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Uitgeverij «De Techniek» — Paleisstraat 76,

ANTWERPEN

VOORWOORD BIJ DEN EERSTEN DRUK.
Het doel van dit boek is, de voornaamste in de praktijk voor
komende radiometingen zooveel mogelijk zonder ingewikkelde
formules of diepgaande theoretische beschouwingen te behan
delen.
Wel wordt van den lezer een zekere technische vakkennis ver
wacht, doch deze hoeft bijgevolg niet uitsluitend op theoretische
wijze verkregen te zijn.
Bovendien is getracht de voor de metingen benoodigde appara
tuur zoo uitvoerig mogelijk te beschrijven en op deze wijze in
een werkelijk bestaande leemte te voorzien.
Hierdoor zal ongetwijfeld niet alleen het inzicht verruimd wor
den, doch tevens een verhoogde belangstelling voor de instru
menten zelf ontstaan.
Juli 1942

J. Luijckx.

VOORWOORD BIJ DEN TWEEDEN DRUK.
Bij het voorbereiden van den tweeden druk is rekening gehou
den met verschillende verzoeken, om varianten van verschillende
instrumenten te beschrijven en hier en daar een theoretische ver
klaring te geven.
De lezers aelieven echter rekening te houden met het feit, dat
iedere fabriek haar apparaten anders tracht te bouwen dan haar
concurrent en dat door deze omstandigheid alleen niet altijd een
ander soort instrument ontstaat.
De hier beschreven aoparaten kunnen door iedereen, die over
vakkennis en materiaal beschikt, aebouwd worden en geven dan
zeer goede resultaten. De moeilijkheid bestaat altijd in het ont
breken van iikmiddelen en om deze reden zijn niet overal waar
den aangegeven.
October 1946

J. Luijckx.
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HOOFDSTUK I.

ELECTRISCHE MEETINSTRUMENTEN.
De electrische meetinstrumenten spelen in de radio-meettechniek een belangrijke rol en het is dan ook met reden, dat op deze
plaats dieper op hun eigenschappen en constructie wordt inge
gaan.
Het is niet overbodig er op te wijzen, dat goede instrumenten
onvermijdelijk duur zijn en dat goedkoope instrumenten den ge
bruiker over het algemeen meer dan het dubbel van hun prijs
aan herstelling, tijdverlies en ergernis kosten.
Tevens wordt de aandacht gevestigd op het feit, dat de opge
geven nauwkeurigheid dikwijls meer als aanbeveling dan als
waarborg dient, en deze vaststelling is bijgevolg een reden te
meer om uitsluitend « kwaliteit» te koopen.
A EIGENSCHAPPEN EN CONSTRUCTIE.
De hierna vermelde opsomming der eischen, waaraan een
meetinstrument moet voldoen, is als maatstaf voor de eigenschap
pen en de constructie te “beschouwen; dit zal uit de nadere toe
lichting blijken.
Een goede meter moet :
a) een duidelijke schaalverdeeling,
b) een meswijzer,
c) een nulstelling en
d) stevige aansluitklemmen bezitten ;
e) stofdicht zijn en
f) ongevoelig voor magnetische velden.
a) De schaalverdeeling moet duidelijk zijn; sommige meterschalen zijn zoo overvuld, dat het onmogelijk is behoorlijk en
snel af te lezen. Directe aflezing, zonder deeling of vermenigvul
diging, is zeer gemakkelijk, doch op dit gebied wordt dikwijls
schromelijk overdreven.
Een spiegelschaal vermindert de afleesfouten en is bijgevolg
aan te bevelen; deze moet dan bij voorkeur uit gepolijst metaal
vervaardigd zijn en niet uit glas, omdat op deze wijze door de
glasdikte nieuwe fouten kunnen ontstaan.
Verder is een zuiver gelijk verdeelde schaal zeer aanlokkelijk,
doch metertechnisch moeilijk uitvoerbaar, tenzij het laboratorium5

toestellen betreft, die dan ook evenredig duurder zijn, zoodat men
de nauwkeurigheid over het algemeen onder voorbehoud moet
aanvaarden. Bij volle wijzeruitslag is de afgelezen waarde juist,
doch «onderweg» bestaan dikwijls verschillen van 5 tot 10%.
Alleen wanneer de schaal werkelijk met de hand geijkt is, kan
aangenomen worden, dat bovengenoemde afwijkingen kleiner
zijn.
In dit verband wordt er op gewezen, dat bij de meeste mc-ters
de aanwijzing aan het begin der schaal minder nauwkeurig is,
omdat het koppel van het draaisysteem daar nog klein is en
bijgevolg gevoelig voor de kleinste tegenstand, welke de wrijvingsweerstand der lagering kan veroorzaken. In sommige ge
vallen is bovendien ook de aanwijzing aan het einde der schaal
minder nauwkeurig, aangezien zich hier de spankracht der spiraalveeren doet gelden.
Resumeerende kan worden aangenomen, dat de aanwijzing
het nauwkeurigste is tusschen 3/5° en 4/5° van de schaalverdeeling.
b) De speerpuntwijzer is zeer geschikt, wanneer de aanwijzing
op grootere afstand zichtbaar moet zijn, zooals dit bij schakelbordinstrumenten het geval is; voor de meettafel, en in het al
gemeen voor nauwkeurige aflezing, is men aangewezen op het
gebruik van de meswijzer omdat deze, vooral in combinatie met
de spiegelschaap de afleesfouten tot een minimum herleidt. De
aflezing moet zoodanig geschieden, dat men met het oog alleen
de scherpe kant van het lemmet ziet en het eigen- en het spiegel
beeld samenvallen wanneer een spiegelschaal aanwezig is. De
afstand tusschen de wijzer en de schaal zal dus zoo klein moge
lijk zijn, omdat daardoor de afleesfoutmogelijkheid verkleind
wordt; om dezelfde redenen wordt voor de spiegelschaal een
metaalstrook met hooggepolijst vernikkeld oppervlak gebruikt,
aangezien bij een stuk spiegel (glas) de glasdikte de foutmogelijkheid vergroot.
Bij laboratoriuminstrumenten wordt de meswijzer meestal ver
vangen door de haarlijnwijzer, welke nog scherpere aflezing mo
gelijk maakt. Het uiteinde
&
Ijl/ van de wijzer wordt daarWS/ rffif/m.,f toe U-vormig gebogen en
l
tusschen de beenen van de
« U » wordt een uiterst dun
ne draad gespannen ; hier
aan wordt dan nog een paFig. 1
pierstrookje verbonden, dat
als reflector den spiegel belicht en op deze wijze de haarlijn nog
duidelijker doet uitkomen.
6

De meest gebruikelijke wijzertypes zijn afgebeeld in figuur 1.
Als de meter uitgeschakeld wordt, moet de wijzer steeds op nul
terugevallen en indien dit niet 'het geval is, dus wanneer de wijzer
nu eens voor en dan eens achter het nulpunt blijft staan, kan men
aannemen, dat er een fout aanwezig is. Deze fout kan optreden
omdat de meter zich niet in de aangegeven stand bevindt, of ook
omdat de lagering zelf niet in orde is.
Gewoonlijk wordt voor een meter opgegeven in welken stand
de ijking verricht is en dit gebeurt, omdat de wijzer een eigengewicht heeft, dat door een tegengewicht uitgebalanceerd is; ge
bruikt men den meter in een anderen stand, dan kunnen gewicht
en tegengewicht niet alleen den normalen nulstand veranderen,
doch ook, en dit vooral bij goedkoopere instrumenten, door hun
gezamelijk gewicht de druk in de lagering en bijgevolg de wrijvingsweerstand veranderen.
Wat de lagerfout betreft, de wijzer is aan een as bevestigd, wel
ke van twee min of meer aangescherpte punten voorzien is, die
in lagerpotjes draaien. Bij goedkoope instrumenten zijn deze pot
jes altijd uit metaal vervaardigd en bij betere meters wordt zeer
dikwijls van saffier of agaat gebruik gemaakt. De fout kan ont
staan door het bot worden der aspunten, het uitslijten der metalen
lagerpotjes, het springen van een steentje en ook nog omdat er
te veel spel in de lagers (gekomen) is. Bij sommige constructies
wordt gebruik gemaakt van veerende lagertjes.
Aangezien de wijzer altijd min of meer in de lagers « hangt »
en het heele draaisysteem zeer licht is, volstaat de minste verhooging der wrijvingsweerstand om een onregelmatige werking
teweeg te brengen.
De wijzer, die de asbeweging vergroot op de schaal weergeeft,
wordt in bedwang gehouden door de spiraalveeren; soms is er
slechts één, in vele gevallen zijn er twee spiraalveeren aanwezig.
Als de wijzer zich in de nulstand bevindt, zijn de spiraalveeren
ontspannen; zoodra de wijzer de nulstand verlaat, spannen zij
zich en geven den wijzer richtkracht. Het ligt voor de hand, dat
beide veeren zoo gelijk mogelijk moeten zijn en dat hun span
krachtstoename grooten invloed heeft op de gelijkmatigheid der
schaalverdeeling.
Bij sommige instrumenten, zooals de draaispoelmeters met permanentmagneet of met electromagneet, dienen de spiraalveeren
eveneens als stroomtoevoerleidingen en hiervoor moeten zij dus
bemeten zijn, aangezien de veerkracht bij verwarming verandert.
De minste beschadiging der veeren veroorzaakt onjuiste aanwij
zing en het is niet aan te raden dergelijke schade zelf te herstellen;
dat kan de zaak op zijn minst genomen slechts verergeren.
7

De wijzer moet na de inschakeling van den meter betrekkelijk
snel en zonder veel heen en weer schommelen de betreffende
waarde aanwijzen ; om dit te bereiken is de wijzer uitgebalan
ceerd en tevens voorzien van een dempings- of reminrichting.
Bij draaispoelinstrumenten ontstaat vanzelf demping, omdat de
draaispoel meestal op een metalen raam gewikkeld is, dat bij
gevolg mede in het magnetisch veld draait. Bij iedere beweging
van de spoel worden in dit raampje wervelstroomen (kortsluitstroomen) opgewekt, welke de bewegingsenergie in warmteenergie omzetten. Als de draaispoel geshunt of kortgesloten is
(zooals bij de inductie-instrumenten), werkt de spoel zelf als
dempingsinrichting.
Indien deze demping onvoldoende is, wordt luchtdemping toe
gepast, zooals dit bij de meeste andere metertypes gebruikelijk is.
Hiertoe wordt de wijzer voorzien van een windvleugel (vaan),
welke zich vrij of in een luchtkamer beweegt (zie fig. 7) en op
deze wijze de schommelingen tegenwerkt.

a) dempingskamer
b) dempingsvleugel
c/e) tegengewicht
f) stelschroef
g) spoeldrager
h) nulstelmeenemer
i) spiraal veer

Een andere uitvoering is deze, waarbij op de wijzeras een aluminiumschijf is aangebracht, welke tusschen twee magneetpolen
draaien kan; dit systeem komt overeen met het bij de draaispoelmeters gebruikte.
c) De nulstellihg dient om de wijzer te kunnen verstellen, wan
neer deze om den een of anderen reden niet op nul komt, b.v. als
het instrument in een anderen stand dan de gebruikelijke ge
plaatst wordt, of als de wijzer door de aanwezigheid van een nulstroom ingesteld moet kunnen worden. De nulstelschroef is ge
woonlijk op de voorzijde van het meterhuis aan gebracht en aan
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de achterzijde van deze schroef bevindt zich een pal, welke tusschen een meenemer grijpt. Deze meenemer is uit isolatiemateriaal
vervaardigd en staat in verbinding met de (voorste) spiraalveer.
Als de pal verdraaid wordt, verschuift de meenemer en dus ook
de spiraalveer, die dan de wijzer bevestigd is en op deze wijze
wordt de wijzer versteld.
Het spreekt vanzelf, dat deze bijstelling slechts zeer gering mag
zijn, omdat anders de richtkracht beïnvloed wordt en dat zij ook
niet gebruiki mag worden om een (door overbelasting van den
meter) kromgeslagen wijzer op nul te brengen. Bij duurdere me
ters werkt de nulstelling dan ook op beide spiraalveeren en wordt
het geheel een ingewikkeld mechanisch systeem. Als de meter
voor inwendig nazicht geopend is geweest, moet er bij het sluiten
op gelet worden, dat de pal wederom in de gleuf van den mee
nemer terechtkomt en dat deze laatste daarbij niet beschadigd
wordt.
d) De aansluitklemmen moeten zwaar genoeg zijn om den to
talen meterstroom te verdragen; dikwijls worden voor ampèremeters klemmen gebruikt, welke nauwelijks voldoende zijn voor
een voltmeter. Bij sommige universeelmeters wordt van contactbussen en stekers gebruik gemaakt voor meetbereiken tot 6 Am
père en hooger. Dit is geheel verkeerd, aangezien door de overgangsweerstand spanningsverlies en verwarming ontstaat, waar
door de op de contactbussen gemonteerde weerstandsspoeltjes
beschadigd worden.
e) Het spreekt vanzelf, dat een meter stofdicht moet zijn, aan
gezien het draaisysteem zoo klein gedimensioneerd is, dat het
kleinste stofdeeltje reeds in staat is het meetwerk te blokkeeren
of onregelmatig te doen werken. Hierdoor ontstaat onjuiste aan
wijzing en soms ook het z.g. plakken van den wijzer. Universeel
meters met aansluitbussen moeten zoodanig uitgevoerd zijn, dat
langs deze openingen geen stof of metaaldeelen kunnen binnen
dringen. Ook het glasvenster moet goed aansluiten en met verf
of vernis aangestreken zijn.
f) De aanwijzing van sommige meters verandert als zij op of
in een ijzeren paneel gemonteerd worden of dicht bij een sterk
magnetisch veld (hetzij van een luidspreker of van een strooien
den transformator of smoorspoel) geplaatst worden. Deze fout
komt niet alleen bij goedkoopere instrumenten voor; zij is bij
draaispoelmeters te wijten aan een slecht sluitend magnetisch
circuit en in de meeste gevallen valt er niet veel anders aan te
doen, dan het instrument op dusdanige wijze te monteeren of op
te stellen, dat men van de fout geen last heeft.
9

B DE VERSCHILLENDE MEETSYSTEMEN.
De hierna vermelde en min of meer uitvoerig beschreven meet
systemen worden niet alle in de radio-meettechniek gebruiki; ook
zijn niet alle bestaande systemen beschreven, omdat sommige
geheel buiten het « electrische » gebied vallen. De bedoeling is
echter het algemeen inzicht zoo ruim mogelijk te maken.
I. DRAAIMAGNEETINSTRUMENTEN.
De naaldgalvanometer is een der oudste instrumenten, welke
gebruikt worden om de aanv/ezigheid van stroom aan te toonen
en dezen stroom te meten. Oorspronkelijk bestond dit metertype
uit een magneetnaald (kompas), welke door
N
een electromagnetisch veld, dat in een spoel
ontstaat als er stroom door gezonden wordt,
uit zijn normale (Noord-Zuid) stand gebracht
wordt. Dit principe is af
J-LU-Uuy
gedeeld in figuur 2.
Het nadeel was, dat
de meter zelf eerst in de
Noord - Zuidstand ge
bracht moest worden
]Z
om den wijzer op nul te
kunnen stellen.
Dit gebrek werd opge
z
heven door twee mag
Fig. 2
Fig. 3
neetnaalden onder el
kaar op te stellen op eenzelfde as en wel zoodanig, dat de polen
tegenovergesteld zijn; hierdoor wordt de invloed van het aardveld opgeheven. De spoel beïnvloedt echter slechts één der
magneetnaalden en hierdoor wordt de gevoeligheid bijzonder
groot. Dit principe is afgebeeld in figuur 3.
Op deze wijze worden meters met een gevoeligheid van 1
microampère per schaaldeel vervaardigd. Door speciale uitvoe
ringen met meerdere magneten, spiegelaflezing op afstand en
bijzondere ophanging der magneten (aan kwartsdraden) slaagt
men er in de gevoeligheid tot 0.001 microampère per schaaldeel
op te voeren. Het nadeel van deze meters is, dat zij zeer ge
voelig zijn voor schokken en veel tijd noodig hebben voordat
de wijzer tot stilstand komt. Het gebruik blijft hierdoor beperkt
tot laboratoria, welke zich dan nog buiten de, aan trillingen
onderhevige, stadscentra bevinden.

rx
zczpïïimmnrnN
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a) hoefmagneet
b) nulstelmeenemer
c) brug
d) poolschoen
e) stelschroef
f)

magnetische shunt

g) weekijzeren kern
h) draaispoel
i) spiraalveer

2. DRAAISPOELINSTRUMENTEN MET PERMANENTMAGNEET.
De draaispoelmeter is het universeele radioinstrument, dat als
basisinstrument voor alle metingen beschouwd kan worden.
De op de foto in fig. 4 getoonde constructie bestaat uit een
staalmagneet met aangebouwde poolschoenen (die magneet kan
evengoed rond zijn en voorzien van uitgeboorde poolschoenen ;
ook kan de magneet uit meerdere vast aan elkaar verbonden
magneetschijven bestaan). Tusschen de poolschoenen bevindt
zich een weekijzeren kern, welke zoodanig aangebracht is, dat
er aan alle zijden een luchtspleet aanwezig is. In deze luchtspleet kan de draaispoel, waaraan de wijzeras en de spiraalveeren bevestigd zijn, vrij draaien. De wijzeras draait in de
lagers, welke aangebracht zijn in twee, op de poolstukken be
vestigde bruggen, welke uit niet magnetisch metaal bestaan.
Normaal kan de draaispoel 90/100° draaien; bij bijzondere uit
voeringen gaat men tot 300°.
De draaispoel wordt meestal op een metalen raam, soms ook
op zichzelf staande, dus zonder steunraam, gewikkeld. De lagerstiften 'zijn ofwel rechtstreeks op de winding vastgekit, ofwel op
of in het steunraam vastgeklonken; bij sommige uitvoeringen
loopt de as door en dan is de weekijzeren kern van een gleuf
voorzien. Het eerste systeem is niet zoo goed, omdat de winding
bij verwarming uitzet en op deze wijze het spel in de lagers
veranderen kan. Het tweede systeem is minder gemakkelijk voor
het aanbrengen van de winding, doch het is om den bovenge11

- '' 'noemden reden te verkiezen. Bij sommige constructies, o.a. van
Gossen, zijn de lagerstiften aan de binnenzijde van het steunraam aangebracht en dit is een zeer gunstige oplossing.
Wanneer de draaispoel onder stroom gezet wordt, ontstaat
daarin een electromagnetisch veld, dat zich tracht te verplaatsen
ten opzichte van het permanent magnetische veld en hierdoor
wordt de spoel uit haar normalen stand gebracht. De afwijking
is evenredig met de stroomsterkte en de schaalverdeeling is
dus gelijkmatig.
De gevoeligheid van den meter is afhankelijk van verschillende
factoren, te weten : de sterkte van den magneet, de diameter
van de weekijzeren kern, de grootte van de luchtspleet, het aan
tal windingen en de stroomsterkte.
Als de staalmagneet kracht verliest, vermindert de gevoelig
heid jzeer snel en verandert de aanwijzing soms wel tot 25%.
Dikwijls wordt ook een magnetische shunt aangebracht, welke
een aantal krachtlijnen kortsluit en die principieel dient om de
ijking te vergemakkelijken, doch deze wordt ook gebruikt om
eventueele verzwakking van den magneet te compenseeren en
soms ook om den wijzer te verstellen (bij Ohmmeters). De mag
netische shunt kan het magnetisch circuit 5 tot 10% verzwakken
en kan verschoven worden. Het spreekt vanzelf, dat hij mecha
nisch goed bevestigd moet zijn om ontregeling te voorkomen
De luchtspleet beïnvloedt de sterkte van het magnetisch veld
en wordt meestal zoo klein mogelijk gemaakt, omdat hierdoor
de invloed van vreemde velden vermindert. Bij goedkoopere me
ters is zij meestal vrij groot, omdat daardoor minder zorg besteed
hoeft te worden aan het draaisysteem, dat dan meer windingen
noodig heeft en bijgevolg groote weerstand krijgt.
Gevoelige draaispoelmeters hebben een weerstand van 20 tot
30 Ohm voor een meetbereik tot 1 mA ; met het oog op temperatuurscompensatie en shuntaanpassing wordt dan in het meterhuis nog een weerstand van 20 tot 80 Ohm aangebracht, waar
door de totaalweerstand op 50 of 100 Ohm gebracht wordt.
De draaispoel wordt door den stroom min of meer verwarmd
en ook de temperatuur der omgeving wordt op de spoel over
gebracht, die uit koperdraad bestaat en daarom van weerstand
veranderen kan. De compensatieweerstand is uit constantaandraad vervaardigd en deze verandert niet van waarde. Op deze
wijze heeft de weerstandsvariatie der spoel weinig of geen
invloed.
Draaispoelmeters worden vervaardigd tot een minimum totaal
meetbereik van 50 microampère; lager wordt tot nu toe zeer
weinig gegaan, tenzij voor galvanometers (0.001 microampère
12

per schaaldeel). De spoelweerstand bedraagt in dat geval van
1000 tot 2000 Ohm en door het gebruik van speciale magneten,
die uit alnico of soortgelijke staalnikkelmengsels vervaardigd
zijn, is het mogelijk dezelfde gevoeligheid met een kleinere win
ding en dus met een lagere spoelweerstand te bereiken.
De draaispoelmeter is, evenals de draaimagneetmeter, uitslui
tend geschikt voor gelijkstroom ; voor wisselstroom moet een gelijkrichter voorgeschakeld worden.
Voor laboratoriumdoeleinden zijn er nog eenige speciale uit
voeringen : o.a. de spiegel-, de snaar- en de bandgalvanometer.
Deze berusten alle op het principe, dat wanneer stroom gezon
den wordt door een spoel, snaar of band, welke zich in een
magnetisch veld bevindt het in of rond deze spoel, enz. ont
staande electromagnetisch veld een draaiende of afwijkende
beweging veroorzaakt, die rechtstreeks of met spiegels of door
middel van lichtstralen op een schaalverdeeling wordt overge
bracht en waargenomen.
3. DRAAI-IJZERINSTRUMENTEN.
Over het algemeen wordt dit soort meters « weekijzer- of electromagnetische » instrumenten genoemd, doch dit is niet duidelijk
genoeg, aangezien ook bij andere meters van week ijzer ge
bruik gemaakt wordt en daarbij eveneens electromagnetische
werking te pas komt. In andere landen betitelt men deze in
strumenten als volgt : instruments a fer mobile, Dreheiseninstrumente en moving-iron instruments.
Tot de draaiijzerinstrumenten worden eveneens deze gerekend,
welke behalve een spoel en een draaiijzer, ook nog een permanentmagneet bevatten.
a) Draaiijzermeters met permanentmagneet.
Bij dit soort meters, die als de voorloopers van de draaispoelinstrumenten beschouwd kunnen worden, en die bijgevolg ook
uitsluitend voor aansluiting op gelijkstroom
geschikt zijn, staat een draaibaar opgestel
de weekijzeren naald onder den invloed
van twee magneetvelden, welke ten opzich
te van elkaar 90° verschoven zijn (het veld
van den permanentmagneet en dat, hetwelk
door de spoel gevormd wordt). De wijzernaald plaatst zich in de richting van de re
sultante van beide velden, aangezien geen
andere richtkracht aanwezig is. Naarmate
de stroom toeneemt, komt deze resultante
13

meer en meer in de richting van het electromagnetisch veld en
de wijzer slaat dus verder uit. Het systeem is afgebeeld in tig. 5.
Over het algemeen worden deze meters alleen toegepast als
schakelbordinstrumenten voor auto's en als batterij meters, omdat
zij vrij goed tegen schokken en overbelastingen bestand zijn.
b) Draaiijzermeters zonder permanentmagneet.
De constructie van deze meters is afgebeeld in figuur 6 ; daar
uit ziet men, dat op de wijzeras, welke in de spoel draait, een
ijzeren plaatje bevestigd is, dat zich dus in het electromagnetisch
veld bevindt. In de spoel zelf is een twee
de ijzeren plaatje bevestigd. Wanneer de
meter onder stroom gezet wordt, ontstaat
een electromagnetisch veld, waardoor
beide plaatjes magnetisch worden. Het
vaantje op de wijzeras wordt aangetrok
ken door het vaststaand plaatje omdat
hierdoor een vermeerdering van kracht
lijnen ontstaat. Bij sommige uitvoeringen
bevinden het vaststaande en het beweeg
lijke plaatje zich in den nulstand dicht
bij elkaar. In dat geval worden beide gelijk gemagnetiseerd en
stooten elkaar dus af (repulsiemeter). De draaiijzermeter is ge
schikt voor gelijk- en wisselstroom ; de aanwijzing is voor beide
stroomsoorten practisch gelijk (verschil =h 1%) zoolana de fre
quentie van den wisselstroom niet hooger is dan 50/100 Hertz.
De schaalverdeeling was aanvankelijk ongelijkmatig, doch
hierin zijn vrij groote verbeteringen aangebracht, zoodat de
schaal bij de moderne uitvoering vanaf 1/5° der eindwaarde
practisch gelijkmatig verdeeld is. Dit wordt bereikt door wijzi
ging van de spoelvorm en zoowel de binnendiameter als de wikkelbreedte hebben grooten invloed op de schaalindeeling. Zoo
is men er in geslaagd door proefnemingen en berekeningen me
ters te vervaardigen, waarbij een vooraf bepaald aanwijsgedeelte
een tamelijk groot gedeelte der schaal bestrijkt; dit is o.a. zeer
belangrijk voor netvoltmeters en ampèremeters, waarbij alleen
een bepaald spannings- of stroombereik nauwkeurig afgelezen
moet kunnen worden. Zoo is b.v. voor een licht- of krachtnet
van 110 volt het meetbereik van 100 tot 125 Volt het belang
rijkste enz.
Ook waren deze meters oorspronkelijk vrij ongevoelig en ver
bruikten betrekkelijk veel stroom, zoodat voltmeters met een ver
bruik van 200 mA geen uitzondering waren. Als zoodanig kwa14

men de draaiiizermeters uitsluitend als meetinstrumenten voor
het gewone electrische bedril f in aanmerking. Men is er echter
in geslaaad de gevoeliaheid belanarijk te verhoogen, zoodat het
stroomverbruik voor voltmeters tot 75 volt od 10 mA kon worden
teruagebracht (Wevometer van Gossen, Weston e.a.).
Hierdoor komen deze meters weliswaar nog niet in aanmerking
voor nauwkeurige gelijkstroommetingen, doch izij zijn thans ui
terst geschikt voor verschillende wisselstroommetingen.
4. THERMISCHE INSTRUMENTEN.
De thermische instrumenten zijn onderverdeeld in drie soorten :
de hittedraadmeters, de bi-metaalmeters en de thermokoppels ;
deze laatste werken in combinatie met een gelijkstroominstrument.
Bij al deze instrumenten wordt de aanwijzing veroorzaakt door
den verwarminasstroom ; aangezien deze afhankeliik is van het
Wattvermogen (RXl2) verhoogt de aanwijzing met het kwadraat
der stroomsterkte.
a) De hittedraadmeter.
Bij dit instrument wordt gebruik aemaakt van de uitzetting,
welke de verwarming van een draad veroorzaakt. De te meten
stroom verwarmt een draad, die sa
mengesteld is uit een zilver of platinalegeering. De uitzetting wordt mecha
nisch op een wijzer overgebracht.
Figuur 8 toont het schakelschema en
hieruit ziet men, dat aan de hittedraad,
die door een stelschroef gespannen
kan worden, in het midden een twee
de draad verbonden is, welke naar
een vast steunpunt loopt. Aan deze
draad is wederom een derde verbon
den, welke over het rondsel van de wijzeras loopt en tenslotte
aan een spanveer verbonden is.
Bij sommige uitvoeringen is de tweede draad aan een span
veer verbonden, welke voorzien is van een vork; de tanden der
vork zijn door een draad, welke over het rondsel op de wijzeras
loopt, verbonden.
Het is duidelijk, dat de geringste uitzetting van de hittedraad
een groote afwijking van de tweede en een nog grootere afwij
king van de derde draad veroorzaakt, alsook, dat hierdoor de
wijzer gaat draaien.
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Het benoodigde stroomverbruik bedraagt voor volle 'wijzeruitslag ongeveer minimum 60 mA ; als spanningsmeter komt de
hittedraadmeter dus niet in aanmerking doch wel als ampèremeter voor gelijk- en wisselstroom. Deze instrumenten worden
voornamelijk in de hoogfrequenttechniek gebruikt, als antennestroommeters van zenders en in medische apparaten.
b) De bimetaalmeter.
Dit soort meters berust eveneens op het uitzettingsprincipe, doch
op een andere wijze : als twee metaalstrooken met verschillende
uitzettingscoëfficient (b.v. koper en zink) aaneengelascht of ge
soldeerd worden, zullen zij bij verwarming buigen.
In practische uitvoering worden
de twee aaneengelaschte metaal
strooken tot een platte spiraal opge
rold en aan een wijzeras verbonden.
Als de stroom aangesloten wordt,
zal de aldus gevormde spiraal ver
der doorkrullen en de wijzer doen
uitslaan. Zie figuur 9.
De toepassing van deze meters
blijft beperkt tot de ampèremeters
en als zoodanig is dit systeem te
verkiezen boven dat van den hittedraadmeter, aangezien defee
zeer gemakkelijk doorbrandt.
c) Het thermokoppel.
Het thermokoppel of thermokruis is bijzonder geschikt voor het
meten van zeer zwakke stroomen (1 tot 10 mA) van iedere fre
quentie en het kan even goed voor gelijkstroommetingen ge
bruikt worden, hoewel daarvoor andere instrumenten in aan
merking komen.
Het systeem, dat afgebeeld is in figuur 10, bestaat uit twee
draden van verschillend metaal, b.v. zilver
en constantaan, welke aan elkaar gelascht
zijn.
Het laschpunt wordt rechtstreeks of on
rechtstreeks door den te meten stroom ver
warmd ; de uiteinden voorbij het laschpunt
worden met een draaispoel-millivoltmeter
verbonden. Door de verwarming ontstaat
z.g. thermo-electriciteit, welke het instrument
doet aanwijzen.
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Er zijn verschillende uitvoeringen voor kleinere en grootere
stroomsterkten (tot 100 mA), waarbij het systeem vrij of inge
sloten in een vacuumbuis 'gemonteerd wordt. Op deze wijze
wordt een zeer groote gevoeligheid bereikt, aangezien er dan
geen directe afkoeling bestaat.
Het gevoeligste type is geschikt voor stroomsterkten tot 2 mA
en de daarbij opgewekte thermospanning bedraagt, naar gelang
het fabrikaat, 8 tot 20 millivolt.
5. ELECTRODYNAMISCHE INSTRUMENTEN.
Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van twee electromagneten, welke door twee spoelen, een vaste en een draaibare, ge
vormd worden; sommige types zijn zonder, andere met ijzerkern
uitgevoerd, waardoor de gevoeligheid stijgt, doch hierdoor wor
den de instrumenten frequentie-afhankelijk.

a) spanningsspoel
b) nulstelmeenemer
c) spiraalveeren
d) dempingskamer
e) stroomspoel

Fig. 11
De werking komt min of meer overeen met deze van de ge
wone draaispoelmeters. De in figuur 11 afgebeelde schakeling
toont de normale uitvoering met twee spoelen; voor bijzondere
doeleinden wordt soms ook gebruik gemaakt van twee vaste
spoelen en een draaibare spoel, of van een vaste en twee in
elkaar draaibare spoelen.
Deze instrumenten worden zoov/el voor gelijkstroom- als voor
wisselstroom-metingen gebruikt en bestaan in uitvoeringen voor
het meten van stroom, spanning, vermogen, phaseverschuiving
en frequentie.
17

Onderstaande tabel geeft de schakeling der spoelen voor ver
schillende toepassingen.
Spanningsmeter : beide spoelen parallel of in serie (met voorschakelweerstanden).
Stroommeter :
beide spoelen in serie.
Wattmeter :
vaste spoel als stroomspoel en draaibare spoel
als spanningsspoel.
Phasehoekmeter : vaste spoel als stroomspoel, twee draaibare
spoelen als spanningsspoelen, respectievelijk
onder voorschakeling van een weerstand en
een zelfinductie (of een capaciteit).
Frequentiemeter : beide spoelen onder voorschakeling van een
verschillende zelfinductie, of een zelfinductie
en een weerstand als spanningsspoelen.
6. ELECTROSTATISCHE INSTRUMENTEN.
Deze instrumenten berusten op het electroscopisch orincipe,
dat bekend is uit de natuurkunde en waarbij aangetoond wordt,
hoe de plaatjes van de electroscoop onder den
invloed van een lading van stand veranderen.
De electroscoop is afgebeeld in figuur 12.
Het moderne instrument gelijkt op een kleinen
draaicondensator, welke voorzien is van een wij
zer. In den nulstand staan de platen uit elkaar
en onder den invloed der door de spanning ont
staande lading draaien zij in elkaar. Zie figuur 13.
Deze meters worden uitgevoerd voor het meten
van gelijk- en wisselstroomspanningen van lage
Fig. 12
en hooge spanning; het kleinste meetbereik be
draagt 0 tot 150 volt en in dat geval be
draagt de capaciteit 50 pF. Voor hoogere
spanningen wordt de capaciteit evenredig
lager; het meetbereik kan dus vergroot
worden door het gebruik van seriecondensators. Het groote voordeel van deze instru
menten is, dat zij op gelijkstroom absoluut
geen en op wisselstroom slechts zeer weinig
stroom verbruiken. In het laatste geval is
Fig. 13
het verbruik natuurlijk afhankelijk van de
frequentie.
Voor gelijkstroom komen zij eventueel in aanmerking voor het
meten van spanningen aan punten, v/elke over groote weerstan
den gevoed worden; de prijs dezer instrumenten is echter vrij

i.
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hoog en, zooals verder in dit boek bij de spanningsmeting aan
gegeven zal worden, er bestaan eenvoudiger systemen om dit
probleem op te lossen.
7. MECHANISCHE RESONANTIEMETERS.
Voor het meten van wisselstroomfrequenties tot 100 Hertz wordt
veelvuldig gebruik gemaakt van de in figuur 14 afgebeelde tongenfrequentiemeter. Dij dit systeem worden stalen veertongen,
welke boven een electromagneet opgesteld zijn, door de stroomfrequentie in trilling gebracht. Iedere tong is op een andere fre
quentie, b.v. 45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55 Hertz, afgestemd.

a) poolschocn
b) tongen
c) kam
d) steunstuk
e) bekrachtiging

Wanneer de stroomfrequentie overeenstemt met de eigenfrequentie van een der tongen, geraakt deze in zichtbare trilling. Ten
einde het effect beter zichtbaar te maken, worden de uiteinden
der tongen omgebogen en wit gekleurd. Als twee tongen gelijk
tijdig trillen, wijst dit er op, dat de gemeten frequentie tusschen
de beide aangestooten frequenties ligt; in dat geval is de am
plitude der mechanische trilling van de betreffende tongen klei
ner, dan wanneer slechts een enkele tong beïnvloed wordt.
Het systeem is eventueel bruikbaar voor hooge frequenties,
tot 1000 Hertz, doch het aantal tongen zou te groot worden om
een duidelijke aflezing mogelijk te maken.
8. DRAAIVELD- EN INDUCTIE-INSTRUMENTEN,
a) Het draaiveldinstrument.
Bij dit soort instrumenten draait een metalen schijf of trommel
onder den invloed van een vaststaanden wisselstroommagneet.
De geïnduceerde kortsluitstroomen veroorzaken een draaimoment.
Zie figuur 15 en 16.
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De beteekenis van dit
soort instrumenten als wijN zerinstrument is veel ver
minderd en zij vinden
thans haast voornamelijk
toepassing bij de construc
tie van stroomtellers (kWumeters). Een zeer groot
voordeel is in ieder geval
Fig. 15
de afwezigheid van bewe
gende
stroomvoerende
deelen en de opwekking van een betrekkelijk groot draaimoment.
Bij het trommeltype wordt gebruik gemaakt van twee wikke
lingen, die zoodanig opgesteld zijn, dat zij twee magneetvelden
opwekken, welke 90° ten opzichte van elkaar verschoven zijn.
Als stroommeter is de meter voorzien van een dundradige
wikkeling en van een dikdradige, welke in serie geschakeld is
met een weerstand. Beide wikkelingen worden dan op den te
meten stroom aangesloten en bezitten hetzelfde aantal Ampèrewindingen. Als spanningsmeter worden beide dundradige wik
kelingen eenvoudig parallel geschakeld, terwijl bij den Wattmeter een stroom- en een spanningswikkeling aanwezig is.
Bij het schrijftype, dat uitsluitend voor stroomtellers gebruikt
wordt, wordt dezelfde schakeling gebruikt, doch aangezien hier
een totaalverbruik aangeteekend moet worden, laat men de spiraalveer, welke anders het anker in bedwang houdt, weg en
brengt het aantal omwentelingen der schijf op een telwerk over.
b) Het inductie-instrument.

Fig. 17

Dit instrument komt in constructie en
werking overeen met de electrodynamische instrumenten; de draaibare spoel
wordt echter kortgesloten, waardoor de
werking dezelfde wordt als deze van de
draaiveldmeters. Dit type, dat afgebeeld
is in figuur 17, wordt gebruikt als Am
père- en als Wattmeter.

9. DIFFERENTIAAL- EN QUOTIENTENMETERS.
Bij dit soort instrumenten wordt 'gebruik gemaakt van het
principe, de beide te onderzoeken stroomen rechtstreeks te ver
gelijken, zoodat de meter slechts het verschil aanwijst. Zij wor
den uitgevoerd met twee of meerdere spoelen, wier electro-
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magnetische velden elkaar tegenwerken, zoodat de wijzeruitslag
afhankelijk is van het resulteerende veld. Hierbij wordt zoowel
van het draaispoel- en draaiijzer-, als van het electrodynamische
systeem gebruik gemaakt. Zij worden gebruikt als weerstands-,
frequentie- en als phasehoekmeters. Figuur 18 toont het principeschema van een Ohmmeter; de eene spoel is rechtstreeks, de
andere ook nog over de te meten weerstand, via een voorschakelweerstand aan de meetspanning gebonden.

Fig. 18

Fig. 19

Figuur 19 toont de schakeling, welke voor frequentiemeting
gebruikt wordt; de eene spoel is over een ohmsche en de tweede
spoel over een inductieve weerstand aan het net verbonden. De
inductieve weerstandswaarde hangt af van de frequentie; bij
gevolg is het veld van de tweede spoel daarvan eveneens af
hankelijk.
Voor gebruik als phasehoekmeter worden beide spoelen over
een inductieve weerstand aangesloten, hetzij als spannings- of
als stroomspoelen, of als stroom- en spanningsspoelen. Tenge
volge van de phaseverschuiving ontstaan verschillende veldsterk
ten.
10. SCHRIJVENDE MEETINSTRUMENTEN.
De tot hiertoe beschreven instrumenten wijzen alle rechtstreeks
aan : wanneer het gewenscht is een blijvende controle te kun
nen uitoefenen over het verloop der aanwijzing (bij wisselende
belasting) zonder dat een regelmatig toezicht vereischt is, wordt
gebruik gemaakt van schrijvende instrumenten of registreertoestellen.
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Hierbij wordt de naaldaanwijzing aangeteekend op een papierrol, welke door een uurwerk voortbewogen wordt. De wijzernaald wordt voorzien van een soort vulpen of van een zilveren
stift, welke laatste dan op gebaryteerd papier schrijft.
Een ander systeem is, door middel van een aan den wijzer
verbonden spiegel, een lichtstraal op een film of lichtgevoelig
papier te doen werpen.
I

11. OSCILLOGRAFEN.
Zeer snelle verschijnselen kunnen met gewone meetinstrumen
ten niet meer aangeduid of vastgelegd worden ; daarvoor dienen
z.g. oscillografen.
Aanvankelijk werd hierbij gebruik gemaakt van den snaargalvanometer, welke reeds vermeld werd onder de draaispoelinstrumenten met permanentmagneet.
De snaar onderbreekt in dat geval een lichtstraal, welke op
een film of op lichtgevoelig papier inwerkt. De film of papier
strook wordt met groote snelheid voortbewogen.
Het frequentiebereik van dit systeem is beperkt tot 5000/6000
Hertz en voor het meten en waarnemen bij nog hoogere fre
quenties moeten dus andere hulpmiddelen gebruikt worden.
Een eerste oplossing is het gebruik van de glimlichtoscillograaf
geweest; hierbij wordt een glimlichtbuis toegepast, welke gevuld
is met stikstof van 10 mm (lage) druk. Het licht wordt via een
snel draaiende spiegel gefotografeerd en de spiegel draait syn
chroon met den te controleeren wisselstroom.
De nauwkeurigheid van de glimlichtoscillograaf is zeer matig,
terwijl de beeldscherpte zeer gering is in vergelijking met deze
van den snaargalvanometeroscillograaf en die van den kathodestraaloscillograaf.
Deze laatste valt onder de radiotechnische instrumenten en zal
afzonderlijk en op uitvoerige wijze besproken worden.
C VERGROOTING VAN HET MEETBEREIK.
Voor alle meetinstrumenten, welke onder BI tot B9 beschreven
werden, is een bepaalde stroomsterkte vereischt om den wijzer
of het aanwijssysteem volledig te doen uitslaan tot het einde
der schaal, hetzij om het electromagnetische of het electrostatische veld sterk genoeg te maken, hetzij om den hittedraad vol
doende te verwarmen enz.
Bij de meters, welke volgens het electromagnetisch systeem
werken, is een bepaald aantal ampèrewindingen vereischt en
het hangt van de constructie en van de toepassing af, of dit ver22
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kregen wordt door een groot windingtal en een kleinen stroom
of omgekeerd.
Het ligt voor de hand, dat voor spanningsmeters gestreefd wordt
naar een klein stroomverbruik en bijgevolg zal hier het winding
tal zoo groot mogelijk gemaakt worden ; voor stroommeters zal
men het windingtal zoo klein mogelijk maken en de stroomwaar
de zal slechts beperkt worden door de volgende factoren : meetbereik, verwarming der spoel (en) en doorsnede der toevoerleidingen (spiraalveeren, enz.).
Wanneer nu het meetbereik van een instrument grooter moet
zijn dan dat, waarvoor het zelf geschikt is, moet het teveel aan
stroom of spanning dusdanig afgeleid worden, dat het magnetisch veld in den meter niet verandert.
1. VERGROOTING VAN HET SPANNINGSMEETBEREIK.
(Serieweerstanden)
Bij verschillende meetinstrumenten, met uitzondering van de
draaispoelmeters, kan het spanningsmeetbereik vergroot worden
door de magneetspoel met draad van hoogeren weerstand te
winden; de serieweerstand bevindt zich dus op de spoel zelf.
Een en ander dient zoo berekend te worden, dat het aantal ampèrewindingen gelijk blijft.
Over het algemeen wordt echter de voorkeur gegeven aan
afzonderlijke voorschakelweerstanden, welke, in het meterhuis o(
daarbuiten gemonteerd worden, eventueel afzonderlijk aangeslo
ten kunnen worden.
De constructie der serieweerstanden hangt af van de stroomsoort waarvoor zij bestemd zijn. Hun weerstandswaarde is af
hankelijk van : de temperatuur, de belasting en, bij wisselstroom,
ook van de wikkelwijze.
Indien de weerstanden uitsluitend voor gelijkstroom gebruikt
worden, kunnen zij eenvoudig opgerold worden ; er moet noch
tans voor gewaakt worden, dat tusschen twee opeenvolgende
lagen geen te hoog spanningsverschil staat.
Ook moet zorg gedragen worden, dat de spanningsvol per
spoel niet te groot wordt; dit om overmatige verwarming en
doorslag der isolatie te voorkomen. Teneinde de weerstands
waarde zoo constant mogelijk te houden, :ordt dikwijls constantaan of mangaan gebruikt.
In radiomeetinstrumenten wordt veel gebruik gemaakt van
weerstanden uit z.g. halfgeleidend materiaal, als kool, grafiet,
siliet en metaalneerslag. Deze weerstanden zijn niet zoo constant
als deze welke uit metaaldraad vervaardigd zijn, doch bij goede
constructie blijft de afwijking binnen redelijke grenzen.
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Voor wisselstroom moeten speciale voorzorgen
genomen worden, aangezien dan de zelfinductie
een rol gaat spelen en ook de capaciteit van de
winding invloed heeft op den totaalweerstand.
Voor lage frequenties, tot 50 Hertz kan desnoods
de gewone wikkelwijze toegepast worden, doch
om te voorkomen dat de weerstand, behalve Ohmsche, ook nog inductieve en capacitieve w.t 'de
krijgt, worden speciale wikkelmethodes gek. kt,
als : wikkeling op dunne strooken mica of glanskarton, bifilaire wikkeling (fig. 20a), Chaperon
wikkeling (fig. 20b), enz.
De bifilaire wikkelwijze geeft lage zelfinductie,
doch betrekkelijk hooge capaciteit. Bovendien
x—J-LTVUT-n
—ann/uu
staat tusschen beide draden, over een groot deel
der wikkellengte, vrij hooge spanning, zoodat de
Fig. 20
isolatie goed verzorgd moet zijn.
De Chaperontwikkeling geeft lage zelfinductie en lage capa
citeit ; bij dit systeem wordt de wikkelrichting van laag tot laag
veranderd of wordt in kleine spoelen gewikkeld, welke ieder op
deze wijze gewonden zijn (Wagner & Wertheimer).
Wanneer het meetinstrument uitsluitend moet dienen voor het
meten van wisselstroomspanningen van één bepaalde frequentie,
kunnen de serieweerstanden vervangen worden door smoorspoelen of condensators. Van dit laatste systeem wordt uitsluitend
gebruik gemaakt voor het meten van zeer hooge spanningen van
50 tot 100 kilovolt en men spreekt dan van C meting.
De waarde der voorschakelweerstanden wordt als volgt be
rekend :
Rw i= [ (Et : Ev) —1] X xRv
Rw=voorschakelweerstand; Et=gewenscht spanningsmeetbereik,
Ev=meetbereik instrument, Iv=stroomverbruik instrument.
Als de instrumentweerstand bekend is en deze waarde kan
uit het meetbereik en het stroomverbruik van het instrument, of
door weerstandsmeting bepaald worden, kan de voorschakelweerstand ook bepaald worden op de volgende wijze :
Rw = [ (Et : Ev) —1] X Rv
Rv = instrumentweerstand.
Bij wisselstroominstrumenten, vooral van het draaiijzertype,
moet rekening gehouden worden met het feit, dat de spoelweerstand inductief is en dat men zich dus niet uitsluitend op de
zuivere ohmsche waarde mag baseeren.
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2. VERGROOTING VAN HET STROOMMEETBEREIK (Shunts).
Principieel kan ieder meetinstrument door het aanbrengen van
shunts, neven- of parallelweerstanden voor een grooter stroommeetbereik gebruikt worden. Moeilijkheden doen zich alleen dan
voor wanneer het spanningsverlies in den meter zelf zoo groot
is, dat met het energieverlies rekening gehouden moet worden,
hetzij met het oog op spanningsverlies, energiebesparing of over
matige verwarming van den shuntweerstand.
Voor gelijkstroom worden in de praktijk meestal meetinstru
menten met 50 tot 100 millivolt spanningsverlies gebruikt en zelfs
dan wordt het energieverlies reeds aanzienlijk bij groote stroomsterkten.
Voor de shunts hoeft men over het algemeen geen rekening te
houden met de stroomsoort, tenzij deze van zeer hooge frequentie
is, aangezien de benoodigde weerstand vrij laag is en de korte
draad in opgerolden vorm weinig zelfinductie heeft. Bovendien
wordt deze met het oog op de afkoeling meestal zooveel moge
lijk gestrekt, zoodat het gevaar zeer klein is.
De shunt wordt zeer dik
wijls buiten het instrument
aangebracht en dan moet
gedragen
er zorg voor
worden, dat de verbindin
o
3
2
ï
gen tusschen den meter en
Fig. 21
de shunt goed aangeklemd
zijn aangezien anders de instrumentweerstand (met de overgangsweerstand) niet meer aangepast is aan den shuntweer
stand.
Bij voorkeur zal de stroomkring over de shunt en niet over den
meter aangesloten worden, omdat bij groote overgangsweerstand
de meter te veel zou aanwijzen of zelfs gevaar loopt door te
branden.
Als de shunt ingebouwd is en het instrument voor meerdere
meetbereiken ingericht is, wordt de meter dusdanig geschakeld,
dat de shunt van het aangesloten meetbereik parallel staat met
de in serie geschakelde ongebruikte shunts en den meter. Zie
figuur 21.
Voor de berekening van de shunts geldt het volgende :
Rs = Rm : [ (It : lm) —1]
Rs = shuntweerstand, Rm = meterweerstand,
It = totaal stroom, lm = meterstroom.
Begonnen wordt met de berekening van de shunt voor het
kleinste meetbereik, welke over den meter aangesloten is tusschen
25

O en 1. Vervolgens wordt de volgende shunt, welke aangesloten
is tusschen 0 en 2 berekend en tenslotte de laatste shunt, welke
aangesloten is tusschen 0 en 3.
De eerste shunt bestaat dus uit drie weerstanden, de tweede
uit twee en de derde uit een weerstand; de draaddikte moet vol
doende zijn om den stroom zonder eenig spoor van gloeien te
verdragen. Men kan zich hiervoor baseeren op een toelaatbare
stroomsterkte van 4 Ampère per mM2.
Er dient rekening gehouden te worden met het leit, dat de
shunts, welke buiten gebruik zijn, den meterweerstand verhoogen.
Bij draaiijzermeters wordt zeer weinig gebruik gemaakt van
shunts en dit om dezelfde redenen als vermeld bij de serieweerstanden; hier wordt de voorkeur gegeven aan een aftakking op
de spoel zelf of anders worden meettransformatoren toegepast.
3 VERGROOTING VAN HET MEETBEREIK.
(Meettransformatoren)
Voor de vergrooting van het meetbereik op wisselstroom wordt
veelvuldig gebruik gemaakt van meettransformatoren.
Wanneer het spanningsmetingen betreft, is het doel de hooge
spanningen verwijderd te houden en bovendien het gebruik van
kostbare voorschakelweerstanden overbodig te maken.
Voor stroommetingen wordt op deze wijze de soms moeilijke
toepassing van shunts, alsmede het betrekkelijk groote energie
verlies voorkomen.
De spanningsmeettransformator
is voorzien van een groote pri
maire en een kleine secondaire
wikkeling; de spanning wordt
verlaagd.
De stroommeettransformator is
voorzien van een kleine primaire
en een groote secondaire wik
keling : de spanning wordt ver
hoogd.
Voor zeer groote stroomsterkten wordt de transformator dus
danig uitgevoerd, dat de te mestroomleiding eenvoudig
ten
door de kern gestoken wordt.
Een dergelijke transformator is
afgebeeld in figuur 22.
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De stroommeettransformator moet secondair steeds aan het
meetinstrument verbonden blijven of aan die zijde kortgesloten
worden ; wordt de kring geopend, dan brandt de transformator
door, aangezien de magnetiseering te sterk wordt.
De vervaardiging van een stroomtransformator is zeer moeilijk,
aangezien het minste energieverlies de schaal zeer ongunstig be
ïnvloed ; er dient een zeer goed gesloten ijzerkern van prima
kwaliteit voor gebruikt te worden.
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HOOFDSTUK II.

STROOM- EN SPANNINGSMETINGEN.
A GELIJKSTROOM.
1. SPANNINGSMETING.
Voor gelijkstroommetingen wordt voornamelijk gebruik gemaakt
van den draaispoelmeter; bij metingen aan stroomnetten en bat
terijen heeft het eigenverbruik van den meter weinig of geen
invloed op de aanwijzing en voor dit doel kunnen bijgevolg me
ters met een verbruik van 5 tot 10 mA toegepast worden. Een
dergelijk instrument heeft dus een weerstand van 200 of 100 Ohm
per Volt.
Voor metingen aan punten, welke over weerstanden gevoed
worden, dus practisch gesproken voor alle radiometingen, heeft
het verbruik van den meter wel degelijk invloed.
Indien bij voorbeeld de hoofdspanning 250 volt bedraagt en
aan een bepaald punt een spanning van 100 Volt vereischt wordt,
schakelt men een weerstand voor, welke met den stroom een
spanningsvol van 150 volt veroorzaakt.
Aangenomen wordt, dat de stroom 5 mA bedraagt, bijgevolg
zal de voorschakelweerstand een waarde van 150 : 0.005 =
30.000 ohm, en de verbruikskring een weerstand van 100 : 0.005 =
20.000 Ohm hebben. Sluit men thans een voltmeter met een
meetbereik tot 150 volt aan om de spanning van 100 volt te meten
en heeft de meter een weerstand van 200 ohm/volt, dus 30.000
ohm, dan zal door de voorschakelweerstand van 30.000 ohm
meer stroom vloeien en de spanning overeenkomstig dalen.
De verbruikskring van 20.000 ohm wordt n.1. geshunt door den
voltmeterweerstand van 30.000 ohm en hierdoor ontstaat een vervangingsweerstand van 12.000 ohm, zoodat de totale weerstand
niet 20.000 + 30.000, doch 12.000 4- 30.000 = 42.000 ohm be
draagt, zoodat de stroom nu 250 : 42.000
6 mA bedraagt. De
spanningsvol aan de 30.000 ohm weerstand wordt hierdoor ver
hoogd tot 180 volt en de gemeten spanning verlaagd tot 70 volt.
Volgens dezelfde berekening zal de gemeten spanning bij ge
bruik van een meter van 1000 ohm/volt, dus 150.000 ohm, 92 volt
bedragen en met een meter van 10.000 ohm/volt, dus 1,5 megohm
99 volt.
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Hieruit blijkt, dat een voltmeter met zeer hoogen weerstand de
nauwkeurigste aanwijzingen geeft. Men is echter aan grenzen
gebonden : eenerzijds zou de voltmeterweerstand voor metingen
achter nog hoogere weerstanden, b.v. van 0.5 megohm, nog veel
grooter mceten zijn en anderzijds is het gebruik van 'zulke ge
voelige instrumenten af te raden bij het uitvoeren van metingen,
die uit den aard der zaak vlug moeten verloopen. De kleinste
vergissing is voldoende om het dure instrument te vernielen Voor
gewoon service-werk is een meter van 1000 ohm/volt voldoende
en zelfs aan te bevelen.
2 ELECTROSTATISCHE VOLTMETER.
Met den in het vorige hoofdstuk beschreven electrostatischen
voltmeter kunnen metingen verricht worden aan punten, welke
over de hoogste weerstanden gevoed worden, zonder dat de
spanning door den meter beïnvloed wordt.
De aanschaffingsprijs is inmiddels vrij hoog, zoodat er althans
voor service-werk weinig gebruik van gemaakt wordt.
3. COMPENSATIEVOLTMETER.
Met behulp van den in figuur 23 afgebeelden compensatievoltmeter-schakeling is het mogelijk nauwkeurige spanningsmetingen
te verrichten aan punten, welke over weerstanden gevoed wor
den, zonder de te meten spanningen te beïnvloeden.
Het apparaat is
voorzien van een ei
gen stroombron met
0.1 n
20000 co
een spanning, welke
100V.
afhankelijk is van het
5
gewenschte meetbeMA
M
reik, b.v. 100 volt. De
' 0.25n
njuij—h
ze stroombron is over
brugd met een potenFig. 23
tiometer van 20.000
Ohm. Alvorens den meter aan te sluiten, wordt de schakelaar
op M(eten) gezet en regelt men de spanning zoodanig, dat deze
ongeveer overeenkomt met de spanning, welke aan het meet
punt verwacht wordt. Vervolgens wordt de schakelaar op B(alans)
gezet en sluit men het instrument aan ; de voltmeter, welke nu
zonder voorschakelweerstand als galvanometer werkt, zal aan
wijzen. De potentiometer wordt bijgeregeld totdat de meterwijzer
precies op nul komt en bij nog verder doordraaien van de regelknop onder nul zou komen. Als de schakelaar nu omgezet
wordt op M, leest men de gezochte spanning op den voltmeter af.
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Het systeem is zeer eenvoudig en absoluut juist, want door
dat men zelf regelt totdat de (galvano)meter niet meer uitslaat,
weet men ook, dat er van uit den te meten kring geen stroom
naar het meettoestel vloeit en ómdat de voorschakelweerstand
van den voltmeter altijd ingeschakeld blijft, verandert de belas
ting van het instrument zelf ook niet.
De compensatievoltmeter kan zeer goedkoop zelf vervaardigd
worden, aangezien de gewone voltmeter kan blijven dienen. Bij
een z.g. universeel-instrument kan b.v. het laagste meetbereik
afgetakt worden voor aansluiting aan « B» Eventueel kan ook
een draad aangebracht worden, welke rechtstreeks voor de serieweerstanden aangesloten staat.
In de schakeling is nog een weerstand van 250.000 ohm aan
gebracht, welke dient om eventueele overbelasting van het in
strument, bij verkeerde aansluiting, te voorkomen.
Het spreekt vanzelf, dat de stroombron van den compensatie
voltmeter geheel gescheiden moet zijn van deze van den te on
derzoeken kring; er dient dus een afzonderlijk voedinqsapparaat
voor gemaakt te worden (plaatstroomapparaat of 120 volt bat
terij).
Deze meting kan ook uitgevoerd worden met den lampvoltmeter, welke in een der volgende hoofdstukken beschreven wordt;
eenvoudiger en goedkooper dan op de hierboven beschreven
wijze kan het echter niét.
Er wordt ook nog op gewezen, dat spanningsmetingen alleen
uist uitgevoerd kunnen worden, wanneer de betreffende kring
zich in rust bevindt. Dit geldt speciaal voor oscillatorkringen en
laagfrequentkringen; als de kringen zich in werking bevinden,
worden de spanningen berekend uit de stroom- en weerstandswaarden.
4. STROOMMETING.
Bij de stroommeting valt het volgende op te merken; de meting
dient met de grootste voorzichtigheid te geschieden en men moet
zich eerst overtuigen of het gekozen meetbereik volstaat en of,
in voorkomend geval, de klemmen der shuntweerstanden goed vastgedraaid zijn. Indien men niet
geheel zeker is, wordt eerst een hooger meetbereik
ingeschakeld. Vergissingen zijn hier veel gevaarlij
ker dan bij spanningsmetingen, aangezien de te
meten stroom altijd een veelvoud is van het eigenbereik van het instrument.
Indien stroomen gemeten moeten worden in krin
gen. welke met weerstanden en condensatoren ont30

koppeld zijn, wordt de stroomkring voor de weerstand geopend,
zoodat de condensator èn weerstand èn meetinstrument over
brugt, zooals aangegeven in figuur 24. Alleen op deze wijze is
de meting juist.
B WISSELSTROOM.
1. SPANNINGSMETING.
Wisselstroomen worden zoowel met draaiiizer- als met draaisooelmeters met aelükrichter aemeten. Het aebruik van de draaiiizepustrumenten blijft echter beperkt tot wisselstroom van 50 tot
100 Hertz; daarboven zijn deze meters niet meer betrouwbaar.
Aanaezien het hier haast altijd om metingen aan transforma
toren gaat. heeft het meterverbruik, zoolang dit binnen redelijke
grenzen blijft, weinig belang. Voor het meten van hooqe spanninaen wordt een meter met een totaalverbruik van 10 mA aan
bevolen, terwijl voor het meten van lage spanningen een instru
ment met een verbruik van 100 mA in aanmerkinq komt.
Voor het meten van stroomen van hooaere frequentie, z.q.
toonfreauentie (tot 10.000 Hertzl, is het gebruik van een gelijkstroomdraaispoelmeter met gelijkrichter aan te bevelen.
2. GELIJKRICHTERMETER MET LAMPGELIJKRICHTER.
Dit svsteem is weinig practisch omdat het instrument altüd aan
het net verbonden moet blijven om de aelükrichter te kunnen
voeden, tenzij dit met een batterij aeschiedt, doch dan is de
aanwijzing afhankelijk van den toestand waarin deze zich be
vindt.
&

I
Fig. 25a

Fig. 25b

Bovendien doet zich hierbij een verschijnsel voor, dat weliswaar gecompenseerd kan worden, doch dat niettemin zeer hin
derlijk is. Het principeschema van deze schakeling is afgebeeld
in fig 25a en daaruit ziet men hoe de lampkring gesloten wordt
over de voorschakelweerstanden en den te meten kring.
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Wanneer men de voltmeterklemmen doorverbindt, dus zonder
eenige uitwendige stroombron aan te sluiten, welke den meter
zou doen aanwijzen, slaat de meternaald toch uit zoodra de
gloeidraad van de gelijkrichter verhit wordt. Dit verschijnsel is
te wijten aan de electroenemissie, welke ondanks de afwezigheid
van plaatspanning plaats heeft; bij gebruik van een direct ver
hitte lamp zou het verschijnsel nog sterker zijn, omdat hier wèl
een plaatspanning, die van de gloeidraad zelf, aanwezig is. Het
compensatiesysteem bestaat hierin, dat gebruik gemaakt wordt
van twee diodelampen, welke tegengesteld geschakeld worden
in verbinding met een potentiometersysteem. Het geheel is onpractisch en kan niet aanbevolen worden. Zie figuur 25b.
3. GELIJKRICHTERMETER MET METAALGELIJKRICHTER.
Door het gebruik van een metaalgelijkrichter is het meten van
wisselstroomingen en -spanningen, vooral ook bij hoogere fre
quenties, zeer gemakkelijk geworden en kan geprofiteerd wor
den van alle voordeelen, welke de toepassing der draaispoelmeters medebrengt.
De metaalgelijkrichters worden in twee uitvoeringen vervaar
digd : de seleniumgelijkrichter en de koperoxydegelijkrichter.
Aangezien de eerstgenoemde verschillende nadeelen heeft, o.m
niet volkomen constant is, wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt
van de koperoxydegelijkrichter.
Deze gelijkrichter wordt gevormd door
een geoxydeerde koperplaat (overtrok
ken met z.g. koperoxydul), welke zeer
M
sterk tegen een looden plaat gedrukt
wordt. De gelijkrichtende werking is zeer
goed en stabiel, zoolang de druk tusschen beide platen niet verandert. Het is
dus verkeerd dergelijke gelijkrichters te
demonteeren, aangezien men moeilijk de
Fig. 26
juiste druk kan terugvinden.
Bij lage spanningen, onder 200 millivolt, vermindert de gelijkrichtwerking, doch vanaf 2 tot 5 volt is zij zeer groot en uiterst
constant. De weerstandsverhouding in de twee stroomrichtingen
is dan ongeveer 1 : 10.000.
Voor metergelijkrichters wordt meestal de Graetz-schakeling
toegepast, welke in figuur 26 afgebeeld is. De meter zelf wordt
rechtstreeks zonder tusschenschakeling van eenigen weerstand
aan de gelijkstroomzijde van de gelijkrichter verbonden; dit is
een voorwaarde voor de goede werking. Ter voorkoming van
beschadiging van de gelijkrichter mag de secondaire kring nooit
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geopend worden en de meter moet dus altijd aangesloten blij
ven. In sommige universeelmeters met draaischakelaar wordt
deze fout toch begaan met het gevolg, dat de meter na eenigen
tijd niet meer juist is en belangrijk afwijkt.
Het spanningsverlies in den meter moet zoo laag mogelijk zijn
en mag hoogstens 500 millivolt bedragen. Een meter van 1 mA
en 100 millivolt geeft over het algemeen de beste uitslagen.
Aangezien de inwendige weerstand van de gelijkrichter beïn
vloed wordt door den stroom, d.w.z. toeneemt naarmate de stroom
afneemt, ontstaat bij lage spanning een onregelmatige schaalverdeeling. Om dit te voorkomen wordt aan de wisselstroomzijde
altijd een weerstand voorgeschakeld, zoodat de totale weer
standsverandering procentueel kleiner wordt. Om dezen reden
wordt het kleinste spanningsmeetbereik meestal tot 5 volt en
beter nog tot 10 volt uitgevoerd. Hiertegen is door het gebruik
van de moderne 6 volt-lampen geen enkel bezwaar en voor an
dere metingen volstaat dit minimummeetbereik eveneens.
Sommige fabrieken bereiken een zeer gelijkmatige schaalverdeeling door eveneens een brugschakeling toe te passen, waarin
echter slechts twee cellen gebruikt worden en de beide overige
te vervangen door twee nauwkeurig gelijke weerstanden.
Op deze wijze verkrijgt men een schaalverdeeling, welke ge
heel gelijkmatig is vanaf 0,5 volt; daaronder kan niet afgelezen
worden.
Wanneer dezelfde voorschakelweerstanden en dezelfde schaal/verdeeling, als deze welke voor de gelijkstroommetingen dienen,
voor de wisselstroommeting gebruikt worden, valt rekening te
houden met het feit, dat de aanwijzing verschillend is. Het in
strument wijst n.1. de gemiddelde waarde aan en deze bedraagt
0.9 van de effectieve waarde ; de aanwijzingen moeten dus met
1.11 vermenigvuldigd worden. Desgewenscht kunnen voor wisselstroom ook weerstanden gebruikt worden, welker waarde 0.9
van deze der gelijkstroomwaarden bedraagt.
Zooals reeds werd opgemerkt, kan dit instrument ook gebruikt
worden voor het meten van wisselstroomen van hoogere freguenties (tot 10.000 Hertz), b.v. voor het meten van de uitgangsenergie
van een versterker als de belastingsimpedantie bekend is, enz.
Hierbij moet eventueel een condensator van minstens 4 mF voor
geschakeld worden om het instrument voor gelijkstroom te blokkeeren.
Tenslotte kunnen wisselstroomspanningen ook met behulp van
den lampvoltmeter gemeten worden; deze is hoofdzakelijk be
doeld voor het meten van lage spanningen van gelijk welke
freguentie, doch er kunnen eveneens hooge spanningen mede
gemeten worden.
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4. STROOMMETING.

I

Wisselstroomen van lage freauentie worden gemeten met be
hulp van draaiijzermeters, hittedraadmeters of gelijkrichtermeters.
Het draaiijzerinstrument is hiervoor voldoende nauwkeurig en
wanneer men niet over een ander universeelinstrument beschikt,
is het nog het beste zich een aantal dezer meters aan te schaffen
voor de verschillende, meest voorkomende stroomsterkten. Meettransformatoren zijn tenslotte zeer kostbaar en bovendien is het
zeer gemakkelijk een aantal stroommeters ter beschikking te
hebben.
Voor nauwkeuriger metingen wordt de voorkeur gegeven aan
een gelijkrichterinstrument, dat bovendien ook voor hoogere fre
quenties geschikt is. Het gebruik van shunts is hierbij over het
algemeen niet aan te bevelen, tenzij het volledige instrument
met shunts van een betrouwbare fabriek afkomstig is, maar ook
in dat geval dient men rekening te houden met het betrekkelijk
groote spanningsverlies, dat minstens 1,2 volt bedraagt en dit
is in vele gevallen bezwaarlijk.
Hier is een meettransformator zeer op zijn plaats, doch deze
zijn gewoonlijk niet in den handel te krijgen, althans niet om
met gelijkrichtermeters gebruikt te worden. Juiste gegevens over
een dergelijken transformator zijn moeilijk te verschaffen, aan
gezien een en ander natuurlijk afhangt van den gebruikten me
ter en de gelijkrichter.
Voor gebruik met een origineele Westinghouse-cel en een mAmeter tot 1 mA kunnen de volgende gegevens nuttig ziin voor
de vervaardiging van een transformator, waarmede 100 mA,
0.5 Amp. en 2.5 Amp. gemeten kunnen worden.
Als kernmateriaal kan men de plaatjes van een zeer goeden
luidsprekertransformator gebruiken, doch het verdient aanbeve
ling zoo mogelijk permalloy-kernen toe te passen.
Voor een kerndoorsnede van 1.5 m2 worden als secondaire
2250 windingen van 0.15 mm gelegd en als primaire voor 100
mA 25 windingen van 0.4 mm, voor 0.5 Amp. 5 windingen van
1 mm en voor 2.5 Amp. 1 winding van 2 mm.
Uit de transformatieverhouding kan opgemaakt worden, dat
hier rekening gehouden is met het verschil tusschen de gemid
delde en de effectieve waarde.
Voor het meten van hoogfrequente wisselstroom wordt, zooals
reeds vermeld werd in het vorige hoofdstuk, uitsluitend gebruik
gemaakt van hittedraadmeters (boven 100 mA) en van thermo
koppels (onder 100 mA).
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C. ENERGIEMETING.
Bij gelijkstroom wordt de opgenomen energie (Wattvermogen)
bepaald door het product van stroom en spanning. Deze meting
kan dus met behulp van een volt- en een ampèremeter, doch
eveneens met behulp van een direct aanwijzenden Wattmeter
uitgevoerd worden. Ook kan hiervoor de gewone electriciteitsmeter (motormeter) gebruikt worden door het aantal toeren te
tellen, dat de schijf in een bepaald tijdsverloop maakt.
Op den meter is aangegeven hoeveel toeren gedraaid worden
voor een kilowatt-uur, b.v. 3000. Als men gedurende een minuut
controleert moet de schijf voor 1 kilowatt 50 toeren maken, enz.
Voor wisselstroom geldt hetzelfde, zoolang het verbruik niet
inductief of capacitief is; hierdoor ontstaat n.1. phaseverschuiving
en bijgevolg komt de aanwijzing van stroom en spanning niet
overeen met die van den Wattmeter.
Met behulp van den volt- en ampèremeter berekent men de
schijnbare belasting. Deelt men de waarde der werkelijke be
lasting door deze der schijnbare belasting, dan verkrijgt men
den arbeidsfactor cos 9, waaruit desgewenscht de phaseverschuivingshoek berekend kan wodren. Cos 9 kan intusschen ook met
behulp van speciale instrumenten rechtstreeks afgelezen worden.
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HOOFDSTUK III.

WEERSTANDSMETING.
1. MET DEN VOLT- EN AMPEREMETER.
De eenvoudigste wijze om weerstanden te meten is wel deze,
waarbij gebruik gemaakt wordt van een voltmeter en een mAmeter. Uit de door deze meters aangewezen waarden kan men
de weerstandswaarde met behulp van de wet van Ohm (R=E:I)
(Weerstand = spanning : stroom) bepalen.
2. MET DEN VOLTMETER.
Indien de volmeterweerstand bekend is, kan de weerstand ook
als volgt bepaald worden. Men meet eerst de spanning en ver
volgens schakelt men den weerstand in serie met den voltmeter
en leest opnieuw de aanwijzing af. De eerste aanwijzing noemt
men El en de tweede E2. Nu zal de weerstandswaarde gelijk
zijn aan :
El — E2

Rv x
E2
3. MET DEN OHMMETER.
Voor snel werk zijn de beide eerste methodes te omslachtig,
aangezien zij berekeningen vragen en verschillende instrumen
ten opgesteld moeten wc den.
In de practijk wordt meer en meer gebruik gemaakt van den
ohmmeter, welke in werkelijkheid niets anders is dan een volt
meter, die voorzien is van een schaal, waarop voor zeer ver
schillende weerstandswaarden de miswijzingen (ten opzichte van
geen weerstand) aangeteekend zijn.
Als deze voltmeter b.v. 10.000 ohm heeft voor een meetbereik
van 10 volt, zal de wiizer tot de helft der schaal uitslaan indien
een weerstand van 10.000 ohm, tot een derde wanneer een weer
stand van 20.000 ohm en tot een vijfde wanneer 40.000 ohm voor
geschakeld wordt. De aanwijzing is dus omgekeerd evenredig
met den totaalweerstand (meterweerstand 4- voorschakelweerstand).
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Op deze wijze worden de schalen der ohmmeters geijkt en
men kan dus reeds van te voren bepalen welke weerstandswaarden op de schaal afgelezen kunnen worden. Met den meter van
10.000 Ohm zou men op 1/50° der schaal nog een weerstand
van ± 500.000 ohm kunnen aflezen en op 49/50° een weerstand
van ±200 Ohm. Het spreekt vanzelf dat de aflezingen aan het
begin en het einde der schaal vrij onnauwkeurig zijn.
Met dit systeem, dat seriemeting genoemd wordt, kunnen met
een instrument van 1000 ohm/volt en een meetspanning van 1,10
en 100 volt (instrumentweerstand 1000, IC.000 en 100.000 ohm)
weerstanden van 20 ohm tot 5 megohm gemeten worden. Voor
het meten van hoogere spanningen zou een hoogere meetspan
ning of een instrument met een hooger aantal ohm/volt gebruikt
moeten worden.»
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Fig. 27
Deze methode is niet geschikt voor het meten van kleine weer
standen, aangezien de meetspanning te laag zou worden; hier
voor wordt gebruik gemaakt van de zoogenaamde parallelmeting, waarbij de te meten weerstand parallelgeschakeld wordt
met het instrument, dat dan zonder voorschakelweerstand of des
noods nog geshunteerd gebruikt wordt. Op deze wijze kunnen
37

gemakkelijk weerstanden tot 0.1 ohm gemeten worden (afhankelijk van de weerstand der verbindingen en meetkabels).
Hierbij moet echter zorg gedragen worden, dat de totale kringweerstand zoo hoog is, dat het shunteeren van het instrument
zelf (door de te meten weerstand) geen invloed heeft op den
kringstroom.
Wanneer bij voorbeeld een instrument van 100 ohm in serie
met een voorschakelweerstand van 900 ohm op een spanning van
1 volt aangesloten wordt, is de kringweerstand 1000 ohm en het
stroomverbruik 1 mA ; schakelt men nu een weerstand van 10
ohm parallel met den meter, dan wordt de kringweerstand ver
laagd tot 910 ohm en de stroom stijgt tot 1,1 mA. Hierdoor zou
een meetfout van 10% ontstaan doch als de voorschakelweer
stand 9900 ohm bedraagt en de meetspanning 10 volt, wordt de
meetfout hoogstens 1 %.
Bij seriemeting bevindt de laagste waarde zich aan het einde
der schaal, doch bij parallelmeting bevindt zij zich aan het begin
daarvan.
Figuur 27 toont de schakeling van een ohmmeter, waarmede
weerstanden van 0,1 ohm tot 100 megohm gemeten kunnen wor
den ; het systeem wordt gevoed met een spanning van 250 volt
en is geheel afhankelijk van de grootte der te meten weerstanden.
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een meetspanning van 1 volt; voor 10 en 100 volt wordt het weerstandsmeetbereik met 10 of 100 vermenigvuldigd. Figuur 29 is
de schaal voor parallelmeting met denzelfden meter, die hierbij
als mA-meter voor 10 mA geschakeld is en dan een weerstand
van 10 ohm heeft.
Een zeer goeden Ohmmeter voor kleine waarden kan gemaakt
worden met behulp van een thermokoppelmeter, waaruit het
thermokoppel verwijderd wordt. Deze meters hebben voor een
gevoeligheid van 1 mA meestal hoogstens 10 Ohm weerstand !
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4. DE BRUG VAN WHEATSTONE.
Voor de nauwkeurige bepaling van weerstanden wordt gebruik
gemaakt van brugschakelingen; hierbij wordt de onbekende
weerstand vergeleken met bekende geijkte weerstanden.
Voor het meten van normale en groote weerstanden wordt
veelal gebruik gemaakt van de brug van Wheatstone, welke afgebeeld is in figuur 30.
De weerstanden A en B zijn in serie op de
meetspanning aangesloten; de weerstanden
C en X eveneens. Tusschen de knooppunten
AB en CX is een galvanometer (nulindicator)
aangesloten.
Als de brug in evenwicht is, vloeit er geen
stroom door den galvanometer; dat evenwicht
ontstaat zoodra AxX = BxC. Dit blijkt dui
delijk wanneer getalwaarden gebruikt wor
den, b.v. A en C = 10.000 ohm, B en X = .
1000 ohm. De knooppunten AB en CX bevin
Fig. 30
den zich dan op hetzelfde potentiaal en aan
gezien er tusschen die punten ook geen potentiaalverschil is, kan
de galvanometer niets aanwijzen. In de practische uitvoering zijn
A en B bekende, geijkte weerstanden en C is regelbaar : de
waarde van X is dan gelijk aan BxC : A.
Indien C uitgevoerd wordt als een regelbare weerstand met
geijkte schaal verdeeling, kan de waarde van X direct afgelezen
worden door de waarde van C te vermenigvuldigen met een
factor, die afhankelijk is van de waarden A en B. Met een regel
baren weerstand C van 10 kilo-ohm, waarvan de schaal gemerkt
is van 0 tot 10 en A en B omschakelbaar of uitwisselbaar van 1
tot 10.000 Ohm, kunnen alle weerstandswaarden van X, van 0.01
ohm tot 1 megohm nauwkeurig gemeten worden, als men verder
over een galvanometer met behoorlijke gevoeligheid, b.v. 1000-100 microampère, beschikt, die bovendien een sterk koppel ont
wikkelt.

n

Meetbereik in ohm

A-arm

B-arm

Factor C

10000—1000000
1000— 100000
100— 10000
1000
10—
100
1—
10
0.1—
1
0.01—

100
1000
10000
10000
10000
10000
10000

10000
10000
10000
1000
100
10
1

100000
10000
1000
100
10
1
0.1
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Het spreekt vanzelf dat de nauwkeurigheid bij het meten van
zeer kleine weerstandswaarden in hooge mate afhankelijk is van
de wijze waarop deze aangesloten worden ; de aansluiting dient
te geschieden met zeer korte en dikke kabels.
Eventueel zouden ook nog hoogere weerstandswaarden dan
1 megohm gemeten kunnen worden door A te verkleinen tot
10 ohm of tot 1 ohm voor een meetbereik van 10 of 100 megohm.
Deze mogelijkheid hangt echter af van twee factoren, n.1 de
gevoeligheid van den galvanometer om de meetspanning. De
galvanometer moet immers «kunnen» aanwijzen en het even
wicht (langs twee zijden) aan te toonen ; als X te'groot is, wordt
dit moeilijk. De meetspanning kan weliswaar verhoogd worden,
doch de waarde wordt begrensd door het dissipatievermogen
van A en B; afgezien van het gevaar voor doorbranden, zou
hun waarde door de overmatige verwarming veranderen.
De meetspanning der brug bedraagt normaal 4 volt en deze
mag gerust tot 40 volt verhoogd worden voor het meten van
zeer hooge weerstanden, dus tot 10 megohm en dit is zeer goed
uitvoerbaar gebleken. Voor nog hoogere weerstandswaarden
wordt de galvanometer vervangen door een lampvoltmeter; de
ze is uiterst gevoelig en vraagt bovendien geen ingangsenergie.
De brug kan in plaats van met gelijkstroom, ook met wissel
stroom van een zoemer of een toongenerator gevoed worden als
de weerstanden nietinductief gewonden zijn. In dat geval wordt
de galvanometer vervangen door een telefoon, een lampvoltmeter
of een vibratiegalvanometer.
5. DE SLEEPDRAADBRUG.
Een variatie op de gewone Wheatstonebrug is de sleepdraadbrug volgens figuur 31. De weerstanden A en B zijn hier ver
vangen door een sterk gespannen weerstandsdraad, waarover
een glijdcontact loopt en C is een vaste
weerstand geworden. De werking blijft
C
X
dezelfde, doch de gevoeligheid en de
nauwkeurigheid zijn veel geringer dan
die, welke met de oorspronkelijke scha
keling te bereiken is.
A
B
Bovendien is het meetbereik van de
gewone uitvoering kleiner (maximum
50.000 ohm) en het batterijstroomverbruik
is veel hooger aangezien de meeldraad
Fig. 31
normaal een weerstand van hoogstens 6
Ohm heeft. Ook is deze draad aan slijtage onderhevig, aangezien
het contact zeer sterk moet aandrukken en hierdoor vermindert
de nauwkeurigheid zeer snel.
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De draad is voorzien van een afleesbare schaal, de nauw
keurigheid is het grootst als het glijdcontact zich ongeveer op
het midden bevindt.
Ter vergrooting van het meetbereik wordt de sleepdraad wel
vervangen door een potentiometer van 5000 ohm of dergelijke,
doch de oorspronkelijke brug is dan veel interessanter en de
enkele extra weerstanden vormen geen bezwaar bij de con
structie.
6. DE BRUG VAN THOMSON.
De brug van Wheatstone is eigenlijk niet geschikt voor het
meten van weerstanden, welke kleiner zijn dan 1 ohm, aange
zien eenerzijds de vergelijkingsweerstanden te klein worden voor
een nauwkeurige aflezing en dit vooral ook met het oog op de
gevoeligheid van den galvanometer, terwijl anderzijds de aan
sluitingen (klemmen en kabels) een niet meer te verwaarloozen
overgangsweerstand hebben en hierdoor de juistheid der meting
in gevaar komt.
Met behulp van de brug van
Thomson, welke afgebeeld is in fi
guur 32, kunnen de kleinste weer
standen (tot 0.00001 ohm) gemeten
worden, aangezien hierbij geen
stroom- doch spanningsleidingen
aan de brug toegevoerd worden.
De galvanometer is stroomloos
wanneer A:B=A1 :Bl=a:b. Aange
zien niet alleen Al en BI, maar ook
a en b afgeregeld moeten worden,
is de afregeling van de brug van
Fig. 32
Thomson minder eenvoudig dan
deze van de brug van Wheatstone, doch na eenige oefening vrij
snel uitvoerbaar.
De weerstand d heeft groote invloed op A en B en zijn waarde
moet in verhouding klein zijn, want als « d » tien maal zoo groot
is als A en B, moeten a en b tienmaal' zoo nauwkeurig afgeregeld
worden als Al en BI om dezelfde nauwkeurigheidsgraad te ver
krijgen.
De brug van Thomson wordt ook wel als sleepdraadbrug uit
gevoerd en is in dat geval voorzien van twee sleepdraden.
Bij de capaciteitsmeting wordt nog een bruguitvoering beschre
ven, welke eveneens voor weerstandsmeting geschikt is.
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HOOFDSTUK IV.

FREQUENTIEMETiNG.
1. ALGEMEEN.
Voor het meten der frequentie van laagfrequente wisselstroomen tot 20.000 Hertz wordt gebruik gemaakt van verschillende
soorten instrumenten.
De tongenfrequentiemeter wordt over het algemeen slechts toe
gepast voor 50 tot 100 Hertz, dus meer speciaal voor het meten
der netstroomfrequentie. Het systeem kan desnoods gebruikt wor
den tot 1000 Hertz, doch in de meeste gevallen bedient men fcich
dan liever van wijzerinstrumenten, omdat deze een veel grooter
meetbereik bestrijken. De tongenfrequentiemeter zou in dat geval
van een zeer groot aantal rijen tongen voorzien moeten worden.
De wijzerinstrumenten worden volgens de meest uiteenloopende
systemen geschakeld; de eenvoudigste schakeling is wel deze,
Waarbij een ohmsche en een induc
tieve weerstand in serie geschakeld ---------------------------------zijn. Parallel met den inductieven
^C7
weerstand is een wisselstroomvolt—n_n_n.rumeter geschakeld en aangezien de
weerstand van den inductieven
weerstand met de frequentie toe
neemt, stijgt de voltmeterspanning
als de frequentie hooger wordt. De
Fig. 33
ze schakeling is afgebeeld in fig. 33.
Een andere uitvoering is deze, waarbij gebruik gemaakt wordt
van een draaiijzerinstrument, dat voorzien is van twee magneetspoelen met verschillende zelfinductie ; aan de wijzeras zijn
twee stukjes ijzer bevestigd, welke ten opzichte van elkaar 90
graden verschoven zijn en die ieder door één magneetveld be
ïnvloed worden.
Als variatie hierop bestaat ook nog een schakeling, waarbij
de draaiijzermeter van twee gekruiste spoelen voorzien is, welke
samen op hetzelfde draaiijzer inwerken (differentiaalmeter). Voor
hoogere frequenties worden in den stroomkring resonantiekringen
opgenomen.
Een speciale uitvoering met wijzerinstrument is deze, waarbij
de wisselstroom toegevoerd wordt aan de roosters van twee
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gastrioden (thyratron). Beide lampen worden om beurten ge
leidend en bij elke stroomwisseling vloeit dus een impuls door
het aanwijsinstrument; de aanwijzing hangt af van het aantal
impulsen per seconde, d.w.z. van de frequentie.
Ook kan men frequentiemetingen verrichten met een gelijkrichterinstrument, dat in serie met een bekenden condensator op
een bekende wisselspanning aangesloten wordt. Wanneer de
spanning, over het geheele meetbereik constant gehouden wordt
en men de noodige voorzorgen in acht neemt, is de aanwijzing
ook volkomen evenredig met de aangelegde frequentie.
2. DE BRUG VAN WIEN.
Frequentiemetingen kunnen eveneens verricht worden met be
hulp van brugschakelingen. De hiervoor gebruikte schakeling
is de brug van Wien, welke afgebeeld is in figuur 34.
De A-arm bestaat uit een condensator en
een weerstand, welke parallel geschakeld
zijn en de C-arm bestaat uit een conden
sator, die in serie geschakeld is met een
weerstand. Zoowel de condensatoren als de
weerstanden hebben gelijke waarden :
lmF — 0,lmF en 0,01mF voor een meet
bereik van 15-150, 150-1500 en 1500—15000
Hertz, terwijl de weerstanden regelbaar zijn
van 1000 tot 11000 Ohm. De B- en de DFig. 34
arm hebben respectievelijk een waarde van
50 en 100 Ohm. De brug wordt in evenwicht gebracht door de
gelijktijdige regeling van Ra en Rc, die op één as gemonteerd
zijn. Voor de ijking maakt men gebruik van de formule f=jtRC.
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HOOFDSTUK V.

CAPACITEITSMETING.
1. ALGEMEEN.
De capaciteit van een condensator hangt af van de oppervlakte
van en de afstand tusschen de platen; bovendien van het ge
bruikte diëlectricum.
e X O
C = 0,08842 x
X 10-cmF
d
O = werkzame oppervlakte in cm2, d = afstand tusschen de
platen in cm, e = diëlectrische constante.
Verschillende materialen, als : glas, mica, porcelein, papier enz.,
doch ook vloeistoffen kunnen als diëlectricum gebruikt worden.
Onderstaande tabel geeft de waarde der constante voor verschil
lende materialen, enz. :
ucht
1
zijde
4,6
jlas
4 — 10
celluloid
7 — 10
mica
4—8
eikenhout
6 — 7
eboniet
2 — 4
bakeliet
5 — 7,5
parafine
2—3
transformatorolie
2,5
papier
1,5 — 4
gedistilleerd water
81
schellak
3 —3,7
4,7
casterolie
In de practijk worden voornamelijk condensatoren met lucht,
mica, papier en olie-diëlectricum gebruikt; electrolietcondensators
werken met een z.g. gasdiëlectricum, waarover later in bijzonder
heden getreden wordt.
Voor grootere capaciteitswaarden wordt de platenoppervlakte
zoo groot, dat de condensatoren niet meer door eenvoudige op
eenstapeling van belegsels en diëlectricum vervaardigd kunnen
worden. De condensators worden dan opgerold en hierdoor ont
staat behalve capacitieve ook inductieve werking.
Deze kan opgeheven worden door de belegsels respectievelijk
links en rechts buiten het blok te laten uitsteken en aaneën te
verbinden.
Bij serie- en parallelschakeling verhouden capaciteiten zich
omgekeerd als weerstanden; bij serieschakeling verlaagt de ca
paciteit, bij parallelschakeling verhoogt zij.
Cs = (C, x C2) : (C, + Co) cp = C, + Co +C3,
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Voor gelijkstroom hebben condensators zeer hoogen weerstand,
practisch oneindig groot, doch voor wisselstroom hebben zij een
schijnbaren weerstand welke afhankelijk is van de capaciteit en
de frequentie.
De laadstroom keert hier nl. bij elke periode om en hierdoor
ontstaat een zeker energieverbruik, dus schijnbare weerstand of
reactantie. Bovendien ontstaan door de lading mechanische
spanningen tusschen de belegsels en deze worden omgezet in
warmte. Ook deze energie wordt door den laadstroom geleverd
en is dus verlies.
Theoretisch ijlt de stroom 90° voor op de spanning, doch door
de verliezen wordt de phaseverschuiving kleiner. Bij de metingen
wordt hier rekening mede gehouden en is een compensatieinrichting voor de dissipatiefactor (cos <?) voorzien.
De waarde van cos o hangt af van de frequentie; de waarde
van de compensatie (weerstand) dus eveneens en hiervan wordt
gebruik gemaakt voor het meten der frequentie (brug van Wien).
De reactantie = 1 : 6,28 X 1 X C (C uitgedrukt in Farads).
Van de reactantie wordt gebruik gemaakt om de capaciteit der
condensatoren te meten, doch de hiernavolgend beschreven me
thodes zijn uitsluitend geschikt voor lucht-, papier en micacon
densatoren; de electrolietcondensatoren worden afzonderlijk be
handeld.
2. MET DEN VOLTMETER.
Wanneer men over een wisselstroomvoltmeter van voldoende
gevoeligheid beschikt, kan men hiermede op eenvoudige en ta
melijk nauwkeurige wijze capaciteiten meten; uit bovenstaande
formule kan de ractantie der condensatoren berekend worden
en, indien de voltmeterweerstand bekend is, verloopt de meting
op dezelfde manier als het meten van gewone weerstanden.
De reactantie van verschillende capaciteitswaarden is samen
gevat in een tabel, welke zich in het aanhangsel bevindt; hier
aan worden de volgende gegevens ontleend :
Bij een frequentie van 50 Hertz, bedragen de reactanties van
condensatoren van 100/1000/10000 mmF en 0,1/1/10 mF respec
tievelijk gemiddeld 32/3,2/0,32 Meqohm en 32000/3200/320 Ohm.
Met een voltmeter van 1000 Ohm/Volt en een meetbereik van 100
volt, dus instrumentweerstand van 100.000 Ohm, kunnen, zooals
opgemerkt werd bij de weerstandsmeting, weerstandswaarden
van ongeveer 5 Megohm tot 2000 Ohm gemeten worden; dit
komt dus overeen met een capaciteit van 1000 mmF tot 1 mF.
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Met een instrument van 10.000 Ohm kunnen bijgevolg capaci
teiten van 10000 mmF tot 10 mF gemeten wroden; alleen voor
het meten van de kleinste capaciteiten tot 100 mmF zou een
instrument van 1 Megohm, dus met een meetbereik tot 1000 volt,
noodig zijn.
Het meten van zulke kleine capaciteitswaarden kan bijgevolg
beter op een andere wijze, b.v. met de meetbrug geschieden,
aangezien het gebruik van spanningen van 1000 volt, wegens
het daaraan verbonden gevaar, beslist af te raden is.
In figuur 35 is
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Fig. 35
met een voltmeter van 100.000
Ohm voor 100 volt; dezelfde schaalverdeeling kan gebruikt wor
den voor de meting met 10 volt (instrumentweerstand 10 000 Ohm),
waarbij de capaciteitswaarden 10 maal grooter worden.
Bij deze meting wordt met de dissipatiefactor geen rekening
gehouden; om daaromtrent eenige zekerheid te verkrijgen is de
meting te herhalen met een verliesvrijen (mica)condensator van
dezelfde waarde.

3. MET DE BRUG VAN WHEATSTONE.
Wanneer men in de brug van Wheatstone de weerstand X
door een vasten condensator van bekende grootte vervangt,
terwijl de onbekende condensator op de plaats
van den weerstand B aangebracht wordt, kan
de capaciteit op dezelfde wijze gemeten worB den als bij de weerstandsmeting. De brug
moet echter met wisselstroom gevoed worden;
daardoor is het noodzakelijk de gebruikte nulindicator te vervangen door een telefoon of
eenig ander instrument, dat voor wisselstroom
geschikt is. Zie hiervoor figuur 36.
De capaciteiten verhouden zich, onafhanke
Fig. 36
lijk van de frequentie, omgekeerd als de weer

standen (AxX=BxC) en B=AxX : C.
Dezelfde brug, als beschreven onder de weerstandsmetingen,
kan gebruikt worden voor het meten van condensators van 10
mmF tot 100 mF.
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Het spreekt vanzelf, dat de aansluitdraden bij capaciteitsmetingen zeer kort en van elkaar verwijderd aangebracht moeten
worden en dat voor de meting van zeer kleine capaciteitswaarden rekening gehouden moet worden met de eigencapaciteit van
de meetbrug.
In serie met de X-arm is een regel
bare weerstand aangebracht, waar
mede een absoluut nulpunt ingesteld
kan worden. Deze weerstand compen
seert de dissipatiefactor; de waarde
varieert van 100 — 100000 Ohm en
hangt af van de groote van X.
Een andere methode om de dissipa
tiefactor te compenseeren is deze,
waarbij de C-arm geshunteerd wordt
met een verliesvrijen, regelbaren con
Fig. 37
densator, waarvan de schaal geijkt is
in « % dissipatie » ; op deze wijze is een nog scherpere instelling
mogelijk. Deze schakeling wordt de Schering-brug genoemd en
is afgebeeld in figuur 37.
4. ANDERE SYSTEMEN.
Capaciteiten kunnen nog op verschillende andere wijzen ge
meten worden, o.a. door :
de veraeliikmethode met behulo van resonantiekringen,
de kruissooelcapaciteitsmeter (differentiaalmeter),
bruaschakelinaen met zeer hooae meetfrequentie, enz.
Een laagte methode, welke intusschen aeheel op de brug van
Wien en Wheatstone berust is deze, welke reeds een viiftal iaren
geleden in Amerika toeqepast werd en waarbij als nulindicator
een afstemooq aebruikt wordt. Ook in Eurooa is deze schakeling
in soortaeliike uitvoering od de markt gebracht, doch inmiddels
is het oorspronkelijke Amerikaonsche aooaraat zoodanig gemo
derniseerd, en van alle mogelijke verfiiningen voorzien, dat het
de moeite waard is besproken te worden.
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Het schakelschema is afgebeeld in figuur 38 en daaruit blijkt
dat de meetbrug met behulp van door drukschakelaars in- en
om te schakelen capaciteiten en weerstanden op verschillende
meetbereiken ingesteld kan worden. Ook de dissipatiefactor kan
rechtstreeks afgelezen worden. De meetstroom wordt van het net
betrokken en het aansluitpunt voor de nulindicator is over een
versterker met het afstemoog verbonden.
Verder kunnen met dit instrument de isolatieweerstand van
papier- en micacondensatoren, alsmede de lekstroomwaarde van
electrolietcondensators gemeten-'worden. Wanneer de isolatie
weerstand te laag is, begint het afstemoog snel te « pinken » en
de grootte van den lekstroom kan beoordeeld worden naar het
in mindere of meerdere mate sluiten van het « oog ».
Als de brugcondensatoren vervangen worden door weerstan
den, kunnen eveneens weerstanden gemeten worden, voor zoover
deze niet-inductief zijn.
5. HET METEN VAN ISOLATIEWEERSTANDEN.
De isolatieweerstand van een goeden pooier- of micacondensator is zeer hoog en bedraagt ongeveer 450 Megohm per microfarad; dit is met gewone instrumenten niet meetbaar. Het komt
echter dikwijls voor dat de isolatieweerstand achteruitgaat en in
zulke gevallen kan de waarde bepaald worden met een zeer
gevoeligen Ohmmeter.
De bedrijfsspanning voor den Ohmmeter is echter meestal vrij
laag, zoodat op deze wijze geen juiste meting verricht kan worden
aanaezien de isolatieweerstand dikwijls eerst zakt, wanneer de
condensator op zijn werkspanning aangesloten wordt.
Het is dan ook beter den con__
densator in serie met een voltmeter op de werksoanning te on■ ■ derzoeken (b.v. 250 volt). Bij de
inschakeling zal de voltmeter
—
aanwijzen, doch zoodra de con
densator geladen is, komt de
Fig. 39
meterwijzer terug op nul. Vervol
gens sluit men den voorsch- ,kelweerstand kort; de aanwijzing
mag dan niet veranderen en de condensatorweerstand kan daar
eventueel uit berekend worden. De schakeling is afgebeeld in
figuur 39.
Een andere methode zal besproken worden bij de beschrijving
van den lampvoltmeter.
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6. ELECTROLIETCONDENSATOREN.
Het diëlectricum van electrolietcondensatoren wordt gevormd
door een vloeistof, in vele gevallen een borax-oplossing, welke
door het « vormeeren » of onder spanning zetten, op de electroden
of belegsels een gasoxydehuidje (ook wel film genoemd) neer
slaat.
Bijgevolg moet de condensator eenigen tijd onder spanning
staan, voordat de capaciteit de maximale waarde heeft bereikt.
Dit maakt het meten volgens de gebruikelijke methoden zeer be
zwaarlijk.
Een methode om de capaciteit van electrolietcondensators te
meten is deze waarbij de meting uitgevoerd wordt met een lage
wisselspanning, welke op de gelijkstroomwerkspanning gesuperponeerd is. Deze methode is afgebeeld in figuur 40. De wisselspanningswaarde bedraagt normaal 3 volt. Het meetinstrument is
—
een wisselstroom mA-meter (b.v.
gelijkrichtermeter), doch deze zal
_ nu behalve den wisselstroom ook
SS nog den lekstroom aanwijzen,
+ zoodat op deze wijze geen juiste
T
meting verricht kan worden.
Voor het instandhouden van
M
het diëlectricum is een bepaalde
jO 3V.
stroom noodig en dezen noemt
men de lekstroom ; over het al
Fig. 40
gemeen is deze lekstroom ver
schillend voor verschillende fabrikaten en bovendien is hij af
hankelijk van de capaciteit en de werkspanning.
Voor laagspanningscondensatoren varieert de lekstroom van
0,002-0.005 mA per mF; de weerstand bedraagt daar 3 Megohm
per mF.
Voor hoogspanningscondensatoren varieert de lekstroom van
0,05-1 mA per mF; de weerstand bedraagt 1 Megohm per mF.
Gewoonlijk wordt de capaciteit dan ook geschat naar de groot
te van den lekstroom, waarvan de waarde per mF door de fabriek
vermeld wordt.
Bij het uitvoeren van metingen aan electrolietcondensators moet
steeds op de polariteit gelet worden.
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HOOFDSTUK VI.

ZELFINDUCTIEMETING.
1. ALGEMEEN.
In de radiotechniek wordt gebruik gemaakt van verschillende
soorten zelfinducites : afstemspoelen, hf-transformatoren, hf-smoorspoelen en lf-smoorspoelen. Onder deze laatste categorie vallen
ook de transformatoren, welke echter wegens bijzondere eigen
schappen afzonderlijk behandeld moeten worden.
Principieel hangt de zelfinductie van al deze «spoelen» af van :
1° het aantal windingen,
2° de spoeldiameter,
3° de wikkellengte,
4° de vormfactor en
5° het kernmateriaal (lucht of ijzer).
Door hun winding hebben de zelfinducties eveneens capaciteit
en weerstand. Onder den invloed van hf-wisselstroom ontstaat
bovendien een hf-weerstand, welke het gevolg is v an het stroomverdringingseffect. Het is daarbij alsof de stroom naar de opper
vlakte van den draad verdrongen wordt en de draadkem dus niet
meer werkzaam is. Om dezen reden worden hf-spoelen dikwijls
met Litzedraad gewikkeld, waardoor de stroom verdeeld wordt
over een grooter aantal geleiders, die bijgevolg een grootere
oppervlakte vormen.
De spoelcapaciteit kan door speciale wikkelwijze verlaagd wor
den. Door de capacitieve en koperverliezen bedraagt de phaseverschuiving, welke veroorzaakt wordt door het na-ijlen van den
stroom, niet meer precies 90°, en bij de meting dient rekening
gehouden te worden met de daaruit ontstaande energiefactor
cos 9. Hiervoor wordt dus een compensatiesysteem voorzien,
althans bij brugschakelingen. De waarde hangt niet alleen af van
de verliezen en de frequentie, doch ook van de belasting en is
bijgevolg zeer betrekkelijk.
Bij serie- of parallelschakeling gedragen de zelfinducties zich
als de weerstanden en omgekeerd als de capaciteiten, (Ls =
L, + L, -j- L3), Lp
Lj X U : (L1 -)- L,), vooropgesteld dat zij
elkaar niet beïnvloeden.
Als zelfinducties op wisselstroom aangesloten worden, verhoogt
de weerstand omdat de «zelfinductie» stroomveranderingen tegen
werkt. Men noemt deze schijnbare weerstand, inductieve weer
stand, reactantie of impedantie.
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De waarde is afhankelijk van de grootte der zelf inductie en
van de frequentie.
Van den wisselstroomweerstand eener zelfinductie wordt ge
bruik gemaakt om de waarde te meten.
De reactantie bedraagt 6,28 XbXf- L is uitgedrukt in Henry.
2. MET DEN VOLTMETER.
Deze meting verloopt op dezelfde wijze als die welke a^bnrkt
wordt om capaciteiten te meten. Voor een frequentie van 50 Hertz
bedraagt de reactantie van een zelfinductie van 1 Henry onqeveer
320 Ohm, wanneer de Ohmsche weerstand birten beschouwing
gelaten wordt; voor zeH’nducties van 10 en 100 Henry wordt dit
resoectiveliik 3200 en 32000 Ohm.
Hieruit bliikt dat zelfinducties van 1 tot 100 Henry nemeten
kunnen worden met een voltmeter van 10.000 Ohm (1000 OhmVolt) en een meetspanning van 10 volt.
Deze meting verloopt op dezelfde wiize als die welke gebruikt
ment, dat een laaeren weerstand per Volt en bijgevolg een hooger
stroomverbruik heeft.
In dat geval zal de meetspannina ook hooger moeten ziin,
b.v. 150 volt voor een meter van 15000 Ohm en 100 Ohm/Volt
(Wevometer).
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Fig. 41
de reactantie en
kan de daardoor ontstane meetfout verwaarloosd worden. Voor
geval dat de Ohmsche weerstand, wèl hoog is, moet deze van
de reactantiewaarde afgetrokken worden en wordt de zelfinductie
uit het overblijvende verschil berekend. De gevonden waarde
is dan bij benadering juist.
Figuur 41 toont de schaalijking voor het meten van zelfinducties
od 50 Hertz met behulp van een voltmeter van 10.000 Ohm voor
10 volt.
Kleine zelfinductie-waarden, onder 1 Henry, kunnen op deze
wijze niet gemeten worden; hiervoor is men op brugmetingen of
op vergelijkmethodes met resonantiekringen aangewezen.
3. MET DE BRUG VAN WHEATSTONE.
Door in de brug van Wheatstone de B-arm te vervanaen door
een zelfinductie van bekende waarde en de te meten zelfinductie
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in de X-arm te schakelen, kan de onbekende zelfinductiewaarde
bepaald worden, doch om een nulpunt te vinden, moet in serie
met B een regelbare weerstand geschakeld worden teneinde de
Ohmsche weerstand van X te compenseeren.
Aangezien zelfinducties van bekende waar
de, m.a.w. standaardzelfinducties kostbaar
zijn, is het beter en eenvoudiger de schakeling
zoodanig te wijzigen, dat de onbekende zelfinductie mei een bekende capaciteit vergele
ken wordt. Deze wijziging is afgebeeld in fi
guur 42. Parallel of in serie met den stan
daardcondensator wordt de compensatieweerstand voor de energiefactor cos 9 geschakeld.
Bij het ontwerpen dezer schakeling is uitge
Fig. 42
gaan van de verhouding, welke bestaat tusschen de reactantie van capaciteit en zelfinductie (1 : 6,28xfXO
en (6,28XfXUDezelfde brug als deze welke gebruikt wordt voor het meten
van weerstand en capaciteit, kan ook nu weer dienen voor zelfinductiemetingen van 10 microHenry tot 100 Henry.
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4. METING VAN SMOORSPOELEN
MET GELIJKSTROOMBELASTING.
Dikwijls staat men voor het, vraagstuk de zelfinductie van
smoorspoelen te meten wanneer deze met gelijkstroom belast zijn.
In onbelasten toestand is de zelfinductie zeer hoog, doch bij ge
bruik als filtersmoorspoel, blijkt de werking onvoldoende te zijn;
dit komt omdat de kern door de gelijkstroom gemagnetiseerd
wordt en daardoor inactief wordt, met het gevolg dat er als het
ware geen kern aanwezig is.
Over het algemeen zullen meerdere smoorspoelen van hetzelfde
type voorhanden zijn en in dit geval is de meting betrekkelijk
eenvoudig uit te voeren.
53

Eerst wordt de zelfinductie der spoelen op een der bovenbe
schreven wijzen bepaald en worden twee gelijke smoorspoelen
voor de volgende meting, waarvan de schakeling afgebeeld is in
figuur 43, uitgekozen.

Ri

R2

Fig. 43
Rj en R2, welke ongeveer gelijke waarde hebben, regelen de
gelijkstroombelasting, welke afgelezen wordt op den mA-meter
Vervolgens wordt de wisselstroomvoltmeter onder voorschakeling
van een 10 mF condensator aangesloten. De aangewezen waarde
is deze van de parallelgeschakelde zelfinducties; zij wordt ver
dubbeld om de zelfinductie van de betreffende smoorspoelen te
kennen.
Bij deze meting moet natuurlijk rekening gehouden worden met
den gelijkstroomweerstand der smoorspoelen, vooral wanneer het
veldspoelen van luidsprekers betreft. De meetstroom zal bij voor
keur van een accubatterij betrokken worden, aangezien deze een
zeer lagen weerstand heeft.
Dezelfde meting kan ook uitgevoerd worden met behulp van
een lampvoltmeter; daarvoor wordt naar een volgend hoofdstuk
verwezen.
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Hierbij zullen twee soorten metingen beschreven worden, welke
theoretische en practische metingen genoemd zouden kunnen
worden.
De eerste soort is een controle op de door den fabrikant ver
strekte gegevens en karakteristieken.
Met deze metingen kunnen de versterkingsfactor, de steilheid
en de inwendige weerstand bepaald worden; tevens wordt er
gebruik van gemaakt om lampkarakteristieken op te nemen. Ver
der zullen er gelijkricht- en belastingsproeven aan diodedetectors
en plaatstroomgelijkrichters mede uitgevoerd worden.
De uitslagen verschillen dikwijls zeer veel van de opgegeven
waarden, omdat de afwijkingen van lamp tot lamp zeer groot
kunen zijn en bovendien zijn ae opgegeven « statische » karak
teristieken gewoonlijk uiterst gunstig opgegeven (voor de fabriek),
zoodat de meetuitslagen meer overeenkomst vertoonen met de
« dynamische » karakteristieken.
De practische metingen zijn voor den vakman van veel grooter
belang, aangezien daarmede op snelle wijze vastgesteld kan
v/orden in welken staat de lampen zich bevinden.
Hieronder vallen het meten van :
1° de isolatie tusschen de electroden,
2° de emissie,
3° de steilheid,
4° de roosterstroom (vacuumlek of gasvorming) en
5° de uitgangsenergie (vermogen).
Al deze metingen worden uitgevoerd met een min of meer
ingewikkelde apparatuur, welke lamptester genoemd wordt; het
ligt niet in de bedoeling hier complete instrumenten te bespreken,
doch wel zullen verschillende gedeelten daarvan behandeld wor
den en ook zal gewezen worden op de voor- en nadeelen, welke
aan de verschillende systemen verbonden zijn.
De oscillatorwerking van een lamp kan het beste in het betref
fende toestel onderzocht worden, aangezien het bezwaarlijk is een
standaardoscillatorkring op te stellen/welke aangepast zou zijn
aan de verschillende lamptypes die daarvoor gebruikt worden.
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A THEORETISCHE METINGEN.
Hiervoor wordt een opstelling gebruikt als afgebeeld in fig. 44;
deze toont de schakeling voor een triode. Voor meerroosterlampen
(tetroden, pentoden, hexoden, enz.) worden de electroden, welke
geen deel uitmaken van het triodegedeelte aan de vereischte
negatieve- of positieve spanningen verbonden.
Deze spanningen worden eventueel gedurende de meting ge
controleerd en het spreekt vanzelf dat in de verschillende toevoerleidingen ook mA-meters geschakeld kunnen worden om de
stroomen te meten.
De kathode van de triode wordt met de negatieve pool van de
plaatstroombron en over een schakelaar met de positieve pool
van de negatieve roosterspanningsbatterij
verbon
den ; wanneer de schake
MA
laar omgezet wordt voor
O
het opnemen van lampkarakteristieken, ligt de ka
---------T-TUtTIj---------O
thode aan de middenaftakking der roosterbatterij,
welke overbrugd is door
■jinnr—| een potentiemeter, waar
-P
van het glijdcontact ver
250V
+ bonden is met het stuurFig. 44
rooster van de lamp. De
potentiometerkring kan met
een schakelaar onderbroken worden om de roosterbatterij te spa
ren ; ingeval van stroomonderbreking blijft de volle negatieve
roosterspanning gehandhaafd. De roosterspanning kan met een
voltmeter, welke tusschen het stuurrooster en de kathode gescha
keld is, ingesteld worden. De plaat is over een mA-meter met
de plaatstroombron, welke overbrugd is door een potentiometer
van 10.000 Ohm/20 Watt, verbonden. De plaatspanning kan op
den voltmeter, welke tusschen de kathode en de plusleiding (glijd
contact) aangebracht is, afgelezen worden.
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Voor nauwkeurige metingen is het aan te bevelen de geheele
voeding met batterijen uit te voeren en indien een plaatstroomapparaat gebruikt wordt, dient de roosterspanningsbron afzon
derlijk te zijn. Bovendien moeten (in dat geval) de noodige voor
zorgen genomen worden om de inductiewerkingen op het stuur
rooster te voorkomen, b.v. door gebruik van afgeschermde toevoerdraden.
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1. VERSTERKINGSFACTOR.
Onder de versterkingsfactor (g) verstaat men de verhouding
tusschen de plaat- en stuurroosterspanningsverandering om de
zelfde plaatstroomverandering te verkrijgen (bij een triode).
Voor een bepaalde lamp stelt men als volgt in :
negatieve roosterspanning 4 volt (waarde gekozen uit de
gegevens),
piaatspanning 100 volt.
De mA-meter wijst een plaatstroom van 2 mA aan; men ver
hoogt de piaatspanning tot 150 volt en leest een plaatstroom van
6 mA af. Men verlaagt de piaatspanning wederom tot 100 volt
en verlaagt de negatieve roosterspanning tot dat de mA-meter
weder 6 mA aanwijst. De negatieve roosterspanning blijkt b.v.
1,5 volt te bedragen.
Hieruit blijkt dat g
(150—100) : (4—1,5) = 50 : 2,5 = 20.
Het is aan te bevelen dezelfde meting met hoogere plaat- en
roosterspanningen te herhalen en dan het gemiddelde van « g »
te bepalen.
Volgens dezelfde formule kan men evengoed de piaatspanning
eenmaal instellen en vervolgens de negatieve roosterspanning
verhoogen tot de plaatstroom nul wordt; het quotiënt van de
plaat- en de roosterspanning geeft dan ook den versterkingsfactor.
2. STEILHEID.
Onder de steilheid (s) verstaat men de plaatstroomverandering
per volt roosterspanningsverandering.
Uit de meting bleek dat een roosterspanningsverandering van
2,5 volt een plaatstroomverandering van 4 mA veroorzaakte.
Hieruit volgt direct dat s = 4 : 2,5 = 1,6 mAV.
Het is echter niet wenschelijk de steilheid uit zulke groote
roosterspanningsvariaties te bepalen en het is beter niet meer
dan 1 volt tegelijk te varieeren. De meting wordt dan met ver
schillende roosterspanningen en eventueel ook een hoogere piaat
spanning herhaald.
De piaatspanning wordt b.v. verhoogd tot 250 volt, de negatieve
roosterspanning tot 8 volt. Vervolgens verandert men de negatieve
roosterspanning van 8 naar 7 volt, van 7 naar 6 volt en van 6 naar
5 volt; iedere daarbij gevonden steilheid wordt opgeteekend en
het gemiddelde daarvan wordt aangenomen als de werkelijke
steilheid. (Zie verder onder 4 : het opnemen van karakteristieken).
i

3. INWENDIGE WEERSTAND.
Onder de inwendige weerstand (Ri) verstaat men de plaatspanningsverandering in volt per Ampère plaatstroomverandering.
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Uit de eerste meting (v. d. versterkingsfactor) bleek dat een
plaatspanningsverandering van 50 volt een plaatstroomverandering van 4 mA veroorzaakte; hieruit blijkt dat Ri = 50 ; 0,004 =
12500 Ohm. Door de meting met verschillende plaatspanningen,
b.v. 100/150/200 en 250 volt uit te voeren en het gemiddelde
hiervan te nemen, verkrijgt men den werkelijken inwendigen
• weerstand.
Bij meerroosterlampen zijn de meetresultaten in hooge mate
afhankelijk van de juistheid der aangelegde spanningen en deze
dienen bijgevolg zoo nauwkeurig mogelijk op de voorgeschreven
waarde gehouden te worden.
4. HET OPNEMEN VAN LAMPKARAKTERISTIEKEN.
Hiervoor wordt eveneens gebruik gemaakt van de schakeling
volgens fig. 44 en men gaat als volgt te werk.
Men stelt een plaatspanning van b.v. 100 volt in en regelt de
stuurroosterspanning van negatief maximum (geen plaatstroom)
in stappen van 1 volt tot nul volt; de bij iedere spanning behoorende plaatstroomwaarde wordt telkens opgeteekend.
Vervolgens teekent men op
millimeterpapier twee elkaar
loodrecht kruisende lijnen,een
horizontale en een verticale,
zooals aangegeven in fig. 45.
mA.
Op de verticale lijn worden
de milliampères, op de hori
zontale de volts aangeteekend. Voor 1 mA neemt men
b.v. 10 mm en voor 1 volt
5 mm ; de verschillende aan4 5 teekeningen worden op het
papier overgebracht en door
Fig. 45
het verbinden van de ver
schillende ontstaande horizontale en verticale kruispunten wordt
de lampkromme opgebouwd. Bij beschouwing daarvan zal men
kunnen vaststellen dat een gedeelte vrij steil recht verloopt, terwijl
een ander gedeelte (bij hoogere negatieve roosterspanning) vrij
sterk gebogen is.
Als men het rechte gedeelte in twee gelijke helften verdeelt, is
het middenpunt het werkpunt als versterker.
Op het gebogen gedeelte is een punt waar de plaatstroom zeer
klein is; verhoogt men op dat punt de negatieve roosterspanning,
dan zal de plaatstroom niet veel afnemen, doch als men daar de
negatieve roosterspanning evenveel verlaagt, neemt de plaat
stroom vrij sterk toe. Dit punt is het werkpunt als plaatdetector.

i
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Indien de karakteristiek ook voor positieve roosterspanningen
opgenomen moet worden, wordt de schakelaar S omgezet naar P;
hierdoor kan de roosterspanning behalve negatieve ook positieve
waarde krijgen. Indien de voltmeter Vg niet voorzien is van een
nulpunt in het midden, moeten de aansluitingen eventueel verwis
seld worden. De meetresultaten worden nu aan de rechterzijde
van de verticale lijn opgeteekend en op deze wijze kan een
volledige plaatstroom-roosterspanningskarakteristiek opgenomen
worden.
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Voor meerroosterlampen, waarbij de plaatstroom niet alleen
van de plaat- en stuurroosterspanning afhankelijk is, kan even
eens een plaatstroom-schermroosterspanningskarakteristiek opgenamen worden, welke, zooals figuur 46 aangeeft, duidelijk den
invloed van de schermroosterspanning weergeeft. Bovendien is
het verloop der krommen bij verschillende stuurroosterspanningen
ook geheel anders.
5. DIODE-DETECTORS.
Voor metingen aan diode-detectors wordt gebruik gemaakt van
de schakeling volgens figuur 47; de meting wordt uitgevoerd
met een wisselspanning van
hoogstens 40 volt. De volt
meter is dus een wisselstroommeter en de mAV
meter een draaispoelmeter
R
met een meetbereik tot
-ann/Lr
hoogstens
1 mA. R is de
Fig. 47
normale
diode-belastings[
weerstand van 250.000 tot 500.000 Ohm. De mA-meter zal hierbij
hoogstens 0,15 mA aanwijzen en om een beter idee te krijgen
over de detectiewerking bij verschillende spanningen, kan R ver
laagd worden tot 100.000 Ohm. De stroomwaarde zal dan bij
10/20/30 of 40 volt respectivelijk hoogstens 0,1/0,2/0,3 of 0,4 mA
bedragen.
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6. PLAATSTROOMGELIJKRICHTERS.
Van de plaatstroomgelijkrichters wordt hoofdzakelijk de belastingkromme opgemeten. De opstelling is als aangegeven in lig.
48 en hierbij wordt de lamp belast met de weerstand R, welke
40 a 50 Watt moet kun
nen verdragen.
De meting wordt met
verschillende plaatspanningen en belastingen
en eventueel ook met
verschillende condensatorwaarden uitgevoerd.
Het verloop van iedere
kromme is behalve van
bovengenoemde factoren
ook nog van den inwendigen weerstand van de lamp en den
transformator afhankelijk.
B PRACTISCHE METINGEN.
1. ISOLATIEMETING.
Bij lampen bestaan twee soorten isolatiefouten (rechtstreekscheof hooge weerstandscontacten), namelijk deze, welke bestaan als
de lamp koud is en die, welke ontstaan als de lamp warm is.
Tot de eerste soort behooren de gewone electrode-sluitingen
welke met behulp van de glimlamp gemeten worden; het is ver
keerd deze sluitingen met een gloeilampje voor lage spanning te
willen meten, aangezien de isolatie dikwijls eerst bij hoogere
spanning doorslaat. Men moet er intusschen op bedacht zijn, dat
de glimlamp tengevolge van de inter-electrodecapaciteit oplich
ten kan, terwijl toch geen isolatiefout aanwezig is. Dit soort
fouten kan desgewenscht ook met den (Meg)ohmmeter vastge
steld worden.
De meting kan ook uitgevoerd worden als de lamp warm is ;
de glimlamp wordt dan meestal onder voorschakeling van een
condensator van 0,5 mF aangesloten en de Ohmmeter zoodanig
dat de plus aan de kathodezijde ligt, aangezien zich anders door
het emissie-effect foutieve aanwijzingen voordoen (hoofdzakelijk
bij metingen tusschen de kathode en andere electroden).
De tweede soort fout doet zich voor als de lamp warm is; kort
sluitingen of hooge weerstandscontacten tusschen andere elec
troden, dan de kathode, doen zich hierbij zelden voor. Hoofd
zakelijk ontstaat hier het z.g. kathodelekken, dat ontstaat door
slechte isolatie of slechte afwerking van het kathodebuisje, dat
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over den gloeidraad geschoven is. Principieel kan deze fout even
eens met de glimlamp of den Ohmmeter opgespoord worden, doch
ae kathode-gloeidraadcapaciteit is zeer hoog en bovendien kan
zoowel de kathode als de gloeidraad emitteeren, zoodat hierdoor
valsche aanwijzingen kunnen ontstaan. Het is dus beter en eenvoudiger deze fout bij de emissiemeting te controleeren.
De opstelling
Er—2S>
voor de isolatie< <
meting is afgebeeld in fig. 49
en daaruit blijkt,
dat alle electroden naar scha
^7
—^
kelaars gevoerd
Fig. 49
worden en wel
op zoodanige wijze, dat elke electrode zoowel naar de eene
als naar de andere zijde van den meetkring overgeschakeld
kan worden.
Bij het begin staan alle schakelaars naar boven gesloten; ver
volgens schakelt men ze stuk voor stuk naar onder, zoodat de
glimlamp (in geval van sluiting) brandt. De aan deze laatste
schakelaar verbonden electrode heeft dus sluiting met een an
dere electrode ; om deze te vinden, brengt men de neergedrukte
schakelaars (voor de laatste) een voor een terug in den eersten
stand totdat de glimlamp dooft.
2. EMISSIEMETING.
Het meerendeel der in den handel verkrijgbare lamptesters be
staat uit emissiemeters en in de beschrijvingen wordt vermeld,
dat dit systeem de voorkeur verdient, aangezien het zeer eenvou
dig is en voldoende zekerheid biedt aangaande de toestand,
waarin de lampen zich bevinden.
Het eerste moge waar zijn, het tweede is niet juist, vooral niet
als men geleaenheid krijgt de gebruikte schakeling nader te
beschouwen. Deze bestaat meestal uit de in figuur 50 afgebeelde
opstelling, waarbii alle electroden, met uitzondering van de ka
thode, doorverbonden zijn en over een mA-meter van 10 tot 50 mA
met een wisselstroombron, meestal 30 volt, verbonden worden.
De andere zijde daarvan staat in verbinding met de kathode.
Ten overvloede wordt de mA-meter nog geshunt door een regel
baren weerstand. Voor iedere lamp wordt een bepaalde shuntwaarde opgeaeven en tevens wordt aangeduid hoever de meterwijzer moet uitslaan.
Een dergelijke meting zegt zeer weinig; lampen met groote
emissie (gelijkrichters en eindlampen) zullen op deze wijze altijd
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goed bevonden worden, tenzij zij geheel versleten zijn, terwijl zij
in bedrijf slecht of onvoldoende werken. Lampen met kleine emis
sie, trioden en hf-pentoden, welke aan deze krachtproef onder
worpen worden, zijn door de doorstane overbelasting na de me
ting dikwijls slechter dan daarvoor.
De eerste eisch, welke aan
een goeden emissiemeter ge.—
steld wordt is deze, dat de
totale lampemissie gedurende
1
de meting niet hooger is, dan
in bedrijfstoestand; dit brengt
mede dat in den meetkring
voorschakelweerstanden op
genomen moeten worden,
welker waarde afhankelijk is
Fig. 50
van de betreffende lamp. In
de practijk blijkt een bepaalde weerstandswaarde te volstaan
voor zeer verschillende lamptypes, zoodat het aantal weerstanden
beperkt is. Afwijkingen tusschen de verschillende lamptypes wor
den met behulp van de regelbare shunt gecompenseerd. De mAmeter kan nu ook een veel kleiner bereik hebben om voor de
lampen met kleine emissie ook nog voldoende aanwijzing te
verkrijgen.
De tweede eisch, waaraan voor zoover bekend nog nooit vol
daan werd, is dat in den meetkring een inrichting aanwezig zou
moeten zijn om den stroom in geval van kortsluiting te begrenzen
Ten eerste is een verkissing bij de bediening van het instrument
nooit uitgesloten en ten tweede kan de lamp evengoed in den
emissiemeter als in het toestel defect raken. Hierdoor zou de meetspannina rechtstreeks op den meter komen, waardoor deze be
schadigd of vernield zou worden aanaezien een draaispoelmeter
niet bestand is teaen wisselstroom. Bij de emissiemeting wordt
n.1. wisselstroom gebruikt om te controleeren of de lamp tevens
geliikricht en ook omdat od deze wijze een afzonderlijke geliikrichter uitgespaard wordt. Wanneer in den meetkring eenvoudig
een smoorspoel van voldoende grootte (b.v. 50 Henry voor een
meetspanning van 30 volt) opaenomen wordt, beperkt deze in
geval van kortsluiting de (wissel)stroomwaarde tot 1 a 2 mA.
Figuur 51 toont hoe een en ander practisch uitgevoerd kan
worden in combinatie met de voor de isolatiemeting gebruikte
drukschakelaars. Op deze wijze kunnen alle lampen gemeten
worden; voor de meting worden alle schakelaars, behalve deze
voor de kathode, naar boven gesloten. De gloeidraadschakelaar
blijft open en deze voor de kathode wordt naar onder gesloten.
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Om eventueele kathodelek vast te stellen, sluit men de gloeidraadschakelaar naar onder en opent de kathodeschakelaar; als
de meter aanwijst is er lek. Hooge lekweerstand moet met de
glimlamp aemeten worden.
Voor zelfbouw worden alle lampen eerst naar het totaalstroomverbruik gerangschikt, dus plaat- en schermroosterstroom ; daaruit
wordt de voorschakelweerstand bepaald. Een en ander is van
zelfsprekend verder noq afhankelijk van het lamptype, aangezien
het stuurrooster daarbij een belangrijken rol speelt.
Het apparaat wordt met nieuwe lampen geijkt en op deze
wijze wordt de stand van den shuntweerstand bepaald.
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3. STEILHEIDSMETING.
Hoewel minder eenvoudig, is de steilheidsmeting veel doelma
tiger om lampen te onderzoeken, aangezien zij werkelijk aantoont
of een lamp normaal werkt. Principieel komt zij overeen met de
gelijknamige theoretische meting, doch met het oog op de groote
verscheidenheid van lampen en op de wenschelijkheid steeds een
inrichting beschikbaar te hebben, waarmede snel en zonder be
rekeningen gemeten kan worden, is een en ander practisch en
eenvoudig verwezenlijkt.
Er worden twee systemen gebruikt; bij het eerste wordt de
negatieve roosterspanning gevarieerd en de daaruitvolgende
plaatstroomverandering afgelezen, bij het tweede wordt een be
paald wisselstroomsignaal aan het rooster toegevoerd en de
daardoor ontstane plaatwisselstroomvariatie gemeten.
Aangezien het tweede systeem veel gelijkenis heeft met de
meting van het gemoduleerd vermogen, zal alleen het eerste
besproken worden.
De gebruikte schakeling is afgebeeld in figuur 52 en daaruit
blijkt, dat alle electroden de vereischte spanningen betrekken
van een potentiometersysteem, hetwelk aangesloten is op een
plaatspannings- en een roosterspanningsbron. Het voedingSgedeelte is wegaelaten ; het bestaat uit een plaatstroomapparaat
voor 250 volt/100 mA en een negatieveroosterspanningsapparaat
voor 100 volt.
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Al de spanningen zijn regelbaar gemaakt en de spannings
waarden zijn op de regelknoppen aangeduid, zoodat de plaatstroommeter het eenige aanwijsinstrument is. In de neaatieve
roosterspanningskrinq bevindt zich een weerstand van 500 Ohm
en de schakelaar GS. Als de schakelaar gesloten wordt, ontstaat
hierdoor een roosterspanningsvariatie van 1 volt. In de stuurroosterleiding is een transformator met potentiometer opgenomen;
deze dient voor een volgende meting. Ook bevindt zich in deze
leiding een weerstand van 0.5 Megohm, welke normaal kortge
sloten is door de schakelaar RS. De plaatstroommeter is aange
sloten op een tegenspanningsrichting, welke dient om den meter
op nul te stellen.
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De te meten lamp wordt aangesloten en de vereischte gloeispanning, alsmede de voorgeschreven plaat-, stuurrooster- en
schermroosterspanningen worden ingeschakeld. De plaatstroom
meter is geshunt, de shuntwaarde is afhankelijk van de betref
fende lamp en af te leiden uit de lampgegevens, en zal een
bepaalde waarde aanwijzen. Thans wordt de weerstand NR in
geschakeld en hiermede wordt de meter op nul gesteld; de shunt
wordt geopend en NR eventueel nogmaals bij geregeld.
Nu wordt de schakelaar GS gesloten en de negatieve roosterspanning wordt met 1 volt verlaagd; de plaatstroommeter wijst
de plaatstroomvariatie, b.v. 2 mA, aan. De steilheid is dus 2 maV.
Aangezien de steilheden van meer dan 5 maV practisch niet
voorkomen, kan de plaatstroommeter een eigen meetbereik (zon-
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der shunt) van 0-5 mA hebben; door middel van een shunt tot
10 mA kunnen hoogere steilheden gemeten worden.
Het voornaamste probleem is thans nog hoe een dergelijk
apparaat ingericht kan worden voor de meting van de 1001 ver
schillende lampen met zeer uiteenloopende aansluitingen in den
lampvoet, want voor de verschillende gloeidraadspanningen hoeft
slechts een transformator met de noodige spanningen voorzien
te worden
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De volgende oplossingen worden gebruikt :
1° Een systeem van schakelaars, waarmede alle electroden
ingeschakeld en onderling verwisseld kunnen worden (de plaat
kan dus kathode worden, de kathode stuurrooster enz.). Voor
iedere electrode moeten evenveel schakelaars voorzien worden
als er electroden zijn. Voor een maximum van 8 electroden zijn
bijgevolg 8x8=64 enkele schakelaars, of 8 schakelaars met 8
standen benoodigd. Zie figuur 53.
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2° Een schakelkaartsysteem, v/aarbij de uit den lamptester ko
mende draden naar veercontacten geleid worden; in deze con
tacten wordt een schakelkaart gestoken, welke voorzien is van
zijcontacten. Deze contacten zijn in de kaart door kruisverbindin
gen, afhankelijk van het lamptype, verbonden en op deze wijze
verkrijgt men automatisch de juiste aansluiting voor elke lamp,
die in het kaartsysteem opgenomen is. Zie figuur 54.
Bij sommige constructies wijzigt men met de veercontacten ook
nog de benoodigde gloei-, rooster- en plaatspanningen ; dit
verhoogt echter de kans op onregelmatige werking.
4. ROOSTERSTROOMMETING.
Indien het luchtledig van een lamp, hetzij door een vacuumlek
of door het vrijkomen van kathode-oxyde-gassen achteruitgaat,
veranderen de eigenschappen en er ontstaat (abnormale) roosterstroom. Zoolang de stuurroosterkrinq over een lagen weerstand
gesloten is, wordt het verschijnsel zichtbaar noch hoorbaar (plaatstroommeter of luidspreker) waargenomen, doch in het moderne
toestel is de roosterkring altijd over hooge weerstanden gesloten.
Door den roosterstroom ontstaat dan een spanningsverschil over
die weerstanden en bijgevolg verlaagt de negatieve roosterspanning.
Om dit te kunnen meten is in den lamptester een weerstand
van 0,5 Megohm in de stuurroosterleiding opgenomen. Als de
schakelaar RS geopend wordt, komt deze weerstand in den
stroomkring en de plaatstroommeter zal (verder) uitslaan wan
neer de fout aanwezig is.
5. METING VAN DE UITGANGSENERGIE.
Voor het meten van de uitgangsenergie kan van twee veronder
stellingen uitgegaan worden; de lamp is een spanningsversterker
of zij is een energieversterker.
In het eerste geval is het de bedoeling een zoo groot mogelijke
spanningsvariatie te veroorzaken aan een afgestemden kring, een
weerstand, een smoorspoel of een transformator en in het tweede
geval een zoo groot mogelijke stroomvariatie te veroorzaken in
een smoorspoel of een transformator.
In beide gevallen levert de lamp energie, hetzij gevormd door
een hooge spanning en een lagen stroom of door een hooge
spanning en een hooge(re)n stroom.
Indien aan het rooster eener lamp een wisselspanning van be
paalde grootte gelegd wordt en in den plaatkring een belastingsweerstand opgenomen wordt, waarvan de waarde zooveel mo-
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gelijk overeenkomt met de in bedrijfstoestand gebruikte, zal de
daaraan optredende wisselspanning een goed beeld geven van
de staat waarin de lamp zich bevindt.
Het spreekt vanzelf, dat de roosterwisselspanning niet te groot
mag zijn, aangezien anders vervorming optreedt; de waarde is
dus afhankelijk van de betreffende lamp.
Het optreden van vervorming wordt aangewezen door het da
len van den plaatstroom; wanneer deze meer dan 5% onder de
normale waarde daalt is de vervorming reeds aanzienlijk.
Voor deze meting kan gebruik gemaakt worden van de scha
keling volgens figuur 52, welke gewijzigd wordt volgens figuur 55.
De plaatstroommeter en de tegenspanningsinrichting worden
vervangen door een smoorspoel; over de aansluitingen dezer
spoel wordt een wisselstroomvoltmeter (gelijkrichtermeier) ge
schakeld.
De smoorspoel zou voor verschillende lampen een verschillende
impedantie moeten bezitten en eventueel zou hiervoor zeer goed
een universeele luidsprekertransformator gebruikt kunnen wor
den, waarvan de secondaire door een weerstand van 10/20 Ohm
gesloten is.
Desgewenscht zou in serie met de smoor
spoel ook nog een mA-meter aangebracht
kunnen worden om eventueele vervorming
aan te wijzen.
In de meetinrichting bevindt zich in de
stuurroosterleiding een transformator T, bij
Gr
voorbeeld een lf-transformator, welke over
brugd is door een potentiometer. De trans
Fig. 55
formator wordt met lf-wisselstroom (400
Hertz) gevoed en de potentiometer zoodanig ingesteld, dat het
stuurrooster een spanning van 2 volt (wisselstroom) toegevoerd
krijgt.
De wisselstroomvoltmeter wijst dan de aan de smoorspoel op
tredende wisselspanning aan.
Het spreekt vanzelf dat bij deze meting alle electroden de
voorgeschreven spanningen zullen toegevoerd krijgen; alsook
dat de ijking van het instrument met nieuwe lampen zal ge
schieden.
Voor eindlampen kan de roosterwisselspanning opgevoerd
worden, onder inachtname van hetgeen over de vervorming
gezegd is.
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HOOFDSTUK VIII.

DE IAMPVOLTMETER.
A ALGEMEEN.
Uit het vorige hoofdstuk blijkt, dat de lamp bijzonder geschikt
is om spanningen te meten. Ten eerste veroorzaken kleine roosterspanningsvariaties tamelijk aroote plaatstroomvariahes en ten
tweede is de ingangsimpedantie zeer hoog (2/5 Megohm), zoodat
deze « meter » practisch gesproken geen energie opneemt en uit
sluitend op « spanning » werkt.
Principieel is de lamp (voltmeter) geschikt voor het meten van
geliik- en wisselspanningen, doch het gebruiksveld ligt voorna
melijk in het wisselstroomgebied.
Als lamp kan een triode of een pentode gebruikt worden; de
laatste heeft vooral nut als een ongevoelig meetinstrument be
schikbaar is. Ook zou een diode gebruikt kunnen worden, doch
deze komt niet in aanmerking, aangezien zij wèl gelijkricht doch
niet versterkt en het is juist van de versterking dat geprofiteerd
wordt; bovendien vormt de diode een vrij groote belasting op
den te meten kring.
De triode komt bijgevolg het meest in aanmerking ; over het
algemeen wordt een lamp met groo
te steilheid gekozen en deze wordt
als plaatdetector geschakeld.
Het werkpunt van de plaatdetec
tor ligt, zooals reeds werd opge
merkt op dat gedeelte van de ka
____ .1
rakteristiek waar de kromme een
i
i
*wA
sterke buiging maakt (zie fig. 56).
r—r—s
Op dat punt veroorzaakt een be
Fig. 56
paalde roosterspanningsvariatie in
de eene richting een zeer kleine en in de andere richting een vrij
groote plaatstroomverandering.
De veronderstelling dat de instelling voor den lampvoltmeter
zoodanig gekozen moet worden, dat de plaatstroom juist nul is,
is verkeerd; op dat punt veroorzaakt een roosterspanningsvariatie
slechts een zeer geringen plaatstroom, zoodat het instrument on
gevoelig is voor de kleine spanningen, die men er juist mede wil
kunnen meten.
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Wordt aan den roosterkring van den lampvoltmeter een wissel
spanning toegevoerd, dan zal de eene helft der periode den plaatstroom zeer weinig en de tweede helft der periode den plaatstroom belangrijk wijzigen; de plaatstroommeter wijst dus aan.
Wanneer een gelijkspanning aangelegd wordt, zal het instru
ment slechts aan wij zen wanneer deze spanning zoodanig aange
sloten wordt, dat een plaatstroomvermeerdering ontstaat.
B

CONSTRUCTIE.

De in figuur 57 afgebeelde schakeling toont een triode 6F5 met
groote versterkingsfactor, welke gevoed wordt door een gelijkrichter, welke 400 volt spanning levert. Door de afwezigheid van
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Fig. 57
een ladingscondensator is de gelijkgerichte spanning weliswaar
lager, doch constanter dan wanneer deze condensator wèl aan
gebracht was. Door het aanbrengen van een spanningsdeeler,
welke gedeeltelijk uit potentiometers bestaat, wordt de effectieve
plaatspanning verlaagd tot ongeveer 200 volt. De kathoderoosterafleidings- en plaatkring zijn door condensatoren ontkop
peld ; het meetinstrument is in de kathodeleiding aangebracht. De
roosterkring wordt gesloten door een weerstand van 4,5 4-0,5 =
5 Megohm; hierdoor kan het meetbereik 10 maal vergroot worden
zonder dat de ingangsimpedantie noemenswaardig verandert.
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De totale kathodeweerstand is zoodanig gekozen, dat de nega
tieve roosterspanning normaal ruim 3 volt bedraagt, zoodat de
lamp als plaatdetector kan werken.
De werking is als volgt : voordat het instrument ingeschakeld
wordt, moeten de potentiometers Pl en P2 geheel naar rechts
gedraaid worden en zullen de schakelaars WS en MS zich in de
geteekende standen bevinden.
Het instrument wordt aangesloten en als de lamp na een tiental
minuten goed doorwarmd is, draait men den potentiometer
naar links tot de meter, welke een bepaalde waarde aanwijst, op
nul staat. Met behulp van P, wordt n.1. over MS en den weer
stand van 0,1 Megohm heen tegenstroom gegeven.
Nu kan de te meten spanning aangesloten worden (in geval
van wisselstroom wordt een condensator C van 0,1 mF, bij voor
keur een micacondensator, tusschengeschakeld om het instrument
voor gelijkstroom te blokkeeren), waarbij WS op 1 of 10 zal
moeten staan.
De meter zal de gemiddelde v/aarde aanwijzen als de stroom
sinusvormig is; deze komt overeen met 0,7-maal de piekwaarde
en is ongeveer gelijk aan de gelijkstroomaanwijzing.
Het instrument wordt geijkt met wisselstroom van 50 Hertz en
de aanwijzing blijft dan juist tot ongeveer 2000 kHertz (150 meter)
Door het gekozen werkpunt is de schaalverdeeling niet gelijk
matig en aangezien men normaal niet over een wisselstroomvoltmeter zal kunnen beschikken, welke dergelijke kleine spanningen
(0-1,5 volt) duidelijk aanwijst, wordt voor de ijking een meetspanning van 0-15 volt gebruikt, welke door een spannmgsdeeler
van 100 + 900 Ohm op 0-1,5 volt verminderd wordt.
Deze spanningsdeeler kan b.v. samengesteld worden uit de
standaardweerstanden van een brug van Wheatstone : 100 Ohm
en 1000-f-10000 Ohm parallel.
Aangezien het meetbereik van dezen lampvoltmeter van 0-1,515 volt gaat, zou de ijking ook rechtstreeks op het grootste bereik
kunnen geschieden en dan door 10 gedeeld juist zijn voor het
kleinste bereik; hiervan is met het oog op mogelijke afwijkingen
in de groote weerstanden afgezien.
Indien hoogere spanningen gemeten moeten worden (tot 150
volt) zet men MS in stand 2 en regelt, terwijl P2 naar rechts ge
draaid staat, Pj tot de meter op nul staat. Vervolgens wordt P2
.naar links gedraaid en de te meten spanning aangesloten. Thans
draait men Px naar rechts tot men ziet dat de meter wil gaan
aanwijzen; op dat oogenblik schakelt men MS om naar stand 3.
De meter zal nu de gemeten spanning (welke overeenkomt met
de tegenspanning) aanwijzen. Hiertoe is de meter, welke een
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gelijkstroommeetbereik van 0 tot 0.5 mA heeft, van een tweede
schaal voorzien van 0 tot 150 volt.
Het spreekt vanzelf dat het instrument zeer doelmatig afge
schermd moet worden om alle invloed van de netspanning, door
rechtstreeksche inwerking op het apparaat of op de meetdraden
te vermijden, aangezien anders door de groote gevoeligheid fou
tieve aanwijzingen kunnen ontstaan.
C. TOEPASSINGEN.
De lampvoltmeter wordt voor zeer verschillende metingen ge
bruikt ; een groot gedeelte daarvan valt in het gebied der hoogen laagfrequenttechniek.
Deze metingen worden in afzonderlijke hoofdstukken besproken,
doch hier volgen enkele algemeene toepassingen, welke betrek
king hebben op de vorige hoofdstukken.
1° Het meten van gelijkspanningen, zonder den kring te belas
ten (zie hoofdstuk II, A, 3). Hierbij wordt de ingangsweerstand
van 5 Megohm losgemaakt. De meting wordt uitgevoerd als aan
gegeven voor het meten van hoogere spanningen.
2° Het meten van wisselspanningen van lage of hooge fre
quentie.
3° Het meten van weerstanden, als spanningsgevoelige nulindicator in de brug van Wheatstone (zie hoofdstuk III, 4). De ingangs
weerstand kan desgewenscht losgemaakt worden, doch dit is niet
noodzakelijk. De meter wordt niet geheel op nul gesteld, zoodat
de wijzer zoowel naar links als naar rechts kan uitslaan. Op deze
wijze kan gemakkelijker vastgesteld worden of de brug zich in
evenwicht bevindt (zuiver nulpunt).
4° Het meten van capaciteiten, als uiterst gevoelige nulindicator
in de brug van Wheatstone voor wisselstroom (zie hoofdstuk V, 5).
5° Het meten van isolatieweerstanden van condensatoren (zie
hoofdstuk V, 4). De te onderzoeken condensator wordt in serie
met een weerstand van 1 Megohm op een gelijkspanning van
450 volt geladen. Men overtuigt zich of de condensator geladen
is (geen laadstroom meer vloeit) en sluit den den lampvoltmeter,
zonder ingangsweerstand, op den weerstand van 1 Megohm aan.
Het instrument mag niet meer dan 1 Volt per microfarad aan
wijzen, aangezien de isolatieweerstand van een goeden papierof micacondensator ongeveer 450 Megohm per mF bedraagt. Met
het oog op beschadiging van het instrument, dient deze meting
met zorg verricht te worden.
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6° Het meten van zelfinducties, als uiterst gevoelige nulindicator
in de brug van Wheatstone voor wisselstroom (zie hoofdstuk
VI' 2)
^
7° Het meten van zelfinducties met gelijkstroombelasting (zie
hoofdstuk VI, 3). Hiervoor wordt een opstelling gebruikt als aan
gegeven in figuur 58 ; de transformator T wordt uit het net gevoed.
De secondaire wordt
door den condensator
■njuuir
Rz
C (10 mF) voor gelijk
stroom geblokkeerd;
LX
de smoorspoel LN,
LN
welke zeer ruim be
meten is en groote
zelfinductie heeft, sluit
l|l|—
den stroomkring voor
gelijkstroom. De geFig. 58
lijkstroomwaarde
wordt ingesteld met behulp van R,, vervolgens wordt de mAmeter kortgesloten en de wisselstroom 'ingeschakeld. Met den
lampvoltmeter voor wisselstroom wordt de spanning aan de
smoorspoel LX en den weerstand R2 gemeten. De weerstandswaarde van R._, is bekend en op deze wijze kan de reactantie
van X door vergelijking der spanningsverhoudingen bepaald
worden. Ook zou men de waarde van R2 kunnen veranderen
totdat de aanwijzing van den lampvoltmeter hetzelfde is aan X
en Ro, doch hierdoor verandert de gelijkstroom waarde.

II

D ANDERE UITVOERINGEN.
Het spreekt vanzelf, dat er zeer verschillende soorten lampvoltmeters bestaan en hoewel het niet in de bedoeling van dit
werk ligt een volledig overzicht te geven, is het wel interessant
over de uitvoering van een enkele daarvan in bijzonderheden
te treden.
Het schema is afgebeeld in figuur 59 en daaruit ziet men, dat
er twee lampen gebruikt worden, respectivelijk een 6J7 en een
6C5; verder twee meetinstrumenten, te weten een voltmeter en
een galvanometer.
De 6J7 wordt met de te meten wisselspanning verbonden en
zoodra deze voorhanden is, zal de kathodespanning zich wijzi
gen ; hierdoor wordt ook de negatieve roosterspanning der 6C5,
welke in een brugschakeling is opgenomen, gewijzigd. De brug,
die aanvankelijk in evenwicht gebracht was, waardoor de gal
vanometer niet aanwijst, moet nu opnieuw bij geregeld worden
en dit geschiedt met behulp van den regelbaren potentiometer
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van 50.000 Ohm, die aanvankelijk zoodanig ingesteld was, dat
de voltmeter niets aanwees.
De spanning, welke noodig is om de brug weer in evenwicht
te brengen, kan meteen op den voltmeter afgelezen worden en
de waarden van de verschillende onderdeelen zijn zoo gekozen,
dat deze spanning overeenkomt met de gezochte wisselspanning.
Het meetbereik van het toestel is 0-2,5 volt, 0-10 volt en 0-50
volt; bij de waarde van de weerstand van 2200 ohm is veron
dersteld, dat de meter zelf een weerstand van 300 ohm bezit.
Wat de potentiometer van 50.000 ohm aangaat, deze zou bij
voorkeur van het kwadratische of logaritmitsche type moeten zijn
om een goede aflezing van de kleinere spanningswaarden mo
gelijk te maken.
Verder bestaat nog een systeem, waarbij een diode en een
triode gebruikt worden; de diode, die zeer klein is (Acorn-tube),
kan tot vlak bij het meetpunt gebracht worden en de kabel, die
de lampvoet met het instrument zelf verbindt, voert dus alleen
gloeistroom en gelijkgerichte stroom, zoodat de lengte daarvan
geen belang heeft. Een nadeel is echter, dat de diodeplaatkring
gevormd wordt door de roosterweerstand van de versterkerlamp.
Door het reeds vroeger vermelde emissieeffect ontstaat er, ook
zonder signaal, plaatstroom. Aangezien de roosterweerstand vrij
groot gekozen moet worden, ontstaat een vrij hooge roosterspanning, die positief is en bijgevolg de lampkarakteristiek ongunstig
beïnvloedt, zoodat wederom allerlei compensatievoorzorgen ge
nomen moeten worden. Over dit punt is meer dan een groote
constructeur gestruikeld.
Tenslotte bestaat nog de mogelijkheid als indicator een afstemoog te gebruiken, doch aan een draaispoelinstrument dient
de voorkeur gegeven te worden omdat hiermede tenslotte de
nauwkeurigste aflezingen mogelijk zijn.
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HOOFDSTUK IX.

GOLFMETERS.
Voor het meten der golflengte, waarop zenders en ontvangers
afgestemd zijn, wordt gebruik gemaakt van golfmeters; deze
bestaan principieel uit een afstembaren kring, waarvan de condensatorschaal rechtstreeks in golflengte of frequentie geijkt is.
Er bestaan verschillende uitvoeringen voor verschillende doel
einden ; voor het bepalen der afstemming van een ontvanger werd
vroeger gebruik gemaakt van de absorptie-golfmeter, welke in
feite niets anders is dan een zeefkring, die bij afstemming op de
betreffende golflengte een weinig energie ab
sorbeert. Dit is vanzelfsprekend hoorbaar in
den ontvanger.
Meestal is de golfmeter voorzien van een
koppelspoeltje, dat in het ontvangtoestel ge
plaatst wordt; in een modern toestel, dat van
afgeschermde spoelen voorzien is, zou dit soort
golfmeter alleen gebruikt kunnen worden wan
Fig. 60
neer in de antenneleiding eveneens een kop
pelspoeltje wordt opgenomen om op deze wijze energie te kunnen
afleiden. (Zie figuur 60.)
Een tweede uitvoering is deze, waarbij de golfmeter voorzien
wordt van een zoemer, welke parallel geschakeld wordt met een
gedeelte van de afstemspoel; de zoemer wordt gevoed door een
batterijtje. De zoemertrillingen geven
stroomstooten in den trillerskring en ver
oorzaken op deze wijze gedempte trillin
gen, die uitgestraald worden. Bij afstem
ming op de betreffende golflengte wordt
de zoemertoon in den ontvanger gehoord;
deze golfmeter werkt zonder koppelspoel
aangezien het zendertje voldoende sterk
is om rechtstreeks door de antenneleiding
Fig. 61
opgevangen te worden. (Zie figuur 61.)
Later werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van lampgolfmeters,
welke uitgevoerd werden volgens de in figuur 61a afgeheelde
Colpitt-schakeling of als een z. g. Numansgenerator, welke in
figuur 61b te zien is; deze laatste werkt met een dubbelroosterlamp. Deze zenders stralen voldoende uit om door de ontvangst
antenne opgenomen te worden. Bij afstemming op de betreffende
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golflengte ontstaat in den ontvanger kort voor en na het punt van
afstemming de bekende genereertoon, welke door de interferentie
veroorzaakt wordt.

tl

w
a

b
Fig. 62

Voor ontvangstdoeleinden zijn de golfmeters verdrongen door
de meetzenders, welke meer geperfectionneerd zijn en bovendien
voor hf-meetdoeleinden gebruikt kunnen worden.
Voor het meten der golflengte van zenders worden de golf
meters voorzien van een indicator, welke de afstemming aantoont
Hiervoor worden gebruikt : de hittedraadmeter, het thermokoppel
met galvanometer, een gloeilampje, een glimlamp of een kristaldetector (of oxymetaaldetector) met telefoon of mA-meter.

ft
7V

Fig. 63
Al deze verschillende uitvoeringen zijn afgebeeld in figuur 63.
Het spreekt vanzelf dat de indicator bij juiste afstemming het
sterkste aanwijst.
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HOOFDSTUK X.

MEETZENDERS (HF-GENERATORS).
De meetzender wordt gebruikt voor het afstemmen van, en het
verrichten van metingen aan ontvangtoestellen, dit instrument
is niets anders dan een kleine zender, die een zeer groot frequentiebereik bestrijken kan.
Bovendien levert de meetzender een gemoduleerd signaal, dat
door zijn hoorbaarheid het afstemmen van het toestel vergemak
kelijkt en tevens gebruikt wordt om de werking van het laagfrequentgedeelte te controleeren.

Moderne meetzender met ingebouwden microvoltmeter.

De meetzender wordt rechtstreeks aan het toestel verbonden en
met het oog op het nabootsen van verschillende zender (veld)sterkten is het uitgangs(hf-)signaal regelbaar gemaakt. Het instru
ment wordt bijzonder goed afgeschermd en langs de netzijde van
een hf-filter voorzien om te voorkomen dat de hf-trillingen langs
een anderen weg dan de uitgangskabel de metingen zouden
kunen beïnvloeden.
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De moderne meetzender is ingericht voor een golflengtebereik
van 3000 tot 10 meter (100 kHz tot 30 mHz); voor nog hoogere
frequenties wordt gebruik gemaakt van de 2e harmonische van
het hoogste frequentiebereik.
Voor het frequentiebereik van 100 kHz tot 1500 kHz wordt naar
groote afstemscherpte (selectiviteit) gestreefd, zoodat deze over
eenkomt met de gebruikelijke bandbreedte van 9/10 kHz; voor de
hoogere frequenties is de bandbreedte evenredig grooter, zoodat
zij in het ultra-hoogfrequentgebied (40/60 mHz) overeenstemt met
deze der televisie- en frequentiegemoduleerde zenders.
Het If-signaal heeft normaal een frequentie van 400 Hertz en
moduleert het hf-signaal 30% ; soms is het regelbaar van 0 tot
10 kHz Om dit te bereiken wordt een interferentie-toongerenator
ingebouwd en hiermede kunnen zeer goede contröle-metingen
gemaakt worden (bandbreedte, laagfrequentvervorming, enz.).
Het hf-signaal is, met uitzondering voor de ultra hooge fre
quentie, practisch vrij van harmonischen en de uitaangsspanning
is zeer geleidelijk regelbaar van 0,5 microvolt tot 0,1 volt; het lfsignaal levert een spanning van 2 volt of meer, welke afzonderlijk
afgenomen kan worden.
Het instrument is voorzien van een groote afstemschaal met
fijnregelknop zonder doode gang en van eenige schakelaars
waarmede de modulatie in- of uitgeschakeld, de frequentiebereiken veranderd en de uitgangsspanning geregeld kunnen worden.
De oscillatorfrequentie is zeer stabiel en als oscillator wordt
voornamelijk de triode-hexode-convertor toegepast.

—o

f\

o

n

II
ii~rtt
+

b

= 200MMF

400 MMf

O-

LF
O-

Z0MH

1
tr

4 00 ui

T
77

Zelfbouw van een meetzender is niet aan te bevelen, aangezien
de ijking in dat geval altijd onvolledig is en bovendien zijn de
goede fabrieksinstrumenten • van verschillende verfijningen voor
zien, welke men zelf toch niet kan aanbrengen.
Het is wel interessant te weten hoe een goede meetzender ge
construeerd wordt en met het oog daarop volgt de beschrijving
van een dergelijk instrument.
De in figuur 64 afgebeelde schakeling toont een triode-hexodeconvertor, waarvan het triodegedeelte als hf-generator werkt; de
spoelen zijn omschakelbaar voor verschillende frequentie-bereiken. De opgewekte hf-trillingen worden in de lamp zelf recht
streeks op het le rooster der hexode overgebracht, versterkt, en
via den plaatkring naar het uitgangswerk (verzwakker) geleid.
Het 2e rooster der hexode is over een schakelaar met de lfgenerator verbonden; met dezen schakelaar kan het hf-signaal
al of niet gemoduleerd worden en is het tevens mogelijk het
lf-signaal afzonderlijk beschikbaar te stellen aan de daarvoor
aangebrachte klemmen.
De If-generatorkring bestaat uit een transformator met drie
wikkelingen : de roosterspoel is afgestemd met behulp van een
vasten condensator en de plaatspoel is zoodanig aangesloten dat
de lamp genereert. De derde spoel voert de lf-trillingen over de
schakelaar naar de hf-generator of naar de lf-uitgangsaansluiting.
De verzwakker is zoodanig uitgevoerd, dat de maximaal be
schikbare spanning bij iederen volgenden stand van de schake
laar 10-maal hooger is dan bij den vorigen.
De uitgangsspanning wordt over een kunstmatige antenne aan
een meetkabel verbonden.
Het geheele instrument is afgeschermd; het voedingsgedeelte
is niet afgebeeld, aangezien dit op de normale wijze uitgevoerd
is. In serie met de netaansluiting is een hf-netfilter aangebracht
om te voorkomen dat langs dezen weg terugwerking mogelijk
zou zijn.
In bepaalde gevallen worden ook meetzenders gebruikt, welke
op een bepaalde frequentie, b.v. 100 kHz, ingesteld zijn en dan
op ieder veelvoud daarvan een harmonische frequentie leveren
(200-300-400 kHz., enz.). De grondfrequentie wordt dan soms
constant gehouden door een kwartskristal.
Ook de multivibrator, welke bij de toongenerators besproken
wordt, kan voor deze doeleinden gebruikt worden.

t
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HOOFDSTUK Xi.

TQOMGENERATORS (IF-GENERATORS).
Voor het uitvoeren van metingen aan lf-versterkers, transforma
tors en luidsprekers, wordt gebruik gemaakt van z.g. toongenerators, welke een lf-spanning van constante of regelbare frequentie
leveren.
Zij worden onderscheiden in twee groepen : de electro-mechanische en de electrische generators.
Bij de electro-mechanische toongenerators is de geleverde
stroom over het algemeen niet zuiver sinusvormig en de frequen
tie niet volkomen stabiel; uitzondering hierop maken de stemvorkoscillator en de motorgenerator.
A

ELECTRO-MECHANISCHE TOONGENERATORS.
1. DE ZOEMER.

De zoemergenerator komt in uitvoering overeen met een elec
trische schel zonder klepel en is afgebeeld in figuur 65. De stroom
wordt hierbij door een electromagneet
gezonden, welke voorzien is van een
anker; op het anker is een verbrekingscontact aangebracht, zoodot de stroom
verbroken wordt wanneer het anker
aantrekt. Op dat oogenblik verliest de
magneet zijn kracht, het anker valt te
Fig. 65
rug en sluit opnieuw den stroomkring.
Op deze wijze ontstaat een trillende ankerbeweging, welker
frequentie afhankelijk is van de eigenfrequentie van het anker,
dat hiertoe aan een bladveer bevestigd is. Het spreekt vanzelf
dat de dikte van de veer en ook de hardheid van het materiaal
invloed heeft op de zoemerfrequentie. Op deze wijze kunnen fre
quenties tot 1000 Hertz opgewekt worden.
Voor meetdoeleinden wordt de zoemer in serie geschakeld met
een (gedeelte van een) tranformatorwinding; de secundaire le
vert dan de meetspanning.
De aldus opgewekte laagfrequentstroom is niet sinusvormig
doch kan door het aanbrengen van een condensator over de
transformatorwinding verbeterd worden.
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2. DE MICROFOONZOEMER.
Ter verhooging van de energie, welke de gewone zoemer kan
leveren, wordt het onderbrekingscontact vervangen door een mi
crofoon (zie figuur 66).
Als het anker zich in rust bevindt, maken de koolplaat en de
korreltjes betrekkelijk vast contact; zoodra de stroom ingeschakeld wordt,
trekt het anker het koolplaatje met zich
mede. Hierdoor wordt de microfoonweerstand verhoogd, zoodat de magneetstroom te klein wordt en het anker
II
terugvalt.
Deze beweging herhaalt zich regel
Fig. 66
matig en aangezien de microfoon een
veel grootere contactoppervlakte heeft dan het gewone verbrekingscontact, is de verbrekingsstroom nu ook veel grooter, zoodat
de stroom variaties en bijgevolg ook het uitgangsvermogen ver
hoogd worden.

!
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3. DE STEMVORKOSCILLATOR.
De stemvorkoscillator werkt volgens hetzelfde principe als de
microfoonzoemer, doch het
anker wordt qevormd door
n
een werkelijke stemvork
[
van groote trillingsstabiliteit. Bovendien wordt hier
niet alleen de ingangs- of
voedingskring, doch ook de
uitgangskring door een mi
crofoon onderbroken, zoo
o<
dat de uitgangsenergie
grooter en practisch sinus
vormig is. Het geheel is
afgebeeld
in figuur 67 en
Fig. 67
spreekt voor zich zelf.
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4. DE MOTORGENERATOR.
Met behulp van een dynamo kan men eveneens stroom opwek
ken, waarvan de frequentie hooger is dan de gebruikelijke 50
Hertz van het licht- en krachtnet. Deze hoogere frequentie kan
bereikt worden door de draaisnelheid te verhoogen, het aantal
poolparen te verveelvoudigen, of onrechtstreeks door de frequen
tie een of meermalen te verdubbelen in transformatoren met ver
zadigde kern (door gelijkstroommagnetisatie).
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Over het algemeen worden de beide laatste systemen toege
past en het spreekt vanzelf dat de uitgangsenergie en de frequentiestabiliteit hier afhankelijk zijn van dezelfde factoren als het
geval is bij gewone dynamo's en dat de stroom sinusvormig is.
5. DE MOTORONDERBREKER.
Wanneer op de as van een motor een collector aangebracht
wordt, waarvan de lamellen doorverbonden zijn en deze collector
een stroomkring, gevormd door een batterij en een transformatorwinding, laat onderbreken, ont
staat in de secondaire van den
transformator een laagfrequente
stroom met een frequentie, welke
afhankelijk is van het aantal on
derbrekingen per seconde. Dit
systeem wordt onder andere toe
gepast bij de telefoon voor het
opwekken van het bezet- en
zendsignaal.
Fig. 68
De opstelling is afgebeeld in
figuur 68 ; bij dit systeem is de stroom niet sinusvormig, doch
ook hier kan de kromme verbeterd worden door het aanbrengen
van condensatoren.

m

6. DE LICHTSIRENE.
Een weinig gebruikelijke methode om lf-spanningen op te wek
ken is deze, welke afgebeeld is in figuur 69 en waarbij een
lichtbron, welke op een
FOTO CEL
LAMP LENS
foto-electrische cel inwerkt,
onderbroken wordt door
een z.g. gaatjesschijf, die
op de as van een motor ge
monteerd is. Een door een
lens geconcentreerde licht
straal valt telkens, wan
neer zij door een schijfSCHIJF
gaatje kan dringen, op de
Fig. 69
cel; deze is lichtgevoelig
en verandert onder den invloed van het licht van weerstand,
ofwel wekt zij kleine spanning op.
De variaties worden over een versterkersysteem geleid en ver
oorzaken op deze wijze een lf-stroom met een frequentie, die
afhanklijk is van de snelheid en het aantal gaatjes der schijf.
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B. ELECTRISCHE TOONGENERATORS.
1. DE GLIMLAMPOSCILLATOR.
De eenvoudigste electrische oscillator voor het opwekken van
laagfrequenttrillingen is wel deze, waarbij gebruik gemaakt wordt
van het glimlicht (neongas) en waarmede een frequentie van
800/1000 Hertz verkregen wordt. Hiervoor kan de gewone glimlcrmp gebruikt worden op voor
waarde dat de stroomafname recht
streeks aan de electroden, dus
o.i riF
voorbij de voorschakelweerstand,
plaats vindt. Zie figuur 70.
De meeste in den handel ver
0.1 MF
krijgbare glimlampen zijn voorzien
van een ingebouwde voorschakel
weerstand, welke men bereiken kan
Fig. 70
door de lamphuls te verwijderen ;
er zijn echter eveneens lampen zonder voorschakelweerstand ver
krijgbaar.
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2. DE TRIODE-GENERATOR.
Als een triode aangesloten wordt aan een lf-transformator en
wel op zoodanige wijze, dat de secondaire de roosterkring en de
primaire de plaatkring vormt, zal de lamp oscilleeren indien de
terugkoppeling in de goede richting verbonden is. De frequentie
is, zooals men weet, afhankelijk van de waarde der capaciteit
en zelfinductie; aangezien de zelfinductie van de transformatorsecondaire zeer hoog is, zal de fre
quentie van de aldus opgewekte
trilling in het lf-gebied vallen. De
grootte der frequentie hangt ook
af van de capaciteit der wikkeling
en kan eventueel nog verder ver
laagd worden door het bijschakelen van afzonderlijke capaciteiten.
Door het inschakelen van ver
+
schillende vaste capaciteiten, zie fi
Fig. 71
guur 71, verkrijgt men een lf-oscillator, welke een aantal vaste frequenties levert. Als de capaciteit
regelbaar gemaakt wordt met behulp van een draaicondensator,
welke voor dit doel een zeer groote capaciteitsvariatie, b.v. 100
tot 10.000 mmF, dient te bezitten, kan iedere gewenschte fre
quentie ingesteld worden.

1
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De uitgangsenergie kan zoowel rechtstreeks van de plaat, onder
voorschakeling van een condensator, als van een derde winding
of van een aftakking op een der windingen betrokken worden.
Eventueel kan de verkregen spanning met behulp van een ver
sterker opgevoerd worden en op deze wijze wordt de frequentie
minder afhankelijk van de belasting.
De op deze wijze verkregen lf-energie is niet vrij van harmonischen en indien deze onderdrukt moeten worden, maakt men
gebruik van filters.
3. DE INTERFERENTIE-OSCILLATOR.
Deze schakeling berust op hetzelfde principe als de superheterodynes, waarbij men een door het toestel opgewekt hfsignaal laat interfereeren met het te ontvangen signaal en op
deze wijze de zwevingsfrequentie verkrijgt, welke over de mfversterker geleid, gelijkgericht en aldus (indien gemoduleerd)
hoorbaar gemaakt wordt.
Indien de mf-afstemming inplaats van, zooals gebruikelijk, op
110 of 470 kHz, op een lagere frequentie, b.v. 10 kHz gebracht
werd, zou het signaal niet gemoduleerd behoeven te zijn om
hoorbaar te worden, aangezien de mf-afstemming van 10 kHz zelf
reeds in het hoorbare gebied valt.

Interferentie-oscillator van 0-15 kHz.
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Aan een dergelijk toestel zou men bij radio-ontvangst niet veel
hebben, doch het principe kan nu zeer goed gebruikt worden
om laagfrequente trillingen op te wekken, aangezien het veel
eenvoudiger is op deze wijze een frequentiebereik van 0-10 kHz
te bestrijken, dan met een enkelen afgestemden kring, waarbij
een zeer groote capaciteitsvariatie noodig zou zijn.
Intusschen is het niet zoo eenvoudig de interferentie-oscillator
dusdanig te construeeren, da ter zich bij kleine frequentieverschil
len geen eigenaardige verschijnselen, als het meesleepeffect,
voordoen.
Dit brengt mede dat de koppeling tusschen de beide oscillatoren zeer los moet zijn en iedere terugwerkingsmogelijkheid voor
komen moet worden; hierdoor is de na gelijkrichting verkregen
lf-energie zeer zwak en zal minstens een trap versterking toege
past moeten worden.
Een goede schakeling is afgebeeld in figuur 72; hierbij is de
eerste oscillator vast afgestemd op 350 kHz, terwijl de tweede
afgestemd kan worden tusschen 335 en 350 kHz door een afzon
derlijken draaicondensator, welke vanaf het voorpaneel bediend
wordt. Terugwerking wordt hier voorkomen door het gebruik van
schermroosterlampen; de uitgangsenergie wordt door een plaatdetector gedetecteerd en vervolgens door den versterker op de
vereischte waarde gebracht.
Nog beter is het één oscillator op b.v. 175 kHz af te stemmen,
zoodat de harmonische (350 kHz) interfereert met de tweede
oscillator : op deze wijze elimineert men het meesleepeffect vol
komen.
4. DE MULTIVIBRATOR.
De multivibrator is een tweetraps weerstandsversterker, waarbij
de uitgangsspanning van de tweede lamp aan het rooster van de
eerste lamp toegevoerd wordt. De principeschakeling is afgebeeld
in figuur 73 en aan de hand daarvan wordt de werking verklaard.
Als het instrument ingeschakeld wordt zal een positieve lading
van den plaatkring der tweede lamp op het rooster der eerste
lamp komen; deze versterkt de impuls, welke dan weer terug
komt op het rooster der eerste lamp om weder opnieuw versterkt
te worden. Dit gebeurt practisch op hetzelfde oogenblik en her
haalt zich steeds weer, zoodat de roosterspanning der eerste lamp
plotseling positief wordt, terwijl het rooster der tweede lamp zoo
negatief wordt, dat de tweede lamp dichtslaat.
Op dat oogenblik houdt de versterking op en de eerste lamp
neemt een grooten plaatstroom, terwijl deze van de tweede lamp
nul is. Dit duurt slechts kort omdat de roosterweerstanden de
85
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overspanning geleidelijk afleiden en de roosterspanningen terug
normaal doen worden, zoodat weer versterking mogelijk is en
het verschijnsel zich herhaalt.
De frequentie wordt voornamelijk bepaald door de waarden
der plaatweerstanden en condensatoren, doch is ook afhankelijk
van de gebruikte lampen en van de plaatspanning.
1
Practisch is de frequentie ongeveer gelijk aan
(F^XC,) + (RoXCJ
R, en R.2 zijn de plaatweerstanden, in Megohms, terwijl C, en C2
de roostercondensatoren zijn, in microfarads.
De frequentie kan ingesteld v/orden van 1 periode per minuut
tot meerdere honderden kilohertz (per seconde) ; zij is zeer rijk
aan harmonischen.
Wanneer de ingangskring geïnjecteerd wordt met een wissel
spanning van bepaalde frequentie, stelt de multivibrator zich op
een veelvoud daarvan in, indien de ingangsfrequentie lager- en
op een fractie daarvan, als de ingangsfrequentie hooger is dan
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die van de multivibrator. Met dit instrument kunnen zoowel boven
als onderharmonischen opgewekt worden.
De vorm van den vibratorstroom, welke met de kathodestraaloscillograaf onderzocht kan worden, hangt af van verschillende
factoren, als : de grootte en de soort van belasting (inductief of
niet-inductief), open of met wisselstroom gevoeden ïngangskring,
enz. Zie hiervoor figuur 74.
De toepassing van den multivibrator valt in het gebied der
toongeneratoren, hl-generators (meetzenders), tijdbasis voor kathodestraal-oscillografen en televisieapparaten.
5. DE GASONTLADINGSOSCILLATOR (THYRATRON).
Deze oscillator is oorspron
kelijk bestemd als tijdbasis
^ voor de kathodestraal-oscillograaf en hoewel de geleverde
/V spanning niet sinusvormig is,
kan zij toch gebruikt worden
TTT
voor lf-doeleinden.
Hierbij wordt gebruik ge
•vruirLP■njuuv
maakt van een thyratron(gastriode), welke de eigenschap
heeft
«door te slaan» wanneer
+'
de plaat-kathodespanning bo
Fig. 75
ven een bepaalde waarde
stijgt. De lamp is gevuld met een gassoort, welke ioniseert als de
spanning te hoog wordt; de ionisatie- of doorslagspanning is
afhankelijk van de ingestelde negatieve roosterspanning. De plaat
wordt over een weerstand gevoed en tusschen de plaat en de
kathode zijn condensators van verschillende grootte aangebracht.
Wanneer de stroom aangesloten wordt duurt het een zekeren tijd
voor de condensator geladen is en eerst dan bereikt de plaatspanning de kritieke waarde; het gas slaat door en de conden
sator wordt ontladen over een kleinen weerstand, welke zich in
den plaatkring bevindt. Hierdoor wordt de plaatspanning nul en
het verschijnsel herhaalt zich.
Op deze wijze ontstaat een ge
lijkmatig toenemende en snel af
nemende spanning (zaagtandspanning), welker frequentie af
hankelijk is van de ingeschakelde
^
capaciteit en den laadstroom; zij
wordt dus ook beïnvloed door den voorschakelweerstand.
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De thyratron kan spanningen opwekken met een frequentie tot
ongeveer 40 kHz, wanneer een triode met neon-gasvulling ge
bruikt wordt. Door toepassing van met helium gevulde lampen
kunnen frequenties tot 150 kHz bereikt worden.
De schakeling van de thyratron is afgebeeld in figuur 75 terwijl
figuur 76 een indruk van de verkregen spanningsvorm geeft.
Als variatie op de multivibrator .bestaat nog een schakeling,
waarbij slechts een enkele lamp als oscillator werkt, zonder dat
hierbij afgestemde kringen te pas komen en alle schakelelementen bestaan dus uit weerstanden en condensatoren, zooals bij
de multivibrator.
Het systeem werkt met negatieve terugkoppeling, welke in ver
sterkte mate betrokken wordt van een versterkingslamp.
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HOOFDSTUK XII.

DE KATHODESTRAAL-OSCILLOGRAAF.
De kathodestraal-oscillograaf dient voor het opnemen, en even
tueel tijdelijk vastleggen van zeer snelle verschijnselen; met dit
instrument kunnen de vormen van wisselstroomen, enz. weerge
geven worden op een lichtgevend of fluoresceerend scherm, dat
t:ich op de voorzijde van de z.g. kathodestraalbuis bevindt. Deze
buis is afgebeeld in figuur 77.
De werking van de kathodestraalbuis is als volgt : de gloeidraad van een lamp emitteert electronen, welke door de anode
aangetrokken worden indien deze een voldoende positieve span
ning heeft ten opzichte van de kathode.
De anode is cylindervormig en zoo geplaatst dat een groot
gedeelte der electronen doorvliegt naar het einde der buis en
aldaar tegen het scherm botst; dit scherm bestaat doorgaans
uit zinksulfide en wordt onder den invloed der electronenbotsing
lichtgevend.
Teneinde te voorkomen, dat de electronenstraal zich te breed
op het scherm afteekent en bijgevolg geen duidelijk beeld geeft,
wordt tusschen de kathode en de anode een hulpanode aange
bracht, welke eveneens cylindervormig is, doch een zeer kleine
opening heeft en aan een lagere positieve spanning (dan de
anode) gelegd is.
Hierdoor worden de electronenstralen gdwongen eerst rechtuit
te vliegen, inplaats van zich willekeurig naar de anode te ver
spreiden ; bijgevolg worden zij geconcentreerd. De spanning der
hulpanode is regelbaar zoodat de stralen naar wensch geconcen
treerd kunnen worden, waardoor het lichtpunt op het scherm zeer
scherp instelbaar is. De werking komt dus min of meer overeen
met het diafragma van een fotographietoestel.
De electronenstroom zelf wordt geregeld door het rooster, dat
zich tusschen de kathode en de hulpanode bevindt; de helderheid
van het lichtpunt hangt dus af van de ingestelde negatieve
roosterspanning.
De electronenstraal, ook kathodestraal genoemd, wordt door
een electrisch of magnetisch veld uit zijn richting. getrokken en
teekent aldus op het scherm het beeld van den beïnvloedenden
stroom.
De geteekende buis is ingericht voor afbuiging door een elec
trisch veld en hiertoe wordt de te beschouwen stroom aan twee
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UI tra-moderne kathodestraal-oscillograaf.

afbuigplaten verbonden, welke zich tusschen de anode en het
scherm bevinden. Wanneer inplaats van electro-statische, electromagnetische afbuiging gewenscht is, wordt over den hals van de
buis een zelfinductiespoel aangebracht, welke men aan den te
onderzoeken stroom verbindt.
Alvorens verder in te gaan op de werking van het volledige
instrument, dat afgebeeld is in figuur 78, wordt er op gewezen dat
de samenstelling van het schermmateriaal zoodanig gekozen kan
worden dat het beeld, een groene, een blauwe of een geel-witte
kleur heeft; beide laatste vergemakkelijken het fotografeeren.
Bovendien is het mogelijk te bereiken dat het scherm snel of traag
is, dus nagloeit; van deze laatste eigenschap wordt onder meer
gebruik gemaakt om de elkaar volgende beelden plaatselijk te
vergelijken, aangezien het eerste nog niet verdwenen is als het
tweede verschijnt.
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Tot nu toe heeft het verschijnsel weinig practische waarde,
tenzij voor het meten en vergelijken van verschillende spannings
waarden, aangezien het lichtpunt zich als een rechte lijn, horizon
taal of verticaal, heen en weer beweegt.
Teneinde het verloop gedurende een bepaalden tijdsduur, een
of meerdere perioden, te kunnen waarnemen moet het beeld ook
in een andere richting bewogen worden. Hiertoe wordt in de buis
een tweede stel afbuigplaten aangebracht, dat loodrecht staat op
het eerste stel. Aan het tweede stel platen wordt een stroom van
bekende frequentie gelegd, waardoor het lichtpunt zich niet meer
alleen verticaal, doch ook horizontaal beweegt.
Deze tweede stroom wordt de tijdbasis genoemd en het spreekt
vanzelf, dat de te onderzoeken stroom eenmaal op het scherm
afgeteekend wordt als zijn frequentie gelijk is aan die van de
tijdbasis; bedraagt zij een fractie van die frequentie, dan zullen
evenveel door elkaar loopende beelden afgeteekend worden en
als zij een veelvoud daarvan bedraagt, zullen er evenveel naast
elkaar staande beelden afgeteekend worden.
Om het lichtpunt te doen afwijken is een bepaalde afbuigspanning noodig, welke afhankelijk is van de anodespanning; het ligt
voor de hand, dat een hoogere anodespanning een hoogere afbuigspanning vereischt, aangezien er dan meer spanning noodig
is om de kathodestraal te doen afwijken.
De gevoeligheid vermindert dus naarmate de anodespanning
hooger wordt; de beeldscherpte en -helderheid nemen echter toe
met de anodespanning en hierdoor vermindert ook de invloed van
vreemde velden.
Het platenstel, dat het dichtst bij de anode ligt is vanzelfspre
kend het gevoeligst, omdat daar een kleinere afbuiging noodig is
om een bepaalde beeldgrootte te verkrijgen. Dit platenstel wordt
meestal aangesloten op den te onderzoeken stroom, niet alleen
om de grootere gevoeligheid, doch tevens met het oog op de
secondaire emissie van het scherm.
De gevoeligheid wordt uitgedrukt in mm/volt afbuigspanning ;
zij loopt zeer uiteen voor verschillende buistypes, doch bedraagt
gemiddeld 0,3 mm/V voor het dichtst- en 0,2 mm/V voor het
verstgelegen platenstel.
De gebruikelijke kathodestraalbuizen hebben een schermdiameter van 75 mm, waarvan ongeveer 70 mm vlak is; het beeld zal
bijgevolg normaal hoogstens 50 X 50 mogen beslaan. Om dit
te bestrijken zijn dus respectivelijk afbuigspanningen van 170 en
350 volt noodig, indien men? op dit formaat een halve- en de
helft dezer spanningen als men een geheele periode wil reproduceeren.
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Over het algemeen zullen dus versterkers noodig zijn om het
beeld voldoende te vergrooten; deze versterkers moeten vervormingsvrij werken tot 200 kHz en worden bijgevolg als weerstandsol als weerstand-smoorspoelversterker uitgevoerd.
Theoretisch zou ieder platenspel symetrisch gevoed moeten
worden om beeldvervorming te voorkomen ; de kathodestraal
wordt immers naar het hoogste potentiaal getrokken en dat zijn
de platen die op het schema aan anodepotentiaal verbonden zijn.
Hiervoor zouden balansversterkers gebruikt moeten worden, doch
om dit te vermijden worden de platen iets verdraaid opgesteld
zoodat het beeld practisch onvervormd weergegeven wordt.
De tijdbasis, welke reeds besproken werd, is ingericht voor
een frequentiebereik van 10 Hertz tot 40 kHz; wanneer het beeld
niet te groot ingesteld wordt, kan men op deze wijze gemakkelijk
vijf krommen naast elkaar opteekenen en op deze wijze stroomen
met een frequentie van maximum 200 kHz onderzoeken.
Teneinde het beeld tot stilstand te brengen, synchroniseert men
den tijdbasis door een fractie van den te onderzoeken spanning
op het rooster van de thyratron over te brengen. Zoodra beide
frequenties overeenstemmen (gelijk of veelvoud) loopt de tijdbasis
in de pas. De synchronisatiespanning wordt met het oog op beeld
vervorming zoo laag mogelijk gehouden; bijgevolg wordt de frequentie-instelling zoo nauwkeurig mogelijk verricht en eerst dan
tot synchronisatie overgegaan.
Dikwijls is ook de mogelijkheid voorzien de synchronisatie door
de lichtnetfrequentie van 50 Hertz of door een andere frequentie
te doen bewerken; het eerste moge experimenteel nut hebben bij
het onderzoeken van den netstroom, doch men dient er rekening
mede te houden dat de netfrequentie niet constant is door de
wisselende belasting. (Een feit is dat de centrale het frequentieverloop over een etmaal registreert en iederen avond gedurende
enkele minuten « over » of « onder » draait om de op haar net
aangesloten synchroonklokken gelijk te zetten.)
Tegenwoordig wordt de tijdbasis ook wel opgebouwd met be
hulp van drie pentoden; dit moge nut hebben voor het onder
zoek van zeer hooge frequenties, doch over het algemeen zal dit,
tenzij in laboratoria, weinig voorkomen.
De functie van de tijdbasis in de kathodestraal-oscillograaf is
als volgt : wanneer de tijdbasis ingesteld is op dezelfde frequentie
als deze van den te onderzoeken stroom, voert hij het lichtpunt
met gelijke snelheid (de ladingstijd van den condensator) over het
scherm, doch als de thyratron doorslaat valt de condensatorspanning snel op nul, zoodat het lichtpunt even vlug naar het
vertrekpunt terugspringt.
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Gewoonlijk komt het lichtpunt niet precies in het midden van
het scherm te staan als het instrument ingeschakeld is; voor het
centreeren zijn twee potentiometers aangebracht, welke de afbuigplaten op het gewenschte potentiaal instellen. Hiermede kan
het beeldpunt dus zoowel horizontaal als verticaal versteld wor
den.
Het toepassingsgebied van de kathodestraal-oscillograaf is
practisch onbegrensd en strekt zich uit van het onderzoeken van
eenvoudige en gecompliceerde wisselstroomvormen van lage en
hooge frequentie tot het onderzoeken en meten van trillers, ver
sterkers, afstemmen van ontvangers, modulatiediepte van zen
ders, lampkarakteristieken, televisie, radiobakens (blindlanding),
radioplaatsbepaling (radar), enz.
Verschillende dezer toepassingen zullen afzonderlijk besproken
worden.
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HOOFDSTUK XIII.

HOOGFREQUENTMETINGEN.
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1. METINGEN AAN SPOELEN EN CONDENSATOREN.
f

Bij de seriefabricatie van spoelen (afstemspoelen, mf-transformators en hf-smoorspoelen) is het zeer belangrijk de kwaliteit der
productie zoo hoog mogelijk op te voeren en deze voor het monteeren der betreffende onderdeelen te kunnen controleeren.
Meestal wordt het proefstuk met de grootste zorg vervaardigd
en draagt men het seriewerk, aan de hand van de noodige gege
vens, aan minder bevoegden over; daarna wordt hoogstens nog
de Ohmsche weerstand der afgewerkte onderdeelen gemeten en
wanneer daarbij geen te groote procentueele verschillen aan het
licht komen is alles om zoo te zeggen in orde.
Bij het afstemmen en uitprobeeren van de gemonteerde toe
stellen komen dan dikwijls fouten te voorschijn, welke er op
wijzen, dat de uitgeoefende controle onvoldoende was ; het demonteeren en vervangen brengt veel tijdverlies mede, dat be
trekkelijk eenvoudig te voorkomen is.
Alvorens over te gaan tot de bespreking van een eenvoudige
doch zeer doelmatige meetmethode, wordt er op gewezen dat het
meten van den Ohmschen weerstand van spoelen, vooral wanneer
deze met Litzedraad gewikkeld zijn, zeer nuttig is om kortsluitin
gen, draadbreuk en onvoldoende soldeeringen vast te stellen.
Wanneer bijvoorbeeld in een Litzespoel een enkele ader gebroken
of niet gesoldeerd is, neemt de gelijkstroomweerstand, afhankelijk
van het aantal aders, met 10 tot 15% toe.

':
I
I

A. BEPALING DER KWALITEIT VAN SPOELEN
EN CONDENSATOREN.
Voor het bepalen der kwaliteit eener spoel wordt deze verbon
den met een draaicondensator van zeer goede kwaliteit (b.v. een
'zendcondensator met kwarts- of isolantite isolatie), welke voor
zien is van een knop met schaalverdeeling van 0-100.
De spoel wordt door een koppelspoel van 5/10 windingen met
den meetzender gekoppeld. Het spreekt vanzelf dat deze koppe
ling voor alle metingen aan spoelen van hetzelfde type gelijk
moet blijven (stand en afstand gelijk). De afstemkring wordt aan
een lampvoltmteer verbonden, zooals aangeduid in figuur 79.

I
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I

Wanneer de spoel bestemd is voor het golfbereik van 190-570
meter, wordt de meetzender b.v. afgesteld op 200/300/400 en 500
meter (1500/1000/750/600 kHz) voor de achtereenvolgende metin
gen en men draait telkens den condensatorknop totdat de lampvoltmeter voor iedere ingestelde frequentie de hoogste spanning
aanwijst. De condensatorstanden en de spanningen worden geno
teerd en op deze wijze kan iedere spoel gecontroleerd worden ;
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LAMPVOLTMETER

Fig. 79
op deze wijze kan ook vastgesteld worden of de zelfinductie der
verschillende spoelen gelijk zijn, aangezien in het tegenoverge
stelde geval de condensatorstand veranderd moet worden om de
hoogste aanwijzing van den lampvoltmeter te verkrijgen.
Met deze methode kan eveneens de kwaliteit van condensators
bepaald worden door deze eenvoudig op de plaats van den
standaardcondensator aan te sluiten en te controleeren of dan
nog dezelfde spanning bereikt wordt, als de afstemkring in reso
nantie gebracht wordt op de zenderfrequentie.

MEETZENDER
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Fig. 80
Zij kan vanzelfsprekend ook gebruikt worden om de kwaliteit
van vaste condensatoren te bepalen; in dit geval dient de zen
derfrequentie bijgeregeld td* worden tot de hoogste aanwjizing
van den lampvoltmeter verkregen wordt.
De meetzender kan inplaats van door een spoel, ook door een
weerstand met den afstemkring gekoppeld worden; hierdoor wordt
de invloed van een verschillende koppelingsgraad voorkomen.
De afstemkring wordt dan, zooals aangeduid in figuur 80, ge
vormd door de spoel, den condensator en een kleinen weerstand
(0,05 Ohm). Teneinde de weerstandswaarde bij verwarming con
stant te houden wordt hiervoor constantaan- of mangaandraad
gebruikt.
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Alvorens tot de meting over te gaan, wordt de spanning aan
den weerstand van 0,05 Ohm met den lampvoltmeter gecontro
leerd en het spreekt vanzell dat deze spanning bij iedere meting
hetzelfde moet zijn.
B.

BEPALING DER RESONANTIEFREQUENTIE EN CAPACITEIT
VAN SPOELEN.

Voor deze meting wordt dezelfde opstelling gebruikt als aan
gegeven in figuur 79; er wordt echter geen condensator met de
spoel parallelgeschakeld. De meetzenderfrequentie wordt gere
geld tot de lampvoltmeter de hoogste spanning aanwijst; dit is
dus de resonantiefrequentie (eigen golf) van de spoel welke ge
vormd wordt door de zelf inductie en de capaciteit der wikkeling.
Vervolgens meet men de zelfinductie der spoel, volgens een der
onder hoofdstuk VI beschreven methoden; de capaciteit der spoel
kan dan afgeleid worden uit de golflengteformuleA.= 1885\/(CxL).
Tenslotte kan deze methode nog gebruikt worden voor het on
derzoeken van hf-smoorspoelen; deze mogen in het te bestrijken
frequentiebereik geen scherpe resonantiepiek vertoonen.
De meetzender wordt door een koppelspoel met de smoorspoel
gekoppeld; de lampvoltmeter is aan de smoorspoel verbonden.
De frequentie van den zender wordt langzaam over het geheele
smoorspoelbereik gevarieerd en men controleert telkens of de
meter geen dusdanige spanning aanwijst, dat het optreden van
resonantie verondersteld kan worden.

Fig. 81
2. BEPALING DER SELECTIVITEIT VAN AFGESTEMDE KRINGEN.
Voor deze meting wordt gebruik gemaakt van de opstelling
volgens figuur 79. De koppeling tusschen den meetzender en den
kring wordt vrij los gehouden en de meetzender zelf wordt niet
te sterk ingesteld.
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De meting wordt wederom op verschillende frequenties uit
gevoerd en daarbij wordt voor iedere frequentie eerst de span
ning gemeten welke bij resonantie aangewezen wordt (b.v. op
300 kHz). Vervolgens wordt de zenderfrequentie in stappen van
1 kHz verlaagd van 300 op 290 kHz en vervolgens verhoogd van
300 tot 310 kHz; hierbij wordt telkens de spaning gemeten, welke
opgeteekend wordt en op deze wijze kan de selectiviteitskromme
opgebouwd worden zooals aangegeven is in figuur 81a.
Hetzelfde systeem kan eveneens gebruikt worden voor het
bepalen der selectiviteit (bandbreedte) van bandfilters, hetzij of
deze zich in het hf- of het mf-gedeelte van een apparaat bevinden.
De meetzender wordt in dat geval aan den ingang en de lampvoltmeter aan den uitgang van den betreffenden kring aangeslo
ten, zooals principieel afgebeeld is in figuur 82, en de meting
verloopt op geheel dezelfde wijze; de kromme van een goeden
bandfilter zal er uitzien als afgebeeld in figuur 81b.
3. HET METEN DER VERSTERKINGSFACTOR
VAN HF-VERSTERKERS.
Voor deze meting wordt de meetzender aan den ingang van
den versterker aangesloten; de lampvoltmeter wordt achtereen
volgens aan den ingang
van den versterker en
aan dezen van iederen
tusschentrap aangeslo
ten (zie figuur 83).
Op deze wijze meet
men eerst de spanning
/elke de meetzender le
vert en vervolgens de
spannig na iedere versterkerlamp en bepaalt
Frequentie
aldus de verkregen ver
Fig. 84
sterking, welke bij ver
sterkers met afgestemde kringen gewoonlijk 3,5 tot 7 bedraagt.
De meting wordt uitgevoerd bij verschillende zenderfrequenties,
waarop de versterker dan ook afgestemd moet worden; de ingangsspanning wordt steeds gelijk gehouden en op deze wijze
kan de versterkingskromme, zooals afgebeeld in fig. 84, opgeno
men worden. Het spreekt vanzelf dat bij deze meting de automa
tische sterkteregeling buiten werking gesteld moet worden.
4. HET BEPALEN DER OSCILLATORWERKING.
Het werken van den oscillator (eener superheterodyne) kan
door meting op verschillende v/ijzen vastgesteld worden.
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De eerste methode is deze waarbij in serie met den roosterlekweerstand aan de kathodezijde een micro-ampèremeter aange
bracht wordt; als de oscillatorfrequentie nu over het geheele
bereik gevarieerd wordt, moet deze meter steeds een bepaalde
waarde aanwijzen, welke niet meer dan 40% mag dalen. De
roosterstroomen voor verschillende oscillatorlampen zijn in het
aanhangsel aangegeven.
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Fig. 85
Een andere methode is, de oscillatorspanning met den lampvoltmeter te meten ; deze wordt hiertoe op den draaicondensator
aangesloten en zal een spanning van 5/15 volt aanwijzen, afhan
kelijk van de gebruikte lamp en de koppelingsgraad. Ook deze
spanning mag over het geheele frequentiebereik niet meer dan
hoogstens 40% dalen. Als de spanning zeer laag valt, wijst dit
op blinde plekken. De aansluitingen voor beide methoden zijn
aangegeven in figuur 85.
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HOOFDSTUK XIV.

LAAGFREQUENTMETINGEN.
1. HET BEPALEN DER TRANSFORMATIEVERHOUDING
VAN LF-TRANSFORMATOREN.
Principieel kan de transformatieverhouding bepaald worden
door het meten der primaire en secondaire zelfinductie; de trans
formatieverhouding is dan gelijk aan de wortel uit de zelfinductieverhouding. Wanneer deze zich b.v. verhouden als 50:450=1:9
is de transformatieverhouding gelijk aan 1:3.
Bij uitgangstransformatoren dient men bij de meting der pri
maire en secondaire zelfinductie respectivelijk de secondaire en
de primaire te belasten met de normale bedrijfsimpedantie, zoo
niet is de meting foutief. -Men zal kunnen vaststellen dat de
(primaire) zelfinductie stijgt wanneer de secondaire wikkeling
(met de juiste impedantie) belast wordt. (Zie ook onder 5.)
Een andere methode is deze waarbij de transformator primair
aan een toongenerator verbonden wordt, waarvan de uitgangsspanning op een bepaalde waarde ingesteld wordt. Met den
lampvoltmeter wordt zoowel de ingangsspanning als de uitgangsspanning gemeten en de verhouding tusschen deze spanningen
is tevens de transformatieverhouding.
Het is niet aan te raden deze meting met een wisselstroomgelijkrichtermetervoltmeter uit te voeren aangezien deze de se
condaire extra zou belasten en hierdoor een foutieve aanwijzing
ontstaat.

TOONGENERATOR

LAMPVOLTMETER

Fig. 86
2. HET OPNEMEN DER FREQUENTIEKARAKTERISTIEK.
Bij deze meting wordt de transformator primair aan een toon
generator verbonden; de primaire en de secondaire worden
belast met de normale impedanties zooals deze in het bedrijf
aanwezig zijn (dus de waarde van de lampimpedanties, enz.).
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De toongeneratorfrequentie wordt gevarieerd van 0 tot 10 kHz;
de ingangsspanning wordt constant gehouden en met den lampvoltmeter wor
den voor een zoo
groot mogelijk
aantal frequen
ties de in- en uit_—ZXZ'
gangsspanning
aan den trans
formator geme
ten. Op deze
wijze ontstaat de
1
1
irequentiekarakFig. 87
teristiek.
De opstelling is afgebeeld in figuur 86, een karakteristiek in
figuur 87.
3. HET BEPALEN DER VERSTERKING EN HET OPNEMEN
DER FREQUENTIEKARAKTERISTIEK VAN LF-VERSTERKERS.
Voor deze meting wordt gebruik gemaakt van de opstelling
welke afgebeeld is in figuur 88 ; de ingangsspanning wordt ge
meten met den lampvoltmeter en de verschillende uitgangsspanningen met behulp van den wisselstroomgelijkrichtervoltmeter,
aangezien de spanningen te hoog worden voor directe aflezing
met den lampvoltmeter. Behalve bij den laatsten trap wordt de
voltmeter liever aan de primaire van de transformators verbonden,
aangezien hier de door den meter veroorzaakte belasting minder
invloed heeft.
LAMPVOLTMETER
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Fig. 88
Voor het opnemen der frequentiekarakteristiek gaat men te
werk als beschreven onder 2.
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4. HET METEN DER SPANNING EN HET OPNEMEN
DER FREQUENTIEKARAKTERISTIEK VAN PICK-UPS.
Voor deze meting kan geen gebruik gemaakt worden van een
toongenerator en men is aangewezen op het gebruik van een
gramofoonplaat. De gewone gramofoonplaten zijn hiervoor niet
geschikt, omdat zij een aaneenschakeling van zeer verschillende
frequenties van uiteenloopende sterkten leveren; er bestaan
echter z.g. frequentieplaten welke speciaal voor het onderzoeken
van pick-ups vervaardigd zijn.
Een bijzonder geschikte frequentieplaat is de Telefunken E 1358,
welke voorzien is van z.g. huiltoonfrequenties. Op deze plaat zijn
verschillende frequenties geregistreerd, welker waarde op het
gepaste oogenblik aangekondigd worden. Iedere frequentie is
gemoduleerd met een lagere frequentie, waardoor men automa
tisch een bepaalde «frequentiebandbreedte» verkrijgt. Deze plaat
leent zich dan ook bijzonder goed voor het uitvoeren van metingen
aan lf-transformatoren, versterkers en luidsprekers.
De pick-up wordt eenvoudig met den lampvoltmeter verbonden
en het spanningsverloop bij de verschillende frequenties gecon
troleerd. Wanneer het een kristal pick-up betreft moet deze voor
zien zijn- van een potentiometer, aangezien anders geen juiste
meting verricht kan worden. Over het algemeen zal de geleverde
spanning (0,7/1,0 volt) voldoende zijn om rechtstreeks zonder
versterker afgelezen te worden.
5. HET METEN VAN HET UITGANGSVERMOGEN
EN DE INWENDIGE IMPEDANTIE.
Het uitgangsvermogen van een toestel wordt gewoonlijk met
een wisselstroomgelijkrichtervoltmeter, welke over de primaire
van den uitgangstransformator geschakeld wordt, gemeten. Als
de impedantie daarvan bekend is, kan het vermogen berekend
worden met behulp van de formule W
E2 : R.
Voor deze meting wordt ook wel gebruik gemaakt van een
instrument dat rechtstreeks in Watts geijkt is voor een uitgangsweerstand van 500 Ohm : het instrument is dan ook meestal
voorzien van een z.g. decibelschaal.
De decibel is een internationale logarithmische eenheid voor
het uitdrukken van een electrisch of acoustisch vermogen en gaat
dan meestal uit van een vermogen van 0,006 Watt = 0 decibel
over een impedantie van 500 Ohm.
Van een dergelijke schaalverdeeling kan dus alleen een nuttig
gebruik gemaakt worden wanneer de uitgangstransformator voor
zien is van een secondaire van 500 Ohm.
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Een zeer practisch instrument, waarmede niet alleen het uitgangsvermogen, doch ook de impedantie van een laagfrequentenergiebron gemeten kan worden, wordt vervaardigd door de
General Radio Company U.S.A.
Het bestaat uit een transformator met regelbare primaire impe
dantie ; op de secondaire in een meetinstrument aangesloten, dat
geijkt is in milliwatts.
De ingangsimpedantie is regelbaar van 2,5 tot 20.000 Ohm en
de meter is ingericht voor een bereik van 0-5000 milliwatt.
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Fig. 89
Het interessante van het instrument is, dat men er de inwendige
impedantie van den stroomkring mede kan meten; aangezien de
afgegeven energie het grootst is wanneer de inwendige in- en de
uitwendige weerstand gelijk zijn, hoeft men de impedantie slechts
te regelen totdat de meteraanwijzing het grootst is. Verder kan
men er de invloed van de belasting op het vermogen en de groot
te van het vermogen bij een bepaalde belasting mede bepalen.
De principeschakeling is weergegeven in figuur 89; de ver
schillende impedanties worden met de vierarmigen schakelaar IS
bestreken, terwijl MS het gekozen impedantiebereik aansluit. De
meter heeft vier meetbereiken en dient tevens als belasting van
den transformator; de weerstand wordt door een ingewikkeld
netwerk constant gehouden.
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HOOFDSTUK XV.

TOEPASSINGEN VAN DE KATHODESTRAALOSCILLOGRAAF.
Alvorens de verschillende toepassingen van de kathodestraaloscillograaf te behandelen is het gewenscht de functie der ver
schillende bedieningsknoppen nader toe te lichten; hieruit zal
blijken dat het instrument absoluut niet ingewikkeld en zeer
gemakkelijk te bedienen is.
De verschillende knoppen zijn aangebracht op het voorpaneel
en bevinden zich over het algemeen min of meer symetrisch rond
het beeldscherm, zooals principieel afgebeeld is in figuur 90.
Teneinde de verschillende beelden beter te kunnen beschouwen
en voor de vergelijking over vaste punten te beschikken, wordt
het scherm meestal voorzien van een doorzichtige schaal met
ruitvormige verdeeling. Er werd reeds opgemerkt, dat met de
gebruikelijke 75 mm buis een beeldgrootte van 50x50 te beko
men was; hiervoor wordt dan een schaalverdeeling gebruikt,
welke voorzien is van minstens 20x20 = 400 ruitjes van 2,5x2,5
millimeter.
De bedieningsknoppen, welke genummerd zijn van 1 tot 13,
hebben de volgende functies :
1—2 Schakelaars waarmede de horizontale- en verticale ver
sterker in- of uitgeschakeld worden; hun stand hangt dus
af van de spanning van den te onderzoeken wisselstroom.
3—4 Horizontale- en verticale sterkteregelaars; hiermede wordt
het beeld op de gewenschte grootte gebracht.
5
Tijdbasis-schakelaar. Met dezen schakelaar wordt de
gekozen tijdbasis (inwendige-, 50 Hertz- of uitwendige)
ingeschakeld.
6 Tijdbasis-frequentiefijnregelaar. Deze weerstand regelt den
laadstroom van den tijdbasiscondensator; de ladingstijd
en bijgevolg de frequentie worden hierdoor beïnvloed.
7
Tijdbasis-frequentieschakelaar. Met dezen schakelaar wor
den de verschillende condensators, dus de frequentiebereiken, ingeschakeld.
8
Synchronisatieregelaar. De synchronisatiespanning wordt
aan dezen potentiometer toegevoerd, die haar geheel of
gedeeltelijk op het rooster van de thyratron overbrengt.
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9

Synchronisatieschakelaar. Met dezen schakelaar wordt de
gekozen synchronisatiespanning ingeschakeld (inwendige50 Hertz- of uitwendige-).
10—13 Horizontale- en verticale beeld(punt)centreering. Met deze
potentiometers wordt het beeld(punt) naar links of rechts,
of naar boven of beneden verplaatst.
11 Beeldscherpteregelaar. Hiermede wordt de beeldscherpte
ingesteld (diafragmeering van de kathodestraal).
12 Beeldhelderheidregelaar. Hiermede wordt de beeldhelderheid ingesteld (regeling van den electronenstroom).
Het instrument is voorzien van vier paar aansluitklemmen .
1° H = Aansluiting horizontale platen (over tijdbasisschakelaar).
2° V = Aansluiting verticale platen.
3°W— Aansluiting frequentiemodulator (wobbler).
4° S = Aansluiting uitwendige synchronisatiespanning.
1. STUDIES EN METINGEN IN HET ONTVANGTOESTEL.
Met behulp van den kathodestraal-oscillograaf kunnen alle ver
schijnselen en condities in het ontvangsttoestel, zoowel wat het
voedings- als het ontvanggedeelte betreft, onderzocht worden en
met het oog op de meer ingewikkelde studies in het hoogfrequent-,
middelfrequent- en laagfrequentgebied wordt begonnen met het
onderzoek van het voedingsgedeelte.
De kathodestraal-oscillograaf is hoofdzakelijk bestemd voor het
onderzoek van wisselstroomvormen en teneinde te voorkomen dat
de practisch overal aanwezige gelijkstroomcomponente foutieve
of misleidende wijzigingen in het beeld veroorzaakt, is het instru
ment door condensatoren voor gelijkstroom geblokkeerd. (Zie
figuur 78).
De oscillograaf wordt ingeschakeld; het beeldpunt wordt scherp
en helder ingesteld, doch zoolang het beeld stilstaat wordt de
helderheid niet te hoog opgevoerd aangezien het scherm daar
door beschadigd kan worden. Het beeldpunt wordt gecentreerd;
de versterkers staan «in », doch de sterkteregelaars worden op
minimum gezet.
Een eerste studie is het onderzoeken van de netfrequentie, welke
sinusvormig verloopt; de verticale platen worden b. v. aan de
gloeistroomontwikkeling van de ontvanglampen verbonden. De
verticale sterkteregelaar wordt langzaam ingedraaid en men ziet
dat het beeldpunt een rechte lijn gaat vormen. Men plaatst den
tijdbasisschakelaar op « inwendig », den frequentieschakelaar op
het 50 Hertzbereik en draait den horizontalen sterkteregelaar in
tot het zich thans bewegende beeld de vereischte grootte heeft.
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De beeldvorm is nu afhankelijk van de stand van den frequentie-fijnregelaar; als de tijdbasis ingesteld is op 50 perioden (de
netfrequentie), toont het beeld een volle periode, wanneer hij
ingesteld is op 25 of op 16,2/3 perioden respectivelijk twee of drie
naast elkaar staande perioden; als de instelling zich op een
frequentie bevindt welke hooger is dan deze van den te onder
zoeken stroom, ziet men twee of meerdere door elkaar verloopende perioden.
De frequentiefijnregelaar wordt zoodanig ingesteld dat slechts
een volle periode op het scherm verschijnt; men zal opmerken
dat het beeld langzaam voortbeweegt en af en toe neiging heeft
om te verspringen of een anderen vorm aan te nemen.

Fig. 91
91a. Het beeldpunt is
91b. Het beeldpunt is een
juist gecentreerd.
rechte lijn geworden.
9ld. 50 Hertz-golf, tijd- 91e. 50 Hertz-golf, tijd
basis 25 perioden.
basis 16 perioden.

91c. 50 Hertz-golf, tijd
basis 50 perioden.
91 f. 50 Hertz-golf, tijd
basis 150 perioden.

Thans wordt de synchronisatieschakelaar op «inwendig» gezet
en regelt men de synchronisatiesterkte tot het beeld onvervormd
stilstaat. Men zal ondervinden dat de zuiver afgeteekende sinus
kromme vervormt als de synchronisatie te sterk wordt. Figuur 91
toont de verschillende beelden, welke op de hierboven beschreven
wijze verkregen worden.
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2. HET VOEDINGSGEDEELTE.
Vervolgens wordt overgegaan tot het onderzoek van het voedingsgedeelte, dat voor de duidelijkheid in figuur 92 schematisch
voorgesteld is.
Met den voltmeter kan vastgesteld worden, dat er plaatspaning is, doch daarmede weet men nog niet of de afvlakking door
condensatoren en smoorspoel voldoende is.
De oscillograaf wordt hiertoe zoodanig ingesteld, dat de tijdbasis een frequentie van 25 perioden opwekt; het instrument
wordt vervolgens (met de verticale platen) aan het punt A van
het voedingsgedeelte verbonden. Indien alles in orde is zal het
beeld er uitzien als afgebeeld in fig. 93a; dit zijn vier perioden
van de 100 perioden pulseerende gelijkstroom. Als de condensa-
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Fig. 92
tor Ct open is, zal het beeld eruit zien als in fig. 93b, terwijl een
beeld als in figuur 93c er op wijzen zou dat de condensator Cj
wel in orde is, doch dat de gelijkrichter slechts half werkt (dus
geen dubbele gelijkrichting). Een beeld als in figuur 93d zou er
op wijzen dat niet alleen de condensator open is, doch dat even
eens de gelijkrichter slechts half werkt. Figuur 93c en 93d zijn dus
eveneens de juiste beelden welke voor enkele gelijkrichters ver
kregen worden.
Vervolgens verbindt men de oscillograaf aan punt B en moet
dan het beeld volgens fig. 93e bekomen; het spreekt vanzelf dat
deze beelden alleen verkregen mogen worden met vol ingedraaiden sterkteregelaar, aangezien er anders een te groote rimpelspanning (onvoldoende afvlakking) aanwezig zou zijn. Men kan
de proef nog verder doorzetten en het instrument b.v. aan punt
C, dus aan een door weerstand en condensator ontkoppeld punt,
verbinden; het beeld moet dan, zelfs met groote verticale ver
sterking, zeer klein of practisch onzichtbaar worden.
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Al deze beelden worden verkregen wanneer het toestel met
zuiveren wisselstroom gevoed wordt; bij gebruik van een trilleromvormer van gelijk- op wisselstroom zien de beelden eruit als
in figuur 93f.

0

Fig. 93
93a. Juist beeld, dubbele
gelijkrichter met
condensator ingang.
93d. Juist beeld, enkele
gelijkrichter met
smoorspoel ingang.

93b. Juist beeld, dubbele
gelijkrichter met
smoorspoel ingang.
93e. Juist beeld, dubbele
gelijkrichter. Achter
filtersmoorspoel.

93c. Juist beeld, enkele
gelijkrichter met
condensator ingang.
93f. Juist beeld, belaste
trilleromvormer.

3. HET HF-MF-GEDEELTE.
Thans wordt overgegaan tot de controle der afstemming van
het toestel, doch dit kan zonder een afzonderlijk hulpinstrument
niet uitgevoerd worden, aangezien de tijdbasis niet op zulke
hooge frequenties, als die van het hoogfrequent- of middelfrequentgedeelte, ingesteld kan worden.
Bovendien is het gewenscht te onderzoeken of de verschillende
kringen een voldoende bandbreedte bezitten om de op de draaggolf (van den zender) gemoduleerde lage frequenties in voldoen
de mate door te laten.
Er zijn dus twee problemen, het zichtbaar maken van het hoogfrequentsignaal en het weergeven der bandbreedte, welke beide
opgelost worden door het gebruik van den frequentiemodulator
of wobbler.
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De wobbler moduleert het hcogfrequentsignaal op dusdanige
wijze, dat het constant min en plus 15 kHz varieert, waardoor een
bandbreedte van 30 kHz ontstaat, en wel met een snelheid van
50 of 100 maal per seconde.
In de practijk wordt de frequentiemodulator ofwel afzonderlijk
gebouwd om met den meetzender samen te werken, ofwel wordt
de meetzender voorzien van een ingebouwden frequentiemodu
lator.
In beide gevallen werken beide volgens het principe van de
interferentie-generator; de frequentiemodulator wekt een vaste
frequentie op van b.v. 1000 kHz, welke interfereert met de op den
meetzender ingestelde frequentie, zoodat de verschilfrequentie die
aan het toestel toegevoerd wordt eveneens min en plus 15 kHz
varieert. Op deze wijze is de bandbreedte onafhankelijk van het
ingestelde frequentiebereik.
4. DE FREQUENTIEMODULATOR.
De frequentiemodulator kan op verschillende wijzen gecon
strueerd worden; aanvankelijk werd hiervoor gebruik gemaakt
van een condensator, die door een motor rondgedraaid werd.
Deze condensator stond parallel met den afstemcondensator van
de hf-generator met vaste frequentie.
Later werd de condensator vervangen door een metalen schijf,
die zich in het veld van de afstemsooel bevond; deze schijf werd
eveneens door een motor rondgedraaid en wijzigde de zelfinductie.
Een volaende oplossing was de afstemspoel van de hf-aenerator aan te brenaen oo een iizerkern. die aemaqnetiseerd werd
door de ongefilterde (pulseerende) aeliikstroom van het voedingsapnaraat. De pulsaties veranderden de sterkte van het magnetisch
veH en bewerkten op de7e wiize de freauentievariatie.
Een laatste svsteem is dit. waarbii de aeneratorfrequentie ge
varieerd wordt door een lamp- het rooster dezer lamp wordt over
een condensator met den oscillatorkn’na. en over een weerstand
met een 50 of 100 nenodenstroom (hetzij van het wisselstroomnet
of van den tiidbasis) verbonden. De lamp wordt zoodanig inge
steld, dat zii min of meer als pïaatdetector werkt en op deze
wiize de aan den aenerator toeoevoerden « frequentie-capaciteitsimouls » als het ware periodisch afsniidt.
In vele gevallen is de freauentiemodulator, al of niet gecombi
neerd met een meetzender. inaebouwd in de kathodestraal-oscillooraaf; dan wordt dezelfde tiidbasis voor beide doeleinden ge
bruikt of alleen voor de oscillograaf en de wisselstroom- of pulseerende gelijkstroommodulatie voor den modulator.
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Met het oog op al deze mogelijkheden worden afzonderlijke
oscillografen dikwijls voorzien van een tijdbasisaansluiting voor
den wobbler. Figuur 94 toont de schakeling van een frequentiemodulator.
Voor de meting wordt de meetzender, onder tusschenschakeling van den frequentiemodulator, met het toestel verbonden
(hetzij aan den 2e of le mf-trap of aan den hf-versterker of den
antennekring, zie figuur 95). De lf-modulatie mag niet gebruikt
woorden.
De automatische sterkteregeling van het toestel dient, evenals
bij andere afregelingen, uitgeschakeld te worden.
De oscillograaf wordt (verticaal) aan de tweede of eerste detec
tor verbonden naar gelang der uit te voeren meting; in het laatste
geval wordt een serie-condensator van 0,001 mF aangebracht
tusschen het instrument en het rooster van de le detector en een
weerstand van 0,25 Megohm tusschen het rooster dier lamp en
haar afstemkring.
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Fig. 95
De tijdbasis wordt ingesteld op 100 perioden (het dubbele van
het aantal frequentiemodulatorvariaties per seconde) en gesyn
chroniseerd met de netfrequentie van 50 Hertz ; op deze wijze
verkrijgt men een z.g. dubbel beeld, hetwelk zeer gemakkelijk is
voor een juiste instelling der verschillende kringen.
Voor het afregelen van de mf-trappen zal de meetzender b.v.
op 110 kHz ingesteld worden (verschilfrequentie) en deze fre
quentie zal in 1/100* seconde (een halve periode) van 110—15
tot 110 4- 15 = 95 tot 125 kHz stijgen en bijgevolg in denzelfden
tijd van links naar rechts over het scherm afgeteekend worden;
in de volgende 1/100* seconde daalt de frequentie van 125 op
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95 kHz, doch aangezien de tijdbasisspanning intusschen (na de
eerste 1/100e seconde) op nul teruggevallen is, wordt de tweede
kromme eveneens van links naar rechts afgeteekend.
Bijgevolg verschijnen er op het scherm twee gesuperponeerde
krommen, welke behalve in het punt van afstemming, tegenover
gesteld zijn, zie figuur 96.

Fig. 96
96a. mf-transformators
op verkeerde fre
quentie afgestemd.

96b. mf-transformators
op juiste frequentie,
doch niet goed afgestemd.

96c. mf-transformators
goed afgestemd
voor bandfilterwerking.

a

A

k

Vvf
d

Fig. 97
97a. zuiver symetrisch
sinusvormig sig
naal onvervormde
weergave.
97d. overbelaste roosterkring 1 lamp.

97b. vervorming door
2° harmonische
te lage impedantie.

97c. vervorming door
3e harmonische
te hooge n.r.s.

97e. overbelaste roosterkring push-pull.

97f. symetrische vervor
ming push-pull.
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5. HET LF-GEDEELTE.
Tenslotte wordt de oscillograaf nog aan de uitgangszijde van
het toestel, b.v. aan de secondaire van den luidsprekertransformator, verbonden. De meetzender wordt nu gemodeleerd met een 400
Hz lf-signaal en de frequentiemodulator buiten werking gesteld. De
tijdbasis wordt ingesteld op de halve frequentie van het lf-signaal
(dus op 200 perioden); het beeld moet dan twee perioden van
het signaal weergeven, welke zuiver sinusvormig dienen te verloopen. In figuur 97 zijn verschillende afbeeldingen van het lfsignaal weergegeven.
6. LF- EN UITGANGTRANSFORMATORS.
Voor het onderzoeken van lf-transformators, vooral wat de door
gelijkstroommagnetisatie veroorzaakte vervorming betreft, wordt
de oscillograaf ge
bruikt als aangegeven
is in figuur 98. De ho
rizontale platen kun
nen aangesloten wor
den door den tijdbasisschakelaar op « uit
wendig » te zetten.
Als de transformator
primair over een weer
stand gesloten wordt,
Fig. 98
toont het scherm een
ellips zonder vervorming; wanneer de transformator met gelijk
stroom belast wordt, verandert het beeld en de ellips vervormt
naarmate de gelijkstroom waarde toeneemt. Zie de figuur 99 a-b.
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b

Fig. 99 a-b
7. HET OPNEMEN VAN LAMPKARAKTERISTIEKEN.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een opstelling, als afgebeeld in figuur 100. De horizontale platen worden over de scha
kelaar Sx ofwel met den roosterpotentiometer, of met de plaat
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verbonden; de verticale achter de plaatkring aangesloten.
is
een kleine regelbare weerstand van een paar honderd Ohm,
welke gebruikt wordt om een spanning te bekomen welke even
redig is met den plaatstroom.
A— Si—B
EP

X

r

Ri

§|&<l

RL *

A+B
Fig. 100
Voor het opnemen van de roosterspanning-plaatstroomkarakteristiek wordt S, in stand A gezet; aan den potentiometer Eg
wordt een 50 Hertz spanning gelegd en
wordt ingesteld om
een goede verticale afwijking te verkrijgen. Hierbij wordt de
verticale versterker op maximum gezet, waardoor Rj zoo kleir
mogelijk wordt en bijgevolg geen invloed van beteekenis hee
op de werking.

mi
b
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d
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Fig. 101
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Aangezien de verticale afwijking evenredig is met den plaatstroom en de horizontale met de roosterspanning, zal de kathodestraal de gewenschte karakteristiek op het scherm afteekenen.
De frequentie der roosterspanning heeft geen invloed op de
afmetingen of den vorm van de kromme, tenzij de plaatbelasting
inductief is; in dat geval ontstaat phaseverschuiving en wordt de
kromme dubbel afgeteekend (een voor toenemenden- en een voor
afnemenden plaatstroom).
Voor het opnemen van de plaatspanning-plaatstroomkarakteristiek wordt
in stand B gezet en men stelt de plaatspanningsvariatie in door een 50 Hertz spanning aan Ep te leggen.
In figuur 101 zijn verschillende karakteristieken afgebeeld :
101a toont een kleine triode, welke als plaatdetector geschakeld
is, plaatspanning 90 volt, negatieve roosterspanning 6 volt.
Voor een redelijk groote roosterspanningsvariatie is de
plaatstroom evenredig met de roosterspanning; de scherpe
knie der kromme is duidelijk zichtbaar, het gelijkrichtend
gedeelte eveneens.
101b toont dezelfde lamp met een negatieve roosterspanning van
1,5 volt; men ziet duidelijk dat slechts een klein gedeelte der
kromme rechtlijnig verloopt en dat deze lamp dus slechts
zeer kleine roosterspanningsvariaties verwerken kan zonder
dat vervorming optreedt.
101c toont een eindlamp met te lage plaatbelasting.
101 d toont dezelfde lamp met juiste plaatspanning.
101e toont de eigenaardige kromme van een tetrode met het
secondaire emissie-effect.
lOlf toont de opheffing van het verschijnsel wanneer een pentode gebruikt wordt.
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Tabel I.
Soortelijke gewichten en -weerstanden.
Metaal

1

soortelijk
gewicht

soortelijke
weerstand

i

temperatuurscoëfficient

1
aluminium
2.67
0.029
0.0039
aluminiumbrons
0.13
0.001
bismuth
9.8
1.2
0.0036
brons
8.7
0.046
0.0011
cadmium
8.6
0.068
0.0038
chroomnikkel
6.6
1.1
0.00025
constantaan
7.4
0.48
0.000025
goud
19.5
0.022
0.0035
koper
8.8
0.017
0.0038
kruppine
0.848
0.0007
kwik
13.6
0.95
0.0099
lood
11.5
0.19
0.0038
mangaan
8.3
0.42
0.000015
messing
8.4
0.07
0.0016
nieuwzilver
8.5
0.37
0.000073
!
nikkel
8.8
0.114
0.004
nikkeline
8.7
0.42
0.00005
osmium
22.7
0.095
I
platina
22.1
0.09
0.0024
rheotaan
7.4
0.45
0.00023
tantalium
16.0
I
0.165
0.003
tin
7.3
0.004
0.131
ijzer
7.3
0.139
0.0043
ijzer (gegoten)
7.2
0.17
ijzer-nikkel
6.5
0.78
0.0009
7.7
0.0052
ijzer (staal)
0.18
zilver
10.5
0.016
0.0084
0.004
zink
7.2
0.06
De in bovenstaande tabel aangegeven soortelijke weerstanden
zijn geldig voor een draad van 1 meter lang en 1 mmfi door
snede, bij 15° C.
Het verband tusschen draaddikte en draaddoorsnede is aan
gegeven in tabel II.
De temperatuurscoëfficient geeft de weerstandstoename in ohms
aan van een weerstand van één Ohm per graad temperatuursstijging (boven 15° C).
ji

I
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Tabel H.
Draadweerstanden en gewichten voor koper.
Dikte | aoorsneae i'weerstana | lengte per ; gram per ;meier per
Ohm
in mm | in mm2 | per meter !
meter | 100 gram
u,uuiyo
u,m
U,U5
y
U.Ui/4
5yöll
■

0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,17
0,2
0,22
0,24
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,8
0,9
1,0
U
1,16
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,2
2,4
2,5
3-

0,00281
0,00285
0,00501
0,00636
0,00786
0,0059
0,0106
0,0132
0,0154
0,0177
0,0266
1,0314
0,038
0,0454
0,0491
0,0708
0,0965
0,127
0,159
0,196
0,237
0,281
0,331
0,385
0,501
0,636
0,786
0,95
1,00
1,13
1,32
1,54
1,77
2,00
2,26
2,54
2,83
3,14
3,80
4,54
4,91
7,08

i
6,25
0,160
0,56
0,219
3,5
0,286
0,357
2,8
2,24
0,447
|
0,541
1,85
I
0,604
1,66
0,754
1,35
0,88
1,17
0,99
1,01
0,781
1,28
0,561
1,78
0,468
2,16
0,373
2,58
2,8
0,357
0,248
4,04
0,182
5,50
0,138
7,24
0,105
9,5
0,09
1U
0,074
13,5
0,0625
16,0
18,7
0,0535
0,0456
21,9
28,6
0,035
35,7
0,028
44,7
0,0224
54,—
0,0185
57,—
0,0176
0,0166
60,4
75,4
0,0135
0,0117
88,—
0,0099
101,—
0,0088
114,—
0,0078
128,—
0,0069
144,—
0,0062
161,—
178,—
0,0056
216,—
0,00463
0,00373
258,—
0,00357
280,—
0,00248
404,—
■

■

0,025
0,0342
0,0446
0,0566
0,0699
0,0844
i 0,0943
0,1165
0,137
0,157
0,202
0,280
0,349
0,404
0,437
0,631
0,86
1,13
1,41
1,74
2,14
2,50
2,94
3,42
4,46
5,66
6,99
8,44
8,90
9,43
11,65
13,7
15,7
17,8
20,2
22,6
25,2
28,34,9
40,4
43,7
63,1

|
1
1
!
I

I
i

4000
2930
2240
1770
1430
1180
1060
860
730
637
495
357
287
248
229
158
116
88,3
71,1
57,55
46,8
40 —
34,—
29,3
22,4
17,7
14,3
11,8
11,2
10,6
8,6
7,3
6,37
5,61
4,95
4,42
3,98
3,57
2,87
2,48
2,29
1,58

TABEL HL
Dikte van geïsoleerde draadsoorten.

Dikte
blank
mm.

0,10
0,12
0,15
0,18
0,20
0,22
0,25
0,28
0,30
0,32
0,35
0,38
0,40
0,43
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00

Dikte omsponnen
met zijde
met katoen
dubbel
enkel
enkel
dubbel
mm.
mm.
mm.
mm.

0,14
0,16
0,19
0,22
0,24
0,26
0,29
0,32
0,34
0,36
0,39
0,42
0,44
0,47
0,49
0,54
0,59
0,64
0,69
0,75
0,79
0,84
0,89
0,94

0,185
0,205
0,235
0,265
0,285
0,305
0,335
0,365
0,385
0,405
0,435
0,465
0,485
0,515
0,535
0,59
0,64
0,69
0,74
0,79
0,84
0,89
0,94
0,99
1,04
1,09

0,175
0,195
0,225
0,255
0,275
0,295
0,325
0,355
0,375
0,395
0,425
0,455
0,475
0,505
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05

0,25
0,27
0,30
0,33
0,35
0,37
0,40
0,43
0,45
0,47
0,50
0,53
0,55
0,58
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20

Dikte
geëmail
leerd

0,115
0,14
0,17
0,20
0,22
0,245
0,275
0,30
0,325
0,35
0,38
0,41
0,43
0,46
0,48
0,535
0,59
0,64
0,69
0,74
0,79
0,84
0,90
0,95
1,00
1,05

121

TABEL IV.
Toegelaten stroomsterkte voor transformatoren.
(2 Ampère per mM2)

i

i

Draaddikte |R100m!I in mA
in mM

0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,12
0,14
0,15
0,16
0,18
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900
625
455
348
280
224
166
117
99
87
69

4
6
8
10
13
15
22
31
41
50
54

Draaddikte IR 100 m
in mM

0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,8
0,9
1

I

56
36
25
18
14
11
9
6
3,5
2,8
2,2

I in mA

62
100
141
196
250
371
390
770
1005
1227
1570

TABEL V.
Verband der draadmaten.

S. W. G.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

|

B. en S.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

|

m,M,
4,8
4,479
4
3,65
3,25
2,946
2,64
2,337
2,03
1,829
1,626
1,422
1,219
1,15
1,016
0,91
0,81
0,71
0,609
0,558
0,500
0,457
0,416
0,375
0,345
0,315
0,295
0,274
0,254
0,2337
0,2134
0,1955
0,1727
0,1524
0,1321
0,1219
0,1118
0,1016
0,0914
0,0813
0,0711
0,061
0,0508

m,M18
16
12,5
10,4
8,3
6,8
5,5
4,3
3,25
2,75
2,03
1,59
1,08
1,00
0,81
0,65
0,515
0,396
0,290
0,245
0,196
0,164
0,136
0,110
0,093
0,078
0,068
0,059
0,051
0,0428
0,0356
0,0300
0,0234
0,0182
0,0137
0,0117
0,0099
0,0081
0,0065
0,0052
0,0039
0,0029
0,0020

TABEL VI.

Diëlectrische constanten.

Amber
2,9
Ameniet
3,5
Asfalt
2,1
Bakeliet
5-8
Calan
6,6
6,5
Caliet
2,2
Caoutchouc (zuivere)
2,9
Caoutchouc (gevulc.)
6,4
Caseïne (Galaliet)
3-6
Celluloid
20-50
Condensa
80-100
Condensa-C
2-3
Eboniet
1,44
Fiber (rood)
Fiber (zwart)
2,66
Frequenta-D
5,6
2-8
Glas
4-5
Clycerine
3-4
Guttapercha
2,5
Hars
2-6
Hout (droog)
80
Kerafar-R
70
Kerafar-S
40
Kerafar-T
5.8-7,6
Kristal
4,6
Kwarts
4,2
Leisteen
1
Lucht
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Marmer
Mica
Micaniet
Mycalex
Papier
Parafine
Parafineolie
Pek
Pertinax
Petroleum
Porcelein
Polystyrene
Ricinusolie
Schellak
Sipa-H
Steatiet
Teer
Terpentijn
Transformatorolie
Trolitul
Ultra-calan
Vaseline
Was
Water (gedistilleerd)
Zegellak
Zwavel
Zijde

9-11
4-8
4-5
8
2
2
2,7
2,7
2-4
2
5-7
3,0
4-5
3-4
5
6,4
2,3
2,5
2,3
2,5
7,1
2,17
2-3
80
4,3
2,4
1,6

TABEL VH.
Wisselstroomweerstand van condensatoren.
(Afgeronde cijfers in Ohm.)
Capaciteit
■4 uF

1 uF
0.25 UF
0.1 uF
0.01 uF
ÏOCOO |.i uF
5000 —
5C0 —
250 —
100 —
50 —
25 —
10 —

200—2000 meter '0C0—40CO meter
1500—150 KH.
100—75 KH.
0,025—0.25
0,1—1
0,4—4
1—10
10—ICO
20—200
200—2000
400—4CO0
1000—10000
2000—20000
4C00—40000
10000—ÏOOOCO

0,4—0,5
1,6—2
6,4—8
16-20
160—200
320—400
3200-4000
6400—S0C0
16000—20000
32000—40000
64000—80000
160000—2OCO0O

Toonfrequenties
5000—60 H
8—650 32—2500
128—10000
320—25000
3200—250000

50 H.
800
3200

12800
32000
320000

640C00
6400—500000
6400000
64000—500C000
128C00—1OOOOCOO
12800000
320000C0
32COOO—25000000
64COOOOO
640000—500000CO
'280000— 1C0C0C0C0 12COOOOCO
3200000—250000C0C 320OCOCOO

TABEL Vm.
Wisselstroomweerstand van smoorspoelen.
Zelfinductie 200—2000 nWer 3000—4000 meter
1500—150 KH.
100—75 KH.
1000 H
300 H
60 H
50 H
40 H
20 H
10 H
3H
1H
0,1 H
2C0O |_tH
200 nH

9000—900 MO 600—450 MQ
3000—300 MQ 200—150 MQ
600— 60 MQ
40— 30 MQ
30— 25 MQ
450— 45 MQ
375— 37 MQ
25— 20 MQ
180— 18 MQ
12— 10 MQ
90— 9 MQ
6— 5 MQ
30— 3 MQ
2—1,5 MQ
9— 0.9 MQ 0.6—0,45 MQ
1—0,1 MQ 60000—45CO0 Q
20000—2000 Q 1200— 900 Q
2000— 200 Q
120- 90 Q

Toonfrequenties
5000—60 H
31400000—377000
9420000—113000
1884000—22500
1570000—18840
1256000—15000
625000—7500
314C00—3800
94200—1130
31400—377
3100-38
62—7,5
6.2—0,75

50 H.
314000
94200
18840
15700
12560
6280
3140
942
314
31
0,6
0,06
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TABEL IX.
Het verband tusschen de golflengte A in meter,, de frequentie ƒ
in kilohertz en het product van zelfinductie L en capaciteit C,
respectivelijk uitgedrukt in |iH en [iF.

A

I

ƒ

LC

A

f

LC

I
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
126

30000
27273
25000
23077
21429
20000
18750
17647
16667
| 15789
15000
I 14286
13636
13043
12500
12000
11538
11111
10714
10435
10000
9677
9375
9091
8824
8751
8333
8108
7995
7692
7500
7317
7143
6977
6818
6667

0,000028
0,000034
0,000041
0,000048
0,000055
0,000063
0.000072
0.000081
0 000091:
0.000102
0,000113
0,000124
0.000136
0,000149
0.000162
0 000176
0,000190
0.000205
0.000221
0.000237
0,000253
0.000270
0 000288
0.000307
0 000325
0.000345
0.000365
0,000385
0.000406
0.000428
0,000450
0,000473
0000496
0,000520
0,000545
0.000570

I

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

■

|

I
!

I

I

|
i

|
I

I

6522
6383
6250
6122
6000
5882
5769
5660
5556
5455
5357
5263
5172
5085
5000
4918
4839
4762
4688
4615
4545
4478
4412
4348
4286
4225
'4167
4110
4054
4000
3947
3896
3846
3797
3750
3704

0,000596
0,000622
0,000648
0,000676
0,000704
0,000732
0,000761
0.000791
0.000821
0,000851
0,000883
0.000914
0 000947
0 000980
0.00101
0 00105
0.00108
0 00112
0 00115
0 00119
0 00123
0 00126
0 00130
0,00134
0.00138
0.00142
0 00146
0 00150
0.00154
0,00158
0 00163
0,00167
0.00171
0,00176
0.00180
0 00185

A

ƒ

LC

82

3659
3614
3571
3529
3488
3448
3409
3371
3333
3297
3261
3226
3191
3158
3125
3093
3061
3030
3000
2970
2941
2913
2885
2857
2830
2804
2778
2752
2727
2703
2679
2655
2632
2609
2856
2564
2542
2521
2500
2479

0,00189
0,00194
0,00199
0,00203

83
84
85

86
87

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

106
107

108
109

110
111
112
113
114
115

116
117

118
119

120
• 121

I

I

122
|

0.00208

126

0,00213

127

0,00218
0,00223

0,00228
0,00233
0,00238
0,00243
0,00248
0,00254

0,00260
0,00265
0,00270
0,00276

0 00281

I
'
i

|

123
124
125

0,00287
0,00293
0,00299
0.00354
0.00310
0,00316
0,00328
0.00328
0,00334
0.00341
0,00347
0.00353
0.00359
0,00366
0.00372
0 00379
0,00385
0.00392
0,00399
0,00405
0,00412

128
I

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

160
161

ƒ

L C

2459
2439
2419
2400
2380
2363
2344
2326
2308
2290
2273
2256
2239

0,00419
0,00426
0,00433
0 00440
0,00447
0,00454
0 00461
0.00468
0,00476
0,00483
0.00490
0.00498
0,00505
0.00513
0 00521
0,00528
0.00536
0,00544
0 00552
0,00560
0.00568
0,00576
0 00584
0.00592

2222
2206
2190
2174
2158
2143

I

2128
1

'

2113
2098
2083
2069
2055
2041
2027
2013

2000
1987
1974
1961
1948
1935
1923
1911
1899
1887
1875
1863

0.00600
0,00608
0 00616
0.00625
0 00633
0,00642
0 00650
0 00659
0.00667
0,00676
0.00685
0,00694
0.00703
0,00712
0 00721
0,00730

I
127

X

ƒ

LC

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

1852
1840
1829
1818
1807
1775
1786
1775
1765
1754
1744
1734
1724
1714
1705
1695
1685
1676
1667
1657
1648
1639
1630
1622
1613
1604
1596

0,00739
0,00748
0,00757
0,00766
0,00776
0,00804
0,00794
0,00804
0,00813
0,00823
0,00833
0,00842
0,00852
0,00862
0,00872
0,00882
0.00892
0,00902
0,00912
0.00922
0.00932
0 00943
0,00953
0,00963
0.00974
0,00984
0,00995

i

1
!

X

!I

i

i

!

|

I
I
1
'

|

L C

ƒ

I

189
190
191
192
193 i
196
195 |
196
197
198 !
199
200
202
204 I
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226 I
228
230

1587
1579
1571
1563 I
1554
1531
1538
1531
1523
1515
1508
1500
1485
1471
1456 I
1442
1429
1415
1402 |
1389
1376 I
1364
1351 |
1339
1327
1316
1304

i

i

■

■

0,01005
0.01016
0 01027
0,01038
0,01048
0,01081
0,01070
0,01081
0,01092
0,01103
0,01115
0,01126
0 01148
0.01171
0,01194
0,01218
0.01241
0,01265
0,01289
001313
0,01338
0.01362
0,01387
0,01412
0 01438
0,01463
0,01489

Om de tabel te kunnen gebruiken voor golflengten boven de
200 meter gelden de volgende regels :
1° Wanneer X 10-maal zoo groot is, is ƒ 10-maal zoo klein.
2° Wanneer X 10-maal zoo groot is, is het product LC 100-maal
zoo groot.
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TABEL X.
Roosterstroom van verschillende menglampen.
Lamptype
1A6
1A7
1B7
1C6
1C7
1D7
1LA6
2A7
6A7
6A8
6D8
6F7
618
6K8
6SA7
7A8
7B8
717
AKI
AK2
ACH1
CK1
CK3
DK21
DCH21
EK2
EK3
ECH3
ECH4
ECH11
ECH21
KK2
KCH1
UCH4
UCH11
UCH21

Roosterstroom

0.2 mA
0,04 mA
0.04 mA
0.2 mA
0.2 mA
0.2 mA
0.04 mA
0.7 mA
0.7 mA
0.4 mA
0.4 mA
0.15 mA
0.4 mA
0.15 mA
0.4 mA
0.4 mA
0.4 mA
0.4 mA
0.19 mA
0.2 mA
0.5 mA
0.19 mA
0.3 mA
0.2 mA
0.22 mA
0.2 mA
0.4 mA
0.2 mA
0.13 mA
0.2 mA
0.19 mA
0.16 mA
0.28 mA
0.19 mA
0.16 mA
0.19 mA
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TABEL XI.
De bij frequenties van 1500 tot 500 kHz in een spoel van 200 j.tH
opgewekte inductiespanning.
Inductiespanning
volt per uA

Golflengte
meter

Frequentie

kilohertz

I

200
214
230
250
272
300
333
375
428
500
600

1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500

i

1,88
1,77
1,63
1,51
1,38
1,26
1,13
1,02
0,88
0,75
0,63

TABEL XD.
De bij frequenties van 1500 tot 500 kHz aan een condensator
van 50 tot 500 mmF ontstaande spanning.

i

i

Frequentie Golflengte Capaciteit in mmf en de spanninq in V/uA
kilohertz
50 | 100| 150| 2001 2501 3001 3501 400: 450' 500
meter

I

i

i

i

I

I

I
I
1
I
2,00ll,00l0/66l0,50l0,40,0.35|0/29,0.25l0.22,0.20
1500
200
2,15 |1,07I0,74'0,53'0,44'0,3610,3110.2610.2310.21
1400
214
2,3011,1510,7710,5710,46'0,3810,33'0 28'0 2510 23
1300
230
2,5011,2510,8310,62'0,50,0,40l0,36l0,3110.2710.25
1200
250
2,7211,3610,9110,68'0,54'0 45'0,39'0 34'0.29'0.27
1100
272
3,0011,5011,0010,75l0,60l0.50i0,44'0,38l0.33'0.30
1000
300
3,3311,6611,1110,8410,66'0.55I0.48I0,42'0.37I0.33
900
333
3,7511,8811,2510,94I0,75I0.62,0 53I0.47I0.42'0.37
800
375
4,2812,1411,4311,07I0,85'0,71'0,6110.53'0.47I0.42
700
428
5.00I2.5QI 1,6611,2511,QO'0.8?I0.71I0.62,0.53I0.50
600
500
I6.00'3 00'2 OQ'1.50'1.201! .OO'O 86,0.75|0.65,0.60
500
600
De in vet gedrukte waarden geven de condensatorspanning
aan, welke voor de daarbij behoorende frequentie de inductie
spanning der spoel opheft.
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TABEL Xm.
Het verband tusschen het uitgangsvermogen
en de aan uitgangsimpedanties gemeten spanning in Volt
Impedantie

|
1
0,5 W11,0 W 1,5 W 2,0 W 2,5 W 3,0 W 4,0 W 5,0 W
'

• 500
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
6000
7000
8000
9000
10000
12000
14000
16000
20000

Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm

16
27
32
35
! 39
42
45
47
50
55
59
64
67
70
78
84
89
! 100

23
39
45
50
55
59
64
67
70
78
84
89
95
100
110
119
127
141

28
32
| 47
55
| 55
63
61
71
67
78
72
84
90
78
82
95
87 100
95 110
102 119
110 127
116 135
| 122 ! 141
I 135 155
! 145 167
| 155 l 178
i 173 i 200

35
61
71
79
87
93
100
106
112
122
133
141
150
158
173
187
200
224

39
67
77
87
95
103
111
116
122
135
145
155
164
173
190
205
219
245

45
78
89
100
110
119
126
135
141
155
167
178
190
200
219
237
253
283

50
87
100
111
122
132
141
150
158
173
187
200
212
224
245
265
283
320

!
Voor 6-8-10-12-16-20 en 24-32-40-48-64-80 Watt zijn de gemeten
spanningen respectivelijk twee- en viermaal hooger dan voor
1,5-2-2,5-3-4-5 Watt.
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TABEL XIV.
Het verband tusschen de Watt en de décibel.
(uitgaande van de veronderstelling : 0.006 Watt = 0 décibel)
Décibels
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
9,2
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
—10
—20
—30
enz.
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Watts
60.000.000 kW
6.000.000 kW
600.000 kW
60.000 kW
6.000 kW
600 kW
60 kW
6 kW
600 W
60 W
6 W
0,6 W
0,06 W
0,05 W (standaard uitgangsvermogen)
0,0476 W y 2
0,0378 W 7a
0,0300 W
0,0239 W
f
0,0190 W 4 o
0,0150 W 3 c
0,0120 W i
0,0095 W 2. o
0,0075 W /
0,0060 W (basis)

0,0006 W
0,00006 W
0,000006 W
enz.

!
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