal door dit treffen
oplichten en als zodanig de plaats van het elektron aangeven. (In de praktijk
zal een dergelijke plaats getroffen worden door vele elektronen, daar anders
de laag niet of nauwelijks zou oplichten).
De totale afbuiging op het scherm Sc bestaat uit twee delen, n.1. het kleine
stukje S, dat overeenkomt met de verplaatsing van het elektron na het ver
laten van de afbuigplaten en het veel grotere stuk A, dat veroorzaakt wordt
door de hoekafwijking a, die het elektron heeft bij het verlaten van de
afbuigplaten H; deze vergroting wordt veroorzaakt door de afstand L van
het einde van de afbuigplaten tot het scherm; hoe langer deze afstand, hoe
groter deze vergroting en hoe gevoeliger het systeem.
Deze gevoeligheid wordt uitgedrukt in mm (of cm) per volt spannings
verschil tussen de platen (bijvoorbeeld 0,4 mm/V) of het aantal volt, dat
voor de afbuiging van 1 cm (of 1 mm) vereist is; deze waarde kan bijvoor
beeld 25 V/cm bedragen. Een lange buis geeft een hoge gevoeligheid, maar
zal uiteraard ook een lange oscillograaf vereisen.
Voorts is de afbuiggevoeligheid nog in sterke mate afhankelijk van de
beginsnelheid v0, waarmede het elektron tussen de platen geschoten wordt;
de gevoeligheid is omgekeerd evenredig met het kwadraat van deze snelheid;
indien deze snelheid verdubbeld wordt, zal de spanning, nodig voor een
bepaalde afbuiging op het scherm, liefst vier maal zo groot moeten worden!
Het voordeel van een dergelijke hoge snelheid is echter, dat de helderheid
van de stip op het scherm groot wordt, terwijl tevens deze stip scherp be
grensd wordt; het „focus” van de buis is goed.
Deze snelheid is weer evenredig met de wortel uit de anodespanning;
wordt de anodespanning verdubbeld, dan zal daarmede de gevoeligheid
van het systeem gehalveerd zijn. Een hoge anodespanning geeft derhalve
een heldere, scherp begrensde stip, echter ten koste van de gevoeligheid
van het systeem. De afbuigrichting staat altijd loodrecht op het vlak van
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de platen; horizontale platen geven verticale afbuiging en omgekeerd; spreekt
men van de „verticale afbuigplaten” dan worden daar vaak de platen mee
bedoeld, die de verticale afbuiging geven en derhalve horizontal gelegen
zijn.
Ten einde een voldoend heldere stip op het scherm te verkrijgen, moet een
groot aantal elektronen gelijktijdig het scherm treffen; de moeilijkheid is
nu, dat een dergelijke „stroom” of bundel van elektronen steeds de neiging
heeft uiteen te gaan door de onderlinge afstoting van de elektronen in deze
bundel; gelijknamige ladingen stoten elkaar nu eenmaal af. Bij hoge snel
heden hebben de „stroomdraden” van elektronen, waaruit een dergelijke
bundel is samengesteld, juist de neiging elkaar aan te trekken; deze krachtswerking is tegengesteld gericht aan die van de onderlinge afstoting van
de elektronen. Dit is dan ook een van de redenen, waarom een hoge anodespanning met de daarbij gepaard gaande hoge snelheid van de elektronen
aanleiding geeft tot een zeer scherp begrensde stip op het scherm van de
buis. In de elektronenstraalbuis treffen we allereerst de katode K aan, die
verhit wordt door de gloeidraad F; het elektronen-uitzendend oppervlak (de
emissie) bevindt zich hier aan de voorzijde van de katode. De elektronen,
die nu uit dit oppervlak treden, zullen zich in alle richtingen verspreiden,
zodat nimmer een scherp beeld op het scherm zou kunnen worden waar
genomen; er ontstaat alleen maar een algemene oplichting van het scherm
(fig. 3b). Ook kan de intensiteit (het aantal elektronen) niet geregeld
worden.
Dit laatste kan nu tot stand gebracht worden door het aanbrengen van een
„rooster”, n.1. de Wehnelt-cilinder, aan de voorzijde van de katode; dit
rooster bestaat in wezen uit een plaatje, waarin een klein gaatje is geboord;
ten einde over het gehele scherm een scherpe afbeelding te verkrijgen is het
gewenst, van een zo klein mogelijk gaatje (diafragma) uit te gaan; de stip
op het scherm is in wezen niets anders dan een afbeelding van dit gaatje
op het scherm (fig. 3c).
Met behulp van een negatieve spanning aan dit rooster is nu de intensiteit
van de elektronenbundel (het aantal elektronen, dat per seconde passeert)
regelbaar; bij een hoge negatieve spanning zullen veel elektronen, die met
een bepaalde aanvangssnelheid uit de katode treden, afgestoten worden en
weer naar de katode terugkeren. Het aantal elektronen, dat door het diafragma
kan uittreden, is gering, zodat de beeldhelderheid eveneens gering is. Wordt
de spanning van het rooster minder negatief, dan kunnen er meer elektronen
door het diafragma uittreden; de helderheid neemt toe.
De vereiste helderheid hangt in sterke mate af van de snelheid, waarmede
het te meten verschijnsel verloopt en de omgevingsverlichting van het scherm;
deze helderheid moet niet hoger ingesteld worden dan strikt noodzakelijk,
daar een te hoge helderheid tot verbreding van de stip op het scherm (defocussering) aanleiding zal geven; bij een stilstaand beeld kan verbranding van
de fluorescerende laag aan de binnenzijde van het scherm optreden (in
branden) .
Nu zullen de elektronen, nadat zij uit het diafragma getreden zijn, nog
steeds de neiging bezitten, uiteen te gaan, zodat weer geen scherp beeld

.•
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op het scherm mogelijk is; deze bundel moet op het scherm tot een stip
tesamen gebracht worden. Dit laatste kan nu, naar analogie met de lichtstralen
(camera!) met behulp van een lezenstelsel geschieden; terwijl bij de licht
stralen lenzen van glas gebruikt worden, passen we hier elektrische lenzen
toe, waarbij de scherpstelling met behulp van elektrische velden plaats vindt.
Een positieve lens heeft de eigenschap, dat deze de lichtstralen, die oor
spronkelijk uiteengaan, weer tot één punt bijeenbrengt; in fig. 3d) is dit
nader aangegeven. Stel, dat op de as A-C een lichtpunt (klein gloeilampje)
is aangebracht, buiten het brandpunt F! van de lens. Vanuit het punt Px gaat
de lichtbundel B, begrensd door de lijnen L, en L2, naar de lens L; deze
lens zal de lichtstralen L1 en L2 weer bijeenbrengen in het punt P2, zodat
de gehele „lichtbundel” weer ineenschrompelt tot één punt P2; dit punt
moet op het scherm S liggen voor een scherpe afbeelding.
Dezelfde opzet passen we ook toe bij het elektrisch scherpstellen; ook hierbij
moet het punt Px, dat overeenkomt met het diafragma D in fig. 3c), afgebeeld worden op het scherm S. Daar we met elektronen te maken hebben,
kunnen wij geen glazen lenzen toepassen, doch maken gebruik van lenzen,
welke gevormd worden door elektrische velden volgens fig. 2d).
Deze elektrische velden lopen in hoofdzaak tussen de op het rooster gx
volgende anoden
en A2; ook wordt de eerste anode Ax wel het tweede
rooster genoemd, waarbij A2 uiteraard de eerste anode wordt; wij zullen
echter de eerste terminologie aanhouden. Deze anoden bestaan uit een tweetal
holle cilinders, waarbij de tweede anode vaak een iets grotere diameter
heeft dan de eerste; noodzakelijk is dit echter allerminst.
De taak van deze anoden is tweeledig, n.1. het versnellen van de elektronen
(zodat de helderheid van de stip op het scherm voldoende groot is) en
het weer bijeenbrengen van de uiteenwijkende elektronenbundel op het
scherm tot één scherp punt (focussering). In fig. 3e) is een en ander weer
gegeven; hierbij onderscheiden we eerst de katode K, daarna de Wehnelt
cilinder g1} vervolgens de eerste anode Ax en daarachter de tweede anode
A2. Achter deze anoden volgen de horizontale en verticale afbuigplaten.
De eerste anode bezit een variabele positieve spanning ten opzichte van de
katode; deze spanning is bijvoorbeeld regelbaar tussen 100 en 350 V ten
einde het scherpstellen (focussering) mogelijk te maken. Binnen een derge
lijke holle anode bevindt zich geen elektrisch veld; de gehele ruimte in de
cilinder bevindt zich op hetzelfde potentiaal als de anode zelf. In de ruimte
zelf lopen derhalve geen krachtlijnen of equipotentiaallijnen.
Geheel anders wordt de situatie, indien men tegenover deze cilinder een
vlakke plaat of een andere holle cilinder plaatst; er gaan nu wel krachtlijnen
lopen en wel van de elektrode (plaat, cilinder, katode e.d.) met het hoogste
potentiaal naar die met een lager potentiaal. In fig. 3e) wil dit zeggen,
dat er krachtlijnen lopen van de eerste anode (Aj) naar het rooster (gx)
en van de tweede anode (A2) naar de eerste anode (Aj). We zullen deze
laatste combinatie wat nader beschouwen.
Een elektron, dat langs de as AB de katode K verlaat, zal aanvankelijk wat
vertraagd worden door de.negatieve spanning op glf daarna versneld door
de positieve spanning op Aj en vervolgens nog meer versneld door de hoge
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positieve spanning op A2 (400 . . . 2.000 V). Deze laatste anodespanning is
bepalend voor de beginsnelheid, waarmede het elektron tussen de afbuigplaten terecht komt. Zoals behandeld, geeft een hoge anodespanning een
hoge beginsnelheid met als voordeel een hoge helderheid en een scherpe
stip; het nadeel is uiteraard de hogere afbuigspanning aan de platen, ten
einde een bepaalde afbuiging tot stand te brengen. Opgemerkt zij nog, dat
deze snelheidstoename uitsluitend in de ruimte tussen de elektroden tot
stand komt; daar er binnen in de cilinders geen veld aanwezig is, kan hier
door ook geen snelheidsverandering optreden.
In fig. 3f) zijn de krachtlijnen tussen
en A2 nog wat nader aangegeven;
hierbij zijn Kx, K2, K3 de verschillende krachtlijnen, die van de anode A2
in de anode Ax binnendringen; de bijbehorende equipotentiaallijnen zijn in
fig. 3f) met ax, a2, a3, a4 aangegeven. Indien nu in fig. 3f) een elektron
vanaf het punt D naar buiten loopt, zal het bij E het equipotentiaalvlak ax
treffen; ter plaatse is de veldsterkte loodrecht op dit vlak volgens F gericht,
zodat de kracht op het elektron (negatieve lading!) juist tegengesteld, volgens
F' gericht is. Daar de equipotentiaallijnen hier dicht bijeen liggen, zal de
naar binnen gerichte krachtswerking groot zijn; het elektron, dat aanvankelijk
naar buiten ging, zal nu naar de as teruggebogen worden. De linkerhelft I
wordt het „convergerende” deel van de elektronen-optiek genoemd, daar
in dit deel het elektron naar de as toe gedreven wordt.
Het elektron e komt nu in de ruimte II, waarin de equipotentiaallijnen
juist een tegengestelde richting bezetten, met die in de ruimte I vergeleken;
in de ruimte I zijn deze „bol” ten opzichte van de baan van het elektron,
terwijl deze in de ruimte II juist „hol” zijn; hierdoor zal het elektron van
de as af gericht worden, hetgeen overeenkomt met de werking van een
holle lens of wel divergerende lens. De divergerende werking, welke het
elektron in de ruimte II ondervindt, zal echter veel geringer zijn dan de
convergerende werking in de ruimte I, daar in het gebied rond F" de naar
buiten gerichte veldsterktecomponent veel kleiner is geworden; de afstand
tussen de equipotentiaallijnen is ter plaatse immers veel groter. Het resultaat
zal zijn, dat de bundel blijft convergeren of samenvloeien, zodat deze in
één punt het scherm S bereikt.
Indien nu de spanning van de anode A1 wordt gevarieerd ten opzichte van
de spanning op A2, dan zal daarmede ook de mate van breking van het
elektron e naar de as toe gevarieerd worden. Bij een hoge spanning op de
anode Ax zal het spanningsverschil tussen Ax en A2 betrekkelijk gering zijn;
de breking is zwak, waardoor het punt van samentreffen van de elektronen
bundel (het focus) achter het scherm zou komen te liggen; op het scherm
ontstaat een vlek, welke ontstaat door de snijding van deze bundel met het
scherm. Wordt de spanning op A4 verlaagd, dan neemt het veld tussen A1
en A2 in kracht toe en daarmede de brekende werking op het elektron; het
punt van samentreffen zou nu voor het scherm komen te liggen, waardoor
weer een onscherpe afbeelding zou ontstaan. Door het regelen van de span
ning op Aj kan daarom het punt van samenkomst juist op het scherm
gelegd worden, waardoor een maximale scherpte ontstaat.
De werking van deze „elektronen-optiek” kunnen we weer vergelijken met
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die van een lenzenstelsel, dat opgebouwd is uit een combinatie van een
positieve en negatieve lens (Lx en L2). In het punt D is weer een lichtend
punt gedacht; aanvankelijk gaat de bundel B, die begrensd wordt door de
lichtstralen Sx en S2, uiteen; door de lens Lx wordt deze bundel weer naar
de as toegebracht, terwijl de negatieve lens L2 de bundel weer uiteenbrengt,
totdat deze in het punt E weer samenkomt (fig. 3g).
Men moet voorzichtig zijn met het vergelijken van de eigenschappen van
het „elektron-optisch systeem” met de gewone lenzenstelsels; bij de elektrische
lenzen moet de richting van de krachtlijnen terdege in aanmerking genomen
worden. Bij het omdraaien van de polariteit van de anoden ten opzichte
van elkaar blijft het patroon van de krachtlijnen ongewijzigd doch de
bundelende werking is juist andersom; een bolle lens wordt een holle en
omgekeerd. Het verloop van de equipotentiaallijnen ax, a2, a3 . . . in figuur
3f) is dus niet zonder meer bepalend voor de brekende werking van de
elektronenlens; hierbij dient ook de potentiaalrichting terdege beschouwd te
worden. Een dergelijke mogelijkheid bestaat niet bij een optisch lenzen
systeem.
Het aantrekkelijke van het elektronisch lenzensysteem is, dat de sterkte van
dit systeem ( de brandpuntsafstand) op een heel eenvoudige manier gevarieerd
kan worden en wel door het variëren van de spanning op de focusseringselektrode; dit is enigszins te vergelijken met de werking van de ,,zoom”
lenzen in de fotografie. Het samenstel van katode, rooster en anoden wordt
in een elektronenstraalbuis met de naam ,,kanon” betiteld.
De elektroden zijn tot nu toe voorgesteld als eenvoudige cilinders; in
werkelijkheid bevinden zich in deze cilinders weer diafragma’s die de stralen
bundel begrenzen. Elektronen, die te ver van de as af gaan, zijn n.1. moeilijk
tot één punt op het scherm terug te brengen; deze zouden aanleiding kunnen
geven tot onscherpte van het beeld. De diagrafma’s Dx en D2 in de anoden
Ax en A2 begrenzen de elektronenbundel en vangen deze ongewenste elek
tronen weg (zie fig. 4a).
In fig. 4b) is een sterk vereenvoudigde voorstelling van de opbouw van een
dergelijke elektronenstraalbuis gegeven; hierbij onderscheiden we weer de
katode K, het rooster gl5 de focusseringsanode Ax, de versnellingsanode A2
met daarachter de twee platenstellen voor de twee afbuigrichtingen; eerst
het platenstel voor de verticale afbuiging V1-V2 en daarna het platenstel
voor de horizontale afbuiging Hx-H2; hierna volgt het scherm S. Aan de
binnenzijde van de buis bevindt zich een dunne, geleidende grafietlaag G
(Aquadag-laag), die met de versnellingsanode is verbonden. Hiermede wordt
bereikt, dat na de tweede anode de buis overal eenzelfde potentiaal bezit,
terwijl strooielektronen, welke bijvoorbeeld uit het scherm door de invallende
elektronen geslagen kunnen worden, door deze grafietlaag opgevangen wor
den en onschadelijk gemaakt.
Ten einde een onvervormd beeld met een goede scherpte te bereiken, is
het noodzakelijk, dat de gemiddelde spanning tussen de afbuigplaten over
eenstemt met die van de versnellingsanode; de spanning in het midden
van de deflectieplaten dient derhalve, ook bij afbuiging, steeds gelijk aan
de spanning van de versnellingsanode te zijn. Daar in vele gevallen de
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platen in de buurt van aardpotentiaal verkeren, ligt het voor de hand, ook
de laatste anode A2 aan aarpotentiaal te leggen; hierbij komt de katode op
een hoge negatieve spanning, zodat meestal een aparte gloeistroomtransformator voor de gloeidraadwikkeling noodzakelijk is. Aan het voedingspunt
van de negatieve spanning komt nu de potentiometer voor de regeling van
de helderheid, daarna komt de katode zelf (b.v. —800 V), vervolgens de
potentiometer voor focussering (b.v. —600 tot —500 V) en ten slotte de
versnellingsanode op aardpotentiaal.
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De stromen, die naar de diverse elektroden gaan, zijn maar gering; de
dwarsstroom, die door de potentiometer gaat, is als regel veel groter dan
de stroom in de elektronenstraalbuis zelf, hetwelk ook de stabiliteit van de
spanningsinstellingen ten goede komt. Bij dit triode-kanon (zo genoemd
omdat de opbouw veel overeenkomst met die van een triode vertoont) kan
de stroom door A2 in de buurt van 150 juA (0,15 mA) liggen; die door
A, in de buurt van 300 ^A en de straalstroom I, enkele juA. Al deze
stromen zijn sterk afhankelijk van de negatieve spanning aan het rooster gj
en daarmede ook van de instelling van de helderheid. Daar deze helderheid
vaak nog door de tijdbasis wordt gestuurd, zullen deze stromen ook nog
afhankelijk zijn van de tijdas-instelling.
De eigenlijke nuttige straalstroom Ix is maar een fractie van de totale stroom,
die de katode levert en die door de verschillende anoden wordt afgevoerd;
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deze stromen ontstaan in hoofdzaak doordat er volgens fig. 4a) elektronen
worden gevangen, die te ver van de as gelegen zijn.
Nu heeft dit eenvoudige kanon volgens fig. 4b) wel enige nadelen, waarom
het dan ook alleen voor de eenvoudigste buizen wordt toegepast; de grootste
bezwaren zijn de onderlinge beïnvloeding van de focussering- en helderheidsregeling. Indien in fig. 3e) de spanning op de eerste anode (voor het
focusseren) varieert, zal deze positieve spanning ook de grootte van de
katodestroom (door het diafragma gl heen) beïnvloeden; bij een meer
positieve spanning zal ook de helderheid toenemen, wat bij de focusregeling
uiteraard ongewenst is.
Wordt nu de helderheid gevarieerd, dan zal de totale katodestroom toeen afnemen, echter ook de stroom die door Ax vloeit; deze stroom is nog
aanzienlijk groter dan de stroom door A2 en veel groter dan de straalstroom.
Deze variërende stroom zal echter ook door de potentiometer Pj vloeien,
zodat daardoor de spanning aan de focusseringsanode A1 eveneens zal
variëren en daarmede ook de focussering, wat ook weer een ongewenste
toestand is.
Veel van deze bezwaren worden opgeheven door het toepassen van een
schermrooster tussen de focusseringsanode en het rooster; het kanon krijgt
hiermede een tetrode structuur. Volgens fig. 4c) komt er achter het rooster
direct een versnellingsanode, welke de invloed van de variatie van de focus
seringsanode A2 afschermt van de katode-roosterruimte. De stroom door de
focusseringsanode is uiterst klein en zelfs negatief gericht; er treedt geen
beïnvloeding van de scherpstelling bij variatie van de helderheid op. Voor
een gebruikelijke oscillograafbuis kan de spanning op Ax-A3 gelijk zijn
aan 500 V, de spanning van A2 regelbaar tussen 0 en 150 V, terwijl de
spanning op g1 regelbaar moet zijn tussen 0 en —100 V, alles ten opzichte
van de katode gerekend.
II.2. De afbuiging
De afbuiggevoeligheid zal onder deze omstandigheden voor het eerste platen
stelsel (Vx-V2) gelijk zijn aan ca. 0,5 mm/V (of wel 20 V/cm afbuiging)
terwijl zij voor het tweede platenstel (H1-H2), dat dichter bij het scherm
ligt, waardoor de „vergroting” — en daarmede ook de afbuiggevoeligheid
— kleiner is, gelijk is aan ca. 0,25 mm/V of 40 V/cm. Voor de uitsturing van
bijvoorbeeld 4- en —4 cm ten opzichte van het midden van het scherm (dia
meter 8 cm) is voor het eerste platenstelsel 4* en —80 V nodig (160 V toptop), terwijl voor het tweede platenstel zelfs 4- en —160 V (320 V top-top)
vereist is. Ten einde deze betrekkelijk grote uitsturingen te bereiken, worden
de platen vaak in balans gestuurd (symmetrische sturing, waarbij de ene
plaat evenveel negatief wordt als de andere positief, zodat de gemiddelde
spanning niet verandert), wat ook nog andere voordelen biedt.
Bij de montage van de buis dient erop gelet te worden, dat het eerste platenstel
inderdaad horizontaal, het tweede verticaal wordt geplaatst; de tijdas wordt
dan aan het tweede platenstel toegevoerd, terwijl het eigenlijke verschijnsel
op het eerste stel terecht komt. Dit heeft twee voordelen:
a) De afbuiggevoeligheid van het eerste platenstel is bijna twee maal zo
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groot als die van het tweede stel. Ten einde het te observeren signaal onver
vormd te kunnen waarnemen, dient de bandbreedte van het afbuigsysteem in
verticale richting groot te zijn; een grote bandbreedte is weer onverenigbaar
met een grote uitsturing. Is de gevoeligheid van het verticale systeem groot,
dan is de vereiste spanning voor uitsturing gering, zodat het ontwerpen van
een goede verticale versterker aanzienlijk vereenvoudigd wordt,
b) In vele gevallen (vooral bij brede-band oscillografen, tot 30 MHz en
meer) is de uitsturing in verticale richting begrensd door „afschaduwing”,
dat wil zeggen dat niet over het gehele scherm kan worden uitgestuurd,
maar tot bijvoorbeeld -f en — 3 cm bij een buisdiameter van 10 cm.
Voor de signaal uitsturing is dit als regel wel toelaatbaar (daar, door de
ronde vorm van het scherm, toch niet het gehele oppervlak kan worden
benut) ; voor de tijdas echter allerminst daar het signaal teveel ineengedrongen
wordt.
De sturing van de platenstellen kan, zoals reeds even gemeld, op twee
manieren, n.1. symmetrisch en asymmetrisch plaatsvinden. Bij symmetrische
sturing krijgt de ene plaat een even grote (negatieve) spanning als de
andere een positieve; de gemiddelde spanning blijft nul. In fig. 5a) is dit
schematisch aangegeven. In fig. 5a) zijn de beide platen voor de horizontale
afbuigrichting weergegeven met de voor de tijdsas vereiste spanningsvormen;
aan het begin van de tijdas moet de stip geheel links staan, waardoor de
spanning op H2 maximaal positief, die op H2 maximaal negatief moet zijn.
De spanning op
daalt nu volgens A-B, die op H2 stijgt hierbij evenveel
tot A'-B'; in de „middenstand” zijn beide spanningen juist nu geworden;
aan het einde van de „slag” (bij B, resp. B') keert de stip weer snel naar
de uitgangspositie terug. Een soortgelijke redenering geldt ook voor de
platen voor de verticale afbuiging.
In fig. 5b) is daarentegen het geval weergegeven, waarbij de tijdasspanning
asymmetrisch wordt aangelegd; indien de linker plaat aan aarde wordt gelegd
(dit behoeft echter absoluut niet het geval te zijn, deze plaat kan ook met
een (pos.) gelijkspanning worden verbonden), dan dient de rechterplaat te
variëren van de maximale negatieve spanning, via nul, tot de maximale
positieve spanning; de spanningssturing dient de dubbele waarde te hebben,
vergeleken met de symmetrische sturing volgens fig. 5a). Als regel wordt
dan de tijdasspanning asymmetrisch aangelegd, het te observeren signaal
symmetrisch; is de grootte van de verticale uitsturing echter beperkt (bijvoor
beeld bij de radar-waarnemings-osciilograaf of „A-scope”), dan is ook een
dubbel asymmetrische sturing mogelijk.
De afbuigplaten kunnen op twee principiële manieren met de bijbehorende
versterkers verbonden worden, n.1. door tussenschakeling van een condensator
(wisselstroomkoppeling) of direct aan de anoden (collectoren bij transistorversterkers) van die versterkers (gelijkstroomkoppeling); deze laatste me
thode wordt in feite steeds meer toegepast. Bij de wisselstroomkoppeling
volgens fig. 5c) wordt de gelijkspanningscomponent van de versterker niet
mee overgedragen; een dergelijk systeem kan nooit tot „nul-Hz” doorgaan,
maar zal altijd een begrenzing aan de lage frequentie-zijde bezitten (bijvoor
beeld tot 10 Hz). Ten einde nu de stip (of de tijdas op het scherm) op de
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gewenste positie te kunnen instellen, worden aan de afbuigplaten twee tegen
gesteld gerichte gelijkspanningen toegevoerd volgens de methode, zoals deze
in fig. 5c) is aangegeven.
De twee instelpotentiometers (verschuivingspotentiometers of „shiftcontrols") zijn op één as gekoppeld, waarbij de uiteinden „overkruis” zijn
verbonden. Gaat de loper van Px omhoog, dan ontvangt de afbuigplaat
meer positieve spanning, die van H2 een even grote negatieve spanning;
het resultaat zal zijn, dat de elektronenstraal zich naar de plaat H2 begeeft;
eenzelfde verhaal geldt ook voor de afbuiging in verticale richting. Door
de koppeling van de beide potentiometers blijft de gemiddelde gelijkspanning
tussen de platen weer nul.
Deze instelpotentiometers kunnen in principe voor twee doeleinden gebruikt
worden, n.1. om de stip op het scherm zonder afbuiging exact in het midden
te stellen (horizontaal of verticaal) of juist helemaal aan de rand van het
scherm of zelfs daarbuiten te brengen, ten einde een bepaald verschijnsel in
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meer detail te kunnen waarnemen. Een dergelijke instelling wordt vaak
gebruikt, indien men bijvoorbeeld de verschijnselen op de top van een impuls
(fig. ld) wil waarnemen; hierbij is het gewenst, de verticale versterking
zo hoog mogelijk op te voeren, ten einde de waarnemingen zo nauwkeurig
mogelijk te verrichten; bij deze grote versterking zou echter de top buiten
het scherm vallen. Door nu de verticale verschuiving geheel naar onderen
te verplaatsen, zal nu toch deze top weer op het scherm zichtbaar worden.
Gezien de nadelen, die aan wisselstroomversterkers, vooral t.a.v. het ver
sterken van de laagste frequenties kleefden, worden de moderne oscillografen
vrijwel zonder uitzondering met gelijkstroomversterkers uitgevoerd; het
frequentiespectrum loopt dan van nul tot bijvoorbeeld 15 MHz (15.000 kHz
of 15.106 Hz).
Zeer algemeen is het gebruik van steile dubbeltrioden in de koppeling met
de afbuigplaten; deze dubbelbuizen bezitten voor deze toepassing vele aan
trekkelijke eigenschappen (weinig plaatsruimte, gelijke drift van beide syste
men enz.).
In fig. 5d) is een dergelijke koppeling weergegeven; de afbuigplaten zijn
direct met de anoden verbonden. Indien de anodepotentialen gelijk zijn, zal
de spanning tussen de platen nul zijn, zodat de stip zich juist in het midden
bevindt. Het rooster van de buishelft Bj heeft een constante positieve span
ning, welke meestal afkomstig is van de voorafgaande trap; de positieve
voorspanning van de andere buishelft B2 is regelbaar met behulp van de
potentiometer P. Gaat het schuifcontact (de „loper”) van de potentiometer P
omhoog, dan zal daardoor de anodestroom in de buis B2 toenemen, waar
door de anodespanning afneemt; de rechter afbuigplaat neemt in spanning
af. Daar de stroom door de gemeenschappelijke katodeweerstand Rk eveneens
toeneemt, zal de katodespanning van Bx stijgen, zodat de spanning tussen
katode en rooster van Bx in negatieve richting toeneemt (en wel in ongeveer
gelijke mate, als de katode-roosterspanning van B2 in negatieve richting af
neemt), zodat de anodestroom van Bx vrijwel evenveel afneemt als die van
B2 toeneemt; de spanning op de linkerafbuigplaat neemt evenveel toe als
die van de rechterplaat afneemt, zodat de gemiddelde spanning niet verandert.
D^ar beide platen zich hier op een positieve spanning ten opzichte van
aarde bevinden, zal de laatste anode ook een gelijke positieve spanning toe
gevoerd moeten krijgen; dit is echter geen bezwaar, eerder een voordeel,
daar de versnellingsspanning hierdoor tevens toeneemt. Het elegante van
deze schakeling is wel, dat met één potentiometer een symmetrische instelling
van de verschuivingsspanning mogelijk is.
Bij asymmetrische afbuiging wordt als regel het eerste platenstel (voor het
te observeren signaal) symmetrisch uitgevoerd, terwijl het tweede stel, waar
de tijdasspanning gelegd wordt, dan asymmetrisch gevoed wordt; een der
platen ligt aan een constant potentiaal (dit kan dan aardpotentiaal zijn)
terwijl aan het andere plaatje de variërende spanning gelegd wordt. In som
mige buizen is het plaatje met constant potentiaal inwendig aan de versnellingsanode verbonden. Deze asymmetrische afbuigmethode vertoont enige
gebreken, waaraan echter door de constructie van de buis wel tegemoet te
komen is. Indien aan het asymmetrische platenstel een afbuigspanning wordt
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gelegd, zal de gemiddelde spanning hiervan variëren; is de afbuigspanning
positief, dan is de gemiddelde spanning ook positief. Dit positieve veld
grijpt terug in het eerste platenstel, waardoor de elektronen een extra ver
snelling krijgen; als gevolg hiervan zal echter de afbuiggevoeligheid afnemen.
Indien men aan het symmetrische platenstel een wisselspanning met een
constante amplitude legt, dan zal, indien de afbuigplaat positief is, de afbuig
gevoeligheid klein zijn en daarmede ook de amplitude op het scherm. Verder
naar het midden gaande wordt de spanning aan de afbuigplaat nul, waardoor
de afbuiggevoeligheid „normaal” is, terwijl naar de andere zijde van het
scherm de spanning van de afbuigplaat juist negatief wordt; hierdoor loopt
het elektron in een vertragend veld, zodat de afbuiggevoeligheid toeneemt
en de amplitude op het scherm juist toeneemt; het resultaat is de „trapeziumvertekening” volgens fig. 6a). Deze snelheidsvariatie tussen beide platen
heeft nog een ander onaangenaam gevolg, n.1. dat de scherpte aan de uit
einden van de tijdas slechter is dan in het midden; de tijdas wordt „ver
breed” (fig. 6b).

Fig.6d

II.3. Asrigmatisme
In het voorafgaande hebben we gezien, dat indien de gemiddelde, spanning
van het platenstel niet gelijk is aan die van de voorafgaande anode, er een
extra versnelling (of vertraging) optreedt, welke ook nog afhankelijk is
van de afbuiging van de straal. Zolang de bundel zich in het midden bevindt
betekent dit, dat de stip op het scherm geen stip meer blijft, maar een klein
cirkeltje; het „brandpunt” komt dan voor of achter het scherm te liggen.
Op zichzelf is dit niet erg, daar met het bijregelen van de gewone scherpstelling (focus-anode) dit „verstrooiingscirkeltje” weer tot één punt bijeen
te brengen is; erger wordt de situatie, zodra de straal wordt afgebogen. De
bundel is ter plaatse nog cirkelvormig, doch onder invloed van de ongelijke
afbuiging wordt deze elliptisch: valt een dergelijke bundel op het scherm,
dan kunnen óf scherpe horizontale, óf scherpe verticale lijntjes verkregen
worden, doch niet beide gelijktijdig; een punt („stigma”) wordt niet langer
als één punt, doch als een ellipsje afgebeeld, vandaar het begrip astigmatisch
(niet-puntvormig).
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Op het scherm komt een dergelijke fout tot uiting doordat (met de gewone
scherpstelling) óf de horizontale, óf de verticale lijntjes scherp te krijgen
zijn, doch niet beide tegelijk; dit is in fig. 6c) afgebeeld.
Het astigmatisme is te verhelpen door de spanning van de tweede anode
regelbaar te maken ten opzichte van die op de afbuigplaten; dit is in fig. 6d)
weergegeven; soms is deze instelling op het front van de oscillograaf uitge
voerd, zodat voor optimale scherpstelling zowel de scherpte (focus) als het
astigmatisme bijgeregeld moeten worden. In andere gevallen is het astigma
tisme inwendig instelbaar, terwijl ook moderne elektronenstraalbuizen een
vooringesteld focus hebben; deze instelling vindt éénmalig plaats, waarna
alleen nog de helderheid geregeld moet worden; de scherpstelling is onaf
hankelijk van de helderheidsinstelling. Bij de allereenvoudigste buizen is het
focus „automatisch”; hierbij is de focus-anode aan de katode gelegd, zodat
alleen het rooster en de versnellingsanode uitgevoerd zijn; over een groot
gebied van spanningen aan het rooster (intensiteitsregeling) en aan de versnel
lingsanode blijft de scherpte goed gehandhaafd.
Dank zij o.a. een speciale vorm van de afbuigplaten zijn de nadelen van de
asymmetrische afbuiging grotendeels verholpen, zodat deze methode voor
eenvoudige oscillografen met succes kan worden toegepast.
II.4. Naversnelling
De helderheid van het beeld op het scherm is in sterke mate afhankelijk
van de snelheid van het verschijnsel, dat op het scherm moet worden afge
beeld; hoe groter deze snelheid (bijvoorbeeld bij een verschijnsel met een
zeer korte tijdsduur, een sinusoïde van een zeer hoge frequentie), des te
geringer de intensiteit van de lijn op het scherm zal zijn. Dit teruglopen van
de helderheid treedt vooral op, indien we te maken hebben met een gesleutelde
(getriggerde) tijdas, hetgeen wil zeggen, dat de tijdas steeds weer opnieuw
gestart wordt door het verschijnsel zelf; dit in tegenstelling met de gesyn
chroniseerde tijdas volgens fig. la), welke steeds heen en weer gaat, doch
synchroon loopt met het verschijnsel.
De gesleutelde tijdas zal speciaal gebruikt worden bij het bekijken van impul
sen; stel, dat er per seconde 1000 impulsen optreden, dan zal hiermede de
herhalingsfrequentie 1000 Hz zijn; tussen de impulsen ligt een tijdsperiode
van 1000 micro-seconde; gaat de tijdas nu uit bij iedere impuls, dan zal deze
tijdas ook 1000 /j.s lang duren (de korte terugslagtijd niet medegerekend).
Is de nu te bekijken impuls bijvoorbeeld 10 ^s lang, dan komt de duur van
deze impuls overeen met 10/1000 of 1/100e deel van de tijdas; de impuls
zelf is dan maar zeer smal (1 mm bij een 10 cm scherm) zodat deze niet
goed waarneembaar is.
Bij een gesleutelde tijdas nu kunnen we de tijdsduur en de herhalingstijd
binnen zekere grenzen onafhankelijk van elkaar kiezen; regelen we de tijds
duur af op 10 fis, dan wordt de impuls over de gehele lengte van de tijdas
zichtbaar, terwijl toch de herhalingsfrequentie slechts 1000 Hz is. De tijdas
gaat steeds eenmalig uit bij het begin van een nieuwe impuls en „wacht”
totdat deze impuls weer opnieuw begint.
In fig. 7a) is de impuls grafisch voorgesteld:
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Van de totale 1000 /j.s neemt de impuls zelf maar 10 jtxs in; er blijven
990 /ns over. In fig. 7b) is de bijbehorende tijdasspanning (zaagtand) afgebeeld; deze loopt uit in 10 /xs over het gehele scherm om daarna weer 990 /xs
te rusten aleer een nieuwe impuls aankomt.
Daar er slechts 1/100 deel van de herhalingstijd nuttig gebruikt wordt, zal
de lichtopbrengst ook slechts 1/100 deel zijn vergeleken bij de toestand,
indien de tijdas gesynchroniseerd is volgens fig. la); ten einde toch nog
voldoende licht op het scherm te krijgen, dient de spanning op de versnellingsanode hoog opgevoerd te worden (bijvoorbeeld 2000 V en hoger).
Het grote nadeel hiervan is dat nu de afbuiggevoeligheid hierdoor sterk
achteruit gaat; deze zal evenredig afnemen, naarmate de spanning toeneemt.
Indien van 500 op 2000 V wordt overgegaan, zal de buis hierdoor vier maal
ongevoeliger worden; dit heeft tot gevolg, dat zowel de versterking als de
uitsturing van de versterker voor de verticale afbuigplaten vier maal groter
moeten worden, wat op ernstige bezwaren stuit; het produkt van versterking
maal bandbreedte is voor een versterker een constante, terwijl ook de uit
sturing evenredig afneemt bij toename van de bandbreedte.
Nu zal juist voor het bekijken van kortdurende impulsen een grote band
breedte vereist zijn, wat weer in tegenspraak is met de grote vereiste verster
king en de mate van uitsturing; de enige nog resterende mogelijkheid was,
de „optische” vergroting groot te maken en wel door het toepassen van
een lange buis; dit gaf echter weer ruimteproblemen.
Ten einde nu uit deze impasse te geraken, gaan we de elektronenstraal extra
versnellen nadat deze door de afbuigplaten reeds is afgebogen; zodoende
wordt een extra grote lichtopbrengst op het scherm verkregen zonder dat
daardoor de afbuiggevoeligheid ontoelaatbaar vermindert. In fig. 8a) is een
en ander grafisch voorgesteld.
Aan de binnenzijde van de buis is een geleidende ring aangebracht (een
grafietlaagje) die met een hoge positieve spanning (tussen 2000 en 8000 V
bijvoorbeeld) is verbonden. Er lopen nu elektrische krachtlijnen tussen deze
naversnellingsanode en de versnellingsanoden, die als regel op aardpotentiaal
gelegen zijn; hierdoor ontstaat een versnellend veld waardoor de elektronen
een grotere snelheid verkrijgen en de lichtintensiteit op het scherm toeneemt.
Dit systeem is echter behept met ernstige nadelen; het veld tussen de ge
leidende ring en de versnellingsanode is verre van homogeen, doch aan de
randen aanzienlijk sterker dan in het midden; het gevolg hiervan is dat
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indien een elektronenstraal een vierkant volgens fig. 8b) moet beschrijven,
de versnelling aan de hoekpunten aanzienlijk veel groter is dan die in het
midden van de beschrijvende lijnen van het vierkant. De afbuiggevoeligheid
voor de hoekpunten is kleiner dan die voor het midden, zodat een tonvertekening (barrel-distortion) van het vierkant zal ontstaan. Bovendien zal
dit versnellende veld, dat van de naversnellingsanode naar de versnellingsanode loopt, aanzienlijk doorwerken in de ruimte tussen de afbuigplaten,
zodat de afbuiggevoeligheid wel degelijk afneemt bij het aanleggen van de
naversnellingsspanning.
Deze nadelen worden vrijwel geheel ondervangen, indien het naversnellende
veld niet abrupt, maar geleidelijk wordt aangelegd en wel volgens fig. 8c)
en 8d); hierbij is de naversnellingsanode uitgevoerd als een grafietspiraal
met een zeer hoge weerstand (bijvoorbeeld 100 Mfl) tussen de naversnellings
anode en de versnellingsanode. Het potentiaal neemt nu vanaf de afbuig
platen geleidelijk tot de naversnellingsspanning toe, zodat er vrijwel geen
terugwerking in de afbuigruimte is. De equipotentiaallijnen in fig. 8c)
vertonen een vrijwel ideale gedaante, terwijl de loodrecht hierop staande
veldsterktelijnen nu vrijwel recht zijn en de contouren van de buis volgen.
Als gevolg hiervan zullen de elektronenbundels, die onder verschillende
hoeken met de a5 het scherm bereiken, alle evenveel versneld worden, waar
door de ton-vertekening volgens fig. 8b) niet zal optreden. Ook is deze
grafietspiraal een uitstekend middel om strooielektronen, welke een hinder
lijke oplading van het glas kunnen teweegbrengen, op te vangen.
Bij de meer gecompliceerde elektronenstraalbuizen is er zelfs een aparte
elektrode A4 in de buis aanwezig om de geometrische vervorming te regelen;
door de spanning aan deze elektrode te regelen, kan de nog resterende
ton-vervorming van fig. 8b) teruggebracht worden tot de rechthoek of zelfs
tot de speldekussenvervorming (pin-cushion-distortion) van fig. 8e).
28

II.5. Dubbelstraalbuizen
In de moderne oscillografie wordt steeds meer de behoefte aan het gelijktijdig
schrijven van meer dan één (meestal twee) verschijnselen gevoeld; hierbij
kunnen verschillende spanningen, resp. stromen, in één schakeling gelijktijdig
zichtbaar gemaakt worden; in fig. 9a) is dit nader afgebeeld.
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Op de bovenste tijdas I is een impulsvormig verschijnsel afgebeeld, terwijl
op de onderste tijdas II een sinusoïde is afgebeeld. In vele gevallen kan de
bovenste tijdas gebruikt worden om het gewenste verschijnsel zichtbaar te
maken, terwijl de onderste tijdas voor ijkdoeleinden (bijvoorbeeld met behulp
van een sinusoïde van 50 Hz) wordt gebruikt.
Nu zijn er verschillende middelen om dit te bewerkstelligen; de klassieke
methode is het toepassen van een elektronenschakelaar in combinatie met
de oscillograaf; de elektronenschakelaar schakelt nu de beide ingangssignalen
beurtelings op een ingang van de oscillograaf, waarbij tevens een extra
(gelijk) spanning aan het tweede signaal wordt gegeven, waardoor dit onder
het eerste signaal terecht komt. Het aldus ontstane signaal is in fig. 9c)
afgebeeld; de stip gaat afwisselend van het ene signaal naar het andere;
beide signalen zijn derhalve uit stukjes opgebouwd omdat, terwijl het ene
signaal geschreven wordt, het andere onderbroken is; we zien nooit meer
dan de helft van ieder signaal.
Daar de tijdas van de oscillograaf maar met één van de signalen gesynchroni
seerd kan worden, is het noodzakelijk, dat de beide signalen een vast verband
ten opzichte van elkaar vertonen (bijvoorbeeld dezelfde herhalingsfrequentie
of een deel hiervan) ten einde van beide verschijnselen een stilstaand beeld
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te verkrijgen. In principe kunnen er meer dan twee verschijnselen gelijktijdig
vertoond worden; het aantal van deze schakelaars kan men uitbreiden, zij
het, dat de beelden op de oscillograaf steeds verder worden opgedeeld.
De frequentie, waarmede de elektronenschakelaar de beide signalen om
schakelt moet zo hoog mogelijk zijn, omdat het beeld anders op een onaan
gename wijze wordt opgebroken in vrij grote stukjes, terwijl er tevens delen
van de spanningsvorm verloren dreigen te gaan. Indien de frequentie van
het omschakelen niet gesynchroniseerd wordt met de frequentie van het te
vertonen verschijnsel (wat meestal het geval is) dan zullen de ontbrekende
delen van de achtereenvolgende tijdassen elkaar overlappen, zodat na enige
perioden toch weer een geheel beeld is verkregen (zie ook fig. la), b) en c).).
Een andere methode van het toepassen van een elektronenschakelaar, welke
in de moderne oscillografie veel meer wordt toegepast, is die waarbij de
verschijnselen om de beurt (in hun geheel derhalve) op de twee tijdassen
verschijnen. Deze tijdassen worden derhalve na elkaar geschreven, waarbij
de tweede tijdas weer door een extra gelijkspanning omlaag geschoven wordt.
In fig. 9d) zijn de hierbij behorende impulsvormen weergegeven; het ver
schijnsel I wordt gedurende de hele periode (of een aantal perioden) aan
de tijdas I gelegd, welke loopt van tx tot t2; in de volgende periode (welke
even lang duurt als de vorige, er is in wezen maar één zaagtandgenerator,
welke beurtelings geschakeld wordt!) wordt het signaal III aangelegd, waarbij
de tijdasspanning loopt van t2 tot t3, daarna weer rust tot t4 en weer werk
zaam is tot t5. Tevens wordt met de tijdas II een extra gelijkspanning mee
gestuurd waardoor deze tijdas kan worden verschoven ten opzichte van de
tijdas I.
Een aantrekkelijke eigenschap van de methode van fig. 9d) („alternate”)
in vergelijking met die van fig. 9c) („chopped” is, dat de te observeren
verschijnselen niet in mootjes gehakt worden, doch in hun geheel zichtbaar
blijven; een nadeel van deze methode is, dat er steeds een of meer gehele
perioden wegvallen, waardoor verschijnselen, die zich tijdens deze periode
voordoen, niet geobserveerd kunnen worden. Dit nadeel is in de praktijk
niet groot, daar met beide methoden toch alleen maar periodieke verschijnselen
(volgens fig. 9) waargenomen kunnen worden. Beide methoden bezitten
dezelfde beperkingen, n.1. dat alleen periodieke verschijnselen, waarvan de
frequenties gelijk zijn (of in een eenvoudige verhouding tot elkaar staan,
zoals 1 : 2 e.d.) zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Veel meer mogelijkheden biedt de „echte” dubbelstraalbuis volgens fig. 9e);
hierbij zijn twee onafhankelijke systemen in één ballon ondergebracht, zodat
geheel onafhankelijk van elkaar twee verschijnselen zichtbaar gemaakt kunnen
worden. Het aantal mogelijkheden hiermede is vrijwel onbeperkt; zo kan
op de ene tijdas een heel verschijnsel zichtbaar gemaakt worden, terwijl op
de andere hetzelfde verschijnsel op sterk vergrote schaal kan worden weer
gegeven. Deze buizen hebben als regel een gemeenschappehjke naversnellingsanode en soms zijn ook de versnellingsanoden doorverbonden; de overige
elektroden (met uitzondering van de gloeidraden) zijn afzonderlijk uitge
voerd. In de echte dubbelstraaloscillografen wordt dan ook steeds meer van
dit type buis gebruik gemaakt.
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Een compromis-buis tussen de verschillende systemen is de buis met ge
spleten bundel („spit-beam”) van fig. 9f); hierbij gebruikt men één kanon
met daarachter twee stellen deflectieplaten voor de verticale en een stel platen
voor de horizontale afbuiging (tijdas). De tijdas wordt derhalve gemeen
schappelijk aangelegd; dit systeem bezit derhalve dezelfde beperkingen als
de elektronisch geschakelde systemen volgens fig. 9b) en 9c). Hierbij maken
we gebruik van het verschijnsel dat achter de tweede anode (de eerste versnellingsanode) de bundel nog vrij „dik” is (zie ook fig. 3f) zodat deze
bundel met een voor het systeem gelegen plaat P in twee delen gesplitst
kan worden; een deel doorloopt de ruimte tussen de bovenste afbuigplaat
V2 en de plaat P, terwijl het andere deel gaat tussen de afbuigplaat V, en
de plaat P; deze plaat ligt aan hetzelfde potentiaal als de versnellingsanode
(bij voorbeeld aardpotentiaal). De ene afbuigspanning wordt tussen V1 en
de plaat P gelegd, de andere tussen V2 en de plaat P; hierna lopen beide
bundels tussen de gemeenschappelijke afbuigplaten voor de horizontale af
buiging Hx en H2 door totdat deze tenslotte op het oplichtende scherm
terecht komen.
II.6. Intensiteitsregeling van de katodestraal
Zoals we in het voorgaande reeds hebben gezien, is de intensiteit van het
oplichten van het scherm regelbaar door de sterkte van de daarop vallende
elektronenbundel te beïnvloeden; wordt de spanning tussen het rooster (de
Wehnelt-cilinder) en de katode meer negatief, dan zal de elektronenemissie
van de katode afnemen en daarmede ook de helderheid van de stip op
het scherm; in fig. 10a) is dit grafisch voorgesteld.
300
Utraal(pA)
250

200

O

150

rv

&

Fig 10b

100

50

Ugj

-150V

-100V

-50V

0

Fig.lOc

FigJOa

A
(-75 V)

totale
helderheid

/

grm
y.

.

■

u

r/

FiglOc

32

■

Hierbij is alleen het spanningsverschil tussen katode en rooster van belang;
bij een constante katodespanning zal de helderheid toenemen, indien het
rooster meer positief wordt, terwijl bij een constante roosterspanning de
helderheid toeneemt, indien de katodespanning meer negatief wordt. In
vele gevallen gebruiken we één van deze elektroden (meestal het rooster)
om de helderheid van het gehele beeld op de gewenste waarde in te stellen,
terwijl aan de andere elektrode een bepaalde spanningsvorm kan worden
gelegd, welke het helderheidsverloop op een bepaalde wijze kan beïnvloeden.
Dit is echter geen wet van Meden en Perzen; het is zeer wel mogelijk om
eenzelfde elektrode te gebruiken voor de instelling van de algemene helder
heid en voor de modulatie van de helderheid op een bepaalde manier. In
wezen kunnen we derhalve de elektronenbundel op drie manieren beïnvloeden
n.1. in de horizontale of X-richting (,,X-modulation”), verticale of Y-richting
(„Y-modulation”), terwijl de intensiteitsmodulatie met Z-modulatie wordt
aangeduid; in wezen kunnen drie grootheden gelijktijdig worden weerge
geven. Een van de voornaamste toepassingen van deze Z-modulatie is het
onderdrukken van de terugslag van de tijdas; in fig. 10c) is een en ander
in detail afgebeeld. De tijdas gaat uit van de tijd tx tot t2 en keert daarna
weer terug teneinde op t3 weer overnieuw te beginnen; hierbij is de tijd
11-12 gedefinieerd als de heenslag, de tijd t2-t3 als de terugslag; deze tijd
dient bij voorkeur zo kort mogelijk te zijn.
Tijdens de terugslag, welke met veel grotere snelheid wordt doorlopen dan
de heenslag, wordt het beeld sterk vertekend weergegeven; weliswaar is de
helderheid van dit vertekende beeld door de grotere snelheid veel geringer,
doch het blijft toch hinderlijk. In de tijdsperiode tussen t2 en t3 wordt
daartoe een positieve gelijkspanning aan de katode gelegd (meestal via een
condensator volgens de schakeling van fig. 10b) of een negatieve gelijk
spanning aan het rooster; een dergelijke kortdurende spanningsverandering
wordt een impuls genoemd.
Bij een gesleutelde tijdas volgens fig. 7a) en fig. lOd) is de situatie nog
veel erger; hierbij loopt de tijdas een betrekkelijk korte tijd uit (van t4 tot t2),
keert snel weer terug (van t2 tot t3) en wacht dan een betrekkelijk lange
tijd (van t3 tot t4) totdat weer een nieuwe periode aanvangt (t4-t6-t6).
Hierbij dienen de delen t2-t3 en t3-t4 onderdrukt te worden; het deel t2-t3
(de terugslag) om een hinderlijke lijn door het beeld te voorkomen, terwijl
het deel t3-t4 onderdrukt moet worden teneinde inbranden van de straal op
het scherm te voorkomen. Dit inbranden ontstaat, indien een punt of lijn
met grote helderheid enige tijd op eenzelfde plaats blijft staan; de actieve
massa op het scherm (vaak zinksulfide) brandt dan weg door oververhitting,
veroorzaakt door het elektronenbombardement. Dit gedeelte zal nu niet meer
kunnen oplichten, doch als een donkere vlek in het lichte beeld zichtbaar
blijven.
Deze lange wachttijd van t3-t4 zal gemakkelijk inbranden teweeg kunnen
brengen, daar de straal al die tijd op een punt blijft staan; vooral indien
de tijd van de heenslag kort is, zal de neiging bestaan de helderheid „hoog
op te draaien”, zodat het gevaar van inbranden tijdens de wachtperiode
groot is. Hierbij wordt een procedure gevolgd, welke in wezen tegengesteld
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is aan de voorafgaande; in plaats van straalonderdrukking tijdens de terugslag
wordt een helderheidsimpuls („intensifier”, ,,brightness-pulse”) toegevoerd,
alleen tijdens de heenslag; al het overige wordt daarmede onderdrukt. In
fig. 10d) is de hiervoor nodige spanning tussen rooster en katode aangegeven;
tijdens de periode t1-t2 is deze spanning weinig negatief, tijdens het restant
(t2-t4) is de spanning sterk negatief, zodat de elektronenstraal naar het scherm
geheel wordt onderdrukt. Er kan weer een positieve helderheidsimpuls aan
het rooster of een negatieve aan de katode worden gelegd.
Hiermede zijn de mogelijkheden bij lange na niet uitgeput; de intensiteitsmodulatie kan ook heel goed voor meetdoeleinden worden gebruikt. Stel,
dat we een periode van een sinus zichtbaar maken en dat wij nauwkeurig
de tijd (of de frequentie, welke gelijk is aan 1/tijd) willen bepalen. Hiertoe
kan men aan de katode (of aan het rooster) een wisselspanning toevoeren,
zodat de elektronenstraal alleen bij de toppen van deze wisselspanning wordt
doorgelaten; bij iedere top ontstaat er een stipje op het scherm. Regelen
we de frequentie van de wisselspanning zodanig dat er bijvoorbeeld 10 stip
pen over de gehele periode zichtbaar zijn, dan is de tijdsduur van de sinus
op het beeld ook tien maal groter dan die van de intensiteitsmodulatie of
zijn frequentie tien maal lager.
Voorts dient nog te worden opgemerkt, dat de intensiteit van het beeld
op het scherm niet alleen afhankelijk is van de straalstroom (het aantal
elektronen, dat per seconde het scherm bereikt) doch evenzeer van de (na)versnellingsspanning; de lichtopbrengst is vrijwel evenredig met het produkt
van straalstroom en versnellingsspanning. We kunnen dit vergelijken met
het effect, waarmede een waterstraal het aardoppervlak treft; bij een constante
waterstroom (sterkte) zal de bewegingsenergie, waarmede de straal (druppel)
het aardoppervlak treft, evenredig zijn met de hoogte boven het aardoppervlak
(de versnellingsspanning).
Hiermede is ook het focusserende effect van een hoge naversnellingsspanning
te verklaren; naarmate de snelheid van de elektronenbundel toeneemt, moet
deze dunner worden (de insnoering van de waterstraal, welke uiteindelijk
tot druppelvorming aanleiding geeft), daar er steeds eenzelfde stroom (hoe
veelheid lading per tijdseenheid) moet vloeien.
U.7. Eigenschappen van het schermmateriaal
Zoals we reeds in het voorafgaande terloops hebben behandeld, bezit het
scherm een tweevoudige functie, n.1. het omzetten van het elektronenspoor
in een lichtend spoor (fluorescentie) en het gedurende enige tijd vasthouden
van dit spoor (fosforescentie). Dit vasthouden of nalichten is gewenst daar
anders, vooral bij verschijnselen met lage frequenties (lange tijdsduur), een
hinderlijk flikkeren ontstaat. In wezen reist de elektronenstip van de ene
uiterste hoek naar de andere; indien dit te langzaam gaat, zal ons oog de
baan niet meer als een gesloten geheel waarnemen. In sommige gevallen zijn
de beide functies gecombineerd; meestal zijn er twee afzonderlijke stoffen
met aparte functies aanwezig.
Het scherm wordt gekarakteriseerd door twee eigenschappen, n.1. de kleur
en de nalichttijd. De kleur wordt weer bepaald door de spectrale verdeling
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van de oplichtende- en nalichtende lagen; bij een piek in het gebied van
de korte lichtgolflengten doet het licht blauwachtig aan, bij een piek in het
langere golfgebied doet het licht groen aan. De kleur van de oplichtende
laag is als regel een fel-blauw, terwijl de nalichtende laag een groene of zelfs
geel-groene oplichting teweeg brengt.
In de codering van de Europese katodestraalbuizen is deze combinatie van
kleur- en nalichttijd verwerkt; de eerste letter van deze code geeft de wijze
van afbuiging en focussering aan. Voor de in de oscillografen gebruikelijke
buizen begint het codenummer met een D, hetgeen wil zeggen, dat de
afbuiging in beide richtingen en de focussering elektrostatisch geschieden.
Voor televisie en radar gebruikte men buizen, die elektromagnetisch werden
afgebogen en gefocusseerd; hierdoor is de eerste letter M; tegenwoordig
worden deze buizen vrijwel zonder uitzondering magnetisch afgebogen en
elektrostatisch gefocusseerd (een soort „kruising” derhalve), in welk geval
de beginletter een A is.
De tweede letter geeft de eigenschappen (kleur en nalichting) van het
scherm aan; voor de normale oscillografie worden buizen met groene oplich
ting en gemiddelde nalichttijd (ca. 20 milliseconde voor een daling tot 10%
van de beginwaarde) toegepast; hiermede komt de letter G overeen. Voor
het fotograferen is de nalichting ongewenst, daar het fotografisch materiaal
reeds het geheugen bezit; hiervoor wordt een blauw scherm (dat erg
„actinisch” is voor fotografisch materiaal) met een zeer korte nalichttijd
(ca. 3 milliseconde voor een afname tot 10% van de beginwaarde) gebruikt;
de codeaanduiding is B.
De overige materialen zijn:
CodeN: Groene oplichting, lange nalichttijd.
CodeH: Komt vrijwel met G overeen; groen tot blauw-groen, vrij korte
nalichttijd.
Code P: Eerst een blauwachtige oplichting met korte nalichttijd, daarna een
geel-groene oplichting met zeer lange nalichttijd (van 1% tot 0,1%
in ca. 80 sec.).
De eerste cijfercombinatie geeft de schermdiameter in cm aan, terwijl de
volgende cijfers door de fabrikant zelf worden bepaald; zo geeft DG 7-2 aan:
een buis met elektrostatische afbuiging en focussering, schermdiameter 7
(cm); hierbij is de afbuiging half symmetrisch, half asymmetrisch. De
DG 7-3 is een soortgelijke buis met een geheel symmetrische afbuiging enz.
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HOOFDSTUK III
HET BLOKSCHEMA VAN DE OSCILLOGRAAF
In fig. 11 zijn de voornaamste samenstellende delen van een (eenvoudige)
oscillograaf weergegeven; de moderne oscillografen zijn echter veel gecom
pliceerder (door het veel groter aantal mogelijkheden); deze vallen echter
buiten het bestek van dit boek. Veel van deze „blokjes” zijn in het vooraf
gaande reeds terloops vermeld.
Het te observeren signaal wordt (meestal asymmetrisch, doch in enkele ge
vallen ook symmetrisch) toegevoerd aan de verticale versterker I, die het
signaal versterkt tot de voor uitsturing van de katodestraalbuis vereiste waarde
van bijvoorbeeld 200 V top-top. De vereiste versterking, die uiteraard afhan
kelijk is van de grootte van het inkomend signaal, wordt ingesteld met de
potentiometer Px („vertical gain”); vaak deels in stappen, deels continu.
De gevoeligste oscillografen gaan tot 1 mV/cm uitwijking; bij gelijkstroomkoppeling beginnen ze als regel bij 10 mV/cm.
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Met de oscillograaf kunnen we twee onafhankelijke signalen vergelijken
door het ene signaal op de verticale, het andere signaal op de horizontale
afbuigplaten te zetten; dit laatste gaat dan via de horizontale versterker II.
Ook hier is de versterking weer regelbaar met de potentiometer P2, waarmede
de beeldbreedte kan worden geregeld („horizontal gain”). In vele gevallen
kan de buis in de horizontale (en soms ook in de verticale) richting aanzienlijk
overstuurd worden, waardoor details van de spanningsvormen zeer goed
waarneembaar zijn. (fig. 11c).
Bij sommige oscillografen zijn de verticale en horizontale versterkers identiek
(meestal laagfrequent-oscillografen); bij hoogfrequent-typen (met grote
bandbreedte) is de versterking van de horizontale versterker vaak minder,
terwijl ook de bandbreedte hiervan kleiner is. De reden hiervan is, dat de hori
zontale versterker als regel in combinatie met de tijdasgenerator (zaagtandspanning) wordt gebruikt; aangezien de amplitude van deze zaagtandspanning van nature reeds tamelijk groot is, zal de vereiste versterking gering
zijn. Voor een niet al te snelle tijdas zijn ook de eisen betreffende band
breedte niet zo hoog. De potentiometer P4 regelt het gelijkspanningsniveau
van de verticale versterker; (zie ook fig. 5). Deze potentiometer geeft de
verticale verschuiving of „vertical position” („shift-control”). Evenzo regelt
de potentiometer P5 de horizontale positie van de tijdas; deze instelling geeft
de horizontale verschuiving of „horizontal-position”. Zoals in hoofdstuk II.2
vermeld, vervullen deze potentiometers een dubbele functie, n.1. óf het in
stellen van het verschijnsel op de meest gunstige plaats in het beeld (als
regel het midden) óf het zover naar de rand (of hierbuiten) verschuiven,
dat de versterking in horizontale of in verticale richting hoog opgevoerd kan
worden, zodat men het verschijnsel in detail kan observeren.
Stel, dat wij de top van de impuls uit fig. 9 eens in detail zouden willen
observeren; hiertoe gaan we de versterking in verticale richting hoog op
voeren, waardoor de top echter buiten het beeld komt te liggen. Indien we
de tijdas nu weer met de verticale positieregeling omlaag schuiven, zal de
top in de vergrote afbeelding weer in het beeld vallen; een soortgelijke
methode kunnen we ook voor de vergroting in horizontale richting toepassen.
De tijdasgenerator (zaagtandgenerator) T is een zeer belangrijk onderdeel;
hierin wordt de zaagtandspanning opgewekt die het mogelijk maakt een
„natuurgetrouwe” afbeelding van het te observeren verschijnsel te verkrijgen.
Deze tijdasgenerator kan of vrij lopend gesynchroniseerd zijn volgens fig. la)
of gesleuteld („triggered”) volgens fig. 7. Een bijzondere vorm van de tijdas
generator is nog de zogenaamde eenmalige tijdas die uitgaat bij het sluiten
van een (mechanisch) contact en wacht op de volgende sluiting; deze vorm
komt in wezen overeen met de gesleutelde tijdas volgens fig. 7, waarbij echter
het contact mechanisch gesloten wordt, terwijl dit bij fig. 7 elektrisch ge
schiedt. Een dergelijk eenmalig systeem wordt vaak in combinatie met
mechanische verschijnselen (bijvoorbeeld trillingsopnemers, relaiscontacten
e.d.) toegepast.
Bij de vrij lopende gesynchroniseerde tijdassystemen wordt de frequentie van
de tijdas (het aantal zaagtanden per seconde) geregeld met behulp van de
potentiometer P6 (fig. 11c); vaak is een stappenschakelaar voor de „grof-
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regeling” in stappen van 1:10 (bijvoorbeeld van 10 . . . 100, 100 . . . 1000,
1000 . . . 10.000 Hz), terwijl hiertussenin continu met behulp van de poten
tiometer P6 kan worden ingesteld.
Vaak is ook nog een afzonderlijke potentiometer voor het regelen van de
synchronisatiespanning aanwezig; voor het bereiken van een goede synchro
nisatie dient de tijdasfrequentie iets lager dan die van het beeld te zijn,
zodat dit „loopt”; wordt nu de synchronisatie-potentiometer langzaam opge
draaid, dan zal de synchronisatie de tijdas in de juiste frequentie dwingen.
Bij de gesleutelde systemen, zoals deze in moderne oscillografen steeds meer
worden toegepast, wordt de tijdsduur van de tijdas regelbaar gemaakt (volgens
fig. 7), daar de frequentie van de tijdas steeds gedwongen wordt door het
te observeren verschijnsel. Deze tijdsduur kan eveneens met een stappenschakelaar in stappen van 1:10 worden ingesteld, bijvoorbeeld 0,1-1-10-100
microseconde per cm tijdaslengte en 1-10-100-1000 milliseconde per cm. Bij
een tijdaslengte van 10 cm zal de totale tijdsduur steeds tien maal die per cm
bedragen, dus resp. 1-10-100 enz. microseconde. Vaak is er dan nog een
potentiometer aanwezig voor continu regeling tussen deze stappen (hierbij
is de ijking echter niet meer zo nauwkeurig) terwijl er als regel nog een
stand „x 5” aanwezig is, waarmede het verschijnsel in horizontale richting
vijfmaal kan worden vergroot.
Zolang de ingestelde tijd van de gesleutelde tijdas kleiner is dan de tijdsduur
van een periode van het waar te nemen verschijnsel (zie fig. 7), zal hiervan
ten hoogste één periode op het scherm zichtbaar worden; wordt de ingestelde
tijd het dubbele van de herhalingstijd T van het waar te nemen verschijnsel,
dan verschijnen twee volledige perioden enz. In de moderne oscillografie
is geen scherpe scheiding te maken tussen deze twee vormen; de vrij lopend
gesynchroniseerde schakeling gaat continu over in de gesleutelde toestand
door het instellen van een potentiometer (de stabiliteitsregeling).
Zoals gemeld, wordt de gesleutelde tijdas in hoofdzaak toegepast voor het
waarnemen van verschijnselen, waarvan de tijdsduur betrekkelijk kort is ten
opzichte van de herhalingstijd T tussen twee opeenvolgende verschijnselen
(impulsen, zie fig. 7), terwijl de gesynchroniseerde toestand zeer geschikt
is voor het waarnemen van sinusvormige verschijnselen, waarvan het verloop
de gehele periode opvult. Bij kortdurende impulsvormige verschijnselen is
het vaak lastig, de voorflank van de impuls goed op het beeld te krijgen,
daar de tijdasgenerator gestart moet worden door dit verschijnsel, zodat het
beginpunt van de tijdas steeds iets later dan het beginpunt van het verschijnsel
zou komen; hierdoor zou het front van de impuls verdwijnen. Om dit nu
te voorkomen, vertraagt men het signaal naar de elektronenbuis gedurende
een korte tijd (bijvoorbeeld 0,1 .. . 0,2 ju,s), zodat de tijdasgenerator de
gelegenheid krijgt op snelheid te komen alvorens het te observeren ver
schijnsel op de buis komt.
Voorts bevinden zich in de oscillograaf nog de potentiometers voor instelling
van de helderheid (P7), die voor het focus (P8) en bij de meer uitgebreide
oscillografen ook dienen voor het tegengaan van het astigmatisme (P9);
het aantal regelorganen van deze nog vrij eenvoudige opzet is dus reeds
aanzienlijk. Moderne laboratoriumoscillografen zijn echter nog veel gecom-
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pliceerder en bieden nog tal van extra mogelijkheden; deze vallen echter
buiten het bestek van dit werk.
De voeding van de oscillograaf dient geheel aangepast te zijn aan het type
hiervan; bij een eenvoudige oscillograaf zal de voeding nauwelijks gecompli
ceerder zijn dan die van een radio-ontvanger, terwijl bij laboratoriumoscillografen de voeding zeer uitgebreid en gestabiliseerd is. Bij transistoroscillografen zal de voeding weer verschillen van die van buizenoscillografen
enz.
Bij een eenvoudig systeem kan men weer uit verschillende mogelijkheden
kiezen; het meest voor de hand liggend is wel de katode te aarden, waarbij
een aparte negatieve spanning (ca. 50 V) aan de potentiometer voor de helder
heid moet worden gelegd. De gloeidraadspanning van de katodestraalbuis
kan nu gecombineerd worden met die van de andere buizen. De focusseringsanode dient een regelbare spanning van bijvoorbeeld 20 . . . 120 V ten op
zichte van de katode te bezitten, terwijl de eerste en derde anode een span
ning van ca. 500 V dienen te bezitten. Voor het triode-kanon (volgens fig. 4b)
liggen deze waarden op: Vgl regelbaar van —50 V tot nul; VQl regelbaar
tussen -f200 en -f 300 V en Va2 -f800 V. Hierbij dient men er steeds op
te letten dat de gemiddelde spanning van de platen gelijk is aan die van de
laatste anode; dit is niet altijd even eenvoudig te verwezenlijken.
De negatieve en positieve spanning kunnen als regel gemakkelijk van een
normale netvoedingstransformator worden verkregen door het toepassen van
halfgeleiderdioden (selenium of silicium), waarbij zich geen problemen
met de gloeidraadvoeding voordoen; ook is men hierbij vrij in de keuze
van de polariteit. De hogere spanningen kunnen gemakkelijk door spannings
verdubbeling worden verkregen; daar de hier optredende stromen als regel
heel gering zijn (deze bedragen slechts enkele milliampère), kan met een
enkele afvlakcondensator worden volstaan.
Voorts is er nog een normale voeding voor de versterkers en tijdasgenerator
nodig; hiervoor is 250 . . . 300 V gelijkspanning als regel wel toereikend,
ofschoon een enkele maal nog een extra negatieve spanning wordt gebruikt.
In de moderne oscillografen wordt als regel gelijkspanningskoppeling tussen
de versterker en afbuigplaten toegepast. Dit geeft vele voordelen (gelijkspanningsversterkers). Hierbij ligt het spanningsniveau op ca. 250 V positief
ten opzichte van „aarde”. Wensen wij weer een totale versnellingsspanning
van 500 V, dan beginnen we met —300 a —500 V voor het rooster, —250
a —450 V voor de katode enz. totdat we weer -f250 ü -f 300 V aanleggen
aan de eerste en derde anode. Hierbij is echter een aparte gloeid raadwikkeling
voor de katodestraalbuis vereist, daar anders de maximaal toelaatbare spanning
tussen katode en gloeidraad overschreden zou worden.
Bij het toepassen van naversnelling (tussen 2000 en 4000 V, soms nog hoger)
wordt een afzonderlijke spanningsbron toegepast. Hiervoor kan men een
aparte transformator nemen dan wel spanningsverveelvoudiging op een be
staande transformator of een oscillatorschakeling e.d. toepassen. Het bekende
systeem van de lijnzaagtand-transformator, zoals dat voor de zeer hoge span
ning in televisie-ontvangers wordt toegepast, kan hier alleen met een aparte
oscillator worden uitgevoerd gezien de elektrostatische afbuiging en de sterk
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variërende frequentie van de tijdas in een oscillograaf.
De verschillende voedingsbronnen zijn in fig. 11a schematisch aangegeven;
hierbij onderscheiden we achtereenvolgens de gloeistroomtransformator met
twee gloeispanningen, de hoogspanningsvoeding, die een spanning van —200
en
300 V levert en — indien noodzakelijk — de zeer hoge spanningsvoeding, welke de naversnellingsspanning (ca. 2000 . . . 4000 V) levert.
De gebruikelijke methode voor straalonderdrukking tijdens de terugslag is
het aanleggen van een negatieve spanning aan de Wehnelt-cilinder (of een
positieve spanning aan de katode). Er bestaan echter ook katodestraalbuizen,
waarin een extra afbuigplaatje loodrecht op de elektronenstraal is geplaatst.
Wordt er nu een spanning aan dit extra plaatje gelegd, dan wordt deze
straal zodanig afgebogen, dat deze tegen het hieropvolgende diafragmaplaatje aanloopt; er komen zodoende geen elektronen meer op het scherm
zodat de terugslag volledig onderdukt wordt en geen inbrandgevaar bestaat.
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HOOFDSTUK IV
DE TIJDASGENERATOR
IV. 1. Algemene eigenschappen
De tijdasgenerator is een van de belangrijkste eenheden van de oscillograaf;
deze verzorgt de zaagtandspanning, welke nodig is voor de horizontale af
buiging. De voornaamste eigenschap van deze zaagtandspanning is dat deze
zuiver lineair (evenredig) met de tijd toeneemt; in principe wordt een
dergelijke spanning verkregen door een condensator C met een constante
stroom I op te laden. De spanning over de condensator zal dan evenredig
met de tijd toenemen en gelijk zijn aan:
uc =

I.t
C

waarbij I in ampère, C in farad en t in seconde moeten worden uitgedrukt;
meestal wordt C in microfarad (/xF) uitgedrukt, waarbij dan de tijd in
microseconde (^.s = miljoenste seconde) moet worden genomen.
De spanningstoename per tijdeenheid (Uc/t) is volgens het bovenstaande
gelijk aan I/C; stel, dat I gelijk is aan 100 mA of 0,1 A en C gelijk is aan
1 ixF, dan zal de spanning toenemen met 0,1 V//xs of 100 V/ms. In fig. 12b)
is een dergelijke spanningsvorm afgebeeld.
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De tijdsduur van de zaagtandspaning komt bij een gesynchoniseerde tijdas
(fig. la) vrijwel overeen (iets korter) met de periodeduur; bij de gesleutelde
tijdas volgens fig. 7 daarentegen komt de tijdsduur van de zaagtandspanning
overeen met de ingestelde waarde op de oscillograaf; deze kan korter of
langer zijn dan de periodeduur. De „steilheid” (U/t) van de zaagtand
spanning wordt bepaald door de voor uitsturing vereiste zaagtandspanning,
eventueel in combinatie met de horizontale versterker. Stel, dat we voor directe
uitsturing van geheel links naar geheel rechts 100 V nodig hebben, dat de
tijdsduur 1 ms moet zijn (frequentie 1000 Hz) en dat de beschikbare stroom
10 mA is, dan is de hiervoor vereiste capaciteit 0,1 gF.
Het opladen van een condensator met constante stroom is geheel te verge
lijken met het vullen van een vat V met behulp van een constante water
stroom, afkomstig uit een groot reservoir R. Zolang deze waterstroom constant
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in grootte is, zal de waterhoogte h van het vat V evenredig met de tijd
toenemen; de snelheid, waarmede deze hoogte toeneemt, zal afhankelijk zijn
van de waterstroom (I) en de diameter van het vat (de capaciteit C) (fig. 12c).
Deze situatie zal in de praktijk lang niet altijd gerealiseerd kunnen worden;
vaak treedt er een situatie op, zoals deze in fig. 12d) is weergegeven. Hierbij
wordt de condensator C opgeladen via een weerstand R; daar de spanning
aan de condensator geleidelijk toeneemt, zal de stroom i geleidelijk afnemen.
Als gevolg van deze afname zal het opladen van de condensator niet meer
lineair verlopen, doch exponentieel volgens fig. 12e); hierbij geeft de rechte
lijn R het verloop aan, indien de stroom i de beginwaarde U/R zou blijven
behouden. Het werkelijke verloop van de stroom i is in fig. 12f) aangegeven;
hierbij is de beginwaarde U/R (waarbij de condensator nog ongeladen is)
terwijl de stroom langzaam tot nul afneemt, waarbij de condensator tot de
spanning U is opgeladen.
Het verloop van de kromme lijn (e-functie) van fig. 12e) is steeds hetzelfde,
daar verticaal de verhouding u0/U en horizontaal de tijd t, gedeeld door de
tijdconte RC, zijn uitgezet. Deze tijdconstante is gelijk aan het produkt van
weerstand en capaciteit. Wordt deze weerstand in ohm en de capaciteit in
farad uitgedrukt, dan vindt men de tijdconstante in seconde; vaak wordt R
in megohm en C in microfarad uitgedrukt, waarbij de tijd eveneens in seconde
wordt gevonden.
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De snelheid, waarmede de condensator wordt opgeladen, is nu evenredig
met de aangelegde spanning U en omgekeerd evenredig met de tijdconstante
gelijk aan RxC. Bij een grote tijdconstante behoort een langzaam opladen en
omgekeerd. Daar horizontaal de verhouding t/RC is uitgezet, wil dit zeggen,
dat voor t/RC = 1 de tijd t gelijk is aan RC; voor t/RC = 2 wordt de tijd
t gelijk aan 2.RC enz. Zou het produkt RC gelijk zijn aan 1 seconde dan
zou de horizontale as direct in seconde zijn uitgezet. Geheel eenzelfde
redenering geldt ook voor de stroomgrafiek volgens fig. 12f). Hierbij is
verticaal de verhouding van de (momentele) waarde van de stroom i tot de
maximale waarde U/R uitgezet, horizontaal weer de waarde t/RC.
Dit verschijnsel kunnen we geheel vergelijken met dat van de communicerende
vaten volgens fig. 12g); hierbij stroomt het water uit een groot reservoir R
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Fig.12g

(de voedingsbron U) via een nauwe pijp met een weerstand W (te vergelijken
met de elektrische weerstand R) naar het te vullen vat V (de condensator).
Het peilverschil h' tussen het reservoir R en het vat V bepaalt de stroom
snelheid door de pijp (dit verschil is te vergelijken met de spanning öVer
de weerstand R in fig. 12c). Daar het waterpeil h in het vat V geleidelijk
toeneemt, zal het hoogteverschil h' geleidelijk afnemen, zodat de stroom
snelheid eveneens afneemt; het verloop van h komt overeen met dat van de
spanning uc, dat van de stroomsnelheid in de pijp met de stroomsterkte i.
Bij de zaagtandgeneratoren van het eenvoudigste type gebruiken we maar
een klein stukje van de exponentiële kromme van fig. 12e). Wensen wij een
bij benadering lineaire zaagtand, dan mag de afwijking van de kromme lijn
ten opzichte van de raaklijn R (fig. 12a) niet te groot zijn. Na korte tijd
(t = 0,5 RC) zou volgens de rechte lijn de spanning u0: 0,5 U moeten zijn;
in werkelijkheid is de spanning slechts 0,393 U, zodat het achterblijven reeds
ca. 4/5 of 20% bedraagt; dit is voor de allereenvoudigste oscillograaf net
toelaatbaar. Stellen we hogere eisen aan de lineariteit, dan wordt dit nog
veel ongunstiger; bij een maximale afwijking van 5% van de ideale vorm
(5% niet-lineariteit) wordt t = 0,1 RC, zodat we slechts 1/10 deel van de
spanning U als zaagtandspanning kunnen gebruiken; een spanning U van
300 V kan slechts tot 30 V worden uitgestuurd. Dit is voor directe sturing
van de afbuigplaten veel te weinig (een vrij normale waarde is ca. 25 V/cm)
doch zou in combinatie met de horizontale versterker kunnen worden toege
past.
Een dergelijke kromme zaagtand komt in vele tijdasgeneratoren van een
voudige constructie voor; bij de meer professionele instrumenten treft men
tal van voorzorgen teneinde deze zaagtandspanning zo recht mogelijk te doen
verlopen. Een tamelijk primitieve zaagtandgenerator is in fig. 13 afgebeeld.
Over de „oplaadcondensator” C bevindt zich een gasgevulde stabilisatorbuis
N (een neonbuis) ; een dergelijke buis bezit de eigenschap, dat bij het bereiken
van een bepaalde spanning (de ontsteek- of doorslagspanning tussen de beide
elektroden) het gas in de buis geleidend wordt (door ionisatie), waardoor
de ,,wisselstroom”-weerstand van de buis zeer laag wordt (ca. 1 kn). Daalt
de spanning aan de buis beneden een bepaalde waarde (de doofspanning)
dan zal de gasontlading niet langer in stand kunen blijven; de buis dooft,
waardoor zij weer een vrijwel oneindig hoge weerstand krijgt.
In de schakeling van fig. 13a) zal de condensator C aanvankelijk ongeladen
zijn; de spanning erover is nul. Wordt nu de schakelaar S gesloten, dan zal
er een stroom door de weerstand R vloeien met als gevolg, dat de condensator
C wordt opgeladen. Zonder de neonbuis zou het laden tot +300 V verlopen
volgens de lijn ABE in fig. 13b). Zodra echter de spanning tot de doorslag43
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spanning (punt B) is toegenomen, zal de neonbuis doorslaan en de spanning
snel naar de doofspanning (C) afnemen; hierbij dooft de buis en zal de
spanning weer toenemen tot D, waarbij de buis ontsteekt enz.
Over de condensator treedt nu een zaagtandvormige spanning op, welke
(na versterking) aan de katodestraalbuis kan worden gelegd; de amplitude
van deze zaagtand zal hier 30 V zijn. De oplaadtijdconstante is hier gelijk
aan RxC, de ontlaadtijdconstante is gelijk aan R'xC; hierbij kan R gelijk
zijn aan 100 kn en R' gelijk aan 1 kft. De amplitude van de zaagtand ligt
vast door de buis; de snelheid (de eigen frequentie) kan worden gevarieerd
door de keuze van C (in stappen regelbaar) en R (de fijnregeling), welke
continu kan worden ingesteld. De eigen frequentie van deze zaagtandgenerator kan niet onbeperkt worden opgevoerd, omdat zowel bij een te
kleine R als bij een te kleine C de neiging bestaat, dat de buis voortdurend
geleidend blijft en niet meer relaxeert.
Dit systeem wordt vrijwel niet meer toegepast, omdat — naast de genoemde
nadelen — ook de synchronisatie met het uitwendig verschijnsel, welke
noodzakelijk is voor het verkrijgen van een stilstaand beeld, zeer lastig uit
voerbaar is.
De neonbuis werkt als een zeer onvolmaakte schakelaar; de tijdstippen van
,,doorslaan” en „afslaan” zijn vrijwel niet te beïnvloeden, terwijl de doorlaatweerstand nog tamelijk hoog is. In fig. 13c) is dit schematisch voorgesteld.
Zolang de schakelaar S’ openstaat, zal de condensator C worden opgeladen.
Hierdoor ontstaat een laadkromme als in fig. 12d) grafisch voorgesteld.
Zodra S' wordt gesloten, zal de condensator C zich kunnen ontladen en
wordt de terugslag verkregen. De „open” tijd van S’ bepaalt de tijdsduur
van het uitgaan van de zaagtandspanning, de „gesloten” tijd de terugloop.
Daar de schakelaar S' voor het verkrijgen van een stilstaand beeld door het
uitwendig signaal moet worden „bediend”, ligt het voor de hand hiervoor
een elektronenbuis of transistor te gebruiken.
Een aanzienlijke verbetering van de neonbuis als schakelaar biedt de gasgevulde triode of thyratron, waarvan de schakeling schematisch in fig. 14
is weergegeven.
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Het thyratron is een triodebuis (of ook wel een tetrode) welke met een
bepaald gas (of damp) is gevuld; zodra de doorslagspanning van de buis is
bereikt, zal er een gasontlading optreden van de anode naar de katode, waarbij
de weerstand van de buis zeer gering is; de opbouw van een gastriode komt
in grote lijnen overeen met die van een hoogvacuumtriode.
Nu is het grote voordeel boven de neonbuis, dat de doorslagspanning van
de buis niet één bepaalde waarde bezit, doch afhankelijk is van de (negatieve)
roosterspanning van de buis; hoe hoger deze negatieve roosterspanning, des
te hoger moet de anodespanning stijgen, aleer de buis doorslaat. Is de buis
eenmaal doorgeslagen, dan kan het stuurrooster geen controle meer uitoefenen
op de ontlading; de buis dooft pas, als de anodespanning onder de hoog
spanning (tussen 8 en 15 V) gekomen is. Hiermede hebben we een vrijwel
ideale schakelbuis verkregen, die een hoge weerstand heeft in de open stand,
een lage in de gesloten stand, terwijl met behulp van de roosterspanning het
moment van schakelen zeer goed te regelen is.
De verhouding tussen de anodespanning en de daarbij behorende rooster
spanning om de buis te doen doorslaan zouden we als de versterkingsfactor
of regelfactor van de buis kunnen betitelen; is deze 100, dan zal de buis
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doorslaan, indien bij een anodespanning van 300 V de negatieve roosterspanning kleiner is dan 300/100 = 3 V.
In fig. 14a) kan men de tijdsduur van de heenslag in „stappen” regelen met
de schakelaar S en continu met de potentiometer Pj. De amplitude van de
zaagtand is regelbaar met behulp van de potentiometer P2, waarmede men
de negatieve roosterspanning van de buis instelt. In fig. 14b) zijn de ver
schillende effecten in de grafiek voorgesteld; maken we de negatieve rooster
spanning groter, dan zal de anodespanning hoger moeten stijgen ten einde
de doorslagspanning te kunnen bereiken; hierdoor neemt de amplitude, doch
tevens de tijdsduur van de zaagtand toe.
De aanwezigheid van het stuurrooster maakt het ook mogelijk de schakeling
met het uitwendige signaal te synchroniseren. Hiertoe wordt het signaal (al
dan niet via een versterker, waarvoor de aanwezige verticale versterker kan
dienen) via een scheidingscondensator aan het stuurrooster gelegd. Gaat het
signaal in positieve richting, dan zal de doorslagspanning lager worden; gaat
het in negatieve richting, dan wordt de doorslagspanning verhoogd, het effect
hiervan is in fig. 14c) weergegeven. Op de negatieve roosterspanning is de
aangelegde (wissel) spanning gesuperponeerd; zonder deze spanning zou
de (vrijlopende) tijdas de gedaante ABCD' bezitten. Daar de doorslag
spanning onder invloed van de roosterspanning verlaagd is, zal de buis nu
reeds bij B doorslaan en bij D weer afslaan. Bij een volgende periode zal
de doorslag bij het overeenkomstige punt E optreden, zodat nu de tijdas
met het uitwendige signaal is gesynchroniseerd; het beeld op de oscillograaf
zal stilstaan.
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De „eigen” tijd van de tijdas moet men derhalve iets langer instellen dan
de periodeduur van het te observeren signaal. De synchronisatiespanning
dwingt nu de tijdas in de frequentie van het uitwendig signaal. Eenzelfde
synchronisatiemogelijkheid bestaat ook, indien men de tijdas op twee maal
de eigen frequentie van het waar te nemen signaal instelt; de kromme AE
geeft nu het verloop van de tijdasspanning weer en op het scherm worden
twee vrijwel volledige perioden (met uitzondering van de tijd, nodig voor
de terugslag) zichtbaar. Op geheel dezelfde wijze kan de tijdas met ieder
geheel aantal perioden worden gesynchroniseerd. De zaagtandgenerator vol46

gens deze schakeling heeft het voordeel eenvoudig en bedrijfszeker te zijn;
de tijdas is echter ook hier niet-lineair, omdat het laden van de condensator
nog steeds exponentieel geschiedt, terwijl de frequentie van de tijdas in de
praktijk tot niet veel hoger dan 10.000 Hz kan worden opgevoerd. Hiervoor
zijn twee oorzaken aan te wijzen, n.1. dat de buis zelf — door de gasvulling
— een zekere traagheid bezit (bij een kwikdampvulling liggen de ionisatie
en de-ionisatietijden in de orde van 50 . . . 100 [xs) terwijl bij een te lage
waarde van R of C (nodig voor een hoge tijdasfrequentie) de kans groot is
dat de buis niet meer afslaat doch continu blijft ,,branden”.
De tot nu toe behandelde schakelingen zijn alle in principe niet-lineair, d.w.z.
de tijdasspanning verloopt niet volgens een rechte doch volgens een kromme
(exponentiële) lijn; indien we op het beeldscherm een sinunoïde zichtbaar
zouden maken, dan ziet deze eruit, zoals in fig. 15a) is weergegeven.
Een dergelijke kromming is — min of meer — te corrigeren in de hierop
volgende horizontale versterker door gebruik te maken van de kromming
in de Ia-Ug karakteristiek van een buis; daar deze karakteristiek over een
bepaald deel (n.1. het deel, dat niet door de ruimtelading wordt begrensd)
eveneens exponentieel verloopt doch in tegengestelde zin, is op deze wijze
een aardige compensatie te verkrijgen. In fig. 15b) is deze methode grafisch
weergegeven. Hier stelt de lijn A-D de Ia-Ug karakteristiek van de buis voor,
terwijl A-B de exponentieel verlopende zaagtandspanning voorstelt. De vorm
van de anodestroom A'-B' zal nu aanzienlijk rechter zijn dan die van de
oorspronkelijke zaagtand AB.
IV.2. Het verkrijgen van een lineair met de tijd toenemende
zangtandspanning
In het voorafgaande hebben we reeds gezien, dat voor het verkrijgen van
een lineair met de tijd toenemende spanning een constante stroom door een
condensator moet vloeien; bij het laden door een spanningsbron via een
weerstand zal deze constante stroom niet kunnen worden bereikt, daar de
„oplopende” spanning aan de condensator het spanningsverschil met de bron
verkleint, waardoor de stroom afneemt. Zonder bijzondere maatregelen moet
de aangelegde voedingsspanning 20-50 x de maximale spanning over de
condensator zijn, wat tot gevolg heeft, dat óf de amplitude van de zaagtand
spanning maar laag kan zijn óf de aangelegde spanning zeer hoog gekozen
moet worden (2000 V en meer!), wat weer andere onaangename gevolgen
veroorzaakt.
Veel eleganter is het, de stroom door de condensator (al vertegenwoordigt
de condensator een oneindig hoge weerstand voor gelijkstroom, dan zal er
toch een ladingsstroom door de condensator vloeien!) langs „elektronische”
weg constant te houden; hiervoor moeten we de stroom door de condensator
leveren vanuit een bron met een „oneindig” (zeer hoge) eigen weerstand,
een zuivere „stroomgenerator” derhalve. Nu is het bekend, dat een pentode
een zeer hoge inwendige weerstand (0,5-2 Mf2) bezit; deze is dus zeer goed
als „laadweerstand” te gebruiken. In fig. 16a is een en ander afgebeeld.
In rust is de schakelaar S gesloten, zodat de uitgangsspanning nul is, de
anodestroom vloeit door de schakelaar; zodra nu de schakelaar „opent” zal
47

deze — vrijwel constante — anodestroom door de condensator C vloeien en
de anodespanning vrijwel lineair doen afnemen. Met deze eenvoudige schake
ling kan een vrij groot deel van de aangelegde spanning — meer dan 50% —
benut worden voor de zaagtandspanning. De zaagtandstroom kan ingesteld
worden met behulp van de potentiometer P in het katode-circuit; staat het
schuifcontact „hoog”, dan is de negatieve voorspanning kleiner en de anode
stroom groot en omgekeerd. De niet ontkoppelde katodeweerstand geeft nog
een extra verhoging van de toch reeds hoge inwendige weerstand.
Daar de schakelaar S met het te observeren verschijnsel „meegeschakeld”
moet worden, kan dit uiteraard geen „mechanische” schakelaar zijn; hiervoor
kan weer de gastriode uit fig. 14 gebruikt worden. De hieruit resulterende
schakeling is in fig. 16b) afgebeeld; hierbij zijn de functies van zaagtandvorming en schakelaar gescheiden; dit principe wordt — vooral in de meer
professionele oscillografen — vrijwel algemeen toegepast.
Een dergelijke hoge inwendige weerstand kan ook eenvoudig met een triode
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verkregen worden door het toepassen van een hoge katodeweerstand; de
inwendige weerstand wordt in gelijke mate verhoogd als de „versterking”
van de buis afneemt (de tegenkoppelingsfactor b); de schakeling hiervan
is in fig. 16c) weergegeven; de instelling van de anodestroom vindt weer
plaats met behulp van de potentiometer P, die hier tussen de voedings
spanning en aarde geschakeld is. De ingestelde anodestroom, die „in rust”
weer door de schakelaar S vloeit, is vrijwel gelijk aan de ingestelde roosterspanning Ug, gedeeld door de katodeweerstand Rk.
In transistorschakelingen kan de gemeenschappelijke basisschakeling van
fig. I6d) worden toegepast, welke een zeer hoge uitgangsweerstand bezit
(ca. 600 kilohm), terwijl naar analogie met fig. 16c), eveneens de gemeen
schappelijke emissorschakeling met tegenkoppeling volgens fig. 16e) kan
worden toegepast.
Tenslotte zijn in de fig. I6f) en g) „cascade” schakelingen, resp. met buizen
en transistoren, aangegeven; ook deze schakeling bezit een zeer hoge uitgangs
weerstand. De stroom door deze combinatie wordt vrijwel geheel bepaald
door de onderste buis (resp. transistor), daar deze werkt in de zeer lage
impedantie van het katodecircuit van de bovenste triode (resp. het emissorcircuit van de bovenste transistor). Het hierop volgende rooster van de tweede
triode (resp. basis van de volgende transistor) vervult min of meer dezelfde
functie als die van het schermrooster van een triode; deze „schermt” het
anode (collector-)circuit van de bovenste buis (of transistor) af van de
„stroomleverende” onderste buis (of transistor).
Alhoewel deze schakelingen als „oplaadcircuits” reeds een aanzienlijke ver
betering boven de „weerstandsoplading” geven, geeft toch de toepassing van
tegenkoppeling veel grotere mogelijkheden tot het verkrijgen van een werke
lijk lineaire zaagtandspanning.
IV.3. De toepassing van tegenkoppeling van oplaadcircuits
In het voorafgaande hebben we gezien, dat de afname van de stroom in de
laadweerstand de oorzaak was van het niet-lineaire verloop; nu zijn er in
wezen twee methoden om de stroom door een dergelijke weerstand constant
te houden, n.1. of door te zorgen, dat de spanning aan het uiteinde van de
weerstand constant blijft (waarbij aangenomen wordt, dat de voeding vanuit
een gelijkspanningsbron plaats vindt) of door ervoor te zorgen, dat de
spanningstoename aan beide zijden van de weerstand gelijk is; we zullen
zien, dat beide methoden in wezen gelijk zijn.
Het eerste systeem wordt de „Miller-integrator” genoemd; het woord „inte
grator” is ontleend aan de eigenschap van de schakeling, dat de uitgangsspanning feitelijk de integraal is van de ingangsspanning; door deze eigen
schap worden dergelijke schakelingen vaak in (analoge) rekenmachines toe
gepast. In fig. 17a) is het blokschema van een dergelijke schakeling aangegeven.
Het „hart” van de schakeling is de versterker met een versterking van A0;
deze kan een buizen- of transistor-versterker zijn, mits daarbij de ingangsweerstand hoog is, de uitgangsweerstand laag, terwijl deze versterker een
voldoende brede frequentieband moet bezitten en een voldoende hoge uit49
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gangsspanning om een onvervormde weergave van de zaagtandspanning
mogelijk te maken. Het aantal trappen zal als regel oneven zijn, daar de
uitgangsspanning in tegenfaze moet zijn met de ingangsspanning; indien
echter beide klemmen van de uitgang „zweven” ten opzichte van aarde,
is steeds de juiste fazerichting te verkrijgen.
De uitgang is nu via de laadcondensator C teruggekoppeld naar de ingang;
door de fazeverschuiving van 180° tussen in- en uitgang zal er tegenkoppeling
ontstaan. Indien nu de versterking A0 voldoende groot is (bij voorkeur meer
dan 100 x) zal de variatie van de ingangsspanning ug heel klein zijn ten
opzichte van die van de uitgangsspanning uu; in eerste instantie kunnen we
stellen, dat de ingangsspanning steeds nul is, onafhankelijk van de uitgangs
spanning.
In rust ligt de schakelaar S in stand 2 (aarde); de schakeling is dan in rust.
Zodra nu de schakelaar S in stand 1 wordt omgezet, zal er een ingangs
spanning Ub aan de schakeling worden gelegd; daar de ingangsspanning
van de versterker nul gedacht is, zal de stroom I, die door de weerstand R
vloeit, gelijk zijn aan Ub/R. Het punt A (de „ingang” van de versterker)
blijft steeds op aardpotentiaal, ook al is dit niet met aarde verbonden; een
dergelijk punt wordt een „virtueel aardpunt” genoemd.
De stroom I kan nu nog alleen maar in de condensator C vloeien; daar de
linkerzijde van de condensator aan aarde ligt (virtueel) zal de spanning
aan de rechterzijde nu lineair met de tijd afnemen; uu =

waarbij I weer

gelijk is aan Ub/R. Indien Ub gelijk was aan 10 V, R aan 1 megohm, C aan
1000 pF, dan zou de spanning aan de uitgang afnemen met een snelheid van
10 V/milliseconde; de zaagtandspanning aan de uitgang beschrijft de lijn A-B.
Aan het einde van de zaagtandslag wordt de schakelaar S weer teruggezet in
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stand 2; de condensator C ontlaadt zich weer, waarbij de uitgangsspanning
verloopt volgens B-C. De tijden van heen- en terugslag zijn hierbij gelijk,
wat voor een zaagtandgenerator uiteraard ongewenst is; hierbij wensen we
juist een korte terugslagtijd. Dit is te verbeteren door de schakelaar S te
verplaatsen naar de ingang van de versterker; in rust is hierbij S gesloten.
In fig. 17b) is deze schakeling weergegeven. De stroom I vloeit nu in rust
door de schakelaar; zodra nu S geopend wordt, zal de stroom door de
condensator C vloeien, waardoor weer de lineaire oplading ontstaat.
Indien 'nu aan het einde van de slag S weer in de gesloten stand wordt
teruggezet, zal de condensator zich snel kunnen ontladen; aan de uitgang
wordt nu de spanningsvorm ABC verkregen. Hierbij zij nog opgemerkt, dat
met deze schakeling zowel positief- als negatief gaande zaagtanden kunnen
worden verkregen; wordt een positieve gelijkspanning aan de ingang gelegd,
dan wordt een negatief gaande zaagtand verkregen; bij een negatieve gelijk
spanning aan de ingang zal het verloop aan de uitgang juist een positief
gaande zaagtand zijn.
De hier voorgestelde situatie is „ideaal”, daar aangenomen is, dat de ver
sterking A0 „oneindig” hoog is, zodat de ingangsspanning ug te allen tijde
nul blijft; uiteraard is dit onmogelijk, daar voor het leveren van de zaagtandspanning aan de uitgang (welke uiteindelijk door de versterker geleverd
moet worden) nu eenmaal een (kleine) zaagtandspanning aan de ingang
noodzakelijk is. Deze kleine ingangsspanning zal tot gevolg hebben, dat
de ingangsstroom niet geheel constant blijft doch iets afneemt; de uitgangs
spanning is niet geheel lineair, doch weer iets gekromd; deze afwijking zal
echter veel geringer zijn dan indien een laadweerstand „zonder meer” wordt
toegepast.
Indien de versterking 100 x is (betrekkelijk laag), de nodige uitgangsspanning
10 V maximaal, dan zal de ingangsspanning maximaal 10/100 = 0,1 V be
dragen; bij een voedingsspanning Ub van 10 V zal deze afwijking 0,1/10 =
1% zijn. Wordt Ub hoger gekozen (bijvoorbeeld 100 V) dan zal de afwijking
nog maar 0,1% bedragen.
De schakelaar S zal weer bediend moeten worden door het te observeren
signaal, teneinde een stilstaand beeld te verkrijgen; daarvoor wordt als regel
een elektronenbuis of transistor toegepast.
Bij de tweede variëteit (waarbij de spanning aan beide zijden van de oplaadweerstand constant wordt gehouden) maken we gebruik van de eigenschap
van een versterker, waarbij de uitgangsspanning geheel naar de ingang wordt
teruggevoerd; in fig. 17c) is dit schematisch afgebeeld. De uitgangsspanning
verschijnt nu weer terug aan de ingang; de uitgangsspanning uu is nu gelijk
aan het verschil van de ingangsspanning ^ en de benodigde roosterspanning
ug. Daar deze spanning (bij een voldoend grote A0) gering is, zullen de in- en
uitgangsspanning nauwkeurig gelijk zijn; de uitgangsimpedantie zal laag zijn,
de ingangsimpedantie daarentegen zeer hoog; de schakeling werkt als een
impedantie-transformator.
Een schakeling, die deze eigenschappen van nature bezit is de katode- of
emissorvolger volgens fig. 17d); hierbij onderscheiden we weer de ingangs
spanning Uj, de rooster-katodespanning ugk en de uitgangsspanning uk = uu;
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de anode ligt voor de veranderlijke spanning ,,aan aarde”. In het blokschema
is de katodevolger volgens fig. 17e) afgebeeld; de tegenkoppeling wordt
gevormd door het gemeenschappelijk element van in- en uitgang, n.1. de
katode zelf.
In fig. 18a) is de schakeling volgens fig. 17b) nog even afgebeeld, waarbij
de bovenste klem van de uitgang geaard is; aan de werking van de schakeling
verandert daarmede uiteraard niets.
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Alleen door een andere keuze van het aardpunt zijn we van de eerste (de
„Miller”) variëteit in de tweede (de zgn. „Bootstrap”) aangeland; de wer
king van beide schakelingen is overigens identiek. Daar de „Miller” schake
ling in Engeland ontwikkeld was en de „Bootstrap” in Amerika is er lange
tijd getwist welke van de beide schakelingen de beste was, totdat men ont
dekte, dat ze in wezen gelijk waren, doch slechts in de plaatsing van het
aardpunt verschillen.
Zodra S in fig. 18a) wordt geopend, vloeit de stroom weer in de condensator
C; de spanning aan het punt A zal lineair met de tijd toenemen. Eenzelfde
spanningstoename verschijnt nu via de uitgang aan de „batterij” en weer
via de batterij aan de onderzijde van R, n.1. het punt B; de batterij „zweeft”
hier dus. Daar de spanningstoename aan beide zijden van de weerstand gelijk
is, zal de stroom hierdoor gelijk blijven, waardoor de oplading lineair verloopt.
Een onaangename consequentie van de keuze van het aardpunt is nu, dat de
schakelaar S „zweeft”; in fig. 18b) is de schakelaar nu over de condensator
geplaatst, waardoor deze aan een zijde kan worden geaard. De werking van
de schakeling wordt hier verder niet door beïnvloed; tevens is in fig. 18b)
de katode-volger in de schakeling ingetekend.
De keuze van de schakelingen wordt door verschillende factoren bepaald;
bij de „Miller” schakeling is de afgegeven zaagtandspanning als regel negatiefgaande (ofschoon dit niet principieel is), terwijl de schakeling eenvoudig is;
slechts de plaatsing van de schakelaar is wat meer gecompliceerd. Bij de
„Bootstrap” daarentegen wordt, bij toepassing van een katode-volger, steeds
een positief-gaande zaagtand verkregen; de plaatsing van de schakelaar is
heel prettig, doch die van de „zwevende” batterij minder.
Een uitvoeringsvorm van de „Miller” schakeling is in fig. 19a) afgebeeld.
Hierbij fungeert de buis Vx als schakelaar, terwijl de buis V2 de eigenlijke
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„Miller” buis voorstelt. In rust is de buis Vx geleidend, zodat de anodespanning laag is; de buis V2 daarentegen is afgeknepen door de negatieve roosterspanning — Ug. Bij het begin van de periode wordt de buis Vx afgeknepen;
de anodeweerstand RL zal nu als oplaadweerstand voor de condensator C
dienst doen. De scheidingscondensator Ck isoleert de gelijkspanning van de
voorafgaande trap, terwijl de niveau-diode D de negatieve roosterspanning
snel naar de rustwaarde, aan het einde van de periode, terugbrengt.
Een andere interessante mogelijkheid bij het gebruik van een pentode als
versterkerbuis is de sturing op het rem- of vangrooster (suppressor-rooster,
g3); zoals bekend bevindt dit rooster zich tussen het schermrooster, dat een
constante positieve spanning bezit, en de anode. De spanning op het remrooster nu bepaalt de stroomverdeling tussen anode en schermrooster; bij een
hoge negatieve spanning gaat de katodestroom, die het stuurrooster (gi) en
het schermrooster (g2) gepasseerd is, „terug” naar het schermrooster; de
anodestroom is gering, de anodespanning is hoog.
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Bevindt het remrooster zich op het katode-potentiaal (wat bij „normale”
instelling steeds het geval is) dan gaat de gehele katodestroom ook inderdaad
naar de anode; de functie van het remrooster is dan alleen maar, de uit de
anode losgeslagen secundaire elektronen naar de anode terug te sturen. Dit
remrooster is nu een vrijwel ideaal „schakelrooster”, daar dit geheel los staat
van de tijdsbepalende elementen van de schakeling, terwijl dit rooster nage
noeg geen stroom opneemt; de impedantie is vrijwel oneindig hoog. In de
schakeling van fig. 19a) zullen de „parasitaire” capaciteiten van de schakeltriode V1 bij de hogere tijdasfrequenties een zeer onaangename rol gaan
spelen.
In fig. 19b) is een uitvoeringsvorm van deze schakeling aangegeven; in rust
is de negatieve spanning aan g3 zo hoog, dat de gehele katodestroom (welke
bepaald wordt door de „triode”, bestaande uit katode, stuur- en schermrooster)
naar het schermrooster gaat; de anodespanning is vrijwel gelijk aan de voe
dingsspanning. Aan het begin van de periode wordt de spanning aan g3 nul;
de anodespanning zakt, daar de katodestroom nu geheel op de anode terecht
komt. Deze daling wordt via de laadcondensator C op het rooster overge
bracht, waardoor de „Miller” werking wordt ingeleid; de oplading van de
condensator geschiedt weer via de laadweerstand RL. Aan het einde van de
periode wordt het remrooster weer sterk negatief; de anodespanning stijgt snel
met een kleine tijdconstante (welke vrijwel gelijk is aan het produkt van de
anodeweerstand met de laadcondensator), daar, als gevolg van de stijging
van de anodespanning, het stuurrooster gA positief wordt ten opzichte van de
katode. Er gaat nu „roosterstroom” vloeien, waardoor de weerstand tussen
stuurrooster en katode laag is; een korte terugslagtijd is een belangrijke
eigenschap van een zaagtandgenerator.
In fig. 19c) is een „Miller” schakeling met een transistor weergegeven; deze
schakeling zal na het voorafgaande weinig toelichting nodig hebben. Zolang
de schakelaar S gesloten is, ligt de basis aan aarde; de stroom door de transistor
is zeer gering, zodat de collectorspanning vrijwel gelijk is aan de voedings
spanning. Wordt de schakelaar geopend, dan zal de laadstroom via RL voor
een klein deel in de basis van de transistor vloeien, voor het grootste deel
echter in de laadcondensator C; aan de collector zal nu een zaagtandspanning
verschijnen. Bij de hier getekende PNP transistor zal de zaagtand van de
negatieve voedingsspanning Ub „omhoog” gaan naar de positieve „aardspanning”; de zaagtand is derhalve positief gaande. Zouden we daarentegen
een NPN transistor toepassen toepassen (en dit komt bij schakeltransistoren
tamelijk vaak voor) dan was de voedingsspanning positief en wordt ook —
evenals bij een elektronenbuis — een positief gaande zaagtand verkregen.
De technische uitvoering van deze schakeling is weer in fig. 19d) weerge
geven; de transistor Vj is in rust geleidend, zodat de collectorspanning laag
is; wordt deze transistor met een positieve spanning „dicht gezet”, dan vloeit
de laadstroom weer via Rcl en de koppelcondensator Ck naar de basis van V2
en de laadcondensator CL. De niveau-diode D gaat geleiden, zodat de basis
spanning positief wordt ten opzichte van aarde; dit is het geval bij het einde
van de tijdas, daar de koppel-condensator Ck steeds iets lading verliest; hier
door zou aan het einde van de tijdas een positieve „overschot” spanning aan
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de basis blijven, waardoor een werkpuntverschuiving op zou treden. De
niveau-diode D zal nu deze positieve ,,oveschot” spanning snel naar aarde
terugbrengen, zodat de schakelaar snel klaar is voor de volgende tijdas.
In fig. 20 zijn een aantal schakelingen, welke berusten op het „Bootstrap”
(letterlijk „schoenveter”)-principe van fig. 18a) en b) weergegeven.
De schakeling van fig. 20a) komt geheel overeen met die van fig. 18b);
daar de „zwevende” batterij B nog altijd lastig te realiseren is wordt deze
batterij vervangen door een „geladen” condensator Ck volgens fig. 20b)
terwijl de schakelaar S nu vervangen is door een elektronenbuis Vx. In rust
is Vj geleidend, waarbij de anodespanning laag is (bijvoorbeeld -f40 V);
deze positieve spanning komt ook op het rooster van de katode-volger V2.
Door de grote katodeweerstand Rk krijgt de buis V2 een hoge katodespanning
(bijvoorbeeld -f 43 V) zodat de rooster-katodespanning van V2—3 V bedraagt.
De onderzijde van Ck bevindt zich op deze spanning, terwijl de bovenzijde
zich op de voedingsspanning ( + 300 V) legt; de diode D is geleidend. Door
de laadweerstand RL vloeit een ruststroom van (300-40) / 220 = 1,2 mA.
Aan het begin van de periode wordt de buis
door een negatieve spanning
afgeknepen; de laadstroom gaat nu in de condensator vloeien, waardoor de
spanning stijgt met 1,2 V/^s. Vrijwel dezelfde spanningstoename zal ook
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over de katodeweerstand Rk optreden, waarbij deze spanningstoename via de
(grote) condensator Ck naar de bovenzijde van de laad weerstand RL wordt
overgebracht; de spanning aan de katode van de diode D wordt nu hoger
dan de voedingsspanning, zodat de diode isoleert; de spanning op het punt
A kan nu boven de voedingsspanning uitstijgen. Aangezien de spanningen
aan beide zijden van de weerstand RL evenveel toenemen, zal er een (nage
noeg) constante stroom door deze weerstand vloeien, zodat over CL (en daar
mede ook over de katodeweerstand Rk) een lineair toenemende zaagtand
ontstaat.
In fig. 20c) is een soortgelijke schakeling met transistoren weergegeven;
na het voorafgaande zal deze weinig toelichting van node hebben. Bij het
gebruik van PNP-transistoren is de uitgang weer een negatief-gaande zaagtandspanning, bij NPN daarentegen een positief-gaande. De temperatuursstabilisatie is bij transistorschakelingen een belangrijk punt, doch een groot
voordeel van de transistor is de zeer geringe warmte-ontwikkeling hiervan;
hierdoor blijven ook de omringende componenten op lage temperatuur met
als gevolg een gering verloop en een grote levensduur. Ten einde deze temperatuursstabiliteit te bereiken, is de basisweerstand Rbl van de eerste transistor
afgeleid van de emissorspanning van de tweede transistor; hierdoor ontstaat
gelijkspanningstegenkoppeling met als resultaat een behoorlijke temperatuursstabiliteit. De waarde van deze weerstand wordt zodanig bepaald, dat de
ruststroom door Vx gelijk is aan ca. 0,7 mA.
IV.4. De schakelaars voor de zaagtandgeneratoren
In het voorafgaande hoofdstuk hebben we gezien, dat de tijdasgenerator
moet worden gesleuteld met een (meestal negatieve) impuls, waarvan de
tijdsduur overeen moet stemmen met die van de aangelegde periode; zouden
wij van een trilling van 1000 Hz een periode zichtbaar willen maken, dan
bedraagt de tijdsduur, die hiervoor nodig is, iets minder dan 1000 g,s enz.
Het begin van deze „sleutelimpuls” moet weer samenvallen met het begin
van de periode. Bij eenvoudige zaagtandgeneratoren zijn de functies van
zaagtandgenerator en ,,sleutel- of poortimpuls” in één schakeling verenigd;
bij de meer professionele apparaten zijn deze functies als regel gescheiden.
Bij de vrij lopende en gesynchroniseerde tijdasschakelingen zal deze sleutelimpulsgenerator eveneens vrijlopen en met het uitwendig signaal te synchro
niseren moeten zijn; in principe moet hiervoor derhalve een oscillator-schakeling worden gebruikt, welke impulsen van de vereiste tijdsduur af kan geven
en tevens met het uitwendig signaal te synchroniseren is.
Bij de gesleutelde („triggered”) en eenmalige tijdasgeneratoren zal er bij
ontvangst van het te observeren signaal steeds een zaagtand uit moeten gaan;
de volgende moet weer wachten op het overeenkomstige tijdstip bij een vol
gende periode (zie ook fig. 7). Hierbij is de sleutelschakeling niet „oscillatorisch”, doch slechts „eenmalig”.
Een schakeling, die aan vrijwel alle eisen voldoet, is de multivibratorschakeling
volgens fig. 21a); het aantal mogelijkheden en variaties van de multivibrator
is zo groot, dat het onmogelijk is in dit bestek meer dan een enkele te be
handelen.
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In principe zijn er drie soorten multivibratoren, n.1. de a-(of niet-) stabiele,
welke spontaan oscilleren, de mono-stabiele die, na het ontvangen van een
sleutelimpuls, overgaan in een onstabiele toestand en na verloop van tijd weer
terugkeren naar de stabiele stand en de bi-stabiele, welke twee stabiele toeT
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standen kent; na ontvangst van een sleutelimpuls gaan deze steeds van de
ene in de andere toestand over. De uitgangsspanningen van multivibratoren
zijn vrijwel steeds rechthoekige impulsen aan de anoden en exponentiële
impulsen aan de roosters. De a-stabiele vorm is uiteraard geschikt voor de
vrij lopend gesynchroniseerde tijdas, de mono-stabiele daarentegen voor de
gesleutelde tijdas; daar eenzelfde schakeling kan worden toegepast in beide
gevallen, doch slechts een verschillende (negatieve) voorspanning vereist is,
kan de vorm continu overgaan in de andere vorm; bij moderne oscillografen
is deze mogelijkheid (de stabiliteits-instelling of trigger-gevoeligheid) vrijwel
steeds aanwezig.
Bij de a-stabiele multivibrator (fig. 21a) bevinden zich de buizen onder
gelijke omstandigheden, terwijl er condensatoren als koppelelementen worden
toegepast. De buizen I en II zijn om de beurt afgeknepen en geleidend; de
spanningsvariaties aan de anoden worden via de koppelcondensatoren aan
de roosters gelegd.
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Stel, dat aanvankelijk de buis I was afgeknepen (Ual = 300 V) en buis II
geleidend (Ua2 =100 V) en dat de schakeling net omklapt; hierdoor daalt
de anodespanning van de buis I tot 100 V en die van de buis II stijgt tot 300 V.
De spanningsdaling van de eerste anode wordt via de koppelcondensator
vrijwel geheel aan het rooster van de tweede buis overgebracht; de spanning
daalt tot ca. —200 V; de spanningsstijging van de tweede anode wordt even
eens via C2 overgebracht naar het rooster van de tweede buis; deze buis wordt
ver open gestuurd en wel even in het positieve roosterspanningsgebied. Voor
de rest van de periode blijft de roosterspanning nagenoeg nul volt.
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De tijdsduur van de negatieve impuls aan de anode van buis I wordt nu
bepaald door de ontlading van de condensator Clt waarvan het rechterdeel
zich op —200 V bevindt; deze negatieve spanning zal via de lekweerstand
Rg2 naar de aarde „weglekken”; de tijdconstante is derhalve Rg2-Ci. Aan het
rooster van de buis II ontstaat zodoende een exponentieel verlopende span
ning, welke zich naar nul volt beweegt; al de tijd, dat de buis II dicht blijft
(de negatieve roosterspanning groter is dan de afknijpspanning van de buis)
zal de anodespanning van de buis II hoog zijn en die van buis I laag.
De ontlading van de condensator Cx gaat nu zover door, dat de rooster
spanning van de buis II de „afknijpwaarde” bereikt heeft; er gaat nu anodestroom vloeien in deze buis. De anodespanning hiervan begint te dalen;
deze daling wordt via C2 overgebracht naar het rooster van de buis I; deze
buis gaat nu minder geleiden, de anodespanning van I stijgt (tijdstip t2),
58

1
deze stijging zal de roosterspanning van de buis II snel in positieve richting
doen toenemen en na zeer korte tijd zijn de rollen juist omgedraaid; de buis I
is hierbij afgeknepen, de buis II geleidend. De tijdsduur van deze periode
(van t2 naar t3) wordt nu bepaald door de tijdconstante Rj(2'Ci: zijn de
tijdconstanten (en de overige weerstanden) gelijk, dan zal een symmetrische
rechthoekspanning of een vierkantsgolf verkregen worden.
De synchronisatie-spanning kan nu op drie manieren aan de schakeling wor
den toegevoerd, n.1. aan de anode, het rooster of de katode (waarbij een
kleine katodeweerstand is aangebracht); het synchroniseren berust steeds op
het „superponeren” van de synchronisatiespanning op de terugloop van de
roosterspanning (zie ook fig. 21c). Bij het naderen van de afknijpspanning
wordt even een positieve impuls of een positief gaand deel van het waar te
nemen verschijnsel op de roosterspanning gebracht; deze schiet „door” de
afknijpspanning, waardoor de schakeling omklapt en een nieuwe periode
wordt ingeleid.

—u-

*0'

4,

#

+300V
"omilagpunt“

/ t+mn

Rg2
CT~)

/

--HM

(-200)0

l)"

U9>

4*

sjgr*3ttp. op ntg. rxxfitersp.
gnuperponterd

V2

r&iic

Een verbetering van de schakeling van fig. 21a) wordt bereikt in fig. 21b)
waarbij de roosterweerstanden niet naar aarde doch naar de voedingsspanning
worden gebracht. De koppelcondensator zal zich in de negatieve periode niet
naar aarde doch naar de voedingsspanning willen ontladen; de ontlaadkromme is bij het doorsnijden van de afknijpspanning nog vrijwel recht, in
plaats van sterk gebogen zoals in fig. 21a). Het gevolg hiervan is dat de
doorsnijding met de afknijplijn veel steiler geschiedt, zodat de impulsduur
beter vast ligt. Indien deze roosterweerstand 1 megohm (106 ohm) bedraagt,
de maximale negatieve spanning —200 V en de voedingsspanning 300 V,
dan zal de ontlaadstroom bij het begin van de periode (200 -f- 300)/106 A of
0,5 mA zijn; met deze stroom ontlaadt de condensator Cx zich. Indien de
spanning aan de rechterzijde van de condensator Cx zover gestegen is dat
de afknijpspanning van de buis II bereikt is (bij een voedingsspanning van
300 V en een versterkingsfactor van 50 zal deze afknijpspanning ca. 300/50 =
—6V bedragen), klapt de schakeling om.
Een derde mogelijkheid, die in pricipe met de tweede schakeling overeenstemt,
is in fig. 21c) weergegeven; hierbij zijn de (ontlaad)weerstanden over de
condensatoren geplaatst. Indien de buis I geleidend wordt, zal de anodespanning plotseling dalen tot -f 100 V; de daling van 200 V zal weer via Cx
overgebracht worden naar de buis II, waarbij het rooster weer op een negatieve
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spanning van 200 V komt. De condensator Cx ontlaadt vanaf een beginwaarde van 300 V spanningsverschil tot een waarde van 100 V (de spanning
aan de anode van de buis 1). Zodra de spanning Ug2 gelijk geworden is
aan de afknijpspanning, slaat de schakeling om en herhaalt het verschijnsel
zich aan de andere buis.
Bij de toepassing van de multivibrator in vrij lopende schakelingen worden
de tijdconstanten sterk ongelijk gekozen, ten einde een korte terugslag te
verkrijgen; deze terugslag moet zo lang duren, dat al de overige elementen
(de condensatoren e.d.) de gelegenheid krijgen in de aanvangstoestand terug
te keren, doch beslist niet langer. In fig. 21b) is een dergelijke sterk asym
metrische impulsvorm weergegeven.
+30DV

fa

I
I
I

Dv*
i

y2 .
i
i

SÏNC.

|)v
I

//
P

7/7/7 +300V

:

Fig.21d

'/ U»

yf///7'■+100V
+300V

/

7
7
7

7/7

U*2-

v/77 +100V

______ ________ ___________ 0

____ -------------------------uc0
7777
met diode

7*
7

/

Fig. 21e

-"9o

ronder
diode

N swc.

De mono-stabiele multivibrator, die weer in een a-stabiele over kan gaan,
is echter van meer belang; het principe hiervan is in fig. 2ld) weergegeven.
Deze schakeling komt geheel overeen met die van fig. 21a) met uitzondering
van het rooster van de buis I, dat nu aan een negatieve spanning is gelegd;
het rooster van de buis II kan volgens een der getekende methoden worden
verbonden.
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In rust is de buis I afgeknepen en de buis II geleidend; wordt het rooster
van de buis I onder invloed van een positieve spanning, afkomstig van het
te observeren signaal, boven de afknijpspanning gebracht, dan zal de anodespanning van buis I dalen; deze daling wordt via de koppelcondensator C1
overgebracht naar het rooster van buis II; deze buis zal nu minder anodestroom gaan voeren, de anodespanning hiervan stijgt. Deze stijging wordt
via C2 weer overgebracht naar het eerste rooster; de buis I gaat weer verder
open en na zeer korte tijd is buis I geleidend en buis II afgeknepen.
Ondertussen zal de condensator C± zich gaan ontladen; de grote negatieve
roosterspanning van de buis II neemt af totdat het punt weer bereikt is,
waarbij de buis II gaat geleiden; nu verloopt het spel weer andersom, zodat
zeer snel de rusttoestand wordt bereikt, waarbij de buis I is afgeknepen en
de buis II geleidend. De schakeling moet nu zeer snel bereid zijn om een
tweede zaagtand te kunnen produceren; de roosterspanning van de buis I
moet zo snel mogelijk naar de ingestelde waarde op de potentiometer terug-+300V
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keren, daar anders de positieve sleutelspanning veel te groot zou worden.
Ten einde dit te bereiken, is de niveau-diode D aangebracht; wordt de nega
tieve spanning aan het rooster groter dan de ingestelde waarde op de potentio61

meter, dan gaat de diode geleiden, waardoor de spanning snel naar de uit
eindelijke waarde toegaat.
De tijdsduur van de zaagtandspannig wordt bepaald door de tijdconstante
C1Rg2; de condensator C2 heeft alleen tot doel de buis I tijdens de werkzame
periode open te houden. Daar een grote condensator veel ruimte inneemt en
de impulsvorm nadelig beïnvloedt, kan C2 beter door een weerstand worden
vervangen; in de schakeling van fig. 21 f) is een en ander weergegeven. Er
is nu gelijkstroomkoppeling van de eerste buis met de tweede; in rust is de
buis I weer afgeknepen, daar de anodespanning van de buis II relatief laag
is (bijvoorbeeld + 100 V). Wordt de buis I nu weer geleidend gemaakt door
een positieve spanning (of de buis II afgeknepen door een negatieve span
ning) dan volgt weer de gebruikelijke cyclus; door de stijging van de anode
spanning van II wordt de buis I geleidend; de roosterspanning komt iets
boven aardpotentiaal uit, zodat er roosterstroom in buis I vloeit. Aan het
einde van de cyclus (waarvan de tijdsduur weer door R^-^) bepaald wordt)
zal de anodespanning van de buis I weer snel dalen, waardoor de buis I
wordt afgeknepen. De (kleine) condensator C^ over R* dient alleen maar
om het overschakelen van de ene op de andere toestand te versnellen; als
gevolg van de parasitaire capaciteiten van de buis I zou anders het over
schakelen, wat via Rg zou moeten plaats vinden, te lang duren.
De mono-stabiele multivibrator van fig. 2lf) is vrijwel ideaal voor het ge
stelde doel; het enige bezwaar is nog, dat een aparte negatieve roosterspanningsbron aanwezig moet zijn, wat bij een eenvoudige oscillograaf minder
gewenst is. Het ligt hierbij voor de hand, in plaats van een negatieve rooster
spanning, een positieve katodespanning aan te leggen; in fig. 21g) is dit
weergegeven. In rust is de buis I afgeknepen door de grote positieve katode
spanning over Rk, welke bijvoorbeeld +43 V bedraagt. De buis II is weer
geleidend; tussen rooster en katode loopt weer roosterstroom, zodat de posi
tieve roosterspanning Ug2 iets meer dan +43 V bedraagt. Het rooster van
buis I is gelijkspannings-gekoppeld met de anode van buis II; aangezien de
positieve roosterspanning van deze buis slechts +28 V bedraagt, zal deze buis
afgeknepen zijn door een negatieve spanning van 43—28 = 15 V.
Bij ontvangst van een positieve spanning op het rooster van buis I zal deze
geleidend worden; de buis II zal nu op zijn beurt afgeknepen worden, waar
door de anodespanning van buis II stijgt nagenoeg tot de voedingsspanning.
Deze stijging wordt via CaRg overgebracht naar het rooster van buis I; deze
buis wordt nog meer geleidend enz.; de duur van de cyclus wordt weer be
paald door de tijdconstante Rg2-C2. De schakeling kan ook worden gestart
met behulp van een negatieve spanning aan de anode van buis I of een posi
tieve spanning aan de anode van de buis II; het aanleggen van de spanning
aan de anoden zal in het algemeen eenvoudiger zijn en minder ingrijpen in
de werking van de multivibrator.
Een variant, die iets eenvoudiger is, een wat minder goede impulsvorm
oplevert, doch als voordeel bezit, dat er een vrij rooster (buis I) aanwezig
is voor het aanleggen van de sleutelspanning en een vrije anode (buis II)
aanwezig is voor het afgeven van de impuls, is in fig. 21h) weergegeven.
Een belasting op deze anode zal weinig invloed op de werking van de schake62
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ling opleveren. In rust is weer buis I afgeknepen en buis II geleidend; de
katodespanning is hoog positief.
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Ontvangt de buis I nu weer een positieve sleutelspanning op het rooster,
dan zal de anodespanning dalen; deze daling wordt via Cx overgebracht op
het rooster van de buis II. Deze roosterspanning daalt en daarmede ook de
katodespanning; aanvankelijk gaan deze vrijwel gelijk op. Onder invloed
van de dalende katodespanning neemt de geleiding van de buis I weer toe;
de anodespaning daalt verder, de buis II wordt nog meer afgeknepen, de
katodespanning daalt nog meer, totdat de buis I geleidend en II afgeknepen is.
Ondertussen gaat de condensator Cx zich ontladen via Rg2 naar de -f300 V;
zodra het spanningsverschil tussen rooster en katode van buis II zo klein
geworden is dat buis II weer begint te geleiden, neemt de katodespanning
snel toe; de buis I wordt nu afgeknepen, de anodespanning van I stijgt snel,
zodat de buis II geleidend wordt en de buis I afgeknepen. Het eigenlijke
omschakelen gebeurt hier met behulp van de gemeenschappelijke, niet ont
koppelde katodeweerstand Rk. De buis I krijgt ook een positieve voorspanning
(ofschoon uiteraard kleiner dan die van buis II) daar anders de anodestroom
van buis I in geleidende toestand klein zou zijn; hierdoor zou ook de anodespanningsvariatie van buis I gering zijn, waardoor de periodeduur te kort
zou worden.
In eenvoudige zaagtandgeneratoren wordt de zaagtandspanning direct van het
rooster van de multivibrator betrokken; benut men hiervan een betrekkelijk
klein deel, dan zal deze voldoende lineair zijn, vooral, indien de betreffende
roosterlekweerstand naar de voedingsspanning wordt gebracht. In de schake
ling van fig. 21h) kan de laadcondensator direct over de anodeweerstand
Ra2 aangebracht worden; tijdens de duur van de periode zal de condensator
zich kunnen ontladen over Ra2, om aan het einde van de periode snel weer
opgeladen te worden.
In de hier weergegeven schakelingen zijn steeds trioden toegepast; hiervoor
kunnen ook pentoden of een combinatie van pentoden met trioden worden
toegepast.
Bij pentoden kan het schakelen weer tussen anoden en stuurroosters ge63

schieden, doch ook tussen de trioden, bestaande uit schermroosters, stuurrooster en katoden; de betreffende impulsen kunnen dan van de anoden
worden afgenomen, zonder dat de werking van het tijdsbepalende circuit
hierdoor wordt beïnvloed.
In de tot nu toe behandelde schakelingen wordt eerst een multivibrator toe
gepast, die de tijdsduur van de zaagtandspanning bepaalt, terwijl de hierna
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volgende zaagtandgenerator de amplitude van de zaagtand bepaalt; hierbij
moeten, bij het kiezen van een ander bereik van de tijdas, zowel de multi
vibrator als de zaagtandgenerator mede omgeschakeld worden. Dit vereist
een tamelijk gecompliceerd schakelmechanisme. In sommige schakelingen
zijn deze functies gecombineerd; bij de ontvangst van een sleutelspanning
zal eerst de multivibrator omslaan en de zaagtandgenerator zal hierdoor uit64
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lopen; indien deze een bepaalde spanningswaarde (benodigd voor de volle
uitsturing van het scherm) heeft bereikt, zal hierdoor de multivibrator weer
terugslaan naar de oorspronkelijke uitgangstoestand; er zijn zoveel variaties
in dit soort schakelingen mogelijk, dat zelfs een summiere behandeling hiervan in dit bestek niet mogelijk is. Vele van dit soort schakelingen, die met
een buis zijn opgezet, verliezen min of meer hun actualiteit door de snelle overgang naar transistoren, welke voor toepassing in een draagbaar, lichtgewicht
instrument vrijwel ideaal zijn.
In de fig. 22a) t/m g) zijn de overeenkomstige schakelingen van fig. 21 nu
met transistoren weergegeven; voor dergelijke schakelingen worden veelal
speciale schakeltransistoren toegepast met kleine eigencapaciteiten en hoge
afsnijfrequenties, terwijl deze tevens vrij hoge spanningen kunnen schakelen.
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Behalve voor het verschaffen van de schakelspanning aan de zaagtandgenerator is de multivibrator ook uitstekend geschikt voor het leveren van
de helderheidsimpuls (zie ook fig. 10) ; daar de multivibrator zowel positieve
als negatieve impulsen aflevert, bestaat er een grote vrijheid in het sturen
van de katodestraalbuis óf in de katode óf in het rooster (de Wehneltcilinder).
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HOOFDSTUK V
BEHANDELING VAN ENIGE VEEL TOEGEPASTE
TIJDASSCHAKELINGEN
In de eenvoudige oscillografen, die alleen vrij lopend en gesynchroniseerd ge
bruikt kunnen worden, worden twee typen veel toegepast, n.1. de Millertransitron en de multivibrator tijdasschakeling. De Miller-transitron is een
zaagtandoscillator, die gebaseerd is op de Miller-integrator (zie fig. 19b)
maar daarbij nog oscillerend is bovendien; in fig. 23a) is het principe van
deze schakeling weergegeven.
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Het grote verschil met de schakeling van fig. 19 is nu, dat er een extra terugkoppelingsweg is aangebracht in de vorm van een condensator C2 tussen
het remrooster g3 en het schermrooster g2; dank zij deze schakelwijze is het
mogelijk, dat de schakeling oscilleert. Dat de schakeling inderdaad tot een
multivibrator-schakeling is terug te brengen, is aan de hand van fig. 23b)
kkelijk te herkennen; hierbij is de pentode in twee delen gesplitst (I en
ê
II) waarbij ieder deel weer als triode fungeert. De terugkoppeling naar
beide helften vindt nu plaats via de condensator
en C2.
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De linker triodehelft bestaat uit de eigenlijke katode, het stuurrooster
en het schermrooster g2, dat hier als anode fungeert; de rechter triodehelft
bestaat uit een virtuele katode K2, die in feite door het schermrooster van
de linker triode wordt gevormd, het remrooster g3 en de anode A; de heenslag van de zaagtandoscillator wordt bepaald door de tijdconstant»'Rgl.Clt
de terugslag door tijdconstante Rk3 C.2. In fig. 23c) zijn de bijbehorende
spanningen uitgezet.
Stel, dat de buis juist nog afgeknepen was door een hoge negatieve spanning
op het remrooster; in fig. 23b) betekent dat, dat de linker triode geleidend is,
de rechter daarentegen afgeknepen; we bevinden ons in het punt a) in fig.
23c). Nu is de lading van C2 zodanig weggelekt, dat de buis juist begint te
geleiden; vóór die tijd vloeide er roosterstroom door de weerstand
en de
katode naar aarde. Zodra er nu weer stroom naar de anode (rechter buishelft)
gaat vloeien, zakt de anodespanning een paar volt (de „Miller-step”), waar
door het stuurrooster gx negatief wordt en de roosterstroom naar de katode
ophoudt; dezelfde stroom zal nu in de condensator Cx gaan vloeien, waar
door de lineaire afname van de anodespanning volgt. In fig. 23c) zijn we
hierbij in het punt b aangeland.
In de tijd voor het punt a) (waarbij de anodestroom nul was) vloeide alle
katodestroom naar het schermrooster (buishelft I), zodat de schermroosterspanning laag was; onder invloed van de grote negatieve spanning op het
remrooster g3 werkte dit als keerrooster, waarbij vrijwel alle katodestroom
op het schermrooster terecht kwam. Onder invloed van de snel toenemende
remroosterspanning Ug3 neemt de schermroosterstroom sterk af, zodat de
schermroosterspanning omhoogschiet.
Van b) tot c) loopt de werkslag; hierbij daalt de anodespanning vrijwel
lineair. Komt nu de anodespanning onder een lage waarde (bijvoorbeeld
-f-50V), dan begint de schermroosterstroom toe te nemen en de scherm
roosterspanning te dalen (c); deze daling wordt via de condensator C2 over
gebracht naar het remrooster, dat daardoor meer negatief wordt. Onder invloed
van de afstotende werking van dit rooster gaan er steeds meer elektronen,
die „op reis” waren naar de anode, terug naar het schermrooster, waardoor
de schermroosterstroom nog meer toeneemt en de schermroosterspanning
nog meer daalt enz.; zeer snel is een toestand bereikt, waarbij de anodestroom
vrijwel nul geworden is en alle stroom naar het schermrooster gaat. Het
remrooster heeft nu een aanzienlijke negatieve spanning verkregen (punt c).
De anodespanning zal nu vrij snel naar de voedingsspanning toegaan, daar
de anodestroom vrijwel nul is; daar de stuurrooster-katoderuimte geleidend
is (en daardoor een lage weerstand vertegenwoordigt) zal de toename van de
anodespanning naar de voedingsspanning verlopen met de tijdconstante R*CX.
Intussen zal de grote negatieve lading aan de onder (rechter-) zij de van C2
weglekken via Rg3; dit gebeurt met de tijdconstante Rg3.C2; zodxa de nega
tieve remroosterspanning zodanig is verkleind, dat er weer anodestroom gaat
vloeien, zijn we in punt d aangeland, waarbij het proces weer in omgekeerde
richting verloopt. Dit is een uitermate bruikbare schakeling, welke een lineaire
zaagtandspanning over een groot bereik levert, zelf-oscillerend is en gemak
kelijk te synchroniseren met een negatieve spanning (of een negatieve
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periode van een wisselspanning) op het remrooster.
De regeling van de tijdsduur van de heenslag (en daarmede de herhalingsfrequentie) kan op verschillende wijzen geschieden; continue regeling (over
een bereik van ca. 1:10) is te bereiken door RBl regelbaar te maken (deze
mag niet te klein worden met het oog op de toelaatbare roosterstroom van
de buishelft I) en/of de spanning, waar Rgl naar toe gaat, regelbaar te maken
met een potentiometer P; een hoge positieve spanning geeft een korte heen
slag, een lage positieve spanning geeft een lange heenslag.
De „stappenregeling” geschiedt als regel door Cx te kiezen uit een reeks
waarden met een verhouding van 1:10 bijvoorbeeld; hierbij treedt echter
een kleine complicatie op. Zoals uit fig. 23c) blijkt, moet de tijdconstante
R*3C2 minstens zo groot zijn, dat de anodespanning met een tijdconstante
RaCj op de waarde van de voedingsspanning komt; anders zou de amplitude
van de zaagtand afhankelijk worden van de snelheid (periodeduur), wat
uiteraard ongewenst is; schakelen we Cx om, dan moet ook C2 medegeschakeld worden, zodat een standenschakelaar met minstens twee moedercontacten vereist is; dit zal in de praktijk echter nimmer bezwaar opleveren.
In fig. 23d) is een volledig uitgewerkte schakeling weergegeven, welke na
het voorafgaande weinig commentaar van node zal hebben. Vanaf het schermrooster wordt een negatieve onderdrukkingsimpuls naar het rooster van de
katodestraalbuis gevoerd, ten einde de terugslag te onderdrukken. De ampli
tude van deze zaagtandspanning is voldoende groot om een normale katode
straalbuis direct (derhalve asymmetrisch) af te buigen.
De multivribrator-zaagtandgenerator vertoont veel overeenkomst met de
schakelingen van fig. 21; het betreft hier een gewone multivibrator met
anode-koppeling, waarbij echter een der tijdconstanten niet door het roostercircuit, maar door het katode-circuit wordt bepaald; hierdoor wordt bereikt,
dat het omslagpunt alleen afhankelijk is van de bereikte spanning over het
oplaadcircuit, zodat, onafhankelijk van de ingeschakelde periode, steeds een
zelfde amplitude kan worden gehandhaafd.
In fig. 24 is het circuit Rk2-P-Ck het tijdbepalend circuit voor de heenslag;
fijnregeling vindt plaats met behulp van P, de grofregeling door omschakeling
van Ck.
Stel, dat de ontlading van C9 zodanig was voortgeschreden, dat de buis I
juist begon te geleiden (punt a); de anodespanning van I zal nu dalen, waar
door de buis II minder geleidend wordt; hierdoor stijgt de anodespanning
en zeer snel wordt I geleidend en is II afgeknepen (punt b). Daar de roosterkatodespanning van de buis II in geleidende toestand vrijwel nul is (er loopt
roosterstroom naar de katode) was de condensator Ck vrijwel tot de voedings
spanning opgeladen (I afgeknepen). In de heenslag gaat nu Ck zich ont
laden over de serieschakeling van Rk2 en P naar aarde; de katodespanning
daalt derhalve, totdat het spanningsverschil met het rooster II zo ldein ge
worden is, dat de buis II begint te geleiden (punt c); de anodespanning
daalt waardoor de buishelft I wordt afgeknepen en het rooster I een grote
negatieve lading verkrijgt. De condensator Ck wordt nu via de rooster-katoderuimte van de buis II en de weerstand Ral snel opgeladen tot de voedings
spanning; zolang de buis I is afgeknepen, gebeurt er verder niets.
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Inmiddels echter gaat de condensator C2 zich weer naar aarde ontladen
via de weerstand Rgl; dit gaat zolang door, tot de buis I weer geleidend
wordt (punt e), waarna het spel weer in omgekeerde richting begint. De
tijdconstante Rgl.C2 bepaalt de tijd van de terugslag; deze moet zodanig
lang zijn, dat ook voor de grootste waarde van Ck deze volledig tot de
voedingsspanning wordt opgeladen. De synchronisatie vindt plaats door het
aanleggen van een (negatieve) spanning aan de katode van buis I; zodra
deze helft omslaat wordt immers een nieuwe periode geïnitieerd.
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Het enige voordeel van deze schakeling is de eenvoud; de afgegeven zaagtandspanning is echter niet lineair, doch exponentieel, zodat slechts een
klein deel kan worden benut; er is steeds een horizontale versterker vereist.
De synchroniseerbaarheid is zeer matig, de impedantie van het synchronisatiecircuit is zeer laag; daar de capaciteit C2 niet meegeschakeld wordt, moet
dit circuit op de langste zaagtand worden berekend, waarbij Ck nog geheel
wordt opgeladen. Dit houdt echter tevens in, dat bij hogere frequenties de
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zaagtandspanning onnodig lang moet wachten aleer C2 ontladen is en een
begin met een nieuwe periode kan worden gemaakt.
Behalve deze twee grondtypen zijn er nog tal van andere schakelingen moge
lijk, waarvan de behandeling echter buiten het bestek van dit werk valt;
voor de meer professionele oscillografen treft men vaak een methode aan,
waarvan de werking volgens het blokschema van fig. 25 verloopt.
Hierbij wordt de synchronisatie-spanning (dit kan zijn óf het signaal zelf óf
een speciale impuls, welke aan het eigenlijke verschijnsel voorafgaat) aan een
multivibrator toegevoerd, welke, door het variëren van een drempelspanning,
a-stabiel (gesynchroniseerd) of mono-stabiel (gesleuteld) kan worden ge
maakt. Deze multivibrator levert een positieve impuls aan de hierna volgende
zaagtandgenerator, welke of een „Miller”-type of een „Bootstrap” kan zijn;
zodra de zaagtandamplitude de vereiste spanning heeft bereikt, gaat er een
impuls terug naar de multivibrator, welke hierdoor omslaat en de periode
beëindigt.
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HOOFDSTUK VI
DE VERSTERKERS
Een belangrijk onderdeel van de oscillograaf zijn de verticale en horizontale
versterkers; deze hebben tot taak het signaal (te observeren signaal, resp.
de zaagtandspanning) tot de juiste waarde te versterken. Deze versterkers
moeten aan de volgende eisen voldoen:
a) De bandbreedte moet voldoende groot zijn om de vorm van het signaal
natuurgetrouw over te kunnen dragen.
b) De gevoeligheid moet toereikend zijn om het signaal voldoende groot
te kunnen waarnemen.
c) De uitsturing moet toereikend zijn om het oppervlak van het scherm geheel
uit te kunnen sturen.
d) Ten einde een voldoend natuurgetrouwe weergave te kunnen verkrijgen
dient de versterker lineair te zijn, m.a.w. bij een bepaalde toename van
het ingangssignaal (bijvoorbeeld met 20%) dient het uitgangssignaal in
gelijke mate te stijgen.
e) De ingangsweerstand dient zo hoog mogelijk en de ingangscapaciteit
dient zo gering mogelijk te zijn, ten einde de te meten spanningen niet
onnodig te belasten.
a) De benodigde brandbreedte hangt ten nauwste samen met het doel, waar
voor de oscillograaf moet worden gebruikt; voor een oscillograaf voor audiofrequente doeleinden zal een bandbreedte van ca. 100 kHz toereikend zijn
(ofschoon een grotere bandbreedte wel gewenst is), terwijl voor televisie en
radardoeleinden resp. 7 en 15 MHz gewenst zijn. Voor speciale doeleinden
(research, laboratoriumwerk e.d.) zijn nog veel grotere bandbreedten vereist,
tot 1000 MHz toe! Voor andere doeleinden (trillingopnemers e.d.) zijn band
breedten van enkele tientallen kHz toereikend.
Onder de bandbreedte in het algemeen wordt verstaan het frequentiegebied,
waartussen de versterking is gedaald tot het 0,7e (W2) deel van die *n ^et
middengebied (zie ook „Het Ontwerpen van Versterkers” hfdst. 1.6). Hierbij
onderscheiden we de laagste frequentie, waar de versterking tot —3 dB (0,7e
deel) is afgenomen (de „onderste” grensfrequentie) en de hoogste frequentie
(de „bovenste” grensfrequentie), waarbij dit eveneens het geval is; het ver
schil tussen beide frequenties stelt de bandbreedte voor. Daar de onderste
frequentie als regel zeer laag ligt (tussen 0 en 10 Hz) zal de bandbreedte
in de praktijk gelijk zijn aan de hoogste grens- of afsnij frequentie.
Gezien de grote bezwaren die aan „wisselstroom” versterkers voor zeer lage
frequenties kleven bestaat de neiging bij alle moderne oscillografen de ver
sterkers als gelijkspannings-versterkers uit te voeren; hierbij wordt een
eventueel aanwezige gelijkspanning aan de ingang ook medeversterkt tot
aan de afbuigplaten. Voor normale doeleinden zal een onderste grens
frequentie kleiner dan 10 Hz (bij voorkeur 0 Hz) toereikend zijn; voor spe
ciale doeleinden (trillingsopnemers, elektro-cardiografen e.d.) is een lagere
afsnijfrequentie gewenst; ook hier biedt gelijkspanningskoppeling grote voor
delen.
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b) Ook zal de vereiste gevoeligheid in sterke mate afhangen van het gebruiksdoel van de oscillograaf; voor normale doeleinden (gelijkspanningskoppeling)
zal een gevoeligheid van 10 mV top/top toereikend zijn voor vrijwel alle
metingen. Voor speciale doeleinden zijn weer grote gevoeligheden, bijvoor
beeld 1 mV tt en minder, vereist.
c) De vereiste spanning om de katodestraalbuis geheel uit te sturen zal als
regel liggen tussen de 100 en 300 V tt, al naar gelang de schermdiameter,
de constructie, de versnellingsspanningen e.d. In dit gebied mag de afbuigspanning generlei vervorming vertonen (zie ook „Het Ontwerpen van Ver
sterkers” hfdst. I en „Versterkers met Transistoren” hfdst. VIII.3) ; dit vereist
vaak een (onhandig) hoge voedingsspanning van de versterkers. Ten einde
dit bezwaar te ontgaan worden zeer vaak dubbelbuizen (dubbele trioden of
pentoden) in balans toegepast volgens fig. 5, waarbij voor een bepaalde
voedingsspanning vrijwel de dubbele uitsturing wordt bereikt, waarbij boven
dien de uitgaande spanning ten opzichte van aarde is gebalanceerd. Bij toe
passing van niet-ontkoppelde katodeweerstanden wordt een grote tegen
koppeling bereikt, waardoor de bandbreedte toeneemt en de vervorming van
het uitgangssignaal afneemt. Ook is de „drift” (het verschuiven van de tijdas
als gevolg van de gelijkspanningskoppeling) bij twee systemen in één ballon
altijd gunstiger; voor gelijkspanningsversterkers kan vrijwel uitsluitend van
balansversterkers gebruik worden gemaakt.
d) Deze lineariteits-eis houdt in, dat alle trappen voldoende ruim bemeten
moeten zijn ten einde de ingangsspanning vormgetrouw te kunnen versterken;
de trappen moeten in het midden van het lineaire gebied worden ingesteld
om voldoende uitsturingsmogelijkheden naar de negatieve en naar de posi
tieve zijde te hebben (zie ook „Het Ontwerpen van Versterkers” hfdst. I
en „Versterkers met Transistoren” hfdst. VIII.3). Een machtig hulpmiddel
voor het verkrijgen van een goede lineariteit is de toepassing van tegenkoppeling, waarvan fig. 5d) in wezen een voorbeeld is (Zie „Het Ontwerpen van
Versterkers” hfdst. II en „Versterkers met Transistoren” hfdst. IX).
e) Als minimum eis geldt in het algemeen een ingangsweerstand van ten
minste 1 megohm (hoe groter, hoe beter) en een ingangscapaciteit van ten
hoogste 50 pF (hoe minder, hoe beter).
Al de bovenstaande punten zijn in wezen alleen maar goed te realiseren door
de toepassing van tegenkoppeling waarvan, vooral in de „betere” soorten
oscillografen, in ruime mate gebruik wordt gemaakt.
Aan de ingang van de versterker wordt vaak een katode- (resp. emissor-)
volger toegepast vanwege de zeer hoge ingangsweerstand en de lage ingangscapaciteit; beide zijn zo gunstig vanwege de 100% tegenkoppeling in de
katode- (emissor-) volger (zie „Het Ontwerpen van Versterkers” hfdst. II
en VI en „Versterkers met Transistoren” hfdst. IX-3.2.). Deze is zodanig
ingesteld, dat zowel in positieve als in negatieve richting een grote uitsturing
kan worden verkregen (enkele tientallen volt) ; hierachter kan nu een stappenverzwakker komen, welke de gevoeligheid in stappen van 1:10 regelt (zie
ook „Het Ontwerpen van Versterkers” hfdst. III.8) en vaak nog een potentiometer P voor de continue regeling (zie fig. 26a).
De uitgangsweerstand van de katodevolger is laag, zodat ook de stappen72

schakelaar laagohmig kan worden uitgevoerd, waardoor compensatie van de
parasitaire capaciteiten niet steeds noodzakelijk is. In de gecalibreerde stand
van de versterker dient de potentiometer op maximum te staan, waarbij de
verzwakking alleen afhangt van de geijkte verzwakker R, t/m R... Een voor
deel van deze schakeling is ook nog, dat verbranden van de geijkte verzwakker
R bij overbelasting van de ingang niet mogelijk is.
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In vele gevallen bevindt zich de stappenverzwakker direct aan de ingang van
de oscillograaf; hierbij is geen gevaar voor oversturing van de ingangshuis
aanwezig, wel echter voor die van de (kostbare) verzwakker (fig. 26b). Daar
deze verzwakker hoogohmig is (enkele megohm) moet er nu wel een com
pensatie zijn voor de parasitaire capaciteiten; deze compensatie-condensatoren
zijn met C±-C2 enz. aangegeven.
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Het doel van deze compensatie-condensatoren („trimmers") is het verkrijgen
van een natuurgetrouwe overdracht naar de versterker bij iedere stand van de
stappenschakelaar; door de steeds aanwezige ingangscapaciteit zou de weer
gave van de hogere frequenties in het gedrang kunnen komen. In fig. 26c)
is deze compensatie in detail aangegeven; zodra wordt voldaan aan de voor
waarde dat RjC^ = R2C2, wordt een getrouwe overdracht bereikt, waarbij
de verzwakking gelijk is aan
+ ^2) ï m fig- 26c) 1S tevens het effect
van onder- resp. overcompensatie van Cx aangegeven op de weergave van een
rechthoekspanning.
Vaak dient op enige afstand van de oscillograaf te worden gemeten, terwijl
de verbinding met de oscillograaf vaak wordt afgeschermd om het oppikken
van ongewenste signalen tegen te gaan; deze kabelcapaciteit is echter als regel
ontoelaatbaar voor de te meten schakeling. Ten einde de invloed van de kabel(en ingangs-)gevoe!igheid te verminderen, wordt vaak een meetstift
(„probe”) gebruikt volgens fig. 26d) welke een verzwakking geeft van bijv.
1 : 10. In de eenvoudigste vorm bestaat deze meetstift uit een serieweerstand
R2 met daaroverheen een trimmer Cx; indien nu de ingangsweerstand R2
van de oscillograaf 1 megohm bedraagt, de ingangscapaciteit Cj 50 pF en de
kabelcapaciteit C2 eveneens 50 pF, zal nu de ingangsweerstand 10 megohm
en de ingangscapaciteit 10 pF bedragen, een aanzienlijke verbetering derhalve.
Ten einde een zeer hoge ingangsimpedantie te bereiken, wordt ook wel een
speciale meetkop met een ingebouwde katodevolger geleverd, welke via de
kabel wordt gevoed, terwijl de uitgangsspanning van de katodevolger via
dezelfde kabel naar de ingang van de oscillograaf wordt gevoerd.
In de versterkers wordt vrijwel uitsluitend weerstandskoppeling toegepast,
daar alleen hiermede de vereiste bandbreedte en lineariteit kunnen worden
verkregen; met de normale dubbeltrioden kunnen bandbreedten tot ca. 100
kHz worden verkregen. Bij toepassing van steile dubbeltrioden, eventueel
aangevuld met frequentiecompensatie, kunnen bandbreedten van 5-10 MHz
verkregen worden; bij toepassing van (dubbel) pentoden zonder compensatie
tot ca. 5 MHz, met compensaties tot ca. 50 MHz.
Ook in transistorversterkers wordt uitsluitend weerstandskoppeling toegepast;
vooral dank zij de transistorisatie van televisie-ontvangers zijn er nu transistoren verkrijgbaar, welke een zeer hoge afsnij frequentie met een hoge uit
gangsspanning combineren, zodat brede-band versterkers met transistoren
geen probleem vormen; als gevolg van de geringe warmte-ontwikkeling van
transistoren zijn deze zelfs stabieler dan met buizenschakelingen!
Een heel eenvoudige, weinig kostbare en effectieve compensatie is de katode(emissor-) tegenkoppeling, welke beschreven is in „Versterkers met Transis
toren” hfdst. XI.2. voor transistorschakelingen; in buizenschakelingen kan
dezelfde methode met succes worden toegepast. Deze laatste is in fig. 27
aangegeven.
De totale capaciteit aan de anode bestaat uit de som van de anodecapaciteit
(Ca), de bedradingscapaciteit (Cb) en de ingangscapaciteit (Q) van de
volgende buis; de totale capaciteitswaarde kan bijvoorbeeld 30 pF bedragen.
Indien we nu over de katode-weerstand Rk een capaciteit Ck aanbrengen,
zodanig dat voldaan wordt aan de voorwaarde dat RkCk = R (Ca-f-Cb-f-Ci),
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dan wordt een vlakke frequentie-karakteristiek verkregen, waarvan de band
breedte evenveel malen groter geworden is al de versterking is afgenomen.
Indien de steilheid van de buis 10 mA/V bedraagt en de anodeweerstand
5000 ohm, zal de versterking vrijwel gelijk zijn aan 5.10 = 50-voudig. Indien
nu Rk gelijk ware aan 400 ohm, zou de versterking bij een niet-ontkoppelde
katode-weerstand afnemen met (l+S.Rk) zodat er nu 50/(1 + 0,4.10)= 10voudig overblijft. Bij een totale anodecapaciteit van 30 pF moet de katodecondensator Ck nu gelijk worden aan (5000.30)/400 = 375 pF; hierdoor is de
bandbreedte met een factor 5 toegenomen (van 1,05 MHz naar 5,25 MHz,
een aanzienlijke winst derhalve).
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In fig. 27b) zijn de frequentie-karakteristieken zonder (ABC) en met (DCE)
compensatie aangegeven; als regel zullen alle maatregelen voor het verkrijgen
van een grote bandbreedte ten koste gaan van de trapversterking, zodat meer
trappen vereist zijn. Een groter probleem is echter meestal het combineren
met een voldoende grote uitsturing en een grote bandbreedte; vaak dient een
compromis te worden getroffen. Door toepassing van moderne buizen en
transistoren is echter vrijwel steeds een bevredigende oplossing te vinden.
Gezien het enorme aantal frequentie-compensatie methoden is het in het korte
bestek van dit werk niet mogelijk hierop verder in te gaan.
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DEEL 2 HET WAARNEMEN EN METEN VAN DE TE OBSERVEREN
SIGNALEN MET BEHULP VAN DE OSCILLOGRAAF
HOOFDSTUK VII
ELEMENTAIRE METINGEN
Onder elementaire metingen verstaan wij het meten van elementaire groot
heden met behulp van de oscillograaf, zoals spanningen, stromen, frequentie,
faze e.d.; nu zal een oscillograaf slechts bij uitzondering speciaal voor deze
doeleinden gebruikt worden (daar er als regel meer nauwkeurige instrumenten
voor deze speciale doeleinden beschikbaar zijn) doch het zal zeer nuttig zijn,
indien deze grootheden tijdens het waarnemen kunnen worden gemeten; voor
grillige spanningsvormen is meting met de oscillograaf de meest betrouwbare
methode.
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In fig. 28 zijn de instelorganen van een eenvoudige oscillograaf weergegeven;
deze zullen na het voorafgaande wel zonder meer duidelijk zijn. Bij de meer
gecompliceerde oscillograaf zijn er nog tal van andere mogelijkheden, zoals
een keuzemogelijkheid voor de tijdasschakeling, welke óf vrijlopend-gesynchroniseerd óf gesleuteld kan worden gebruikt, een keuzeschakelaar voor een
gelijkspanningsversterker met een gemiddelde gevoeligheid of een wisselspanningsversterker met een hoge gevoeligheid, een ingebouwde calibratieschakeling, waarmede de afbuiggevoeligheid van de oscillograaf nauwkeurig
te ijken is, een vergrotingsmogelijkheid van de tijdas met een factor 5 of 10,
een nauwkeurig geijkte tijdasschakeling, een astigmatismeregeling, kortom een
welhaast onbeperkt aantal mogelijkheden. De meest geperfectioneerde oscillografen bieden de mogelijkheid losse inschuifunits voor diverse doeleinden toe
te passen, waardoor de gebruiksmogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn.
VII. 1. Gelijkspannings- resp. stroommetingen
Het voordeel van de oscillograaf voor dit soort metingen is de hoge ingangsweerstand hiervan, welke liggen kan tussen 1 en 10 megohm; het te meten
circuit wordt vrijwel niet belast.
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De gelijkspanningsmeting berust eenvoudig op de meting van de verticale
verplaatsing van de katodestraal; aanvankelijk wordt deze stip zorgvuldig
gecentreerd (zie ook fig. 5e). Op het scherm (bij moderne buizen zelfs aan
de binnenzijde van het scherm, dus in de buis zelf) bevindt zich een schaal
verdeling, welke direct in mm is geijkt.
Is de oscillograaf met gelijkspanningsversterkers uitgerust, dan is de zaak erg
eenvoudig; de verticale verzwakker wordt op de juiste schaalwaarde ingesteld
(bijvoorbeeld 1 V/cm), de tijdbasis kan hierbij uitgeschakeld worden (zodat
maar een punt zichtbaar is) en de stip in het midden ingesteld. Na het
aanleggen van de gelijkspanning wordt de verplaatsing gemeten (bijvoorbeeld
26 mm) zodat de spanningswaarde 2,6 V bedraagt. Wenst men de hoogste
nauwkeurigheid te bereiken, dan kan de afbuiggevoeligheid met behulp van
een gelijkspaning eerst worden geijkt.
Indien de oscillograaf niet met gelijkspanningsversterkers uitgerust is, kan de
gelijkspanning vaak worden gemeten door deze direct aan de afbuigplaten
te leggen; hiervoor zijn soms speciale doorverbindingsstripjes aan de achter
zijde aan wezig. De gevoeligheid van dit systeem is niet erg hoog (bijvoor
beeld 25 V/cm) doch, indien de afbuigplaat geheel kan worden vrijgemaakt
van de rest van het systeem, zal de ingangsweerstand vrijwel oneindig hoog
zijn, zodat deze meting zeer geschikt is in schakelingen, waarbij de belasting
slechts uitermate gering mag zijn.
Het meten van een gelijkstroom zal als regel geschieden door de spanningsval
over een weerstand te meten; hiervoor zal een gevoelige gelijkspanningsversterker aanwezig moeten zijn daar de spanningsval niet te hoog (als regel
minder dan 100 mV) mag worden. Een andere mogelijkheid is ook nog het
omzetten van de gelijkspanning resp. stroom in een wissel- of blokspanning
met behulp van omzetters („Choppers”, Hall-vermenigvuldigers e.d.) en de
meting van deze spanningen op de oscillograaf.
Een groot voordeel van de aanwezigheid van de gelijkspanningsversterkers
is ook nog, dat de afbuiggevoeligheid met een gelijkspanning( waarvan de
waarde zeer nauwkeurig met behulp van een draaispoelinstrument kan worden
bepaald) geijkt kan worden; deze ijking kan dan ook voor wisselspanningen,
impulsen e.d. worden gebruikt.
VII.2. Het zichtbaar maken en meten van wisselspanningen, impulsen e.d.
In vele gevallen wordt de oscillograaf gebruikt voor het zichtbaar maken van
(wissel) spanningen en stromen, waarbij dan tevens verschillende waarden
gemeten kunnen worden.
Bij het zichtbaar maken van een sinusvormige wisselspanning wordt allereerst
de grofregeling van het tijdasbereik op de juiste waarde ingesteld; hierbij
moet men bedenken dat, hoe langer de tijdasfrequentie is, hoe meer perioden
er zichbaar gemaakt worden. Is de te meten frequentie 50 Hz (lichtnet) en
bedraagt de tijdasfrequentie 25 Hz (of 40 milliseconde) dan worden er twee
perioden zichtbaar; normaal ligt dit aantal tussen 2 en 5.
De synchronisatie kan nu uit- of inwendig geschieden (zie ook fig. 11); bij
uitwendige synchronisatie dient de uitwendige spanning (welke normaliter
aan de klemmen verticaal staat) ook met de synchronisatie-klemmen verbon-
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den te worden, terwijl bij inwendige synchronisatie geen extra verbinding
nodig is; deze spanning komt dan van de verticale versterker.
De verticale gevoeligheid (versterking) wordt zodanig ingesteld, dat de
amplitude van de wisselspanning het beeld ca. 3/4 vult terwijl de horizontale
gevoeligheid (breedte van de tijdas) op vrijwel de gehele buisdiameter wordt
ingesteld.
Met de synchronisatie-instelling op nul wordt de tijdassnelheid (frequentie,
periodeduur) met behulp van de fijnregeling zodanig afgeregeld, dat het
vereiste aantal perioden zichtbaar wordt; hierbij zal het beeld niet stil blijven
staan, doch steeds iets lopen, daar de tijdasfrequentie nooit geheel synchroon
kan zijn met die van het uitwendig signaal. Wordt nu de synchronisatiepotentiometer verder opgedraaid, dan zal het beeld plotseling pakken, het
blijft stilstaan (zie ook fig. 14c). Het is niet gewenst deze potentiometer
hoger op te draaien dan noodzakelijk, daar anders de tijdaslengte ineen
kan krimpen daar de synchronisatie te vroeg pakt zodat slechts twee in plaats
van drie perioden zichtbaar worden (zie fig. 29).
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Voor een goede synchronisatie is het gewenst, de tijdasfrequentie steeds iets
te laag te stellen; het beeld loopt naar rechts, daar de tijdas normaliter links
begint. De reden hiervan is dat de synchronisatie steeds de periodeduur iets
bekort, doch nimmer verlengt.
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Het bovenstaande geldt bij een gesynchroniseerde tijdas; bij een gesleutelde
tijdas wordt de tijdsduur van de periode op de gewenste waarde ingesteld
(bij twee perioden van 50 Hz is dit 2.20 = 40 milliseconde), terwijl de
triggergevoeligheid langzaam wordt opgedraaid tot de tijdas start; vóór die
tijd blijft deze geheel links. Bij de meeste moderne oscillografen is deze
tijdas automatisch, hetgeen wil zeggen, dat over een groot bereik van de
frequentie van het aangelegde signaal- of over de tijdsduur van de tijdas
generlei naregeling van de triggergevoelheid noodzakelijk is.
De maximale waarde van de aldus zichtbaar gemaakte wisselspanning kan
weer worden gemeten door de „top-top” afstand te meten in mm; deze
waarde is twee maal de maximale waarde van de wisselspanning. Is deze
waarde bijvoorbeeld 78 mm en bedraagt de afbuiggevoeligheid 1 V/cm, dan
is de gemeten piekspanning 78/2 = 39 V; de effectieve waarde zal dan
39/-\/2 = 27,6 V bedragen. Uiteraard geldt dit uitsluitend voor zuiver sinus
vormige wisselspanningen.
De „top-top” waarde kan ook zonder tijdas worden gemeten, waardoor alleen
een verticale streep ontstaat; horizontaal is dan geen afwijking. De lengte
van de streep is dan weer een maatstaaf van de „top-top” waarde van de
wisselspanning (fig. 29b).
Indien er geen nauwkeurige ijking van de verticale gevoeligheid aanwezig
is, dan kan dit bij een bepaalde stand van de verticale verzwakker geschieden
door het aanleggen van een bekende wisselspanning aan de verticale ingang
en het opmeten van de afwijking op het scherm; indien bij een aangelegde
wisselspanning van 10 V eff, de uitwijking 28 mm bedraagt (top/top) dan
zal de afbuiggevoeligheid bij deze stand 10.-y/2 Vmax bij 28 mm afbuiging
bedragen of 1 V t/t per mm deflectie. In de praktijk wordt de verticale ver
zwakker zodanig ingesteld, dat een ronde waarde (1 mV/cm, 10 mV/cm e.d.)
wordt bereikt.
Geheel eenzelfde methode kan worden toegepast bij het zichtbaar maken
van vierkantsgolven, zaagtandspanningen e.d. (fig. 29c); bij gebruik van een
gesynchroniseerde tijdas zal minstens één volledige periode zichtbaar gemaakt
moeten worden; minder is niet mogelijk, daar dan de verschillende delen
door elkaar lopen. Wil men een deel van deze vierkantsgolf in detail bezien,
dan is het vaak mogelijk, de tijdas uit te rekken tot 5 x of 10 x de normale
waarde; door het gebruik maken van de horizontale verschuiving kan ieder
punt weer teruggehaald worden zodat de details beter zichtbaar worden.
Ook in verticale richting kan het beeld meestal aanzienlijk overstuurd worden;
hierbij wordt de versterking zodanig opgevoerd, dat de toppen buiten het
beeld zouden vallen. Nu gaat men het beeld met behulp van de horizontale
verschuiving weer terughalen, zodat de toppen weer in detail bezien kunnen
worden.
Voor het zichtbaar maken van impulsen (zie ook fig. 7a) is een gesleutelde
tijdas een vereiste; zoals bekend start hierbij de tijdas steeds opnieuw bij
het ontvangen van een impuls. De tijdsduur van de tijdas en de herhalingsfrequentie zijn zodoende binnen wijde grenzen onafhankelijk. De gesleutelde
tijdas kan óf met het verschijnsel zelf óf met een speciale sleutelimpuls gestart
worden; in fig. 29d) is deze zichtbaar gemaakt. Bedraagt de impulsduur
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bijvoorbeeld 10 g.s en wensen wij deze op de helft van de tijdas te zien,
dan dient de tijdasduur op 20 fxs ingesteld te worden.
Meestal is er nog een keuzeschakelaar voor negatieve of positieve impulsen;
zou n.1. de tijdasspanning alleen uitgaan bij het ontvangen van een positieve
impuls (flank) dan zou deze bij ontvangst van een negatieve impuls op de
achterflank starten, zodat de eigenlijke impuls nooit zichtbaar was.
Vaak is er een afzonderlijke sleutel- (trigger-) impuls beschikbaar, welke
iets vooruitloopt bij het eigenlijke verschijnsel; de tijdas staat iets eerder dan
het beginpunt van het eigenlijke verschijnsel, zodat het steile voorfront goed
zichtbaar wordt. De tijdsduur van dergelijke fronten of voorzijden van korte
impulsen is nl. vaak zo kort (dikwijls onderdelen van microseconden) dat
het front al voorbij is alvorens de tijdas (die steeds iets nakomt) gestart is;
dit front, dat voor vele metingen zeer belangrijk is, zou zodoende nooit
zichtbaar worden.
Eenzelfde moeilijkheid zouden we krijgen, indien er geen afzonderlijke voorloop-impuls beschikbaar zou zijn; starten we de tijdas vanaf het voorfront
zelf, dan zou de tijdas steeds te laat komen; een methode, om toch het front
zichtbaar te maken, is in fig. 29e) aangegeven. Hierbij wordt de impuls via
een vertragings-lijntje (vertraging ca. 0,2 g.s) naar de verticale versterker
gelegd, terwijl deze direct naar de tijdasschakeling gaat; zodoende krijgt de
tijdasgenerator de kans op snelheid te komen, alvorens de eigenlijke impuls
komt. Dergelijke mogelijkheden bestaan uitsluitend bij de gesleutelde tijdas
schakeling.
De spanningmeting van de vierkantsgolf volgens fig. 29c) kan weer op geheel
identieke wijze als de spanningmeting van de wisselspanning geschieden;
ook hier kan van de top/top waarde gesproken worden; de verhouding tussen
effectieve en maximale waarden ligt bij vierkantsgolven en impulsen echter
geheel anders dan bij de sinusvormige wisselspanningen.
Behalve door meting van de amplitude op de buis zelf zijn er nog verscheidene
andere methoden om de grootte van de spanningen te bepalen; zo kunnen
de verschuivingspotentiometers direct in spanningswaarden geijkt zijn. Hier
bij wordt de top omlaaggeschoven, totdat deze samenvalt met de middenlijn;
de stand van de verschuivingspotentiometer is dan een maatstaf voor de
spanningswaarde. Ook is het mogelijk met een gelijkspanningsvoltmeter direct
op de platen de verschuivingsspanning te meten, die voor een bepaalde af
wijking vereist is; verschuiven we de topwaarde weer tot de middenlijn, dan
is uit deze verschuivingsspanning de waarde van het signaal te verkrijgen.
Bij een impuls (c.q. vierkantsgolf) onderscheiden we verschillende waarden
n.1. de gemiddelde piekwaarde ug, de absolute piekwaarde upl; het overschot
is dan gelijk aan upl—ug. Aan de achterzijde van de impuls treedt een „undershoot” op, die hier met up2 wordt aangegeven. Het procentuele overschot is
(upl—ug) / Ug.100%; de „undershoot” is up2/ug.100%.
De voorzijde van zulk een impuls is (evenals de achterzijde) nooit oneindig
steil; er is steeds enige tijd vereist om tot de uiteindelijke impulswaarde te
komen. Men spreekt hier van de „stijgtijd” (als regel uitgedrukt in
(10-6
seconde), nano-seconde (10~9 seconde) of zelfs in pico-seconde (10-12$))
waaronder dan die tijd wordt verstaan die verloopt tussen 0,le en 0,9C deel
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van de gemiddelde piekwaarde uK. Met behulp van een nauwkeurig gecalibreerde tijdas is het mogelijk deze stijgtijd direct op het scherm af te lezen;
bedraagt de tijdassnelheid bijvoorbeeld 1 fxs/cm (10 /xs over het gehele beeld
van 10 cm) en is de gemeten stijgtijd 0,2 cm dan zal de stijgtijd ook 0,2 ^s
bedragen (200 ns).
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Bij meer uitgebreide oscillografen zijn er speciale voorzieningen, waarmede
een klein stukje van de tijdas over het gehele beeld kan worden uitgerekt;
met behulp van een zeer nauwkeurige potentiometer (,,Helipot”) kan nu
stukje voor stukje van de tijdas worden verschoven en de stijgtijd tot in onder
delen van nanoseconden gemeten.
Wenst men een dergelijke impuls ,,vormgetrouw” te versterken, dan is hier
voor een bandbreedte nodig, welke tenminste gelijk is aan:
0,35
B =
, (MHz)
TS

waarin r6 de stijgtijd in microseconden voorstelt; bij een stijgtijd van 0,1 /xs
is een bandbreedte van tenminste 3,5 MHz vereist.
Bij langere impulsen of vierknatsgolven komen we vaak vormen tegen, waarbij
het dak afloopt (te weinig laag) of oploopt (te weinig hoog) volgens de fig.
30b) en c). De procentuele zakking of stijging zal dan bedragen:
2 (ut — um)
x 100%.
(ut + um)
VII.3. Het meten van frequenties
Een eenvoudige, snelle doch niet zeer betrouwbare frequentie- (resp. tijd-)
meting kunnen we uitvoeren door zonder synchronisatie de tijdas zodanig in
te stellen dat nauwkeurig een of meer perioden verschijnen. Op de grof- en
fijninstelling van de tijdasfrequentie is dan (met enige benadering) de fre
quentie hiervan af te lezen; verschijnen er twee volledige perioden op de
tijdas, dan is frequentie van het verschijnsel de helft van de tijdasfrequentie,
bij drie perioden een derde enz. In fig. 31a) is een en ander afgeheeld.
Bij de gesleutelde tijdas wordt eenzelfde methode toegepast; hierbij wordt
de triggergevoeligheid zodanig opgeregeld, totdat de tijdas start, terwijl de
tijdsduur van de tijdas ingesteld wordt tot weer een geheel aantal perioden
zichtbaar wordt. De tijdsduur van een periode van het te meten verschijnsel
is dan weer gelijk aan de ingestelde tijdsduur van de tijdas, gedeeld door
het aantal perioden.
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Bij impulsen kan men op soortgelijke wijze de tijdsduur tussen de impulsen
meten (de herhalingstijd T) en daarmede ook de herhalingsfrequentie f = 1/T
(zie ook fig. 7a). Bij een vrijlopend-gesynchroniseerde tijdas moet nu wel
licht gesynchroniseerd worden daar anders de impulsen vrijwel niet zichtbaar
zijn, terwijl er minder gevaar van verkorting van de periodeduur door een
te hoge synchronisatiespanning bestaat; bij een gesleutelde tijdas wordt deze
tijd weer zodanig ingesteld, dat er twee, drie of meer impulsen zichtbaar zijn,
waarbij de laatste weer samenvallen moet met het einde van de tijdas. In
sommige oscillografen is nog een vaste ijkgenerator aanwezig (bijvoorbeeld
van 1 MHz) waarmede nauwkeurig de tijdsduur van de tijdas in microseconde
gecalibreerd kan worden; met deze methode zijn vrij nauwkeurige tijd- resp.
frequentiemetingen mogelijk.
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Veel nauwkeuriger frequentiemetingen zijn echter mogelijk, indien we een
uitwendige frequentie als maatstaf toepassen; hiervoor wordt meestal een
audio-frequente generator (toongenerator) of, voor hogere frequenties, een
video-frequente generator, of meetzender gebruikt. Bij deze kan de tijdas
gesynchroniseerd worden met de te meten frequentie; allereerst wordt deze
frequentie zowel aangesloten aan de verticale versterker als aan de synchronisatie-ingang; de keuzeschakelaar (of synchronisatie-potentiometer) op uitwen
dig. De tijdsasfrequentie wordt nu zodanig afgeregeld, tot er bijvoorbeeld
één periode zichtbaar is; de verticale ingang wordt nu losgenomen en ver
vangen door de uitgangsspanning van de toongenerator. Wordt nu de fre
quentie van de toongenerator geregeld, tot er een periode stilstaat, dan is
de frequentie van de toongenerator gelijk aan die van het te meten signaal;
staan er twee perioden stil, dan is de frequentie het dubbele enz. Bij een
gesleutelde tijdasgenerator kan eenzelfde methode worden gevolgd.
Een meer voor de hand liggende methode — waarbij echter een horizontale
versterker vereist is (die in de allereenvoudigste apparaten soms ontbreekt)
— bestaat uit het rechtstreeks vergelijken van beide spanningen, die dan
aan de horizontale- resp. de verticale platen worden toegevoerd; hierbij is de
tijdasgenerator buiten werking. Welke van de signalen op de horizontale
resp. verticale platen terecht komt, is verder niet van belang; we zullen deze
methode behandelen voor sinusvormige spanningen, ofschoon het ook met
sterk vervormde signalen mogelijk is. In fig. 32b) is deze methode afgebeeld;
zouden beide signalen gelijk van grootte, vorm, frequentie en faze zijn,
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dan zouden we, bij gelijke afbuiggevoeligheid in beide richtingen, een schuine
lijn onder 45° zien; dit is de eenvoudigste figuur van „Lissajous”. Teneinde
de beide kanalen op dezelfde gevoeligheid in te stellen worden eerst de
verticale en horizontale versterkers tesamen op het signaal van de 11 meten
frequentie aangesloten; er ontstaat nu een rechte lijn (indien althans de beide
versterkers gelijke eigenschappen bezitten) waarvan de lengte en helling
afhangt van de instelling van beide kanalen. Zijn beide kanalen gelijk, dan
ontstaat een schuine lijn onder 45° waarvan de lengte afhangt van de grootte
van de aangelegde spanning en de ingestelde versterking.
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Leggen we nu aan de horizontale versterker de toongenerator en aan de
verticale de te meten spanning, dan ontstaat bij een willekeurige frequentieverhouding een vrij „wazige” figuur; de spanningen regelen we zodanig af,
dat de begrenzing van deze figuur een vierkant is.
De toongenerator wordt nu afgeregeld, totdat er een „ellips” op het scherm
verschijnt, welke een hele reeks gedaanten doorloopt van een cirkel tot een
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rechte lijn, daar beide sinusoïden niet synchroon zijn wat frequentie en faze
betreft. De toongenerator wordt nu zolang geregeld, totdat een vrijwel stil
staand beeld wordt verkregen; beide frequenties zijn dan gelijk, zodat de
onbekende frequentie op de toongenerator afgelezen kan worden.
Indien de beide frequenties niet gelijk zijn, doch een eenvoudige verhouding
tot elkaar hebben, dan ontstaan eveneens eenvoudige figuren, die stilstaan
en „Lissajous” figuren genoemd worden; uit het aantal „raakpunten" met
de horizontale- resp. verticale begrenzing is de verhouding van de frequenties
afleesbaar. Deze figuren kunnen ook geconstrueerd worden, daar de afwij
kingen evenredig zijn met de momentele waarden van de aangelegde span
ningen; deze kunnen in één figuur samengesteld worden, waarbij uiteraard
wel van een vaste faze-relatie tussen spanningen moet worden uitgegaan;
in de praktijk echter zal deze faze-relatie steeds tussen 0 en enige malen
360° draaien, zodat nooit een stilstaand beeld wordt verkregen.
In fig. 32c) is een dergelijke figuur getekend voor twee spanningen met een
frequentieverhouding 1:2 terwijl deze in faze zijn (wat voor signalen met
ongelijke frequenties altijd een wat hachelijke uitdrukking is). De frequentie f
ligt aan de verticale afbuigversterker, de frequentie 2f aan de horizontale;
hierbij zijn de punten 1 t/m 9 de in de tijd overeenstemmende punten.
Het resultaat zal zijn de figuur III, waarbij we te maken hebben met twee
verticale raakpunten (4—8 resp. 2—6) en een horizontaal raakpunt (3 resp.
5); bij een frequentieverhouding van bijvoorbeeld 3:5 is dit ook de verhou
ding van de horizontale resp. verticale raakpunten. Bij een willekeurige fazerelatie zal het knooppunt 5—9 niet in het midden liggen, doch lopen volgens
fig. 32d). Bij een meer ingewikkelde frequentie-relatie ontstaan figuren als
in fig. 32e) zijn weergegeven; hierbij zijn er drie horizontale raakpunten
(5-1-9) en vijf verticale (9-2-4-6-11) zodat hier inderdaad sprake is van een
frequentieverhouding van 3:5 in de aangelegde signalen.
Een aardige methode voor het vergelijken van twee frequenties is ook nog
het toepassen van intensiteits-modulatie („Z-modulation”) volgens fig. 10e).
Het onbekende signaal wordt nu normaal op de tijdas zichtbaar gemaakt en
gesynchroniseerd, tot er bijvoorbeeld één periode zichtbaar is; de uitgangsspanning van de toongenerator wordt op de Z-ingang aangesloten.
Als gevolg van deze modulatie zal de intensiteit van de sinus op het beeld
variëren; zolang beide signalen niet synchroon zijn, loopt de intensiteitsmodulatie over het beeld. Is dit wel het geval, dan zal het ene deel van de
sinus opgehelderd worden, het andere deel onderdrukt, zodat er een beeld
als in fig. 32f) ontstaat; de frequentie van het onbekende signaal kan nu
zonder meer op de toongenerator afgelezen worden.
VII.4. Het meten van fazeverschillen tussen twee signalen
Bij het meten van deze faze-verschillen kunnen we uitsluitend uitgaan van
twee signalen met gelijke frequentie en een bepaald constant faze-verschil;
als regel zal het tweede signaal afkomstig zijn van het eerste, waarbij dit een
bepaalde faze-draaiing heeft ondergaan in een versterker, in een filter e.d.
Bij een versterker is het uitermate belangrijk de faze van de uitgangsspanning
te vergelijken met die van de ingangsspaning; bij een te grote faze-verschui84
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ving kan er bij tegenkoppeling instabiliteit optreden.
Het principe van de meetopstelling is in fig. 33a) weergegeven.
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De uitgang van de toongenerator is verbonden met ingang van de versterker
en met de verticale (of horizontale) afbuigplaten, terwijl de uitgang van de
versterker verbonden is met de horizontale (of verticale) afbuigplaten; de
versterker is afgesloten met de kunstbelasting RL. Eerst worden beide kanalen
aan de toongenerator aangesloten en afgeregeld tot er weer een lijn onder
45° komt; over het gehele meetbereik moet deze lijn nu onder eenzelfde
hoek even lang blijven; wordt de lijn een ellips dan wijst dit op ongelijke
fazedraaiingen in beide kanalen.
Vervolgens wordt de frequentie nominaal afgeregeld (bijvoorbeeld 1000 Hz),
de uitgangen aangesloten volgens fig. 33a); de spanningen aan de afbuig
platen moeten nu nauwkeurig gelijk gemaakt worden teneinde de faze te
kunnen meten. Hiertoe wordt bijvoorbeeld eerst de horizontale afbuiging
weggenomen en de verticale nauwkeurig op 10 cm afgeregeld („top-top”);
vervolgens wordt hetzelfde gedaan voor de horizontale afbuiging; zonder
fazeverschuiving zal er aldus een lijn onder 45° ontstaan (fig. 33b).
Gaan we nu de frequentie van de toongenerator variëren, dan zal de lijn
veranderen in een ellips, daarna in een cirkel (fazehoek 90°) vervolgens
weer in een ellips, terwijl bij 180° weer een rechte lijn G-H bereikt wordt;
dit verschijnsel zal zich als regel zowel aan de hoge als aan de lage zijde van
het frequentiegebied manifesteren. Draait de faze nu nog verder door dan
ontstaat er weer een ellips, daarna weer een cirkel (270°) om bij 360° weer
in de oorspronkelijke stand EF te eindigen; de spanningen in beide richtingen
moeten daartoe steeds gelijk worden gemaakt.
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De waarde van deze fazehoeken is gemakkelijk uit de snijpunten van de
ellips met de verticale en horizontale lijnen te bepalen; deze snijpunten zijn
zelfs direct in graden te ijken. Het stuk OK zal steeds gelijk zijn aan het stuk
OL, enz.; de verhouding OK/OA is gelijk aan de sinus van de hoek van
fazeverschuiving. Is het deel OK juist gelijk aan de helft van OA, dan is
de fazehoek 30° (sinus 30° = V2) enz.; in de hulpfiguur van fig. 33c) is
dit nader uiteengezet. Hierin beschrijven we een cirkel met de lengte AO
(=5 cm) als straal; indien we het deel OK uit fig. 33b) hierin uitzetten,
vinden we direct de fazehoek ct\ ook kunnen we de waarde van a in een
(sinus) tabel opzoeken.
Eveneens kunnen we de waarde van deze fazehoek bepalen door de lengte
van de korte as van de ellips (DC) te delen door die van de lange as (AB);
de tangens van 2 a is gelijk aan deze verhouding DC/AB. In fig. 33e) is dit
nader aangegeven; in een driehoek uitgezet zal de tangens van de hoek 2 <p
(het dubbele van de hoek van fazeverschuiving) gelijk zijn aan C-D/A-B.
Ook kunnen we weer de waarde van 2 a in een tangenstabel opzoeken; de uit
de verhouding D-C/A-B gevonden hoekwaarde moet dan nog door 2 worden
gedeeld. Evenals bij de vorige methode moeten ook hier de horizontale en
verticale afwijkingen op het scherm nauwkeurig gelijk gemaakt worden;
de lange as A-B moet steeds onder 45° (a± = 135°) blijven staan.
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1. Lissajousfiguur, twee signalen,
gelijke amplitude, in faze.

2. Lissajousfiguur, gelijke amplitudes,
fazeverschuiving 90°

3. Lissajousfiguur, gelijke amplitudes^ 4. Lissajousfiguur, gelijke amplitude^
gelijke frequenties, fazeverschuiving 26. en frequenties, fazeverschuiving 166 .

5. Lissajousfiguur, gelijke amplitudes, 6. Lissajousfiguur, gelijke amplitudes,
horizontale frequentie f, verticaal 2f, horizontale frequentie f, verticaal 2f,
willekeurige fazerelatie.
gelijke faze (= nulpuntdoorgangen).

m
7. Lissajousfiguur', gelijke amplitudes, 8. Lissajousfiguur, frequentieverhoudlng
gelijk aan fig.. 6, faze 90° verschoven, hor. 1, vert. 3, willekeurige fazerelatie.
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9. Gelijk aan fig.8, nu echter in faze.

10. Lissajousfiguur, frequentieverhou•ding hor. 1, vert. 4.

11. Lissajousfiguur, frequentieverhou
ding hor. 1, vert. 5.

12. Lissajousfiguur, frequentieverhouding hor. 2, vert. 3.

13. Lissajousfiguur, als flg.12, echter 14. Lissajousfiguur, frequentieverhouding hor. 3, vert. 2.
in faze.

15. Lissajousfiguur, frequent!everhou- 16. Lissajousfiguur, frequentieverhouding hor. 2, vert. 1.
ding hor. 5, vert. 2.
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17. Als fig.16, met andere fazerelatie. 18. Lissajousfiguur, frequentieverhouding hor. 3, vert. 1.

19. Lissajousfiguur, frequentieverhou- • 20. Lissajousfiguur, frequentieverhouding hor. 4, vert. 1.
ding hor. 5, vert. 1.

21. Lissajousfiguur, frequentieverhouding hor. 7, vert. 1.

22. Lissajousfiguur, frequentieverhouding hor. 2, vert. 5.
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HOOFDSTUK VIII
METINGEN AAN EEN AUDIO VERSTERKER
De oscillograaf is, in combinatie met de toongenerator, de vierkantsgolfgenerator en de buisvoltmeter, een onmisbaar instrument voor het afregelen
en meten van een audioversterker.
In eerste opzet kan de versterking, het frequentie-bereik, het maximale uitgangsvermogen en het inzetpunt van de vervorming gemeten worden met de
klassieke opstelling volgens fig. 34a)
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De ingang van de versterker wordt gekoppeld aan de uitgang van de audiogenerator; als regel bevindt zich aan de uitgang een nauwkeurig geijkte verzwakker, waarop de waarde van het toegevoerde signaal (uj) in effectieve
waarde kan worden afgelezen. Eerst wordt de uitgangsspanning nominaal
ingesteld; vervolgens kan de verzwakker in stappen (bijvoorbeeld 0-0,1 V,
-1V-10V) ingesteld worden, terwijl de tussen gelegen waarden op een con
tinue potentiometer kunnen worden afgelezen.
Aan de uitgang wordt de versterker afgesloten met de normale afsluitweerstand (deze kan bijvoorbeeld 7 ohm, 400 ohm e.d. zijn) terwijl deze
tevens aan de verticale versterker van de oscillograaf wordt aangesloten; de
frequentie wordt op 1000 Hz ingesteld, terwijl de ingangsspanning geleidelijk
wordt opgevoerd. De tijdas op de oscillograaf wordt gesynchroniseerd met
het toegevoerde signaal en zodanig afgeregeld, dat ca. 5 perioden zichtbaar
worden (200 Hz).
Indien de uitgangsspanning bijvoorbeeld 1 V bedraagt, terwijl de ingangs
spanning 0,01 V is, zal de versterking 1/0,01 = 100-voudig bedragen; hierbij
dient de spanning op de oscillograaf in Veff gemeten te worden. De in- en
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uitgangsspanningen kunnen als regel nauwkeurig met een buisvoltmeter (ge
stippeld aangegeven) van het audio-frequente type worden gemeten; hierbij
dienen we rekening te houden met de voorwaarde, dat een dergelijk instru
ment alleen goed aanwijst bij niet te zeer vervormde spanningen. Vooral bij
het meten met impulsen of vierkantsgolven dient men voorzichtig te zijn
met het interpreteren van de uitkomsten van de buisvoltmeter.
Indien de spanningen aan de ingang geleidelijk opgevoerd worden, zal de
uitgangsspanning toenemen, totdat de afkapping optreedt (fig. 34b en c);
gaan we nu terug, totdat er net geen afkapping optreedt, dan kan hierbij
het maximale uitgangsvermogen worden gemeten. Indien de maximale afge
geven spanning gelijk is aan 10 Vcff bij een uitgangsweerstand van 8 ohm, zal
het maximale uitgangsvermogen 102/8 = 12,5 W bedragen; op de buisvolt
meter aan de uitgang zal men waarnemen dat de uitgangsspanning bij het
toenemen van de ingangsspanning slechts weinig toeneemt. Gaan we nog
verder met de overbelasting dan ontstaat vrijwel een vierkantsgolf volgens
fig. 34d).
Bij een goed ontworpen en afgeregelde versterker zal de sinus van fig. 34b)
symmetrisch afgekapt worden bij overbelasting; het proces moet aan beide
zijden gelijk beginnen en de afgekapte sinus moet symmetrisch blijven. Bij
transistorversterkers is dit symmetrisch afkappen zelfs een methode om de
eindtrap (seriebalans, zie „Versterkers met Transistoren” hfdst. XIX) af te
regelen.
De ingangsspanning wordt nu teruggeregeld tot een waarde, waarbij de uit
gangsspanning nog geheel lineair is; bij constante ingangsspaning wordt de
frequentie verlaagd, totdat de uitgangsspanning zakt tot 0,7C deel (—3 dB) van
de oorspronkelijke waarde bij 1000 Hz; hiermede is het onderste kantelpunt
bereikt. Vervolgens wordt de frequentie verhoogd tot eenzelfde verschijnsel
optreedt; zodoende is het bovenste kantelpunt te bepalen, waarmede tevens
de bandbreedte vastgelegd is.
Volgens geheel dezelfde methode kan ook het maximale vermogen bij het
onderste resp. het bovenste kantelpunt worden bepaald; als regel zal dit ver
mogen aanzienlijk kleiner zijn dan het bij 1000 Hz toelaatbare. Voor de
hoogste frequentie is dit niet zo erg, daar het muziekvermogen in dit register
erg klein is, terwijl de luidsprekeroverdracht zeer gunstig is; voor de lagere
frequenties, waarbij het muziekvermogen groot is en de overdracht tamelijk
slecht, is een groot onvervormd vermogen stellig gewenst.
Bij het voorafgaande is steeds gedacht aan een versterker, welke over het
gewenste gebied (ca. 30-20.000 Hz of meer) zo vlak mogelijk dient te zijn;
bij het gebruik van klankregelorganen, filters, e.d. wordt deze frequentiekarakteristiek opzettelijk verstoord. Het effect van deze regelorganen is op
geheel dezelfde wijze waarneembaar.
Vaak is het een eis, dat de versterker bij een hele reeks van uitgangsimpedanties
(van vrijwel nul tot oneindig groot) en dan nog liefst in combinatie met
capaciteiten (kabellengte) en zelfinducties („kruis-over” filters), stabiel blijft.
Wordt nu de afsluitweerstand RL vervangen door een dergelijk kunstnetwerk
en zou de versterker gaan oscilleren (meestal is dit in een hoge frequentie,
tussen 50 en 200 kHz) dan wordt dit onmiddellijk op de oscillograaf zicht91

baar; de genereerfrequentie kan gemeten worden en daaruit maatregelen voor
stabiliteitsverbetering getroffen worden.
Voor het verkrijgen van een inzicht in de stabiliteit van de versterker is
de fazemeting tussen in- en uitgang volgens fig. 33a) zeer belangrijk; indien
er een tegenkoppelingsnetwerk van de uit- naar de ingang aanwezig is, dient
dit onwerkzaam gemaakt te worden. Nu zal er instabiliteit op kunnen treden,
indien de uitgangsspanning in tegenfaze komt met de ingangsspanning (in
dien de tegenkoppelspaning althans zodanig wordt teruggevoerd, dat de
aan de versterker toegevoerde spanning gelijk is aan het verschil tussen de
ingangsspanning en de teruggevoerde spanning) (zie „Het Ontwerpen van
Versterkers” hfdst. II.2 en „Versterkers met Transistoren” hfdst. XII en XXI)
terwijl de „rondversterking” (het produkt van de versterking bij de betref
fende frequentie met de verzwakking door het tegenkoppelingsnetwerk ver
oorzaakt) gelijk of groter is dan 1.
In deze gevallen gaat de versterker na het sluiten van de tegenkoppelingslus
oscilleren in die frequentie, waarbij de faze juist 180° gedraaid is t.o.v. de
„nul”-draaiing bij 1000 Hz; dit kan óf aan de lage óf aan de hoge zijde
optreden; teneinde dit verschijnsel op te heffen, moet of de faze-draaiing
bij de betreffende frequentie verkleind worden, of de mate van tegenkoppeling c.q. de versterking (zie „Versterkers met Transistoren” hfdst. XXI).
Zijn deze metingen verricht, dan is het meten met behulp van een vierkantsgolf een vrijwel onmisbare aanvulling; de opzet hiervan is in fig. 35a) aan
gegeven. Aan de ingang bevindt zich een vierkantsgolfgenerator (zie ook
„Versterkers met Transistoren” hfdst. XXI. 2), waarvan de frequentie regel
baar is tussen bijvoorbeeld 50 en 10.000 Hz; onder de frequentie hiervan
verstaan we het aantal volledige perioden (positieve en negatieve helften)
per seconde. Bij een 50 Hz vierkantgolf is de tijdsduur van de positieve helft
derhalve 10 milliseconde, die van de negatieve helft eveneens 10 milliseconde.
De tijdas van de oscillograaf wordt weer gesynchroniseerd met de vierkantsgolven, waarbij deze inwendig (via de verticale versterker) of via een aparte
verbinding met de generator (uitwendige synchronisatie) wordt gesynchroni
seerd, de tijdsduur wordt zodanig ingesteld, dat een volledige periode zicht
baar wordt. Een gesleutelde tijdas is hier van groot voordeel, omdat de tijds
duur hiervan zeer kort kan worden ingesteld, zodat het front van de vierkantsgolf goed kan worden waargenomen. Anderszijds kna de tijdas een factor 5
of 10 vergoot worden in horizontale richting, zódat ook hiermede een goede
waarneming mogelijk is.
De herhalingsfrequentie van de vierkantsgolf wordt weer op 1000 Hz inge
steld; de ingangsspanning ziet er uit als in fig. 35b), wat ook in het ideale
geval de uitgangsspanning zou zijn. Hierbij gaan we ervan uit, dat alle even
tuele klankregeling- en correctiefilters op rechtuit geschakeld zijn.
Indien de voor- en achterzijden van de vierkantsgolf het model van fig. 35c)
krijgen, dan wijst dit op een gebrek aan hogere frequenties; de stijgtijden
zijn te groot (fig. 30a). Dit is vooral goed te meten bij het aanleggen van
een hoge frequentie, waarbij de tijdasfrequentie eveneens hoog ingesteld
kan worden; een verslechtering van de voor- (en achter-)flank is dan zeer
goed waarneembaar. Indien het dak doorzakt volgens fig. 35d) (wat vooral
92

goed waarneembaar is bij de lage herhalingsfrequenties) wijst dit op een
gebrek aan de lagere frequenties; in vele gevallen zal de uitgangsspanning het
model hebben van fig. 35e) wat op een tekort van hoog en laag wijst.
Bij het manipuleren met de klankregelingen kunnen we spanningsvormen,
als weergegeven in fig. 35f) g) h) k), waarnemen; hierbij is 35f) hoog-op,
35g) hoog- en laag-op en 35k) hoog- en laag-neer.
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Deze beproeving is bij uitstek geschikt voor het af regelen van het tegenkoppelingsnetwerk, wat in de eenvoudigste vorm bestaat uit een parallel
schakeling van Rt en Ct in fig. 35a); de functie van Ct is het doen voorijlen
van de teruggekoppende spanning ter compensatie van het naijlen in de
versterker (zie ook „Versterkers met Transistoren” hfdst. XXI). Voor de wer
king van de versterker (de stabiliteit) is het van groot belang, dat de tijd
constante RtCt goed afgeregeld wordt.
Zonder compensatie (Ct = 0) zal de uitgangsspanning vaak de gedaante
hebben van fig. 351), waarbij er oscillaties aan de top van de vierkantsgolf
optreden; dit wijst op een neiging tot oscilleren op de hogere frequenties;
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de frequentie-karakteristiek loopt als regel in de omgeving van 8-15 kHz vrij
aanzienlijk op. Bij een geringe capacitieve belasting of bij het vergroten van
de uitgangsweerstand kan de versterker oscilleren, wat uiteraard ontoelaat
baar is.
Bij het vergroten van Ct zal de uitgangsspanning de vorm van fig. 35m)
krijgen, waarbij nog enig „overschot” optreedt; bij de meest gunstige waarde
van Ct zal een vrijwel „recht-dak” verkregen worden. Wordt Ct te groot, dan
wordt de tegenkoppeling voor de hogere frequenties te sterk, waardoor de
stijgtijd van het front slecht wordt; er wordt dan een weergave volgens fig.
35n) verkregen.
De vierkantsgolf-beproeving geeft op een zeer snelle wijze een overzicht van
het gedrag van de versterker; deze methode sluit zeer goed bij het gebruik
van de versterker in de praktijk aan daar bij de weergave van muziek, spraak
e.d. vele „steile fronten”, „explosie-geluiden” e.d. voorkomen; een beproeving
met sinusvormige golven is weinig maatgevend.
Bij de beproeving van klasse B-versterkers, i.h.b. die met transistoren zijn
uitgerust, dient met deze beproevingen de nodige voorzichtigheid te worden
betracht; het uit de voeding betrokken vermogen en daarmede ook de warmte
ontwikkeling van de transistoren neemt evenredig toe met de grootte van het
ingangssignaal. Nu is dit bij sturing met muziek uiteraard ook het geval,
doch de „vulfactor” van muziek zal veel kleiner zijn dan die van een sinusoïde
of rechthoeksspanning, wellicht maar 30% hiervan; in fig. 36a) is een derge
lijk „muzieksignaal” weergegeven.

Fig.36b

Het is derhalve zeer goed denkbaar dat een versterker, welke bijvoorbeeld
10 W „muziekvermogen” kan opbrengen, bij 10 W continu vermogen ernstig
wordt overbelast en zelfs defect zou kunnen raken. Een veel betere beproeving
is daarom die met „sinusblokken” volgens fig. 36b) waarbij de „vulfactor”
30% bedraagt; het gedrag van de versterker kan nu met deze blokken op
geheel dezelfde wijze worden nagegaan als met de continu sinusoïden.
Bij een dergelijke klasse-B versterker is de vorm van de uitgangsspanning
zeer belangrijk in verband met de „ruststroom” instelling van de transistoren
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in de eindtrap. Een spanningsvorm zoals in fig. 36c) is weergegeven, wijst
op een sterke „kruis-over" (cross-over) vervorming door een onjuiste instel
ling van de collector-ruststroom (zie ook „Versterkers met Transistoren”
hfdst. XVIII.4); bij een te hoge rustinstelling wordt de uitgangssinus weer
te bol (fig. 36d). Dergelijke verschijnselen kunnen het beste zonder de tegenkoppeling waargenomen worden, daar de tegenkoppeling de neiging heeft
deze vormen te verdoezelen.
Ook een vervorming door harmonischen in de uitgangsspanning van de ver
sterker is gemakkelijk waarneembaar; hierbij moeten we er wel rekening
mee houden, dat vervormingen kleiner dan 5% lastig waar te nemen zijn,
zodat voor de werkelijkheidsweergave toch echte vervormingsmeetapparatuur
onmisbaar is. Bij een vervorming door „even" (in hoofdzaak tweede)
harmonischen, ontstaat de asymmetrische uitgangsspanning van fig. 36e);
bij een vervorming door „oneven" (in hoofdzaak derde) harmonischen treedt
een symmetrische vervorming op volgens fig. 36b). Het optreden van derge
lijke vervormingen zal bij een goed ontworpen versterker echter niet voor
komen, doch wijst als regel op een storing in de versterker (sterke mate
van onbalans, onjuiste instelling van buizen of transistoren e.d.).

23. Vierkantsgolf, frequentie 1000 Hz,
direct weergegeven op o9cillograaf.

24. Vierkants golf, 1000 Hz, weergave
via versterker, klankregeling recht.
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25. Vierkantsgolf, 1000 Hz, max. laag. 26. Vierkantsgolf, 1000 Hz, min. laag.

J“_J27. Vierkantsgolf, 1000 Hz, max. hoog. 28. Vierkantsgolf, 1000 Hz, min. hoog.

i/. /
29. Vierkantsgolf 1000 Hz, max. hoog
en laag.

30. Vierkantsgolf, 1000 Hz, min. hoog
en laag.

L L
*
31. Vierkantsgolf, 1000 Hz, max. hoog, 32. Vierkantsgolf, 1000 Hz, min. hoog,
max. laag.
min. laag.
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33. Vierkantsgolf, tegenkoppelingscondensator afwezig, "overshoot" op de
weergegeven vierkantsgolf.

34. Vierkantsgolf, tegenkoppelingscondensator ingesteld op juiste waarde.
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35. Vierkantsgolf, tegenkoppelingscondensator ingesteld op te grote waarde,
te lage stijgtijd.

36. Vierkantsgolf, geen tegenkoppeling.

37. Sinusvormige spanning aan ingang
van versterker.

38. ’'Crossovern-vervorming als gevolg
van onjuist ingestelde eindtransistoren.

39. Uitgangs spanning bij sinusvormige
sturing, matig overstuurd.

40. Uitgangsspanning bij sinusvormige
ingangsspanning, sterk overstuurd.
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41. Uitgangsspanning bij sturing met
vierkantsgolf, uitgang capacitief be
last en daardoor oscillatorisch.

4g. Uitgangsspanning vervormd door
2e harmonischen, fazerelatie + 90°.

4g. Uitgangsspanning vervormd door
2e harmonischen, gelijke faze.

4|. Uitgangsspanning vervormd door
2e harmonischen, fazerelatie - 90°.

45. Uitgangsspanning vervormd door
3e harmonischen.

4g. Uitgangsspanning vervormd door
3e harmonischen.

4J. Uitgangsspanning vervormd door
3e harmonischen.

4g. Uitgangsspanning vervormd door
4e harmonischen.
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49^. Uitgangsspanning vervormd door
4° harmonischen.

50. Uitgangsspanning vervormd door
4e harmonischen.

1

i

51. Uitgangsspanning vervormd door
5e harmonischen.

52. Uitgangsspanning vervormd door
5e harmonischen.

53. Uitgangs spanning vervormd door
5e harmonischen.

54. Uitgangsspanning vervormd door
6e harmonischen.

55. Uitgangsspanning vervormd door
7 harmonischen.
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HOOFDSTUK IX

METINGEN AAN ONTVANGERS VOOR
AMPLITUDE-MODULATIE
De metingen aan ontvangers met behulp van een oscillograaf hebben in
hoofdzaak tot doel het afregelen, controleren en storing zoeken; dit laatste
in de meer gecompliceerde gevallen, daar de meeste storingen op ontvangergebied met een voltmeter vrij snel te vinden zijn.
Bij het afregelen kan een met 400 (of 1000) Hz gemoduleerde meetzender
gebruikt worden, waarbij de spanningen op verschillende punten in de ont
vanger met behulp van de oscillograaf zichtbaar gemaakt kunnen worden
en ook kunnen worden gemeten: deze methode is meer geschikt voor het
controleren en het storing zoeken dan voor het afregelen, daar bij het afregelen
juist het gedrag van de ontvanger over een breed frequentiegebied zichtbaar
moet worden gemaakt.
De moderne ontvanger voor amplitude-gemoduleerde trillingen (afgekort
tot A.M) is vrijwel zonder uitzondering gebaseerd op het super-heterodyne
beginsel (evenals de ontvanger voor frequentie-gemoduleerde trillingen); in
fig. 37 is hiervan het blokschema gegeven.

De antenne is gekoppeld aan de h.f.-afgestemde kring, welke op de golf
lengte (frequentie) van het te ontvangen signaal is afgestemd; indien de
ontvangen golflengte bijvoorbeeld 300 m bedraagt (1000 kHz) zal deze kring
hierop zijn afgestemd. Met behulp van een oscillator worden al de ontvangstfrequenties tot de vaste middenfrequentie teruggebracht; indien deze gelijk
is aan 472 kHz, zal de oscillator op 1000 -f- 472 = 1472 kHz moeten oscil
leren. Hierachter volgt de middenfrequentversterker, welke meestal bestaat
uit een stelsel van twee - op de middenfrequentie afgestemde - gekoppelde
kringen (bandfilters) waarachter de detector volgt.
De detector detecteert het middenfrequentsignaal, waardoor alleen de modu
latie („omhullende”) overblijft; deze modulatie wordt verder versterkt in
de audio-frequentversterker en aan de luidspreker toegevoerd.
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De meest eenvoudige A.M.-ontvangers hebben slechts één golfbereik, n.1.
de middengolf; meer uitgebreide ontvangers bezitten ook de mogelijkheid
voor ontvangst van lange en korte golven.
Bij het afregelen van deze ontvanger gaan we als regel uit van de midden
frequentversterker, welke afgeregeld moet worden op de juiste middenfrequentie (welke kan liggen tussen 465 en 472 kHz), terwijl de bandfilters
zodanig moeten worden afgeregeld, dat de vorm van de doorlaatkromme
zoveel mogelijk die van een rechthoek benadert, waarbij de bandbreedte
gelijk moet worden aan ca. 9 kHz. De moderne middenfrequent-bandfilters
bestaan vrijwel steeds uit afgestemde kringen, die inductief gekoppeld zijn
en waarbij de afstemming zelf met behulp van poederijzerkernen geschiedt.
Bij het draaien aan deze kernen verandert de zelfinductie van de spoel en
daarmede ook de afstemming van de kring.
Teneinde zoveel mogelijk de ideale rechthoeks vorm te benaderen, dienen
beide kringen op de middenfrequentie afgestemd te zijn, terwijl de „koppelfactor k” iets groter moet zijn dan 1/Q, waarin Q de kwaliteitsfactor van
iedere kring afzonderlijk voorstelt. Deze koppelfactor is als regel vast en
door de fabrikant ingesteld; in sommige gevallen kan deze nog nageregeld
worden of zelfs van buitenaf bediend (ontvangers met variabele bandbreedte).
Het afstemmen van de kringen afzonderlijk is zonder meer niet mogelijk,
daar deze elkaar beïnvloeden; bij het af regelen met behulp van een gemodu
leerde meetzender is het noodzakelijk, bij het afregelen van de ene kring de
andere zwaar te „dempen” en omgekeerd; over het totale resultaat echter
bestaat nog geen zekerheid. Onder de afstemkromme verstaan we de uitgangsspanning bij een constante ingangsspanning en variabele frequentie; teneinde
een dergelijke kromme met behulp van een meetzender op te nemen, moet
punt voor punt de afgegeven spanning bij de bijbehorende frequentie opge
nomen zijn, wat een zeer tijdrovend werk is. Ook is zodoende het effect
van een bepaalde verandering slecht langs deze lange weg na te gaan.
De oscillograaf verschaft ons nu, in combinatie met een in frequentie-gemoduleerde meetzender (zwaai-generator, wobbulator) een voortreffelijk hulp
middel, waarmede een dergelijke doorlaatkromme in zijn geheel zichtbaar kan
worden gemaakt. De gehele responsie van de middenfrequentversterker, van
de gehele ontvanger e.d. is nu direct op het scherm van de oscillograaf zicht
baar te maken, waardoor de invloed van een bepaalde instelling in één oog
opslag zichbaar is.
In fig. 38 is de meetopstelling schematisch aangegeven.
De zwaaigenerator Zw geeft aan het te meten object (de ontvanger, de
middenfrequentversterker e.d.) een wisselspanning af, waarvan de amplitude
constant blijft, doch de frequentie periodiek met de tijd varieert tussen twee
bepaalde waarden,
en f2; hierna keert de frequentie weer terug naar flt
waarna het spelletje weer opnieuw begint. Bij een middenfrequentversterker,
welke op 470 kHz is afgestemd en waarvan de bandbreedte gelijk moet zijn
aan 9 kHz zou de frequentie kunnen „zwaaien” tussen 460 (—10 kHz) en
480 (4-10 kHz) kHz. Aan een goede zwaaigenerator moet de eis gesteld
kunnen worden, dat de zwaai lineair is, m.a.w. dat de verandering van de
frequentie (Af) ten opzichte van de middenfrequentie (fm) evenredig met
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de tijdsduur van uitzwaaien verloopt, terwijl de amplitude van het signaal
constant moet blijven.
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Vaak wordt dit „uitzwaaien” gesynchroniseerd met de lichtnetfrequentie; dit
geeft een wat eenvoudiger constructie van de zwaaigenerator, terwijl even
tuele bromspanningen op de buis stil blijven staan. De tijdsduur van de
„heenzwaai” zal dan als regel een halve (of een hele) periode van het lichtnet
bedragen (1/100 seconde of 10 milliseconde); indien de totale frequentiezwaai 20 kHz bedraagt, zal, bij een lineair verlopende zwaai na 1 milliseconde
de zwaai 0,1.20 = 2 kHz moeten bedragen, waardoor de momentele frequentiewaarde 460 + 2 = 462 kHz wordt. Na 2 ms dient de momentele frequentie
464 te zijn enz., totdat de uiteindelijke maximale waarde van 480 kHz is
bereikt.
Indien nu deze in frequentie gemoduleerde trilling aan een afgestemde kring
wordt gelegd (of aan een reeks van afgestemde kringen, die tezamen een
filter vormen), dan zal de mate van versterking (of verzwakking, wat uit
eindelijk op hetzelfde neerkomt) in sterke mate afhankelijk zijn van de
(momentele) waarde van de frequentie; aan de uitgang verschijnt een wissel
spanning, waarvan de frequentie gelijk is aan die van de aangelegde spanning,
doch waarvan de amplitude varieert volgens de doorlaatkromme.
Een dergelijke spanningsvorm is als regel niet geschikt om zonder meer op
het scherm van de oscillograaf zichtbaar gemaakt te worden; de wisselspanning
wordt nu gedetecteerd en de aldus ontstane omhullende kan nu op het scherm
zichtbaar gemaakt worden.
De zwaaigenerator Zw bevat in hoofdzaak twee regelorganen, n.1. de regeling
van de centrale frequentie fm, waaromheen (of waarvanaf) de frequentie
zwaait (deze is hier 470 kHz) en de zwaaibreedte Af zelf, welke continu
ingesteld kan worden tussen vrijwel 0 en bijvoorbeeld maximaal 40 kHz
(+ en —20 kHz) voor een middenfrequentversterker; een frequentie-zwaai
van 10% van de centrale frequentie kan nog op eenvoudige wijze worden
verkregen.
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Teneinde nu de gedetecteerde omhullende (de doorlaatkromme) op de juiste
plaats op het scherm zichtbaar te maken, zal het wel duidelijk zijn, dat de
tijdas en de frequentie-zwaai synchroon moeten lopen; daar de omhullende
in de te meten schakeling fazeverschuiving kan ondergaan, is het tevens
gewenst, dat het begintijdstip van de tijdas op het scherm iets kan worden
verschoven ten opzichte van het begintijdstip van de frequentie-zwaai.
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hilAl naar gelang de aanwezige meetapparatuur kan dit koppelen op versu1
lende wijzen plaatsvinden:
a) De oscillograaf levert een zaagtandspanning (de tijdas) aan de zWju_
generator, welke door deze zaagtandspanning in frequentie wordt g^^aaf
leerd; daar dezelfde zaagtandspanning ook gebruikt wordt in de osei* .p van
voor de tijdas is synchronisatie automatisch gewaarborgd. De lineari^ de
de zaagtandspanning is hier niet van belang; het is voldoende,
frequentie-zwaai lineair verloopt met de toegevoerde zaagtandspan^f
b) De zwaaigenerator levert een zaagtandspanning aan de oscillogra^'^^4'
aan de horizontale versterker wordt toegevoerd; aangezien deze z ^fd*’
spanning ook voor het verkrijgen van de frequentie-zwaai gebruikt
synchronisatie ook weer gewaarborgd. Ook hier is lineariteit van de ^
zelf niet van belang; het verband tussen de zaagtandspanning en de

afwijking moet weer lineair verlopen. Hierbij kan deze zaagtandspanning
een normaal verloop hebben volgens fig. lb) of ook een driehoekig verloop
volgens fig. 38c), waarbij het beeld tweemaal wordt geschreven, n.1. eenmaal
op de „heenslag” (1/100e seconde) en eenmaal op de „terugslag” (l/100e
seconde). Bij een normale zaagtandspanning wordt het beeld als regel op de
terugslag onderdrukt.
c) Daar de vorm van de zaagtandspanning onder b) niet van belang is, kan
de sturing, zowel van de zwaaigenerator als die van de oscillograaf met
behulp van een halve periode van het lichtnet plaatsvinden; dit is in fig. 38d)
nader aangegeven. De „heenslag” loopt van O over A tot B, de „terugslag”
van B over C weer terug naar A.
Hierbij gaan we ervan uit, dat bij O de amplitude van de wisselspanning
nul is, zodat de horizontale versterker geen spanning krijgt; hierbij bevindt
zich de stip in het midden van het scherm, naar boven (of naar beneden)
afgebogen als gevolg van de gedetecteerde wisselspanning. Hierbij is de
van de zwaaigenerator afkomstige frequentie gelijk aan de centrale frequentie,
daar de wisselspanningswaarde eveneens nul is. Van O tot A loopt de stip
naar rechts bijvoorbeeld; daar bij A de maximale afbuigspanning is bereikt,
zal de stip nu weer naar links lopen, zodat bij B weer dezelfde positie als
bij O wordt ingenomen.
Vervolgens keert de spanning van teken om, zodat nu de stip naar links gaat;
bij C bereikt deze de uiterste linkerzijde van het scherm en gaat nu weer terug
naar O. Dit systeem is zeer eenvoudig, daar geen zaagtandgenerator is vereist;
toch kleven er enige bezwaren aan dit systeem. De snelheid, waarmede de
elektronenstraal de doorlaatkromme beschrijft is nu niet constant meer, doch
sterk afhankelijk van de plaats op de tijdas; in de uitgangstoestand (punt
O en B) is de snelheid maximaal, om bij het einde van de tijdas (bij A en C)
tot nul af te nemen; hierdoor zal de helderheid, waarmede de doorlaatkromme
op het scherm van de buis wordt geschreven, sterk variëren.
Een ander bezwaar is ook nog, dat bij een fazeverschil tussen de omhullende,
welke aan de verticale versterker wordt toegevoerd en met 50 Hz wordt
geschreven en het horizontale signaal (de sinusoïde) een dubbel beeld ont
staat volgens fig. 38e). We kunnen dit als volgt inzien; gaande van O naar
A zal bij naijling van de verticale spanning de doorlaatkromme te laat komen,
te veel naar rechts verplaatst derhalve. Bij het begin van de terugslag (van
A naar B) zal, als gevolg hiervan, de doorlaatkromme in verticale richting
te laat beginnen, derhalve te veel naar links zijn verplaatst; het rechter en
linker beeld dekken elkaar niet meer, zodat een dubbel beeld ontstaat. In
de zwaaigenerator is nu een faze-regelaar ingebouwd, waarmede de faze van
het horizontale signaal geregeld kan worden, zodanig, dat hiermede de beide
beelden in dekking kunnen worden gebracht. In sommige gevallen is het
mogelijk, het teruggaande beeld op de zwaaigenerator te onderdrukken, zodat
deze moeilijkheden niet optreden; de fazeregelaar kan dan gebruikt worden
om de doorlaatkromme in het midden van het beeld te brengen, symmetrisch
aan beide zijden. Tevens wordt zodoende een „nullijn” verkregen, wat voor
meetdoeleinden vaak prettig is.
d) Bij deze methode wordt de zwaaigenerator weer met de 50 Hz wissel104

spanning gemoduleerd, terwijl anderzijds de oscillograaf een inwendige (of
uitwendige) 50 Hz wisselspanning aan de horizontale versterker krijgt toege
voerd; in al deze gevallen doet de inwendige tijdasschakeling geen dienst.
Deze methode komt in wezen geheel overeen met die van c) waarbij echter
de fazeregeling met een R-C netwerkje in de oscillograaf moet plaatsvinden.
Bij het zichtbaar maken van deze doorlaatkrommen verdient een hogere
„zwaaifrequentie" (bijvoorbeeld 1000 Hz) wel aanbeveling, daar hierbij als
regel minder fazeverschuiving in R-C gekoppelde versterkers optreedt dan
bij 50 Hz; anderzijds mag vooral bij smalle filters deze zwaaifrequentie niet
te hoog worden gekozen, daar er anders, als gevolg van de „in"- en „uit”
slingertijden van deze filters, een geheel vertekende doorlaatkromme zou
ontstaan. Het gebruik van een oscillograaf met gelijkspanningsgekoppelde
trappen, waarbij geen faze-verschuiving in het lage frequentiegebied kan
optreden, is steeds aan te bevelen.
e) Bij deze methode wordt de normale zaagtandspanning van de oscillograaf
gesynchroniseerd met 2x de lichtnetfrequentie (derhalve 100 Hz) terwijl de
zwaaigenerator inwendig gemoduleerd wordt met een lineaire zaagtand, die
afkomstig is van de netfrequentie; deze zaagtand wordt eveneens in een halve
periode van de lichtnetfrequentie doorlopen. Daar de juiste weergave van
de doorlaatkromme nu afhangt van twee soorten lineariteit, n.1. die van de
katodestraal-oscillograaf zelf en die van de zwaaigenerator, zal deze methode
weinig aanbeveling verdienen. De doorlaatkromme van een m.f. bandfilter
zal als regel een gedaante hebben, zoals deze in fig. 39a) is weergegeven.
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De top van het filter is vrijwel vlak; onder de bandbreedte B verstaan we
nu het frequentie-verschil, waarbij de versterking tot het 0,7C (ly'2e) deel is
afgenomen, vergeleken bij die bij de nominale frequentie. De bandbreedte
nu kan in de meetopstelling van fig. 38a) op verschillende wijzen gemeten
worden:
a) De nominale waarde fc wordt precies in het midden van het scherm inge
steld; nu wordt de centrale frequentie zodanig geregeld, dat het —3 dB punt
(waar de versterking tot het 0,7e deel is gezakt) weer op het midden valt.
Nu wordt de hierbij behorende frequentie afgelezen; stel, dat deze 464 kHz
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bedraagt; vervolgens wordt de centrale frequentie weer naar de andere zijde
verschoven totdat het —3 dB punt bereikt is; stel, dat hierbij de frequentie
475 kHz bedraagt, dan is de bandbreedte 475—464 = 11 kHz. Deze band
breedte kan verkleind worden door het toepassen van een lossere koppeling
tussen de beide afgestemde kringen (grotere onderlinge afstand) of vergroot
worden door een vastere koppeling (kleinere onderlinge afstand),
b) Een veel nauwkeuriger methode, die echter meer voor bredere banden
(zoals gebruikt voor F.M. en T.V.) in aanmerking komt, is het toepassen
van een afzonderlijke markeringsgenerator. Gezien de vele soorten en moge
lijkheden hiermede zullen we deze bij de F.M.- en T.V.-metingen afzonderlijk
bespreken.
Voor produktie-doeleinden werkt men steeds met een vaste centrale frequentie
en een vaste frequentie-zwaai; bij een voldoende lineaire frequentie-zwaai
kan de tijdas van de oscillograaf direct in kHz gelijk worden. Op het ruitje
voor het scherm van de buis is meestal een cm- en mm-verdeling aangebracht,
zodat directe aflezing mogelijk is; bovendien is op dit ruitje meestal al de
gewenste doorlaatkromme getekend, waarbij zolang afgeregeld moet worden,
totdat de op het scherm van de buis verschenen doorlaatkromme samenvalt
met de op het ruitje geschreven lijn. Soms bevindt zich om deze ideale lijn
vaak nog een kadertje waarbinnen de doorlaatkromme vallen moet (zie
fig. 39b).
De zwaaigenerator was vroeger veelal in twee delen verdeeld n.1. de eigenlijke
in frequentie gemoduleerde oscillator (wobbulator) en een meetzender, die
op een vaste frequentie was afgestemd. De zwaaigenerator was op een veel
hogere frequentie afgestemd dan de eigenlijke meetfrequentie: de meetzender
werd nu zodanig afgestemd, dat het verschil tussen de frequentie van de
zwaaigenerator en de meetzender gelijk is aan de meetfrequentie. Deze
methode werd toegepast, omdat het vroeger niet mogelijk was een grote
lineaire zwaai te verkrijgen; deze bleef beperkt tot enkele procenten van de
ingestelde frequentie.
Naarmate de frequentie van de zwaaigenerator hoger gekozen werd, zal
eenzelfde zwaaipercentage een grotere absolute zwaai opleveren; daar door
het mengen met de frequentie van de vaste meetzender de zwaai niet ver
andert, wordt zodoende een grote zwaai op een betrekkelijk lage frequentie
verkregen. Het bezwaar van deze opstelling was, behalve de gecompliceerd
heid, ook de „drift” (het verloop) van de beide oscillatoren in de zwaai
generator en in de meetzender. Hierbij trad uiteraard hetzelfde effect op
als bij het opzettelijk zwaaien van de frequentie; bij een bepaalde procentuele
drift van ieder van de oscillatoren is de drift op de meetfrequentie groot
geworden; het beeld „loopt” op de oscillograaf. Met de moderne modulatiemethoden is deze methode als regel achterhaald (verzadigbare ijzerkernen,
varicaps e.d.).
Het aldus in frequentie gemoduleerde signaal wordt aan het rooster van de
mengbuis gelegd (via een kleine condensator) waarbij de antenne geaard
moet worden en de automatische volumeregeling onwerkzaam moet worden
gemaakt; dit laatste omdat de A.V.R. de neiging bezit, het signaal aan de
detectiediode constant te houden, zodat hierdoor de doorlaatkromme schijn106

baar wordt verbreed. Dit uitschakelen kan geschieden door het kortsluiten
van de condensator C, indien althans geen negatieve voorspanning aan de
m.f. versterkerbuizen gelegd wordt via de regelleiding, wat nogal eens voor
komt; deze negatieve spanning dient dan meteen als uitstelspanning voor
de A.V.R.-werking. In dat geval is het gewenst, de serieweerstand R2 direct
aan de negatieve spanning te leggen (fig. 40b) (van punt 1 naar —2 V).
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De gedetecteerde uitgangsspanning wordt van de gelijkrichtdiode afgenomen
via een weerstand (ca. 0,5 megohm) en naar de verticale versterker van de
oscillograaf gevoerd; de horizontale is met de zwaaigenerator verbonden. Daar
de spanning onderaan het R-C-netwerkje van de diode negatief is, zal de
doorlaatkromme vaak ook negatief (onderste-boven) op het scherm verschij
nen, indien de oscillograaf althans positieve spanning „omhoog”, negatieve
„omlaag” aangeeft.
Is de ontvanger nog in het geheel niet afgeregeld, dan verdient het aanbe
veling eerst het laatste bandfilter af te regelen; hiertoe wordt de zwaai
generator aangesloten aan het rooster van de middenfrequent-versterker buis.
Nu wordt eerst het laatste bandfilter afgeregeld op de juiste centrale fre
quentie en de juiste bandbreedte; vervolgens gaan we terug naar het rooster
van de mengbuis, waarbij nu het eerste bandfilter wordt afgeregeld; op het
scherm van de oscillograaf verschijnt nu de doorlaatkromme van de gehele
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middenfrequent-versterker.
Vervolgens kan de totale doorlaatkromme zichtbaar gemaakt worden indien
de zwaaigenerator aan de antennebussen wordt aangesloten; hierbij moet aan
het einde van deze generator een kunstantenne aanwezig zijn, die de eigen
schappen van de gemiddelde antenne nabootst; bij het gebruik van een raamantenne (ferriet-antenne) wordt het ingangssignaal ook via een raamantenne
geïnduceerd. De ontvanger wordt bijvoorbeeld op 1000 kHz afgestemd (een
van de drie „trimpunten”). Ook hierbij wordt de A.V.R. uitgeschakeld, terwijl
het signaal zo klein gehouden wordt, dat er geen overbelasting van de ont
vanger kan optreden. Bij een dergelijke overbelasting zal de doorlaatkromme
kunstmatig afgeplat worden, zodat kleine ongelijkheden aan de top niet
meer waarneembaar zijn; hierdoor zou een te geflatteerd beeld van de situatie
verkregen worden..
Ook bij het meten van de middenfrequent-doorlaatkromme moet ervoor ge
waakt worden, dat de ingangsspanning voldoende klein is, hetgeen te con
troleren is, indien bij toename van het ingangssignaal, de amplitude van de
kromme op de katodestraaloscillograaf evenredig toeneemt. Anderzijds mag
het signaal ook niet te klein zijn, daar voor lineaire detectie de spanning
hieraan enkele volt moet bedragen. Ook kan bij een gevoelige ontvanger
bij te klein signaal een hinderlijke ruis op het scherm verschijnen.
Indien de signaalsterkte van de zwaaigenerator zodanig wordt geregeld, dat
de versterker aan de top van de doorlaatkromme nog niet overbelast wordt,
zal er als regel aan de flank van de doorlaatkromme niet meer aan de voor
waarde voor lineaire detectie worden voldaan; de voet van de doorlaatkromme
zal daardoor een min of meer kwadratisch karakter verkrijgen, wat echter
als regel geen bezwaar zal opleveren, daar in dit gebied toch niet wordt
gemeten.
Het audio-deel van de ontvanger kan worden gecontroleerd op de wijze,
zoals dat voor a.f. versterkers in hoofdstuk XIV is aangegeven, zodat hier
verder niet op ingegaan behoeft te worden.
Uiteraard kan de oscillograaf nog voor veel meer ontvanger-metingen toe
gepast worden dan de hierboven beschreven meting van de doorlaatkromme;
in combinatie met een gemoduleerde meetzender, waarbij een aparte audiouitgang aanwezig is, kunnen vrijwel alle metingen verricht worden. De
oscillograaf dient dan min of meer als buisvoltmeter, waarbij het scherm in
spanningen is geijkt; eventuele afwijkingen in de spanningsvormen, door
vervorming ontstaan, worden zodoende direct zichtbaar.
Daar deze methoden langzamerhand algemeen bekend zijn en op vele plaatsen
uitvoerig zijn beschreven, zal hier met een korte aanduiding worden vol
staan. In principe kunnen voor de gevoeligheidsmetingen en voor storingsonderzoek twee methoden worden toegepast, n.1.:
a) de katodestraaloscillograaf blijft vast over de luidsprekeraansluitingen
verbonden; de gevoeligheid hiervan wordt ingesteld op ca. 1 V tt per cm,
terwijl de tijdas gesynchroniseerd wordt met de 400 Hz of 1000 Hz van de
audio-generator, resp. met de modulatie van de meetzender. De audiogenerator, resp. de meetzender worden nu achtereenvolgens van voren naar
achteren (naar de antennezijde toe) aangesloten.
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b) De meetzender wordt vast aan de antenneklemmen verbonden, afgestemd
op de ingestelde frequentie, terwijl met de oscillograaf de verschillende
trappen, naar de luidspreker toe, afgetast worden.
Daar de eerstgenoemde methode eenvoudiger te hanteren is en als regel
sneller tot het beoogde doel voert, zal deze nader besproken worden.

V
(5)

(4)

D*

T

7

o™

ant.
na- *
bao/s I
I aftlemtreq.

Hh

n 7“

Sj
A VR.

(70kHz

~’Werr

-(.70kHz
~tmVeff.

AF. eindbuit

é
±
T

{

ca.7JL
dtp.
weer st.)
O)

D

II

it

+

Ho

tegerxkoppeting
treq.

a"vJr.

0,2Vff/ (AF)

- yo

~0.2Ve„ (A F)
meelzender
verzwakker

Fig.41

HF.

Het audiodeel van de meetzender wordt nu aan het rooster van de eindbuis
aangesloten (ter voorkoming van storingen verdient het aanbeveling het
verdere deel van de ontvanger tijdelijk onwerkzaam te maken, bijvoorbeeld
door het verwijderen van de mengbuis of middenfrequent-versterkerbuis).
De spanning wordt geregeld op 1 Veff> waarbij op de oscillograaf bij een
luidsprekerweerstand van 7 ohm een spanning van ca. 2,1 Veff of 6 V tt aan
wezig is. Is dit bevredigend, dan kan het audiodeel aangesloten worden aan
het rooster van de voorafgaande versterkerbuis; hier moet bij een uitsturing
van ca. 0,2 V een dergelijke uitgangsspanning verkregen worden. Hierbij
dient erop gelet te worden dat de signaaldioden niet meewerken, daar anders
afplatting van de toppen van de sinus het gevolg zal zijn.
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Hierna wordt de meetzender afgestemd op de middenfrequentie (bijvoorbeeld
470 kHz) en het signaal aan het rooster van de middenfrequent-versterkerbuis
gelegd; hierbij zal een signaalspaning van ca. 1 mV reeds een behoorlijke
uitsturing op de oscillograaf dienen te geven; bij grotere uitsturing zal de
automatische volumeregeling de gevoeligheid schijnbaar doen afnemen.
Vervolgens wordt de meetzender op het rooster van de mengtrap aangesloten
(al deze aansluitingen dienen via een kleine capaciteit te geschieden, daar
anders de regelspanningen en de eventuele toegevoerde negatieve roosterspanningen kortgesloten dreigen te worden) waarbij een signaal van 10
reeds een behoorlijke uitsturing op de oscillograaf moet leveren.
Tenslotte kan de meetzender aan de antenneklemmen van de ontvanger aan
gesloten worden via een kunstantenne welke bestaat uit een nabootsing van
de gemiddelde antenne-eigenschappen; voor de midden- en langegolf bestaat
deze nabootsing eenvoudig uit een condensator en een weerstand.
De ontvanger wordt op de gewenste frequentie afgestemd, de meetzender
eveneens, waarbij weer de totale gevoeligheid (uitgedrukt in het aantal microvolt aan de ingang bij een bepaald uitgangsvermogen, bijvoorbeeld 50 mW)
kan worden bepaald.
Hiermede zijn de mogelijkheden van de oscillograaf nog bij lange na niet
uitgeput; ook kan de werking van het voedingsdeel, in het bijzonder wat
de brom betreft, gecontroleerd worden; dit zal apart in detail worden be
handeld.
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HOOFDSTUK X
DE MARKERINGSGENERATOR
In het voorafgaande hoofdstuk is de functie van de markeringsgenerator al
even ter sprake geweest; deze verschaft op de doorlaatkromme een punt,
waarvan de frequentie nauwkeurig is vastgelegd. Hieromheen kan nu de
doorlaatkromme vastgelegd worden. Bij een middenfrequent-versterker voor
ontvangers met amplitude-modulatie zal deze waarde bijvoorbeeld 472 kHz
kunnen bedragen, bij ontvangers voor frequentie-modulatie zal deze waarde
in het algemeen 10,7 MHz zijn, terwijl voor de middenfrequent-versterker
Voor de televisie de frequenties van 38,9 MHz (de beelddraaggolf) en 33,4
MHz (de geluidsdraaggolf) van veel belang zijn.
Bij het afregelen van de gehele doorlaatkromme (dus inclusief het hoogfrequentgedeelte) zal uiteraard de ligging van de ontvangstfrequenties van
bijzonder belang zijn; voor F.M.- en T.V.-banden zijn deze ontvangstfrequen
ties nauwkeurig in kanalen vastgelegd, zodat de markeringen ook op de
betreffende frequenties gelegd kunnen worden. Nu impliceert dit weer niet,
dat voor alle kanalen de betreffende markeringen aanwezig moeten zijn;
meestal kan men met enkele volstaan.
Het opwekken van deze frequentie-markeringen kan nu op een groot aantal
verschillende manieren geschieden; teneinde onjuiste resultaten bij het af
regelen te vermijden, is enige kennis hieromtrent wel van belang.
In vele gevallen is de markeringsgenerator reeds met de zwaaigenerator
samengebouwd, wat de hantering uiteraard vereenvoudigt; in andere gevallen
moet echter een uitwendige markering toegevoegd worden, daar de afleesnauwkeurigheid van de zwaaigenerator zelf niet toereikend is. Een eenvoudige
en veel toegepaste methode is in fig. 38) en fig. 42a) weergegeven; bij
het signaal van de zwaaigenerator. Zw wordt een constant en ongemoduleerd
signaal van de markeringsgenerator Mk gevoegd; deze signalen worden
opgeteld en tesamen aan de te meten ontvanger (of middenfrequentversterker) gevoerd.
Aan de detector van de ontvanger (of aan een speciaal daartoe aangebrachte
detector) verschijnen zodoende twee signalen, n.1. de „variabele” frequentie
en de „vaste”, afkomstig van de markeringsgenerator. Na detectie ontstaan
hiervan de som- en verschilfrequenties; deze laatste zijn voor ons van belang.
Zolang deze verschilfrequentie groot is, zal het gedetecteerde verschil afge
vlakt worden in het filter achter de detector; hiervan wordt op de oscillograaf
niets zichtbaar. Wordt dit verschil echter steeds kleiner, dan zal er een tijdstip
komen, waarop dit verschil zo klein wordt, dat dit binnen de bandbreedte
van de detector komt; deze zal bij een A.M.-ontvanger in de buurt van
7 kHz liggen. In dit gebied ontstaat nu een zwevingsverschijnsel, waarvan
de frequentie snel van 7 kHz naar bijvoorbeeld 10 Hz afneemt (dit is vrijwel
de onderste grens, indien althans geen gelijkspanningsversterkers worden
toegepast), terwijl daarna deze frequentie aan de andere zijde weer snel van
10 Hz tot 7 kHz toeneemt.
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Op het scherm van de oscillograaf ontstaat op de doorlaatkromme een vlinder
achtig interferentiepatroon volgens fig. 38b) op die plaats, waar de frequentie
van de zwaaigenerator samenvalt met die van de markeringsgenerator; het
nulpunt in dit „vlindertje” of „fladdertje” valt samen met het punt waar
deze frequenties exact gelijk zijn. Wordt nu de markeringsgenerator op ver
schillende frequenties afgestemd, dan zal dit fladdertje langs de doorlaat
kromme lopen; hiermede is het midden, de positie van de toppen, de —3 dB
bandbreedte enz. nauwkeurig te bepalen.
Fig.42a
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Voor vele doeleinden is echter de nauwkeurigheid van deze markering (in
overeenstemming met de nauwkeurigheid van de daarbij toegepaste markeringsgenerator) niet toereikend, terwijl het voor een snelle afregeling gewenst
is over meer dan één markering gelijktijdig te kunnen beschikken; liggen
deze markeringen op van te voren bepaalde plaatsen, dan behoeft de marke
ringsgenerator niet verstemd te worden, doch is het voldoende, dat bij
afregelingen de vaste markeringen op de juiste plaats gebracht worden.
Een heel eenvoudig, doch niet erg nauwkeurig systeem van markeringen is
in fig 42b) aangegeven.
Hierbij worden aan de oscillograaf (aan de katode of aan de Wehneltcilinder) een aantal korte impulsen toegevoerd, welke van een multivibrator
afkomstig zijn; de herhalingsfrequentie van deze impulsen is weer gesyn112

chroniseerd met de zwaaifrequentie, welke als regel 50 Hz bedraagt. Hierbij
kan de polariteit van de toegevoerde impulsen zodanig zijn, dat de helderheid
korte tijd wordt onderdrukt (fig. 42b) of juist wordt versterkt (fig. 42c).
Dit principe kan trouwens bij alle systemen toegepast worden, waarbij de
frequentie-markeringen afzonderlijk worden toegevoerd aan de oscillograaf.
Stel nu eens, dat de herhalingsfrequentie van de impulsen 1000 Hz zou
bedragen (tijdsuur tussen de impulsen 1000 /xs) en de snelheid waarmede
de frequentie zwaait 100 kHz, dan zouden er in totaal 1000/100 = 10
ijkpunten op het scherm verschijnen, waarbij de afstand tussen twee ijkpunten
overeen zou stemmen met 20 kHz frequentieverschil bij een frequentiezwaai
van 200 kHz. Dit gaat alleen maar op, indien de zwaaigenerator precies
frequentielineair is; is dit echter niet het geval (enige afwijking zal er steeds
bestaan, wat echter van weinig belang is) dan gaat deze redenering beslist
niet op. In wezen markeert deze methode geen frequenties, doch tijdsafstanden
op de doorlaatkromme.
In vele gevallen kan met een variabele en twee vaste markeringen volstaan
worden volgens fig. 42a); hierbij zijn de fmln en de fmax de twee markerings
punten waarop de —3 dB bandbreedte moet komen te liggen; voor een F.M.ontvanger, waarvan de middenfrequentie 10,7 MHz bedraagt, zouden deze
punten op 10,7—0,120 = 10,580 MHz en op 10,7 -f- 0,120 = 10,820 MHz
(totale bandbreedte 240 kHz) kunnen liggen. Deze vaste punten dienen zeer
nauwkeurig vastgelegd te worden en meestal met behulp van een kristaigestuurde frequentie-generator.
Een systeem dat wel voor „video-zwaaigeneratoren” (van bijvoorbeeld 1 kHz
tot 10 MHz) wordt toegepast, zijn de z.g. absorbtie-markeringen volgens
fig. 42d). Hierbij wordt over de uitgang van de zwaaigenerator een seriekring
met een zeer hoge kwaliteitsfactor (bijvoorbeeld een kristal) aangebracht;
zodra nu de frequentie van de zwaaigenerator in de buurt van de eigen
frequentie van het kristal komt (serie-resonatie frequentie) zal deze een zeer
lage weerstand vormen, waardoor veel energie van de zwaaigenerator wordt
geabsorbeerd; er ontstaat een „dip” in de afstemkromme. De snelheid, waar
mede de frequentie door die van het kristal zwaait, mag niet te hoog zijn
(de herhalingsfrequentie van de zwaai moet laag zijn) omdat anders het
kristal tijdens dit „doorzwaaien” onvoldoende tijd heeft zich „in te slingeren”;
bovendien komt de markering dan ook niet op de juiste plaats, doch iets later.
Bij de systemen volgens fig. 42a) en d), waarbij de frequentiezwaai en de
markering gelijktijdig toegevoerd worden, ontstaat het nadeel, dat bij een
kleinere versterking ook de markeringen overeenkomstig kleiner worden; op
de flank van de doorlaatkromme zijn deze zodoende nauwelijks zichtbaar
indien deze op de top op de juiste grootte zijn. Er dient trouwens toch steeds
tegen gewaakt te worden dat de amplitude van de markeringen niet groter
is dan strikt noodzakelijk voor een goede aflezing, daar anders het gevaar
bestaat, dat de gehele doorlaatkromme wordt vervormd. Dit nadeel wordt
opgeheven, indien de markeringen afzonderlijk worden toegevoegd; dit ge
beurt bij de systemen van fig. 42b) e) en k).
De schakeling van fig. 42e) komt in wezen overeen met die van fig. 42d);
het kristal is niet rechtstreeks met de uitgang van de zwaaigenerator gekoppeld,
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doch via een scheidingsversterker, zodat op de doorlaatkromme zelf geen
terugwerking optreedt. Zodra de frequentie van de zwaai overeenstemt met
de (serie-) resonantie van het kristal, wordt een zeer kortdurende wissel
spanning gelegd aan een impulsvormende schakeling, die hiervan een korte
impuls maakt. Deze impuls kan óf voor helderheidsmodulatie gebruikt wor
den (volgens fig. 42b of c) óf gesuperponeerd worden op de doorlaatkromme
zelf, waardoor hierop een of meer scherpe ,,naalden” ontstaan, welke de
frequentiepunten exact markeren.
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Voor een paar frequentie-merktekens is dit systeem wel bruikbaar; voor een
te groot aantal zouden te veel kristallen vereist zijn. Voor een bruikbare
toepassing dient de kristalfrequentie bij voorkeur te liggen tussen 100 kHz
en 10 MHz; hierbuiten worden de kristallen kostbaar. Bij een video-zwaaigenerator worden bijvoorbeeld een aantal merktekens geëist, die precies
1 MHz verschillen; hiervoor kan de schakeling van fig. 42f) toegepast
worden. Het kristal wordt toegepast in een 1 MHz oscillator, die een sterk
vervormde sinus (een impulsvormige) spanning afgeeft; deze spanning
wordt weer gevoegd bij die van de zwaaigenerator. Als gevolg van deze
sterk vervormde uitgangsspanning ontstaan een groot aantal harmonischen
van 1 MHz, welke ieder weer een interferentie-patroon met de zwaaigenerator
oplevert; zodoende ontstaan een groot aantal merktekens, welke op een onder
linge afstand van 1 MHz zijn gelegen.
In vele gevallen is het gewenst, dat op bepaalde afstanden van het variabele
merkteken een of meer meer merktekens aanwezig zijn, teneinde bepaalde
punten op de doorlaatkromme te markeren. Bij F.M. kunnen dat de —3 dB
punten zijn, welke op afstanden van -f- en —120 kHz van het midden moeten
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liggen, terwijl bij de T.V. de afstand tussen beeld- en geluidsdraaggolf exact
5,5 MHz bedraagt; de vorm van de doorlaatkromme van de middenfrequentversterker moet hieraan exact worden aangepast (zie fig. 42l), waarbij het
variabele merkteken gemoduleerd wordt met de nauwkeurig bepaalde afstand.
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Dit moduleren kan op verschillende manieren plaats vinden; zo kan de
afstembare markerings-generator, behalve de ,,zwaaiende draaggolf”, twee
zijbanden doen ontstaan, die op de verschilfrequentie onder en boven de
frequentie van de variabele markeringsgenerator gelegen zijn. Dit geheel
wordt nu weer gemengd met de frequentie van de zwaaigenerator, waardoor
het gewenste interferentie-patroon op de doorlaatkromme ontstaat.
Een andere mogelijkheid is de frequentie van de vaste (kristalgestuurde)
markerings-generator te mengen (in een mengkristal bijvoorbeeld) met die
van de afstembare zwaaigenerator. Hierdoor ontstaat een hele reeks van
harmonischen (een dergelijke reeks kan ook bij het systeem van amplitudemodulatie verkregen worden, indien de modulerende spanning, afkomstig van
de kristalgenerator, sterk vervormd is), waardoor op de doorlaatkromme
eveneens een hele reeks ijkpunten ontstaat, welke op nauwkeurig gedefinieerde
frequentie-afstanden gelegen zijn (n.1. die van de kristalgenerator) en met
de afstemming van de variabele markeringsgenerator „meelopen”. Verder
ontstaan nog harmonischen van de vaste markeringsgenerator (welke weer
nuttig gebruikt kunnen worden voor het ijken van een hoger frequentiegebied) en de harmonischen van de kristalgenerator zelf, waardoor vaste
markeringspunten op de doorlaatkromme ontstaan, welke derhalve niet met
de frequentie van de variabele markeringsgenerator meelopen.
In fig. 42g) is het geval weergegeven, waarbij een vaste markeringsgenerator
(bijvoorbeeld 10,7 MHz) gemengd wordt met de frequentie van de „verschil”
markering (bijvoorbeeld 120 kHz), terwijl in fig. 42h) een soortgelijk
principe voor de combinatie van een variabele markeringsgenerator met een
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kristalgestuurder verschilgenerator is afgebeeld. Het combineren van een
afstembare markeringsgenerator met een kristalgestuurde volgens fig. 42h)
heeft het grote voordeel dat de variabele markeringsgenerator geijkt kan
worden met de kristalijkpunten. Indien de variabele markering samen valt
met de kristalijkpunten, moet de aflezing van de variabele merktekengenerator
overeenstemmen met de kristalfrequentie.
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Behalve met de kristalfrequentie, wordt de variabele merktekengenerator ook
vaak gemoduleerd met 800 Hz; dit wordt gedaan, teneinde de merkteken
generator ook als gewone meetzender te kunnen toepassen. De frequentie
van de gedetecteerde spanning bedraagt dan eveneens 800 Hz en kan ge
makkelijk op een buisvoltmeter afgelezen worden resp. op het scherm van
een oscillograaf zichtbaar gemaakt worden.
In fig. 42c) is aangegeven hoe de verschilfrequentie tussen de zwaaigenerator
en de merktekengenerator afzonderlijk op de oscillograaf gebracht kan wor
den. Hiertoe worden de spanningen, afkomstig van de zwaaigenerator en
van de markeringsgenerator in een afzonderlijke mengschakeling gemengd;
van de verschilfrequentie wordt nu een scherpe ijkimpuls gemaakt, waarvan
de amplitude afzonderlijk regelbaar is en constant blijft over de gehele
doorlaatkromme. Deze ijkimpuls kan weer als helderheidsmodulatie aan de
oscillograaf worden toegevoerd of gesuperponeerd worden op de doorlaat
kromme volgens fig. 42e).
Gezien de grote verscheidenheid in mogelijkheden van markeringsgeneratoren
is het bovenstaande nog verre van volledig; aan de perfectie van deze systemen
wordt nog voortdurend gewerkt.
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HOOFDSTUK XI
ONTVANGERS VOOR FREQUENTIE-GEMODULEERDE
SIGNALEN
De opbouw van een F.M.-ontvangers komt in grote trekken overeen met die
voor A.M. volgens fig. 38; beide berusten op het super-heterodyne principe.
Toch bestaan er belangrijke verschillen tussen, waarmede bij de afregeling
terdege rekening moet worden gehouden. De ontvanger is in principe inge
richt voor de ontvangst van in frequentie-gemoduleerde signalen; amplitudevariaties moeten zoveel mogelijk verwijderd worden, daar anders de storings
vrijheid, welke juist zulk een voordeel is van de F.M.-ontvangst, in gevaar
komt. Voorts dient de detector niet te reageren op in amplitude gemoduleerde
signalen, maar juist op in frequentie gemoduleerde signalen, terwijl bij de
meer luxe ontvangers een inrichting aanwezig is, die de frequentie van de
oscillator binnen een bepaald frequentiegebied automatisch op de juiste
waarde houdt (automatische frequentieregeling, A.F.C.).
Ook wordt bij F.M.-ontvangers wel automatische volumeregeling (A.V.R.)
toegepast, evenals bij A.M.-ontvangers, doch met een enigszins ander doel.
Bij een A.M.-ontvanger dient deze in eerste instantie om het aan de luid
spreker afgegeven signaal zoveel mogelijk constant te houden, onafhankelijk
van de sterkte van het binnenkomend signaal; deze kan, als gevolg van de
sterke en afstand van de zenders, als gevolg van fadingverschijnselen e.d.
zeer sterk variëren.
Bij F.M.-ontvangst treden dergelijke onaangename verschijnselen gelukkig
niet op; indien het binnenkomend signaal een bepaalde minimum sterkte
heeft bereikt, zal de sterkte van het signaal aan de luidspreker alleen afhanke
lijk zijn van de frequentie-variatie (de „zwaai”) van het in frequentie ge
moduleerde signaal. De A.V.R. heeft dan ook meer tot taak te voorkomen,
dat er een te sterk signaal (bijvoorbeeld afkomstig van een locale zender)
op de mengbuis terecht zou komen, waardoor deze overbelast zou kunnen
worden. Hierdoor zouden ongewenste interferentie-verschijnselen met na
burige zenders kunnen ontstaan (kruismodulatie).
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Tevens wordt de amplitude van het signaal, dat aan de discriminator (welke
hier de rol van detector speelt) gelegd wordt, enigszins constant gehouden,
waardoor voor zwakkere signalen een betere storingsvrijheid optreedt.
In fig. 43a) is het blokschema van een F.M.-ontvanger weergegeven.
De ontvanger moet geschikt zijn voor de ontvangst van het gehele frequentie117

gebied dat loopt van 87,6 tot 104 MHz; deze band is onderverdeeld (in
de oude indeling) in 54 kanalen (waarbij ieder kanaal 300 kHz breed is).
In ieder kanaal worden op onderlinge afstanden van 50-100 kHz weer een
aantal zenders ondergebracht, welke zodanig zijn gelegen, dat de onderlinge
storing zo klein mogelijk is.
In de officiële frequentie-indeling worden 164 kanalen genummerd met een
onderlinge afstand van 100 kHz; deze indeling is echter weinig gangbaar.
De modulatie-index is 5, hetgeen wil zeggen dat bij volle modulatie de
frequentie-afwijking gelijk is aan 5x de hoogste modulerende frequentie;
bedraagt deze 15 kHz, dan zal de zwaai 5.15 = 75 kHz bedragen. Dit geldt
voor iedere modulatie-frequentie, mits deze voor 100% wordt gemoduleerd.
Indien de nominale frequentie bijvoorbeeld 100 MHz bedraagt, dan zal de
momentele frequentie „zwaaien” tussen 100—0,075 = 99,925 MHz en
100 + 0,075 = 100,075 MHz.
Bij faze-modulatie daarentegen neemt de frequentiezwaai toe, evenredig met
de modulerende frequentie; bedraagt de zwaai bij 100% modulatie voor een
frequentie van 15 kHz : 75 kHz, dan zal de zwaai voor een frequentie van
5 kHz nog maar 75/3 = 25 kHz bedragen. Nu is in het algemeen de ampli
tude van de hogere frequenties gering, terwijl juist de storingsgevoeligheid
in dit gebied groot is; teneinde nu deze verhouding tussen het signaal en
de storing te verbeteren, wordt bij een in frequentie gemoduleerde zender
het hoge gebied kunstmatig opgehaald (pre-emfasis) terwijl aan de ont
vangerzede de hogere frequentie weer worden verzwakt (de emfasis) en
wel met een tijdconstante van 75 microseconde. Daar nu het storings- en ruis
spectrum evenzeer wordt verminderd, zal de storings/signaalverhouding
gunstig worden beïnvloed. Uitgaande van een in frequentie gemoduleerde
zender maakt men er door „pre-emfasis” in feite een in faze gemoduleerde
zender van; daar de discriminator in de ontvanger frequentie-gevoelig is,
wordt nu met het de-emfasis-netwerk in de ontvanger dit fazekarakter weer
omgezet in een frequentiekarakter.
Bij een zwaai van 75 kHz behoort een bandbreedte van het gehele ontvangkanaal (tot aan de discriminator) van tenminste 240 kHz; daar bij een in
frequentie gemoduleerd signaal het spectrum van de uitzending tot aan het
oneindige doorloopt, zou hiervoor ook een oneindige bandbreedte nodig
zijn; de energie van deze verder afgelegen zijbanden is gelukkig zo klein,
dat met een bandbreedte van 240 kHz kan worden volstaan. Daar de kanaalafstand 300 kHz bedraagt, mag trouwens ook niet veel hoger worden gegaan;
het is echter onjuist te veronderstellen, dat bij een totale frequentiezwaai van
150 kHz (2 x 75 kHz) een bandbreedte van 150 kHz toereikend zou zijn;
als gevolg van het „zwaaien” treden een zeer groot aantal zijbanden, buiten
deze 150 kHz gelegen, op.
Zolang al de zenders een zwaai van 75 kHz bezitten, zal ook de ontvangststerkte gelijk zijn, onafhankelijk van de binnenkomende signaalsterkte (bin
nen redelijke grenzen althans). Nu is het essentieel voor de goede werking
van de ontvanger, dat de amplitude-variaties op het F.M. signaal zoveel
mogelijk worden verwijderd; dit proces kan plaats vinden óf in afzonderlijke
„begrenzers” (limiters) in combinatie met een normale discriminator (Foster118

Seeley) óf met een normale middenfrequent-versterker, waarbij een speciale
discriminator wordt toegepast (ratio-detector, faze-detector) welke van huis
uit zeer ongevoelig voor amplitude-variaties is. Zodoende komen we tot het
blokschema van fig. 43a), waarin de mogelijkheden van de automatische
volumeregeling (A.V.R.) en automatische frequentieregeling (A.F.R.) nog
afzonderlijk zijn aangegeven. Hierbij dient wel een goed onderscheid ge
maakt te worden met betrekking tot het begrenzingsproces (waarbij de
amplitude scherp wordt afgekapt) en het proces van de automatische volume
regeling, waarbij de gemiddelde- (of piek-) waarde van de draaggolf tot
een bepaalde waarde wordt geregeld.

Fig.43b

In fig 43b) is de werking van de begrenzer nog afzonderlijk weergegeven;
het oorspronkelijke signaal, waarop ongewenste amplitude-modulatie, sto
ringen e.d. aanwezig zijn, is met OCD aangegeven. Deze ongewenste storingen
kunnen bij een normale discriminator zonder meer in de a.f. versterker terecht
komen. Daar voor de werking van de discriminator alleen de nuldoorgangen
van belang zijn is het gewenst, de amplitude aan weerszijden scherp te be
grenzen; alles, wat buiten deze begrenzing valt, zal geen enkele invloed op
het signaal aan de discriminator kunnen uitoefenen.
Indien in fig. 43b) het signaal begrensd wordt tussen de waarden OA en
OB zal het geheele storingsdeel hierbuiten wegvallen; alleen het kleine deel
van die storing tussen de lijnen A en B zal nog enige invloed kunnen doen
gelden. Dank zij deze begrenzing is de signaal/storingsverhouding aanzienlijk
verbeterd. Aan de discriminator wordt nu het afgekapte signaal OAEFGH
aangeboden; dit heeft op de werking hiervan generlei invloed, te meer, daar
de afgestemde kringen in de discriminator hiervan weer een sinus maken.
De werking van een dergelijke begrenzer is in fig. 43c) nader weergegeven;
deze vertoont wel enige overeenkomst met die van een roosterdetectieschakeling. In principe wordt deze buis „overstuurd”, hetgeen wil zeggen, dat de
ampitude van de wisselspanning veel groter is dan de roosterruimte van de
buis; de schermroosterspanning is laag gehouden teneinde deze roosterruimte
zo klein mogelijk te maken. In de positieve spanninghelft zal er roosterstroom
vloeien; de condensator C verkrijgt een negatieve lading, waardoor het werk
punt van de buis naar links wegschuift. Voorts is ook de anodespanning
laag gekozen, zodat deze bij meer positieve roosterspanning niet langer meer
daalt; in feite zal alleen het gearceerde deel van de sinus een rol spelen;
de rest wordt afgekapt.
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Het principe van de „Foster-Seeley” en de Ratio detector” is in fig. 43d)
nader weergegeven; de ingangsspanning Uj wordt gelegd aan de primaire
spoel Lj van het bandfilter (transformator) T; de spoelen 1^ en Lg zijn
met elkaar gekoppeld, terwijl de ingangsspanning
tevens aan het midden
van de spoel L2 gelegd wordt. Over de spoel L2 ontstaat nu een combinatie
van twee spanningen, n.1. de geïnduceerde spanning uA.B en de spanning u1}
afkomstig van de bron zelf.
Indien nu de afgestemde kring L2-C exact afgestemd is op de frequentie
van de signaalbron uj, dan zal de spanning over deze kring precies 90° ver
schoven zijn ten opzichte van de bronspanning Uj. Indien we nu de spanningen
van de uiteinden van de afgestemde kring te opzichte van aarde beschouwen,
ontstaat een diagram als in fig. 43d) is weergegeven.
De spanning u, is gemeenschappelijk voor beide punten (A en B) omdat
deze spaning vanuit het midden van de secundaire spoel wordt opgebracht;
de totale geïnduceerde spanning uA.B zal loodrecht op de spanning Ui staan,
waarbij deze spanning zich verdeelt in twee gelijke delen, n.1. het deel OA
voor de bovenste tak en het deel BO voor de onderste tak.
De totale spanning van beide uiteinden ten opzichte van aarde vinden we
nu door de „vectoren” CO en OA samen te stellen tot CA, resp. CO met
OB tot CB; zodoende wordt uA0 de spanning tussen A en aarde, terwijl
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uBC de spanning wordt tussen B en aarde. In afgestemde toestand zijn beide
spanningen gelijk; de grootte van deze spanningen is echter evenredig met
de grootte van het aangelegde signaal Uj. Detecteren we de spanningen uAC
en uBC en trekken we deze spanningen na detectie van elkaar af, dan zal de
verschilspanning juist nul zijn (dit is het principe van de faze-discriminator).
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Geheel anders wordt de situatie, indien nu de frequentie van het aangelegde
signaal Uj varieert; de totale spanning uAB zal nu niet langer loodrecht op
de ingangsspaning staan, doch hiermede een hoek maken, waarvan de waarde
afhangt van het frequentie-verschil tussen de aangelegde spanning en de
afstemming van de kring. Het resultaat hiervan is in fig. 43f) aangegeven;
als gevolg van deze faze-verschuiving zullen de spanningen uAC en uB0 niet
langer gelijk zijn; na detectie zal er een verschilspanning overblijven, die via
een versterker aan de luidspreker kan worden toegevoerd.
De deelspanningen u0A en u0b beschrijven ieder een cirkel volgens fig. 43f);
afhankelijk van de ligging van de ingaande frequentie ten opzichte van de
afstemming van de kring zullen de getrokken of de gestreepte lijnen worden
beschreven. Indien de opgedrukte frequentie boven de eigen frequentie van
de afstemkring ligt, zal de totale geïnduceerde spanning uAB de getrokken
richting aannemen; hieruit volgt, dat de spanning uA0 (ux) is toegenomen,
de spanning uBC (u2) daarentegen is afgenomen; de direct overgedragen
spanning u0o zal de oorspronkelijke richting blijven behouden. De spanningen
u^ en u2 worden steeds tegen aarde gemeten.
Ligt de opgedrukte frequentie echter onder de eigen frequentie, dan zal de
geïnduceerde spanning uAB juist de gestippelde positie innemen; de spanning
Ui neemt hierdoor af, de spanning u2 juist toe. Daar deze spanningen alle
nog wisselspanningen zijn, waarvan de frequentie rond de 10,7 MHz is ge
legen, moeten deze spanningen nog gelijkgericht worden, waarbij tevens het
verschil tussen de spanningswaarden van ux en u2 maatgevend is voor de
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grootte van de frequentiezwaai. In fig. 44 is een dergelijke schakeling uitge
werkt.
De spanningen Uj en u2 staan nu over de dioden Dj en D2; deze dioden
zullen gelijkrichten, waardoor het RC-filter hierachter de aangegeven polariteit
zal verkrijgen. Het punt A is via een r.f. smoorspoel L3 met het middenpunt
van het detectiefilter verbonden, teneinde een gelijkstroomweg voor de dioden
te verkrijgen.
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De gelijkgerichte wisselspanning (U3) zal nu het verschil zijn tussen de
deelspanningen
en U2; zolang de frequentie van het opgedrukte signaal
overeenstemt met die van de afstemkring, zullen de spanningen
en U2
gelijk zijn; de spanning U3 is dan nul. Hierbij zij nog opgemerkt, dat de
deelspanningen Uj en U2 evenredig zijn met de grootte van het aangelegde
signaal; deze spanningen zijn dan ook geschikt voor het toepassen van auto
matische volumeregeling, voor de afname van een in amplitude gemoduleerd
signaal voor een afstemindicator enz.
Bevindt de momentele frequentie zich boven de afstemfrequentie, dan neemt
Dj toe en U2 af; de spanning van het punt D (welk punt zich aanvankelijk
op aardpotentiaal bevond) zal nu meer positief worden en wel over een groot
gebied evenredig met de grootte van de frequentie-afwijking en ook met
de grootte van de aangelegde wisselspanning. In feite reageert deze discri122

minator op frequentie- en amplitude-variaties; in wezen is dit een F.M.- en
een A.M.-detector.
Als gevolg van de gevoeligheid van de „Foster- Seeley” discriminator voor
amplitude-variaties is het noodzakelijk deze discriminator steeds door een
begrenzer (volgens fig. 43c) en e) te laten voorafgaan, daar anders van
het voordeel van frequentie-modulatie, met betrekking tot de storingsvrij heid,
niet veel terecht zou komen.
In fig. 44b) is het verloop van de gelijkspanning aan punt D t.o.v. aarde
aangegeven; zolang de opgedrukte frequentie boven de resonantie van de
afstemkring is gelegen, zal de uitgangsspanning positief zijn; in het tegenover
gestelde geval zal deze negatief zijn. De discriminator moet nu zodanig
afgeregeld worden dat het gebied tussen A-O-B zo recht mogelijk is; wordt
de frequentie-afwijking te groot, dan zal de uitgangsspanning niet langer
toenemen, doch weer dalen.
Dit verschijnsel heeft twee oorzaken, n.1. de geïnduceerde spanning tussen
A-B zal ver buiten de afstemming van de discriminator-kring sterk afnemen
(zie ook fig. 39a), terwijl tevens de fazehoek van de geïnduceerde spanning
vrijwel niet meer verandert. De afregeling van de discriminator geschiedt
allereerst op de juiste middenfrequentie (10,7 MHz), waarbij de uitgangs
spanning juist nu moet zijn; hiertoe kunnen de afstemcapaciteiten C1 en C2
(of de zelfinducties L1 en L2) afgeregeld worden.
Indien de oscillograaf aan het punt D wordt aangesloten en de zwaaigenerator
aan de m.f. versterker wordt aangesloten (zie ook fig. 38a) en fig. 43a)),
kan zodoende de gehele discriminator-kromme op het scherm zichtbaar wor
den gemaakt. Indien men nu beschikt over een drietal markeringen, n.1. in
het middenpunt O (10,7 MHz), voor de rechtertop A (10,82 MHz) en voor
de linkertop B (10,58 MHz) kan zeer gemakkelijk en snel de discriminatorkromme op de buis afgeregeld worden.
Zoals gezegd, reageert deze discriminator ook op amplitude-variaties; indien
de aan de discriminator gelegde wisselspanning toeneemt, zal ook de helling
van de kromme AOB in fig. 44b) toenemen, zodat nu een kromme COD
zal verschijnen. Daar de spanning van het punt D afhangt van de grootte
van de aangelegde frequentie, is de spanning op dit punt bruikbaar voor
automatische frequentie-bijregeling (A.F.R.). De gelijkspanning aan dit punt
wordt teruggevoerd naar een schakeling waarmede de oscillator-frequentie
te beïnvloeden is (reactantie-buis, varicap, e.d.). Hiermede wordt bereikt,
dat ook bij afstemming, die iets naast de juiste frequentie ligt de automatische
regeling de oscillator op de juiste waarde brengt, terwijl tevens de frequentiedrift wordt gecompenseerd.
Op het punt E ontstaat een negatieve gelijkspanning, waarvan de waarde
afhangt van de sterkte van het binnenkomend signaal en van de frequentie
hiervan; zolang deze frequentie symmetrisch om de juiste middenfrequentie
„zwaait” zal de gemiddelde spanning aan dat punt alleen afhankelijk zijn
van de waarde van de middenfrequentie-spanning, welke aan de dicriminator
gelegd wordt. De spanning aan dit punt is derhalve, na afvlakking, bruikbaar
voor het aanleggen van een regelspanning voor de automatische volumeregeling aan de voortrappen voor vermijding van kruismodulatie, overbe123

lasting e.d. (zie ook fig. 44c).
Daar het frequentie-gemoduleerde signaal aan de discriminator een „preemfasis” heeft (in wezen is dit een faze-gemoduleerd signaal) volgt er
na de discriminator weer een ,,de-emfasis” netwerk met een tijdconstante
van 50 tot 75 yxs.
Bij een enigszins afwijkend type discriminator (ratio-discriminator) is een
afzonderlijke begrenzer niet vereist; deze discriminator is vrijwel ongevoelig
voor variaties in de amplitude en wordt om deze reden dan ook veel toegepast.
In fig. 45 is deze schakeling aangegeven.
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Het principe van deze schakeling is, dat de som van de deelspanning U ï
en U2 constant gehouden wordt, waardoor alleen het verschil werkzaam kan
zijn; hiermede is de schakeling in wezen onafhankelijk geworden (binnen
redelijke grenzen althans) van de aangelegde wisselspanning. Teneinde deze
som-spanning te kunnen stabiliseren, wordt een der dioden van richting om
gedraaid, waardoor aan de uitgang nu de som-spanning ontstaat (over de
punten E-F). Tussen deze punten is nu een grote (elektrolytische) conden
sator aangebracht, welke met de aangegeven polariteit wordt opgeladen; deze
spanning hangt van het gemiddelde van de topwaarde van de aangelegde
wisselspanning af. Bij ontvangst van een krachtige zender zal deze spanning
hoger zijn en omgekeerd.
De volledige verklaring van de werking van deze schakeling is vrij gecom
pliceerd en valt buiten het bestek van dit werk; volstaan kan worden met
de opmerking, dat de spanning over BC in sterke mate beïnvloed wordt
door de demping (de „openingshoek”) van de dioden Dx en D2; bij een
grote openingshoek van de stroom is de dempende werking groot en om
gekeerd.
Indien nu de condensator C5 tot het gemiddelde van de topwaarde van de
draaggolf is opgeladen en deze zou plotseling toenemen (door storing, onge
wenste amplitude-modulatie e.d.) dan zal de spanning over C5 niet plotseling
kunnen veranderen; de dioden D gaan nu meer geleiden, waardoor de
demping over de kring sterk toeneemt zodat de spanningstoename wordt
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tegengegaan. Omgekeerd zal bij een spanningsafname de geleiding van de
dioden sterk afnemen, waardoor de demping eveneens afneemt en de span
ning weer de neiging zal hebben toe te nemen. Daar de spanning over C5
afhangt van de gemiddelde waarde van de draaggolf, is een dergelijke span
ning geschikt voor de toepassing van automatische volumeregeling.
De verschilspanning
- U2 kan nu van het middenpunt A afgenomen
worden; op dit punt bevindt zich zowel de uit de voorafgaande kring over
gedragen spanning alsmede de verschilspanning; daar dit punt hoogfrequent
„geïsoleerd” moet blijven, wordt nu de spanning van de voorafgaande kring
niet via een koppelcondensator, doch via een aparte spoel (L3) overgedragen,
wat echter in principe geen verschil maakt. Deze spoel heeft in wezen een
drie-voudige functie, n.1. de overdracht van de m.f. wisselspanning van de
voorafgaande kring naar het midden van de volgende kring, de isolatie van
het middenpunt en de overdracht van de gelijkspanning aan het punt A
naar de volumeregelaar Pj_. Aangezien de onderzijde van de condensator C5
aan een zijde geaard is, zal ook het punt A een gelijkspanning t.o.v. aarde
voeren (hier negatief); de wisselspanningscomponent vanaf A moet daarom
via een scheidingscondensator C4 aan de volumeregelaar worden overge
dragen. De oscillograaf kan weer aan het punt D worden aangesloten teneinde
de discriminator-kromme op het scherm zichtbaar te maken.
Daar de spanning op D zowel afhankelijk is van de grootte als van de
frequentie van het aangelegde signaal leent deze schakeling zich slecht voor
de toepassing van automatische frequentie-regeling. Dit laatste is wel moge
lijk, indien de gebalanceerde vorm van fig. 45b) wordt toegepast, waarbij
de uitgang symmetrisch is t.o.v. aarde; nu kan de spanning op het punt D
(na afvlakking) wel gebruikt worden voor de automatische frequentie
(bij)regeling, daar er geen gelijkspanning op het punt A meer aanwezig is.
De oscillograaf kan weer aan het punt D aangesloten worden.
In wezen zijn al de voorafgaande discriminatoren fazegevoelig (deze reageren
immers op het faze-verschil tussen de deelspanningen OA en AC in fig. 43f);
de omzetting van frequentie- in faze-afwijkingen geschiedt in wezen in de
afgestemde kring. In enkele gevallen wordt nog wel eens een buis als een
echte faze-discriminator toegepast; de schakeling hiervan is in fig. 46a) afgebeeld.
Aan de roosters gx en g3 wordt de opgedrukte frequentie gelegd met dit
onderscheid, dat deze spanningen, indien de frequentie juist overeenstemt
met de middenfrequentie (geen modulatie) nauwkeurig 90° t.o.v. elkaar
verschoven zijn.
Daar de buis zodanig is ingesteld, dat er nagenoeg alleen stroom vloeit indien
beide roosters positief zijn (onstaat de situatie als in fig. 46b is weerge
geven), indien de schakeling op de nominale frequentie staat; hierbij vloeit er
stroom gedurende een kwart van de totale periode. In de anodeleiding van
de buis is meestal een weerstand aangebracht (weerstandskoppeling) zodat de
anode-gelijkspanning zich op een bepaalde, gemiddelde waarde instelt.
De wisselspanning aan het rooster g1 is direct van het in frequentie ge
moduleerde signaal afkomstig, terwijl het signaal aan g3 via een afgestemde
kring gaat, waarbij een vaste faze-draaiing van 90° op de draaggolf-frequentie
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aanwezig is. Indien nu het signaal in frequentie wordt gemoduleerd, zal
de faze-verschuiving tussen beide roosters niet langer 90° bedragen, doch
meer of minder, zodat ook de anodestroom (en daarmede de anodespanning)
varieert in het ritme van de zwaai van de wisselspanning.
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In fig. 46c) is het geval weergegeven, waarbij de momentele frequentie boven
die van de draaggolf ligt; hierbij bedraagt de totale fazeverschuiving 90° +
45° = 135°; hierbij zal de tijd AB, dat de buis geleidend is, korter worden.
De gemiddelde anodestroom zal afnemen, de anodespanning zal toenemen.
Indien nu de momentele frequentie onder die van de draaggolf is gelegen,
ontstaat de situatie als in fig. 46d) is weergegeven. Hierbij bedraagt de totale
faze-verschuiving 90°—45° =45°; de tijd dat er stroom vloeit door de buis
is daarmede toegenomen, zodat de anodespanning hierdoor afneemt.
Bij een juiste instelling van de faze-discriminator zal over een groot gebied
de variatie in de anodestroom evenredig zijn met de faze-verschuiving ten
opzichte van 90° en daarmede ook van de frequentie-variatie ten opzichte
van de nominale (ongemoduleerde) waarde. De anodegelijkspanning is een
maatstaf voor de afwijking van de opgedrukte wisselspanning ten opzichte
van de frequentie van de (ongemoduleerde) draaggolf. Boven een bepaalde
spanningswaarde is deze faze-discriminator ongevoelig voor amplitude-modulatie, zodat daarmede een goede onderdrukking van storingssignalen kan
worden verkregen.
Een van de eenvoudigste controles over het al dan niet goed afgeregeld zijn
van de discriminator (juiste ligging van het midden van de discriminatorkromme, symmetrie e.d.) is ook de storingsonderdrukking; bij onjuiste afregeling neemt deze direct af en daarmede de storing toe.
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56. Discriminatorkromme van een FM
ontvanger.

57. Discriminatorkromme, merkteken
op de top, 10,5 MHz.

58. Discriminatorkromme, merkteken
in het midden, 10,6 MHz.

59. Discriminatorkromme, merkteken
aan de voet, 10,7 MHz.

60. Doorlaatkromme m.f. versterker
van FM ontvanger.

61. Doorlaatkromme m.f. versterker,
merkteken op 10,5 MHz.

62. Doorlaatkromme m.f. versterker,
merkteken op de top, 10,7 MHz.

63. Doorlaatkromme m.f. versterker,
merkteken op 10,9 MHz.
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HOOFDSTUK XII
AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET AFREGELEN VAN
AM/FM ONTVANGERS m.b.v. ZWAAI-GENERATOR
EN OSCILLOGRAAF
Alhoewel het in dit bestek niet mogelijk is, uitvoerig op het afregelen van
ontvangers in te gaan (hiervoor wordt verwezen naar de uitgaven „T.V.
Service”, „Meetapparaten” en „Frequentie-Modulatie” van „De Muiderkring”) is het wel nuttig, enkele aanwijzingen hieromtrent te verschaffen.
Als regel beschikt de zwaaigenerator ook over een nauwkeurig geijkte markeringsgenerator (zie fig. 52) zodat met behulp van deze combinatie de afrege
ling, zowel „statisch” als „dynamisch”, kan geschieden. Bij de statische afregeling wordt de markeringsgenerator gewoon als meetzender gebruikt, waarbij
het signaal wordt gemoduleerd met 400, 800 of 1000 Hz. De uitgangsspanning kan bij een AM ontvanger zonder meer gemeten worden op de
luidsprekerldemmen en wel volgens fig. 41.
Indien de kringen in de ontvanger kritisch of onderkritisch gekoppeld zijn
(fig. 39a) is de gehele afregelprocedure al zeer eenvoudig; aan het begin
van de middenfrequent-versterker wordt de juiste frequentie gelegd (in dit
geval vaak aan het rooster van de mengbuis) terwijl de kernen van de middenfrequent-transformatoren (of, bij oudere typen, de trimmers) zodanig afgeregeld worden, dat een maximaal signaal aan de uitgang wordt verkregen.
Bij het „injecteren” met de middenfrequent-spanning dient men er steeds op
bedacht te zijn, dat de uitgang van de meetzender (markeringsgenerator)
als regel laagohmig is (bijvoorbeeld 50-70-300 f2) zodat aansluiting van deze
impedantie op een afgestemde kring deze vrijwel „dood” maakt.
Teneinde een scherpe indicatie te bereiken, dient het signaal voldoende klein
gehouden te worden, zodat geen „oversturing” optreedt; bij het naderen
van de juiste afstemming dient het signaal van de meetzender achtereenvolgens
verzwakt te worden. Er moet steeds voldoende „marge” aanwezig zijn, zodat,
bij toename van het ingaand signaal, ook het uitgaand signaal in gelijke
mate toeneemt. De aut. volumeregeling dient onwerkzaam te worden gemaakt
volgens fig. 40a) of 40b) teneinde een voldoend „scherpe” indicatie te
verkrijgen, daar door de „afvlakkende” werking van de aut. volumeregeling
de bandbreedte van de afstemkringen schijnbaar groter wordt. In vele gevallen
is de aut. volumeregeling gedrempeld, hetgeen zeggen wil, dat deze pas bij
het overschrijden van een bepaald niveau (n.1. waarbij de audio-frequent
versterker juist „volgestuurd” wordt) in werking treedt; indien er nu voor
gezorgd wordt, dat het ingaande signaal zo zwak is dat deze drempelspanning
(ca. 2 V op de diode) niet bereikt wordt, kan ook bij aanwezigheid van de
de aut. volumeregeling een voldoend scherpe indicatie verkregen worden.
Bij een gevoelige ontvanger zal in deze toestand bij het afregelen van de
gehele ontvanger hinder van ruis worden ondervonden, waardoor de indicatie
minder scherp wordt (tenzij voor de oscillograaf of buisvoltmeter een doorlaatfilter voor de modulatiefrequentie van de meetzender wordt opgenomen,
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waardoor de invloed van de ruis vrijwel wordt uitgeschakeld). Bij het gebruik
van een oscillograaf aan de uitgang volgens fig. 41) zal hiervan weinig
hinder worden ondervonden, daar het „karakter” van de ruis geheel anders
is dan dat van de modulatie (audio-frequent signaal); bij een buisvoltmeter
echter zal er een „vooruitslag” als gevolg van deze ruis optreden. Bij het
in werking treden van de aut. volumeregeling zal deze ruis weliswaar verdwijnen, doch hierdoor zal tevens de indicatie van het maximum in de
afstemming minder scherp worden.
In zulke gevallen is het aanbevelenswaardig een afzonderlijke negatieve span
ning aan de regelleiding van de aut. volumeregeling te leggen; deze spanning
wordt zodanig „opgeregeld” dat de ruis vrijwel is verdwenen.
Bij het afregelen kan ook gebruik gemaakt worden van de (negatieve) gelijk
spanning welke afkomstig is van de detectie-diode en aanwezig is over de
volumeregelaar in fig. 40a), 40b) en 41). Voor het meten van deze gelijk
spanning kan heel goed een (gelijkspannings)buisvolmeter worden gebruikt
of een draaispoelmeter met een zeer laag eigen gebruik. Indien een afstemindicator aanwezig is (magisch oog e.d.) kan hiervan ook goed gebruik
worden gemaakt.
Indien de bandfilters overkritisch gekoppeld zijn (wat bij een normale AM
ontvanger als regel niet meer het geval is door de tamelijk smalle frequentiebanden) dient een iets andere procedure gevolgd te worden, daar afstemmen
op „maximum” hier juist een foutief resultaat zou opleveren (zie ook fig.
39a). Bij toepassing van een zwaaigenerator en een oscillograaf kan de gehele
doorlaatkromme weer volgens fig. 36b) zichtbaar gemaakt worden; hierbij
dient de aut. volumeregeling weer onwerkzaam gemaakt te worden. In
principe dienen de beide kringen van het bandfilter steeds op dezelfde
frequentie te worden afgestemd; het „zadel” van fig. 39a) ontstaat door
„overkoppeling”.
Zolang de kringen op ongelijke frequentie afgestemd zijn, zal de afstand
tussen de toppen te groot zijn terwijl ook het „zadel” te diep wordt; bij
juiste afstemming is de topbreedte zo klein mogelijk, terwijl de markering
met de „nominale” frequentie (bijvoorbeeld 472 kHz) juist in het midden
moet liggen (zie ook fig. 38b). Bij meer bandfilters zal bij onjuiste afstem
mingen de afstemkromme onsymmetrisch worden; de vier ijzerkernen (c.q.
trimmers) in de spoelen worden afgeregeld, totdat de vereiste m.f. doorlaat
kromme is verkregen.
Het afregelen van deze kromme met behulp van een meetzender en een
buisvoltmeter (dus „statisch”) is een zeer tijdrovend werk, daar steeds de
gehele doorlaatkromme na iedere instelling moet worden opgenomen; ten
einde deze moeilijkheid te omzeilen, maken we gebruik van „wederzijdse”
demping van de bandfilterkringen. Indien men bijvoorbeeld de primaire kring
van het bandfilter wenst af te regelen, wordt de secundaire kring gedempt
door een parallel-weerstand van ca. 10 kf2. Nu wordt de primaire kring op
maximum afgeregeld; de dempingsweerstand wordt verplaatst naar de pri
maire kring, waarna de secundaire wikkeling op maximum kan worden af
gestemd. Hierbij wordt de meetzender steeds op de nominale frequentie
ingesteld, terwijl eerst het bandfilter wordt afgeregeld, dat het dichtst bij
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de detector is gelegen.
Hierna wordt eenzelfde procedure gevolgd voor het bandfilter, dat hieraan
voorafgaat, waarna de gehele middenfrequent versterker is afgeregeld.
In de hoogfrequente deel van de ontvanger dienen nog per golfbereik de
oscillator- en antennekring afgeregeld te worden; hierbij wordt gebruik ge
maakt van een tweetal (of, juister, een drietal) trimpunten, welke bijvoorbeeld
op ca. 500 en 1500 kHz zijn gelegen; deze punten behoren op de schaal
aangegeven te zijn.
De meetzender wordt nu ingesteld op 1500 kHz (hoogste trimpunt) en aan
gesloten volgens fig. 41; de wijzer van de ontvanger wordt op 1500 kHz
ingesteld. De oscillator-trimmer wordt zolang ingesteld, todat het signaal
maximaal is; (fig. 41) terwijl tevens de trimmer in het antennedeel op
maximum ontvangst wordt geregeld. De meetzender wordt nu verstemd
op 500 kHz, de naald weer ingesteld op 500 kHz, terwijl nu aan de kern
van de oscillator-spoel wordt gedraaid totdat maximum uitslag is verkregen;
tevens wordt de antennespoel op maximum geregeld. Nu wordt het geheel
weer afgestemd op 1500 kHz, de trimmers bijgeregeld en na enige malen
heen en weer regelen, zal een optimale instelling op de beide trimpunten
zijn verkregen. Hierbij dient men steeds te bedenken, dat de oscillator de
afstemming bepaalt, terwijl de antenne-kring als „slaaf” moet meelopen.
Bij een goede „padding-kromme” moet het middelste trimpunt op ca. 860 kHz
liggen; indien de meetzender op deze frequentie wordt ingesteld en de ont
vanger eveneens, dient de antenne-afstemming eveneens optimaal te zijn. Voor
een zeer nauwkeurige afregeling van de gelijkloop is het gewenst te beschikken
over drie afstembare elementen in de oscillator-kring, n.1. de trimmer, de
padder en een regelbare zelfinductie van de spoel; de hiervoor benodigde
procedure is door de auteur beschreven in „Een nieuwe methode om uw
super af te regelen” in Radio Bulletin jan. '57.
Als laatste rest nog de afregeling van het middenfrequent „zuigfilter”, dat
over de antenne-spoel kan zijn aangebracht. Hiertoe wordt de meetzender
aan de ingang op de midden frequentie afgestemd, terwijl het kerntje in de
spoel (resp. de trimmercondensator) zolang wordt versteld, tot de aanwijzing
van de buisvoltmeter c.q. de amplitude van de modulatie op de oscillograaf
zo klein mogelijk is.
De normaal gebruikelijke FM-ontvanger is eveneens een super-heterodyne
ontvanger, zodat de afregeling hiervan in principe met die van een AMontvanger overeenstemt; in wezen is slechts de waarde van de middenfrequentie (10,7 MHz) en het frequentiebereik (87-104 MHz) verschillend.
De „dynamische” afregeling met behulp van zwaaigenerator, markerings*
generator en oscillograaf is in het voorafgaande reeds uitvoerig besproken;
de „statische” afregeling kan weer met behulp van een amplitude-gemoduleerde meetzender geschieden, die uiteraard voor dit frequentiegebied ge
schikt moet zijn.
In vele gevallen zijn de gebruikelijke middenfrequentie- en discriminator
transformatoren reeds ongeveer op de juiste frequentie afgestemd (in een
afzonderlijke meetopstelling) zodat met een na-afregeling kan worden vol
staan. Als eerste wordt als regel de discriminator afgeregeld, ofschoon dit
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niet absoluut noodzakelijk is. Hiertoe wordt het signaal aan het rooster van
de voorafgaande trap geïnjecteerd, of, bij onvoldoende versterking, een trap
eerder; in sommige gevallen wordt de afschermbuis van de betreffende buis
losgenomen (dit is dan meestal van de oscillator/mengbuis) en het signaal
hierop aangesloten; deze afregelmethode kan ook voor het hierop volgende
middenfrequentdeel gebruikt worden. Het signaal moet voldoende sterk zijn
om de middenfrequent-versterker behoorlijk ,,te doen vastlopen” (in de
„limiters”) zodat de middenfrequent-kromme geen invoed heeft op de
discriminatorcurve.
Bij de dynamische afregeling wordt de oscillograaf aan de discriminator vol
gens fig. 44a) of 44b) aangesloten. De kernen van Lx en L2 worden afge
regeld, totdat de vorm van fig. 44b) is verkregen; de markering van 10,7
MHz moet hier precies in het midden komen te liggen. Indien men daarbij
nog beschikt over markeringen op 10,58 en 10,82 MHz, dan dienen deze
symmetrisch op de toppen te liggen. Hierbij zij nog opgemerkt, dat deze
10,7 MHz markering afzonderlijk („uitwendig”) aan de oscillograaf moet
worden gelegd, daar bij deze frequentie de „output” van de discriminator
juist nul is, zodat de marker zou verdwijnen. De „helling” van de discriminatorkromme van fig. 44b) hangt af van de koppeling tussen de beide spoelen
en de demping op de kringen; deze zijn als regel niet instelbaar.
Bij de „statische” afregeling wordt de zelfinductie Lx afgeregeld op maximale
uitgangsspanning, terwijl L2 afgeregeld wordt op de ligging van het nulpunt
op 10,7 MHz. Bij de Foster-Seeley discriminator volgens fig. 44a) wordt
allereerst de oscillograaf (of de buisvoltmeter) aangesloten tussen het punt
E en aarde; aangezien dit deel een gewone AM detector voorstelt, kan hier
voor zowel een gelijkspanningsbuisvoltmeter (of desnoods een gevoelige
gelijkspanningsmeter) als een wisselspanningsbuisvolmeter (c.q. oscillograaf)
worden toegepast. Bij de gelijkspanningsmethode is modulatie van de meetzender (markeringsgenerator) niet noodzakelijk; Lx wordt afgeregeld op
maximale spanning. Vervolgens wordt de spanning gemeten tussen het punt
D en aarde; hierbij wordt L2 geregeld, totdat de (gelijk) spanning tussen
D en aarde nul geworden is. Indien men niet beschikt over een gelijkspanningsoscillograaf, kan weer een gemoduleerd signaal op 10,7 MHz gebruikt
worden; afgeregeld wordt op minimum modulatie. Daar beide instellingen
elkaar beïnvloeden, zal enige malen heen- en weer geregeld moeten worden.
Bij de ratio-detector dient een enigszins andere methode gevolgd te worden,
ofschoon ook hier het principe hetzelfde is. In fig. 45a) (asymmetrische
schakeling) en in fig. 45b) (symmetrische schakeling) kan de spanning
over de condensator C5 gebruikt worden voor het verkrijgen van een maxi
mum door afstemming van 1^; hiertoe wordt de gelijkspanning over de
condensator gemeten, die evenredig toeneemt met de stijging van het binnen
komend signaal. Voor het verkrijgen van het juiste nulpunt dient de span
ning aan het punt D (resp. A) in fig. 45a) gelijk te zijn aan de spanning
tussen de uiteinden van de condensator C8; hiertoe worden over C6 twee
gelijke weerstanden (1%) van ca. 100 kfl aangebracht; het spanningsverschil
tussen dit knooppunt en D wordt nu gemeten en L2 zodanig afgeregeld, dat
dit spanningsverschil nul is. Bij toepassing van een buisvoltmeter, resp. een
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osciilograaf mag het punt D als „aardzijde” genomen worden, terwijl het
knooppunt van de beide weerstanden de andere zijde van het meetcircuit
vormt.
In de symmetrische schakeling van fig. 45b) kan direct de spanning gemeten
worden tussen het knooppunt
en D; hierbij zijn geen bijzondere voor
zieningen noodzakelijk. De juiste afregeling van L2 wordt weer gevonden
waarbij de verschilspanning nul geworden is; ook hier zullen de instellingen
van Lx en L2 elkaar beïnvoeden, zodat de regeling enige malen herhaald
moet worden. In sommige discriminator-schakelingen zijn nog extra symmetreer-weerstanden aanwezig welke de ongelijkheid van de dioden dienen op
te heffen; de afregeling hiervan geschiedt op minimale AM (deze is dan
vaak een ruismodulatie) of maximale storingsonderdrukking.
Bij het afregelen van de m.f. kringen dienen we er rekening mede te houden,
dat deze FM detector niet geschikt is voor het weergeven van de m.f. doorlaatkromme, daar de discriminator niet reageert (of dient te reageren) op ver
anderingen van de m.f. amplitude. Daarbij wordt als regel een afzonderlijke
detectiekop toegepast (zie fig. 49) of gebruik gemaakt van de stroom, die
door de lekweerstand van de begrenzer gaat (zie fig. 43c); deze laatste
methode wordt veelal voor produktie-doeleinden toegepast.
In fig. 47) is een en ander nader toegelicht.
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Indien het bandfilter L3-L4 afgeregeld dient te worden, wordt het signaal
aan het rooster van de buis Vx geïnjecteerd via een grote condensator C,
zodanig dat deze kring „dood” is. De discriminator-schakeling aan de buis V2
(of de bandfilterschakeling) wordt overbrugd met een weerstand van 5001000 f2, teneinde deze „dood” te maken, terwijl de spanning voor de detectie
kop van de anode wordt afgenomen. Is deze afregeling gereed, dan blijft
de detectie-schakeling ongewijzigd; alleen de meetzender wordt een trap naar
voren verplaatst; het bandfilter Lj-Lg wordt nu in combinatie met L3-L4
afgestemd totdat een optimale doorlaatkromme is verkregen. Teneinde oversturing van de versterker te voorkomen, is het gewenst de amplitude van
de meetzender steeds klein te houden; daar nu de ruis een onaangename
rol kan spelen, wordt als regel een extra regelspanning aangelegd van bijvoor132

beeld —3 V waardoor de ruis effectief wordt onderdrukt en het uitsturingsgebied wordt vergroot.
Bij de statische af regeling kan geheel eenzelfde methode toegepast worden als
die voor AM-ontvangers is beschreven; bij toepassing van limiters kan hier
weer de roosterstroom gemeten worden als indicatie van maximum afstem
ming. In combinatie met de Foster-Seeley discriminator van fig. 44a) kan de
(gelijk)spanning over E-F als indicator worden toegepast, terwijl bij de
ratio-detector van fig. 45a) weer de spanning over de condensator C5 als
indicatie kan worden gebruikt. Bij toepassing van een gemoduleerd signaal
zal de discriminator bij juiste afregeling geen spanning afgeven; teneinde nu
toch de discriminator als indicator te kunnen toepassen, wordt deze voor het
begin van de afregeling soms opzettelijk verstemd.
Nadat het middenfrequentdeel van de ontvanger is afgeregeld, volgt het
hoogfrequentdeel; in principe verschilt deze methode niet van die van een
AM-ontvanger. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van een FM gemodu
leerde meetzender (met 400 of 1000 Hz) zodat direct op de wisselspanning
van het audio-frequente deel kan worden afgeregeld; noodzakelijk is dit
echter niet, daar volgens het hierboven beschrevene ook de gelijkspanning
aan de discriminator uitstekend als indicator kan worden toegepast. Daar
het afstembereik hier maar klein is (ca. 13% van de ontvangfrequentie) en
deze frequentie veel hoger ligt dan die van de middenfrequentie, worden
hier niet steeds padders en trimmers toegepast. De resulterende fout — indien
het gelijklooppunt in het (algebraïsche) midden wordt gelegd (ca. 94 MHz)
— is kleiner dan 1%, zodat de verstemming van de antennekring wel te
verwaarlozen is. De meetzender wordt ingesteld op 94 MHz, de wijzer van
de schaal eveneens; allereerst wordt de oseillator-trimmer (resp. de zelfinductie) afgeregeld op maximale ontvangst; hierna volgt de h.f. trimmer
(resp. de zelfinductie) terwijl tenslotte de kernen van de „breedband” overdracht-transformator tussen antennekabel (ca. 300 Cl) en h.f. versterkerbuis
op maximum worden afgeregeld.
Evenals bij AM-ontvangers is hier ook dikwijls een m.f. „zuigkring” aan
wezig, welke op 10,7 MHz dient te worden afgestemd; hiertoe wordt de
meetzender op deze frequentie ingesteld, eventueel FM gemoduleerd, en
deze kring zodanig afgeregeld, dat een minimum uitgangsspanning wordt
verkregen. Als regel is de meetzender voorzien van een speciale kabel, met
een karakteristieke impedantie van 300 symmetrisch (of soms ook wel 70 Cl
asymmetrisch) welke met de dipoolaansluitingen kan worden verbonden.
Bij transistor FM-ontvangers kan geheel dezelfde methode toegepast worden;
het „injecteren” zal nu veelal aan de basis van de voorafgaande transistor
plaats vinden; teneinde de kringen niet te zwaar te dempen, zijn basis en
collector veelal aan aftakkingen van de m.f. transformator aangesloten, terwijl
in de gemeenschappelijke emissorschakeling als regel geneutrodyniseerd wordt
vanaf de collector. De collector is veelal via de spoelwikkeling geaard, terwijl
de emissor aan een negatieve spanning is verbonden. De basis is dan aan een
regelleiding gelegd, die deze min of meer positief maakt ten opzichte van
de emissor. Als regel is de basis ca. 0,3 V negatief ten opzichte van de emissor;
naarmate deze spanning kleiner wordt (meer positief) zal de transistor meer
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dichtgeknepen worden. Hierbij dient een extra positieve spanning aangelegd
te worden; zulks in tegenstelling met buizenontvangers, waar juist een nega
tieve regelspanning vereist is. Daar deze spanning vaak „zwevend” moet
worden aangelegd, verdient het gebruik van een zakbatterij met een potentiometer aanbeveling; in fig. 47b) is een dergelijke schakeling aangegeven.
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HOOFDSTUK XIII
DE TOEPASSING VAN MEETKOPPEN
In vele gevallen is het niet mogelijk of niet gewenst, de oscillograaf direct
aan het meetobject aan te sluiten; de te meten spanning kan te hoog zijn,
de belasting van de oscillograaf te groot enz. In al deze gevallen is de toe
passing van een meetkop voor dat speciale doel vereist. In fig. 48 zijn een
aantal van deze meetkoppen afgebeeld.
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Bij de toepassing van deze meetkoppen dienen we er van uit te gaan, dat de
coaxiale kabel (afgeschermd) tussen meetkop en oscillograaf een capaciteit
vertegenwoordigt van 30- 100 pF, terwijl de ingangsweerstand van de oscillo
graaf in de buurt zal liggen van 1
en de ingangscapaciteit in de buurt
ligt van 50 pF; meetkop, kabel en oscillograaf moeten daarom steeds als
een geheel beschouwd worden.
Voor het meten van hoge gelijkspanningen en wisselspanningen met lage
frequentie (50 Hz) is de meetkop van fig. 48a) zeer geschikt; de spanningsdeling is gelijk aan Ro/(R+R0). Voor een spanningsdeling van 1 :10 dient
R : 9 x R0 te worden enz. Voor hoge waarden van de spanning wordt voor R
veelal een in glas ingesmolten vacuum weerstand toegepast. De meetkop zelf
is steeds afgeschermd terwijl het omhulsel van isolerend materiaal is vervaar
digd; de aarding vindt weer plaats met een afzonderlijk snoertje.
Voor het overbrengen van hoogfrequente wisselspanning en impulsen van
betrekkelijke kortdurende „steile” flanken is de capacitieve meetkop van fig.
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48c) van belang. Evenals bij de meetkop van fig. 48a) is ook hier de belasting
op het meetcircuit aanzienlijk lager; behalve voor het meten van hoge span
ningen zal een meetkop als in fig. 48a) ook toegepast worden in circuits,
waar de toelaatbare belasting laag is. Bij de capacitieve meetkop van fig. 48c)
wordt geen „gelijkspannings” component mee overgedragen, zodat deze
meetkop ook zeer geschikt is voor schakelingen, waarbij, behalve een hoog
frequente spanning, ook nog een gelijkspanning aanwezig is. De condensator
C wordt nu afgeregeld, totdat de gewenste spanningsdeling is verkregen.
Bedraagt de som van de kabel- en ingangscapaciteit 100 pF en dient een
spanningsdeler 1 : 10 gemaakt te worden, dan wordt C gelijk aan 100/9 =
11 pF; de belasting op het meetcircuit bedraagt nu nog slechts 10 pF, aanzien
lijk minder derhalve.
De tijdconstante van het circuit is nu vrijwel gelijk aan R0. (C0H-Ck); in dit
geval 100 microseconde, hetgeen wil zeggen, dat een impuls ter lengte van
100 microseconde „gezakt” is tot 36% van de beginwaarde. Bij zeer hoge
overzetverhoudingen zou C te klein worden. Teneinde dit te verbeteren, kan
een extra condensator
toegepast worden.

C fe groot

FigAQd

FigAde

C te klein

FigABf

Een zeer universele meetkop, welke geschikt is voor gelijkspanning en voor
wisselspanning is in fig. 48b) afgebeeld; in wezen komt deze schakeling
overeen met die van een frequentie-gecompenseerde verzwakker volgens fig.
26. De spanningsdeling C/(Ck-f C0) moet gelijk gemaakt worden aan de
weerstandsdeling R0/ (R0-J-R) ; dit gebeurt met behulp van de trimmer C. Met
de hierboven gegeven waarden moet R gelijk worden aan 9 Mf2 en C gelijk
aan 10 pF, teneinde een „ideale” overdracht te bereiken voor alle frequenties.
De afregeling van C geschiedt zeer snel op een „vierkantsgolf”, waarop de
meetstift wordt aangesloten. Zolang C te groot is, zal de golfvorm van fig.
48d) verkregen worden; is C daarentegen te klein, dan zien we het beeld
van fig. 48f). Bij juiste afregeling wordt het beeld van fig. 48e) verkregen.
Voor het zichtbaar maken van de modulatie of voor het bepalen van de topwaarde van hoogfrequente spanningen en voor het zichtbaar maken van doorlaatkrommen in middenfrequent- en hoogfrequent versterkers e.d. is het nood
zakelijk, dat het hoogfrequentie signaal eerst gedetecteerd wordt. Als detectiediode wordt bij voorkeur een „snelle” germanium diode toegepast, welke
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o.a. in video-, detectie- en discriminator-schakelingen e.d. wordt gebruikt. In
principe kunnen twee schakelingen toegepast worden n.1. die van de „seriedetector” van fig. 49a) en die van de „parallel-detector” van fig. 49b).
Voor het meten aan middenfrequent-kringen e.d. waar geen gelijkspanning
aanwezig is, kan met een uitermate eenvoudige detectiekop volstaan worden;
afhankelijk van de aansluitrichting van de diode zal een positieve of een
negatieve uitgangsspanning verkregen worden. De „stroomkring” van de
diode wordt gesloten via het uitwendige circuit; de demping op het uit
wendige circuit is bij benadering gelijk aan Rq/2, terwijl de capacitieve be
lasting eveneens gering is. De tijdconstante van het detectie-filter wordt
bepaald door het produkt R0. (Ck-fC0); deze tijdconstante moet groot zijn
ten opzichte van de periodeduur van de hoogfrequentspanning, doch klein ten
opzichte van de modulatie. Met een tijdconstante van 100 microseconde wordt
een gunstig compromis bereikt.
Indien het meetcircuit spaningvoerend is, kan deze eenvoudige meetkop niet
toegepast worden, daar bij de introductie van een scheidingscondensator ook
de gelijkstroomweg voor de diode wordt geblokkeerd. Als regel wordt daarom
de parallel-detector van fig. 49b) toegepast, waarbij de condensator Ck als
scheidingselement dienst doet. In wezen is dit in het geheel geen detectieschakeling, doch een „klemschakeling” welke de onderzijde (of de bovenzijde,
afhankelijk van de diode-schakeling) op aardniveau brengt. Over de diode
blijft derhalve de gehele gemoduleerde hoogfrequentspanning staan; hieruit
moet nu weer met een afvlakfilter (R„ (Ck-|-C0)) de gemiddelde waarde
verkregen worden.
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De gehele schakeling is aanzienlijk ongunstiger dan die van fig. 49a); de
demping is hier Rp waaraan parallel staat de serieschakeling van R* met ROJ
gedeeld door 3; de aardcapaciteit is veel groter (meer kans op verstemming
van het meetcircuit) terwijl de afgegeven spanningswaarde lager is. In som
mige meetkoppen wordt Rs eenvoudig weggelaten; dit is volstrekt ontoelaat
baar, daar nu de gehele kabelcapaciteit parallel aan het te meten circuit komt!
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HOOFDSTUK XIV
DE VOEDING
De katodestraaloscillograaf is ook bij uitstek geschikt voor het zoeken van
storingen in voedingsapparatuur, welke langs andere wegen maar moeizaam
te localiseren zouden zijn; dit is vooral van belang gezien de tendens naar
steeds ingewikkelder voedingssystemen (gestabiliseerde voedingen, elek
tronische omzetters e.d.). Indien men bekend is met de normaal optredende
verschijnselen, zullen de afwijkingen des te sneller aan het licht treden.
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Bij een enkelzijdige (ook wel genoemd „halve” of abusievelijk „enkelfazige”)
gelijkrichter zonder afvlakcondensator ontstaat de spanningsvorm volgens
fig. 50a), terwijl bij een dubbelzijdige gelijkrichter (met middenaftakking of
„Graetz” schakeling volgens fig. 50d) de bijbehorende spanningsvorm wordt
verkregen. Zolang er geen afvlakcondensator wordt toegepast, zal de stroomvorm door de belasting gelijk zijn aan die door de diode en ook gelijk zijn
aan de spanningsvorm over de belasting.
Geheel anders wordt de situatie, indien over de belastingsweerstand Rb een
afvlakcondensator wordt aangebracht volgens fig. 50c).
De condensator wordt opgeladen zodra de wisselspanning hoger wordt dan
de condensatorspanning, welke, als gevolg van de ontlading van de conden
sator in de belastingsweerstand, is gedaald. De oplading begint bij A en duurt
tot B, waarbij de waarde van de (wissel)spanning gedaald is onder die van
de inmiddels opgeladen condensator. De ontladingsperiode duurt van B tot
C, waarna het spelletje overnieuw een aanvang neemt.
Over de condensator ontstaat nu een rimpelspanning (waarvan de top138

topwaarde direct op de oscillograaf gemeten kan worden), terwijl de stroom
door de condensator via een klein weerstandje gemeten kan worden. Hieruit
kan de topwaarde van deze „rimpelstroom” bepaald worden en het deel van
de periodeduur, dat deze stroom vloeit (de openingshoek).
Deze stroom is belangrijk voor de belasting van de condensator, de dioden
en de transformatorwikkeling. Bij toenemende belasting zal deze openings
hoek eveneens toenemen.
Bij een dubbelzijdige gelijkrichter voor 300 V kan de top-top waarde van
de rimpel enkele tientallen volt bedragen; deze zal voor vele toepassingen
te hoog zijn. Bij een niet te grote stroomafname kan hierachter nog een
afvlaksectie komen, bestaande uit een serieweerstand en een afvlakcondensator; hierdoor zal de rimpelspanning aanzienlijk gereduceerd worden, terwijl
ook de vorm verandert, daar de hogere harmonischen sterker gedempt worden
dan de grondfrequentie (100 Hz) van de rimpel. Voor een nog effectievere
afvlakking en bij een groter stroomverbruik wordt een afvlaksmoorspoel vol
gens fig. 50f) toegepast; hierdoor wordt de rimpelspanning met een factor
50 a 100 gereduceerd terwijl ook de vorm geheel verandert; deze wordt van
een „zaagtand” vrijwel een sinus met een frequentie van 100 Hz. Bij enkelzijdige gelijkrichting treden soortgelijke verschijnselen op, alleen is daarbij
de fundamentele frequentie van de rimpel 50 Hz in plaats van 100 Hz.
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Daar de toelaatbare gelijkspanning aan de oscillograaf meestal niet hoger
is dan 350 V, zal het in sommige gevallen gewenst zijn, een scheidingscondensator van ca. 1
met daarachter een lekweerstand van 1
naar
aarde aan te brengen volgens fig. 50g).
139

64. Dubbelzijdige gelijkrichting, geen
ingangscondensator, uitgangsspanning.

65. Enkelzijdige gelijkrichting, geen
ingangscondensator, uitgangsspanning.

66. Enkelzijdige gelijkrichting, ingangs- 67. Dubbelzijdige gelijkrichting, met
condensator, rimpelspanning op de con- ingangscondensator, rimpelspanning
densator, relatief hoge stroomafname. op de ingangscondensator, relatief hoge
stroomafname.

N/\N\N\f
68. Dubbelzijdige gelijkrichting, met
ingangscondensator, rimpelspanning op
de ingangscondensator, relatief geringe stroomafname.
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69. Dubbelzijdige gelijkrichting, met
ingangscondensator, rimpelspanning
over de ingangscondensator, sterk ongelijke helften van de gelijkrichters,
relatief hoge stroomafname.

70. Dubbelzijdige gelijkrichting, rimpelstroom door de- afvlakcondensator,
relatief lichte stroomafname.

71. Als fig. 70, echter met relatief
zware stroomafname.

72. Dubbelzijdige gelijkrichting, rimpelspanning aan de uitgang van het afvlakfilter, bestaande uit een smoorspoel en condensator.

Enkelzijdige gelijkrichting, rimpelspanning aan de uitgang van het afvlakfilter, bestaande uit smoorspoel
en condensator.

74. Enkelzijdige gelijkrichting, rimpelspanning aan de ingang over de
eerste condensator in het afvlakfilter.

75. Als in fig. 74, nu echter de rimpelspanning op de uitgangscondensator,
op dezelfde schaal als in fig, 74.
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DEEL 3: DE PRAKTIJK VAN DE OSCILLOGRAAF
HOOFDSTUK XV
SCHAKELINGEN VOOR ZELFBOUW
XV. 1. De „Heathkit” Service Oscilioscope Model OS-2
Uitgaande van de gedachte, dat het zelfbouwen van een oscillograaf een
uitermate voldoening gevende bezigheid is, doch dat het verkrijgen van de
benodigde onderdelen soms op problemen stuit, terwijl ook het benodigde
„ijzerwerk” voor sommige amateurs wel wat te machtig is, hebben we een
tweetal beschrijvingen van bouwdozen opgenomen. Het eerste ontwerp is wel
beproefd, goedkoop, gemakkelijk samen te stellen en verschaft de mogelijk
heid tal van nuttige metingen te doen; het tweede model is geheel „solidstate”, en verschaft vele mogelijkheden, die van een moderne oscillograaf
verwacht worden. Hiermede zijn tal van metingen aan computers, radarinstallaties, impulsschakelingen e.d. mogelijk.
Het zelf samenbouwen met behulp van dergelijke bouwdozen geeft grote
voordelen; al bouwende leert men het toestel goed kennen, zodat evt. storingzoeken later geen probleem meer is. De ervaring, hiermede opgedaan, kan
weer de basis vormen voor het ontwerpen en samenstellen van meer gecompli
ceerde apparatuur. De door de fabrikant geleverde onderdelen garanderen
een goed resultaat, wat niet altijd met de in de handel verkrijgbare mogelijk is.
In afb. 76 is het front afgebeeld met de voornaamste bedienings-organen:
HBATHKIT

De tijdbasis van deze oscillograaf kan gesynchroniseerd worden met het uit
wendig verschijnsel, doch de tijdbasissnelheid is niet onafhankelijk te regelen
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In fig. 51 is het principe-schema afgebeeld:
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van de frequentie van het verschijnsel; er kan niet „getriggerd” worden,
waardoor deze oscillograaf meer geschikt is voor periodiek terugkerende
verschijnselen (sinusoïden, zaagtanden, blokgolven e.d.) dan voor impuls
vormige verschijnselen. Ten einde deze laatste goed zichtbaar te kunnen
maken, dient de tijd, dat de tijdas loopt, immers veel korter te zijn dan de
tijd, gelegen tussen twee perioden (zie ook hoofstuk VI 1.2).
De eigenschappen van deze oscilloscoop zijn als volgt:
Verticale versterker:
Gevoeligheid:
Frequentie-weergave:
Ingangs-impedantie:

100 mV eff. per cm afb.
2 Hz - 3 MHz zb 3 dB
3,3 MQ met 20 pF par.

Horizontale versterker:
Gevoeligheid:
Frequentie-weergave:
Ingangs-impedantie:

100 mV eff. per cm afb.
2 Hz - 300 kHz ± 3 dB
10 Mq par. met 20 pF

Tijdas-generator:
Systeem:
Bereik:

Synchronisatie:

Lineair d.m.v. multivibrator
Gesynchroniseerd/vrij lopend
20 Hz tot 200 kHz in vier bereiken;
ca. 20-200 Hz, 200-2000 Hz, 2-20 kHz,
20-200 kHz.
Automatische houd-schakeling met behulp
van zelf-begrenzende synchronisatie
katode-volger schakeling.

Het verticale signaal, dat dient voor de afbuiging van de elektronenstraal,
wordt via de scheidingscondensator
aan het rooster van de katode-volger
V5a gelegd; het rooster ligt via de lekweerstand R2 aan een aftakking van
de katode-weerstand Rg-R9 (zie ook fig. 26a). Hierdoor wordt een hoge
ingangsimpedantie bereikt met een groot „uitsturingsbereik”, zowel in posi
tieve als in negatieve richting; de buis zelf levert geen versterking.
Via de scheidingscondensator C9 komt het verticale afbuigingssignaal terecht
op het rooster van de versterker pentode V5b; in deze buis vindt het grootste
deel van de versterking plaats. De potentiometer VR2 fungeert als „gevoeligheidsregeling” in verticale richting.
De r.f. smoorspoelen
en L2 zorgen voor een voldoend grote bandbreedte
van deze versterker.
Aangezien het verticale signaal aan beide platen in tegenfase gelegd moet
worden, is hier achter de versterker- en omkeerschakeling V6a en V6b aan
gebracht; de werking hiervan is in hoofstuk VI nader uiteengezet.
De r.f. smoorspoelen L3 en L4 compenseren weer voor een deel de eigen capaciteit van de verticale afbuigingsplaten ten einde de benodigde band
breedte te verkrijgen. De schuifschakelaar SS maakt het mogelijk, de afbui
gingsplaten naar buiten uit te voeren, zodat signalen met grote amplitude
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direct op de afbuigplaten kunnen worden aangesloten; de bandbreedte is
hierdoor vrijwel onbeperkt.
Met behulp van de regelaar VR4 kan de verticale positie van de tijdas op de
buis ingesteld worden; op het rooster van de buis V6b wordt een variabele
gelijkspanning geleverd, waarvan de grootte afhangt van de stand van deze
regelaar. Hierdoor wordt de „balans” tussen de beide helften van V6 ver
stoord, zodat de tijdas „op en neer” verschuift.
Een dergelijke regeling is niet alleen gewenst om de tijdas netjes in het
midden te krijgen, doch ook om een signaal in „meer detail” te bekijken.
Vaak is het nodig de „bovenzijde” van een blokgolf te „vergroten” om het
„doorschot” en de „dakhelling” exact te kunnen bepalen. Wordt de verticale
gevoeligheid vergroot, dan wordt de amplitude alras zo groot, dat de boven
zijde „buiten het beeld” valt. Nu kunnen we met behulp van de verticale
verschuiving dit stuk weer „terughalen” om het geheel wat meer in detail
te kunnen bezien.
De horizontale versterker wordt gevormd door de buizen V3 en V4; deze
versterker vervult een tweeledig doel. Normaliter wordt hiermede het zaagtandsignaal, afkomstig van de tijdasgenerator, tot de vereiste waarde versterkt,
waardoor tevens een aanzienlijke „vergroting” van het signaal in horizontale
richting mogelijk is (het „loupe effect”). In feite wordt de tijdas hierdoor
„overstuurd”; deze is veel langer dan met de diameter van de elektronenstraalbuis overeenstemt. Zodoende kan een bepaald deel van de golfvorm
„uitgerekt” in de tijd worden, waardoor observatie in meer bijzonderheden
mogelijk is.
In stand „9” van de keuzeschakelaar RS (Hor. Freq. Selector, keuzeschakelaar
hor. afbuiging) wordt de ingang van de horizontale versterker aan het
rooster van V3a gelegd; de schakeling van deze buis is identiek met die van
V5a uit de verticale versterker. Achter de katode-volger V3a volgt de triode
versterker V3b, waartussenin de sterkteregelaar voor het horizontale signaal
(de „tijdaslengte) is aangebracht. De versterker- en omkeer trap V4 is weer
identiek aan die in de verticale versterker.
De tijdasgenerator wordt gevormd door de buizen V2a en V2b die een a-stabile
multivibratorschakeling vormen (zie fig. 24).
De tijdsduur van de „heenslag” van de tijdas wordt „in stappen” geregeld
door keuze van één van de condensatoren C4 t/m C7, terwijl de „fijnregeling”
met behulp van de variabele weerstand VR5 plaatsvindt.
De synchronisatie van de schakeling vindt plaats door het toevoeren van een
negatieve spanning aan de katode van V9a; volgens fig. 24 wordt het
„omslagpunt” bereikt op het ogenblik, dat Vx geleidend wordt. Indien juist
vóór dit omslagpunt een negatieve spanning aan de katode van
komt,
zal deze buis „iets” eerder geleiden; de multivibrator „slaat om” en de
tijdas begint. Aangezien zodoende het beginpunt van de tijdas samenvalt
met dat van het uitwendig verschijnsel, is de synchronisatie gewaarborgd.
Vanuit de verticale versterker (de katode V6a-V6b) wordt de spanning gelegd
aan het rooster van de katode-volger begrenzer Vla; de lekweerstand Rs
ligt direct aan de kathode, zodat deze buis geen negatieve roosterspanning
ontvangt; de anodestroom is vrij hoog, de anodespanning laag. Daar er
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normaliter enige roosterstroom loopt, zullen positieve spanningen weinig
invloed hebben. Ontstaat er echter een negatieve spanning aan het rooster
van Vla, dan wordt deze spanning „doorgegeven’' via de gemeenschappelijke
katodeweerstand R49. De grootte van deze negatieve spanning is begrensd
tot de roostermimte van buis Vla; deze vormt de „begrenzing’’ van de uitsturing.
De „terugslag” van de tijdas moet zoveel mogelijk onderdrukt worden
(„blanking”), daar anders een „dubbel” beeld zou kunnen ontstaan. Dit
wordt bereikt door het aanleggen van een positieve spanning aan de katode
van de elektronenstraalbuis CRT; hierdoor wordt de elektronenstraal in de
buis onderdrukt, zodat er geen „licht” op het scherm van de buis verschijnt.
Tijdens de „terugslag” van de tijdas is er zodoende geen signaal op de buis,
zodat verwarring met de „heen- of werkslag” is uitgesloten.
Na de werkslag ontstaat er aan de anode van V2b een negatieve impuls — deze
buis is geleidend (zie ook fig. 24). Deze negatieve impuls zal de buis V^t,
„dichtzetten”, zodat aan de anode hiervan een positieve impuls ontstaat; via
de condensator C18 wordt deze spanning overgedragen aan de katode van
de elektronenstraalbuis CRT.
De hoogspanning van de elektronenstraalbuis wordt op de „klassieke” wijze
verzorgd door gelijkrichting van de wisselspanning van de transformator Tj
met behulp van de diode MR 1.
De helderheid van het beeld (de intensiteit van de elektronenstraal) wordt
geregeld met behulp van de potentiometer VR7; deze regelt de positieve
spanning van de katode van CRT t.o.v. de van de Wehnelt-cylinder (rooster);
aansluiting 2.
De regeling van het brandpunt (focussering) vindt plaats met behulp van
de potentiometer VR8; hiermede wordt de spanning t.o.v. die van de beide
anodes gevarieerd (zie ook fig. 11a). De werking van de focussering is reeds
uitvoerig in hoofdstuk II. 1 uiteengezet.
Indien de gemiddelde spanning tussen de afbuigplaten niet overeenstemt
met die van de voorafgaande anode, treedt astigmatisme op (zie hoofdstuk
II.3). Met behulp van de potentiometer VR6 kan de gelijkspanning van de
eerste en derde anode gevarieerd worden t.o.v. die van het platenstelsel,
waardoor het astigmatisme tot minimale waarde kan worden teruggebracht.
Daar deze regelaar slechts éénmalig behoeft te worden ingesteld, is deze
aan de achterzijde van de oscillograaf aangebracht.
Voor bepaalde metingen is het vereist, dat de horizontale tijdas direct met
de netspanning (50 of 60 Hz) gevoed kan worden. Dit is bijzonder handig
bij het meten van onbekende frequenties met behulp van figuren van de
Lissajous (zie ook fig. 32a e.v. en foto’s 1 t/m 22). Ook bij eenvoudige
bepalingen van een doorlaat-kromme, kan een sinusvormige horizontale tijdas
gebruikt worden (zie ook hoofdstuk IV). Voor het snel localiseren van 50
of 100 Hz „brom”-componenten in een voedingsspanning is een dergelijke
tijdas zeer geschikt; alleen deze componenten blijven „stilstaan”, alle andere
„lopen".
Aangezien de verticale versterker geen nauwkeurig geijkte stappen bezit, is
er een calibratie-mogelijkheid aangebracht.
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Via de weerstanden R43-R47-R46 kan een wisselspanning, afkomstig van
de gloeispanning, met een top-top waarde van 1 V aangesloten worden
aan de verticale versterker. De verticale versterking kan nu met behulp van
VRo zodanig geregeld worden, dat de gevoeligheid overeenstemt met bijvoor
beeld 1 V/cm. Wordt nu het onbekende signaal aangesloten, en bedraagt
de afwijking bijvoorbeeld 3,2 cm, dan is de ampitude hiervan eveneens 3,2 V.
De foto’s geven nog enkele aspecten van het inwendige van deze oscillograaf.
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XV.2. De „Heathkit” General Purpose Solid-state Oscilloscope
Model 10-102
Deze oscillograaf kan beschouwd worden ais de „solid-state” tegenhanger
van de OS-2, waarbij ook de elektrische eigenschappen zijn verbeterd. Over
de grote voordelen van de „transistorisatie” met betrekking tot de betrouw
baarheid, de levensduur, het gewicht, de afmetingen e.d. behoeven wij hier
niet verder uit te wijden; deze zijn nu wel genoegzaam bekend. (Zie hierom
trent ook „Versterkers met Transistoren” van dezelfde auteur). Vooral voor
„draagbare” en „verplaatsbare” apparatuur is de transistorisatie vrijwel ideaal;
de moderne halfgeleiders zijn immers geheel „shockproof” en niet-microfonisch, zodat een dergelijke apparatuur, letterlijk en figuurlijk, tegen een
stootje bestand is.

Elektrisch gesproken bezit de 10-102 een aantal aantrekkelijke eigenschappen,
verdere ontwikkelingen in vergelijking met de OS-2, waardoor deze oscillo
graaf veel meer geschikt is voor het waarnemen van kortdurende verschijnseleen en ook voor het doen van nauwkeurige metingen, zoals de grootte
van het aangelegde signaal, de tijdsduur hiervan enz.
De voornaamste eigenschappen zijn:
Verticale versterkerkanaal:
1 Mo met 35 pF parallel.
Ingangsimpedantie:
30 mV piek/piek/cm (niet gecal.)
Gevoeligheid:
Gelijksp. (0 Hz) tot 5 MHz ± 3 dB
Frequentiebereik:
80 nanosec. (80.10-9 sec.)
Stijgtijd:
3 standen; gecompenseerd, x 1, x 10, x 100.
Verzwakker:
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Horizontale versterkerkanaal:
Ingangsimpedantie:
1 Mq met 50 pF parallel.
Gevoeligheid:
0,1 V/cm.
Frequentiebereik:
1 MHz zt 3 dB.
Tij das-generator
Type:
Gesynchroniseerd; aut. synchronisatie.
Bereik:
10 Hz - 500 kHz in 5 bereiken.
Een groot voordeel is ook de gelijkstroomkoppeling in de versterkers; hier
door kunnen ook verschijnselen met een lage herhalingsfrequentie goed weer
gegeven worden. Loopt die frequentie-weergave aan de lage zijde niet tot
„nul” door, dan zullen langzaam verlopende „blokgolven” bijvoorbeeld een
„schuin” dak verkrijgen. Verder zijn deze gelijkspanings-gekoppelde ver
sterkers veel beter bestand tegen een plotselinge overbelasting (een „piekspanning”); de „hersteltijd” is veel korter. Dit komt, omdat in een wisselspanningsversterker bij een overbelasting de koppelcondensatoren „opgeladen”worden, hierdoor „blokkeert” de versterker en pas na enige tijd zijn
de koppelcondensatoren voldoende „ontladen” om weer op hun oorspronkeVERTICAL
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lijke instelpunt terug te komen. Eerst dan kan de versterker weer normaal
functioneren; in extreme gevallen kan een dergelijke versterker zelfs enige
malen „heen en weer” slingeren alvorens de ruststand is hervonden.
Al deze ongewenste verschijnselen vervallen bij de toepassing van gelijkspanningsgekoppelde versterkers. Bovendien kan de gelijkspanningcomponent
meteen worden „medegemeten”, terwijl ook de ijking van de gevoeligheid
met behulp van een zeer nauwkeurige gelijkspanning mogelijk is.
Ook is deze oscillograaf met een grotere elektronenstraalbuis uitgerust, waardoor de nauwkeurigheid van waarneming eveneens vergroot is.
In fig. 52 is het blokschema van de oscillograaf aangegeven:
In wezen verschilt het schema weinig van dat van de OS-2. Het bovenste
kanaal verzorgt de verticale afbuiging, het middeldeel de tijdas, het onderste
kanaal de horizontale afbuiging. Het enige verschil is, dat voor de tijdas
generator er nog een „trigger” deel is toegevoegd; dit heeft echter met
een „getriggerde” tijdas niets van doen, doch zorgt ervoor, dat zowel voor
sinusoïden als voor impulsvormige verschijnselen de synchronisatie auto
matisch tot stand komt.
In fig. 53 is het principe-schema van de oscillograaf afgebeeld.
De afbuigversterkers
Aan de (verticale) ingang van de versterker is een stappenverzwakker aan
gebracht waarmede het signaal lx, 10 x of 100 x verzwakt kan worden; deze
verzwakker is „geijkt” en frequentie-gecompenseerd, waardoor nauwkeurige
metingen mogelijk zijn. Bij een „solid- state” versterker moet deze verzwakker
steeds aan de ingang staan om overbelasting van de ingangsversterkers te
voorkomen.
De twee transistoren Dt en D2 vormen een beveiliging van de ingangstrap
Qx; deze twee werken als „Zener-dioden”. De bases van deze NPN transistoren
„zweven”; er staan nu twee diodes in serie, waarbij er steeds één in doorlaat,
een in „sper” staat. Wordt nu de spanning over de grenslaag te hoog, dan
neemt de lekstroom snel toe, welke nog „versterkt” wordt door het „transistoreffect”. Zodoende treedt er een scherpe begrenzing op. Het signaal wordt nu
via de beveiligingsweerstand Rj gelegd aan de „gate” van de field-effect
transistor Qj. De werking van deze transistor verschilt wezenlijk van een
gewone, „bipolaire”; de eigenschappen komen vrijwel met die van een
pentode-buis overeen. De ingangsweerstand is zeer hoog, wat voor een
oscillograaf bijzonder prettig is, terwijl de ruis zeer laag is. Met de pentode
buis komt de eigenschap overeen, dat de stroom door de transistor vrijwel
onafhankelijk is van de spanning tussen de „drain” (anode) en „source”
(katode); in wezen is deze transistor een triode-buis met pentode-eigenschappen. De inwendige weerstand is zeer hoog, terwijl ook de terugwerking
van de uitgang op het ingangscircuit zeer gering is.
Bij een „bipolaire” transistor is steeds voor de sturing „basisstroom” vereist;
deze stroom zal de ingang „belasten”, zodat een zeer hoge ingangsimpedantie
niet mogelijk is. Bij een FET-transistor echter is er geen ingangsstroom ver
eist; de spanning van de „gate” G regelt de stroom tussen de source (bron)
S en de drain (afvoer) D; aangezien dit „elektro-statisch” verloopt, is
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geen stroom vereist. De ingangsweerstand kan tot enkele tientallen Mn
bedragen, wat voor een meetinstrument, dat de voorafgaande schakeling zo
min mogelijk moet belasten, een zeer prettige eigenschap is.
Aangezien de schakeling „als geheel” wat onoverzichtelijk is, zijn de voornaamste delen apart weergegeven; dit alles geldt ook voor de versterker
van de horizontale afbuiging, welke daarom niet meer apart wordt besproken.
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In fig. 54 zijn de „essentiële” delen van de schakeling afgebeeld. De FETtransistor is als een „souree-volger” geschakeld, welke werking geheel vergeleken kan worden met die van een „emissor-volger” bij een transistor of
een „katode-volger” in de voorafgaande schakeling (fig. 51). De voornaam
ste eigenschappen zijn: hoge ingangsimpedantie, lage uitgangsimpedantie,
zeer groot uitsturingsbereik, zowel in positieve als in negatieve richting, zeer
goed lineair en een grote „bandbreedte”; er treedt echter geen spanningsversterking op.
Ten einde deze grote uitsturing mogelijk te maken verdient het aanbeveling,
de FET-transistor met constante stroom te „bedrijven”, daar de source-spanning nu de ingangssignaalspanning in beide richtingen kan „volgen”. Een
ander voordeel van deze constante stroom is, dat het spanningsverlies over
de soursce-weerstand (emissor-weerstand) maar klein behoeft te zijn; zou er
een „echte” weerstand gebruikt worden, dat wordt de spanningsval zo groot,
dat het uitsturingsbereik ernstig verkleind zou worden.
In fig. 54 verzorgt de „bipolaire” transistor V2 de constante stroom voor
de FET transistor W1m
t de „uitwendige” weerstand van deze transistor is zo
hoog dat een „hoge” source-weerstand hiermede wordt geïmiteerd, zonder
het daarbij behorende spanningsverlies echter. De transistor V2 is van het
NPN-type, waarbij de collector positief moet zijn t.o.v. de emissor en de
basis eveneens.
Daar de collector van V2 vrijwel op aardpotentiaal moet staan (deze is
„gelijkspannings” doorgekoppeld met de volgende versterker) moet de
emissor aan een negatieve spanning aangesloten worden (—9V). De basis
moet nu „iets minder” negatief zijn; hiervoor zorgen de diodes D4 en De,
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tesamen met de weerstand R5, die weer met de -|-9 V verbonden is.
Over elk der (silicium) diodes treedt een spanningsval van ca. 0,6 V op,
zodat de totale spanning nu op: —9 + 1,2 = —7,8 V komt. Bij een gelijkspanningsversterker zijn deze waarden zeer kritisch en dienen bij het „af
regelen” dan ook terdege geobserveerd te worden.
Met behulp van de weerstand R2 kan nu de spanning aan de collector van
V2 precies op OV gebracht worden, daar deze weerstand de stroom door
V2 — en daarmede ook door V4 — bepaalt. Het ,,DC-balance” betekent in
dit verband, dat bij nul volt ingangsspanning de straal „precies” in het
midden staat, waarbij de regeling voor de verticale verschuiving exact in
het midden moet staan.
Via de „gevoeligheidsregelaar” R404 wordt het signaal verder naar de eigen
lijke versterker gevoerd. De FET-transistor Q3 dient nu weer als „sourcefollower”, teneinde de vrij hoge impedantie van de regelaar R404 (100 kQ)
te „koppelen” aan de vrij lage ingangsimpedantie van de volgende versterker
en „faze-draaier” bestaande uit Q5 en Q8. (fig. 53).
Aangezien deze trap ook enige bijzonderheden bevat is deze in fig. 55 nader
afgebeeld!
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In grote lijnen komt de werking overeen met die van de schakeling van
fig. 26a). Het signaal wordt aan de basis van de NPN-transistor V5 gelegd,
terwijl de basis van de andere helft van het „langstaart-paar” V8 voor wissel
spanning aan aarde ligt. Het gevolg van een en ander is, dat tussen emissoren aarde van V5 — en derhalve ook van V8 — een wisselspanning komt te
staan die vrijwel gelijk is aan de halve ingangsspanning. Zodoende krijgeo
beide transistoren dezelfde wisselspanning tussen basis- en emissor, doch in
tegengestelde faze; over de collectorweerstand ontstaat nu de versterkte wissel
spanning, evenzo over V8, doch in tegenfaze; hiermede wordt het benodigde
balanssignaal verkregen, dat voor een symmetrische afbuiging van de elektronenstraalbuis vereist is.
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Teneinde een goede belancering te verkrijgen zou het gewenst zijn, dat de
gemeenschappelijk emissorweerstand „oneindig” groot zou zijn; dit is tech
nisch niet te verwezenlijken, daar dan de spanningsval over deze weerstand
eveneens oneindig groot zou worden. Teneinde nu een zeer grote emissor
weerstand te combineren met een kleine spanningsval is weer een transistor
als emissorweerstand toegepast.
Daar de „bovenzijde” van deze transistor vrijwel op aardpotentiaal staat
(positief, als gevolg van de spanningsval over de weerstand R3 in de vooraf
gaande „source-follower) moet de „onderzijde” van de transistor op een
negatieve spanning (—9 V) staan om voldoende stroom mogelijk te maken.
De basis van V4 staat weer op —7,8 V, zodat R4 de stroom door de beide
transistoren V5 en V8 regelt en daarmede ook de gelijkspanningen aan de
collectoren; zodoende kan de gelijkspanning van de eindtransistoren op
-f 100 V gebracht worden.
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Met behulp van de potentiometer R406 ^an de gelijkspanning op de basis van
V8 geregeld worden; hiermede verschuift de gelijkspanning tussen de beide
collectorweerstanden en gezien de gelijkspannings„doorkoppeling”, ook de
spanning tussen de collectoren van de uitgangstransistoren. Zodoende kan
de positie van de tijdas in verticale richting over een groot gebied geregeld
worden. Aan weerszijden van de „fijnregeling” R406 bevinden zich twee
met elkaar gekoppelde weerstanden. De bedoeling is, dat zodoende de stroom
door de fijnregelingspotentiometer constant blijft, zodat ook het regelbereik
van de fijnregeling, bij alle standen van de „grofregeling”, constant blijft.
In de gelijkspanningsversterker is een combinatie van NPN- en PNPtransistoren toegepast; dit is in fig. 56 nader aangegeven:
Indien uitsluitend PNP- of NPN-transistoren „gelijkspannings” gekoppeld
zouden worden betekent dit, dat de collectorspanning steeds hoger moet zijn
dan de basisspanning, in negatieve of in positieve zin. Deze gelijkspanning
gaat naar de volgende basis; hiervan moet de collector weer op een hogere
spanning komen, en „langzaam maar zeker” worden de spanningen naar
de uitgang steeds hoger. Dit geeft vooral met de voeding complicaties.
Gebruiken we nu afwisselend NPN- PNP-NPN-transistoren, dan behoeft dit
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verschijnsel niet op te treden, daar afwisselend in „positieve” en in „nega
tieve” zin verplaatst wordt.
In fig. 56 is één helft van de balansversterker aangegeven; de gelijkspanning
aan de collector van R7 bedraagt 4-8 V; deze gelijkspanning is „doorgekop
peld” met de basis van de PNP-transistor V7. De emissor van deze transistor
is via R12 aan de +9 V verbonden; de collector gaat via R13 naar aarde.
De collectorspanning bedraagt zodoende slechts +4,5 V boven aarde, waar
door deze weer gemakkelijk naar de volgende NPN-transistor V9 gebracht
kan worden.
Deze eindtransistoren moeten in staat zijn, de elektronenstraalbuis over een
grote verticale „afstand” uit te sturen, waarvoor weer grote gelijkspanningen
vereist zijn. Hiervoor zijn speciale transistoren ontwikkeld, welke met span
ningen van 100 V (en meer) tussen emissor en collector veilig kunnen werken
zonder gevaar van doorslag.
De tijdas-schakeling
Zoals vermeld is de tijdasgenerator in wezen een „getransistoriseerde” versie
van de „buizenschakeling” van fig. 24 en 52. Het eerste deel van de tijdas
generator bestaat uit het „trigger” deel, dat er voor dient, het aangelegde
signaal zodanig „om te vormen” dat dit geschikt is om de tijdasgenerator
te synchroniseren. Zou het aangelegde signaal een heel „flauwe” helling
vertonen, dat is het punt, waarop de tijdasgenerator synchroniseert, weinig
stabiel; de synchronisatie „pakt niet” en het beeld trilt heen en weer (jitter)
op het scherm.
De tijdasgenerator kan gesynchroniseerd worden uit twee „bronnen”, n.1.,
„intern”, vanuit de verticale versterker en „extern”, direct vanaf het aan
gelegde signaal of vanuit een andere bron.
In vele gevallen verdient het nl. aanbeveling, een extern synchronisatiesignaal
toe te passen, daar zodoende het gewenste verschijnsel beter geobserveerd
kan worden. In een uitgebreid televisie-systeem (studio, closed circuit) of in
een groot radar-station is er een centrale „synchronisatie-gever”, waarmede
alle installaties worden bedreven. Gebruikt men nu dit sync-signaal om de
oscillograaf te synchroniseren, dan kan hiermede de „voorzijde” (front)
van het signaal beter geobserveerd worden, daar de tijdas nu iets eerder
„staat” dan het signaal zelf. Soms is er zelfs een speciale „pre-sync” aan
wezig, waardoor de synchronisatie steeds iets eerder aanvangt dan het
synchronisatiesignaal waarmede het eigenlijke verschijnsel wordt opgewekt.
Volgen wij het „Sweep-circuit board” dan vinden wij aan de ingang allereerst
de twee transistoren D102 en D103, die weer als „Zener” dioden fungeren;
zodoende wordt voorkomen, dat de hiernavolgende FET-transistor Q101 door
overbelasting zou worden beschadigd. In de stand „intern” is dat niet vereist,
daar hier het synchronisatie-signaal reeds door de verticale versterker zelf
wordt begrensd.
Ten einde ook hier de uitwendige bron niet te zwaar te belasten, is weer een
FET-transistor als „source-follower” met de bekende hoge ingangsweerstand
en lage uitgangsweerstand toegepast.
De transistor Q102 dient weer als „constante-stroom leverancier” zoals bij
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fig. 54 is beschreven. De weerstand R 103 bepaalt de stroom door de FETtransistor en daarmede ook de spanning van de „source” t.o.v. aarde. Deze
gelijkspanning wordt „doorgegeven” via Q103 en Q104 naar de „Schmitttrigger” Q105 en Q106; zodoende kan deze schakeling, die werkt op kleine
veranderingen in de gelijkstroomniveaus, zo gevoelig mogelijk ingesteld
worden.
De NPN- en PNP-transistoren Q ï o:: en Q104 Zlin >>kop on staart” verbonden
zoals dat in fig. 56 is aangegeven; de eigenschappen van deze schakeling zijn
daarbij besproken.
De trigger-schakeling Qxos'Q 106 dient er voor enigszins „geleidelijk” ver
lopende ingangssignalen om te zetten in „scherp-begrensde” uitgangssignalen
ten einde een „rostvaste” synchronisatie te bereiken. De werking van deze
trigger-schakeling is enigszins te vergelijken met die van een mono-stabiele
multivibrator (fig. 21 d/f/h, 22 d/e/f); de schakeling bezit een rusttoestand,
terwijl de andere toestand wordt bereikt bij het overschrijden van een be
paalde drempelspanning aan de ingang.
Het verschil met een „echte” mono-stabiele multivibrator is echter, dat bij deze
de schakeling na enige tijd „zelfstandig” terugkeert naar de begintoestand,
terwijl bij de Schmitt-trigger de andere toestand gehandhaafd blijft, zolang
het ingangssignaal een bepaalde drempel overschrijdt.
In fig. 57 is dit nader aangegeven; hierbij is U! het ingaande signaal, terwijl
A en B de toestanden van de beide delen van de schakeling aangeven. In
dien het ingangssignaal een drempelwaarde overschrijdt slaat de schakeling
„om”; dit duurt, totdat het signaal weer een bepaalde minimum-waarde
bereikt, waarna de schakeling weer in de rustpositie terugkeert. Het negatieve
deel heeft verder geen invloed. De tamelijk „flauwe” voorflank van de sinus
is hiermede omgezet in een „steile” flank van het uitgangssignaal.
In rust is de transistor V 105 >> dicht” als gevolg van de hoge emissorspanning,
die ontwikkeld wordt over R ii2> daar hierdoor heen ook de stroom van
Vjqq vloeit; de basis van V105 krijgt via de voorafgaande transistor een
gelijkspanning van -f 3,5 V „toegediend” terwijl de emissorspanning -f5,8V
bedraagt; de transistor staat derhalve „dicht”.
Wordt nu de ingangsspanning meer positief en wel boven de ca. -f6 V, dan
gaat de transistor „open”; de collectorspanning „daalt” en deze daling wordt
via Rn3 overgebracht aan de basis van de tweede transistor V106. Daar de
eerste transistor nu ook geleidt, neemt de spanning over de gemeenschappe
lijke emissor-weerstand R112 toe; de transistor V106 wordt hierdoor afge
sneden en de collectorspanning „stijgt” van 7,8 tot -f9 V. Deze toestand
blijft gehandhaafd, zolang de ingangsspanning boven ca. +6 V blijft; zakt
de spanning verder, dan raakt de transistor V^qs „uit verzadiging”; de
collectorspanning stijgt en deze stijging wordt via R113 weer overgebracht
naar de basis van V106; deze wordt geleidend, de spanning over de gemeen
schappelijke emissorweerstand R112 neemt toe en zeer snel wordt V105
afgesneden. Deze toestand blijft gedurende de gehele negatieve helft van
het ingangssignaal gehandhaafd.
Een bijkomend voordeel van deze trigger-schakeling is ook nog, dat eventuele
„storingen” op het ingangssignaal geen invloed op de synchronisatie kunnen
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uitoefenen; zolang deze storingen van het ingangssignaal dit niet onder de
drempel brengen, wordt het uitgangssignaal hierdoor niet beïnvloed.
Aan de uitgang bevindt zich een kleine condensator C106 *n combinatie met
een kleine weerstand Rllö; dit is een „differentiator” met een zeer kleine
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tijdconstante (0,03 usec. of 30 nsec.). Van het „blokvormige” uitgangssignaal
blijven derhalve slechts twee zeer kortdurende piekjes over, waarvan alleen
de positieve wordt gebruikt.
De eigenlijke tijdasgenerator bestaat uit twee transistoren V109 en V110-,
de transistor V107 zorgt voor het „injecteren” van het synchronisatie-signaal
in de tijdasgenerator, terwijl V11X de liniaire „ontlading” van de tijdbepalende
condensatoren Cj15 t/m C118 verzorgt. V108 dient voor het verschaffen van
het „blanking” signaal aan de elektronenstraalbuis ten einde de „terugslag”
onzichtbaar te maken.
In fig. 58a) zijn de „essentiële” delen van de schakeling afgebeeld:
+SV
R126

RJU

RKT7

0

RI27

cm t/m cue

(VJ06J
VJ07

Vlll

V109 (I)

1

+$JV

-t-3,ev

RI16

m

s

vvo(H)
R!29

CU2
RJ23

sync

LH

D

R125
0

J

Fig. 58a

i

naar hor. vorst

!

Onder verwijzing naar fig. 24 en de tekst daarbij zij opgemerkt, dat de
transistoren V 109 en V 110 een a-stabiele (dus vrij lopende) multivibrator
vormen; de lengte van de „werkslag” wordt bepaald door de tijdsduur van
de tijdas, de lengte van de „terugslag” o.m. door de tijdconstante C112-Ri24*
Indien de schakeling van fig. 58a) wordt „omgekeerd” (de -f 9 V aan aarde
en de „aarde” aan de bovenzijde) valt het op, dat deze schakeling identiek
is aan de buizenschakeling van fig. 24.
Stel, dat de tijdas „juist uitgaat”; hierbij is de transistor (I) juist geleidend,
de „werktransistor” (II) juist afgeknepen. Dit is punt A in fig. 58b).
Daar aanvankelijk transistor II geleidend was, bevond zich het „uitgangs
punt” P op een lage spanning (ca. 0,5 V): de „gekozen condensator (één
van C114 t/m C119, afhankelijk van de tijdasduur) was derhalve opgeladen
tot een spanning van 9—0,5 = 8,5 V.
Daar de transistor II „dicht” is, zal de condensator zich alleen via de transistor
V1U kunnen ontladen. Deze condensator fungeert als een „bron van constante
stroom” en wel door de combinatie van de vaste basisspaning, verzorgt door
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R107-R128 en de (êrote) emissorweerstand, bestaande uit het „vaste” deel
R-126 en
variabele deel R^. Daar de spanning tussen emissor en basis
gering is en bovendien slechts in geringe mate door de emissorstroom wordt
beïnvloed, mag gesteld worden, dat de collectorstroom (en daarmede ook de
ontlaadstroom van een van de tijdsbepalende condensatoren) gelijk is een
Ubo/Re, derhalve onafhankelijk van de collectorspanning, welke weer bepaald
wordt door de ontlaadspanning van een van de condensatoren.
Zodoende kan met behulp van Ri07 de collectorstroom en daarmede ook de
ontlaadstroom van de tijdascondensator geregeld worden.
De spanning Uc =

; hoe groter de ontlaadstroom i, hoe sneller de conden

sator „leeg” is en hoe korter de duur van de tijdas. Met R107 is derhalve
een „continue” fijnregeling van de tijdasduur mogelijk, wat het synchroniseren
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zeer vergemakkelijkt. Er wordt nu aan de horizontale versterker een zaagtandspanning in positieve zin geleverd; dit spel gaat zo door, totdat de emissorspanning stijgt „boven” de basisspanning; hierdoor wordt de basis negatief
t.o.v. de emissor, zodat de PNP-transistor gaat geleiden. Aangezien transistor I
nog steeds geleidend was, bedroeg deze spanning + 4,4 V; stijgt de emissorspanning tot ca. +4,6 V, dan gaat deze transistor II „volop” geleiden.
De emissorspanning zakt zeer snel, de stroom door de transistor laadt één
van de tijdsbepalende condensatoren op (punt B).
Over R 125 (de collectorweerstand van II) ontstaat een spanningsval in posi
tieve zin, welke via C112 aan de basis van I wordt gekoppeld. Deze positieve
impuls sluit nu I af; de spanningsval over R123 neemt af, waardoor de basisstroom van (II) toeneemt; deze transistor gaat nog verder „open” enz.
In de periode van B tot C is (I) dicht en (II) geleidend. Aan deze toestand
kan nu op twee manieren een einde komen:
a) Via V107 wordt een positieve synchronisatie-impuls aan de transistor (I)
gelegd; deze wordt hierdoor geleidend; de transistor (II) wordt afgesneden
en de zaagtand gaat uit.
b) Indien er geen synchronisatie-impuls wordt ontvangen, zal de basis
spanning van I, welke via C112 wordt toegevoerd, weer dalen. Zodra deze
spanning daalt onder de emissorspanning, welke bepaald wordt door de
(geleidende) transistor Q 197» zal de transistor I weer „opengaan” (punt c);
hierdoor daalt de spanning over de gemeenschappelijke collectorweerstand
^123 snel; zodoende wordt (II) afgesneden en het spel gaat opnieuw be
ginnen.
Aan de emissor van (I) ontstaat een „blokgolf” als gevolg van het feit, dat
gedurende de tijd A-B de transistoren V107 en (I) beide geleiden, waardoor
de emissorspanning betrekkelijk laag is (ca. +4,4 V) terwijl in het deel B-C
alleen V107 geleidt; de aldus ontstane spanning wordt via C107 naar de basis
van de blanking-transistor V108 gebracht. De positief gaande impuls tijdens
de „terugslagperiode” veroorzaakt een negatieve impuls aan de collector van
Vi08; deze wordt weer via C109 aan het rooster (Wehnelt-cilinder) van de
elektronenstraalbuis gekoppeld. Deze negatieve impuls tijdens de terugslagperiode voorkomt, dat er een „dubbel” beeld op het scherm zou verschijnen
nl. één, geschreven tijdens de (gewenste) heenslag en de andere, tijdens de
(ongewenste) terugslag.
De versterker voor de horizontale afbuiging
Deze versterker, gemonteerd op het „Horizontal Circuit Board’' komt in
wezen geheel overeen met de versterker voor de verticale afbuiging, zodat
wij deze niet afzonderlijk behoeven te bespreken. Het enige verschil is ge
legen in de uitgangstrap; hierbij is er een trap minder, daar de benodigde
versterking eveneens aanzienlijk minder is. Ook is de verschuivingsregeling
wat eenvoudiger uitgevoerd, daar deze verschuiving minder ver behoeft te
reiken dan die van de verticale verschuiving.
Het voedingsdeel
De voeding gemonteerd op het „Power-Supply Circuit Board”, is in wezen
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een vrij simpele zaak. Vrijwel alle spanningen, met uitzondering van de
gloeispanning van de buis en de hoogspanning hiervan zijn gestabiliseerd;
de lagere spanning ( + 9 en —9 V) zijn met behulp van een doorlaattransistor
en een Zener-diode gestabiliseerd, de hogere spanningen (120 V, 150V,
180 V) uitsluitend met gebruik van in serie-geschakelde Zener-diodes.
De „middenaftakking” van de 18 V gelijkspanning in twee delen van 9V
wordt „ter plaatse” in de betreffende schakelingen verricht (ZD3 resp. ZD6
in de versterker voor het verticale afbuigkanaal).
Voor de hoogspanning wordt een spanningsverdubbelingsschakeling toege
past, bestaande uit de dioden D301 en D302. De positieve zijde van de
hoogspanning ligt aan aarde, terwijl de negatieve aan katode en rooster
wordt gelegd (zie ook fig. 4b). Intensiteitsregeling, focussering en astigmatismeregeling zijn geheel conventioneel.
Voor de + en —9 V wordt uitgegaan van een gestabiliseerde spanning van
18 V; hiervoor dient de transistor Q30i. Tussen de basis van deze transistor
en aan de —18 V is een Zener-diode ZD303 aangebracht; deze houdt de
spanning tussen de basis en de —18 V op een constante waarde van 18,6 V.
Daar de spanning tussen de basis en de emissor vrijwel onafhankelijk is
van de te leveren emissorstroom, blijft de uitgangsspanning constant op 18 V,
nl. de Zener-spanning van 18,6 V, verminderd met het spanningsverschil
tussen basis en emissor. Ook bij variaties van de netspanning blijft de uitgangs
spanning binnen een nauwe tolerantie constant; zolang de stroom door de
Zener-diode ZD303 niet te laag is en de „aangeboden collectorspanning
voldoende hoog is, blijft de uitgangsspanning constant.
Voor de hogere spanningen (120 V, 150 V, 180 V) worden in seriegeschakelde Zener-dioden toegepast; alleen de +120 V is niet op het bord
gestabiliseerd, doch afzonderlijk en wel op het „Sweep Circuit Board” ZD 101.
Foto’s geven nog een indruk van het in- en uitwendige van de oscillograaf
10-102.
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