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Woord vooraf

'Meten is weten, als je weet wat je meet'
— een gevleugeld gezegde onder tech
nici - staat boven de inleiding van dit
boek. Deze uitspraak vormde tevens het
begin van een aantal artikelen in het
nog jonge tijdschrift voor hobby-elektronica ELO. Uit die artikelen is deze uit
gave ontstaan. De bedoeling is begin
ners in de elektrotechniek een inleiding
in de zo belangrijke meettechniek te ge
ven. Maar we zullen ook niet nalaten
'oude rotten' in het vak er opnieuw aan
te herinneren hoeveel er nodig is om
een gemeten waarde juist te interprete
ren.
Dit boek begint met de allereenvou
digste metingen. Gelijkspannings- en
gelijkstroommetingen worden even
uitvoerig behandeld als wisselspannings- en wisselstroommetingen. Ver
volgens komen weerstandsmetingen
met ohm-meters en multimeters aan
bod. Wanneer het meetobject slechts in
geringe mate belast mag worden, moe
ten er versterkervoltmeters worden ge
bruikt. Deze worden in het volgende
hoofdstuk behandeld. In aansluiting
daarop besteden we aandacht aan me
tingen aan LF-versterkers. Grootheden
als de versterking, de frequentiekarakteristiek, de ingangs- en uitgangsweerstand, het uitgangsvermogen, de storingsmarge, de overspraakdemping en
de luidsprekerimpedantie zullen we ook
leren meten.

BIBLIOTHEEK
n.v.h.R*

Verkeerd gedimensioneerde onderde
len of gewoonweg defecte componen
ten maken het elektronische toestel
waar ze in zitten natuurlijk niet erg
betrouwbaar. Metingen aan compo
nenten, in het bijzonder met de RLCmeetbrug, komen dan ook ruimschoots
aan bod. Ook aan metingen aan half
geleiders, zoals diodes, transistoren,
FET's of thyristoren, zal veel aandacht
worden geschonken. Het eerste gedeel
te van dit boek, waarin verschillende
meetmethodes aan de orde komen,
wordt afgesloten met een hoofdstuk
genaamd 'meten met de oscilloscoop',
dat een inleiding in de oscilloscoopmeettechniek geeft.
Elektronica-hobbyisten hebben zelden
geld teveel. Hun meetapparaten bou
wen ze dan ook doorgaans zelf. Het
tweede deel van dit boek bestaat daar
om uit bouwhandleidingen voor ap
paraten die in het eerste deel aan de or
de zijn geweest. Deze instrumenten zijn
de toongenerator, de millivoltmeter, de
vervormingsfactor-meetbrug, de RLCmeetbrug en de tweekanaaladaptor
voor de oscilloscoop.
De meettechniek moet niet dor en
droog worden gepresenteerd. De tekst
is dan ook in een luchtige toon gezet.
Buiten de onmisbare schema's konden
er gelukkig ook wat opgewekte tekenin
getjes worden geplaatst.
Wirif ried Knobloch
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Inleiding

'Meten is weten, als je weet wat je
meet'.
Bovenstaande stelregel is een gevleu
geld gezegde onder technici, en hoe
oud dat gezegde ook mag zijn: het is
(helaas) nog altijd even toepasselijk!
Want bij het interpreteren van meet
waarden is de wens nog al te vaak de
vader van de gedachte. Zelfs ervaren
technici kunnen niet altijd de verleidin
gen van het getal weerstaan, vooral
wanneer een getal goed in hun kraam
te pas komt. Daardoor zijn ook de mo
derne digitaal aanwijzende meters erg
verraderlijk. Het vergt immers een hele
zelfoverwinning om niet blindelings op
de aanwijzing van een digitale meter te
vertrouwen. Bij de meeste metingen
komt het echter niet op de absolute
nauwkeurigheid van de uitslag aan. Dat
is maar goed ook, want het merendeel
van de technici laat het van tijd tot tijd
ijken van hun instrumenten achterwe
ge. Dat dit zonder ernstige gevolgen
blijft, komt doordat het doel van een
meting doorgaans is, gemeten waar
den onderling te vergelijken. Meer
'technisch' uitgedrukt: de gemeten
waarden worden met elkaar in relatie
gebracht. Toch kunnen uit de gemeten,
relatieve waarden de juiste conclusies
worden getrokken, wanneer we maar
weten wat er tijdens een meting ge
beurt en vooral wanneer we maar de
juiste redeneringen toepassen. In veel

laboratoria en servicewerkplaatsen
hangen dan ook niet voor niets allerlei
zinnige spreuken aan de muur in de
trant van: 'voor het spreken gelieve de
hersenen in te schakelen'. Deze spreu
ken getuigen van een verheugende zelf
kennis.
Toch is het eigenlijk heel eenvoudig een
voldoende nauwkeurige meting uit te
voeren, wanneer we twee zaken maar
in het oog houden:
Ten eerste onttrekt elk meetapparaat
een zekere hoeveelheid energie aan het
meetobject. De te meten schakeling
wordt dus belast. Het meetobject raakt
daardoor in zekere zin uit zijn 'even
wicht' en we meten er dus altijd 'naast'.
Hoe ver we er naast zitten hangt er van
af hoe hoogohmig de te meten schake
ling is en hoe zwaar de belasting door
het meetapparaat is.
Ten tweede hebben alle meetapparaten
zekere toleranties. Deze toleranties
hangen van het fabricageproces af en
veranderen nog al eens van grootte. De
toleranties kunnen bij verschillende
meetbereiken ook verschillend van
grootte zijn. Maar ook binnen één en
hetzelfde meetbereik kunnen de tole
ranties verschillende groottes aanne
men. Ofschoon we redelijkerwijze toch
mogen aannemen dat dure meetap
paraten geen fouten vertonen, gaat dit
9

in de praktijk helaas niet altijd op. Wel
hebben deze apparaten het voordeel
dat de tolerantiegrenzen worden aan
gegeven en dat ze ook kloppen. Bij
goedkope massaprodukten die op de
doe-het-zelf-markt worden gebracht
ontbreekt zelfs die zekerheid. Niettemin
is het altijd nog beter zulke goedkopere
apparaten te gebruiken en je hoofd er
bij te houden, dan maar helemaal geen
metingen uit te voeren en op de gok te
werk te gaan.
Daarmee zijn we al aan de meest ge
bruikte meetinstrumenten toegeko
men: de zogenaamde multimeters. Op
deze apparaten, die ook vaak universeelmeters worden genoemd, zullen
we nu wat nader in gaan en daarbij
vooral enkele praktische tips geven.
Multimeters zijn er al vanaf ongeveer
f 20,-. Er zijn digitale multimeters een wat deftige zegswijze voor meters
met cijferaanduiding — die meer dan
een duizendje kosten, maar deze kiezen
dan ook automatisch de juiste polariteit
en het juiste meetbereik. Maar de goed
koopste digitale multimeters kosten
ook altijd nog minstens honderd gul
den. We blijven dus nog maar even bij
de
betaalbare wijzerinstrumenten.
Doorgaans kunnen daarmee spannin
gen, stromen en weerstandswaarden
worden gemeten. De goedkoopste uit
voeringen zijn alleen voor gelijkstro
men en -spanningen geschikt. De wat
duurdere hebben ook een bereik voor
wisselspanningen en -stromen.
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1 Gelijkspanningsmetingen

Spanningsmetingen worden het vaakst
uitgevoerd; daarom beginnen we daar
ook mee. We steken de meetsnoeren in
de contactbusjes van onze multimeter:

rood is plus en zwart (of blauw) is min.
Daarna stellen we het meetbereik van
het instrument in: voor het meten van
een 9 V-batterij kiezen we dus het 10 Vbereik (of het eerstvolgende hogere be~reik, bijv. het 12 V- of het 15V-meetbereik). De meetpennen plaatsen we nu
op de aansluitingen van de batterij (afb.
1). De wijzer slaat nu uit en blijft ergens
9 V batterij
rond het 9 V-merktekentje staan. Bij een
wat betere multimeter ligt er een spie
+
geltje onder de schaal. Dit spiegeltje
maakt het ons gemakkelijker om pre
cies loodrecht op de wijzer te kijken om
op die manier nauwkeurig de 'juiste7
meetwaarde te kunnen aflezen. Kijken
we namelijk schuin op de meter dan lig-

meetbereik
Afb. 1. Meten van de batterijspanning.
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gen de wijzer en zijn spiegelbeeld niet
over elkaar. We lezen een onjuiste
waarde af.
Tot zover hebben we nog niet al te veel
denkwerk behoeven te verrichten. Toch
zouden we graag willen weten wat er
tijdens de meting gebeurde. Op het
ogenblik dat de meetpennen de aansluitklemmetjes van de batterij raakten,
begon er een klein stroompje door de
meter te lopen. Dit stroompje bracht de
wijzer in beweging en zorgde dat deze
op een bepaalde plaats bleef staan. De
meter heeft een bepaalde weerstand
die voor elk meetbereik anders is, maar
binnen één meetbereik is deze weer
stand hetzelfde. Daardoor zal er een
grotere stroom door de meter lopen
naarmate de spanning die we in één be
paald bereik meten ook groter is. Hoe
groter deze stroom is, des te verder zal
de meter uitslaan, tegen de werking van
een veer in. Het lijkt tegenstrijdig, maar
een spanning kunnen we dus alleen
meten via de omweg van een stroom
meting. Op deze zaken zullen we nu wat
dieper in gaan:
In ons wijzerinstrument zit een draaispoeltje. Door dit spoeltje loopt de
meetstroom waardoor er een magne
tisch veld wordt opgewekt. Ten opzich
te van een ander, vast magnetisch veld
wil het eerste magnetische veld een
andere stand innemen. Daardoor zal
het spoeltje, dat met uiterst dun draad
is gewikkeld, gaan draaien. De wijzer,
die op het spoeltje vast zit zal dus mee
draaien. De draad waar het spoeltje uit
bestaat, heeft natuurlijk een bepaalde
weerstand. We weten dat er een span
ning komt te staan over de weerstand
waardoorheen een stroom loopt. Al
150 jaar geleden heeft Simon Ohm dat
12

vastgesteld en er de naar hem genoem
de wet van Ohm op gebaseerd. Ter zij
ner ere is de eenheid van weerstand ook
ohm, kortweg H, genoemd. Nu zijn we
er eindelijk achter waar het vermogen
vandaan komt dat het wijzertje doet be
wegen: stroom maal spanning geeft
immers pas vermogen. Een stroom of
een spanning alleen kan niets doen, ook
niet bij de meest hoogohmige instru
menten. Het vermogen kunnen we op
de volgende manier berekenen: volt
maal ampère is watt, volt maal milliampère is milli-watt en zo voorts. Zo
eenvoudig is dat!
Het instrument dat wij gebruiken, heeft
een stroom van 0,1 mA nodig om een
spanning van 10 V aan te wijzen. Dat
nemen we in dit voorbeeld althans even
aan. Nu is de inwendige weerstand van
een meter echter zelden precies zo
groot dat bij een aangelegde spanning
van 10 V ook een stroom van 0,1 mA
gaat lopen. De draaispoel, die de in
wendige weerstand vormt, zou dan een
weerstand van 100 kfl moeten hebben.
Zo'n grote weerstandswaarde kan ech
ter nooit op zo'n kleine ruimte met
koperdraad worden gemaakt. Daarom
werd er een eenvoudiger oplossing ge/?v
99 kQ
+
B “=r 10 V

Afb. 2. Met een voorschakelweerstand in
serie met de draaispoel wordt het meet
bereik vergroot.

zocht. Men wikkelt een draaispoeltje
met een weerstand van bijv. 1 kn. Om
het geheel kloppend te maken wordt er
vervolgens een voorschakelweerstand
van 99 kü in serie gezet (afb. 2). Wan
neer er nu 10 V op de meetklemmen
wordt gezet, loopt er door de totale
weerstand van 1 kfl + 99 kü = 100 kü
een stroom van 0,1 mA, waardoor de
wijzer op de goede manier uitslaat. De
9 V van onze batterij in het voorbeeld,
heeft een stroom van 0,09 mA (90 /xA)
tot gevolg, waardoor de wijzer op het
9 V-merktekentje blijft staan. Dat de
stroom en de spanning op een veel
voud van 10 na, dezelfde getalswaarde
hebben, vergemakkelijkt het gebruik
van het instrument. Om het rekenen
met verschillende veelvouden van 10
niet al te moeilijk te maken, eindigt de
schaalindeling meestal met een 1. Bij
een instrument met meer schaalverde
lingen, is er ook een schaal die met een
3 eindigt, of nauwkeuriger met een 3,16

<= vw.

Tot nu toe hebben we alleen gewerkt
met een maximale uitslag van 10 V. Hoe
werkt het nu met grotere of kleinere
meetbereiken?
Willen we het meetbereik bijv. bij 1 V la
ten eindigen, dan behoeft alleen de
voorschakelweerstand tot 9 kCl te wor
den verkleind. De voor de volledige
uitslag benodigde stroom van 0,1 mA
wordt dan al bij een spanning van 1 V
bereikt. Om tot 100 V te kunnen meten,
krijgt
de waarde van 999 kft; voor
metingen tot 1000 V (voorzichtig, hoog
spanning!) krijgt flv de waarde
9,999 MQ en zo voorts. Eenvoudigheidshalve wordt er voor deze omscha
keling een schakelaar in het meetinstru
ment ingebouwd waarmee de univer
sele spanningsmeter eigenlijk klaar is.
Wanneer we dit alles nu nog een keer
overdenken, dan valt ons op dat voor el
ke volt meetbereik een totale weerstand
(weerstand van de spoel plus voorscha
kelweerstand) van 10 kn nodig is. Voor
een 50 V-bereik bijvoorbeeld is dus een

einduitslag
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inwendige weerstand van 500 kfï no
dig. Omdat we met deze eenheid mak
kelijk kunnen rekenen, wordt de inwen
dige weerstand van een meter in kiloohm per volt (kn/V) uitgedrukt. In ons
voorbeeld is de inwendige weerstand
dus 10 kfl/V. Daarmee kunnen we nu
heel makkelijk nagaan met welke weer
stand de meetschakeling wordt belast
en of het misschien doelmatiger is om
op een hoger bereik om te schakelen.
Dat laatste heeft wel het nadeel dat de
uitslag van de wijzer kleiner zal zijn,
waardoor we de meetwaarde m»nder
nauwkeurig kunnen aflezen. Op die be
perkte nauwkeurigheid komen we nog
terug. Let erop dat de inwendige weer
stand onafhankelijk is van de uitslag
van de meter. Alleen het ingeschakelde
bereik is bepalend voor de meterweerstand.
We bekijken nu het praktische voor
beeld van een meting aan een zeer een
voudige LF-voortrap met een transistor
(afb. 3). Met U} meten we zoals we al
gedaan hebben de batterijspanning. Nu
doen we dit echter niet aan de aanslui

tingen van de batterij zelf, maar recht
streeks in de schakeling. De uitslag
moet ongeveer even groot zijn als bij de
meting rechtstreeks op de batterij. Het
kleine verschil ontstaat doordat er een
stroom aan de batterij wordt onttrok
ken. Door de inwendige weerstand (Rt)
van de batterij ontstaat er dan een klei
ne spanningsval. De uitwendige span
ning van de batterij zal daardoor iets
kleiner zijn dan bij een meting zonder
belasting. De LF-versterker onttrekt
echter maar weinig stroom aan de bat
terij waardoor de afname van de span
ning maar klein is.
Zoals gebruikelijk in de meeste sche
ma's, werd op afb. 3 de massaleiding
(0 V) niet doorgetrokken. De verschil
lende symbolen voor de massa-aansluiting die in plaats van de doorgetrok
ken leiding worden gebruikt, maken het
schema wat overzichtelijker.
Wanneer we nu de collectorspanning
U2 van de transistor gaan meten, scha
kelen we een weerstand van 100 kft (in
het 10V-bereik) parallel aan het collector-emittercircuit. Tezamen met de

[]22kn
2.2 MQ
10 |iF
o

«7

0.6 V

9V

I

B 4r+

10jiF

4V

BC109

♦
I
I
^ü\—o

I

±

±ov

Afb. 3. Metingen aan een eenvoudige transistor-voorversterker.
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collectorweerstand van 22 kO vormt de
inwendige weerstand van de meter een
spanningsdeler die de spanning van de
collector met ongeveer 20% verkleint!
Om dit te voorkomen kunnen we naar
het bereik van 50 V omschakelen. Daar
door neemt de meetfout tot 4% af om
dat de schakeling nu met een weer
stand van 500 kH wordt belast. Een
nadeel is natuurlijk wel dat een span
ning van 4V nauwelijks meer op een
schaal van 50 V kan worden afgelezen.
Daar komt nog bij dat de nauwkeurig
heid van meetinstrumenten, zoals die
door de fabrikant wordt opgegeven,
steeds betrekking heeft op een volledi
ge schaaluitslag. Bij een tolerantie van
± 2%, is de nauwkeurigheid in het 50 Vbereik dus ± 1 V. Dit betekent dat de af
gelezen 4 V voor hetzelfde geld 3 V of
5V zou kunnen betekenen. Ten slotte
moet nog worden vermeld dat de op
gegeven toleranties alleen gelden wan
neer het instrument in een bepaalde
positie wordt gebruikt: het instrument
moet liggen of rechtop staan. Boven
dien mogen er geen vreemde magneti
sche velden invloed op het instrument
uitoefenen.
Echte moeilijkheden ondervinden we
pas wanneer we in de schakeling van
afb. 3 spanning U3 willen meten. De
spanning ligt in de orde van grootte van
0,5...0,7 V. Proberen we deze spanning
in het 1 V-bereik te meten, dan plaatsen
we daarmee een weerstand van 10 kH
parallel aan het basis-emittercircuit.
Daardoor zal de basisspanning tot
20 mV (!) afnemen. Maar ook bij een
meting in het 10 V-bereik blijft er slechts
een spanning van 200 mV over; dat is
niet eens voldoende om de transistor
open te sturen. De meting geeft dus niet

transistor 'openen'
alleen een vertekend resultaat; detransistortrap werkt niet eens zoals hij dat
behoort te doen. Er loopt immers geen
stroom door de transistor. Het is duide
lijk dat we op deze manier geen metin
gen aan de transistortrap kunnen uit
voeren.
Bij de schakeling van afb. 4 gaat het al
lemaal wat beter. In het 10 V-bereik is
de meetfout van 10% bij het meten van
L/1 nog wel draaglijk. Wanneer we in
plaats van de werkelijke 5 V een span
ning van 4,5 V aflezen, dan blijkt uit de
ze meting tenminste dat het werkpunt
van de transistor wel ongeveer klopt.
De emitterspanning U2 kan zowel in het
15
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Afb. 4. Metingen aan een transistortrap met emitten/veerstand en basisspanningsdeler.

10 V- als in het 1 V-meetbereik worden
gemeten. De transistorschakeling heeft
bij de emitter namelijk een zeer lage uitgangsweerstand.
Wie een beetje thuis is in de elektronica
weet dat er voor een grotere emitterstroom ook een grotere basis-emitterspanning nodig is. Omdat de basis-

spanning vast ligt, zal bij de meting een
verandering van de emitterspanning
optreden. In het resultaat van de meting
zal de spanning van de emitter t.o.v. de
massa dus altijd wat kleiner zijn dan in
werkelijkheid.
Nu moeten we alleen nog basisspanning U3 meten. In de eerste plaats komt

metingen aan trappen
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daarvoor het 5 V-bereik van onze multimeter in aanmerking. Parallel aan de
onderste weerstand van de spanningsdeler plaatsen we daarmee een weer
stand van 500 kü die een meetfout van
ongeveer 7% veroorzaakt. De meetfout
is nog klein genoeg om te kunnen con
troleren of de schakeling goed werkt.
Samenvattend: voor metingen in voor
trappen van versterkers kan het best
een meter met een hoge inwendige
weerstand worden gebruikt. We den
ken daarbij aan een meter met een in
wendige weerstand van 20 kn/V of be
ter nog een inwendige weerstand van
50 kÜ/V. Het is interessant om te be
rekenen hoeveel kleiner de meetfouten
bij het gebruik van die betere instru
menten worden.
Ook zou men in de praktijk eens moeten
nagaan hoeveel kleiner de meetfouten
worden wanneer een hoogohmige me
ter wordt gebruikt. Daartoe is het niet
persé noodzakelijk de schakelingen van
afb. 3 en 4 als meetschakelingen te ge
bruiken, soortgelijke schakelingen zijn
ook goed. Wel moeten we opletten dat
de schakelingen tijdens de metingen
niet worden beschadigd. Een meetpen
kan gemakkelijk wegglijden en bijvoor
beeld in een eindtrap terecht komen en
daar collector en basis van een transis
tor met elkaar verbinden. Door deze

kortsluiting kan de collectorstroom
sterk toenemen. Oververhitting is daar
van het gevolg en misschien zelfs het
kapot gaan van een transistor. Een hele
keten van storingen kan daardoor ont
staan: een 'halfgeleider wordt een hele
geleider met een lage geleidingsweerstand. Er gaan dan hogere stromen lo
pen en andere componenten sneuvelen
ook. Sarcastische technici noemen de
transistor dan ook wel een negatieve of
omgekeerde zekering; zoals bekend ge
leiden zekeringen niet meer wanneer ze
eenmaal zijn doorgeslagen.
Om deze redenen verdient het aanbe
veling om spanningen van halfgelei
ders niet tussen de afzonderlijke elek
troden te meten, maar t.o.v. de massa.
'Uitglijders' komen bij deze methode
veel minder vaak voor. Het is het han
digst om één meetklem (het liefst die
aan de massazijde) vast te zetten. We
hebben dan een hand vrij en kunnen het
resultaat desgewenst onmiddellijk no
teren. Natuurlijk mag de klemverbinding ook geen kortsluiting veroorzaken!
Bij het kiezen van meetpennen moeten
we er op letten dat ze echt spits toelo
pen. Bovendien mag alleen de punt
blank, d.w.z. niet geïsoleerd, zijn. Daar
door blijft tijdens de meting het gevaar
van kortsluitingen tot een uiterste be
perkt.
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2 Gelijkstroommetingen

Voor wie het tot nu toe nog niet wist:
voor elke stroommeting moet de
stroomkring worden onderbroken om
de stroommeter er tussen te kunnen
plaatsen. Zie afb. 5a en 5b.
hier onderbreken!

de wet van ohm (/ = UIR) bepalen hoe
groot de stroom is. De nauwkeurigheid
van deze methode is meestal voldoen
de groot. Bij een 'gebruikelijke' stroom
meting speelt de inwendige weerstand
van de meter immers net zo goed een
rol in de uitslag van de meting (afb. 6).

4

+
-=SrB

Afb. 6. Op deze manier beïnvloedt de in
wendige weerstand van de meter het resul
taat van de meting.

Afb. 5. Principe van de stroommeting.
Dit betekent een ingreep in de schake
ling die vooral voor gedrukte schakelin
gen nogal wat moeilijkheden kan ople
veren. Voor deze schakelingen verdient
het dan ook altijd aanbeveling na te
gaan of de stroom, die bijvoorbeeld
door een weerstand loopt, niet bepaald
kan worden door die spanningsval over
die weerstand te meten. Wanneer we
deze spanning kennen, kunnen we via
18

In het laagste stroommetingsbereik
komt deze inwendige weerstand over
een met de weerstand van het draaispoeltje. In ons voorbeeld was dat 1 kCl.
Dat lijkt erg groot, maar wanneer we be
denken dat de maximale uitslag in dit
bereik 1 mA is, en de maximale spanningsval over de spoel dus 0,1 V, dan
blijkt het nogal mee te vallen. Hoe kun
nen we de meter nu geschikt maken
voor het meten van grotere stromen?
We kunnen gemakkelijk inzien dat het
toevoegen van voorschakelweerstanden, zoals bij de spanningsmeting, de
verliezen alleen maar zal vergroten.

Ons instrument kan maximaal 0,1 mA
door het spoeltje toelaten. Het gedeelte
van de stroom dat daar boven uit komt,
zal dus moeten worden omgeleid. De
oplossing hiervoor wordt gevormd
door parallelweerstanden of - met een
internationale term - 'shunts' (afb. 7).

0.1 mA
Ikfi

99,9 mA
1.001 Q
Afb. 7. Met shunts wordt het meetbereik
voor stromen vergroot.

Wanneer we een stroom van maximaal
100 mA willen meten, moet er dus een
stroom van 99,9 mA door de shunt lo
pen en 0,1 mA door de draaispoel. Dit
betekent dat de shuntweerstand dan
een waarde van 1,001 CL moet hebben.
Voor een maximale uitslag van 1 A
wordt dit een shuntweerstand van
0,10001 Ü; voor 10 mA een shunt van
10,1 CL en voor een 1 mA-bereik een
shunt van 111 H. Nu kunnen we einde
lijk wraak nemen en van de 'onmeetba
re' schakeling van afb. 3 voldoende
nauwkeurig het werkpunt bepalen.
Zoals gedaan is op afb. 8 brengen we
onze multimeter in de schakeling nadat
we de collectoraansluiting voorzichtig
hebben los gesoldeerd en door een
stukje draad hebben vervangen. Tus
sen de nu los hangende collectoraan
sluiting en het stukje draad brengen we
de stroommeter aan en stellen hem op

het 0,5 mA-bereik in (of op het volgende
bereik dat tussen 0,25 mA en 1 mA ligt).
Wanneer we nu de batterij inschakelen,
zullen we een stroom van ongeveer
0,23 mA meten. Volgens de wet U = I-R
kunnen we nu berekenen dat over de
weerstand van 22 kCL een spanning van
5 V moet staan.
Na een controlemeting van de batterij
(het resultaat moet ongeveer 9 V bedra
gen) trekken we de 5V van de batterijspanning af en houden we een collectorspanning van 4 V over. Omdat dit
een werkpunt is dat met de werkelijk
heid overeenkomt, ligt het voor de hand
de basisspanning op dezelfde manierte
bepalen. De basisstroom is meestal zo
klein dat we met de gebruikelijke multimeters op een betrouwbaar resultaat
kunnen rekenen.
We zullen nu nog even kijken naar de
meetfouten die er in de meetopstelling
van afb. 8 optreden: de verliesweero 9V

2.2 Mfl

IOjiF

o—l!hr

22 kO
l4V

10jiF

SI

CjBC109

Afb. 8. Stroommeting in de collectorleiding
van een transistor.
stand van onze stroommeter bedraagt
in het 0,5 mA-bereik 200 H. Dat is min
der dan 1% van de waarde van de
weerstand van 22 kü.
Stroommetingen moeten altijd met uit19
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geschakeld meetobject worden voor
bereid. Wanneer we niet van te voren
weten hoe groot de stroom ongeveer
zal zijn, dienen we altijd het grootst
mogelijke stroombereik in te schakelen.
Voor alle spanningsmetingen geldt na
tuurlijk iets soortgelijks. Ook daarbij
moeten we altijd met het grootste
meetbereik beginnen, en de keuzeschakelaar langzaam terugdraaien tot we
het meest gunstige meetbereik hebben
gevonden. Bij te klein ingestelde meetbereiken kunnen er veel te grote stro
men door het draaispoeltje gaan lopen,
met alle gevolgen van dien.
Pas wanneer de meter goed is opge

22

steld, mag de meetschakeling worden
ingeschakeld. Daarbij moeten we er wel
op letten dat de inschakelstromen de
meter niet beschadigen. Desnoods
moet de stroommeter met een snoertje
worden kortgesloten totdat alle con
densatoren zijn opgeladen. Na enkele
seconden is dat meestal al wel het ge
val. Voordat, na de meting, de opstel
ling weer uit elkaar wordt genomen en
het onderbroken stroomcircuit weer
wordt gesloten, moet het meetobject
worden uitgeschakeld en dienen we te
wachten tot alle condensatoren weer
zijn ontladen.

3 Wisselspannings- en
wisselstroommetingen
Wanneer we op een gelijkspanningsmeter een wisselspanning aansluiten
die even groot is als het bereik waarop
is ingeschakeld, gebeurt er schijnbaar
niets. In het gunstigste geval trilt de wij
zer een beetje. Hoe kan het ook anders,
wanneer de wisselspanning van het
lichtnet wel honderd maal per seconde
van polariteit verandert?
We kunnen de meter in een bruggelijkrichter plaatsen (afb. 9). Bij wat gro
tere spanningen werkt dat prima. De
universele meter wijst de gewenste ef
fectieve waarde van de spanning aan,

Afb. 9. Bruggelijkrichter voor wisselspanningsmetingen.

bruggelijkrichter
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zolang de gemeten spanning sinusvor
mig is. Si] spanningen onder de tien volt
wijst de aanwijzing echter steeds verder
r'sar beneden af. Onder de 1 V~ zakt de
aanwijzing al snel tot het nulpunt in. De
oorzaak hiervan is de gelijkrichtkaraktensöek \on de diodes.
Cm. in de doorlaatrichting een stroom
te laten lopen moet eerst de drempelspenning van de diode worden over
schreden. Het verloop van de uitslag bij
agere spanningen kan door een parale'.veerstand wel weer lineair worden
gemaakt, maar dat gaat ten koste van
de gevoeligheid van de meter. De fa
brikanten van eenvoudige multimeters
eszen daarom liever een meer eenvou
dige maar daarom nog niet slechtere
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methode: voor de lage wisselspannings- en wisselstroombereiken maken
ze speciale schalen. Wanneer we dat in
het oog houden en niet de verkeerde
schaal aflezen, krijgen we boven 1 V
een net zo nauwkeurig meetresultaat
als bij gelijkspanningsmetingen.
Er blijft echter toch een nadeel: vanwe
ge de hoofdzakelijke gelijkrichting van
de stroom, kan de meting pas bij een
twee maal zo hoge waarde als bij ge
lijkspanningsmetingen beginnen. En
ook de inwendige weerstand van de
wisselspanningsmeter is vaak twee
keer zo klein of nog kleiner dan de in
wendige weerstand van de gelijkspanningsmeter.

4 Weerstandsmetingen

De meeste in de handel verkrijgbare
multimeters hebben ook nog een
voor
schaal
weerstandsmetingen.
Daarmee kunnen we tamelijk nauwkeu
rig de waarde van ohmse weerstanden
bepalen. Het principe waarop deze me
ting berust, is heel simpel: over de te
meten weerstand wordt een vaste
spanning gelegd en de stroom door de
weerstand wordt vervolgens gemeten.
Om te voorkomen dat de waarde van de
weerstand vervolgens met de wet van
Ohm moet worden berekend, is er een
aparte schaal op de meter aangebracht.
Het opvallende van deze schaal is dat hij
rechts met nul begint en links met
oneindig eindigt. Hoe groter de geme
ten weerstandswaarde wordt, des te
compacter wordt dus de schaal. Daar
om zijn er vaak verschillende bereiken
voor de weerstandsmeting. Het is ech
ter niet zo zeer de nauwkeurigheid als
wel de afleesbaarheid die daardoor
wordt bevorderd.
Voor we in de praktijk gaan meten moe
ten de meetpennen eerst even met

+
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elkaar in contact worden gebracht. Met
de potentiometer P, die op de meter zit,
wordt de wijzer dan op nul (volledige
uitslag) gezet (afb. 10). Daarna heffen
we deze kortsluiting op en sluiten we de
te meten weerstand Rx aan. De wijzer
van het instrument zal nu een bepaalde
stand innemen. We moeten er wel op
letten dat behalve weerstand Rx er geen
andere weerstand met de meetpennen
in aanraking komt. Er kunnen dan na
melijk via parallelwegen stromen gaan
lopen die het meetresultaat vertroebelen.
Bij alle weerstandsmetingen wordt de
batterij die in de multimeter zit, ontla
den. We moeten er dan ook op letten
dat de bereikenschakelaar na de metin
gen weer op 'uit' wordt gezet
4.1 Capaciteitsschalen
Soms kunnen we op universele meters
ook nog capaciteitsschalen aantreffen.
Op deze schaal kan de waarde worden
afgelezen van condensatoren die met

/?*

----o

np
Afb. 10. Principe van de weerstandsmeting.
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een constante netwisselspanning wor
den gevoed en die in het wisselstroomcircuit worden geplaatst. Omdat wis
selspanningen vrij moeilijk nauwkeurig
zijn in te stellen en met de verliezen in
de condensator geen rekening wordt
gehouden, hebben deze capaciteits'meet'-bereiken eigenlijk weinig nut.
Bovendien is het ook nogal gevaarlijk
om bij grotere meetspanningen dan
40 V met blote handen aan de schake
ling te komen.
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4.2 dB-schalen
De zogenaamde dB-schalen op sommi
ge multimeters zijn ook tamelijk zin
loos. Ze beginnen pas bij 0 dB (gelijk
aan 0,775 V over 600 Cl) en kunnen al
leen voor metingen van positieve ni
veaus worden gebruikt. Voor de nega
tieve niveaus - die voorde LF-techniek
zo belangrijk zijn - zijn deze meters veel
te ongevoelig. Bovendien loopt het
bruikbare frequentiegebied maar van
ongeveer 20 Hz tot maximaal 10 kHz.

5 Versterker-spanningsmeter

We kunnen er niet aan ontkomen: de
belasting van een meetschakeling door
de meter is de voornaamste oorzaak
van afwijkingen in het meetresultaat.
Het mag ook nauwelijks een troost he
ten dat we de meetfout meestal wel
kunnen berekenen om op die manier
toch het gewenste resultaat te krijgen.
Daar is ervaring voor nodig en extra
denkwerk, terwijl een meting toch be
doeld is om al het overbodige denk- en
rekenwerk overboord te zetten.
Omdat het makkelijker is één keer een
hele hoop denkwerk te verrichten, in
plaats van telkens maar weer opnieuw
moeilijkheden op te lossen, zijn de
ontwerpers van meetinstrumenten
steeds doende om de inwendige weer
stand van meters te vergroten. Omdat
ze op een gegeven moment op prakti
sche grenzen stuiten (de draad van het
draaispoeltje kan niet nóg dunner wor
den gemaakt), kwamen ze op het idee
een impedantie-omzetter in de schake
ling op te nemen. Daarmee waren de
versterker-spanningsmeters geboren.
Oorspronkelijk heten deze meters ei
genlijk buisvoltmeters. Maar behalve
het feit dat het begrip voltmeter eigen
lijk niet goed is, zijn er ook nauwelijks
meer versterkers te vinden waar nog
hoogvacuümbuizen in zitten. Het be
grip transistor-spanningsmeter is in
middels ook al achterhaald omdat de
transistor door geïntegreerde schake
lingen is vervangen. En het begrip 'IC-

spanningsmeter' kwam ook maar niet
in zwang omdat er altijd nog wel een
paar discrete transistoren in het instru
ment zitten. Tussen haakjes: discreet
betekent hier dat het losse transistoren
zijn; transistoren dus die niet in een
geïntegreerde schakeling zitten.
Dat we het hier over een spanningsmeter hebben komt doordat de eerste
meters met een ingebouwde verster
ker, spanningsmeters waren. Een vol
gende generatie werd gevormd door de
zogenaamde 'miUivoltmeters': een
spanningsmeter dus die geschikt is
voor zeer kleine spanningen. Met een
versterker-spanningsmeter bedoelen
wij in de eerste plaats een universele
meter waarvan de ingangsweerstand
met een versterkerschakeling is ver
groot. Er zijn veel verschillende soorten
van deze meters in de handel.
Om maar met het belangrijkste te be
ginnen:
versterker-spanningsmeters
hebben een ingangsweerstand in de or
de van grootte van 1 MH. In normale
meetschakelingen kan de belasting
door de meter dus nauwelijks meer
worden gemerkt, zodat er ook geen
noemenswaardige meetfouten optre
den. Wanneer we de technische specifi
caties van de meters echter wat beter
lezen, zien we dat ze nogal grote tole
ranties hebben. De versterkerschakelingen zijn daarvan meestal de oorzaak.
Dit komt doordat er in serie gefabriceer
de onderdelen voor deze schakelingen
27

worden gebruikt. Speciaal geselecteer
de onderdelen zouden het meetinstru
ment maar onnodig duur maken. Ook
zouden zulke meters nauwelijks meer te
repareren zijn omdat er geen reserve
onderdelen te leveren zijn.
Toch hebben versterker-spanningsmeters bepaalde voordelen: omdat de te
meten schakelingen in veel mindere
mate wordt belast, zullen versterkertrappen hun oorspronkelijke werkpunt
behouden. Metingen zijn dan dus mo
gelijk terwijl de schakeling werkt. Erva
ren technici blijven niettemin voorzich
tig. Voor, tijdens en na de meting zetten
ze de signalen op een oscilloscoop om
te controleren of alles tijdens de meting
goed blijft werken. De enige fout die ze
dan nog gemaakt zouden kunnen heb
ben, is het verkeerd aansluiten van de

o

oscilloscoop. Maar daar komen we nog
op terug.
We kunnen ons nu afvragen wat er
eigenlijk versterkt moet worden. Bij uni
versele multimeters moet feitelijk al
leen de stroom die door het draaispoeltje loopt, worden versterkt. Daarvoor
kunnen we een transistor in gemeenschappelijke-collector-schakeling
(emittervolger) gebruiken, zoals we op
afb. 11 kunnen zien.
De basisspanning van de transistor is
gelijk aan de te meten spanning en de
stroom die door de basis loopt is de
meetstroom. Deze wordt in de transis
tor met de gelijkstroomversterkingsfactor aE versterkt. De extra stroom die
daar voor nodig is, wordt door batterij
B1 geleverd. Een kenmerk van de emit
tervolger is dat de emitterspanning de
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Afb. 11. Stroomversterkingsschakeling met een transistor in gemeenschappelijke-collectorschakeling.
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basisspanning volgt (vandaar ook de
naam) alleen verschoven met een
waarde die gelijk is aan de basis-emitter-spanning. Deze spanning is bij de
optredende (kleine) emitterstromen tamelijk constant, namelijk ongeveer
0,7 V voor siliciumtransistoren. Dit verschil van 0,7 V kunnen we bijv. met een

S/-“*

tweede batterij opheffen. Het resultaat
is dat de resulterende emitterspanning
vrijwel gelijk is aan de basisspanning,
Voor de schakeling van afb. 11 is aangenomen dat de transistor een stroom
versterkingsfactor van aE = 500 heeft.
Een aan de meetschakeling onttrokken
stroom van 0,2 pA heeft dus een

-
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5.5/= T.V/^s _2v_
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Wanneer de ingangsweerstand van een spanningsmeter te laag is, kan een impedantie-omzetter worden voorgeschakeld. Hier de industriële versie van Philips.
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stroom van 100 /xA tot gevolg die door
de meter (U) loopt. De basis- en de emitterspanning zijn t.o.v. de massa allebei
0,1 V, zodat we uiteindelijk hetzelfde
resultaat krijgen als bij de enkele blad
zijden eerder besproken universele me
ter. Hoe groot is nu echter de ingangsweerstand van deze opstelling?
Volgens de wet van Ohm krijgen we
voor de ingangsweerstand een waarde
„
U
0,1 V
Van R — ~T = pr~r—t- = 500 kO
/
0,2 /xA
Om het nog eens na te rekenen, raden
we aan de komma weg te werken door
teller en noemer met 10 te vermenig
vuldigen. Volt gedeeld door microampère geeft megaohm, dus 0,5 Mfl, dat
is hetzelfde als 500 kft. Een andere
rekenmethode is nog handiger, vooral
wanneer de basisstroom van de transis
tor niet bekend is. We vermenigvuldi
gen de waarde van de belastingweerstand in de emitterleiding (hier dus de

weerstand van de feitelijke meter) een
voudig met de gelijkstroomversterkingsfactor. In ons voorbeeld is dat 1 kfl
maal 500, dus ook 500 kü.
De begrenzing van deze versterkerspanningsmeter ligt in de grootte van
de voedingsspanning. Een gelijkspan
ning die groter is dan 10 V kan in ons
voorbeeld dus niet worden gemeten.
Een tweede beperking wordt gevormd
door de compensatie van de basisemitter-spanning. Omdat de grootte
van deze spanning per transistor een
beetje varieert en verder ook nog aan
schommelingen onderhevig is bij
stroomveranderingen, kan het nulpunt
van de meter nooit nauwkeurig worden
bepaald. Een oplossing hiervoor kan de
schakeling van afb. 12 zijn. Met deze
schakeling kan het nulpunt nauwkeurig
worden ingesteld. Batterij 2 wordt ech
ter wel sterk door de instelweerstand f?k
belast. Bovendien is deze schakeling al-

nulpunt
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leen nauwkeurig voor te meten span
ningen die groter zijn dan ongeveer 1 V.
De basis-emitter-spanning van de bipo
laire transistor verandert immers enke
le millivolts binnen het stroombereik
van de emitter dat van 0 tot 100/xA
loopt.
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Afb. 12. Variant van de schakeling van afb.
11: ingebouwde nulpuntcorrectie.
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Veldeffect-transistoren zijn beter ge
schikt omdat ze extreem hoge ingangsweerstanden hebben. Op afb. 13
zien we de schakeling van een impe
dantie-omzetter. Deze overzichtelijke
impedantie-omzetter is in de handel
verkrijgbaar en is voor de meeste multimeters geschikt.
De HIC 101 impedantie-omzetter van
Philips is ontwikkeld voor de Philips
multimeter SMT 102. Hij wordt aan
gesloten op het 30-/xA-meetbereik van
de multimeter. In het 3 V-gelijkspanningsbereik wordt de ingangsweerstand verhoogd tot 1 Mfl, in het 12 Vmeetbereik tot 4 MH, en in het 30 V-bereik tot 10 MH. De voeding wordt ge
vormd door een gewoon 9 V-batte rijtje.
Het stroomverbruik bedraagt ongeveer
1 mA. De ingebouwde zenerdiode be
schermt de schakeling tegen overbelas
ting.
Voor de praktische toepassing is het erg

R2
10 m

R7
8.2kQ

T1

R3

o,, o
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100 kQ
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1MQ

2SZD

R5
10 kQ

B2X
79C6V2

100 kfi

j

Bu 2

Bu 1

SMT 101/102
Afb. 13. Impedantie-omzetter voor multimeters. Dit is de schakeling van de adaptor HIC 101
van Philips.
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handig dat deze impedantie-omzetter
ook op andere multimeters kan worden
aangesloten, bijv. op de veel gebruikte
types met een ingangsweerstand van
20 kn/V. Omdat deze meestal 50 /zA als
het meest gevoelige stroombereik heb
ben, moet de voorschakelweerstand R6
in de impedantie-omzetter op een an
dere waarde worden ingesteld. Potmeter R8, waarmee het nulpunt van de
aanwijzing wordt ingesteld (compensa
tie van de gate-source-spanning) is van
buiten toegankelijk. Als ijkspanning (en
ter controle van de batterijspanning)
kunnen we meetpunt Bu3 gebruiken
(ongeveer 9 V).
De impedantie-omzetter is in een klein,
kunststoffen huis ondergebracht dat
kan worden geopend om de batterij te
verwisselen, (afb. 14). Via korte leidinkjes met een rode en een zwarte bana
nensteker wordt de omzetter op de
multimeter aangesloten. De aan- en
uitschakelaar voorkomt onnodige be
lasting van de batterij.
Universele meters die door de industrie

worden gefabriceerd, zijn natuurlijk
nog wat ingewikkelder; we denken bijv.
aan de vele verschillende meetbereiken. De nauwkeurigheid van deze me
ters behoeft echter geenszins groter te
zijn. De nauwkeurigheid blijkt sterk van
de prijs af te hangen, doordat de hoe
veelheid materiaal en arbeidstijd sterk
toeneemt bij groter wordende nauw
keurigheid. Dit geldt ook voor digitaal
aanwijzende meetinstrumenten. Bij de
ze meters moeten de analoog aangebo
den meetwaarden eerst in een digitale
code worden omgezet. Daarmee hangt
hun nauwkeurigheid mede van de analoog-digitaal-omzetter af. Daarenboven
is het eindcijfer van de aanwijzing on
nauwkeurig. Het kan één digit (één een
heid, dus hier één cijfer) van de werke
lijke waarde afwijken. Hoe minder cij
fers de uitlezing heeft, hoe onnauwkeu
riger de meter dus is. Het verdient
daarom aanbeveling om de gegevens
van een meter te bestuderen voor er
een te kopen. Van elke goede meter
worden alle gegevens opgegeven.

naar R5, R6

Afb. 14. Binnenwerk van de HIC 101.
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6 Metingen aan LF-versterkers

Wat je hoort, kun je ook geloven. Dat
zou mooi zijn, nietwaar? Maar helaas!
Ons oor, en zeker het muzikaal getrain
de oor, hoort namelijk veel meer dan
het eigenlijk zou moeten horen; het
hoort geluiden die er helemaal niet zijn!
Dat behoeft niet altijd een nadeel te zijn.
Het gehoorbedrog zorgt er voor dat we
de symfonie en de laatste tophit horen
zoals we ze willen horen, ook als ze wor
den weergegeven door een krakkemik
kig transistorradiootje. De ontbrekende
bassen kunnen we nog wel afleiden uit

de boventonen die er van overgebleven
zijn en de hogere tonen denken we er
gewoon bij, zeker als het om ritmegroepen en slagwerk gaat. En de middento
nen? Die worden wel door èlk radiootje
weergegeven. Het is dus voor een groot
deel surrogaat wat we horen als we een
slechte radio hebben, maar het werkt
wèl, vooral als we in de vakantiestemming zijn. Thuis echter verlangen we
méér. En omdat we ons niet door ge
hoorbedrog in de luren willen laten leg
gen, onderzoeken we de kwaliteit van

✓,

V
gehoorbedrog
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de overdracht liever met behulp van
metingen dan dat we zonder meer op
ons gehoor af gaan. Vooral in het LFgebied (LF = laag frequent) kunnen de
ze metingen heel gemakkelijk en met
zelfgebouwde meetinstrumenten wor
den verwezenlijkt. Bovendien steken
we er ook nog wat van op.
Wat is nu de meest interessante eigen
schap van een LF-versterker? Natuurlijk
het uitgangsvermogen. Daar kan im
mers lekker mee worden gepocht, ook
al klopt het opgegeven getal niet hele
maal. Er zijn namelijk veel verschillende
manieren om het uitgangsvermogen
op te geven. We kennen het sinusver
mogen volgens DIN 45 500 (Hi-Fi), vol
gens DIN 45 324 (niet Hi-Fi), en verder
nog het muziekvermogen en enkele
andere termen waar we al helemaal niet
op in zullen gaan, zo bedriegelijkzijn ze!
Daarmee duikt nu natuurlijk de vraag
op, wat de betekenis is van die verschil
lende normen. Welnu, ze hebben voor
namelijk betrekking op de hoeveelheid
vervorming die nog wordt toegelaten.
Wanneer een versterker namelijk aan
de grens van zijn uitgangsvermogen
komt, raakt het uitgangssignaal ver
vormd. Het signaal komt er dan onge
veer zoals op afb. 15 uit te zien. Dit punt
wordt bereikt wanneer bij een eindtrap
zonder ruststroom (andere worden
nauwelijks meer gebruikt) de top-topspanning van het signaal de waarde
van de voedingsspanning (minus de
geringe transistorsperspanningen) be
nadert. In meer praktische bewoordin
gen komt dat op het volgende neer. We
nemen aan dat een versterker een voe
dingsspanning van 24 V heeft en dat er
over de eindtransistoren een restspanning van twee maal 0,5 V blijft staan.
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Het signaal van een sterk tegengekoppelde versterker blijft dan tot een waar
de van 23 V„ (top-top-waarde) vrijwel
onvervormd, zoals op afb. 15a. Neemt
de signaalspanning echter verder toe,
dan zullen de toppen van de wissel
spanning worden afgevlakt, zoals op
afb. 15b. Dit is een aanzienlijke vervor
ming van het signaal die duidelijk hoor
bare boventonen tot gevolg heeft.

Afb. 15a. Onvervormde sinuscurve.

Afb. 15b. Vervorming door afgeplatte top
pen.
Het wordt nu tijd om enkele gebruikte
begrippen wat nader te verklaren. Wat
is bijv. de top-top-waarde van een span
ning? Elke wisselspanning en elke wis
selstroom heeft een effectieve waarde
die kleiner is dan de top-top-waarde.
Deze effectieve waarde komt overeen
met de grootte van een gelijkstroom die
hetzelfde warmtevermogen afstaat.
Van de top-top-waarde, die we met een
oscilloscoop goed kunnen meten, kun
nen we de effectieve waarde bereke
nen. Daartoe wordt de top-top-waarde

door \/2 (ongeveer 1,41) gedeeld, of
wel met 0,707 vermenigvuldigd. Het is
goed deze getallen te onthouden, want
alle meters (behalve oscilloscopen) ge
ven de effectieve waarde van een
stroom of een spanning aan.
Nu bestaat elke wisselspanning en
-stroom uit een negatieve en een posi
tieve helft. Beide helften moeten de
versterker onvervormd passeren zodat
we wel met de spanningswaarde van
top tot top rekening moeten houden.
Deze top-top-waarde 2-V2, dus onge
veer 2,83 maal zo groot als de effectieve
waarde.
In ons voorbeeld bedroeg de top-topwaarde 23 Vn. De effectieve waarde
was dus gelijk aan 23 V : 2,83 ~ 8,13 V.
Deze waarde komt overeen met het be
gin van de begrenzing, d.w.z. het begin
van de (op de oscilloscoop) zichtbare
vervormingen. Omdat beide helften
van de wisselspanning worden be
grensd, ontstaan er voornamelijk on

even harmonischen, zoals de derde, de
vijfde, de zevende en zo voorts. Zou
daarentegen slechts één helft van de
wisselspanning worden vervormd, dan
zouden er even harmonische ontstaan,
dus de tweede, de vierde, de zesde
harmonische en zo voorts. De eerste
harmonische is altijd gelijk aan de
grondgolf.
Vervormingen die ontstaan door de
aanwezigheid van hogere harmoni
schen, worden in de zogenoemde vervormingsfactor samengevat. Deze vervormingsfactor is de belangrijkste maat
voor de niet-lineaire vervormingen van
een LF-versterker. Na het voorgaande
zal het duidelijk zijn, dat de vervormingsfactor des te groter is naarmate
de versterker verder is overstuurd. In
afb. 16 wordt dit nog eens geïllustreerd;
vanaf een bepaald punt neemt de vervormingsfactor veel sneller toe dan de
uitgangsspanning. Eén ding is nu dus
wel duidelijk: zonder opgave van de
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Afb. 16. Bij het begin van de begrenzing neemt de vervormingsfactor snel toe.
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vervorming is elke opgave van het uitgangsvermogen volslagen zinloos.
Daarmee komen we terug op de al ge
noemde DIN-normen. DIN-norm 45 500
geeft aan dat het uitgangsvermogen
moet worden opgegeven bij een ver
vorm ingsfactor van 1%. DIN-norm
45 324 (niet Hi-Fi) daarentegen laat een
vervormingsfactor van 10% toe en bui
tendien nog ± 1 dB (ca. 20%) variatie in
het uitgangsvermogen.
Nu moeten we eindelijk ook eens na
gaan wat het verband is tussen de uïtgangsspanning en het uitgangsvermo
gen. In afb. 16 hebben we dit eigenlijk
al stiekum aangegeven, maar nu zullen
we het wat duidelijker stellen. We ne
men aan dat onze versterker een span
ning van 10Veff afgeeft. Door een
oneindig grote belastingsweerstand zal
er geen stroom lopen, zodat een even
tuele luidspreker ook niet zal aanspre
ken. Een spanning van 10 V over een
16 H-luidspreker veroorzaakt echter
een stroom van 0,625 A. Deze stroom
vermenigvuldigd met 10 V - het ver
mogen is immers het produkt van span
ning en stroom - geeft een uitgangs
vermogen van 6,25 W. Door een 8 Hluidspreker loopt in ons voorbeeld een
stroom van 1,25 A hetgeen al een uit
gangsvermogen van 12,5 W geeft. Door
een 4 H-luidspreker loopt een stroom
van 2,5 A die tezamen met de spanning
van 10 V een vermogen van 25 W geeft.
En daarmee is de grens meestal wel be
reikt. Een nog zwaardere belasting kan
bijna geen enkele versterker verdragen.
Een eindtrap van een versterker kan im
mers maar een beperkte stroom afge
ven. Een grotere belasting heefteen on
herroepelijk sneuvelen van de eindtransistoren tot gevolg. We moeten ons
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dus altijd aan de belastingsgrenzen
houden die door de fabrikant worden
opgegeven. Mag de impedantie van de
belasting dus nooit te klein zijn: een
grotere impedantie mag best! De mees
te goede versterkers, die een sterke
tegenkoppeling hebben, ondervinden
helemaal geen schade van een te grote
belastingimpedantie, integendeel: de
vervormingen worden juist kleiner. Na
tuurlijk gaat dat dan wel ten koste van
het bruikbare uitgangsvermogen, het
geen na het bovenstaande wel duidelijk
zal zijn.
We zullen nog even op het beruchte
begrip muziekvermogen in gaan. In ve
le reclames staat dit begrip op de voor
grond. Muziek bestaat zoals we weten
niet uit gelijkmatige passages. Dat zou
tamelijk vervelend zijn. Wanneer nu op

paukeslag

een bepaald moment een klap op een
pauk wordt gegeven, dan kan menige
versterker zichzelf overtreffen. In de
elektrolytische condensatoren is vol
doende energie opgeslagen om voor de
duur van een paukeslag een grote
stroom door de eindtrap en de luidspre
ker te laten vloeien. Deze stroom is gro
ter dan mogelijk zou zijn bij een voort
durende, gelijkmatige belasting van de
versterker. We horen de paukeslag dus
met een sterkte die niet mogelijk zou
zijn bij een constante belasting van de
versterker. De vervormingen die daarbij
optreden, en die onvermijdelijk groter
zijn dan normaal, vallen nauwelijks op
doordat de paukeslag maar zo kort
duurt.
Elke medaille heeft echter ook zijn keer
zijde. Het mag dan erg mooi zijn om ge
durende korte tijd een groot vermogen
te kunnen afgeven, we moeten ook on
der ogen zien dat het voedingsgedeelte
kennelijk maar zozo is. Een goed voe
dingsgedeelte zou de piekstroom im
mers wel gedurende langere tijd kun
nen afgeven, waarmee dan meteen het
gemiddelde vermogen zou toenemen.
We kunnen er niet onderuit: een LFversterker is van betere kwaliteit naar
mate het muziekvermogen en het ge
middelde vermogen (nominale vermo
gen) minder uiteen lopen. Het gemid
delde vermogen komt hier overeen met
het sinusvermogen. Het is zonde van de
schone illussie die wordt doorgeprikt,
maar ook aan de prijs kunnen we meest
al wel zien dat goede versterkers niet
vanwege hun muziekvermogen wor
den aangeprezen. Versterkers die het
juist van het muziekvermogen moeten
hebben zijn meestal ook goedkoper.
We hebben nu al een hele tijd om het

muziekvermogen

eigenlijke onderwerp heengedraaid:
meten. Maar omdat we het vermogen
niet rechtstreeks kunnen meten — of het
moet via de ontwikkelde warmte in een
weerstand zijn - bepalen we meestal
de spanning die er over een bekende
weerstand staat en berekenen we daar
mee het afgegeven vermogen. Om deze
meting echter niet in de lucht te laten
hangen, moeten we ook nog de vervormingsfactor bepalen.
Welk meetinstrument kunnen we nu het
beste gebruiken? Zolang de uitgangsspanning in de orde van grootte van
enkele volts ligt, kunnen we wel met de
reeds bekende multimeter volstaan.
Natuurlijk moet deze wel op de effectie
ve waarde zijn geijkt en tussen de 40 Hz
en 12 500 Hz voldoende nauwkeurig
zijn. Toch zullen we wel met enkele
meetfouten rekening moeten houden,
maar dat is niet zo erg want we kunnen
toch niet horen of een versterker in
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plaats van 10Wnu9Wof11 W afgeeft.
Pas bij een verdubbeling van het ver
mogen heeft de luisteraar de indruk dat
de luidheid hoorbaar, dus met onge
veer 3 dB, is toegenomen: dat is dus
nauwelijks 40%! Niettemin wil iedere
technicus alle waarden zo nauwkeurig
mogelijk meten teneinde de resulteren
de fout in een reeks van metingen zo
klein mogelijk te houden.
Als meter voor LF-spanningen komt
voornamelijk de millivoltmeter in aan
merking. Elke millivoltmeter voor wis
selspanning (AC) is in principe opge
bouwd volgens het schema van afb. 17.
De ingangsspanning wordt trapsgewijs
afgezwakt, zodat op de uitgang van de
verzwakker maximaal de spannings
waarde van het meest gevoelige meetbereik staat; dit kan bijv. 10 mV zijn. De
instelbare spanningsdeler is doorgaans
zeer hoogohmig, 1 Mfl meestal, en over
de afzonderlijke weerstanden zijn kleine
condensatoren geplaatst, om de capacitieve verliezen t.o.v. massa te com
penseren. Op afb. 18 kunnen we zien

o

ingangsverzwakker

°“I

impedantieomzetter

I
i

afschermleiding
waarom dat nodig is. Parallel aan de
onderste delerweerstand van een span
ningsdeler 10:1 staat bijvoorbeeld een
capaciteit van 100 pF. Deze capaciteit is
een combinatie van de ingangscapaciteit van de volgende versterker, parasi-

versterker

meetgelijkrichter

tegenkoppeling

Afb. 17. Principeschakeling van een versterker-spanningsmeter voor wisselspanning
(AC- millivoltmeter).
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taire capaciteiten t.o.v. massa en capaciteiten van afgeschermdeleidingen. Al
bij een frequentie van 16 kHz is de
impedantie van de verliescapaciteit gelijk aan ongeveer 100 kn, dus ongeveer
net zo groot als de onderste delerweerstand. Daardoor zou de meter nog
slechts ca. 70% van de werkelijke meet
waarde aanwijzen.
o

900
kQ

100

■ ^£komp.

11pF

o

£verl.
100 pF

Afb. 18. Compensatie van de capacitieve
verliesstroom.
De compensatietrimmer zorgt er nu
voor dat de stroom die door Cver, wegloopt weer wordt aangevuld via
^komp' Een nadeel is dat bij toenemende frequentie het meetobject zwaarder
wordt belast. Dit is een van de oorzaken
van het beperkte frequentiebereik van
de meter.
Achter de ingangsspanningsdeler van
de versterker-voltmeter komt een impedantie-omzetter. Deze zorgt er voor dat
de spanningsdeler niet door de versterker wordt belast. Dit voorkomt een
verandering van de werkzame delerverhouding. De impedantie-omzetter kan
een emittervolger, een FET of een sterk
tegengekoppelde operationele versterker zijn.

De daarop volgende versterker zorgt er
nu voor dat de wijzer van de meter, die
in de daarop volgende gelijkrichter is
geplaatst ook volledig uitslaat wanneer
er een spanning wordt aangeboden die
overeenkomt met het einde van het
meetbereik. Omdat de karakteristiek
van de gelijkrichter a-lineariteiten ver
oorzaakt, ligt de gelijkrichter in een
tegenkoppelcircuit. Dit tegenkoppelcircuit lineariseert alle afwijkingen zoda
nig dat meestal met de oorspronkelijke
meetschaal kan worden gewerkt.
Bij digitaal aanwijzende meters werkt
(bijna) alles anders. In de plaats van de
meter met een wijzer, zit er nu een
analoog-digitaal-omzetter.
Deze zet
bijv. een lineair toenemende spanning
om in een gelijkmatig oplopende reeks
cijfers. Helaas betekent dit een extra
bron van onnauwkeurigheden, vooral
bij de wat goedkopere instrumenten.
Bovendien kan het laatste cijfer van de
cijferreeks een digit afwijken, waardoor
de onnauwkeurigheid groter wordt
naarmate er minder cijfers in de uitleeseenheid zitten Niettemin worden
digitale spanningsmeters steeds vaker
gebruikt omdat ze erg gemakkelijk zijn
en omdat ze erg nauwkeurig kunnen
worden afgelezen,
Ofschoon we de vervormingsfactor be
wust verwaarlozen, komen we nu eindelijk aan een praktische meting toe.
We hebben al gezien dat de waarde van
de uitgangsspanning alleen enige be
tekenis heeft wanneer de uitgang normaal is belast. Voor metingen rond
1 kHz kunnen we daar een gewone
luidspreker voor gebruiken: we moeten
dan echter wel met het nodige lawaai
rekening houden. Bovendien kan de
luidsprekerimpedantie met stijgende
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frequentie toenemen, waardoor de me
ting feitelijk een onjuiste uitkomst geeft.
Deze toename wordt veroorzaakt door
de spoelen in de luidspreker die natuur
lijk een inductieve impedantie hebben
welke met stijgende frequentie toe
neemt. Het verdient de voorkeur om als
belasting een schakeling van weerstan
den met een zo klein mogelijke inductie
te nemen. Deze afsluitweerstand moet
natuurlijk wel voldoende groot zijn en
voldoende vermogen in warmte kun
nen omzetten.
Wanneer we nu afzien van een meting
van het precieze uitgangsvermogen,
kunnen we nu al een aantal interessante
metingen uitvoeren aan onze versterker
(afb. 19). Allereerst echter maken we er
een gewoonte van, de uitgangsspan
ning van de versterker met een oscilloscoop in de gaten te houden. Oversturingen, ongewenste oscillaties, brom
e.d. kunnen we daardoor onmiddellijk
herkennen. Dit is nodig omdat deze
verschijnselen de meting zeker in de
war zouden sturen.
Bij hoogwaardige versterkers ligt het
begin van het oversturingsgebied (het
begin van de begrenzing dus) zo dicht

bij het punt dat overeenkomt met het
volgens DIN 45 500 gemeten uitgangs
vermogen, dat de afwijkingen meestal
nog binnen de toleranties liggen. Dat is
dus een punt waarmee we de overige
metingen kunnen vergelijken. Het uitgangsvermogen kunnen we bij bena
dering bepalen m.b.v. de formule
P0 = U02IRl (U0 is de uitgangsspanning, flL is de belastingsweerstand).
Voor de uitvoering van deze meting
sluiten we de toongenerator op de in
gang en de meter op de correct afgeslo
ten versterkeruitgang aan. De oscilloscoop plaatsen we parallel aan de versterker-spanningsmeter (afb. 19). Voor
dat de schakeling nu in bedrijf wordt ge
nomen, moet de toongenerator op een
frequentie van 1 kHz en op zijn kleinste
uitgangsspanning worden ingesteld.
De meter wordt ingesteld op het meetbereik waarin de te meten spanning
naar verwachting zal liggen. Bij het
aansluiten van de apparaten moeten
we er nog op letten dat er slechts één
massaleiding voor alle toestellen wordt
gebruikt. Via de net-aansluitingen mo
gen er geen andere massaaansluitingen worden gevormd. Deze secundaire
oscilloscoop
o
afsluitweerstand

versterker

toongenerator
o

■o

1

1

millivoltmeter (AC)
o-

• £

v

o

1

o

°

Afb. 19. Meetopstelling voor het meten van de uitgangsspanning, het uitgangsvermogen,
de versterking en de frequentiekarakteristiek.
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aansluitingen kunnen een kring vormen
waarin brom ontstaat.
De instrumenten kunnen nu worden in
geschakeld. De uitgangsspanning van
de toongenerator wordt langzaam ver
groot. Tegelijk daarmee zal de uit
gangsspanning toenemen en op de
oscilloscoop kunnen we een groter
wordende sinuskromme zien. Indien
noodzakelijk zullen we de gevoeligheid
van de oscilloscoop ondertussen moe
ten verkleinen. Zodra de sinus aan de
toppen vlakjes gaat vertonen, is de
maximale uitgangsspanning bereikt.
Deze waarde lezen we af en noteren
hem.
Wanneer de toppen van de sinuskrom
me een beetje trillen of zelfs wazig op
het scherm verschijnen, zit er vrijwel ze
ker brom bij de uitgangsspanning. Om
dit te controleren, wordt de frequentieregelaar van de toongenerator terug
gedraaid naar nul, wordt de tijdbasis
van de oscilloscoop op een overeen
komstig lage frequentie gezet en ver
groten we de ingangsgevoeligheid van
de oscilloscoop en van de meter. We
moeten de bromspanning nu duidelijk
kunnen herkennen. Wanneer we nu de
ingang van de versterker kortsluiten en
de bromspanning verdwijnt, dan komt
de storing van buitenaf. Het verdient
dan aanbeveling om allereerst de ingangsverbindingen te controleren en
desnoods opnieuw aan te sluiten.
Het kan ook wel eens nuttig zijn de
schakeling te controleren op brom bij
een open versterkeringang. We moeten
er dan wel op letten dat er geen lichtnetkabels langs de ingang lopen.
Bromt het dan nog, dan komt de brom
uit de versterker zelf; bij zelfbouwversterkers is het netvoedingsgedeeltedan

meestal de boosdoener. De voeding
moet dan worden ontstoord.
Verschijnen er grotere of kleinere 'piep
jes' op de sinuskromme, dan werkt de
versterker niet stabiel en oscilleert hij
nu en dan. Voortdurende zelfopslingering in het HF-gebied van een versterker
kan worden herkend aan een sterk uit
gangssignaal met onduidelijke fre
quentie. Dit uitgangssignaal kan ook
aanwezig zijn wanneer er geen signaal
op de ingang van de versterker staat. In
beide gevallen moet de versterker met
fasedraaiingscondensatoren en HF-filterweerstanden worden gestabiliseerd.
6.1 Versterking
Allereerst gaan we nu de versterking
meten. Om deze te bepalen behoeven
we alleen met een tweede meting de
ingangsspanning te bepalen die hoort
bij de van te voren ingestelde uitgangs
spanning. De spanningsversterking van
onze versterking volgt dan uit de
formule
U;
(U0 is de uitgangsspanning, U, de in
gangsspanning).
Voor de volgende meting stellen we de
uitgangsspanning in op een waarde die
ongeveer gelijk is aan één tiende van de
uitgangsspanning die overeenkomt
met het maximale uitgangsvermogen
van de versterker. De ingangsspanning
draaien we dan nog een eindje terug tot
de uitgangsspanning een afgeronde
waarde heeft bereikt, bijv. 1 V, 0,5 V,
0,1 V, of ookOdB, -10dB, -20dB enzo
voorts. Bij de volgende meting komt het
namelijk niet op absolute waarden
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maar op vergelijkbare verhoudingen
aan. Het is dan makkelijker rekenen als
we gehele getallen als uitgangspunt ne
men.
6.2 Frequentiekarakteristiek
Met dezelfde opstelling als bij de me
ting van de versterking, kunnen we ook
de frequentiekarakteristiek opnemen.
Dit is erg gemakkelijk wanneer de uitgangsspanning van de toongenerator
bij het veranderen van de frequentie
stabiel zou blijven, zodat het niet nodig
is de uitgangsspanning steeds opnieuw
af te stellen. Achter elkaar stellen we de
volgende frequenties in: 10 Hz, 20 Hz,
30 Hz, 50 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz en
zovoorts tot 10 000 Hz en 20 000 Hz (of
nog hoger). Bij elke ingestelde frequen
tie meten we de uitgangsspanning en
deze waarde noteren we. Het is erg aar
dig deze meetreeks bij een aantal ver
schillende instellingen van de klankregelaars van de versterker uit te voeren.
Alle meetresultaten worden in verhou
ding gezien tot de waarde van de uit
gangsspanning bij 1000 Hz.
Feitelijk hebben we tot nu toe een fout
gerqaakt. We hebben namelijk geen
rekening gehouden met de ingangsimpedantie van de versterker. De fout die
we daarmee maken is echter niet al te
groot. We mogen namelijk net doen
alsof we met kortgesloten versterkeringang werken omdat de uitgangsimpedantie van de meeste toongeneratoren
doorgaans zeer klein ist.o.v. de ingangsimpedantie van de versterker. De toon
generator sluit de versterkeringang dan
immers bij benadering kort. Wat is er
echter aan de hand wanneer we niets
verwaarlozen? We gaan uit van afb. 20:
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Afb. 20. Voor nauwkeurige metingen moet
de impedantie van de gebruikte toongenera
tor in de meetopstelling worden ingecal
culeerd.
In serie met de (meestal verwaarloos
bare) toongeneratorweerstand R0 staat
de impedantie Zg die de uitgangsweerstand voorstelt van de signaalbron die
we later in de praktijk zullen gebruiken.
Deze impedantie kan voornamelijk in
ductief zijn, zoals bij magnetische pickup elementen, afspeelkoppen van een
tape-deck en magneto-dynamische mi
crofoon. Capacitief kan echter ook,
zoals bij kristalelementen en kristalmicrofoons. In veel schakelingen telt de
impedantie van de signaalbron wel
degelijk mee. Een voorbeeld daarvan is
de versterker met ontstoringsfilter voor
een pick-up (scratch-filter). De ingangsweerstand van zo'n versterker ligt door
gaans in de orde van grootte van 47 kü.
De inductieve weerstand van 750 mH
van een element bereikt de waarde van
47 kH al bij een frequentie van 10 kHz.
Bij die frequentie is de ingangsspanning dus met 3 dB, d.w.z. ongeveer 30%
afgenomen!
De moeilijkheden die bij een meting in
de praktijk zouden optreden, kunnen
worden omzeild door het element als
generatorimpedantie tussen toongene
rator en versterker op te nemen. Een
voorwaarde blijft wel dat de uitgangs
spanning van de toongenerator klein is
t.o.v. de impedantie van het element en

dat er wordt gemeten met ingangsspanningen die niet groter zijn dan de
spanningen die het element in normale
gevallen afgeeft. De nauwkeurigheid
van de meting is nu ook veel groter dan
mogelijk zou zijn bij een moeizaam op
gebouwde vervangingsweerstand. Het
meetobject is nu immers ons eigen
element.
Met capacitieve elementen voeren we
de meting op dezelfde manier uit. Het
is wel veel gemakkelijker om nu vervangingscapaciteiten te gebruiken. De
meting zal ons duidelijk laten zien waar
om er voor kristalelementen hoge ingangsweerstanden nodig zijn. Zonder
grote ingangsweerstanden zouden de
lage tonen namelijk veel te zwak wor
den weergegeven. De capacitieve
weerstand van het element neemt met
dalende frequentie immers veel sneller
toe dan de ingangsweerstand van de
aangesloten versterker.
6.3 Ingangsweerstand
Met een vrijwel identieke meetopstel
ling kunnen we ook de ingangsweer
stand van de versterker meten. We heb
ben alleen een instelbare weerstand
nodig die voor de ingang van de ver
sterker wordt geplaatst (afb. 21). Uit dit
schema kunnen we gemakkelijk aflezen

Afb. 21. Het meten van hoge ingangsweer
standen.

dat de ingangsspanning van de verster
ker met de helft zal zijn afgenomen
wanneer Rm (de meetweerstand) en Rt
(de ingangsweerstand van de verster
ker) even groot zijn. Ze vormen dan im
mers een spanningsdeler met een deelverhouding van 2:1. Wordt de in
gangsspanning van de versterker ech
ter gehalveerd, dan zal ook de uitgangsspanning nog maar half zo groot zijn.
Enfin, in de praktijk komen we natuurlijk
weer enkele zaken tegen die fouten
veroorzaken en de beoordeling van een
meting bemoeilijken. Ten eerste is dat
de uitgangsweerstand R0 van de toongenerator; deze staat immers recht
streeks in serie met Rm. Wanneer we de
fout tot 1% willen beperken, dan moet
Rm minstens honderd maal zo groot
zijn als R0. Hoe groter we
echter
maken, des te sterker wordt de invloed
van de onvermijdelijke parasitaire ca
paciteiten, waardoor de meting meer
frequentieafhankelijk wordt. Daar kun
nen we maar één ding tegen doen: de
meetweerstand Rm moet ruimtelijk ge
zien zo dicht mogelijk bij de ingang van
de versterker worden geplaatst en er
mogen geen afschermingen meer tus
sen zitten. De afgeschermde leiding die
van de laagohmige toongenerator naar
de instelbare weerstand loopt heeft
echter geen nadelige invloed. Boven
dien kiezen we, indien mogelijk, een zo
laag mogelijke meetfrequentie, bijv.
1000 Hz.
Nu hebben we alleen nog met brom van
doen. De inductieve vervangingsweerstanden zijn daar nogal gevoelig voor.
Elke netvoeding is een potentiële bron
van bromstoringen. We moeten de me
ting dan ook steeds met een oscilloscoop in de gaten houden, omdat er
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anders een dikke kans is dat de brom al
les in de war stuurt.
Vanzelfsprekend moeten we er ook op
letten dat de versterker niet wordt over
stuurd omdat we anders ons boeltje
ook maar beter kunnen inpakken.
In sommige gevallen zijn de ingangsweerstanden van versterkers zeer klein:
in de orde van grootte van de uitgangsweerstand van de toongenerator of nog
kleiner. We kunnen dan de meetschakeling van afb. 21 niet meer gebruiken.
Het schema van afb. 22 biedt dan echter
uitkomst. In deze opstelling wordt de
toongenerator niet als kortsluiting be
schouwd, maar gaan we er van uit dat
de toongenerator in het geheel niet
wordt belast.

Afb. 22. Het meten van lage ingangsweerstanden.
Natuurlijk zijn deze termen wat bedrieg
lijk. Zo goed als de weerstand bij de
zogenaamde kortsluiting ongelijk is aan
nul, net zo goed is de weerstand in deze
zogenaamde nullast ongelijk aan
oneindig. Niettemin proberen we het
ideaal zo dicht mogelijk te benaderen.
In de praktijk is het voldoende wanneer
de te meten ingangsweerstand en de
generatorweerstand minstens een fac
tor honderd verschillen. Dat geldt ook
voor de schakeling van afb. 22. De ge
neratorweerstand wordt door flv aan
zienlijk vergroot. Demeetweerstand ligt
parallel aan de ingangsweerstand van
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de versterker. De ingangsspanning
neemt weer met de helft af wanneer Rm
gelijk is gemaakt aan Rr In dat geval is
hun resulterende weerstand immers de
helft van hun afzonderlijke weerstand.
In dit geval moet worden voldaan aan
de voorwaarde dat de generator een
relatief grote meetspanning afgeeft,
omdat over
minstens het honderd
voud van de ingangsspanning van de
versterker staat. Dit natuurlijk wanneer
Ry honderd maal zo groot is als Rt,
zoals de voorwaarde luidde.
Ook nu moeten we weer rekening hou
den met de frequentie-afhankelijkheid
van de meting die wordt veroorzaakt
door de parasitaire capaciteiten. En ook
hangt de meetnauwkeurigheid ervan af
hoe nauwkeurig achteraf de ingestelde
waarde van f?v kan worden bepaald.
Met een weerstandsmeter die met ge
lijkstroom werkt kunnen we dat wel be
palen, maar beter nog kunnen we een
meetbrug met een werkfrequentie van
1 kHz toepassen. Elders in dit boek zul
len we daar nog op terug komen.
6.4 Uitgangsweerstand
De uitgangsweerstand van een verster
ker (de generatorweerstand) kan ook
erg eenvoudig worden bepaald. Daar
toe behoeven we de (niet overstuurde)
uitgangsspanning van de versterker
slechts één keer bij aangesloten be
lasting en één keer bij ontbrekende be
lasting te meten. De uitgangsweerstand
kunnen we dan berekenen met de for
mule
*0 =

Unullas, - U belast x Rl.
^belast

Neemt de uitgangsspanning toe van

bijv. 5 V naar 5,5 V dan is de uitgangsweerstand
Ho~

5,5-5
x 5 = 0,1 x 5 ofwel 0,5 H
5

Wanneer de belastingsweerstand 5 ü
is.
De verhouding tussen belastingsweer
stand en uitgangsweerstand wordt ook
wel de dempingsfactor genoemd. Deze
is dus gelijk aan D = ft. In ons voor-

R°

5

beeld is de dempingsfactor D = £-= =

Voor de meting van de dempingsfactor
is het echter noodzakelijk dat we de be
lasting van de versterker verwijderen.
Het is dan uitkijken geblazen: met de
oscilloscoop moeten we controleren of
de versterker niet is gaan oscilleren.
Zulke oscillaties kunnen zeer gevaarlijk
zijn doordat daarbij tamelijk hoge span
ningen kunnen ontstaan. We moeten
dus erg voorzichtig zijn. Het is beter om
de meting zelf voortijdig te beëindigen
en de apparatuur uit te schakelen, dan
te wachten tot dit 'vanzelf' gebeurt.

U,b

10. In de praktijk wordt de dempingsfac
tor in dB uitgedrukt. Het dB-nomogram
(zie blz. 109) kan ons daarbij van dienst
zijn. In dit nomogram lezen we af dat de
dempingsfactor van ons voorbeeld 20
dB is.
Natuurlijk zit er ook weer een addertje
onder het gras! We moeten er rekening
mee houden dat niet-afgesloten ver
sterkers nogal eens instabiel blijken.

6.5 Uitgangsvermogen
Het gevoelige onderwerp 'uitgangsver
mogen' hebben we nog steeds laten lig
gen. Met de vervormings-meetbrug die
in hoofdstuk 10.3 wordt beschreven
kunnen we dit meetprobleem echter
zonder al te grote moeilijkheden oplos
sen. We behoeven alleen die uitgangsspanning in te stellen waarbij een ver-

uitgangsweerstand
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vormingsfactor van 10% (volgens
DIN 45 324) of een vervormingsfactor
van 1% (volgens DIN 45 500) wordt ge
meten. Uit de grootte van de uitgangsspanning die we meten kunnen we
U2
volgens de formule P0 =
de grootte
van het uitgangsvermogen berekenen.
In de praktijk vergt de meting wel enig
geduld omdat de vervormingsmeetbrug na elke verandering van de span
ning opnieuw moet worden ingesteld.
Op afb. 23 zien we de te gebruiken
meetopstelling.
De oscilloscoop wordt in de eerste
plaats op de uitgang van de versterker
aangesloten. Op grond van het plaatje
dat we dan te zien krijgen kunnen we
wel een grove schatting van de ver
vormingsfactor maken zodat we de uitgangsspanning al bij benadering de
juiste waarde kunnen geven. De ingangsspanningsdeler van de meetbrug
wordt nu (wanneer de toongenerator
op 1 kHz is ingesteld) zo afgeregeld dat
de spanningsmeter precies 30 mV aan
wijst wanneer schakelaar S2 op ijking is

ingesteld. S2 wordt nu in de stand 'me
ten' gezet. Vervolgens wordt het dubbel-T-filter zo afgeregeld dat de span
ning een minimum bereikt. De span
ningsmeter wijst dan rechtstreeks de
vervormingsfactor aan: een uitgangsspanning van 1 mV van de meetbrug
komt overeen met een vervormingsfac
tor (vervormings'graad', eigenlijk) van
1%. Daarna controleren we de uitgangsspanning van de meetbrug met
de oscilloscoop om na te gaan of we
inderdaad boventonen of slechts brom
meten.
De gemeten vervormingsgraad zal
meestal onder of juist boven de ge
wenste waarde liggen. De ingangsspanning van de versterker wordt dan
voorzichtig verhoogd resp. verlaagd.
Dit herhalen we tot de verlangde ver
vormingsgraad bij benadering is be
reikt. Kleine afwijkingen zijn daarbij niet
van belang omdat de tolerantie in meet
apparatuur en voedingsspanningen
toch slechts een beperkte nauwkeurig
heid toestaan. Tenslotte maken we de
spanningsmeter van de uitgang van de
oscilloscoop
O
1e verbinding
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O O O

I

versterker
O

D>^=4

I
j

O

rt

vervormingsfactor-;
meetbrug

2e verbinding

Ï7H

O O O

«■o O
<>o
w

o

I

3e verbinding

■o O O O O

_l

I
J

AC-millivoltmeter

Afb. 23. Meetopstelling voor het meten van het uitgangsvermogen.
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meetbrug los en sluiten we hem op de
uitgang van de versterker aan nadat we
het (veel hogere) juiste meetbereik heb
ben ingesteld. Uit de uitgangsspanning
die we aldus meten, kunnen we het ge
vraagde uitgangsvermogen van de ver
sterker berekenen. Bij een uitgangs
spanning van bijv. 7,5 V over een belastingweerstand van 5 Cl is het uit
gangsvermogen gelijk aan
7,52 = 56,25 = 11,25 W.
5
5
Deze versterker wordt door een bonafi
de handelaar ongetwijfeld als 10 Wversterker op de markt gebracht. Het is
dan namelijk zeker dat ook de slechtste
versterker van een bepaalde serie ook
de verlangde 10 W uitgangsvermogen
kan leveren. Bij stereoversterkers is het
raadzaam beide kanalen afzonderlijk
door te meten.
Het is interessant de vervormingsfactoren ook eens te meten bij de beide
kantelfrequenties. Bij een gelijke uit
gangsspanning van de versterker zullen
we een wat hogere waarde vinden. Dit
betekent echter alleen dat bij een be
paalde vervormingsgraad het uit
gangsvermogen bij de kantelfrequenties wat kleiner zal zijn.
Met onze eenvoudige instrumenten
kunnen we de vermogensbandbreedte
niet meten. Deze bandbreedte komt
overeen met de afstand tussen de twee
frequenties waarbij het vermogen met
de helft is afgenomen. Hetzelfde geldt
voor de vermogens-frequentiekarakteristiek, waarbij het afgegeven vermo
gen bij een groot aantal verschillende
frequenties wordt gemeten. Beide me
tingen zijn echter alleen voor profes
sionele toepassingen van belang.

6.6 Storingsmarge
De storingsmarge kunnen we daarente
gen zeer eenvoudig bepalen. Daartoe
behoeven we slechts bij losgemaakte
toongenerator de nog aanwezige restspanning over de belastingsweerstand
te meten. Deze restspanning bestaat uit
ruis en brom en ligt bij goede verster
kers in de orde van grootte van millivolts. Feitelijk zou de ingang van de
versterker ook met een vervangingsweerstand (of rechtstreeks met een
pick-up of een microfoon) moeten wor
den afgesloten. Vooral bij hoogohmige
ingangen is dat nodig omdat deze rela
tief sterke ruis voortbrengen en ook erg
gevoelig zijn voor capacitief ingestraal
de bromstoringen. De ingang moet dus
op zijn minst zijn afgeschermd. Een
kortsluiting van de ingang leidt even
eens tot een bedrieglijk meetresultaat.
De eigen stoorspanning die we aldus
hebben bepaald moeten we nu gebrui
ken voor de berekening van de sto
ringsmarge. Daartoe berekenen we het
quotiënt van de uitgangsspanning bij
nominale belasting van de versterker
en de eigen stoorspanning. Het groot
ste getal (de uitgangsspanning bij no
minale belasting) wordt daarbij door
het kleinste getal (de uitgangsspanning
bij ontbrekende sturing) gedeeld. De
storingsmarge wordt doorgaans ook in
dB uitgedrukt.
Omdat ons gehoor voor hoge en lage
tonen veel minder gevoelig is dan voor
middentonen, wordt er i.p.v. de sto
ringsmarge ook wel gebruik gemaakt
van het begrip ruismarge. In deze
grootheid is met de eigenschappen van
ons gehoor rekening gehouden. De
ruismarge wordt met een (zeer duur)
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aangepast f ilter gemeten en heeft altijd
een grotere waarde dan de storingsmarge.
De oscilloscoop kan ons weer vertellen
of de stoorspanning voornamelijk uit
ruis ofwel uit brom bestaat. Brom kan
met bepaalde filters wel worden ver
minderd, maar tegen ruis kunnen we
eigenlijk niet veel beginnen. Helaas
heeft het slechts zelden een hoorbaar
resultaat wanneer de transistor in de
eerste trap door een ruisarm type wordt
vervangen.

spraakdemping is een maat voor de
onderdrukking ervan. De overspraakdemping wordt op dezelfde manier be
paald als de storingsmarge, alleen
wordt nu de overspraakspanning aan
de uitgang van het niet gestuurde ka
naal gemeten. Gewoonlijk wordt de
overspraakdemping ook in dB weerge
geven. Wanneer de overspraakdem
ping minder dan 20 dB bedraagt, wordt
er al duidelijk schade toegebracht aan
de stereoweergave van een bepaald
signaal.

6.7 Overspraakdemping

6.8 Luidsprekerimpedantie

Wordt één kanaal van een stereoversterking op de normale wijze gestuurd
en wordt het andere helemaal niet ge
stuurd, dan komt er via allerlei sluipwe
gen toch een gedeelte van het signaal
in het niet gestuurde kanaal terecht, dat
aan de uitgang wordt weergegeven.
Deze onvermijdelijke koppeling wordt
de overspraak genoemd, en de over-

Ter afsluiting van dit hoofdstuk zullen
we nog een meting beschrijven die erg
belangrijk is in de praktijk: het bepalen
van de luidsprekerimpedantie. Hoe
vaak komt het niet voor dat we een
luidspreker of zelfs een complete luidsprekerbox hebben waarvan we de
impedantie niet eens kennen. En we
weten maar al te goed hoe snel een fou-
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tieve aanpassing de transistoreindtrap
naar de 'eeuwige jachtvelden' kan hel
pen. Toch is het helemaal niet moeilijk
bij elke frequentie de luidsprekerimpedantie te bepalen wanneer we de meet
opstelling van afb. 24 gebruiken. Deze
opstelling komt in principe overeen met
die van afb. 21.
Een voorwaarde voor het gebruik van
deze opstelling is, dat de toongenerator
een tamelijk grote spanning afgeeft,
bijv. 10 V over 600 Cl. Zo niet dan moe
ten we een versterker met een constan
te (lineaire) frequentiekarakteristiekaan
de schakeling toevoegen. Deze karakte
ristiek moet het gehele meetbereik om
vatten. De meetweerstand f?m moet
weer minstens honderd keer zo groot
zijn als de te verwachten luidsprekerimpedantie. Omdat we met een wat grote
re generatorspanning werken, moeten
we er rekening mee houden dat de
weerstand een grotere belasting kan
verdragen (= 0,5 W). Schakelaar S en
de 10 H-vergelijkingsweerstand /?verg,
zijn nodig om de schakeling te kunnen
ijken. Dit gebeurt door
of de uitgangsspanning van de toongenerator
zodanig in te stellen dat de spanningsmeter exact 100 mV aanwijst. Een aan

wijzing van 10 mV komt dan overeen
met een luidsprekerimpedantie van
1 ü. Wordt S nu op de luidspreker gezet,
dan duidt een aanwijzing van 40 mV op
een luidsprekerimpedantie van onge
veer 4 Cl, 80 mV aanwijzing duidt op
dezelfde manier op een luidsprekerim
pedantie van ongeveer 8 Cl, 160 mV op
16 Cl enz. Dit geldt natuurlijk alleen voor
de ingestelde frequentie van 1 kHz.
Deze meting wordt natuurlijk pas echt
interessant wanneer we hem bij veel
verschillende frequenties uitvoeren.
Daartoe gaan we in gedachten een
stapje verder dan onze goedkope me
ters in feite toestaan. We zullen name
lijk bij de frequentie nul de gelijkstroomweerstand van de luidsprekerspoel meten. Met de weerstandsmeter
in onze multimeter kunnen we dat
weliswaar ook, maar we kunnen die
weerstand dan niet bij een toenemende
frequentie meten en dat maakt de me
ting nu juist zo interessant. Nadat bij
toenemende frequentie de impedantie
eerst nauwelijks toeneemt, zien we
plotseling een geweldige sprong om
hoog bij een bepaalde (meestal zeer la
ge) frequentie. Bij die frequentie bereikt
de impedantie een veelvoud van de
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Afb. 24. Opstelling voor het meten van de luidsprekerimpedantie.
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Afb. 25. Impedantieverloop van een niet-ingebouwde 27-cm-luidspreker.

nominale waarde. Dit wordt veroor
zaakt door de eigenresonantie van het
luidsprekersysteem (afb. 25). Onbe
doeld hebben we daarmee eigenlijk een
meetmethode gevonden voor een zeer
belangrijke grootheid: de resonantiefrequentie. Deze frequentie verandert
trouwens wanneer het luidsprekersys
teem in een kastje wordt gezet, vooral
wanneer het een klein kastje is. Het is
de moeite waard dit allemaal eens zelf
na te meten.
Voorbij de resonantiepiek blijft de luidsprekerimpedantie over een relatief
groot frequentiegebied constant, en
pas bij hoge frequenties neemt deze
weer langzaam toe. Deze toename
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wordt natuurlijk door het inductieve
karakter van de luidsprekerspoel ver
oorzaakt. Deze toename van de impe
dantie is er ook de oorzaak van dat de
meeste luidsprekers het bij hoge tonen
af laten weten. Het is dan ook maar
goed dat er speciale hoge-tonen-luidsprekers zijn.
Rest ons nu nog op te merken dat met
deze meetopstelling ook de resonantie
van een bepaalde behuizing kan wor
den gemeten, net zoals de resonantie
van de losse en de ingebouwde luid
spreker. Voor luidsprekermetingen is
dat al heel wat en deze metingen kun
nen ons dan ook de nodige illusies ar
mer maken.

7 Metingen aan componenten

Voorzichtige mensen controleren iets
liever tweemaal voor zij het aannemen.
Niet zelden blijkt pas later iets fout te
zijn wat in eerste instantie correct leek.
Dat geldt niet alleen in het huwelijk,
maar ook in de elektronica. Een niet
helemaal goed werkend onderdeel dat
toch is ingebouwd, is achteraf slechts
met heel veel moeite terug te vinden;
een technicus, die op zijn hoede is,
controleert dan ook altijd of opdruk en
werkelijke waarde van afzonderlijke
componenten wel met elkaar overeen
stemmen. Wanneer deze technicus het
gecontroleerde en goed bevonden on
derdeel vervolgens op de verkeerde
plaats monteert, dan is dat niet meer
dan een schoonheidsfoutje. Hij heeft in
elk geval zijn best gedaan!
Wat voor metingen kunnen we nu zoal
uitvoeren? De belangrijkste componen
ten zijn weerstanden, condensatoren,
spoelen en andere inductiviteiten en
halfgeleiders. Deze laatste zullen echter
pas in het volgende hoofdstuk worden
behandeld. Wel willen we nu alvast op
merken dat de geïntegreerde schakelin
gen door ons niet goed doorgemeten
kunnen worden, enerzijds doordat onze
middelen te beperkt zijn en anderzijds
doordat het aantal verschillende soor
ten IC's onnoemelijk groot is. Wanneer
alle bijbehorende componenten echter
terdege gecontroleerd zijn en op de
goede plaats zijn gesoldeerd, alle soldeerpunten er goed uitzien en alle

spanningen de juiste waarden hebben,
dan kan een eventuele fout alleen nog
aan het gebruikte IC te wijten zijn. Wie
al eens heeft geprobeerd zonder spe
ciale soldeerzuiger zo'n IC te verwijde
ren en door een nieuw te vervangen,
weet dat na afloop van deze operatie er
meer kapot is dan ervoor.
Toch mogen we de moed niet verliezen.
We beginnen nu gewoon met het meest
eenvoudige: het doormeten van weer
standen.
7.1 Weerstandsmetingen
Hier komen alleen ohmse weerstanden
ter sprake van het gebruikelijke type dat
alleen bij lage frequenties wordt ge
bruikt. Hoe de waarde van deze weer
standen met de multimeter kan worden
bepaald, hebben we al in hoofdstuk 4
beschreven. Deze metingen zijn vol
doende nauwkeurig voor alle schake
lingen waarin geen precisieweerstanden worden gebruikt; vrijwel alle ELOschakelingen dus. Worden er echter
hogere eisen aan de nauwkeurigheid
gesteld (dat is altijd apart aangegeven)
dan moet de weerstandswaarde met
een brug worden bepaald. De nauw
keurigheid van de meetbrug wordt be
paald door de nauwkeurigheid van de
vergelijkingsweerstanden en dat kan al
naar gelang de kwaliteit (en de prijs)
van de meetbrug wel 0,1% of nog beter
zijn. Behalve weerstanden kunnen we
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met vele meetbruggen ook capaciteiten
en inductiviteiten inclusief hun verliesweerstanden meten.
Hoe werkt zo'n meetbrug nu?
Het principe is verbazingwekkend een
voudig. Een meter die tussen twee
spanningsdelers is geplaatst wijst geen
stroom meer aan wanneer de twee
spanningsdelers een evengrote deelverhouding hebben (bijv. R1 = R2 en
R3 = RA in afb. 26). Dat ligt ook wel voor
de hand omdat er in dat geval op de
punten A en B dezelfde spanning staat.
Er kan dan geen stroom door de meter
lopen omdat het noodzakelijke span
ningsverschil daartoe ontbreekt. Zodra
het evenwicht echter verstoord wordt
doordat er een weerstand in waarde af
wijkt, slaat de gevoelige meter onmid
dellijk uit. Omdat elk van de vier weer
standen in principe de afwijkende kan
zijn moet de meter naar twee kanten
kunnen uitslaan en het nulpunt dus in
het midden van de schaal hebben.

T~'

De opstelling van weerstanden zoals
we die op afb. 26 zien, noemen we een
brugschakeling. Meestal wordt de
schakeling nog iets eenvoudiger weer
gegeven, zoals we op afb 27 zien. Hoe
kunnen we nu met zo'n brug meten?
Daartoe vervangen we weerstand R1
gewoon door de te meten weerstand Rx
en R2 vervangen we door een instelba-
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Afb. 26. Principeschakeling van een weerstandsmeetbrug.
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meetbrug

re weerstand Rvergl met een schaal
waarop de ingestelde waarde met de
grootst mogelijke nauwkeurigheid is af

spanning speelt daarentegen een volle
dig ondergeschikte rol, omdat deze een
even grote invloed op beide spanningsdelers heeft. Brugevenwicht betekent
immers alleen maar: even grote (rela
tieve) spanningen. De absolute grootte
van de spanningen is voor het brug
evenwicht totaal niet van belang, maar
wel voor de gevoeligheid van de aan
wijzing door de meter. De meter zal im
mers eerder uitslaan naarmate de geko
zen voedingsspanning van de meetbrug groter is.
En daarmee zijn we dan bij de vraag be-

+
Afb. 27. Dit is dezelfde opstelling als op
afb. 26. Deze manier van tekenen komt alleen
vaker voor.
te lezen (afb. 28). Voor R3 en RA kiezen
we weerstanden met exact gelijke
waarden. Brugevenwicht - de toestand
waarin de meter geen uitslag geeft bereiken we wanneer R vergl gelijk is
aan Rx. Op de punten A en B staan dan
weer dezelfde spanningen. Op de weerstandsschaal kunnen we de ingestelde
waarde van /?vergl aflezen. Deze waar
de is dan gelijk aan de weerstandswaarde van Rn.
In tegenstelling tot de gewone weerstandsmeting met een multimeter heb
ben we hier een extra handeling nodig:
het instellen van het brugevenwicht. De
beloning voor deze kleine moeite is
echter dat de nauwkeurigheid van de
meting alleen nog maar van de nauw
keurigheid van de vergelijkingsweerstanden afhangt. En die nauwkeurig
heid kan tot grote hoogten worden op
gevoerd. De grootte van de voedings-
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. R aanw
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Afb. 28. Dit is de schakeling van de ELORCL-meetbrug voor weerstanden.
land hoe de brug als totaal gedimensio
neerd moet worden. Over de voe
dingsspanning kunnen we het volgen
de opmerken. Deze moet zo groot mo
gelijk zijn teneinde de meter al bij de
kleinste afwijking te laten uitslaan. De
voedingsspanning mag echter ook
weer niet zo groot zijn dat de meter bij
een 'verstemde' brug wordt overbelast.
Dit dilemma kunnen we oplossen door
een instelshunt parallel aan de meter te
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zetten, waarmee we de gevoeligheid
naar wens kunnen vergroten en verklei
nen. Het gevaar van overbelasting van
de meter is daarmee dan vrijwel te niet
gedaan. De meting wordt nog eenvou
diger wanneer er een meetversterker in
de brug is ingebouwd. De versterking
en dus ook de meetgevoeligheid kan
dan binnen een breed gebied worden
gevarieerd. In onze universele RLCmeetbrug is dit ook het geval.
Overigens hangt het alleen van de me
ter af of de meetbrug met gelijkstroom
dan wel met wisselstroom moet wor
den gebruikt. Brugevenwicht komt zo
wel bij wisselspanning als bij gelijk
spanning op hetzelfde neer. Het gebruik
van wisselspanning heeft wel het grote
voordeel dat ook wisselstroomweerstanden kunnen worden gemeten. Dat
betekent natuurlijk een buitengewone
uitbreiding van het toepassingsgebied
van onze meetbrug.
Nu moeten we alleen nog weten hoe we
de weerstanden van de meetbrug moe
ten dimensioneren. De brug is zonder
twijfel het gevoeligst wanneer alle vier
de weerstanden ongeveer even groot
zijn. In dat geval staat er namelijk bij
brugevenwicht de halve voedingsspan
ning op de punten A en B, en in de extre
me situaties loopt er de grootste stroom
(in beide richtingen). Deze stroom
wordt dan alleen door de inwendige
weerstand van de meter begrensd.
Wanneer we de brug echter op deze
manier zouden dimensioneren, zou het
meetbereik van de brug sterk worden
beperkt. Gelukkig is het echter niet no
dig R2 en /?4 even groot als R1 en R3 te
nemen. Ze mogen gerust een factor
tien, honderd of duizend uiteenlopen
als de meter maar gevoelig genoeg is.
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Spanningsevenwicht kunnen we ook
bereiken wanneer de dwarsstromen
van de twee spanningsdelers niet aan
elkaar gelijk zijn. Dit maakt het natuur
lijk veel gemakkelijker meer meetbereiken op een meetbrug aan te brengen.
R4 geven we eenvoudig een waarde die
bij f?vergi past en R3 geven we een
waarde die ongeveer even groot is als
de te meten weerstand f?x. We behoe
ven dan alleen nog maar R3 om te
schakelen om het juiste meetbereik in
te stellen. Om de gemeten waarden ge
makkelijk te kunnen aflezen, kiezen we
de referentieweerstanden van R3 zoda
nig dat de volgende altijd tien keer zo
groot is als de vorige.
Alle meetbruggen zijn eenvoudig van
opbouw. Dit geldt natuurlijk ook voor
de eigenlijke brugschakeling, net zoals
voor toongeneratoren en meetversterkers, waarin alleen de omschakelaar
voor enige verwarring zou kunnen zor
gen. De nauwkeurigheid - en daarmee
de prijs - is afhankelijk van de mecha
nische opbouw en de vergelijkingsweerstanden. Voor de elektronica-hobbyist heeft het geen zin de nauwkeurigheidseisen al te hoog op te schroeven.
Eén procent is voldoende; alleen de
professionele ontwerper heeft instru
menten met een hogere nauwkeurig
heid nodig. De vakman haalt de investe
ring in dure meters er ook wel weer uit,
daar is alleen wel een speciaal 'rijbe
wijs' voor nodig. Om professionele
metingen te kunnen uitvoeren is het
namelijk wel nodig een studie in de
elektronica achter de rug te hebben.
Hoe gaan we nu in de praktijk met de
meetbrug om, vooral wanneer de orde
van grootte van de te meten weerstand
niet van te voren bekend is? In dat geval

kunnen we het beste van het middelste
meetbereik uit gaan. Bij een instelling
met stappen van een decade, zoals bij
de ELO-meetbrug het geval is, worden
alle drie de decades op 5 gezet. Het ge
heel staat dan dus op 555 en ook de
meetbereikschakelaar wordt in de mid
delste positie gezet. Nadat we de meter
hebben ingeschakeld en hebben ge
controleerd of de brug ook werkelijk op
weerstandsmetingen is ingesteld, ver
draaien we de eerste decade. De meetgevoeligheid mag daarbij niet hoger
zijn ingesteld dan op gemiddelde wijzeruitslag. Wanneer de decadeschakelaar in een bepaalde richting wordt ge
draaid moet de wijzeruitslag verminde
ren. Gebeurt dit pas aan de rand van het
draaibereik, dan hebben we een te
groot of een te klein meetbereik in
gesteld. We schakelen dan een ander
meetbereik in en beginnen van voren af
aan. Uiteindelijk vinden we bij een be
paalde instelling van de eerste decade
een minimum in de wijzeruitslag. Het
minimum kan nu met de tweede decade
worden verdiept. Meestal moet de
meetgevoeligheid daartoe al worden
vergroot. De gevoeligheid moet nog
verder worden vergroot wanneer ook
het minimum bij de tweede decade is
gevonden. Ten slotte zoeken (en vin
den) we dan met het verstellen van de
derde decade het absolute minimum.
Omdat de derde decade met een conti
nu regelbare potentiometer wordt in
gesteld, kunnen we zelfs een schatting
maken van de niet aangegeven tussen
liggende waarden. Praktisch gesproken
hebben we dus vier afleesbare decima
len. Hiermee en met de meetbereikomschakelaar kunnen we nu bepalen hoe
groot de te meten weerstand is.

Intussen hebben we er het een en ander
bij geleerd. Wanneer de fabrikant van
de meetbrug een nauwkeurigheid van
1 % aangeeft, en dit getal komt voort uit
een nauwkeurigheid van 1% van de
vergelijkingsweerstanden, dan behoe
ven we er inderdaad niet op te rekenen
dat de nauwkeurigheid in werkelijkheid
iets groter zou zijn. De consequentie is
echter wel dat de absolute waarde van
de derde decimaal al rijkelijk onzeker is.
De vierde decimaal kunnen we verder
wel helemaal vergeten. Vergeleken met
de gebruikelijke weerstandsmeters is
1% daarentegen een zeer grote nauw
keurigheid; zelfs in de professionele
elektronica maakt men slechts zelden
van zo'n grote nauwkeurigheid gebruik.
In de elektronica als liefhebberij zijn
waarden van 10%, ja zelfs 20% meestal
wel voldoende. Onze meetbrug is dus
tot meer in staat dan we in feite nodig
zullen hebben. We mogen de meetbrug
dus als precisie-instrument beschou
wen en behoren hem dan ook dien
overeenkomstig te behandelen. In het
algemeen is het voldoende de brug op
een droge plaats te bewaren en hem
niet te stoten of te laten vallen en op tijd
de batterij te vervangen.
Met de ELO-meetbrug kunnen we ech
ter nog veel meer doen dan alleen het
meten van ohmse weerstanden. Al
lereerst zijn daar de capaciteitsmeetbereiken. Hoe werken deze?
7.2 Capaciteitsmetingen
Allereerst willen we de lezer er op wij
zen dat er in de praktijk geen verliesvrije
condensatoren bestaan. Alle condensa
toren hebben een zekere verliesweerstand die we, zoals in afb. 29, in serie
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met de capaciteit kunnen denken. Met
deze verliesweerstand moeten we na
tuurlijk rekening houden.
De praktische brugschakeling ziet er
dan ook zo uit als in afb. 30. In serie met
de vergelijkingscondensator C norm is
een instelbare weerstand opgenomen
waarmee de verliesweerstand van de te

c

^verl

Afb. 29. Condensator
stand.

met

verliesweer

7»

A «

^norm

^verl

^bal
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ne waarde behoeft te worden ingesteld.
Hoe het ook zij, er is altijd maar één echt
absoluut minimum.
Dat de hier beschreven wijze van meten
ook praktische waarde heeft, ondervin
den we vooral bij elektrolytische con
densatoren. Kleine verlieswaarden van
deze condensatoren zijn van bijzonder
belang wanneer ze als emittercondensatoren in versterkers worden gebruikt,
omdat de versterkingsfactor van de verliesweerstand afhangt. De volgende,
tamelijk nauwkeurig opgaande formule

anw

Afb. 30. De ELO-RCL-brug als capaciteitsmeetbrug ...

laat zien dat de versterking (A) des te
hoger zal zijn naarmate de uitwendige
emitterweerstand RE kleiner is. Deze
emitterweerstand wordt met de con
densator kortgesloten zodat alleen de
verliesweerstand van de condensator
in rekening behoeft te worden ge
bracht. De inwendige emitterweerstand
van de transistor re hangt daarentegen
van de emitterstroom af. De waarde van
deze weerstand kunnen we berekenen
met de formule:
__ 25 mV.
r®

meten condensator Cx wordt nage
bootst. Deze instelbare weerstand ftbal
is nodig om een zuivere balans te berei
ken; deze wordt dan ook wel balansinsteller genoemd. In feite moeten we
dus afwisselend twee waarden instel
len: de capaciteitswaarde en de (helaas
niet onmiddellijk afleesbare) verlies
weerstand van de condensator. Dat
gaat dus wel met wat meer werk ge
paard omdat beide instellingen elkaar
beïnvloeden. Wel is het vaak zo dat de
belansinsteller slechts op een zeer klei56

R E + re

/E(mA) '

deze bedraagt dus 25 ft bij een emitter
stroom van 1 mA en daalt wanneer de
stroom toeneemt. Omdat de inwendige
emitterweerstand doorgaans erg klein
is, zijn er emittercondensatoren met
een grote capaciteit nodig.
Dat de verliesweerstand van de geme
ten condensator niet rechtstreeks op de
meetbrug kan worden afgelezen, houdt
o.m. verband met de omschakeling van
de meetbereiken. De verliesweerstand
kunnen we echter met de volgende

formule vrij gemakkelijk berekenen:
R
— R
v
nverl “ "bal A

o
'’ber
aanw

Daarvoor moeten we dus wel de abso
lute waarden van de afzonderlijke weer
standen kennen. De balansinsteller kan
rechtstreeks worden afgelezen, en de
waarde van R aanw die met de decaderegelaars wordt ingesteld, is gelijk aan:
het aantal honderdtallen maal 1 ka
plus het aantal tientallen maal 100 fl
plus het aantal eenheden maal 10 ü.
Nu resten dus alleen nog de waarden
van de weerstanden voor de instelling
van het meetbereik, Rber Deze zijn:
1 /xH...1,11 mH
1 /xF...1110 fiF

= 1 n

0,1 n...m a
10 *tH...11,1 mH
0,1 /xF...111 fiF

= 10 a

1 a...i,n ka
100jaH...111 mH
10 nF...11,1 fiF

= 100 a

1 mH...1,11 H
1 nF...1,11 fiF

= 1 ka

ion...n,i ka

iooa...m ka
10 mH...11,1 H
100 pF...0,111 ilF

= 10 ka

1 ka...i,n Ma
100 mH...111 H
10 pF...11,1 nF
10 ka...11,1 m Ma

= 100 ka

In plaats van de verliesweerstand
spreekt men ook wel van de kwaliteits-

factor van de condensator (nog ge
bruikelijker is dit bij spoelen en andere
inductiviteiten). Deze kwaliteitsfactor
komt overeen met de verhouding van
de wisselstroomweerstand van de con
densator (van de spoel) bij de werkfrequentie tot de verliesweerstand. Ofwel:
Q

Hierin zijn:
Rc =

• Rl = o • L en « = 2v f, is

de zogenoemde cirkelfrequentie.
Hiermee is dit begrip dan ook meteen
verklaard.
De meting van elektrolytcondensatoren
wordt overigens aanzienlijk nauwkeuri
ger wanneer ze voor de meting een
uurtje op hun werkspanning zijn ge
weest. Maar in het algemeen kan de
meting ook wel zonder deze voorberei
ding worden uitgevoerd, omdat de ab
solute capaciteitswaarde toch zelden
van belang is. Deze waarde hangt na
melijk van een groot aantal factoren af
en is bepaald niet constant. Wanneer
het werkelijk op de absolute waarde van
een condensator aankomt, worden er
meestal plaatcondensatoren gebruikt.
Deze hebben natuurlijk wel het nadeel
dat ze veel meer ruimte innemen dan de
gebruikelijke condensatoren.
7.3 Inductiviteitsmetingen
Tot op de dag van vandaag zouden we
niet kunnen zeggen waarom op de
meeste spoelen de inductiviteiswaarde
ontbreekt, ook al is dit probleem zo oud
als de elektronica zelf. Met name wan
neer het spoeltje van zijn printje is af
gerukt en keurig opgeborgen in een
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laatje ligt, kan men met geen mogelijk
heid meer nagaan waarvoor hij ooit
werd gebruikt, wat de waarde is en of
hij nog een keer kan worden gebruikt.
We zullen zeker onze toevlucht tot een
meting moeten nemen. De inductiemeetbereiken op de ELO-meetbrug ko
men dan ook goed van pas. Elke hob
byist die deze meetbrug heeft, mag zich
gelukkig prijzen; althans wanneer hij de
aangepaste versie heeft. De oorspron
kelijke versie was voornamelijk toege
rust voor het meten van capaciteiten en
verliesrijke, kleine inductiviteiten. Van
daar ook de wat krap bemeten balansinsteller van 2 kO op deze versie. Door
de bijschakelbare instelweerstand heb
ben we op de aangepaste versie nu de
mogelijkheid om ook grote, verliesarme inductiviteiten te meten (paragraaf
10.4.).
Wanneer we de principeschakeling van
afb. 31 bekijken dan vallen ons drie din-

Lx

R aanw

^verl

©
R ber

Afb. 31. ...

£norm

en als inductiviteitsmeetbrug.

comno'
eerste is de vergelijkings“er° n
9ee" 2elfinduc<ie maar
on '
«Pacteit; ten tweede is deze
an tende^isT
de bru9 0«t
s de verüesweerstand
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compenserende balansinsteller nu niet
in serie met, maar parallel aan de con
densator geplaatst. Dit laatste houdt
ermee verband dat inductiviteiten als
negatieve capaciteiten worden geme
ten. Omdat alleen de geleidingswaarden worden gemeten, moet de balans
insteller zeer hoogohmig kunnen zijn
teneinde ook lage verliesweerstanden
(grote verlieswaarden) te kunnen na
bootsen. Daarvoor is nu de toegevoeg
de instelmogelijkheid nodig. Zodra de
ze wordt ingesteld verdient het aanbe
veling de ingebouwde balansinsteller
op nul te zetten. Met zijn waarde behoe
ven we dan geen rekening te houden.
De tijdens de meting ingestelde waarde
van de toegevoegde instelbare weer
stand wordt achteraf met een tweede
meting met de weerstandsmeetbrug
bepaald. Uit de waarde die we aldus
vinden kunnen we weer de waarde be
rekenen van de verliesweerstand die in
serie met de inductiviteit wordt ge
dacht.
Dat de meting wat anders verloopt mer
ken we tijdens het praktische gebruik
eigenlijk alleen aan het 'andersom'
functioneren van de toegevoegde ba
lansinsteller. De grootte van de inducti
viteit kunnen we weer rechtstreeks van
de decadeïnstellers en de meetbereikschakelaar aflezen. Bij inductiviteitsmetingen kunnen we de verliesweerstand
berekenen met:
^verl

R aanw

^ber
^bal

Al uit het feit dat /?ba, in de noemer van
de breuk staat, kunnen we afleiden dat
de verliesweerstand des te kleiner zal
zijn naarmate /?ba, groter is.
De ELO-RLC-meetbrug kent nog een

vierde toepassingsmogelijkheid, die
gebruikt wordt wanneer transformatieverhoudingen moeten worden geme
ten. Voor hobbyisten is deze toepassing
echter nauwelijks van belang zodat we
er hier ook niet verder op zullen in gaan.
De vierde meetmogelijkheid heeft ook
geen invloed op de prijs van de meetbrug; zonder deze zou de brug geen
cent (of liever: geen yen) goedkoper
zijn.
Samenvattend mogen we stellen dat de
ELO-RLC-meetbrug een klein maar
hoogwaardig en nauwkeurig meetin
strument is, dat ons veel moeite en

ergernis kan besparen. Ook in de indus
trie, waar elk dubbeltje nog een keer
wordt omgedraaid voor het wordt uit
gegeven, maakt men er een gewoonte
van alle onderdelen nog een keer te
controleren voor ze te gebruiken. Ze
houden het weliswaar bij steekproeven,
anders zou het werkelijk te duur wor
den, maar dat hindert niet want alle
onderdelen worden toch in serie gefa
briceerd, hetgeen door de strenge con
trole al een behoorlijke bedrijfszeker
heid biedt. De zuinige hobbyist echter
geeft er de voorkeur aan 'ingewerkte'
onderdelen te gebruiken.
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8 Metingen aan halfgeleiders

Voor de elektronica-hobbyist zijn de
halfgeleiders ongetwijfeld de moeilijkst
te begrijpen componenten. Het zijn
maar vreemde doosjes, je kunt er niets
in zien gebeuren. Voor de man van de
praktijk is de transistor eigenlijk een ge
sloten boek met, om van de geïnte
greerde schakelingen nog maarte zwij
gen.
Maar ook voor vakmensen leveren de
halfgeleiders de nodige problemen op.
Dit komt onder meer tot uiting in de
bijna volledige scheiding tussen de
wereld van de service-monteur en de
wereld van de ontwerper. Elk spreekt
zijn eigen taal. Daarover hoeft de hob
byist zich echter geen zorgen te maken;
de elektronica-hobbybladen zorgen wel
voor degelijke ontwerpen. Niettemin
kan het natuurlijk geen kwaad ook eens
een kijkje achter de schermen te nemen.

derden malen groter of nog aanzienlijk
hoger zijn. We zullen merken dat dat
niet lijkt te kloppen wanneer we tijdens
de meting de diode-aansluitingen of de
meetpennen aanraken. Dat komt door
dat men dan de lichaamsweerstand
meet (let wel: de weerstand van het
menselijke lichaam!).
Dat we zo'n grote speling hebben aan
gehouden bij het aangeven van de
diodeweerstand in de doorlaatrichting,
wil nog niet zeggen dat de verschillende
diodes zulke verschillende weerstandswaarden hebben. Het ligt eerder aan het
soort weerstandsmeter waarmee we de
weerstand hebben gemeten. Behalve
van het diodetype hangt de doorlaat-

8.1 Diodes
Het eenvoudigste (en het belangrijkste)
halfgeleiderelement is de diode. De dio
de werkt als stroomventiel: de stroom
kan er maar in één richting doorheen.
De schakeling waarmee we diodes kun
nen testen is dan ook erg eenvoudig,
(afb. 32).
Overeenkomstig hun ventielwerking
hebben diodes in de doorlaatrichting
een weerstand van enkele ohm tot
enkele kilo-ohm (afb. 32a). In de sperrichting moet de weerstand enkele hon60
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Afb. 32. Diodes moeten in de doorlaatrich
ting een lage weerstand hebben (a) en in de
sperrichting een hoge weerstand (b).

weerstand namelijk ook van de meetspanning af. De grootte van deze span
ning is bij de verschillende weerstandsmeters helaas vaak zeer wisselend.
Siliciumdiodes beginnen bij ongeveer
0,5 V te geleiden. De inwendige weer
stand neemt af naarmate de stroom
toeneemt. De doorlaatspanning komt
bij grote stromen nauwelijks boven de
waarde van 1 V. Bij normaal gebruik
kunnen we dan ook van een gemiddel
de doorlaatspanning van 0,7 V uitgaan.
Met een hoogohmige spanningsmeter
kan deze spanningswaarde gemakkelijk
worden bepaald omdat de stroom door
de diode vele malen groter is dan de
stroom die door de meter loopt.
De 'meting' van afb. 32 kunnen we
natuurlijk alleen als controlemiddel ge
bruiken. We kunnen op deze manier bij
voorbeeld nagaan of de diode ook ge
schikt is voor gebruik bij lage spannin
gen. Wanneer we het diodegedrag wat
preciezer willen leren kennen, moeten
we de meetopstelling van afb. 33 ge
bruiken. Met deze schakeling kunnen
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Afb. 33. Met deze meetopstelling kan een
diodekarakteristiek worden opgenomen ...

tiek kunnen opnemen. Deze methode
heeft een nadeel dat we niet mogen ver
zwijgen: door de groter wordende
doorlaatstroom kan de diode worden
opgewarmd. Het verliesvermogen, dat
het produkt is van de doorlaatstroom en
de verliesspanning, verwarmt immers
het kristal. Het gevolg daarvan is dat de
karakteristiek van de diode verandert.
Wanneer we de doorlaatspanning met
een
hoogohmige
versterker-spanningsmeter zouden meten, zouden we
kunnen zien dat per graad celsius tem
peratuurstijging, de doorlaatspanning
van de diode 2 mV kleiner wordt! Fa
brikanten meten de karakteristiek dan
ook door gebruik te maken van korte
stroompulsen die het halfgeleiderkristal volledig koud laten. Bovendien ge120 rmA

k

/
/

100

1!

¥

80

u

u

60

y

40

20
we de diodekarakteristiek (afb. 34) op
nemen. Bij de meting gaan we van de
doorlaatstroom uit; deze regelen we
met de instelweerstand. De doorlaat
stroom moeten we zodanig trapsgewij
ze kunnen instellen, dat we een vol
doende aantal punten van de karakteris-
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Afb. 34. ... en zo ziet een typische diode
karakteristiek er uit.
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sperspanning
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ven ze dan ook nog de karakteristieken
bij verschillende kristaltemperaturen.
Een andere belangrijke grootheid heb
ben we tot nu toe nog niet behandeld;
we bedoelen de maximaal toelaatbare
sperspanning. Deze maximale sper
spanning kan van diode tot diode (ook
bij dezelfde types) sterk verschillen. De
ze verschillen zijn van allerlei factoren
in het arbeidsproces afhankelijk. De fa
brikant geeft dan ook altijd de kleinste
waarde op, die voor een hele serie zeker
veilig is. We kunnen de sperspanning
van een diode ook vrij gemakkelijk be
palen als we er maar voor zorgen dat we
de stroom met een weerstand begren
zen zodat er geen gevaar voor de diode
bestaat. Op afb. 35a zien we de meetop
stelling:

Voor deze meting hebben we een gelijkstroomvoeding nodig die een breed
bereik van uitgangsspanningen heeft.
Hij moet minstens van 0...50 V of nog
verder lopen. Daarenboven hebben we
nog een hoogohmige versterker-spanningsmeter nodig.
Bij een langzaam opvoeren van de
voedingsspanning, zien we dat vanaf
een bepaald punt de gemeten spanning
nauwelijks meer toeneemt. De span
ning die we op deze 'knik' meten komt
overeen met de sperspanning van de
diode.
Belangrijker nog is deze meetopstelling
voor het bepalen van de doorslagspanning van Z-diodes. Zo mogelijk moet de
schakeling daartoe worden uitgebreid
tot de schakeling van afb. 35b. Om de
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Afb. 35a. Zo kan de sperspanning van een
diode worden bepaald.
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Afb. 35b. Deze opstelling bevelen we aan
voor het meten van de doorslagspanning
van een Z-diode.

Z-spanning voor het later te gebruiken
werkpunt van de diode te kunnen me
ten, maken we de beschermingsweerstand instelbaar en voegen we nog een
stroommeter toe.
Het zal tijdens de meting onmiddellijk
opvallen wanneer we de diode anders
om in de schakeling hebben gezet. We
zullen dan namelijk de doorlaatspanning van 0,7 V meten.
Nu nog een waarschuwing tot slot. Elke
zenerdiode heeft een bepaald maxi
maal toelaatbaar verliesvermogen.
Wanneer we deze waarde en de zenerspanning kennen, kunnen we met
Pz max
/ Zmax = ^Zmax
de maximaal toelaatbare stroom be
rekenen die door de diode mag lopen.
Tijdens de meting mag deze grens nooit
worden overschreden!
8.2 Transistors
Ondanks de grote vooruitgang in de
geïntegreerde techniek is de discrete
transistor nog steeds het belangrijkste
onderdeel in de hobby-elektronica.
'Discreet' wil hier niet zeggen tactvol,
want dat is de transistor nog nooit ge
weest. Het begrip zoals we dat hier ge
bruiken komt uit de wiskunde en be
tekent gewoon: afzonderlijk; losse transistoren dus, i.p.v. geïntegreerde scha
kelingen.
Wat doet de transistor nu welbe
schouwd? Globaal kunnen we zeggen
dat hij stromen versterkt. Of wat nauw
keuriger gezegd: in de transistor kun
nen met kleine ingangsstromen ver
houdingsgewijs grote uitgangsstromen worden gestuurd. Voor beide stro-

men zijn natuurlijk afzonderlijke span
ningsbronnen nodig.
De collectorstroom van een voortraptransistor die met een basisstroom van
10/xA wordt gevoed, kan bijvoorbeeld
wel 1 mA bedragen. Verhogen we de
basisstroom tot 20 /xA dan krijgen we
een collectorstroom van 2 mA enzo
voorts. Omdat bij dit experimentje met
gelijkstroom werd gestuurd, kunnen we
vaststellen dat de transistor een gelijkstroomversterking van 100 heeft;
1 mA is namelijk gelijk aan 2 mA het20 jxA
10/xA
geen ook gelijk is aan 100. Dit gegeven
is erg belangrijk omdat met behulp
daarvan andere grootheden kunnen
worden berekend, waarop we hier ech
ter niet zullen ingaan.
Helaas zit ook hier weer een addertje
onder het gras. De gelijkstroomversterking is namelijk niet constant. Voor ge
middelde stromen blijft de stroomversterking wel ongeveer hetzelfde, maar
bij zeer grote en zeer kleine stromen
neemt de versterkingsfactor af (dikwijls
evenredig met het verliesvermogen
van de transistor). Ook de temperatuur
van het transistorkristal speelt hierbij
weer een belangrijke rol.
Een pluspunt is, dat de sterke variatie in
de versterkingsfactoren het voor de
ontwerpers noodzakelijk maakt schake
lingen zo te ontwerpen dat ze met ver
schillende transistors stabiel kunnen
werken. Dit is geen sinecure want de
versterkingsfactoren kunnen van 10 tot
1000 (l) variëren. Voor de meeste scha
kelingen is het nodig een bepaalde
minimale versterkingsfactor toe te pas
sen; deze wordt dan ook altijd aangege
ven. Uit het voorgaande mogen we wel
afleiden dat het in het algemeen vol-
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doende is om de versterkingsfactor van
een transistor slechts bij benadering te
bepalen. Bij LF-transistors is de gelijkstroomversterkingsfactor ongeveer
gelijk aan de wisselstroomversterkingsfactor.
Bij transistors is nog een tweede groot
heid van veel belang: de collector-basis-lekstroom / cob- Bij germaniumtransistors kan deze stroom aanzienlijk zijn,
maar bij siliciumtransistors is deze
doorgaans verwaarloosbaar klein. De
lekstroom is bepalend voor hoe hoog
de ingangsweerstand van een transistorschakeling mag zijn. In tegenstel
ling tot de basis-emitter-spanning bij
een bepaalde collectorstroom (die
2 mV toeneemt bij elke graad celsius
temperatuurtoename) neemt de collector-basis-lekstroom exponentieel toe
bij een stijging van de temperatuur. Bij
een hoogohmige ingangsschakeling
kan de basisspanning daardoor wel
eens veel te hoog worden, waardoor er
overbelastingsgevaar voor de transis
tor dreigt. Om deze reden moeten we
de lekstroom, het liefst d.m.v. een me
ting, leren kennen.
Voor 'huishoudelijk' gebruik is de meet
opstelling van afb. 36 goed genoeg. In
deze opstelling is weliswaar geen reke

i

V

R1

0°~m

820^

R3
180kQ

820kfl
o

"=r 9V
Afb. 36. Eenvoudige meetopstelling voor de
gelijkstroomversterking en de lekstroom van
bipolaire transistors.
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ning gehouden met het werkpunt van
de transistor, toch kunnen er redelijke
richtwaarden mee worden gemeten.
Het voordeel van deze schakeling is ook
dat hij zo eenvoudig is en dat er alleen
een gewone multimeter voor nodig is.
De getekende meetopstelling geldt
voor npn-transistors, voor metingen
aan pnp-transistors moeten de batterij
en de meter worden omgepoold.
Wanneer schakelaar S wordt gesloten,
loopt er een stroom van 10 /xA door de
basis van de te meten transistor. Deze
veroorzaakt een collectorstroom die de
gelijkstroomfactor groter is, bijaE = 10
dus 100 /xA, bij aE = 100 wordt de col
lectorstroom 1 mA en bij aE = 1000
wordt deze 10 mA. De stroomversterkingsfactor kunnen we dus rechtstreeks
van de multimeter aflezen, wanneer we
althans rekening houden met de factor
10 die er nog tussen zit.
Wordt de linker transistor uit de schake
ling van afb. 36 verwijderd, dan meten
we van de rechter transistor de basiscollector-lekstroom. Deze lekstroom
kan rechtstreeks van de meter worden
afgelezen, maar het zal wel nodig zijn
het meest gevoelige meetbereik te ge
bruiken. Bij siliciumtransistors zal zelfs
dit meest gevoelige meetbereik niet
meer toereikend zijn om de lekstroom
te meten, zo klein is deze. Weerstand R2
begrenst de collectorstroom tot maxi
maal 10 mA en het verliesvermogen
van de transistor tot maximaal 25 mW.
R3 beschermt de meter tegen stromen
die groter zijn dan 50 jxA.
Voor het doormeten van vermogenstransistors moeten alle weerstandswaarden tien keer zo klein zijn. De col
lectorstroom zal dus ook naar boven
verschuiven zodat we realistische
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stroomversterkingswaarden
kunnen
aflezen. Bij vermogenstransistors zijn
deze wel sterk van de collectorstroom
afhankelijk. De grenzen worden be
paald door het vermogen dat de batterij
kan leveren resp. de transistor kan
verdragen. Wanneer de schakeling vast
wordt opgebouwd kunnen we voor de
verschillende weerstanden een omschakelaar gebruiken.
Vaak is het ook nog van belang de basisemitterspanning UBE te kennen bij een
bepaalde stroom (werkpunt). We kun
nen deze meten door een zeer hoogohmige meter tussen de emitter en de
basis van de te meten transistor te zet
ten (afb. 37a). De basisstroom /B en de
collectroom /c worden in deze opstel
ling met afzonderlijke meters gemeten
en kunnen met P1 worden ingesteld.

Afb. 37a. Meetopstelling voor het bepalen
van de basisstroom en basisemitterspanning bij een vastgelegde collectorstroom. De
verschillende meetbereiken moeten op de te
verwachten groottes worden ingesteld.
Voor de stroommeter kunnen we een
gewone multimeter gebruiken. Bij deze
meting mag P1 vanuit de nulstand
slechts heel langzaam worden opge
draaid, omdat het gevaar van over
belasting altijd blijft bestaan. Vermo
genstransistors mogen we dan ook al
leen doormeten wanneer ze op een

koelplaat zijn gemonteerd.
Omdat deze meetschakeling meestal
even vluchtig voor een meting in elkaar
wordt gedraaid, kan de schakelaar wel
worden weggelaten. We moeten er wel
op passen dat de batterij niet onnodig
lang wordt belast.
Ter oriëntatie zullen we nu de normale
waarden van de basis-emitterspanning
geven. Bij germanium voorversterkertransistors ligt deze spanning tussen
0,15 en 0,3 V. Siliciumtransistors heb
ben een basis-emitterspanning tussen
0,5 en 0,8 V. In vermogenstransistors
lopen grotere collectorstromen. Daar
door kan de basis-emitterspanning wel
tot 1 V toenemen.
De afkortingen npn en pnp hebben
betrekking op de volgorde van de lagen
in de transistor en zijn bepalend voor de
stroomrichting in het inwendige. Voor
ons is het belangrijk te weten dat npntransistors moeten worden gevoed met
een collectorspanning die positief is
t.o.v. de emitter. Daarentegen worden
pnp-transistors met een negatieve col
lectorspanning t.o.v. de emitter ge
voed! Beide transistortypen worden
gefabriceerd en als complementaire
transistors kunnen ze ook erg goed
worden gecombineerd. Complemen
taire transistors in vermogensversterkers zijn daarvan een bekend voor
beeld.
Met de uitgebreide meetschakeling van
afb. 37a kunnen we de karakteristiek
van transistors opnemen. Niettemin ra
den we dit af, omdat vooral bij transis
tors voor kleine vermogens het gevaar
van overbelasting bestaat. Voor de
praktische toepassing zijn de gegevens
van de fabrikant toereikend, ook wan
neer deze gegevens slechts voor de ge65

middelde transistor gelden.
Hetzelfde geldt voor de sperspanning.
Het gevaar dat we de transistor opbla
zen is zo groot dat het niet de moeite
waard is deze waarde zelf te bepalen. En
wanneer er werkelijk bijzondere eisen
aan een transistor worden gesteld, is
het makkelijker en goedkoper een goe
de transistor met gegarandeerde eigen
schappen te nemen.
8.3 Veldeffect-transistors (FET's)
In tegenstelling tot de reeds behandel
de bipolaire transistor, is de veldeffecttransistor unipolair. Bij deze transistor
kunnen we dus (in theorie) de source en
de drain verwisselen. Toch is het niet
raadzaam dit ook werkelijk te doen, om
dat er dan wel eens moeilijkheden met
de afvoer van de verlieswarmte zouden
kunnen ontstaan. Bovendien zijn de
moderne FETs - dat is de afkorting van
hun Engelse naam - ook heel anders
uitgevoerd dan de oorspronkelijke.
Veldeffect-transistors hebben eigen
schappen die sterk aan die van hoogvacuümbuizen doen denken. De zoge
noemde verarmingstypes kunnen bij
voorbeeld al geleiden bij gate-spanningen die negatief zijn t.o.v. de drain. In
de meetopstelling, die verder gelijk is
aan die van afb. 37a, is de stuurspanning dan ook omgepoold (afb. 37b).
Bij de meting gaan we dienovereen
komstig van de hoogste (negatieve)
gate-source-spanning UGS uit; bij deze
spanning is de FET zeker nog gesperd.
Bij het gaandeweg terugdraaien van P1
zal zich dan vanzelf de gezochte drainstroom /D instellen. De gate-stroom
kunnen we niet meten; deze is onnoe
melijk klein door de zeer hoge ingangs66

weerstand van de FET. De karakteristiek
van de FET kunnen we daarentegen wel
opnemen, mits we de nodige voorzich
tigheid in acht nemen (afb. 37c).
De zogenoemde verrijkingstypes moe
ten net zoals bipolaire transistoren met
positieve spanningen worden ge
stuurd. Daartoe moeten we B1 ompolen. Bij de meting moeten we dan van
de laagste stand van de potentiometer
uitgaan.
FETs zijn er in n-kanaal en in p-kanaal
uitvoeringen, zoals we bij transistors de
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pnp- en de npn-uitvoeringen kennen.
Bij de keuze van de polariteit van de
voedingsspanningen moeten we daar
goed op letten!
8.4 Thyristors
Thyristors en Triacs zijn halfgeleiders
die pas gaan geleiden wanneer de ontsteekstroom en de ontsteekspanning
een bepaalde waarde hebben bereikt.
Daarna blijven ze echter ook geleiden
wanneer dit ontsteekvermogen weg
valt, totdat de anodestroom onder een
bepaalde waarde komt - de zoge
noemde houdstroom. Het werkingsprincipe van deze halfgeleiders is dus
erg eenvoudig en zo ook de meetschakeling waarmee we de interessantste
ontstekingsgrootheden kunnen opme
ten. (afb. 38). Als belasting voor de
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JAfb. 38. Meetopstelling voor thyristors.
thyristor kunnen we een lampje gebrui
ken; deze kan natuurlijk zo worden ge
kozen dat de lampstroom overeenkomt
met de latere belasting in de praktijk.
Bij het opdraaien van de in het gate-

circuit liggende potmeter P1 stijgen de
gate-spanning en de gate-stroom. Om
dat de gate-stroom na het ontsteken
van de thyristor kan veranderen, geldt
in de praktijk de waarde die we vlak
voor de ontsteking hebben gemeten.
Deze hangt, zoals bij alle halfgeleiders,
sterk van de temperatuur van het halfgeleiderkristal af. Om de meting te kun
nen herhalen, wordt S2 gedurende kor
te tijd geopend en wordt P1 een beetje
teruggedraaid. De thyristor is dan 'ge
doofd' en kan weer opnieuw worden
ontstoken.
In alle meetschakelingen die we nu heb
ben beschreven kunnen i.p.v. batterijen
natuurlijk ook netvoedingen worden
gebruikt. We moeten er dan wel op let
ten dat ze tegen overbelasting zijn be
schermd, ofwel kortsluitvast zijn.
Zoals we in de inleiding van het vorige
hoofdstuk al hebben gezegd, zijn geïn
tegreerde schakelingen niet geschikt
om met een eenvoudige meetschakeling te worden doorgemeten. Het grote
aantal verschillende types is daarvan
voornamelijk de oorzaak. Dat wil echter
toch nog niet zeggen dat ze in sommige
gevallen niet op hun werking zouden
zijn te controleren. De veiligste controle
blijft niettemin het meten van de span
ningen op de pootjes wanneer de IC's
in de bijbehorende schakeling zitten.
Natuurlijk moeten de gewenste waar
den van die spanningen dan wel be
kend zijn.
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Metingen met de oscilloscoop

Tot nu toe hóórden we meestal wat zich
in een elektronische schakeling afspeel
de doordat het gebeuren doorgaans in
geluid werd omgezet. Maar om echt te
weten wat er in een schakeling omgaat
zouden we de elektronische processen
eigenlijk moeten zien. Toch moeten we
daarbij niet aan televisie denken. Daar
bij worden immers beelden die de TVcamera ontvangt, in de ontvanger weer
samengesteld, en sinds een jaar of tien
ook nog in kleur. Wij daarentegen wil
len weten hoe de afzonderlijke spannin
gen en stromen die in onze schakeling
werkzaam zijn er uit zien, en hoe ze in
de tijd ten opzichte van elkaar liggen.
Het meetapparaat dat ons in staat stelt
dit te weten te komen, is de kathodestraal-oscilloscoop, ook wel KSO of ge
woon kortweg oscilloscoop genoemd.
Het eerste deel van dit woord komt van
het Latijnse oscillare dat slingeren be
tekent (denk ook aan oscillator) en het
tweede deel van het Griekse skopein
dat kijken betekent (denk aan tele
scoop). De oscilloscoop laat ons dus
slingerende processen zien.
De goedkope, eenvoudige oscilloscopen kunnen alleen zich herhalende, dus
periodieke slingeringen zichtbaar ma
ken. De wat meer gecompliceerde toe
stellen hebben daarentegen aan een
eenmalig proces genoeg, want deze
kunnen worden getriggerd (op gang
brengen).
Het is nog niet zo lang geleden dat de
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oscilloscoop meestal een oscillograaf
werd genoemd. Het laatste deel van dit
woord komt van het Griekse graphein
dat schrijven betekent. En dat was nu
juist wat de meeste zogenaamde oscillografen helemaal niet konden. Tegen
de gewoonten van het taalgebruik in,
heeft het correcte begrip toch lang
zamerhand zijn weg gevonden en is nu
ingeburgerd; werkelijk verbazingwek
kend!
Op dit moment zijn er al oscilloscopen
in de prijsklasse van f 400,- verkrijg
baar. Naar boven is er nauwelijks een
prijsgrens aan te wijzen. Gelukkig zijn er
ook bouwpakketten verkrijgbaar zodat
ook iedere zuinige en ijverige hobbyist
er een te pakken kan krijgen. Natuurlijk
hebben de eenvoudige apparaten niet
evenveel meetmogelijkheden als de
dure. Toch zijn ze voor meer toepassin
gen geschikt dan de meesten onderons
denken. Met een toenemende prijs
stijgt ook nog de gevoeligheid van de
oscilloscoop, de hoogste meetbare fre
quentie en het aantal toepassingsmo
gelijkheden. Maar omdat wij ons op het
allerbelangrijkste concentreren is een
goedkope goed genoeg. Toch moeten
we goed uitkijken wanneer we er een
gaan kopen. Ook al stellen we niet te
veel eisen aan onze oscilloscoop, dan
zijn er nog wel een paar voorwaarden
waar hij aan moet voldoen. De gevoe
ligheid moet voldoende groot zijn een afbuiging van 50 mV/cm is wel

voldoende
hij moet een omschakelbare wisselspannings- en gelijkspanningsingang hebben, van tijdsafbuiging naar X-versterking omschakelbaar
zijn en een onderdrukker voor de terug
slag van de straal hebben. Een boven
ste grensfrequentie van 1,5 MHz (of nog
iets minder) is wel voldoende. De door
snede van het beeldscherm moet wel
minstens 7 cm zijn, want minibeeldjes
zijn wel erg inspannend voor de ogen
en veroorzaken maar onnodig hoofd
pijn.
Een raster met een schaalverdeling

voor het beeldscherm is erg praktisch;
het vergemakkelijkt het vergelijken van
gemeten grootheden. Wanneer we ook
nog een geijkte vergelijkingsspanning
tot onze beschikking hebben, kunnen
we zelfs absolute groottes met de oscilloscoop meten. Daarvoor is het echter
wel nodig dat we het beeld zowel hori
zontaal als verticaal kunnen verschui
ven. Maar daarmee zijn we dan ook wel
aan het eind van onze eisen gekomen,
want continue lichtsterkte- en focusregeling zitten er vanzelfsprekend op,
en het instelgebied van de tijdafbuiging
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komt in het algemeen met het frequentiebereik van de oscilloscoop overeen.
Nu moeten we alleen nog oppassen
dat een slimme verkoper ons geen uit
voering aansmeert die alleen de beeld
en lijnfrequenties van de televisie kan
opwekken.

niet in alle gevallen voldoet (maar ge
lukkig wel in de meeste). Ondanks dit al
les zijn sommige fabrikanten er toe
overgegaan de instellers voor licht
sterkte en focus op de achterkant van de
oscilloscoop te plaatsen.
9.2 Het meten van wisselspanningen

9.1 Instellen van de oscilloscoop
Wanneer een oscilloscoop voor de eer
ste keer wordt aangezet, moeten we
hem eerst een bepaalde instelling ge
ven, om bij latere metingen vergelijkba
re resultaten te krijgen. Net zoals bij een
televisietoestel moeten we de oscil
loscoop zo neerzetten dat er geen licht
op het beeldscherm wordt weerkaatst.
Vervolgens stellen we de streep die op
het scherm wordt getrokken met de
focusinsteller scherp, en zetten we hem
op een gemiddelde lichtsterkte. Beide
instellingen kunnen elkaar beïnvloeden
en onder sommige omstandigheden
moeten we ze afwisselend herhalen.
Loopt de streep niet in het midden van
het beeldvlak dan moet het beeld eerst
nog worden gecentreerd. Daarvoor ge
bruiken we de beide beeldpositie-instellers. Pas wanneer de streep scherp
en centrisch is ingesteld, kunnen we
met de eerste 'meting' beginnen.
We willen nog wel vermelden dat de
grootste scherpte bij de kleinste licht
sterkte wordt bereikt; bij toenemende
lichtsterkte wordt de streep steeds bre
der. We zullen later zien dat de snelheid
van de afbuiging ook nog invloed heeft
op de breedte van de streep. Wanneer
het beeld wat donker was ingesteld, kan
het bij een zeer snelle afbuiging zelfs
helemaal verdwijnen! Hieruit blijkt het
weer eens dat een 'optimale' instelling
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Dat we meteen beginnen wisselspan
ningen te meten, heeft natuurlijk met de
geschiedenis van de oscilloscoop te
maken. Wisselspanningsmetingen zijn
namelijk gemakkelijker te interpreteren
dan gelijkspanningsmetingen. Gelijk
spanningen kunnen bovendien nogal
geniepig zijn. Een gelijkspanning op de
gelijkspanningsingang van de oscillo
scoop kan de straal bliksemsnel naar bo
ven of naar beneden sturen. Meestal
verdwijnt de straal dan helemaal van
het beeldscherm. Wanneer onervaren
technici zoiets meemaken willen ze de
fout nog wel eens in de oscilloscoop
gaan zoeken (waar ze hem niet vinden
natuurlijk).
Voordat we nu beginnen draaien we de
gevoeligheid van de Y-versterker - de
feitelijke meetversterker dus - zo ver
mogelijk terug en stellen we de tijdafbuiging op een zeer lage frequentie in,
zodat we de streep al enigszins zien
flakkeren. De tijdafbuiging mag echter
ook weer niet zo langzaam verlopen dat
we de lichtpunt met de ogen kunnen
volgen.
Vervolgens sluiten we een 50 Hz-spanningsbron op de Y-ingang aan; de 3 Vwikkeling van een beltransformator
komt daar bijv. voor in aanmerking.
Nog beter is het een op 50 Hz ingestelde
toongenerator te gebruiken, omdat we
daarmee de frequentie en de spanning

kunnen veranderen.
Als de ingangsgevoeligheid nu inder
daad niet helemaal op nul is terug
gedraaid, kunnen we al wat zien gebeu
ren. We zien een enkele millimeters tot
een centimeter brede band of mis
schien zelfs al een doorlopende sinus
curve (of staat hij ook al stil? Dat kan
geen toeval zijn). We stellen met de
ingangsgevoeligheidsknop de hoogte
van het beeld nu op 2 tot 4 cm in. Daar
na gaan we een beetje met de tïjdafbui
ging spelen. Draaien we de knop naar
rechts, dan krijgen we in bepaalde stan
den een stilstaand beeld waarop we
steeds minder afzonderlijke slingerin
gen kunnen zien. Wanneer de oscil
loscoop goed is gesynchroniseerd dan
loopt het beeld niet weg maar zien we
de sinuscurve steeds breder worden,
(afb. 39a...c). Uiteindelijk blijft er maar
een enkele sinuscurve over. Hebben we
de sinusspanning inderdaad van het
lichtnet betrokken dan is het goed mo
gelijk dat er kleine storinkjes op de
curve zitten, en ook de vorm wil nog wel
eens niet helemaal met die van een
sinus overeen komen. De sinusspan
ning van een toongenerator behoort
daarentegen geheel storingsvrij te zijn,
maar kan, vooral bij een verkeerde
instelling, wel eens een beetje ver
vormd zijn. Eindelijk zien we dus een
mooie sinusspanning. Maar wat 'me
ten' we nu eigenlijk?
Nu moeten we voorzichtig zijn, want we
begeven ons op glad ijs! Wanneer de
oscilloscoop namelijk niet geijkt is, me
ten we helemaal niets! Een vergelijkingswaarde ontbreekt immers. We
kunnen de curvevorm weliswaar bekij
ken en zien dat het beeld hoger wordt
als we de spanning vergroten en lager

wanneer we de spanning verkleinen.
Maar dat is dan ook alles.
Toch is dat al een heleboel. We behoe
ven nu immers alleen nog maar ergens
een vergelijkingsspanning vandaan te
halen, om de oscilloscoop te ijken en op
die manier 'echte' meetwaarden te ver
krijgen.

Afb. 39a.

Afb. 39b. ^

Afb. 39c.

y
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We maken nu een kleine sprong en
gaan ons even met een gelijkspanning
bezig houden. Het is het gemakkelijkst
om daarvoor een nieuw 1V2V bat
terijtje te nemen. De spanning daarvan
is meestal vrij nauwkeurig gelijk aan
1,5 V. Voorzichtigheidshalve kunnen
we dit natuurlijk even met onze multimeter controleren. Natuurlijk houden
we de meetfout die daarmee gepaard
gaat goed in gedachten teneinde onze
zekerheid nog verder te verkleinen, ge
trouw aan het principe dat we geen
mogelijkheid om nog meer gefrus
treerd te raken ongebruikt moeten la
ten. Goed, het zij zo. Voor dit moment
is de batterijspanning voor ons nauw
keurig genoeg.
In plaats van de wisselspanningsbron
sluiten we nu de batterij aan, het liefst
via een schakelaar. Wanneer we de
schakelaar sluiten, springt de streep op
het beeldscherm omhoog. Dit natuurlijk
alleen wanneer de minpool van de bat
terij (het huis) op de massa-aansluiting
van de oscilloscoop is gezet en de
pluspool (de kap) op de 'hete' kant. Bo
vendien mogen we niet vergeten eerst
de oscilloscoop op gelijkspanningsmetingen om te schakelen. De streep moet
weer op het nulniveau terugvallen wan
neer we de schakelaar openen. We kun
nen dit spelletje een paar keer herhalen
om te zien hoeveel eenheden (centime
ters of schaaldelen) de streep elke keer
wordt verschoven. Met de regelknop
voor de ingangsgevoeligheid kunnen
we er nu voor zorgen dat de streep tel
kens een centimeter wordt verschoven
(of een schaaldeel) zie afb. 40. Daarmee
hebben we de oscilloscoop geijkt. Nu
zetten we de spanningsmeter op de
toongenerator en stellen deze op een
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LF-spanning van eveneens 1,5 V in. De
frequentie speelt daarbij geen grote rol.
Het is echter wel ingeburgerd geraakt
alle meetwaarden op 1000 Hz te betrek
ken. We kiezen dus een frequentie van
1 kHz. De vervelende brom die mis
schien op de lichtnetspenning zat, is
daarmee dan ook meteen niet meervan
invloed. Anderzijds treden er wel kleine
verliezen door de schakelcapaciteiten
op.
Voor de verrassing die nu zal volgen,
behoeven we de oscilloscoop niet eerst
op wisselspanningsmetingen terug te
schakelen. Dat is alleen nodig wanneer
de wisselspanning nog van een ge
lijkspanning vergezeld gaat, bijvoor
beeld bij metingen aan transistorschakelingen. In dit geval is het voldoende
de batterij weg te nemen en de toonge
nerator er voor in de plaats te zetten. De
sinuscurve die we nu zien (wanneer de
tijdbasis goed is ingesteld) neemt meer
dan de helft van het beeldscherm in
beslag! Hoe is dat mogelijk?

»

Afb. 40.
Het heeft gewoon met de sinusvorm
van de wisselspanning te maken. We
zijn er heimaal aan gewend met de ef-

fectieve waarde van wisselspanningen
en -stromen te werken. Deze effectieve
waarde komt overeen met de waarde
van een gelijkstroom die evenveel
warmte ontwikkelt. De wisselstroom
verandert echter telkens van waarde
tussen nul en de positieve topwaarde
en nul en de negatieve topwaarde. En
de oscilloscoop laat ons dat proces zien,
zodat er onherroepelijk topwaarden op
het scherm verschijnen.
Meten we nu de afstand tussen de nul
lijn en de topwaarde, dan vinden we
een waarde die 1,4 keer zo groot is als
de effectieve waarde (meer precies: V2
keer zo groot), en van top tot top vinden
we een 2,83 keer zo grote waarde
(2 x V2 zo groot om precies te zijn).

»•

\

i
771
T

gen worden zichtbaar gemaakt. Het is
meestal zelfs mogelijk een microfoon
aan te sluiten en zelf na te gaan hoe
moeilijk het is een zuivere sinustoon te
fluiten.
Hoe gaat het nu met blokspanningen in
z'n werk? Nu moeten we niet onmiddel
lijk antwoorden, maar eerst even na
denken. In de eerste plaats gaan we
voor de eenvoud van blokspanningen
met een puls-pauzeverhouding van een
half uit. Deze blokspanningen gedragen
zich bijna als gelijkspanningen, ze du
ren echter maar de halve periode. Daar
door geven ze ook maar de helft van het
warmtevermogen af t.o.v. een even
grote gelijkspanning (we gaan van even
grote belastingsweerstanden uit). Ver
dubbelen we de spanning, dan wordt
ook de stroom twee keer zo groot. Het
warmtevermogen wordt daardoor vier
keer zo groot. We wilden echter een
twee keer zo groot warmtevermogen,
zodat we moeten besluiten de spanning
V2 keer zo groot te maken (afb. 42).

Afb. 41.
Om geen misverstanden te laten ont
staan geven we de spanningen aan in
Vot (van nul tot top gemeten en V„
(van top tot top gemeten). Omdat de
top-top-waarde bijna drie keer zo groot
is als de effectieve waarde, kunnen zelfs
op oscilloscopen met een lage gevoe
ligheid nog zeer kleine wisselspannin-

Afb. 42.

We hebben nu een V2 keer zo grote
spanning en dus ook een V2 keer zo
grote stroom, hetgeen in een V2 x y/2
ofwel 2 keer zo groot warmtevermogen
resulteert.
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Via een omweg zijn we daarmee toch
op stromen terecht gekomen. Hoe kun
nen we deze meten, wanneer de oscilloscoop alleen op spanningen rea
geert? O ja, natuurlijk! Hetzelfde pro
bleem hebben we al eens bij de multimeter ontmoet. We sturen de stroom
gewoon door een weerstand en ver
volgens meten we de spanning over die
weerstand. En omdat oscilloscopen
doorgaans zeer gevoelig zijn, kunnen
we met zeer kleine weerstanden vol
staan die de meetschakeling nauwelijks
beïnvloeden.
9.3 Gelijkspanningsmetingen
Over dit onderwerp is eigenlijk alles al
gezegd toen we de ijking met de batterij
bespraken. We herhalen het nog een
keer: we mogen nooit vergeten op ge
lijkspanningsmetingen om te schakelen
en de nullijn vastte leggen. Wanneer de
oscilloscoop reeds is geijkt kunnen we
uit de richting en de grootte van de
spanningssprong op het beeldscherm
afleiden wat de polariteit en de grootte
van de te meten spanning is. Deze me
ting is tamelijk verliesvrij doordat de
meeste oscilloscopen een zeer grote
ingangsweerstand hebben (0,5...2 MH).
Door de parallax in de aflezing mogen
we echter niet op een grote nauwkeu
righeid rekenen. Versterker-spanningsmeters verdienen in dat opzicht dus de
voorkeur, hebben we daarentegen ook
met een wisselspanning te maken, dan
heeft de oscilloscoop het voordeel dat
we precies zien wat er gebeurt.
9.4 Verdere metingen met de oscil
loscoop
Vaak wordt overwogen de oscilloscoop
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voor de nulaanwijzing in brugschakelingen te gebruiken. Door zijn hoge ge
voeligheid is de oscilloscoop daar best
voor geschikt. Niettemin zijn versterkervoltmeters beter, omdat we het mini
mum in de aanwijzing daar nauwkeuri
ger op kunnen aflezen.
We willen er verder nadrukkelijk tegen
waarschuwen de oscilloscoop voor de
minimumaanwijzing in de vervormingsfactor-meetbrug te gebruiken.
Doordat de bovengolven die op de uit
gang van de meetbrug staan zeer ver
schillende vormen kunnen hebben,
klopt het minimum dat de oscilloscoop
aanwijst niet met het minimum dat we
met een spanningsmeter vinden!
Met een geijkte toongenerator en een
oscilloscoop kunnen we wel heel goed
frequenties meten. Omdat de te meten
frequentie met die van de toongenera
tor wordt vergeleken, is de meting net
zo nauwkeurig als de toongenerator die
we gebruiken.
Het meetprincipe is heel eenvoudig. De
te meten frequentie wordt zoals op afb.
43 op de Y-ingang (meetingang) van de
oscilloscoop gezet. De spanning van de
toongenerator zetten we op de X-ingang. Daarvoor moet de tijdbasis na
tuurlijk zijn uitgeschakeld en zijn ver
vangen door een versterker voor de
vergelijkingsfrequentie. Deze verster
ker is een onderdeel van het tijdafbuigingsgedeelte van de oscilloscoop,
maar is meestal wel minder gevoelig
dan de Y-versterker.
Worden de gevoeligheden van beide
ingangen op dezelfde waarde gezet,
dan zal er een vierkantje op het beeld
scherm verschijnen. Wanneer we de
frequentie van de vergelijkingsgenerator nu langzaam veranderen dan zal een

te meten frequentie

o

o

o

■o

oscilloscoop

vergelijkingsfrequentie

Afb. 43. Frequentievergelijking met Lissajous-figuren.
grote hoeveelheid van curvevormen op
het scherm verschijnen, o.a. die van
afb. 44. Zodra er nog slechts een cirkel
wordt beschreven, zijn de beide fre
quenties aan elkaar gelijk. Toch zullen
de frequentie en de fase van de span
ningen zelfs bij de meest voorzichtige
instelling nooit helemaal aan elkaar ge
lijk zijn; de curven blijven daardoor
steeds in beweging. De nauwkeurig
heid van de meting heeft daar echter
niet onder te lijden.
Vaak is het noodzakelijk twee processen
met elkaar te vergelijken die op de een
of andere manier in de tijd met elkaar
in verband staan. De meest elegante
manier is het gebruik maken van een
dubbelstraal-oscilloscoop. De oscilloscoopbuis van zo'n toestel heeft twee
straalsystemen die onafhankelijk van
elkaar werken. Omdat in zo'n oscil
loscoop alles behalve detijdbasis dub

bel is uitgevoerd, kunnen er niet alleen
twee beelden tegelijk mee worden ge
schreven, maar kunnen deze beelden
ook afzonderlijk worden verschoven en
over elkaar worden gelegd. Elke afwij
king van het ene beeld t.o.v. het andere
kunnen we daardoor gemakkelijk con
stateren. Faseverschillen, die voor de
beginneling in de elektronica vaak
moeilijk zijn te begrijpen, kunnen op die
manier worden zichtbaar gemaakt en
gemeten.
Toch kan het ook eenvoudiger. Twee
tegelijkertijd verlopende, periodieke
processen kunnen ook sequentieel (na
elkaar) op het beeldscherm worden ge
bracht. Er wordt dan zo vaak van het ene
naar het andere proces overgescha
keld, dat het oog die wisseling niet meer
kan volgen. Een enkelstraaloscilloscoop is dan voldoende. Een aparte
schakeling, de zogenoemde chopper,

Afb. 44. Gevormde beeld bij ge
hele frequentieverhoudingen; (a)
groter dan 7, (b) kleiner dan 7.
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zorgt voor de beeldwisseling. Omdat
zo'n schakeling tamelijk goedkoop en
eenvoudig is te bouwen, hebben we in
het aanhangsel (hoofdstuk 10.5) een
bouwhandleiding opgenomen.
Een andere (eenvoudige) toepassing
van de oscilloscoop wordt vooral door
kortegolfamateurs dankbaar benut.
Grote meetspanningen kunnen recht
streeks op de afbuigplaat van de oscilloscoopbuis worden aangesloten. Om
dat de bovenste grensfrequentie van el
ke oscilloscoop door de meetversterker
wordt bepaald, bereiken we hiermee
een aanzienlijke uitbreiding van hetfrequentiegebied dat we kunnen gebrui
ken. Deze uitbreiding kan wel tot in het
decimetergolfgebied lopen.
Met deze methode kunnen we alleen
amplitudegemoduleerde golven van
amateurzenders zichtbaar maken, om
dat de tijdbasis van de oscilloscoop
natuurlijk ook een zekere grensfrequen
tie heeft.
Van sommige oscilloscopen kan ook
nog de helderheid van de elektronenstraal worden gestuurd. Door de hel
derheid met een bloksignaal te module
ren kunnen we tijdmarkeringen in het
afgebeelde beeld aanbrengen. Natuur
lijk is dat maar een voorbeeld.
9.5 Meten met de blokgenerator
Wanneer we een LF-versterker eens aan

een snelle test willen onderwerpen, dan
kunnen we de meting van de frequentiekarakteristiek en ook nog enkele an
dere metingen achterwege laten mits
we een blokgenerator en een oscil
loscoop hebben. Met deze beide meet
apparaten kunnen we de frequentiekarakteristieken van versterkers vrij snel
aan het licht brengen. Een grote nauw
keurigheid kunnen we echter niet ga
randeren. Bovendien kunnen we met
deze meting nog vaststellen of er in de
versterker inductiviteiten zitten, die een
zekere overslingering van een bloksig
naal veroorzaken.
Op afb. 45 zien we de meetopstelling.
We moeten er weer op letten dat de
versterker met zijn gebruikelijke belastingsweerstand wordt afgesloten.
Wanneer we een versterkeringang met
een ingangstransformator hebben,
moet de vervangingsweerstand van de
bijbehorende signaalbron in de schake
ling worden opgenomen. Dit is bij de
metingen van ingangswaarden en frequentiekarakteristieken beschreven. De
uitgangsspanning van de versterker
mag geen vervormingen vertonen. Het
is het gemakkelijkst om het (ook bij
blokspanningen) zichtbare begin van
de vervorming op te zoeken en ver
volgens de ingangsspanning een factor
10 (20 dB) terug te schroeven. Dit komt,
zoals we weten, ook met de aanbevolen
ingangsspanningswaarde van de fre-
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blokgenerator
oscilloscoop
versterker
Afb. 45. Testen van de versterker met een blokgenerator en een oscilloscoop.
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quentiekarakteristiekmeting overeen.
Allereerst gaan we met 1 kHz meten; la
ter komen nog allerlei andere frequen
ties aan de beurt. Op afb. 46 kunnen we
zien hoe we uit de plaatjes op het beeld
scherm kunnen afleiden wat de grens-

n_n_r
W
onderste
grensfrequentie

bovenste
grensfrequentie

JW ARj
drievoudige waarde
van de onderste
grensfrequentie

een derde van
de bovenste
grensfrequentie

zes maal de onderste
grensfrequentie

een zesde van
de bovenste
grensfrequentie

nru iw

Afb. 46. Zo kunnen we de grensfrequenties
uit de gevormde beelden herkennen ...

frequenties zijn. Op afb. 47 zien we een
uitslingering die door een transforma
tor of een kleine spoel wordt veroor
zaakt. De uitslingeringen aan de linker
kant kunnen ook van de blokgenerator
afkomstig zijn. In twijfelgevallen con
troleren we eerst de blokgenerator op
uitslingeringen voordat we conclusies

Afb. 47. ... en zo het uitslingeren.
uit de plaatjes op het beeldscherm gaan
trekken.
Elke afbuiging van de flank van de blok
duidt op verlies in het hoge frequentiegebied. Verlies van lage frequenties
wordt gekenmerkt door een afglijden
van het 'dak' van de blokspanning. Dit
kunnen we ook nog zichtbaar maken
door de klankregelaar van de versterker
uit de middenpositie naar hoog resp.
naar laag te draaien.
Wat er gebeurt wanneer zowel de hoge
als de lage tonen omhoog worden ge
draaid, is de moeite van het proberen
waard. Doe het eens!
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10 Meetapparaten om zelf te
bouwen
Zoals we hebben gezien, is meten
eigenlijk het vergelijken van een on
bekende met een bekende grootheid
Nu voelen de meesten zich enigszins
onbehaaglijk wanneer ze met het on
bekende worden geconfronteerd, lief
hebbers van detective-verhalen natuur
lijk uitgezonderd. En dat is jammer,
want onbekende zaken zijn er genoeg in
de elektrotechniek. Het is dan ook zaak
om voor vergelijkingsgrootheden te
zorgen, en daar hebben we geijkte
meetapparaten voor nodig. Daarbij
blijft natuurlijk wel altijd de vraag met
welke nauwkeurigheid dit gebeurt.
De aanwijsnauwkeurigheid van meet
apparaten (dat is een eigenschap van
de meter; deze eigenschap mag nooit
met de meetnauwkeurigheid worden
verwisseld, waarin immers het meetobject en de meetopstelling ook een rol
spelen) hangt o.a. van de prijs en de
ouderdom van het apparaat af. Dit is
een belangrijke reden waarom veel
elektronica-hobbyisten hun meetappa
raten liever zelf bouwen. Maar hoe zit
het in dat geval met de nauwkeurig
heid? Wel, dat is afhankelijk van de
toleranties in de afzonderlijke onderde
len en van de ijknauwkeurigheid. En
daar wringt de schoen menigmaal! We
kunnen ons maar het beste houden aan
de stelregel dat het goedkoper is om
voor de ijking een eersteklas meter te
lenen dan een derdeklas meter te ko
pen. Maar we mogen natuurlijk ook niet
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verzwijgen dat er bij de ijking geen
grotere nauwkeurigheid kan worden
bereikt dan het vergelijkingsapparaat
toestaat. Geen nood echter; we hebben
al veel eerder opgemerkt dat een meet
nauwkeurigheid die maar net voldoet
altijd nog honderd maal beter is dan
volledig in het duister te tasten. Boven
dien wordt het ons vaak gemakkelijk ge
maakt doordat de gemeten waarden al
leen onderling worden vergeleken. De
absolute nauwkeurigheid speelt in dat
geval nauwelijks een rol.
Opgewekt aan het werk dus maar! De
meeste van de meetapparaten die in het
volgende aan de orde komen, hebben
al in ELO gestaan. We nemen ze hier
met toestemming van de redactie over.
10.1 RC-generator
Na de multi- of universeelmeter, waar
van het nauwelijks de moeite loont er
een zelf te bouwen, is de toongenerator
het belangrijkste meetapparaat voor de
elektronica-hobbyist. Hoe belangrijk de
generator wel is, wordt misschien het
beste uitgedrukt in het voorwoord bij de
bouwhandleiding in ELO, die we hier
letterlijk overnemen:
'Er was eens een enthousiaste Hi-Fihobbyist die een uitgebreide demon
stratie van zijn geluidsinstallatie gaf.
M.b.v. sinustonen mat hij de frequentiekarakteristiek, het uitgangsvermogen en de vervormingsfactor. Hij glom

van trots, tot een van de toehoorders
vroeg hoe de muziek nu eigenlijk uitzijn
installatie klonk. Verontwaardigd ant
woordde onze hobbyist: "Wie wil er nu
in 's hemelsnaam zo'n installatie met
doodordinaire muziek ontwijden?" We
willen maar zeggen: een sinusgenera
tor is een onontbeerlijk hulpmiddel bij
het bouwen en testen van LF-versterkers. Met het hieronder beschreven,
hoogwaardige apparaat dat gemakke
lijk zelf gebouwd kan worden, kunnen
alle belangrijke metingen worden uit
gevoerd. Hij is ook niet kapot te krijgen
want de eindtrap is kortsluitvast. Omdat
er discrete onderdelen zijn gebruikt,
dus geen geïntegreerde schakelingen,
is de werkwijze van de generator ook
gemakkelijk te begrijpen.'
Hieraan moeten nu alleen nog wat
feitjes worden toegevoegd. Deze ook
voor Hi-Fi-metingen geschikte toongenerator is een zogenoemde RC-generator. Dat betekent dat de opgewekte fre
quentie van een aantal weerstanden en
condensatoren afhankelijk is.

Afb. 48. Deze sinusgenerator is ook geschikt
voor metingen aan Hi-Fi-installaties.
De principeschakeling van de hier ge
bruikte brug van Wien zien we op afb.
49. Deze brug is niet in de onvolprezen
stad aan de Donau doch door de Duitse

>

Uu

Afb. 49. Principe van een RC-generator ge
schakeld als brug van Wien.
fysicus Max Karl Werner Wien
(1866-1938) uitgevonden. De eis waar
het om draait, is dat er over de takken
van de brug spanningen van dezelfde
fase staan. Door de frequentieafhankelijkheid van de RC-schakelingen is dat
alleen mogelijk bij die frequentie waar
voor de capacitieve weerstand gelijk is
aan de ohmse weerstand. De generator
oscilleert op die frequentie. Om die fre
quentie te kunnen variëren worden
voor de weerstanden van de RC-scha
kelingen,
tandem-instelweerstanden
gebruikt; de condensatoren zijn zo uit
gevoerd dat ze in decaden kunnen wor
den omgeschakeld. Op deze manier
verwezenlijken we een instelbereik van
10 Hz...1 MHz.
Op afb. 50 kunnen we zien dat vaste
weerstanden het instelbereik aanzien
lijk zouden verkleinen. Trimcondensatoren stellen ons in staat de invloed van
parasitaire capaciteiten weg te regelen.
De drie transistoren die achter de brug
van Wien staan, zijn galvanisch (recht
streeks) gekoppeld. Dit is gedaan om te
kunnen garanderen dat de versterking
binnen een breed gebied onafhankelijk
van de frequentie is. De versterker heeft
ook nog een signaalafhankelijke tegenkoppeling zodat de toongenerator een
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uiterst vervormingsarme
uitgangsspanning afgeeft. De uitgangsspanning
wordt in de split-loadschakeling van de
collector van T3 afgenomen, en de
tegenkoppelspanning komt van de
emitter van T5. Door deze maatregel
heeft ook een variërende belasting
geen invloed op de frequentie.
Het lampje in het tegenkoppelcircuit
(6V, 50 mA; bijvoorbeeld Philips nr.
7121 D IMP) functioneert als NTC-weerstand (een weerstand waarvan de
weerstandswaarde afneemt bij toene
mende temperatuur). Een groter wor
dende signaalamplitude aan de uitgang
van T3 vergroot de weerstand van het
lampje en daarmee dus ook de tegenkoppeling van de brug-versterker zodat
het uitgangssignaal kleiner zal worden.
Dit proces werkt natuurlijk ook om
gekeerd. De precieze grootte van de
versterking (en daarmee ook de grootte
van de uitgangsspanning en de vervor
ming) wordt met PI ingesteld.
Een bijzonderheid van deze toongene-

rator is de kortsluitvaste eindtrap die
achter de, per decade instelbare, uïtgangsspanningsdeler is geplaatst. De
tandempotentiometer
2*10kft lin.

trimmer

\

100 kQ

Tl

X-—X
+ 5°/o

-5%

afwijking van de gewenste waarde
Afb. 52. Door het parallel schakelen van
trimpotmeter kunnen onderlinge afwijkin
gen van twee weerstanden van een tandempotmeter worden weggeregeld.

Afb. 51. Deze frequentieschaal voor
de RC-generator kan rechtstreeks
worden overgenomen.
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eindtrap is zo gedimensioneerd, dat bij
een kortsluiting van de uitgang de vol
ledige stroom door de ruim bemeten
beschermingsweerstand R13 en door
T4 loopt. Met P2 kunnen we de uitgangsspanning continu verzwakken.
R14 polariseert alleen de uitgangskoppelcondensator C4.
De nauwkeurigheid van de schaalijking
(afb. 51) hangt vooral van de condensa
toren C6 en C7 af. Bij het uitzoeken en
het plaatsen van de condensatoren is
de in hoofdstuk 10.4 beschreven RLCKIF 14-12

220 V—

o

6
Ë

meetbrug een welkome hulp. Het is het
beste om de condensatoren recht
streeks op de bereikomschakelaar te
solderen, en P8...R12 en C5 rechtstreeks
op de uitgangsspanningsomschakelaar.
Tandempotentiometers hebben niet al
tijd dezelfde waarden. Deze ongelijk
heid kan echter worden gecompen
seerd door parallel aan de grootste potmeter een trimmer te plaatsen, zie afb.
52. Met een weerstandsmeter kunnen
de twee potmeters op dezelfde waarde

B 35 C1500

7824
+ C1
T 2200jiF
40V

■0+24V

+

C2
T 1000/iF
25V

■o 0

Afb. 53. Netvoeding voor de voeding van de RC-generator.

Afb. 54. Frequentiekarakteristiek van de RC-generator bij een belasting van 7 kCl

2X1107
-ÜxJtjcLlfaJi
TRANSFORMATOR
BV222-1-01251
KLF14 VA

Afb. 55. Zo ziet de HC-generator er in de praktijk uit.
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Afb. 58. Plaatsing van de onderdelen van de universele netvoeding ...

worden ingesteld. Daarbij komt het
natuurlijk meer op de relatieve dan op
de absolute nauwkeurigheid aan.
P2 is een draadpotmeter die tot 2 W kan
worden belast. De vermogensweerstanden moeten de warmte ongehin
derd kunnen uitstralen, net zoals het
koellichaam van de transistoren.
Als voeding kunnen we de 24 V-netvoeding van ELO gebruiken, waarin de
spanningsregelaar SG 7824 K (afb. 53)
is toegepast.
Voor het instellen van het niveau van de
toongenerator hebben we een versterker-spanningsmeter nodig, bijvoor
beeld de meter van hoofdstuk 10.2 in dit
86
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Stuklijst voor de RC-generator
1
2
1
1
1
1
1
2
4
1
1

printplaatje ELO-56 (ELO, postbus 23,
Deventer)
transistoren BCY 59B, BC 414B, BC 171
transistor 2N 1613, BC 340/10, 2N 2219
transistor 2N 3054
lampje 6 V/0,3 W
trimpotentiometer 100 Cl, 1/10 W
trimpotentiometer 100 kH, 1/10 W
keramische trimmers 50 pF
Elco's 2200 /xF/25 V
Elco 2200 /xF/10 V
condensator 1 nF

kunststoffen of keramische condensatoren
met een tolerantie van ^ 10%
2
100 pF

m

®

ELO 56
E

A 220 V ~

A

(A>

A/b. 59. ... en weer het bijbehorende printplaatje.

2
2
2

2

1500 pF
15 000 pF
150 000 pF
1,5 fiF

weerstanden 1/10 W
2 100 n
1 200 n
1 270 n
1 330 n
1 390 n
2 910 n

2
1
1
1
1

1 kn
1,8 kn
5,1 kn
10 kn
12 kn

weerstanden 1/2 W
1 680 fl
1 1.3 kn
1 weerstand 8 O...10 n/2 W of meer
1 potentiometer 100 n/2,5 W
Voor de netvoeding
1 printplaatje ELO 55 (ELO, postbus 23,
Deventer)
1 transformator 24 V ca. 0,5 A
1 gelijkrichtbrug B35C1500
1 spanningsregelaar SG 7824 k
1 elektrolytische condensator 2200/aF,
40 V
1 elektrolytische condensator 1000 /xF.
25 V
1 koellichaam voor de SG 7824 k
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boek. P1 van de RC-generator zetten we
in de middenpositie; P2 draaien we
voluit en P3 stellen we in op 1 kHz. Nu
kunnen we met P2 de uitgangsspanning op precies 2 V brengen. Wanneer
P3 volgens de methode van afb. 52
is ingesteld, blijft de uitgangsspanning
in alle bereiken met een nauwkeurig
heid van ± 1 dB (ongeveer 10%) con
stant (afb. 54). Vanwege de trage regelconstante heeft de toongenerator na
elke nieuwe frequentie-instelling een
paar seconden nodig om het oude uit
gangsniveau weer te bereiken.
In het bovenste bereik moeten C8 en C9
zo worden ingesteld dat we bij 1 MHz
een maximale amplitude krijgen. De
exacte hoogte van deze frequentie kan
met een middengolfradio of beter nog
met een frequentieteller worden inge
steld.
10.2 LF-millivoltmeter

\

Zelf een LF-millivoltmeter bouwen is
beslist gemakkelijker dan het op het
eerste gezicht lijkt. De belangrijkste
onderdelen schaffen we kant en klaar
aan: IC's, metertje en printplaat. ELOservice kan het printplaatje leveren, de
andere onderdelen moeten we gewoon
in de winkel kopen. Bij het bestellen van
onderdelen kan de stuklijst die aan het
eind van dit hoofdstuk is opgenomen
een belangrijk hulpmiddel zijn.
Hoe de meter feitelijk werkt, werd al in
hoofdstuk 5 uitgelegd. We zullen ons nu
dus tot het schema van de meter wen
den (afb. 61). Helemaal links in het
schema zien we de gebruikelijke spanningsdeler, hier met instelmogelijkhe
den van een decade (een tiental) uitge
voerd. R6 en de daarbij behorende
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antiparallelle dioden verhinderen dat
de daarop aangesloten operationele
versterker wordt overstuurd. Achter de
ze operationele versterker komt een
tweede die op dezelfde wijze is inge
steld. De twee dioden in de terugkoppeltak zorgen voor een symmetrische
belasting van de Op-Amp's. De metR19
instelbare tegenkoppeling elimineert
onder meer de invloed van de diode
karakteristiek op de uitkomst van de
meting. Er staat dus een door R20 en
C10 afgevlakte gelijkspanning op de in
gang van de derde operationele ver
sterker.
Deze Op-Amp is zelfcompenserend. De
schakeling van deze Op-Amp is zo uit
gekiend dat vrijwel elk metertje kan
worden aangesloten. De waarde van
R26 wordt zo gekozen dat de meter bij
een spanning van 10 V helemaal uit
slaat. De meter mag niet meer dan
10 mA stroom opnemen. Bij de keuze
van de metergevoeligheid geldt als be
perking dat we geen hooggevoelig type
mogen nemen. Hoe groot R26 moet
worden kunnen we ook zonder bereke
ning bepalen. Via een instelweerstand
van 50...500 kü sluiten we de meter op
een nieuwe 9 V-batterij aan. Voor korte
tijd geeft zo'n batterij precies 10 V af,
zodat de voorschakelweerstand alleen
maar zodanig behoeft te worden in
gesteld dat de meter helemaal uitslaat.
Vervolgens meten we de instelweer
stand met een weerstandsmeter en
daarmee vinden we precies de goede
waarde voor R26. Deze methode is
nauwkeurig genoeg omdat in de prak
tijk toch altijd de meest nabij liggende,
verkrijgbare waarde voor een weer
stand gekozen wordt. De fout wordt dan

£
7

CM

£

Of

CtL

so 2

u.

LJ+
—Om

Vi
c

ga

+

SMSsz
W—I

2?C

ï>m

g
cn
o: co
cm

-W-H

G

g§

QC .—

cc

s

■^1—I

<Ü

G

&
^2°

cn

i

G 2-

G

O

S=

£
u.

i*

<—y-

ie 2

*J.+

C!

QC CO

<->

o.
cn
cn

—1

G

'-J>/T
/

*“ oOU ^T

—G

"O

CC LP

c

§

5 ü.
s

“»
ir»

2

OM

St§

O)

g

•S

CM

s
p?

q>

-c

CO

8

OM

c:

cn

i^R +V
< )o

sf °

^2

asto.

«J
^Ou.

Q)

G

^

2

£

CO

as in

co

G<C
as -*r
-C=>
nXD

«

s-L «•

'

CL.

sTl

Ll_

G=r g

S\
G

s

/I

3

“V§

■O

2

cn
VT

co£

E

>

g

cö

ai

o

c

--

a.

&

g

“ 3:

<9*fc__|

1

■O

g

1

i

JC

«—I

u

co
*”* £■ c

s
®
C'J
f0

SS

>

ë

O<U

■O

O

co

c

^1-----1

5
z
cn
<1)

roG
CC JC

o ^
Q£ JJJ

C9

■O

%

co C

>

>

<0

po

CC

CC -J--

>

CD

cnr- +V>

G

"O

Tn

2

2
cn
Si
5
o

11

-5

»

£

ëra

8
cc

cc

':

^

Afb. 60. Dit is de ELO LF-millivoltmeter.
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Afb. 63. Printje en ...
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/U- J

Afb. 64. ... plaatsing van de onderdelen
daarop.

Afb. 62. Het printje in de praktijk.
naderhand bij de ijkïng met R19 weg
geregeld.
Vergelijken we het printje en de lay-out
voor de onderdelen (afb. 63 en 64) dan
valt ons op dat er geen gaatjes voor de
spanningsdelerweerstanden zijn geboord. Vanwege het instralingsgevaar
behoren deze weerstanden dan ook
rechtstreeks op de bereikomschakelaar
te worden gesoldeerd. Om dezelfde re-

den zijn de onderdelen tamelijk dicht op
elkaar op het printje geplaatst.
Nu ontbreekt alleen de voeding nog.
Deze bestaat uit een dubbele netvoeding (afb. 65) waarvan de onderdelen
op de lijst aan het eind van dit hoofdstuk
staan opgesomd. In plaats van deze
voeding kunnen we natuurlijk ook batterijen gebruiken (2 x 12...15 V). Elke
stroomtak neemt ongeveer 15 mA op.
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Binnen het belangrijke LF-gebied van
20 Hz...40 kHz blijft de frequentiekarakteristiek van de meter binnen de 0,5 dB.
Aan het eind van het bereik komt dit
(toevallig) met een 5% kleinere aanwijzing overeen. De ingangsweerstand
van de LF-versterker-spanningsmeter
bedraagt 1 MH; alleen in het 10 mV-bereik neemt deze weerstand tot onges

Tr

TBA 625 B

1N 4148

3J %v

1N4148
15V~
50 mA

S

1

220 jiF

15V_
50mA
220 V~
50 Hz
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2

o+12V
+=L IjüF
15V

3

TBA 625 B
220 |iF
25V

TBA 625
(van onderen)
uitgang

|0V

I O
I
1

2

+ i 1jiF
15V

3

-o-12V
Afb. 65. Mogelijke eenvoudige netvoeding.

Stuklijst voor de millivoltmeter
1
printplaatje ELO 48 (ELO, postbus 23,
Deventer)
2 IC SN 72709
1 IC SN 72741
6 diodes 1N 4148, 1N 4446, BAY 443
2 cermet-trimmers 1 kn
weerstanden 1/10 W
1 330 kn
1 100 kn
4 56 kn
2 18 kn
1 15 kn
1 12 kn
1 4,7 kn
2 3,9 kn
2 1,5 kn
1 820 n
2 47 n
1 R26 zie tekst
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veer 250 kn af.
Omdat we ook werkelijk willen weten
wat we meten, moet de meter worden
geijkt. Daartoe wordt de bereikomschakelaar allereerst op 10 V ingesteld en
wordt de meetingang kortgesloten. De
wijzer wordt nu m.b.v. R22 op het nulstreepje gezet. Vervolgens heffen we de
kortsluiting weer op. Van een nettrans-

metaalfilmweerstanden, tolerantie 1%
i 1 Mn
1 100 kn
1 15 kn
1 10 kn
1 1,2 kn
condensatoren
1 470 nF
4 100 nF
2 220 pF
2
33 pF
Elco's, 16 V, staand
2 220 fxF (met kleine lekstroom)
3 1 /xF
1
1
1
1

aanwijsinstrumentje, meter, zie tekst
vierstappen keuzeschakelaar
BNC-bus
metalen kastje naar keuze

formator nemen we nu een wisselspan
ning van 8...10 V. Deze spanning zetten
we op onze meter en met een andere,
geijkte meter gaan we na hoe groot de
spanning precies is. Met R19 wordt de
aanwijzing van onze meter nu op exact
dezelfde waarde gezet. De andere be
reiken zijn dan automatisch ook geijkt.
Ofschoon de meetfout van de vergelijkingsmeter natuurlijk invloed op de
ijking heeft, verkrijgen we met deze
methode toch bruikbare meetresulta
ten. We mogen niet vergeten dat ook de
spanningsdelerweerstanden zekere to
leranties hebben. Wanneer we niet tot
deze concessies bereid zijn, zit er niets
anders op dan een kant en klare meter
te kopen. De gewenste nauwkeurigheid
kost dan echter wel veel geld.
10.3 Vervormingsfactor meetbrug
De vervormingsfactor is één maat
(maar wel de belangrijkste) voor de ver
vorming. Preciezer gezegd: voor de
niet-lineaire vervorming. Nu dit begrip
is genoemd, moeten we het natuurlijk
ook verklaren. Wat ons in de LF-techniek steeds weer bezighoudt, is het feit
dat de weergave altijd enigszins van het
origineel afwijkt. We kennen twee van
zulke afwijkingen: ten eerste kunnen de
geluidsterktes van de opgenomen en
weergegeven tonen frequentie-afhankelijk van elkaar afwijken. Het bekend
ste voorbeeld daarvan is het ontbreken
van de 'bassen' en de hoge tonen. Om
dat een lineaire frequentiekarakteristiek
eigenlijk is wat we willen, worden alle
afwijkingen daarvan lineaire afwijkin
gen genoemd. Het gaat hier dus eigen
lijk om een vervorming van de geluid-

sterkte van de verschillende tonen; een
lineaire karakteristiek houdt immers in
dat verschillende tonen die even sterk
zijn opgenomen ook even sterk worden
weergegeven.
Bij de zogenoemde 'niet-lineaire ver
vormingen' ligt het heel anders. Hierbij
is het niet zozeer de geluidsterkte als
wel de toon zelf die is vervormd. Ieder
een die zijn transistorradio wel eens te
hard heeft gezet kent dat. Wat het ding
dan voor geluid produceert is niet meer
om aan te horen. Er is in die situatie
eigenlijk niets anders aan de hand dan
dat aan de grondtonen nog een aantal
boventonen zijn toegevoegd. Deze bo
ventonen zijn harmonisch t.o.v. de
grondtoon, d.w.z.: de frequentie van de
boventonen is een geheel veelvoud van
de frequentie van de grondtoon. Omdat
de boventonen bepalend zijn voor het
klankkarakter van een toon, zijn ze zeer
storend wanneer ze ongewenst optre
den. Ook bij muziekinstrumenten zelf
kan een teveel aan boventonen zeer
storend werken; vooral de trompet wil
daardoor nog wel eens schril gaan klin
ken. Met name in de klassieke muziek
is het dus een eerste vereiste om het
instrument te kunnen bespelen zonder
al te veel boventonen te produceren.
Hoe ontstaat bij elektro-acoustische
overdracht deze niet-lineaire vervor
ming nu? Welnu, deze ontstaat wan
neer er een versterker of een omzetter
(pick-up element of luidspreker bijvoor
beeld) wordt overstuurd. Daarbij zijn er
twee mogelijkheden. Of het signaal is
enkelzijdig óf het signaal is asymme
trisch overstuurd (afb. 66 en 67). Enkelzijdige oversturing ontstaat wanneer
een enkelzijdige eindtrap te ver wordt
uitgestuurd. Symmetrische vervor93

ming krijgen we wanneer een balanseindtrap (andere zijn er nauwelijks
meer) wordt overstuurd. Terwijl enkelzijdige (asymmetrische) vervormingen
voornamelijk even harmonischen ver
oorzaken (tweede, vierde, zesde har
monische enz.), veroorzaken symmetri
sche vervormingen voornamelijk on
even harmonischen.
De vervormingen ontstaan trouwens
niet plotseling. Ze worden langzaam
sterker bij het toenemen van de ge
luidsterkte en bij het begin van de eindtrapoversturing nemen ze zeer snel toe
(afb. 68).
Dit verklaart het feit dat de (nog juist)
toegelaten vervormingsfactor bepa
lend is voor het uitgangsvermogen van
de versterker. Het uitgangsvermogen
wordt dus op de vervormingsfactor
betrokken. Volgens DIN 45 500 - de
Hi-Fi norm - is een vervormingsfactor
van 1% nog net toelaatbaar. De veel
minder strenge norm DIN 45 324 laat
daarentegen een vervormingsfactor
van 10% toe.
Waarop heeft deze opgave in procenten
nu betrekking? Met deze vraag zijn we
al midden in de meting beland. De ver
vormingsfactor kan namelijk praktisch
alleen worden bepaald wanneer we de
grondgolf onderdrukken en uitsluitend
de grootte van de boventonen meten.
Deze worden vervolgens op het uit
gangssignaal betrokken. Dit uitgangs
signaal bevat natuurlijk zowel de
grondgolf als ook de boventonen. Op
deze manier krijgen we de volgende
formule:

Tijdens de meting in de praktijk behoe
ven we gelukkig niet te rekenen. Onze
vervormingsfactor-meetbrug, die ook
nog makkelijk is te bouwen, neemt ons
dit werk uit handen. De toegevoegde
spanningsmeter wijst de vervormings
factor rechtstreeks aan. Deze meter is in
hoofdstuk 10.2 beschreven en kan ook
gemakkelijk zelf worden gebouwd.

Afb. 66. Asymmetrische vervormingen.

Afb. 67. Symmetrische vervormingen.
K

'o
Afb. 68. Voorbij de
oversturingsgrens
neemt de vervorming meer dan evenredig
toe.

vervormingsfactor= \ / som der amplituden van alle harmonischen
som der amplitudekwadraten van
grondgolf en boventonen
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We hebben gezien dat het er bij de me
ting van de vervormingsfactor om gaat
de grondgolf zo goed mogelijk te on
derdrukken, zodat we de amplitude van
de bovengolven kunnen meten. Vroe
ger werd de grondgolf geblokkeerd met
LC-filters; kringen die uit spoelen en
condensatoren
bestonden. Tegen
woordig zijn we er achter dat we veel
beter het dubbel-T-filter kunnen gebrui
ken dat uit RC-schakelingen bestaat. Bij
een goede instelling kunnen we een
demping van de grondgolf van meer
dan 80 dB bereiken. De spanning van de
grondgolf neemt dus tot minder dan
een tienduizendste deel af. Het principeschema van het dubbel-T-filter zien
we in afb. 69.
In de praktijk worden de twee instelweerstanden om beurten net zo lang af
geregeld, tot de uitgangsspanning
maximaal is gedempt en niet meer af
neemt. Dit vereist wat handigheid,

Stuklijst voor de vervormingsfactor meet
brug
kunststoffolie- of keramische condensato
ren
1 100 pF
1 150 pF
1 470 pF
2 820 pF
1 1,5 nF
1 2,2 nF
1 4,7 nF
1 6,8 nF
3 10 nF
1 22 nF
2 0,22 mF
1 0,47 /xF

maar geeft wel een goed eenduidig
resultaat.
Buiten deze instelweerstanden bevat de
meetbrug echter nog een aantal onder
delen. Dit, omdat we de vervormings
factor niet alleen in het midden van het
overdrachtsbereik willen kunnen me
ten, maar ook aan de randen daarvan.
De frequenties 40 Hz, 1 kHz en 12,5 kHz
willen we kunnen instellen. Bovendien
moet de schakeling bij de meest ver-

in

3,3 ka

o

Afb. 69. Dubbel-T-filter.

1

5,6 kQ

2
1
1
1
1
1

10 ka
15 ka
39 ka
100 ka
150 ka
220 ka

potentiometers
1 5 ka/1/10 W
1 10 ka/1/10 W
1 10 ka/1/2 W
1
1
1
1

weerstanden 1/10 W

1

uit

o

1

uitgangsomschakelaar
draaischakelaar met 6x3 contacten
dubbele ingangsbus
uitgangskabel, lengte 270 mm,
100 pF/m, met op de spanningsmeter pas
sende steker
metalen kastje naar keuze
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schillende ingangsspanningen kunnen
werken, waarbij de maximale gevoelig
heid bij nauwelijks 1 Veff ligt. En ten
slotte moet onze versterker-spanningsmeter er ook nog op kunnen worden
aangesloten.
We zullen de verschillende onderdelen
nu op het rijtje af behandelen. In het
schema (afb. 70) komen we allereerst
ingangsspanningsdeler R1 tegen. Daar
mee worden alle spanningen die groter
dan 1,2 V zijn tot ongeveer deze waarde
teruggebracht. R1 bepaalt ook de ingangsweerstand van de meetbrug die
^ 6 kfl is. C1 en C2 vormen samen met
R1 in de meetbereiken 1 kHz en 12,5 kHz
het bromfilter, dat erg belangrijk is om
dat bromspanningen de meting be
hoorlijk kunnen verstoren. Daarom is
het ook aan te raden de te meten span
ning met een oscilloscoop in de gaten
te houden. De belasting- en verbindingscapaciteiten oefenen een zekere
invloed op de meting uit. Daarom moet
de verbindingsleiding uit de spanningsmeter worden gehaald en op de oscil
loscoop worden aangesloten.
R2 bepaalt o.a. de gronddemping van
20 dB van de meetbrug. De uitgangsspanning heeft dus in elk geval nog
maar een waarde die minstens tien keer
zo klein is als de waarde van de ingangsspanning. Dit is de reden waarom
we een gevoelige meter nodig hebben.
De onderdelen C3...C11 en R3...R7 vor
men het dubbel-T-filter voor alle drie de
grondfrequenties. R3 en R5 beperken
daarbij het instelbereik van R4 en R6,
zodat de meetbrug gemakkelijker in te
stellen is.
De capaciteiten tussen de aanvoerleidingen en de onderdelen van de meet
opstelling onderling, zijn bepalend

voor wat nu volgt. De RC-schakelingen
die nu aan de beurt zijn hebben tot taak
de te meten bovengolven te dempen en
wel zodanig dat er voor elke bovengolffrequentie een demping van 20 dB ont
staat. In de praktijk werkt dit tot onge
veer de tiende harmonische. De daar
boven liggende harmonischen hebben
geen noemenswaardige invloed meer
op de uitkomst van de meting. Behalve
R8, R9, R12 en C12...C16 zijn ook de
ingangsweerstand en de ingangscapaciteit van de meter alsmede de capaci
teit van de afgeschermde leiding be
palend voor de werking van deze RCschakelingen. Het is dus niet zonder re
den dat de lengte van deze verbindingskabel precies is voorgeschreven.
Nu blijven alleen nog de weerstanden
R10 en R11 over. Deze vormen een
vaste spanningsdeler waarover vooraf
gaand aan de meting met R1 een span
ning van 30 mV op de spanningsmeter
wordt ingesteld. Nadat S2 vervolgens
op 'meten' is omgeschakeld, en met R4
en R6 de kleinste uitgangsspanning is
ingesteld, geeft de spanningsmeter de
vervormingsfactor rechtstreeks in pro
centen aan! 1 mV komt dan overeen
met een vervormingsfactor van 1%. Te
allen tijde blijft het echter noodzakelijk
om na te gaan of de meting niet door
bromspanningen wordt verstoord! Hoe
nauwkeurig de meting feitelijk is, hangt
ook nog van de meter af. De meeste
versterker-spanningsmeters zijn welis
waar op effectieve waarden geijkt maar
wijzen niettemin topwaarden aan. Het
resultaat van de meting is pas echt be
langrijk wanneer we niet één meting
maar een hele serie metingen doen. We
kunnen de vervormingsfactor bij ver
schillende uitgangsspanningen (of uit97

gangsvermogens) van een versterker
meten en het resultaat net zoals op afb.
68 in een grafiekje zetten. We hebben
dan een overzicht van de vervormingen
bij één frequentie en alle sterkten van
uitsturing.
Buiten de vervormingsfactor om, ont
staat er bij oversturing door intermodulatie ook nog een vermenging van al
lerlei frequenties. Deze vorm van sto
ring kunnen we echter alleen op een
heel omslachtige manier meten. Omdat
de intermodulatie met de vervormings
factor toeneemt zegt de vervormings
factor als richtwaarde meestal wel vol
doende.
10.4 RLC-meetbrug
Het komt elke elektronica-hobbyist
goed van pas wanneer hij onderdelen
kan doormeten alvorens ze in een (wil
lekeurige) schakeling te gebruiken.
Want als de onderdelen eenmaal op het
printje zijn gesoldeerd is het meestal
heel moeilijk om uit te maken welke

Afb. 71. Buitenaanzicht van
mingsfactor-meetbrug.
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de

vervor-

component voor een eventuele fout
verantwoordelijk is.
Bovendien komt het ook wel voor dat er
onderdelen met een foute of helemaal
geen opdruk worden verkocht. Vaak
ook zoekt men ook liever zelf de onder
delen met precies de juiste waarde uit
een hoeveelheid met normale toleran
ties, i.p.v. een hoeveelheid dure precisie-onderdelen te kopen.
Deze redenen pleiten voor de aanschaf
voor een zo nauwkeurig mogelijk meet
apparaat waarmee weerstanden, inductiviteiten en capaciteiten kunnen
worden gemeten. Nog maar enkele jaren geleden was zo'n meetbrug - al
leen meetbruggen komen voor deze
metingen in aanmerking - onbereik
baar voor de amateur. Maar intussen is
er een wereldomvattende markt voor
eenvoudige elektronische meetappara
ten ontstaan; deze worden in groten ge
tale geproduceerd en zijn alleszins be
taalbaar. De hier beschreven BelcoRLC-meetbrug BR-8 (afb. 73) komt uit
het Verre Oosten. De meetbereiken lo
pen van 10 pF...1110/xF, 1ptH...111H,
0,1 n...11,1 MD en voor windingsvervan
1:1/10 000
tot
houdingen
1 : 11 100. De BR-8 werkt met een fre
quentie van 1 kHz en wordt met een ge
wone 9 V-batterij gevoed. De nauwkeu
righeid bedraagt in de meeste bereiken
1%.
Wie deze meetbrug, die door veel elektronica-vakhandelaren en verzendhui
zen wordt aangeboden, gebruikt zal al
snel merken dat grote, verliesvrije inductiviteiten niet eenduidig kunnen
worden gemeten. De ontwerpers van
deze zo praktische en overigens zo ver
bazingwekkend nauwkeurige meet
brug, zagen zich hier voor een dilemma
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geplaatst. Elke meetbrug voor wisselstroomweerstanden heeft namelijk een
instelmogelijkheid nodig waarmee de
verliesweerstand kan worden gecom
penseerd. Bij de meeste condensatoren
is deze verliesweerstand zeer klein,
zodat deze 'balans'-insteller met 2 kn
wel goed is gedimensioneerd om een
gevoelige instelling mogelijk te maken.
Bij het meten van inductiviteiten moet
echter niet de verliesweerstand maar
de verliesgeleiding worden gecompen
seerd. Daarvoor is een balansinsteller
nodig die tot enkele honderden kiloOhm loopt. Daartoe zouden een dub
bele potentiometer en een omschake-

gj

laar nodig zijn geweest. Maar zowel
vanwege de beschikbare ruimte in het
apparaat als om economische redenen
zijn deze achterwege gelaten. De scha
de kan gelukkig vrij gemakkelijk worden
beperkt door de leiding naar de balans
insteller te onderbreken en er een
(geïsoleerde) schakelbus in aan te bren
gen. Deze bus moet zo werken dat de
twee einden van de leiding zijn verbon
den wanneer er geen steker in de bus
zit. Op de steker kunnen we een extra
balansinsteller aansluiten waarvan we
de eindwaarde willekeurig kunnen kie
zen: bijv. 100 kH of 1 MH. Hiermee heb
ben we het probleem opgelost. Op de
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Afb. 73. De Belco-RCL-meetbrug BR-8 (foto Monacor).
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foto's kunnen we zien hoe we de schakelbus het best kunnen inbouwen, ook
zien we hoe de nieuwe leidingloop
moet zijn. In het schema hebben we de
plaats van de onderbreking nog eens
duidelijk aangegeven (afb. 75...77).
In dit boek hebben we al uitgebreid be
schreven hoe de meetbrug werkt en
hoe we er mee moeten meten. Om niet
behoeven terug te bladeren zullen we
er hier nog even in het kort op in gaan.
Het principe van de meetbrug is zeer
eenvoudig (afb. 74): een gevoelige me
ter die tussen twee spanningsdelers is
geplaatst wijst geen stroom aan wan
neer R1 : R3 gelijk is aan R2 : R4. Op de

punten A en B staan dan even grote
spanningen. Al is een meter nog zo ge
voelig: hij slaat pas uit wanneer er van
een spanningsverschil sprake is; voor
het zo ver is loopt er geen stroom! Ver-

Afb. 75. De schakelbus ligt pal naast de
balans-insteller.

Afb. 76. De bedrading wordt op deze wijze
veranderd.

R1
x batterij

A

R2

&

R3(J

B
r;

Afb. 74. Principe van de R-meetbrug.
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vangen we R1 nu door de te meten
weerstand en R2 door een geijkte, in
stelbare weerstand dan zal de meter
(met een centraal nulpunt) naar de ene
of de andere kant uitslaan zolang de
weerstandsverhoudingen niet met el
kaar overeenkomen. Hebben we de
instelweerstand nu zo ingesteld dat de
meter op zijn nulpunt staat, dan is het
evenwicht bereikt en kunnen we op de
schaal van de instelbare weerstand de
gezochte waarde aflezen.
Omdat het er niet op aan komt dat er
door beide spanningsdelers van de
brug gelijke stromen lopen, als de me
ter maar gevoelig genoeg is, kunnen we
door steeds verschillende waarden van
de spanningsdeler te nemen, verschil
lende weerstanden doormeten. De
meetbrug behoeft niet met gelijk
stroom gedreven te worden. Integen
deel, wisselstroom heeft het voordeel
dat we de meetgevoeligheid aanzienlijk
kunnen opvoeren met een eenvoudige
meetversterker. Het grootste voordeel
is echter dat we dan ook wisselstroomweerstanden zoals inductiviteiten en
capaciteiten kunnen meten.
Zoals gebruikelijk, nemen we een meetfrequentie van 1 kHz. In de ELO-RLCmeetbrug wordt deze frequentie met
een RC-generator opgewekt. Via een
transformator komt deze frequentie
zonder al te veel verliezen in de brugschakeling terecht (afb. 77).
De eerste twee meetdecades van de
meetbrug zijn met schakelaars en met
weerstanden met een tolerantie van 1%
opgebouwd. De derde decade is met
een potentiometer uitgevoerd. In de
daaropvolgende drietraps meetverster
ker ligt de gevoeligheidsinstellertussen
de eerste en de tweede trap.

Een diodebrug richt de meetspanning
gelijk. Het ingebouwde metertje heeft
een maximale uitslag van 200 *xA. De
met afnemende lading toenemende in
wendige weerstand van de batterij
wordt met een 100 /xF-elektrolytcondensator kortgesloten. De gemiddelde
batterijbelasting bedraagt 4,5 mA.
10.5 Dubbelkanaal-adaptor voor
enkelstraaloscilloscopen
De werking van veel schakelingen kan
moeilijk worden begrepen omdat er
zich twee processen tegelijk afspelen.
Om toch wat meer aan de weet te ko
men moeten we uitvinden hoe elk van
de processen verloopt. We zouden daar
bijvoorbeeld twee oscilloscopen voor
kunnen gebruiken die elk een bepaald
spanningsverloop zichtbaar maken.
Maar bij die methode is het erg moeilijk
het tijdsverloop van beide spanningen
te vergelijken. We zouden dat alleen
kunnen door beide oscilloscopen op
hetzelfde punt te synchroniseren. Dat
maakt natuurlijk weer een externe syn
chronisatie van beide oscilloscopen
noodzakelijk. Het zou het handigste zijn
een dubbelstraaloscilloscoop te gebrui
ken. Zo'n scoop heeft twee afzonderlij
ke Y-versterkers en een beeldbuis met
twee gescheiden verticale afbuigsystemen. De tijdafbuiging is enkel uitge
voerd en stuurt beide schrijfstralen.
Omdat de geschreven curven in vertica
le richting over elkaar kunnen worden
geschoven, kunnen we de samenhang
in de tijd van de twee processen gemak
kelijk onderzoeken. Dit is vooral erg ge
makkelijk wanneer we de faseverschuiving tussen de twee meetspanningen
willen laten zien. Het nadeel van dub103

Afb. 78. Dit is de dubbelkanaal-adaptor voor enkelstraaloscilloscopen.
belstraaloscilloscopen is dat ze niet erg
goedkoop zijn. Menige hobbyist moet
ze dan ook, met pijn in het hart, in de
winkel laten staan. Maar er is een oplos
sing voorhanden (afb. 78).
De twee curven die we zichtbaar willen
maken, kunnen, als ze tenminste periodisch zijn, namelijk ook na elkaar
worden geschreven. Daartoe hoeft de
ingang van een adaptor slechts zo snel
te worden omgeschakeld dat onze ogen
de snelle wisselingen van het beeld van
de in serie geplaatste oscilloscoop niet
meer kunnen volgen. Het is niet nodig
dat de frequentie van de omschakeling
gelijk is aan de frequentie van de geme
104

ten spanning. Integendeel. De curven
worden slechts als een geheel afgebeeld wanneer steeds verschillende
mootjes van de in stukken gehakte cur
ve worden afgebeeld. Wanneer de
schakelfrequentie en de frequentie van
de te meten spanning toevallig een
veelvoud van elkaar zouden zijn, kun
nen we dat onmiddellijk zien doordat
beide curven dan gestreept op het
scherm verschijnen.
Bovenstaande probleemstelling leidt al
snel tot de technische oplossing: we
hebben alleen een blokgenerator en
een door deze generator gestuurde
schakelaar nodig. De schakelaar zorgt
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er voor dat de meetspanningen afwis
selend op de Y-ingang van de oscilloscoop komen. Als blokgenerator kun
nen we de symmetrische astabiele multivibrator gebruiken. Voor de schake
laar kunnen we dioden gebruiken.
Hechten we echter waarde aan een zo
groot mogelijk frequentiebereik en wil
len we ook de (extra) niet-lineaire ver
vorming zo klein mogelijk houden, dan
moeten we een wat meer uitgebreide
schakeling kiezen.
In de dubbelkanaal-adaptor voor enkelstraaloscilloscopen worden daarom
hoogohmige FET-ingangstrappen ge
kozen en transistoren als schakelaars.
In het belang van een zo klein mogelijke
vervorming zijn de versterkertrappen
sterk(stroom) tegengekoppeld, zodat
de versterking van de adaptor kleiner
dan 1 blijft. De ingangsspanningen kun
nen instelbaar worden verzwakt, zodat
ook hogere meetspanningen kunnen
worden verwerkt. Met een eveneens
instelbare gelijkspanning is het moge
lijk de beide curven op het oscilloscoopscherm over elkaar te leggen. De beeldwisselfrequentie is ongeveer 40 kHz.
Onderdelen van de schakeling
De schakeling van de adaptor (afb. 79)
bestaat uit een multivibrator (T5 en T6)
die afwisselend de twee schakeltransistoren (T3 en T4) 'opent' en 'sluit'. De
schakelfrequentie die door R3, R4 en
C1, C2 wordt bepaald, bedraagt onge
veer 40 kHz. De beide dioden D1 en D2
zorgen voor een exacte blokvorm van
de schakelspanning.
Voor de versterking van de twee signa
len A en B worden universele FET's ge
bruikt. Deze zorgen voor een grote
106

ingangsweerstand.
Wat opmerkingen over de werkwijze:
wanneer T6 net spert, loopt er geen
stroom door R6, de emitter van T4
wordt positief t.o.v. de basis en de
transistor zal geleiden; signaal B komt
dan op de uitgang. Op hetzelfde mo
ment is de situatie in de transistoren T5
en T3 precies omgekeerd. In de volgen
de schakelfase verschijnt signaal A op
de uitgang en is B geblokkeerd.
Om ook bij lage batterijspanningen een
symmetrische uitsturing te krijgen,
wordt er een voorspanning op de gate
van de FET gezet. Met de trimpotmeter
R19 kan de verticale positie van de cur
ven op het beeldscherm worden in
gesteld. Met de positiepotmeter (P2) is
het mogelijk de afgebeelde curven in of
uit elkaar te schuiven. Ook is het moge
lijk de curven in het midden van het
scherm nauwkeurig over elkaar te leg
gen.
Op de afbeeldingen kunnen we zien hoe
de adaptor praktisch in elkaar kan wor
den gezet. Voordat de adaptor kan wor
den gebruikt moet het werkpunt van de
versterker worden ingesteld. Daartoe
wordt, nadat de batterijspanning is in
geschakeld, op beide ingangen een ge
meenschappelijke wisselspanning van
enkele volts gezet. Vervolgens worden
beide curven die op de scoop verschij
nen met de 25 kH-potmeter (P2) op de
gemeenschappelijke middenlijn ge
legd. Vanwege enkele gelijkspanningscomponenten die ook worden overge
dragen, moet de verticale beeldpositie
van de oscilloscoop soms worden bij
gesteld. Nu draaien een of beide ingangsspanningsdelers zo ver op, dat de
curve aan een of aan beide zijden duide
lijk wordt afgesneden. De werkpunt-
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Afb. 80. Printplaatje van de dubbelkanaal-adaptor.
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potmeter wordt daarna zo ingesteld dat
de curve symmetrisch wordt afgesne
den. Daarmee ligt het grootst mogelijke
uitsturingsbereik van de dubbelkanaaladaptor vast.

Stuklijst voor de dubbelkanaal-adaptor
transistoren
2 FET 2N 3819 of BF 245 (Tl, T2)
2 BC 177, BC 307 of BC 212 (T3, T4)
2 SC 107 of BC 107 (T5,T6)
diodes
2 1 N4148, 1 N4446 (D1, D2)
weerstanden 1/10 W

2
7
1
2
2
2
2

500 n
2 kn
2,7 kn
4,7 kn
10 kn
43 kn
82 kn

1

trimpotentiometer 100 kn (op
printplaatje)
draaipotentiometers 100 kn lin.
draaipotentiometer 25 kn lin.

2
1

condensatoren
2 2200 pF
1 150 nF
2 0,47 /xF
2 3.3 aiF
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Boeken over elektronische
meettechniek zijn meestal
slecht toegankelijk voor
hobbyisten.
:
Daarin brengt Winfried
Knobloch nu verandering
met dit vlot geschreven maar
toch serieus bedoelde boek.
Het begint met de
eenvoudige spanning-,
stroom- en
weerstandmetingen en
eindigt met de beschrijving
van een aantal
meetapparaten.
Tussendoor wordt de lezer
vertrouwd gemaakt met de
meting aan LF-versterkers,
spoelen, condensatoren en
halfgeleiders en met het
meten met de oscilloscoop.
Doordat de auteur
regelmatig ingaat op
mogelijke meetfouten, leert
de lezer zijn eigen
meetresultaten kritisch te
beoordelen en de
meetinstrumenten juist te
.
bedienen.
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