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VOORWOORD
In de practisch toegepaste radiotechniek spelen controle, tocstelafrcgeling (trimmenj
en foutopsporing een uiterst belangrijke rol. Vanzelfsprekend dan ook, dat er alle aan
leiding toe beslaat terdege aandacht Ic schenken aan de voor deze doeleinden ontwor
pen apparatuur en dit nu hebben wij U willen vergemakkelijken door de samenstelling
van dit werk. Wordt enerzijds studerenden in de radiotechniek met deze beschrijvingen
inzicht geboden in de inrichting en het gebruik der moderne meel- en lest-inslrumenten,
anderzijds is het hier gegeven materiaal, mede doordat de diverse apparaten geheel
en al vanuit practisch standpunt — de constructionclc zijde dus — worden benaderd,
van bijzondere waarde voor allen die zich door zelfbouw in hel bezit willen stellen van
een meer of minder uitgebreid instrumentarium.
Alle ontwerpen zijn aan de practijk getoetst en hebben ten dele reeds op grote schaal
ingang gevonden in de reparatiebedrijven, terwijl ook verscheidene amateurs een of
meer dezer instrumenten tot basis hebben genomen voor een bescheiden laboratorium.
Het onderwerp werd in de Nederlandse radioliteraluur lot dusver alleen bestreken
door verspreide tijdschriftartikelen, zodat dit werkje stellig velen van pas zal komen.
Vooral ook voor de opleiding der toekomstige vaklieden vormt hel een nuttige onder
steuning.
Dussum, Mei 191S
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De Samenstellers

VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK
Dat, nauwelijks een halfjaar na hel verschijnen van „Meetinstrumenten”, deze tweede
druk het licht ziet is wel een bewijs voor de grote waarde van dit werkje.
De tweede druk is hieraan dan ook volkomen gelijk.
Bussum, November 191S

VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK
Deze druk werd op verschillende punten geheel gexuijzigd, o.a. door enkele min of
meer verouderde constructies, waarvoor vrijwel geen materialen meer verkrijgbaar zijn,
te vervangen door nieuwe ontwerpen.
Bussum, Januari 1951

VOORWOORD BIJ DE VIERDE DRUK
Ook de vierde druk werd grondig gewijzigd en aangevuld met een aantal nieuwe
meetapparaten, waardoor de omvang van dit werkje is toegenomen.
Bussum, Oclober 1953
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SERVICE

Doelmatig gereedschap
Als het spel ernst wordt, de liefhebberij
uitgroeit tot professionalisme, dan zal
men, vrijwillig of niet, de radio van een
ander standpunt af gaan bekijken. Ook
de service-technicus, de moderne replica
van de man met z'n liorloge-voltmeter en
schroevedraaicr, ontkomt daar niet aan,
zelfs al blijft hij in zijn hart de enthou
siaste amateur van weleer.
De amateur, op zoek naar een afwijking,
’n min of meer ernstig euvel in z’n toe
stel, zal al hogelijk tevreden zijn als hij
er in slaagt de fout te achterhalen — tijd
en middelen laten hem betrekkelijk koud.
Neem nu de service-man, bij ’t localiseren van de fout staat hij principieel even
sterk als de onderlegde amateur, maar
toch zal hij de fout eerder vinden en
moeten vinden dan deze. Wie veel toe
stellen repareert — en wat dekt het def
tige woord service eigenlijk anders dan
toestel-reparatie, niettegenstaande even
vlot en juist van service (dienstbetoon)
gesproken kan worden als ’n winkelbe

diende de klant een vlammetje geeft of
als uw kapper de kraag van uw colbert
de geheel overbodige, maar traditionele
streek met de schuier geeft! — zal ver
scheidene malen op een zelfde fout stui
ten en de oorzaak op de duur dan ook di
rect kunnen aanwijzen; maar niet alleen
dat, speciale, doelgeëigende instrumenten
maken hem het opsporen van fouten al
zeer gemakkelijk. En hier nu ligt het
voornaamste onderscheid tussen de technisch-beslagen en in zijn tijd zwemmende
amateur en de streng aan tijd gebonden
professional. In de service geldt al zeer
sterk het bekende „tijd is geld”, vandaar
dat het ’n eeuwigdurende bron van zorg
is toestellen en methoden te bedenken
om de toestelreparatie steeds vlugger te
kunnen volbrengen. Het zijn die test-instrumenten en methoden die u zullen in
teresseren en daarom in dit boekje onder
de loupe zullen worden genomen.
Het ligt voor de hand, dat de service-man
over een klaar begrip van het wezen van

RADIO
Een nog steeds ten dele omvat wonder, hoe fenomenaal ook haar vlucht, zjj is een
rusteloos groeiende, veranderende, telkens nieuwe principes aanvaardende tech
niek, die haar hoogtepunt nog op geen stukken na heeft bereikt. Ecns, wellicht vry
spoedig, zal een beroep worden gedaan op duizenden aanvullende krachten — lie
den die in pas zijn gebleven met de evoluties der machtig-mooie radio-techniek —
beslagen ten ijs komende constructeurs en reparateurs van televisie en F.M. ont
vangers. Laat daarom uw greep op de radio niet verslappen, bekwaam TJ in de
kennis van en de omgang met moderne test- en service-apparatuur.
HOUD U PARAAT !
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zijn instrumentarium dient te beschikken
cn uitgesproken vaardig met z’n meters
moet weten om te gaan. En daar is op
zichzelf al heel wat studie en oefening
voor nodig. Immers, doelmatigheid en

Fig. 1
..DE DENKENDE METER"
AVO-METER — model ..7" — met
50 meetbereiken.
economie sturen beide in eenzelfde rich
ting en wel naar de bouw van compacte
en universeel-bruikbare — maar daar
door tevens zeer gecompliceerde — in
strumenten. Een of meer goede boeken
kunnen ook van zeer veel gemak zijn,
men kan zijn service-instrumenten na
tuurlijk ook kant en klaar kopen, maar
daarbij moet dan direct vastgesteld wor
den, dat werkelijk door en door betrouw
bare instrumenten onmogelijk anders dan
kostbaar genoemd kunnen worden en...
kostbaar zullen blijven. Daarbij valt op te
merken, dat veel van die, meestal Ame
rikaanse apparatuur, toegepast in het
Europees milieu, leemten vertoont, ergo,
aanvulling c.q. verbetering behoeft en
dus toch nog gewijzigd zou moeten
worden.
, Het heeft dus alle zin om zelf aan de
slag te gaan, waarbij dan het grote voor
deel komt dat men de meet- en hulptoestellcn van meet af aan die eigenschap
pen kan bijbrengen, welke men persoon
lijk het meest gewenst acht.
Welke zijn nu de instrumenten die als
regel door service-technici gebruikt wor
den? We menen niet beter te kunnen
doen dan het antwoord op deze belang
rijke vraag te laten volgen in de vorm
ener serie foto’s en data van enkele AVO
service-instrumenten van Engelse origine.
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Beginnen wij met het meest belangrijke
hulpmiddel, het universele meetinstru
ment voor gelijk- en wisselstroom (fig.
1). Een dergelijk apparaat voor spannings- en stroomsterktemetingen dient
in hogere vorm tevens als direct aflees
bare Ohm-meter, capaciteitsmeter, Watt
en output-meter. De waarde van derge
lijke apparaten wordt geheel en al be
paald door de graad van gevoeligheid en
nauwkeurigheid der aanwijzing.
Buizentestcrs, waarvan een zeer exclu
sief type door fig. 2 wordt weergegeven,
worden gebruikt om op uiterst snelle en
overzichtelijke wijze een indruk te krij
gen van de kwalitatieve gesteldheid der
naar typering en gloeistroomwaarden
meest uiteenlopende buizen. Zowel gelijkrichter als indicatorbuizen, trioden
of hexoden, indirect of direct verhitte
buizen met pennenhuls, zijcontacten of
welke aansluitvoorziening ook — Euro
pese, Engelse en Amerikaanse typen —
moeten zonder ingewikkelde manipula
ties op het apparaat beproefd kunnen
worden.
Er zijn tot dit doel verschillende syste
men bedacht, hetgeen evenzo geldt voor
de te volgen meetmethode. De orthodoxe
emissie-contröle blijkt steeds meer ter
rein te verliezen, terwijl de allernieuwste
apparaten volgens de zgn. grid-shift me
thode functionneren. Hierbij wordt de
steilheid van de te meten buis in beeld
gebracht door een exact cijfer in mA/V
en/of door een bijv. in ,,goed” en „slecht”
onderverdeelde schaal.
Beproevingsapparaten voor buizen die
nen voorts gelegenheid te geven de buis

AVO-BUIZENTESTER
Een geautomatiseerd instrument voor steilheidsmetingen van alle bestaande of komende
huistypen
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te onderzoeken op sluiting e.d., waarover
later meer.
Het nut van de capaciteitsmeter laat zich
gemakkelijk genoeg raden, evenzo dat
van de Ohm-meter, die evenwel meestal
met de Volt/milli-Ampèremeter zal zijn
gecombineerd. Een zeer belangrijk hulp
middel is ook de meetzender, een klein
buiszendertje met zeer beperkte energie,
dat echter over een zo ruim mogelijk
frequentiegebied moet kimnen werken
(bijv. 100 kHz tot 30 MHz = 3000 tot 10
meter). Bij het afregelen — trimmen —
van radiotoestellen vervangen de, meest
al met een 400 Hertz toon gemoduleerde,
aan de meetzender ontleende signaalspanningen, de aan fading en storing
onderhevige omroepzenders. Door de sta
biele frequentie- en amplitudevcrhoudingen laten zich veel juistere meetresulta
ten bereiken en kan dus de ontvanger
met de grootst mogelijke nauwkeurigheid
getrimd worden.
En nu de outputmeter. Zoals bekend zal
zijn, is het practisch uitgesloten op het
gehoor af een juiste indruk te krijgen
van geluidssterkte-verschillen. Reeds ge
ruime tijd werd in de laboratoria het oor,
of wel de aurale waarneming vervangen
door een instrument, waarmee de l.f. uitgangs-energie (output) kon worden ge
registreerd. In de grond der zaak is zo’n
outputmeter ’n wisselstroom-Voltmèter,
zodat als regel voor dit doel het univer
sele meetinstrument gebruikt zal wor
den. Een goede all-round meter heeft
voor dit soort metingen niettemin een
afzonderlijke schaalverdeling in decibels,
waardoor een ogenblikkelijk beeld wordt
gegeven van de effectieve geluidssterkte
of variaties daarvan. Voorts is het dan
nog de „analysèr”, die een nadere om
schrijving behoeft. Dit toestel is eigenlijk
een Manusje-van-allcs, ’n trait d’union
tussen de universeel-meter en de te on
derzoeken ontvanger. Met een handig
uitgekiende analysèr of meetsluis, zoals
een bij uitstek geschikte naam zou zijn,
kan een toestel kring voor kring getest
worden, zonder dat men het zelfs maar
uit de kast behoeft te nemen. Welk een
ontzaggelijk voordeel dit biedt laat zich
snel gissen, bovendien maakt dit appa
raat in vele gevallen de afzonderlijke
buizentester overbodig, daar door samen-
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koppeling van de analysèr èri universeelmeter iedere buis onder de meest gunsti
ge omstandigheden — nl. die waarin zij
in het ontvangtoestel moet werken —
onderzocht kan worden.
Het nieuwste service-instrument is de
kathodestraal-oscilloscoop, die evenwel
in de Nederlandse reparatie-werkplaatsen nog slechts spaarzaam wordt aange
troffen. De oscilloscoop of oscillograaf,
zoals hij ook wel genoemd wordt, brengt
verschillende dingen, die zich in een ont
vanger afspelen in beeld, d.w.z. op het
scherm van de kathodestraalbuis ontwik
kelt zich al naar gelang het te onderzoe
ken object of verschijnsel een uit licht
lijnen opgebouwde grafische figuur, die
aan bepaalde normen gebonden is te ach
ten. Eventuele afwijkingen zullen zonder
meer te zien zijn, terwijl het effect van
aangebrachte correcties met het oog te
volgen is. Het ligt voor de hand, dat dit
apparaat tot aanzienlijke tijdsbesparing
moet leiden, daar diverse metingen over
bodig zijn geworden.
Besluiten wij deze vluchtige uiteenzetting
met de mededeling, dat op de volgende
pagina’s nog zeer velé details van der
gelijke apparatuur naar voren zullen
komen.

AVO „WIDE RANGE” MEETZENDER
Frequentiebereilc van 50 kHz lot S0 MHz
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TRIMZENDER
VOOR SERVICE EN EXPERIMENT
Nog niet zo heel lang; geleden werd de trimzendcr alleen dan voor kringcorrcctic en
experimenteel onderzoek benut, indien geen inkomend signaal van redelijke sterkte
beschikbaar was — over fading en raodulatie-amplitude maakte men zich heel weinig
zorgen. Vandaag is het zo, dat voor het trimmen van toestellen e.d. slechts nog een
antenne-signaal gebezigd wordt als een trimzender ontbreekt. Dit neemt niet weg, dat
velen nog steeds met gesloten ogen rondlopen... De degelijk verzorgde trimzendcr is
thans een service- en experimenteel hulpmiddel van de eerste orde — onmisbaar en
onvervangbaar.

Geen enkele service-man en amateurzelfbouwer zal het nut van een betrouw
bare trimzender — voor serieus experi
menteer- en reparatiewerk even onmis
baar als stroom- en spanningsmeters —
nog op goede gronden in twijfel kunnen
trekken. Vooral de steeds grotere ver
spreiding van de superheterodyne als
standaard ontvangertype voor nu en
voorzeker ook voor de toekomst, heeft
ertoe geleid, dat de trimzender een be
langrijke plaats is gaan innemen, of dit
althans behoort te doen, in het instru
mentarium van de man, die al of niet om
den brode, zich bezig houdt met ’t bou
wen, repareren of reconditionneren van
ontvangers. Het is immers een slechts
door enkelen te vervullen opgave, om een
min of meer ontregelde super zonder een
ander hulpmiddel dan het gehoor weer
piekfijn af te trimmen, daarbij gebruik
makend van omroepstations voor het be
komen van signalen van bekende fre
quenties, doch overigens onbekende en
bovendien vaak sterk variërende inten
siteit.
Stel daar tegenover ’t werken met een
goede trimzender: elke gewenste fre
quentie kan in de benodigde sterkte op
elk punt van de ontvanger worden toe
gevoerd. Trap voor trap kan worden
afgeregeld en op goede werking, verster
king, vervorming, bromvrijheid worden
gecontroleerd. Is voor de service-man het
sneller en meer accuraat werken met
behulp van de trimzender van primair
belang, de serieuze experimenteerder zal
een trimzender op de eerste plaats weten
te benutten voor het vergelijkend onder
zoek van schakelingen, onderdelen en
buizen op een betrouwbaarder basis dan
zijn memorie en feeling hem bieden.
De snelle verbreiding van de super heeft
echter vele fabrieken, grotendeels in de
U.S.A., zich doen werpen op de productie
van goedkope trimzenders. Uiteraard
valt hier een grote verscheidenheid van
uitvoeringen en systemen te constateren
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— van het „éénlamps” batterijtype gro
tendeels met harmonischen werkend, tot
de uitgebreide service-meetzender, die
niet zo heel veel meer onderdoet voor de
laboratorium-slandaard van om en bij
de 1000 pop!
Het is begrijpelijk, dat een werkelijk
betrouwbaar instrument niet onder de
goedkoopste gezocht moet worden, in
tegendeel zal voor iets goeds een behoor
lijk bedrag neergeteld dienen te worden
en vanzelfsprekend dus, dat de vraag
rijst of door zelfbouw iets te bereiken
valt.
De bouwbeschrijving, welke wij hier laten
volgen, betreft een trimzender, ingericht
voor algehele netvoeding, ingebouwd in
een metalen kastje en uitgerust met een
ECH42 waarvan de h.f. penthode als h.f.
generator en de triode als generator van
een toonfrequentie, waarmede de afge
leverde h.f. spanning gemoduleerd kan
worden, benevens een gelijkrichtercel.
Aan het kastje, dat met ’t chassis uit
aluminium of plaatijzer geconstrueerd
wordt, dient wel de grootst mogelijke
zorg besteed te worden. De betrouwbaar
heid van de ijking wordt voor een groot
gedeelte door de stabiliteit van het geheel
bepaald. Door het kastje te spuiten of zo
mogelijk in zwarte springlak te moffe
len, wordt een keurige en duurzame af
werking verkregen, welke voor geen
fabrieksproduct behoeft onder te doen.
OPZET
De eerste overweging bij het ontwerpen
was, dat zoveel mogelijk courante spoeltypen toegepast moesten worden, opdat
de bouw van dit apparaat niet afhanke
lijk zou zijn van het al of niet beschik
baar zijn van speciale onderdelen.
Verder hebben wij ons ten doel gesteld,
de gehele opzet zo eenvoudig mogelijk te
houden — niet alleen met het oog op de
financiële consequenties, maar voorna
melijk uit de overweging, dat de amateur

of zelfbouwer vooral behoefte heeft aan
een hulpapparaat ten behoeve van het
beproeven en afregelen van ontvangers.
. Aan zo’n trimzcnder worden veel minder
strenge eisen gesteld wat betreft frequentiestabiliteit, outputrcgeling en con
stantheid, enz. dan aan een meetzender.
Ter voorkoming van misverstand zij hier
terloops opgemerkt, dat helaas vele
trimzenders volkomen ongemotiveerd als
„meetzender” worden betiteld, waardoor
wordt gesuggereerd, dat zij als signaal
generator voor meetdoeleindcn zouden
kunnen worden gebruikt. Dit is echter
in ’t algemeen niet juist, men kan slechts
dan van een meetzender spreken indien
aan de volgende eisen is voldaan:
a) Frequentie-constantheid en afleesnauwkeurigheid, beter dan 1 %.
b) Outputspanning binnen enkele procenten

constant over het gehele frequentiebereik en
afleesbaar (eventueel m.b.v. ingebouwde outputmeter).
c) Geijkte verzwakker. nauwkeurig over het
gehele frequentiebereik.
d) Zeer geringe vervorming bij modulatie, vrij
van FM bij amplitudemodulatie en vrij van AM
indien frequentiegemoduleerd.

Wil men in al deze eisen voorzien (spe
ciaal wat de punten b, c en d betreft) dan
komt men noodzakelijkerwijs tot een ap
paraat, dat zeer zorgvuldig moet zijn

ontworpen en geconstrueerd, dus kost
baar is. Voor amateur- en service-doeleinden is echter grote nauwkeurigheid
van een meetzender in de meeste geval
len volkomen overbodig, zodat met een
voudige apparatuur — i.c. een trimzender kan worden volstaan. Tenslotte ligt
daar dan nog het feit, dat de constructie
van een meetzender zelfs voor de zeer
ervaren amateur practisch ondoenlijk is,
tenzij hij gebruik kan maken van een
instrumentmakerswerkplaats en laboratoriuminstrumenten. De constructie van
een goede trimzender, zoals hier wordt
beschreven, ligt daarentegen zeer zeker
binnen het bereik van eenieder, die geen
volslagen leek is op het gebied der radio
techniek. Bij de opzet is dan ook alles
vermeden wat tot constructieve moeilijk
heden aanleiding zou kunnen geven. Zo
werd daarom het frequentiebereik be
perkt tot het „klassieke” gebied van ca.
115 kHz tot 19 MHz, overwegend, dat
uitbreiding tot de overigens meer en
meer van belang wordende hogere frequentiebanden (FM, TV) tè grote com
plicaties opleveren bij de constructie.
Niettemin kan ons apparaat reeds tot
ca. 60 MHz gebruikt worden m.b.v. harmonischen.
Een over het gehele frequentiebereik
goed werkende verzwakker leek ons ech-

i

'1

I

.

i

CONDENSATOREN
= 470 pP keramisch 5 %
Cl
C2-4-5-6-7
= 3—30 pF luchttrimnier?
= duocondcnsator
C3-9
11—471 pF
(Novocon type
DC202)
= 0.1 /iF koker
C8
= 100 pF keram.
CIO-11-14
02-13
= 0,047 (0,05) iiF koker
05-21
= 0.01 «F koker
= 32 /iF elco
06 17
= 8 /«F elco
08
= 4700 (5000) pF koker,
09-20
werksp. 250 V wissel
spanning.
= 220 pF keram.
C22
WEERSTANDEN
(Alle 1 W 20 % tenzij anders opgegeven)
Rl. 2
= 100 kOhm
R3*
= 100 kOhm pot.meter

ter van essentieel belang, zodat wij de
voor continuregeling gebruikelijke potentiometer lieten volgen door een omschakclbaar laddernetwerk, dat de verzwak
king in stappen van telkens ca. 20 dB
mogelijk maakt. Verdere bijzonderheden
worden besproken bij de beschrijving van
het apparaat.
HET SCHEMA
Wanneer men de schakeling tot zijn
hoofdbestanddelen herleidt dan blijkt dat
de beide oscillatoren — nl. één voor het
h.f. signaal en de andere voor ’t opwek-

= 22 kOhm
= 3.3 kOhm
= 5,6 kOhm
= afhankelijk van trafospanning. zie tekst
= 1 kOhm pot.meter
(kool of draadgewonden)
R9-10-11-12-17 = 390 Ohm 5 %
R13-13-15-16 = 447 Ohm 5 %
L = l.f. smoorspoel ..Muvolett’ type 6006
N = neonstabilisator (Philips type 4687)
Tl = voedingstrafo
Secundair 200 ü 250 volt bij minimaal 25 mA
en 6 & 6,3 V bij 0,3—0,6 A afhankelijk van het
al of niet gebruiken van schaalverlichtingslampje(s)
Afstemschaal: Novocon klokschaal

:
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ken van de l.f. modulatie — in één buis
zijn verenigd. Wij kozen het type ECH42,
waarvan het hexodedeel als ECO is ge
schakeld voor het h.f. signaal, terwijl de
triode-sectie in Collpitts-schakeling de
modulatiespanning levert, die via de in
wendige verbinding op het derde rooster
van de hexode wordt gebracht, waardoor
de modulatie tot stand komt.
Het eerste hëxoderooster is via roostercondensator en lekweerstand (Cs Rl)
aan de vaste platen van een sectie van
de afstemcond. verbonden en over de
schakelaar sectie A beurtelings met een

.-
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der afstemspoelen. De andere zijde van •
de spoelen ligt aan de draaibare platen
en chassis, waaraan eveneens het schermrooster via C10 is verbonden. De kathode
ligt via schakelaarsectie E aan een af
takking van de in bedrijf zijnde spoel,
zodat een driepunt-oscillatorschakeling
is gevormd waarbij het schermrooster de
rol van „anode" vervult. Output wordt
ontleend aan de anodekring en via C15
aan de verzwakker toegevoerd.
AFSTEMKRINGEN
Tegenover het grote voordeel, dat in deze
standaard-ontvangspoelen
trim zender
zijn toegepast staat als een klein be
zwaar, dat de frequentiebereikschakelaar iets gecompliceerder uitvalt dan no
dig zou zijn bij gebruik van speciaal voor
dit doel ontworpen zelfinducties. Des
niettemin kan het volstaan met een
(normaal in de handel verkrijgbaar)
schakelaar met 5 standen, 4 secties,
waarvoor dus twee plaatjes nodig zijn.
Een vernuftige schakelmethodc maakt
het mogelijk met 3 Mu-Corespoelen resp.
de typen 901, 902 en 606 in vijf bereiken
het gehele frequentiegebied van 115 kHz
—19 MHz te bestrijken. Dat wordt als
volgt bereikt:
In stand I van de schakelaar (secties A
t/m E) is de lange-golfsectie van de
901 -spoel ingeschakeld. Behalve de trim-
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mer C‘* staat hieraan tevens parallel de
tweede sectie van de afstemcond. (C3),
zodat in dit bereik de afstemming plaats
vindt met een extra grote afstemcapaciteit, nl. C3 en C° parallel. Met vrijwel
geheel ingedraaide kern verkrijgt men
zo een afstembereik dat loopt van 112—
411 kHz, hetwelk dus zowel het gehele
LG-gebied omvat als dat der lage middenfrequenties.
De tweede stand van de schakelaar stelt
de MG sectie van de 901 spoel in bedrijf.
Hieraan is een parallel padder (C1 en
C2) toegevoegd, terwijl de afstemming
met een enkele sectie van de afstemcond.
(Cü) geschiedt. De vaste parallelcapaciteit verschuift het frequentiegebied naar
beneden en levert tevens een zekere mate
van bandspreiding, e.e.a. zodanig dat af
stemming wordt verkregen 408—560 kHz.
Dit gebied van ongeveer 150 kHz bevat
juist de meest voorkomende middenfrequenties en de hier optredende bandsprei
ding is zeer dienstig voor het nauwkeurig
aflezen van frequenties bij het controle
ren van bandbreedte e.d. Bij een verde
ling in 100 schaaldelen heeft men hier 1,5
a 2 kHz per schaaldeel.
De MG sectie van de 902 spoel wordt in
stand 3 gebruikt en geeft een frequentiebereik van 550—1585 kHz. De „visserij"
sectie van deze spoel treedt in stand 4
in functie en levert een frequentiegebied
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van 1,56— 5,85 MHz. In de laatste stand
treedt de KG spoel type 606 in functie
voor het resterende gebied van 5—18,9
MHz. Laatstgenoemde spoel is op eigen
aardige wijze geschakeld, nl. met beide
wikkelingen in serie, zodanig dat de
doorverbinding van de aansluitingen 6
en 7 als aftakking op de totale zelfinductie fungeert! Deze spoel moet verder'
van een afschermbus worden voorzien.
Merk op, dat de 901 en 902 spoelen hier
zodanig zijn ingeschakeld, dat in geen
enkele stand van de bereikschakelaar
beide wikkelingen gelijktijdig gebruikt
worden, zoals dat in de normale toepas
sing in ontvangers het geval is. Wij heb
ben dat met opzet gedaan, opdat men
elk der bereiken geheel afzonderlijk kan
afregelen, zonder dat variatie in kernof trimmerinstelling tevens de instelling
van een der andere bereiken beïnvloedt.
De schakelaarsectie B verzorgt op de
. juiste momenten de verbinding van de
contacten 6 der 900 spoelen met „aarde”,
terwijl sectie D slechts in de 5e stand in
functie komt om de wikkeling tussen
nummer 5 en 6 van de 902 spoel kort te
sluiten. Dit bleek noodzakelijk om een
scherpe outputdaling op een bepaalde
frequentie in het KG bereik op te heffen.
Dit verschijnsel werd veroorzaakt door
dat genoemde spoel met de geringe capa
citeit van C5 in resonantie is met de oscillator, zodra die op gelijke frequentie
wordt afgestemd. Er is nl. altijd wel een
of andere frequentie, welke in het 5e be
reik valt. Deze kring absorbeert energie
van de koppeling tussen de verschillende
kringen t.g.v. onderlinge capaciteit van
de verbindingsdraden naar de schake
laar.
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L.F. OSCILLATOR
De afgestemde kring van de l.f. oscillator
bestaat uit de spoel L met daaraan pa
rallel de serieschakeling van C12—C13.
De „capacitieve” middenaftakking van
deze kring ligt aan chassis, dus ook via
een deel der in bedrijf zijnde h.f. spoel
aan kathode, terwijl rooster en anode aan
de uiteinden van L zijn verbonden, laatst
genoemde via de blokkeringscondensator
CM .C12 fungeert tevens als roostercon• densator. Gebruikt men voor L een „Muvolett” afvlaksmoorspoeltje, dan ligt de
opgewekte frequentie met de aangegeven
waarden voor C12 en C13 in de buurt van
400 Hz, en wordt nog enigszins afhan
kelijk van de anodespanning van het
triodedeel. Laatstgenoemde is variabel
d.m.v. R3, welke pot. meter dient voor
instelling van de modulatiediepte.
VERZWAKKER
D.m.v. een coaxiaal kabeltje wordt de
outputspanning van de hexode-anode
naar de verzwakker gevoerd. Laatstge
noemde is in een goed sluitende afschermdoos ondergebracht en bestaat uit
de pot. meter Rs (voor continuregeling)
welke een weerstandslichaam van grafiet
moet bezitten of wel draadgewonden is,
aangezien men anders moeilijkheden on
dervindt op de hogere frequenties — zich
uitend in de vorm van onbetrouwbare
instelling, inconstante output e.d. Om
dezelfde reden en om afhankelijkheid
van parasitaire capaciteiten te voor
komen mag deze potentiometer van geen
hogere waarde zijn dan b.v. 1500 Ohm
Het veiligst is een zo ïaag mogelijke

f
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=

Fig. 3. UITEINDE MEETKABEL.
A = Strop aan kabelmantel gesoldeerd.
B en C = Moeren, ter bevestiging van:
D = Stekerpen.
A wordt het laatst aan de kabel geboges en
zeer goed gesoldeerd.
waarde, om echter de output niet al te
klein te doen zijn, kozen wij een exem
plaar van 1000 Ohm.
De verzwakker bestaat a.h.w. uit een
viertal achter elkaar geschakelde spanningsdelers: De eerste — Ru R13 — staat
op de potentiometer Rs aangesloten, op
diens aftakpunt is zowel het schakelaarcontact G- als de volgende spanningsdeler R10 R11 aangesloten. Daarachter
komt weer R11 R1^ en ten slotte R12
Ri°. De weerstandswaarden zijn zodanig
gekozen, dat bij elke volgende stap de
spanning ca. 10 voudig wordt verzwakt
(doordat wij ons aan standaard weerstandwaarden hebben gehouden is pre
cies tienvoudige verzwakking niet te be
reiken, hetgeen trouwens alleen mogelijk
zou zijn indien precisiemateriaal wordt
toegepast).
Het voordeel van een laddernetwerk is
tweeledig, in de eerste plaats is de uitgangsweerstand van de verzwakker con
stant terwijl noch zeer grote, noch zeer
kleine weerstanden in de schakeling
voorkomen. Zou men nl. een enkele spanningsdeler met meerdere aftakkingen
willen toepassen, dan zou de kleinste
weerstand het tienduizendste deel van de
totale weerstand moeten zijn (telkens
tienvoudig verzwakken in 4. stappen
geeft een totale verzwakking van 10*
= 10.000 maal). Hiervoor is reeds uit
eengezet, dat i.v.m. storende invloeden
van strooicapaciteiten de in h.f. kringen
gebruikte weerstandwaarden zo laag mo
gelijk gehouden moeten worden. Zou men
als totale waarde voor een afgetakte
spanningsdeler 1.000 Ohm kiezen, dan
zou de kleinste weerstand dus 0,1 Ohm
moeten zijn, een waarde van gelijke
grootte als de li.f.-overgangsweerstand
van schakelaarcontacten e.d.
Over de practische uitvoering valt nog
een en ander op te merken, want hoe
zorgvuldiger men te werk gaat des te
kleiner zijn de afwijkingen van 1 : 10
verzwakking op de hoogste frequenties.

Afwijkingen worden nl. veroorzaakt door
de capaciteit van de weerstanden t.o.v.
chassis — die door hoge frequenties toe
nemende verzwakking tot gevolg heeft
— en door capaciteiten tussen de weer
standen onderling, waardoor juist de ver
zwakking kleiner wordt, doordat ener
gie langs capacitieve weg min of meer
direct van de input naar de outputklem
van het netwerk wordt geïnduceerd. Het
eerste effect is te verwaarlozen, indien de
weerstanden niet te dicht bij afscherming
of andere metalen delen worden gemon
teerd. Het laatstgenoemde effect baart
daarentegen de grootste zorgen en er
zijn speciale maatregelen nodig om goede

Fig. 1 geeft aan hoe in de voeding voorzien
kan worden bij toepassing van de standaard
trafo; fig. 2 toont de schakeling van de in
direct verhitte gelijkrichter EY91.
werking in het KG gebied te verkrijgen.
De meest afdoende methode is het mon- .
teren van elke weerstand in een afzon
derlijk afgeschermd compartimentje met
toepassing van een speciaal voor dit doel
ontworpen kiesschakelaar. Een dergelijke
constructie komt echter alleen in aan
merking voor laboratoriumapparatuur.
Wij hebben dan ook een eenvoudiger
methode gevolgd, welke bij zorgvuldige
uitvoering zeer bevredigend resultaat op
levert. De capaciteiten tussen de weer
standen en de er aan verbonden s'chakelaarcontacten, kunnen zeer klein gehou
den worden, indien men van de schake
laar telkens één stand overslaat en de
niet gebruikte contacten aan aarde legt.
Verdere capaciteitsvermindering — in de
eerste plaats de gevaarlijkste tussen inen uitgang — wordt bereikt door split
sing van het laddernetwerk in twee ge
deelten, ieder met een afzonderlijke scha-
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kelaarsectie, die door een goed geaard
koperen plaatje van elkaar worden af
geschermd.
Verder worden de leidingen naar de pot.
meter Rs en diens aansluitcontacten vol
ledig afgeschermd evenals de verbinding
tussen beide schakelaarsecties (G naar
Hl). De coaxiale outputkabel kan men
het beste rechtstreeks aan de schakelaar
verbinden (Contact H), de buitenmantel
mag niet verder worden verwijderd als
noodzakelijk om kortsluiting met de bin
nenader te voorkomen. De practische uit
voering blijkt duidelijk uit bijgaande foto
van het inwendige van de verzwakker.
VOEDING
Het energieverbruik van de ECH42 is
in deze schakeling zeer gering, nl. in
totaal ca. 5 mA voor anode en schermroosterstroom. Anodevoedingsspanning
voor het hexodedeel (gemeten over C17
is ca. 180 volt, schermrooster en triode-anode krijgen hun spanning van de
stabilisatorbuis (N), waarover een span
ning van 90 volt staat. Deze spanningsstabilisatie is gewenst om de in
vloed van netspanningsvariaties op de
frequentiestabiliteit tot een minimum te
beperken. Het gebruikte type (Philips
4687) verbruikt bij zijn normale instel
ling ca. 20 mA, zodat het totale stroom
verbruik 25 mA bedraagt. Deze stroom
kan gemakkelijk worden geleverd door
een kleine metaalgelijkrichter, waar
voor wij het type HT48 van Westinghouse kozen. De maximaal toelaatbare
wisselspanning van dit type is 250 Volt
en daar wij toevallig over een eenvoudig
transformatortje beschikten met een
primaire wikkeling voor 220 Volt en
secundair 240 V/30mA plus 6 Volt/0,5 A,
kon hiermede een zeer compacte voedingseenheid worden gebouwd.
De wikkelgegevens voor een derg. trans
formator zijn:
Primair:
of
Secundair:

0—127 V. = 1250 wdg — 0.15 emaille
127—220 V. = 950 wdg — 0.12
,.
0—220 V. = 2200 wdg — 0.12
240 V. = 2450 wdg — 0.10
„
6.3 V. = 75 wdg — 0,40
„

Kerndoorsnede: 20 x 30 mm.
Heel goed kan hier voor een uitgangstrafo van het type U85 worden gebruikt.
Aangezien dit soort voedingstrafo’s niet
courant in de handel is, hebben wij in
fig. 1 een schetsje gegeven, hoe in de
voeding kan worden voorzien door toe
passing van een standaardtrafo met ge
lijkrichtbuis, terwijl fig. 2 de schakeling
geeft voor eenzelfde trafo als in het
hoofdschema, maar dan met indirect ver
hitte gelijkrichtbuis. In de plaats van
een EY91 kan men echter zeer goed een
ander type gebruiken, bv. EZ2, 6X4, 6X5
enz. Laatstgenoemde buizen zijn bedoeld
voor dubbele gelijkrichting men kan ech-
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ter zonder bezwaar beide anoden parallel
schakelen. De schakeling met metaalgelijkrichter is in zoverre te prefereren
omdat dan zeer weinig warmte wordt
ontwikkeld binnen de kast, waardoor de
frequentie zo min mogelijk varieert t.g.v.
temperatuurvariaties. De HT48 blijft vol
komen koel tijdens bedrijf, terwijl een
gelijkrichtbuis altijd enige warmte pro
duceert, nl. een energie gelijk aan ’t
product van gloeispanning en stroom,
neerkomende op ca. 2,5 Watt voor EY91
en EZ2, ca. 4 Watt bij de Amerikaanse
typen.
De waarde van de afvlakweerstand R7 is
niet in de schemasleutel opgenomen, om
dat die afhangt van de door de vocdingstrafo geleverde spanning. Men zal dit dus
zelf moeten bepalen, men kieze R7 zo
danig, dat de stroom door deze weer
stand precies 25mA bedraagt. In ons
geval leverde de gelijkrichter bij belas
ting 205 Volt parallel aan Cls gemeten
zodat R7 een waarde van 1 kOhm moet
hebben om 180 V parallel aan C»7 te ver
krijgen. Gebruikt men de schakeling van
fig. 1 en is de voedingstrafo van het
soort, dat 2 x 260 Volt levert, dan zal
R7 5 h 8 kOhm moeten zijn.
Denk er aan dat bij gebruik van de HT48
de secondaire spanning van de trafo
nooit groter mag zijn dan 250 volt. De
condensatoren C10 en C^0 dienen als filter
om te voorkomen dat h.f. spanning via
het netsnoer wordt uitgestraald of naar
de af te regelen ontvanger getranspor
teerd. Gebruik exemplaren, die de net
spanning veilig kunnen verdragen.
CONSTRUCTIE
Om uit deze eenvoudige schakeling te
kunnen halen wat er in zit, moet men de
constructie van deze trimzender zorg
vuldig uitvoeren. Afstemcondensator en
fijnregelschaal moeten van prima kwali
teit zijn, de frequentiebereikschakelaar
en huishouder van de ECH42 dienen van
verliesarm materiaal te zijn, terwijl de
bedrading van het h.f. gedeelte niet alleen
verliesarm maar ook mechanisch, stevig
en trillingsvrij moet worden uitgevoerd.
Voor alle leidingen van het afstemgedeelte gebruike men daarom blank montagedraad niet dunner dan o 1 mm bij voor
keur 1,5 mm. De rest der bedrading wordt
met normaal geïsoleerd montagedraad
uitgevoerd, waarbij het van belang is de
langere leidingen op een of meer punten
m.b.v. kleefband aan chassis te veranke
ren. De opstelling der onderdelen volgt
uit bijgaande bouwtekening en is ook
duidelijk in de foto’s te zien.
Behalve de pot. meter R3, de verzwakker
en de netschakelaar worden alle onder
delen op een soort chassis gemonteerd.
De hiervoor genoemde onderdelen wor
den direct tegen de frontplaat gemon-

teerd, de verzwakker is een afzonderlijke
goedsluitende doos van messing welke
m.b.v. 4 lange bouten en afstandbussen
eveneens aan de frontplaat wordt beves
tigd. De frontplaat vervaardige men bij
voorkeur van 2 mm dik aluminiumplaat
(desnoods is 1,5 mm plaat nog bruik
baar) waarvan de randen alle vier wor
den omgezet. Tenslotte maakt men een
kast van 1,5 mm aluminium plaat welke
aan de voorzijde open blijft, zodat hier
de frontplaat goed passend op bevestigd
kan worden. In de zijkant van de kast
worden twee gaten geboord en van rub
ber tulles voorzien voor doorvoer van
netsnoer en outputkabel.

PARASITAIRE OUTPUT
Wil men van een trimzender het volle
pond hebben, dan moet er angstvallig op
worden gelet, dat het h.f. signaal uitslui
tend via de outputkabel het apparaat
kan verlaten. Lekt het signaal langs
andere wegen naar buiten, dan onder
vindt men hinderlijke verschijnselen bij
het afregelen of onderzoeken van gevoe
lige ontvangers, doordat het signaal niet
voldoende kan worden verzwakt, of wel
dat het signaal niet alleen via de antennebus, maar gelijktijdig langs andere
wegen (b.v. langs het netsnoer of door
inductie op bedrading en spoelen) in de
ontvangschakeling terecht komt. Maat-

Constructietekening van de frontplaat
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regelen om dit te voorkomen zijn de
volgende:
De afschermkast moet geheel gesloten
zijn, de doorvoergaten voor netsnoer en
outputkabel mogen niet groter zgn dan
strikt noodzakelijk, de filtercondensatoren moeten zo dicht mogelijk bij het
doorvoergat van het snoer worden ge
monteerd. Verder moet er voor gezorgd
worden, dat de h.f. veldsterkte binnen in
de kast reeds zo klein mogelijk is. De
afstemspoelen moeten daarom goed af
geschermd zijn. De 900 spoelen zijn dit
reeds van nature, voor de 606 spoel make
men zelf een busje b.v. van messing,
diameter minstens 25 mm, dat aan chas
sis wordt verbonden. De condensator C11
dient om h.f. spanning op de gloeistroomleiding naar aarde af te voeren; deze
cond. moet zo dicht mogelijk bij de huis
houder van de ECH42 worden aange
bracht.
De verbinding van hexode-anode met Rs
wordt zorgvuldig afgeschermd, wij ge
bruikten hiervoor eveneens coaxiale ka
bel, welke tot binnen in de verzwakkerafschermdoos wordt gelegd. Zelfs maakt
het in sommige gevallen nog wat uit,
welke zijde van de secundaire wikkeling
van Tl aan gelijkrichter ligt (het ene
uiteinde heeft groter capaciteit t.o.v. de
kern dan het andere). Zeer belangrijk is
voorts de methode van aansluiting van de
outputkabel aan de ontvanger: de kabelmantel moet direct aan .de aardbus van

de ontvanger worden verbonden, zelfs
een kort eindje met banaansteker aan
chassis verbonden geeft reeds aanzienlijk
parasitair signaal, zonder dat de binnen
ader is verbonden met enige geleider. De
enige oplossing om aan deze moeilijkhe
den te ontkomen bestaat hierin, dat men
een stekerpen rechtstreeks aan het uit
einde van de kabelmantel bevestigt m.b.v.
een stevige strop van messing of dun
koperdraad.
KUNSTANTENNE
De binnenader kan zonder bezwaar ver
bonden worden met een soepel snoertje
ter lengte van ca. 10 cm met aan het uit
einde een banaansteker. Deze kan dan
desgewenst direct in het te onderzoeken
apparaat worden gestoken of wel in een
z.g. kunstantenne. Deze bestaat voor LG
en MG toepassingen uit een capaciteitje
van 220 pF om zodoende ongeveer het
effect van de gemiddelde omroepantenne
na te bootsen, terwijl voor kortegolf een
weerstand van ca. 400 Ohm als zodanig
het beste voldoet. Wij hebben deze kunstantennes uitgevoerd als „tussenstekers”
d.w.z. condensator en weerstand zijn in
een pertinax kokertje (diameter 12 mm)
gemonteerd met aan het ene einde een
stekerbus en aan het andere een steker
pen. Bij de KG kunstantenne is nog een
cond. van 0,01 «F in serie met de weer
stand geschakeld met het oog op even
tuele kortsluiting van AVR of andere
gelijkspanning in de ontvanger.
165
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IJRING
Men moet het apparaat natuurlijk wel
zelf ijken, nadat door regeling van trim
mers en ijzerkernen de bereiken aanslui
tend zijn gemaakt. Voor lange en mid
dengolf is dit betrekkelijk eenvoudig,
aangezien gebruik gemaakt kan worden
van omroepstations, waarvan de frequen
ties nauwkeurig bekend zijn. Zie hiervoor
b.v. het MK-radiokompas. Men kan het
beste als volgt te werk gaan: Een ont
vanger wordt achtereenvolgens op een
aantal bekende frequenties afgestemd,
waarbij telkens de trimzender (ongemo
duleerd) wordt ingesteld op de afstem
ming van de ontvangen zender. Men
maakt een tabelletje van frequenties en
de bijbehorende schaalaanwijzingen van
de trimzender. Aan de hand van de tabel
wordt een grafiek op een flink vel millimeterpapier getekend. Nu staan er twee
wegen open: a. Men gebruikt verder de
grafiek als ijkkromme van de trimzen
der, hetgeen echter tot bezwaar heeft,
dat men deze telkens moet raadplegen bij
het instellen van de trimzender. b. Met
behulp van deze ijkkromme brengt men
een frequentieschaal aan op de wijzer
plaat van het afstemmechanisme, zo
dat de frequenties direct afleesbaar zijn.
In de practijk zal een combinatie van a

en b het beste voldoen, d.w.z. men brengt
voor de belangrijkste frequenties — b.v.
om de 100kHz — de ijkpunten op de
afstemschaal aan en in die gevallen,
waarin een willekeurige frequentie
nauwkeurig moet worden ingesteld, raad
pleegt men de ijkkromme. Voor het ijken
van de lage frequenties, die niet binnen
het bereik van een normale ontvanger
vallen, kan men gebruik maken van de
door de trimzenders opgewekte harmonischen. Dit gaat als volgt: Stel, men
heeft enkele punten in het eerste bereik
reeds vastgesteld, b.v. 164 — 200 — 245
kHz (resp. de stations Allouis — Droitwich — Kalundborg) dan kan men hier
uit reeds een conclusie trekken, hoe de
totale ijkkromme ongeveer zal verlopen.
Het bezwaar, dat in het gebied van boven
ca. 270 kHz geen stations voorkomen, die
als ijkbaken kunnen fungeren, kan men
ondervangen door de ontvanger op het
MG gebied om te schakelen, nadat men
de trimzender heeft „gelijk gezet” met
Kalundborg. De trimzender staat dan
precies 245 kHz cn zijn 3e liarmonischen
is dan 735 kHz, welke men even onder
Hilversum I (746 kHz) in de ontvanger
kan horen. Laatstgenoemde stemt men
nu af op Hilversum II (1007 kHz) en de
trimzender wordt op iets hoger fre-
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quentie afgestemd, totdat men hem weer
hoort. Zet men hem precies op Hilverharmonischen
sum II dan

Als contrölc — nl. of werkelijk de 3e
harm. van de trimzender met Hilversum
II samenvalt — stemmen wij nu de ont-

:

L— .
Opstelling van onderdelen op het aan de frontplaat bevestigde chassis; links het verzwakkercomparllmcnt, dat voor meerdere duidelijkheid hier in geopende toestand wordt getoond.
quentie nu de 2e harm. van de trimzender
gehoord moest worden (2 x 335,7 kHz =
671,4 kHz). Op dergelijke wijze kan men
een fl.nk aantal ijkpunten vinden voor
het gebied van 250—550 kHz, zodat het
laagste frequentie-deel van het eerste en
bovendien het volledige tweede afstembereik van de trimzender kan worden
geijkt.
Daarna kan men het laagste frequentiedeel (onder 164 kHz) van het eerste
bereik ijken. Men zet de trimzender eerst
op 300 kHz (aan de hand van het reeds
bekende deel van de ijkkromme) en
stemt hierop af met de ontvanger,
welke afstemming verder onaangeroerd
blijft. Daarna wordt de trimzender op
lager frequentie gezet, totdat men even
voorbij 't reeds bekende punt voor
164 kHz zijn signaal weer in de ontvan- •
ger hoort. De trimzender staat dan op
150 kHz en men hoort zijn 2e harmoni- .
schen op 300 kHz. Men zij er op bedacht,
dat bij instelling van de trimzender op
een iets hogere frequentie eveneens een
signaal in de ontvanger wordt gehoord
(als dit tenminste een super is) nl. wan
neer de derde harmonische van de trim
zender samenvalt met de middelfrequentie van de ontvanger. Is de m.f. 471 kHz

18

dan is de trimzender hoorbaar, indien
ingesteld op 157 kHz (3 x 157 = 471).
In dit geval blijft de trimzender hoorbaar
bij willekeurige afstemming van de ont
vanger. Een nauwkeurig ijkpunt kan men
vinden voor 122,5 kHz, immers valt de
tweede harmonische van deze frequentie
samen met Kalundborg op 245 kHz.
Nauwkeurige ijking van het 40 en 50 m
bereik is feitelijk alleen mogelijk, indien
men beschikt over een eenvoudige frequentiestandaard. In elk geval moet de
te gebruiken ontvanger het gebied van
1,56—5,85 MHz bestrijken. Een globale
ijking — echter voor service gevallen vol
doende — kan men verkrijgen door ver
gelijking der frequenties met die van een
(geleende) reeds geijkte trimzender.
Ter controle kan men nog een paar vaste
ijkpunten krijgen door vergelijking met
omroepstations in de KG banden. Dit is
echter een langdurige geschiedenis, want
men weet nooit met zekerheid welke sta
tions men nu precies hoort (vele zenders
zenden gelijktijdig het zelfde programma
uit!) tenzij men blijft luisteren totdat de
frequentie wordt medegedeeld, wat de
meeste KG omroepzenders op gezette
tijden doen.

\
PRESTATIES
Wij hebben deze trimzender enige tijd in
het MK lab. in bedrijf gehad en konden
zo ervaren dat het een alleszins bruik
baar instrument is voor het afregelen
van ontvangers en als hulpmiddel bij
experimenten, waarbq geen al te grote
nauwkeurigheid is vereist.
De eenvoudige schakeling brengt mede,
dat de sterkte der opgewekte harmonischen vrij aanzienlijk is. een punt waar
mee terdege rekening moet worden ge
houden om vergissingen of verkeerde
conclusies te voorkomen. De frequentiestabiliteit is zeer behoorlijk en doet zeker
niet onder voor die van fabrieksapparaten. De modulatie veroorzaakt tevens
enige frequentiemodulatie, welke echter
op de bereiken 4 en 5 pas duidelijk merk
baar is. Verandering van de modulatie-

FREQUENTIEBEREIKEN
1. 112 — 411 kHz
2. 408 — 560 kHz
3. 550 —1586 kHz
4. 1.56—5 85 MHz
5. 5.0 —18,9 MHz

diepte (m.b.v. R3) heeft enige invloed op
de frequentie van het h.f. signaal, ter
wijl tevens de toonhoogte van de modu
latie iets verandert. Maar de commer
ciële trimzenders zijn ook lang niet altijd
vrij van gelijksoortige „schoonheidsgebreken”. De volle uitgangsspanning ligt
in de buurt van 0,1 volt en varieert alleen
in het eerste bereik vrij aanzienlijk, d.w.z.
onder 200 kHz treedt een geleidelijke
daling in tot ca. 25 mV bij 390 kHz. In
het 2e bereik is de output behoorlijk constand (100—85 mV) en in het 3e bereik
is de laagst voorkomende uitgangsspanning 78 mV (bij 1580 kHz). Bereik 4
geeft een variatie van ruim 100 tot 66
mV te zien terwijl de output vrijwel con
stant 100 mV is over het gehele 5e bereik.
Tot besluit nog enkele gegevens zoals
gemeten aan ons proefmodel.

SPANNING- EN STROOMWAARDEN
Spanning over C18
205V
Spanning over C17
1S0V
Spanning over C 16
90V
Ia (triode):
1,5 mA
Ia (hexode):
1,5 mA
Ig2+4:
2 mA
Toiaal stroomverbruik (in serie met R7 ge
meten) 25 mA.

\
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Golflengie-frequeniieschaal
Ten gerieve van hen, die nu eenmaal een uitgesproken afkeer hebben van
rekenen — ook al betreft het zulke simpele sommetjes als
voortplantingssnelheid _ 300.000
golflengte =
frequentie
£
—
volgt hieronder een uitermate overzichtelijke tabel, waaruit ogenblikkelijk
zonder enige inspanning de verhouding van golflengte tot frequentie, en om
gekeerd, valt te bepalen. Deze pagina zal vooral ook te pas komen bij de om
gang met trimzenders.

60 000 -qr- 5

6000 ^ 50

600 -^r-500

50000 ~r6

5000 i r 60

500

7
40 000 \
-r 8

4000 - 'r

:h80

-\

30 000-L10

n20 00015

M

CkC
LU

Ck£
LU

£

X

m

O

m

15 000--2070

| |-40

70004
6000^-50

800

:\-90

:ïh 9

8 0004

700

-400

:=

4

10000-ir30
9 000 -{:

70

600

3000-L 100

:|-900
300 -M000

2000-r 150

N 200 -- 1500
£

CZ.
LU

£
m

m

X

m

o
zt 1500 - - 200 70

m
o
- 150 -:-2000~

1000 ir 300
900 4:
18004
400
700

100 -=-3000

600 ^500

60 -±- 5000

X

•=-

90-1: 1
—

80

Ir4000

70 4

20
i

De afslemkringen van een ontvanger kun
nen in de meeste gevallen met succes wor
den afgeregeld door af te stemmen op
bekende stations. Een trimoscillator is
echter vrijwel onmisbaar voor een nauw
keurige afregeling van de m.f. kringen
van een superhet. Hier wordt een eenvou
dig apparaatje beschreven — samengesteld
uil normale standaard onderdelen — dat
bij liet afregelen van de middelfrequenttransformatoren de tri inzender volledig
kan vervangen.

Met een draaicondensator van ca. 500 pF
max. capaciteit en een normale MG
spoel is de laagste frequentie van het
afstembereik zo ongeveer 500 kHz. Deze
resonantiefrequentie zal dus ook optre
den, wanneer we de afstemcondensator
op minimum zetten, maar er gelijktijdig
een vaste capaciteit van ca. 500 pF aan
parallel schakelen.
De zo gevormde afstemkring heeft nu
een maximumfrequentie van 500 kHz en
met de afstemcondensator geheel inge
draaid wordt dan de kleinste frequentie
van ’t nieuwe afstembereik
500/1000
X 500 kHz = 350 kHz.

Dit opent dus perspectieven voor de
constructie van de beoogde m.f. trimoscillator want de middelfrequentie van
vrijwel alle moderne m.f. transformato
ren ligt binnen dit frequentiebereik.
Deze mogelijkheid om standaard onder
delen te kunnen toepassen, is dan ook
uitgebuit bij de opzet van deze oscillator.
De schakeling
Voor het verkrijgen van een grote
frequentiestabiliteit werd de „Clapp”oscillatorschakeling toegepast. De afstcmkring (zie fig. 1) bestaat hier uit
L, en de serieschakeling van Ca, C., en
Cx met Co daaraan parallel. De oscillatorbuis is aangesloten op „aftakkin
gen” aan deze capacitieve spanningsdeler. De smoorspoel L2 verbindt de ka
thode voor gelijkstroom met chassis, R!
is de lekweerstand, C;$ vervult ook nog
de functie van roostercondensator.
De aanwezigheid van C3 en C., — neem
hiervoor micacondensatoren van prima
kwaliteit! — maakt het frequentiebereik
iets kleiner dan hierboven werd voor
gerekend (nl. 420—500 kHz) terwijl zij
tevens de totale kringcapaciteit verklei
nen. Om dit laatste effect te compen
seren is de zelfinductie van de afstemspoel groter gemaakt door hem in serie
te schakelen met de toch reeds aanwe
zige koppelwikkeling.
Het opgewekte h.f. signaal kan wor
den gemoduleerd door de buis gelijktij
dig als transitron oscillator te laten
werken. Daartoe is het remrooster ver
bonden aan de op. ca. 400 Hz afgestemde
kring L:{Cs, welke via C7 bovendien met
het schermrooster is gekoppeld. De be
trekkelijk kleine capaciteit van Cc (2000
pF) ontkoppelt het schermrooster nl. al
leen voor de hoge frequenties, voor de
modulaticfrequentie is zijn invloed prac-
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tisch te verwaarlozen. De grootte van
Ro regelt de amplitude van het audiosignaal en is dus bepalend voor de modulatiediepte, welke ongeveer 30 % be
draagt met de aangegeven waarde. L3
kan een normale afvlaksmoorspoel zijn,
ook de primaire van een uitgangstrafo is
hiervoor bruikbaar. Gebruikt men een
ander type dan in de schemasleutel ge
noemd, dan kan het noodzakelijk zijn
een andere waarde voor Cs te zoeken om
weer op ca. 400 Hz afstemming te krij
gen. Door Si te sluiten kan de modu
latie worden uitgeschakeld. De output
wordt afgenomen van de kathode en is
regelbaar met de potentiometer R3. R«
beperkt de max. output tot een geschikte
.vaarde (ca. 12 mV) en voorkomt tevens
dat de werking van de oscillator wordt
beïnvloed door belastingsvariaties. CJ0
beschermt Rn tegen gelijkstroom, ingeval
de outputkabel wordt aangesloten op ’n
spanningvoerend punt in ’t te trimmen
apparaat. Een coax-kabeltje met B&L
plug aan een zijde en een paar banaan
stekers met krokodilklem aan de andere
kant voldoet het beste voor verbinding
met de ontvanger.
Alhoewel de schakeling in zijn geheel
in geen enkel opzicht critische elemen
ten bevat, lette men er wel op, dat de
waarden van R.j en Rr, niet meer dan
10 % van de aangegeven waarden af
wijken, anders werkt de transitronschakeling niet naar behoren.
Voeding
Zoals uit de foto’s blijkt, is ons proef
model met een voedingsdeel samen
gebouwd. Nodig is dit niet, want het
verbruik is zo gering — 3 mA bij een
anodespanning van 100 V en 0,2 A
gloeistroom bij 6,3 V — dat dit trimoscillatortje zonder enig bezwaar kan wor
den aangesloten op de voeding van het
te trimmen toestel of wel op een reeds
aanwezig p.s.a. Er is dus alles voor te
zeggen om de voeding weg te laten en de
spanningen toe te voeren via een kabel
met octalplug.
Betrekt men de voeding uit een wille
keurig toestel, dan wordt de 6,3 V gloeispanning aangesloten op de bussen 1 en
8; denk er aan, dat no. 8 met chassis is
verbonden zodat het soms nodig kan zijn
deze verbinding te verbreken (bij een
huishouder van de EAF42) om kortslui
ting van de gloeispanning te voorkomen.
Plus en min hoogspanning komen res
pectievelijk aan de bussen 4 en 6 van de
octalplug, eventueel met een serieweerstand om de anodespanning tot 100 V te
beperken.
Fig. 2 geeft de schakeling van de in
gebouwde voeding, zoals die kan worden
uitgevoerd met standaard onderdelen.
De weerstand R7 tussen plus en min
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SCHEMASLEUTEL
afstenic., 490 pF max.
(Nocovon DC 201)
Mial
470 pF mica of keram.
2000 pF mica Mial
4000 pF mica (ev. 2 X 2000 pF
par.)

I C 1
: c 2
; c 3
; c 4
i
:
:
:
;

C
C
c
C
C

5-7-9 ... 0.1 /«F papier Facon
Mial
G ......... 2000 pF mica of karam.
8......... 0,03 /<F papier Facon
10......... 1000 pF mica of keram.
Mial
11-12 ...
8 /«F elco 450 V Novocon

i
!
!
:
;
:
i

R
R
R
R
R
R
R

1
100 k/1
2
560 k/3
5 k/3
3
4
68 k/3
5 .......... 47 k/3
6
47 kO
25 k/3
7

L 1
I L 2
L 3

Vj W Vitrohm
y2 W
draad pot.m.
1 W 10 %
1 W 10 %
Vs W
6 è 12 W
(Vitrohm type HA

. Mucore type 402-N
.. h.f smoorsp. (Novocon F4)
.. ca. 6 H (Muvolett type 6006)
. smellveiligheid, 200 mA
. aan/uit schakelaars, 1-polig

Z
1 S 1-2

zorgt voor een redelijke belasting van
de gelijkrichter, terwijl ’t gedeelte links
van de aftakclip tezamen met C12 het
afvlakfilter vormt. De clip wordt tijdens
bedrijf ingesteld op 100 V, gemeten tus
sen chassis en no. 4 van de octalplug.
De volle hoogspanning is aan contact 3
verbonden, zodat men desgewenst ook
andere apparaten op dit p.s.a. kan aan
sluiten. Bedenk dan echter wel, dat de
spanning aan bus 3 slechts gedeeltelijk
is afgevlakt.
De bouw
Bouwtekening, bovenaanzicht en de
foto’s geven een zo duidelijk beeld van
de constructie, dat wij daaraan niets bé-
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hoeven toe te voegen. Het verdient aan
beveling om het apparaatje in een kastje
van metaal of met metaalfolie bekleed
hout te monteren. Het chassis moet goed
contact maken met deze bekleding, an
ders werkt de afscherming niet.
IJking
Voordat de UN-21 in gebruik kan ge
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nomen worden moeten we hem ijken.
Dat kan men op vrij eenvoudige wijze
zelf doen en nog wel met heel behoor
lijke nauwkeurigheid. De oscillator wekt
nl. harmonischen op met voldoende
sterkte om hun frequenties te vergelij
ken met die van bekende omroepstations. We hebben hiervoor een omroepontvanger nodig en verbinden de uit
gang van de UN-21 met de antenne, die
natuurlijk ook op de ontvanger wordt
aangesloten.
Eerst wordt de trimoscillator „in de
band gebracht”. We stemmen de ont
vanger af op Hilversum II, zetten de
afstemcondensator van de UN-21 op mi
nimum capaciteit en draaien de kern van
de 402-N, totdat een fluittoon uit de
luidspreker verraadt dat de frequentie
van de tweede harmonische van de os
cillator die van H’sum II nadert. Hij is
daaraan precies gelijk, zodra de toon
hoogte tot nul is gedaald. De grondfrequentie van de oscillator is dan gelijk
aan 1007/2 kHz = 503,5 kHz. De kern
kan nu met een druppel was worden
vastgezet.
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Wil men de schaal rechtstreeks in fre
quenties ijken, zoals dat hij ons proef
model is gedaan, dan zal een ijkgrafiek
goede diensten bewijzen als tussenscha
kel. Met potlood tekenen we een voor
lopige schaalverdeling bij de afstemknop
(m.b.v. een gradenboog) en zetten de
zelfde cijfers ook bij de verticale lijnen
op een vel millimeter- of ruitjespapier.

BOUWTEKENING UN-21
i
A-B
Primaire
P120D
C-D
Gloeispanning
EAF42
E-F
Gloeispanning
AZ41
G-H-F
Secundair
P120D
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Bij de horizontale lijnen zetten we de
frequenties 400—500 kHz. Daarna be
palen we een aantal ijkpunten door de
tweede harmonische van de oscillator
te laten interfereren met de draaggolven
van verschillende omroepstations, dus op
dezelfde manier als hierboven beschre
ven voor H’sum II. Bij de ijking kan
men met voordeel de modulatie van de

UN-21 uitschakelen. Fig. 3 geeft een
voorbeeld van een op deze wijze ver
kregen ijkkromme. In nevenstaande ta
bel zijn de frequenties van een aantal
voor ons doel geschikte omroepstations
gegeven.
Is de gebruikte ontvanger een superhet, dan moet men er aan denken, dat
er ook fluitjes kunnen optreden, die niet
worden veroorzaakt door de tweede har
monische van de oscillator. In de eerste
plaats kan de grondfrequentie met de
middelfrequentie van de ontvanger sa
menvallen; in dit geval hoort men op
alle stations een fluitje, dat van toon
hoogte verandert bij verstemmen van de
ontvanger. Een dergelijk effect zal men
ook waarnemen, indien een hogere har
monische van de oscillatorkring in het
spel is; houdt men echter het signaal van
de UN-21 zo zwak mogelijk dan is er op
dit punt geen gevaar te duchten. Men
zal dan geen fouten maken, indien tel
kens wordt gecontroleerd of de toon
hoogte constant blijft wanneer de ont
vanger iets wordt verstemd. Bij een
„rechtuit” ontvanger heeft men met der
gelijke moeilijkheden niet te maken.
Met behulp van de ijkkromme kunnen
we nu een frequentieschaal bij de af
stemknop aanbrengen, waarna de voor
lopige gradenverdeling kan worden uit
gevlakt.
De ruime frequentieschaal van de UN21 biedt het voordeel, dat het afregelen
van speciale apparaten, bv. met „stagger tuning”, zoals de „Meteoor”, veel
gemakkelijker is uit te voeren, evenals
het opnemen van m.f. afstemkrommen,
meten van bandbreedte enz. Daarom zal
men veel plezier van dit apparaatje
kunnen beleven, zelfs ingeval reeds een
complete trimzender ter beschikking
staat.

ORAAIBARE PLATEN Cl

IJKTABEL
«Hz

Frequentie
(kHz)

500
490
480
470
460
450
440
430
420

2e Harmonische
(kHz)

503.5
490
481
472
467.5
463
454

1007
980
962
944
935
92(3
90S

449.5
440.6
431,5
427
422.5
41S
413.5
40-1,5

S99
881
S63
851
815
S36
S27
809

400

800

Station (waarvan
freq. samenvalt
met 2e liarm. v.
osc.)
Hilversum II
Göteborg
Turku
Toulouse
Lwow
Brussel II
Brookm. Park
(BBC)
Milaan
Washford (BBC)
Parijs
Boekarest
Rome I
Nancy
Sofia I
B'urghead
(Scot. Reg.)
Leningrad II

410
400

0
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Nadat de zorgvuldig bepaalde ijkpunten zijn
ingetekend worden zij door een vloeiende lijn
met elkaar verbonden

FM/TV TRIMOSCILLATOR
„Eerste Hulp” voor hei afregelen van UKG en ielevisieonivangers
Zodra men zich waagt aan experimen
ten met UKG ontvangers doet zich al
direct het probleem voor „hoe de band te
vinden”. Daar komt bij, dat zolang ér nog
maar weinig zenders in de lucht zijn —
die dan bovendien nog een zeer geringe
veldsterkte ontwikkelen, zodat zij met
een ontregelde ontvanger slechts met
moeite of soms in ’t geheel niet kunnen
worden gehoord — men gewoonlijk nog
maar weinig of geen „oriëntatiepunten”
kent in dit onmetelijke frequentiegebied.
Het gevolg is dat er soms weken verlo
ren gaan met experimenteren met ver
schillende spoelen enz. om dan vaak ach
teraf nog tot de conclusie te moeten
komen, dat men in een geheel verkeerd
gedeelte van het frequentiegebied zit.
Bij v.h.f. werk heeft men daarom een
veel dringender behoefte aan een trimzender dan b.v. bij ’t afregelen van omroep-ontvangers. Nu is echter een „echte”
trimzender voor het gebied tussen 30 en
150 MHz een heel wat ingewikkelder en
dus kostbaarder project dan zo’n appa
raat voor lager frequenties. De eisen aan
mechanische uitvoering en afscherming
te stellen zijn dusdanig, dat de construc
tie er van buiten het bereik ligt van de
meeste amateurs. We hebben dan ook
niet getracht een „eenvoudige” trimzen
der voor dit frequentiebereik te ontwer
pen, maar ons ten doel gesteld een zo
simpel mogelijk redt-u-zelf-apparaatje te
brengen, waarmede men de gewenste
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frequenties met redelijke nauwgezetheid
kan opwekken.
OPZET
Zodra men afziet van de constructie van
een echte trimzender vervallen er vele
problemen. Zo kan een buffertrap tussen
oscillator en outputkring achterwege
blijven; ook de voor deze frequenties vrij
moeilijk te verwerkelijken verzwakker
kan worden weggelaten, terwijl we de
reeds genoemde mechanische en afschermingsproblemen rustig naast ons neer
kunnen leggen. Zo kwamen we tot een
eenvoudige schakeling die U weergege
ven vindt in het hierbij afgedrukte
schema.
Om alle ditjes en datjes van een continuregelbare afstemkring te omzeilen (plus
de daaraan verbonden ijking van het ap
paraat!) is het uitgerust met een aantal
uitwisselbare afstemkringen, zodat men
steeds enkele vaste frequenties ter be
schikking heeft.
Aangezien het practisch onmogelijk is
een v.h.f. afstemkring, bestaande uit
spoel en condensator, zodanig te con
strueren, dat zonder naregeling de ge
wenste afstemming wordt verkregen,
hebben wij in dit ontwerp een coaxiale
kwartgolflijn als afstemkring toegepast.
Indien men de bedradingscapaciteiten
van de oscillatorkring zoveel mogelrjk

SCHEMASLEUTEL
C 1
32 „F 450 V elco
C 2
0,1 tiF papier
C 3-4 .... 0.03 «F papier
C 5-6-8
470 pF keramisch
C 7
20 pF keramisch
R1
R2
R3
R 4
R 6 .....
R 5-7 ....
R 8 ......
L

5 kO 1 W
100 k£) 1 W
33 k O Vj W
10 k O % W
10 kfi 1 W
1 kO % W
560
1W
....... l.f.smoorspoel
(Muvolett type 6006) .

CT = Oscillator-tankkring, vervaardigd van ca. 70 Q coax. kabel. Lengte vanaf kortgesloten einde
tot en met de er aan gemonteerde coax.-plug moet zijn:
Voor 62.25 MHz: 665 mm
Voor 86.5 MHz: 447 mm
67.75 MHz: 610 mm
.. 102 MHz: 353 mm
Gebruikte Uniframe-onderdelen: 1 stuks UF001 - 1 stuks UF002 - 1 stuks UF 003
hetzelfde houdt door volledige navolging
terwijl de andere ader via een draad met
van de opstelling der onderdelen van het
de outputklem is verbonden.
originele proefapparaat, dan wordt de
Modulatiespanning wordt afgenomen van
opgewekte frequentie voornamelijk be
de spanningsdeler Ra-R* en via een ontpaald door de lengte van de kwartgolfkoppelweerstand (Rr.) toegevoerd aan
lijn, zodat met redelijke nauwkeurigheid
het „geaarde” rooster van de oscillator,
de gewenste frequenties zijn te verkrij
welke hierdoor voornamelijk frequentiegen door de lijn zorgvuldig af te meten.
gemodulcerd wordt — de AM component
is slechts gering, misschien 10% modulatiediepte. Dat er FM optreedt is als
IIET SCHEMA
volgt in te zien: De l.f. spanning op
Links op het schema zien we als modu
het linkerrooster doet de spanning over
lator een l.f. oscillator in Colpitts-schaRs in laagfrequentrhythme op en neer
keling. Elke triode of als zodanig ge
gaan, d.w.z. de roosterspanning van de
schakelde penthode is voor dit doel
rechtersectie (gemeten tussen kathode
verkrijgbaar; wij kozen een EF41, waar
en rooster) varieert volgens de modulavoor men echter — zonder enige veran
tiefrequentie en dus ook de steilheid.
dering aan de schakeling te moeten
Aangezien de rechtertriode als kathodeaanbrengen — een EAF41 in de plaats
volger aan de oscilatorkring is verbon
kan zetten.
den, is de effectieve rooster-kathodeCs is de roostercondensator die gelijktij
capaciteit van deze buis kleiner dan
dig de anodegelijkspanning van de uit
normaal, en wel afhankelijk van de steil
een afvlaksmoorspoel en twee papierconheid. Bij modulatie varieert dus deze
densatoren samengestelde kring houdt.
capaciteit die met R8 parallel aan de afR3 en R , vormen samen de lekweerstand
stemkring staat en dus diens afstem
van de l.f. oscillator. De h.f. oscillator
ming beïnvloedt. De optredende deviatie
is de kathode-gekoppelde versie van de
hebben wij niet kunnen meten, zy is
Franklin-oscillatorschakeling. De wer
echter ruim voldoende om een FM-ontking hiervan is als volgt te verklaren:
vanger een krachtig geluid te doen pro
De rechtertriodesectie is op te vatten
duceren.
als een kathodevolger met de afstemkring tussen rooster en „aarde”. De linkersectie is dan een geaard-rooster ver
sterker (Cd vormt voor de h.f. oscillatorfrequentiejeen kortsluiting), waarvan de
output via C7 op het rooster van de rech
tertriode wordt teruggekoppeld.
Output wordt afgenomen door een draad
je in de buurt van de anode (nr. 2) te
brengen, zodat een zéér losse capacitieve
koppeling bestaat. Deze capaciteit (X in
het schema) hebben wij uitgevoerd door
van een stukje Belling & Lee 75 Q „twinlead” ter lengte van 15 mm één ader aan
de anode-aansluiting nr. 2 te solderen,
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CONSTRUCTIE
Wij monteerden de onderdelen op een
chassietje, bestaande uit de pas gelan
ceerde „Uniframe” chassisonderdelen. In
dien men zich houdt aan de opstelling,
zoals in de afbeeldingen aangegeven, dan
zal men geen moeilijkheden hoe dan ook
ondervinden. De condensatoren Cr, en Cs
worden zo kort mogelijk verbonden tus
sen de betreffende buiscontacten en een
soldeerlip, gemonteerd onder het bevestigingsschroefje van de coaxiale chassisdoorvoer.
C7 zo kort mogelijk, direct aan de buis
contacten solderen en de leiding van
rooster naar tankkring eveneens recht en
kort uitvoeren.
De oscillatortankkring bestaat uit een
stuk coaxiale kabel, waarvan de binnen
ader aan het ene einde is verbonden met
de buitenmantel (goed doorsolderen, de
buitenmantel eveneens rondom dicht te
solderen), terwijl aan de andere kant een
Belling & Lee coax-plug wordt gemon
teerd. Alle soorten coaxkabel zijn bruik
baar, mits voorzien van massieve polytheen-isolatie tussen binnenader en man
tel. Wij gebruikten het bekende dumpmateriaal „screened twin”, waarvan de
beide aders parallel geschakeld wer
den. Het bleek echter noodzakelijk,
om de tussen afschermmantel en polytheenlaag aangebrachte wikkeling (pa
pier -f- metaalfolie) te verwijderen,
anders zijn de kringverliezen ontoelaat
baar en treedt geen genereren op. Indien
men alles precies volgens het originele
ontwerp nabouwt, zullen met de in de
schemasleutel aangegeven maten de op
gegeven frequenties met 5 % nauwkeu
righeid worden verkregen.

Wij horen 102 en 86,5 MHz als „bakens
voor de FM band, die loopt van 87—100
MHz, verder 67,75 MHz — het geluidskanaal van Lopik — 62,225 MHz voor
de TV beelddraaggolf.
Men kan de tankkringen opvouwen en
ze vastbinden (zie foto’s) zonder dat de
frequentie noemenswaard varieert.
Als oscillatorbuis voldoet de ECC40 uit
stekend, waarschijnlijk is een 6SN7 ook
bruikbaar. Ideaal zijn echter ECC91, 6J6
of ECC81, vooral indien men de oscillator ook op 144—146 MHz (2 m band)
zou willen gebruiken. Onze indruk is nl.
dat op veel hoger frequentie dan 100
MHz de ECC40 „het zal opgeven” — op
100 MHz is de output reeds veel geringer
dan op 86,5 MHz.

ZWEVINGSTOONGENERATOR
ZWEVINGSTOONGEN ERATOR
Het nu volgende instrument is een toongenerator, die bij een frequentiezwaai
van 60 tot 16000 Hz een binnen 1 dB
constante output geeft. Met éénknopsafstemming en ba»dspreiding over 30300 Hz is dit apparaat onmisbaar in de
strijd voor betere weergave. Het voedingsapparaat uitgezonderd, zijn er to
taal drie buizen toegepast en als enige
bijzondere onderdelen komen een sta
biele variabele condensator en een bijzon
der goede uitgangstrafo in aanmerking.
DE HF OSCILLATOREN
Volgens het principe van de zwevingsof h.f. toongenerator worden twee h.f.
wisselspanningen, die onderling een wei
nig in frequentie verschillen, in een
mengbuis met elkaar gemoduleerd. Van
de nu ontstane som- en verschilfrequentie is voor de toongenerator alleen de
verschilfrequentie van belang, die wordt
uitgefilterd en verder versterkt. Is dus
één van de h.f. oscillatoren afgestemd op
100 kHz en de andere variabel vanaf 100
kHz tot 120 kHz, dan is de verschilfre
quentie variabel van 0-20.000 Hz en de
somfrequentie van 200 tot 220 kHz. Met

De output van het bovcnafgebeelde instrument is binnen
1 dB constant over een bereik
van 60—16.000 Hz.

een eenvoudig lowpassfiltertje is de verschilfrequcntie gemakkelijk uit te filte
ren. Deze in het hoorbare gebied vallende
frequentie wordt versterkt en komt na
de uitgangstrafo voor metingen beschik
baar.
In de schakeling is een dubbeltriode ECC
32 of 40 gebruikt voor beide h.f. oscillatoren en als afstemspoelen twee normale
m.f. trafo’s, Mu-Core type 52, met een
grote parallel-capacitcit om de resonantiefrequentie tot ca. 100 kHz te drukken.
Precies komt die frequentie er niet op
aan, daar ten slotte alleen de verschilfrequentie van beide oscillatoren van be
lang is. Bij deze lage frequentie zijn de
oscillatoren tamelijk stabiel, mede door
de grote parallel-capaciteit over de oscillatorspoelen.
Twee gescheiden oscillatorbuizen zijn na
tuurlijk ook geschikt en inplaats van m.f.
trafo's zijn zelfgewikkelde spoelen ook
toe te passen. Bij m.f. trafo's wordt één
der spoelen in zijn geheel als afstemkring in de plaatkring van de oscillatorbuis opgenomen. De secundaire spoel,
met diodeaftakking aan aarde, zorgt
voor de koppeling op het oscillator- en
mengbuisrooster. De instelling van beide
oscillatoren is identiek en alleen de plaat-

SCHEMASLEUTEL
15 pF keram.
R 1-3
0.1 MOhm
C 2-S
800 pF mica
R 2-4-7-12-13
150 Ohm
3—20 pF trimmer
C 3-7
R 5-6
1 kOhm
250 pF afstemcond.
C4
R8
470 Ohm
C 5-9..
10000 pF koker
R 9-19-20-21 ....
56 kOhm
47 kOhm
75—100 pF trimmer
R 10
C 6
C 10-11-15
5000 pF mica
R 11
0 25 MOhm
C 12
25 „F 20 V
20 kOhm
R 14
an>ank. van meter
C 13-14
0.5 ftF koker
R 15-16
C 16-19
25.000 pF koker
R 17
200 Olim
1 kOhm 10 W.
C 17-18.
25 ,<F elco 450 V
R IS
2 kOhm pot. m.
R 22
C 1:

L 1-2 m.f. trafo Mu-Core type 52
L 3 0.5 mH

L4 1 mH
L5 5 i 8 H 80 mA
T uitgangstrafo 1 : 6

kring van één der oscillatoren is uitge
rust met een variabele condensator van
ca. 250 pF. In dezelfde plaatkring is een
omschakelaar aangebracht voor de bandspreiding. In normale stand, 30 tot
20.000 Hz, is Ci kortgesloten, bij de stand
bandspreiding staat Cy in serie met de
afstemcondensator, waardoor het frequentiebereik tot 300 Hz wordt verkleind.
Indien de h.f. oscillatoren niet goed of
in ’t geheel niet oscilleren, dan is dit vaak
te verhelpen door de koppeling van de
spoelen te veranderen, de kathodeweerstanden te ontkoppelen met mica-condensatoren van ongeveer 5000 pF of door
de wikkelrichting van de primaire spoel
om te draaien.
DE MENG- EN VERSTERKERTRAP
De koppelwindingen van de oscillatorspoelen brengen het signaal via een stopweerstand om parasitaire trillingen te
vermijden, op het rooster van de mengbuis. In één van deze signaalleveranciers
is, parallel over de koppelspoel, een spanningsdeler aangebracht om het uitgangsvolume te regelen.
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B 1-2-3 slabilisatorbuizen
type 13202X

Het audiosignaal, dat na de menging van
de anode komt, wordt in z’n geheel ver
der versterkt. Door een geschikte com
binatie van weerstanden en ontkoppelcondensators worden zowel de hoge als
de lage frequenties nagenoeg met gelijke
sterkte aan de eindbuis doorgegeven. Van
deze is de kathodeweerstand alleen voor
de hoge frequenties ontkoppeld, zodat de
tegenkoppeling, die hierover ontstaat, de
hoge frequenties bij de versterking iets
bevoorrecht.
De uitgangstrafo moet van een beslist
goede kwaliteit zijn, om ook de lage fre
quenties nog met dezelfde amplitude te
transformeren als de midden- en de hoge
frequenties. Voor de correctie van de
hoge frequenties, in verband met optre
dende resonanties enz., is een weerstand
over de primaire wikkeling aangebracht,
die al naar gelang de gedragingen van
de trafo in grootte is te wijzigen. De
transformatieverhouding van de uit
gangstrafo doet natuurlijk weinig ter
zake maar een verhouding van 6 : 1 is
aan te bevelen, daar die waarde een com
promis tussen laag en hoog is. Wat dus

uit gebruiksoogpunt prettig werkt. Het
laag doorlatend filtertje is afgesloten
met 200 £?, zodat de aanpassing dan op
timaal is. Als echter een lagere of hogere
uitgang is gewenst, dan moet die met
een overeenstemmende weerstand wor
den afgesloten.
Over de secundaire wikkeling is een outputmeter geschakeld, draaispoelmeter
met gelijkrichtcel, die in dB’s wordt ge
ijkt met behulp van een lampvoltmeter
over de uitgangsklemmen. Is de uitgangsspanning niet van belang, dan kan
ook een toveroog als indicator dienen bij
het gelijkstellen van beide oscillatoren,
de zg. nul-indicatie. In dit geval wordt
het rooster van het oog met dat van de
eindbuis verbonden.
Als anode- en schermroostervoeding is
een gestabiliseerde spanning van 150 V
voor de mengbuis en h.f. oscillatoren toe
gepast. De eindbuis krijgt eveneens een
gestabiliseerde spanning van 225 V. Hier
toe zijn drie in serie geschakelde neonstabilisatorbuizen verwerkt en via een
weerstand van 1000.Q van 10 W aan een
gelijkspanningsbron van 300 V verbonden.
DE UITVOERING EN AFREGELING
Zoals op de foto’s is te zien, zijn toon
generator en voedingsapparaat tot één
chassis verenigd. De verschillende gelijk
spanningen zijn gelijk met de l.f. output
voor metingen beschikbaar op een stekerblok in de voorzijde van de frontplaat.
Boven dit blok is de outputmeter gemon
teerd en aan de andere zijde de afstem
condensator met bijstel-trimmers. Direct

DE TOONGENERATOR GE
ZIEN VAN DE ACHTERZIJDE
AF.
Hieruit blijkt duidelijk dat dit
Instrument opgebouwd is uit
twee units.

achter deze zijn de h.f. oscillatoren ge
plaatst, zodat die met korte verbindingen
zijn te monteren . De overige opstelling
is niet kritisch, doch het is aan te bevelen
de voedingstrafo niet te dicht bij de uitgangstrafo te plaatsen, om hinderlijke
brominductie te vermijden.
Als outputmeter, eventueel in dB’s te
ijken, is een draaispoelmetertje toegepast
van 1 mA met meetcel, die tot ongeveer
20.000 Hz een nauwkeurige indicatie aan
geeft. Is men van het laatste niet zeker,
dan wordt de l.f. output op de platen van
een oscillograaf gebracht en het verloop
van de amplitude vergeleken met de uit
slag van de meter. Ook is op deze manier
het metertje eenvoudig te ijken, door de
amplitude op de kathodestraalbuis te
meten en daarna met de volumeregelaar
steeds een aantal dB’s te verzwakken.
De trimmers C3 en C7 dienen om de on
derlinge capaciteitsverschillen van bedra
ding enz. tussen de oscillatoren te com
penseren. De grote trimmer C0 wordt bij
de stand 0 Hz van de afstemcondensator
C» zo ingesteld, dat de outputmeter op
nul staat en dus tussen de h.f. oscillato
ren geen onderling verschil in frequentie
bestaat.
Om de afstemknop of schaal te ijken in
Hz, wordt gebruik gemaakt van een ge
ijkte toongenerator en oscillograaf. Daar
niet iedereen zich in het bezit van deze
instrumenten kan verheugen, is het raad
zaam reeds bij het bouwen goede con
necties aan te knopen met de plaatselijke
serviceshop. Aan de hand van lissajousfiguren is de zwevingstoongenerator ge
makkelijk te ijken.

RC-GENERATOR
voor 20 Hz - 200 kHz
*

buisvoeten en zo, als een grote hoop op
tafel...
RC oscillatoren schijn je feitelijk zó te
moeten bouwen, maar het is niet zo
stabiel...
Van die proeven naar een fatsoenlijk in
strument is nog een héle stap. En een
stap terug tot 200 kHz.
Het gehele bereik bleef nu 20 Hz—200
kHz en is dus nog ongewoon ruim te
noemen. Ondergebracht in vier decadische stappen met niet tè nauwe schaal
in de hoogste gedeelten van ieder bereik,
en iéts overlappend. Buizen: voor goede
afscherming uitsluitend stalen typen, nl.

Hier volgt het resultaat van wat aanééngelrjmde uurtjes. De „impuls” kwam uit
Electronics — Sept. ’50 — en werd even
eens teruggevonden in het Handbook ’51.
Die Amerikanen schreven weer eens iets
fantastisch, maar uit ervaring wisten we,
dat het juist dan met handen vol zout
gelezen moest worden. Er stond: een
RC-osciUator van 20 Hz tot 2 MHz. We
hebben het geprobeerd met de fijnste in
strumenten als hulpmiddelen en met de
meest-mogelijk voorzorgen tegen fazeverschuiving. We kwamen tot 1,2 MHz.
Maar toen was het chassis al overboord
gezet en lagen de onderdelen, zonder
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le. C16 moet niet aan de
kathode van de tweede
6AG7 aangesloten worden,
maar aan het koppelpunt
R17-R18-Rier Bij de eerste
schakeling komt een dip
voor in het bovenste bereik
door terugwerking, welke
met de tweede schakeling
wordt vermeden
Die dip is overigens af
hankelijk van de montage.
De max. outputspanning
wordt natuurlijk niet beïn
vloed. (R18 > R17). C12-C13
en C15 blijven aan de katho
de liggen.
2e. R21 werd verlaagd
van 100 kOhm tot 50 kOhm,
om de gelijkspanningscomponent in de uitgang (lek
stroom C17) nog verder te
verminderen.
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70mA

C 1-2
C 3-4
C 5-6-7-8...
C
C
C
C
C
C
C
C

9.
10-18.....
11-12-13
14 .........
15-16.....
17 .........
19 .........
20-21.....

R 1.
R 2.
R 3.
D 4
R 5-6.
R 7.
R 8.
R 9.
R 10-18.
R 11 ....
R 12-17.
R 13 ....
R 14 ....
R 15-16.
R 19 ....
R 20 ....
II 21 ....
R 22 ....
LI.
Tl...
! T2.
T3.

220 V

2 X 15—470 pF
linksdraaiende duocond.
15 pF keram.
10%
4-40 pF luchttrimmer
(Philips)
50 pF keram.
10%
2000 pF mica
40 /<F elco 150 V
1 /<F papier 500 V
0.1 /<F papier 500 V
25 /<F elco 50 V
32 /iF kokcrelco 500 V
2 X 32 ,,F elco 500 V

10 M Q i/i W 10 %
1 MQ VaW 10 %
100 kQ Va W 10 %
6.8 kp J/l W 10 %
22 MP Va W 10%
4.7 Mf) Va W 10 %
470 kp Va W 10 %
33 kp Va W 10 %
5 kp
12 W
30 k O 2 W
68 p 1 W
pot.m.
2 kp 12 W
1 kp 1 W
1 MP 1 W
500 kp
1 W pot.m. lin.
2 kp
1 W
. 100 kp Va W
2 kp 2 W
Gloeilampje 115 V 4 W (Luma)
300—0—300 V 50 niA
5 V 2 A
6.3 V 3 A
Swinging choke 5—20 II 50 inA
Smoorspoel 10 H 50 mA

2 x 6AG7, 6V6 en 5Z4. De eerste drie
zijn waarschijnlijk zonder meer te ver
vangen door EL41 en de laatste door
AZ41, doch afscherming is absoluut nood
zakelijk voor alle vier.
De opstelling is tamelijk kritisch. Die uit
het Handbook werd aangehouden. Vol
komen afscherming van netgedeelte,
gloeistroom (let op buisvoetaansluiting
6AG7), trafo, smoorspoelen enz. is ab
soluut noodzakelijk. Anders „zweeft” de
outputspanning bij 50 en 100 perioden
tussen nul en de dubbele waarde! Van
wege het laagste periodental (16 Hz) de
den zich allerlei moeilijkheden voor (in
de roosterleiding van de oscillator-6AG7
komt dan 44 MP voor!) Afschermen is

[

daar ónmogelijk vanwege de faseverschuiving, zodat alleen een gezonde op
stelling uitkomst brengt.
Voor 16 perioden vertonen 32 /<F afvlakcondensatoren een akelige impedantie,
smoorspoelen vlakken niet meer af. De
oscillator werkte terug op de output 6V6,
en nul-output was onbereikbaar. Oplos
sing: een extra filter voor de output 6V6.
Een weerstand (R22) van 2 kD vlakte
veel beter af dan een smoorspoel...
In het frequentie-bestemmende netwerk
(T-brug) komen C7, Cs en Co voor, ter
compensatie van faseverschuivingen op
de beide hoogste bereiken. Deze zijn
noodzakelijk, omdat anders de bovenste
grens buiten de schaal valt. Weerstand
R2i werd toegevoegd om Ci7 geformeerd
en opgeladen te houden.
De zowel in Electronics als in het Handbook genoemde condensator (trimmer)
tussen de kathodes van de beide 6AG7’s
werd geprobeerd. Noch de ene, noch de
andere opgegeven reden bleek juist te
zijn, en het resultaat was dat de oscilla
tor stopte op het laagste bereik. Deze
werd dus weggelaten en C7, Cs en Co
aangebracht. Het kathodecircuit van de
6V6 werd in een afschermdoos aange
bracht ter verhindering van straling van
de afstemcondensator, welke geïsoleerd
is opgesteld (isol. > 1000 MD).
Het geheel op duralchassis, na bewer
king „anodised” en in plaatstalen kast,
breed 250, hoog 210, diep 200 mm, bin
nenzijde zwarte ovenlak, buitenzijde dito
plus zwarte kristallak.
Voor ventilatie 317 (!) gaten 6 mm o
Schaal: Eddystone met plancetwissel
1 : 10. Straling door ventilatie (ontvan
ger 4 /<V): onmerkbaar. Straling via
lichtnet: dito. Output: bromspanning
2 mV. Zweving in outputspanning bij 50
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: De schaal wordt eerst op vier maal natuurlijke grootte getekend op wit-geel papier
met zwarte inkt en daarna met zeer gelijkmatige, sterke verlichting gefotografeerd
met b.v. oranjefilter, daarbij lettend op
eventuele spiegelingen van de inkt. Het
geheel is gericht op een contrastrijk negatief met grote scherpte (langzame film).
Van dit negatief wordt daarna op de juiste
maat een vergroting gemaakt op wit, extra
hard papier, dat half mat gedroogd wordt.
Daarbij wordt rekening gehouden met het
uitzetten en krimpen van het papier.
Het resultaat wordt dan een diepzwarte
tekst op vrijwel witte achtergrond. Het
voordeel is natuurlijk dat alle fouten tevens
i vier maal verkleind worden.
De verkregen foto wordt daarna op een
: zinkplaats geplakt, uitgezaagd, geboord en
gemonteerd.
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en 100 Hz: 0,2 Volt. Outputspanning
max. eff. in V: bereik 1: 7,5—7, bereik
2: 8,5—8, bereik 3: 9—8,5, bereik 4: 10—9
waarbij de eerste spanning geldt voor de
laagste frequentie. Distorsie: max. 0,2 %.
Verschuiving na y2 uur opwarming op
500 per.: 3 p/12 uur.

DE MEETBRUG
Herhaaldelijk komt bij het werk van
amateur en service-technicus liet geval
voor, dat van een of andere weerstand of
condensator de waarde moet worden be
paald, hetzij omdat het eenmaal aan
wezige opschrift verdwenen is, dan wel
omdat men reden heeft om aan de juist
heid ervan te twijfelen. Beschikt men
over een Ohm-meter of een Universeel
meetapparaat met enkele direct aflees
bare weerstandsbereiken, dan is men met
weerstanden spoedig klaar.
Zeer velen bezitten echter een dergelijk,
uiteraard vrij duur instrument niet. Na
tuurlijk kan men er ook komen met be
hulp van een draaispoel mA meter en een
gelijkspanningsbron doch dit is een vrij
veel tijd vergende methode. Bij conden
satoren is het nog wat lastiger om achter
de juiste waarde te komen; enkele uni
versele meters zijn voorzien van een capaciteitsmeetbereik met directe aflezing,
waarbij de methode wordt toegepast, die
in RB No. l-’40, pag. 15, werd beschre
ven. Behalve dat zij min of meer om
slachtig is, heeft deze wijze van meten
ook het nadeel dat men, althans bij de
normale lichtnetfrequentie, zeer bezwaar
lijk kleinere waarden dan omstreeks 5 è.
10.000 pF kan aflezen.

Er bestaat nu een schakeling1, waarmee
het mogelijk is, snel en nauwkeurig de
waarden van weerstanden en condensa
toren vast te stellen en die zich boven
dien nog voor tal van andere nuttige
doeleinden laat toepassen, nl. de brugschakeling. Ieder heeft wel eens iets ge
hoord of gelezen over de brug van
Wheatstone, die in tal van uitvoeringen
voor weerstandsmetingen wordt gebe
zigd.
De brugschakeling, die wij hier gaan be
handelen, vertoont grote gelijkenis met
de brug van Wheatstone en is bekend als
de brug van Wien. Fig. 1 toont het prin
cipe. Een wisselstroombron (G) levert
een spanning over een potentiometer.
Parallel daaraan liggen, met elkaar in
serie, twee impedanties: Zi en Z«. Dit
kunnen twee weerstanden, twee conden
satoren of twee zelfinducties zgn.
Tussen het verbindingspunt van de beide
impedanties (A) en het glijcontact van
de potentiometer (B) ligt de z.g. nulindicator. In de eenvoudigste uitvoering
van de brug is dit een hoofd telefoon. In
het geval, dat beide impedanties van ge
lijke grootte zijn, zal de aangelegde span
ning zich zodanig verdelen, dat over elk
van beide precies de helft van de span-
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ning staat. Brengt men nu ook het potentiometercontact in het midden, dan is er
tussen A en B geen spanningsverschil en
hoort men niets in de telefoon. Zodra het
potentiometercontact iets uit het mid
den wordt gebracht, onverschillig naar
welke zijde, dan hoort men de wisselstroomtoon. Valt het punt waarop het
geluid verdwijnt precies op het midden
van de potentiometer, dan is dit dus het
bewijs van de onderlinge gelijkheid van
beide impedanties. We zien hier dus
reeds een methode om te onderzoeken of
twee weerstanden, capaciteiten of zelfinducties aan elkaar gelijk zijn. Het ge
bruik van de brug is echter nog uit te
breiden. Als de twee impedanties nl. eens
niet gelijk zijn in waarde, dan vinden we
toch een nulpunt, echter niet in het mid
den, doch ergens anders. Het blijkt dan,
dat de verhouding in weerstandswaarde
van de delen van de potentiometer boven
en onder het schuifcontact precies gelijk
is aan de grootte-verhouding van de
twee impedanties. We zouden de poten
tiometer van een schaalverdeling kunnen
voorzien en hierop verschillende verhoudingswaarden kunnen aantekenen. De
brug is dan al op weg een zeer bruikbaar
instrument te worden. Nemen we nl.
voor één der impedanties een bekende
waarde en voor de andere een onbekende,
dan kunnen we na het instellen van het
nulpunt op de schaal aflezen, dat de on
bekende Z b.v. vijf maal kleiner is dan de
bekende en we weten dus met welke
waarden we te doen hebben. Het is prac
tisch zeer goed uitvoerbaar, om op de
schaal een verdeling aan te brengen, die
loopt van 0.1 tot 10. Dit betekent dus, dat
de eindwaarde 100 maal zo groot is als
de beginwaarde.
Als de bekende Z eens een weerstand is
van 1000 Ohm, dan bestaat voor weer
standen van 100 tot 10.000 Ohm op de
plaats van de onbekende Z de mogelijk
heid om op het nulpunt in te stellen bin
nen de verdeling van 0.1 tot 10. Weet
men dus, dat de verhouding 1 (het mid
den van de schaal) overéénkomt met
1000 Ohm, dan’ is elke andere schaalaflezing direct te herleiden tot een bepaal
de weerstandswaarde, door eenvoudig
deze aflezing te vermenigvuldigen met
1000.
Theoretisch is het mogelijk de schaalver-
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■ deling nog verder door te voeren — zo
nodig tot in het oneindige — beneden 0.1
en boven 10, doch practisch stuit dit op
het bezwaar, dat de verdeling zo gedron
gen wordt, dat toch geen nauwkeurige
aflezing meer mogelijk is. Wel levert het
gemak op wanneer de verdeling aan
weerszijden nog iets doorloopt. Ontmoet
men nl. een waarde voor de onbekende
Z, die toevallig samenvalt met 0.1 of 10,
dus de einden van de schaal, dan is het
voor juiste waardebepaling gewenst, dat
men de „eindstreep” even passeren kan,
zonder het nodig is, naar het naastlig
gende bereik over te gaan. In de practische uitvoering van de brug worden de
bekende impedanties, d.w.z. weerstanden
en condensatoren, in het instrument on
dergebracht en door middel van een omschakelaar „gekozen” en op de juiste
plaats in de schakeling opgenomen.
In verband met het vergelijken van capa
citeiten valt nog iets belangrijks op te
merken.
Zoals bekend, is de schijnbare weerstand
van een condensator voor wisselstroom
omgekeerd evenredig aan de capaciteitswaarde d.w.z. een grote condensator
biedt aan een wisselstroom minder weer
stand dan een kleine. Als de impedanties
in de brug dus bestaan uit condensatoren
dan zal de grootste condensator voor de
wisselstroom de kleinste weerstand ver
tegenwoordigen en daaraan zal dus ook
een lagere spanning liggen.
In overeenstemming hiermee zal het potentiometerdeel, dat aan dezelfde zjjde
ligt als deze condensator, ook 't kleinst
zijn.
De schaalaanwijzing zal dus de impedantieverhouding aan wijzen, die juist tegen
overgesteld is aan de capaciteitsverhouding. Om toch direct een aflezing in
capaciteit te verkrijgen zou een tweede
schaalverdeling nodig zijn, die tegenover
gesteld loopt aan de verdeling voor weer
standen. Deze complicatie is echter te
ontlopen door de plaats van de bekende
en de onbekende C in de brug te verwis
selen.
Het meten van zuivere capaciteiten ver
loopt dan zeer eenvoudig; het nulpunt is
daarbij zeer scherp bepaald, evenals bij
weerstanden. Iets anders wordt het ech
ter, wanneer de te meten condensator
niet alleen capaciteit, doch tevens weer
stand is.
Dit kan serieweerstand zijn (overgangsweerstand bij een aansluitpunt of weer
stand van het electrolyt bij oude en
slechte electrol. condensatoren) of parallelweerstand, door lekkende isolatie. In
zulk een geval wordt geen scherp mini
mum verkregen. Dit is alleen dan moge
lijk, wanneer de impedanties in de beide
brugtakken van gelijke aard zijn. Een
combinatie van capaciteit en weerstand

in één tak vereist een soortgelijke com
binatie in de andere tak.
Dit komt dus hier op neer, dat we voor
het verkrijgen van een nauwkeurig nul
punt bij een condensator, die weerstand
bevat, in de brugtak waarin zich de be
kende capaciteit bevindt, eveneens weer
stand moeten aanbrengen. Het meest
practisch is hier een regelbare serieweerstand. Na het instellen van de brug op
capaciteitsevenwicht kan met deze weer
stand de brug volkomen in balans wor
den gebracht. Hoe groter de serieweerstand en hoe kleiner de parallel-(lek) weerstand van de te beoordelen conden
sator is, des te meer weerstand zal in de
tak met de „bekende” nodig zijn. De
grootte van de benodigde weerstand is
dus eigenlijk een maatstaf voor de kwa
liteit van de onderzochte condensatoren.
Mica- en papiercondensatoren, die geen
behoorlijk scherp minimum opleveren,
zijn over het algemeen voor het doel
waarvoor zij bestemd zijn minder goed of
geheel niet bruikbaar. Hét al of niet
scherpe nulpunt is op zich zelf dus reeds
voldoende om een oordeel over dergelijke
condensatoren te kunnen vellen. Bij electrolytische condensatoren is enige weer
stand, zowel in serie als wel parallel, nueenmaal onvermijdelijk.
Voor de practische bruikbaarheid maakt
dit trouwens ook zeer weinig uit, althans
zo lang deze weerstanden binnen rede
lijke grenzen blijven. De regelbare serieweerstand is nu speciaal voor dit type
condensatoren een handig hulpmiddel om
te kunnen waarnemen of een bepaald
exemplaar nog bruikbaar is, dan wel af
gedankt moet worden.
Naast deze controlemogelijkheid is ook
een inrichting, die een idee geeft van de
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grootte van de lekstroom van een con
densator, bijzonder handig. Iets derge
lijks is op een eenvoudige wijze te ver
wezenlijken met behulp van een neonlampje als indicator. De schakeling is
dan nog zodanig in te richten, dat de
lekstroom van papier- en micacondensatoren, die uiteraard zeer gering is, beoor
deeld kan worden, doch tevens ook de
veel grotere lekstroom van electrolytische condensatoren. Hiermee kan men
bovendien ook de isolatiewaarde van
alle mogelijke artikelen, kabels enz. be
proeven.
DE NULINDICATOR
Wij noemden reeds de hoofdtelefoon als
instrument waarmee het evenwicht van
de brug kan worden vastgesteld. Daar
naast bestaat ook nog de mogelijkheid
om voor dit doel een afstemindicator te
bezigen, hetzelfde type lampje dat in
radiotoestellen de juiste afstemming
moet aangeven. Over het algemeen is
het werken met dit type indicator pret
tiger en misschien ook nog wel nauw
keuriger dan met de telefoon-met-snoer,
temeer daar laatstgenoemde een rustige
omgeving vereist.
Het „oog” reageert als minimum-indicator juist tegengesteld als we er in een
ontvanger van gewend zijn. Bij het na
deren van het brugevenwicht vernauwen
zich de lichtsectoren. In het minimum
zijn de vleugels geheel samengetrokken,
doch bij een zeer gering verdraaien van
de knop naar weerszijden verbreden zg
zich weer.
HET BOUWEN VAN DE MEETBRUG
Men zal uit het voorgaande zich reeds
een globaal idee kunnen vormen van de
delen waaruit een meetbrug bestaat, nl.
een spanningsbron (transformator) die
de brugspanning levert, de brug zelf, be
staande uit een potentiometer met een
geijkte schaal en een aantal standaard
waarden, waarbij dus ook een omschakelaar behoort, voorts de nulindicator met
bijbehorende voeding en tenslotte de in
richting voor lekstroomcontröle met
neonlampje, die de benodigde spanning
ook uit het voedingsgedeelte betreft. Het
bouwen is allerminst kritisch; het enige
punt, dat veel zorg vereist, is de ijking.
Natuurlijk zou men een dergelijk instru
ment kunnen bouwen en het dan laten
ijken. Veel leerzamer en interessanter
wordt het echter, wanneer ieder in staat
is, dit zelf op te knappen. Wij hebben er
iets op gevonden waardoor dit ook wer
kelijk uitvoerbaar is! Niets belet dus elke
experimenteerder om zich door zelfbouw
in het bezit te stellen van een uitermate
handig en nuttig instrument.
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Constructie van een meetbrug
Alhoewel bedoeld als instrument voor de amateur, is de meetbrug ook een lang niet
te versmaden onderdeel voor een eenvoudige service-apparatuur. Wij overdrijven niet
door te beweren, dat een meetbrug eenmaal ingeburgerd — op de Volt- en mA-meter
na, het meest gebruikte instrument wordt. Is dit te verwonderen met zulk een enorm
uitgebreid meetvermogen:
Capaciteit van 10 pF tot 100 uF

Weerstand van 1 Q tot 5M.0

Doch de meetbrug doet nog veel meer. U kunt er alle soorten condensatoren, electrolytische inbegrepen, mee op kwaliteit beproeven, zelfinducties vergelijken, impedaties
bepalen, transformatieverhoudingen meten. En dan is het tevens nog een buisvoltmeter
en outputmeter... Doe uw voordeel met dit artikel en verrijk uw instrumentarium met
dit ongemeen veelzijdig instrument.
DE UITVOERING
Het vitale onderdeel van de meetbrug is
de potentiometer. De nauwkeurigheid
van de instelling en het behoud van de
ijking zijn immers afhankelijk van de
kwaliteit van dit onderdeel. Op de eerste
plaats is natuurlijk een mechanisch dege
lijke uitvoering vereist, dus behoorlijk
passende as en een zodanige uitvoering
van het contact, dat een niet al te groot
deel van de contactbaan wordt geraakt.
Een draadgewonden uitvoering verdient
de voorkeur, doch een z.g. kool-type —
mits van betrouwbaar fabrikaat — is ook
zeer goed bruikbaar.

/
i
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Een lineair weerstandsverloop is nood
zakelijk, daar de schaalverdeling anders
een vreemd en zeer afwijkend beeld zal
vertonen. De verhouding „1” valt dan
b.v. niet meer in' het midden.
De waarde is niet kritisch en kan liggen
tussen 500 en 5000 Ohm. In verband met
de beschikbare brugspanning en de toe
laatbare stroomsterkte alsmede de ge
voeligheid is het niet gewenst een lagere
waarde te kiezen. Een andere reden om
niet lager te gaan is de sprongsgewijze
regeling, die ontstaat door de vrij dikke
draad, die dan toegepast wordt voor de
wikkeling. Anderzijds is een weerstand

met hoge waarde weer eerder aan slijtage
onderhevig.
De standaardwaarden behoren, willen zij
althans in zekere mate die betiteling ver
dienen, binnen vrij nauwe grenzen de
vereiste waarden te bezitten. Hoe hoger
eisen men aan de te bereiken mcetnauwkeurigheid stelt, des te nauwer liggen de
tolerantiegrenzen voor de standaards.
Natuurlijk komt een grote nauwkeurig
heid tot uiting in de kostprijs van het
geheel.
Men dient dus zelf te bepalen in hoeverre
een grote nauwkeurigheid gewettigd is.
Als werkplaatsinstrument en in het alge
meen voor amateurdoeleinden achten wij
een nauwkeurigheid van 2 % ruim vol
doende.
BOUWWIJZE
De illustratie en de bouwtekening geven
een duidelijke indruk van de manier
waarop wij de meetbrug uitvoerden. Men
is echter geheel vrij om deze constructiewijze naar eigen inzicht te wijzigen,
wanneer dit in verband met beschikbaar
materiaal beter uitkomt. Van kritische
punten, die de goede werking zouden
kunnen beïnvloeden, is hier nl. geen
sprake.
Wij monteerden een deel van de onder
delen — als: voedingstransformator, afvlakcondensatoren en buisvoetjes — op
een bodemplankje en de rest op een pa
neeltje van z.g. board, zoals voor wand
en plafondbekleding gebruikt wordt.
Pertinax zou natuurlijk ook bruikbaar
zijn, ware het niet dat het gladde opper
vlak daarvan zich minder goed leent voor
het opplakken van een schaalverdeling
of van de paneelbedckking die wij ver
krijgbaar stellen. Beide delen worden
eerst zover mogelijk gemonteerd. Daar
na worden ze samengevoegd en onder
ling verbonden. Om een stevig ver
band tussen paneel en bodemplank tot
stand te brengen, kan men op verschil
lende wijzen te werk gaan. Wij hebben
de voedingstransformator van een paar
metalen hoekjes voorzien, waaraan het
paneel d.m.v. een paar bouten vastgezet
werd. Aan de voorzijde zijn twee beugels
van bandijzer aangebracht. De afstand
tussen bodemplank en paneel wordt be
paald door hetgeen er tussen moet pas
sen. Tenzij men beschikt over een klein
formaat gelijkrichtbuis, zal deze boven
de voedingstransformator uitsteken. Een
beetje extra ruimte is bovendien nodig,
wil men niet voor het feit komen te staan,
dat de pit er niet in of uit kan!
Het „oog” is vrij kort; dit heeft het voor
deel, dat wanneer het voetje op de bo
demplank geschroefd wordt, de boven
zijde van het oog nog een behoorlijk eind
onder het vlak van het paneel blijft. Men
heeft dan geen hinder van storend licht

en spiegeling. Een zwart kokertje, om de
buis passend en aansluitend tegen de
onderzijde van het paneel, brengt hierin
nog verbetering. Wie het oog echter lie
ver aan de „oppervlakte” heeft, kan het
voetje naar behoefte ophogen.
Om bij het controleren van mica- en papiercondensatoren op isolatie geen hinder
te ondervinden van lek in het materiaal
van het paneel tussen de klemmen, ver
dient het aanbeveling in elk geval de
twee binnenste te voorzien van isolatieringen, b.v. van eboniet of trolitul.
De binnenste „C” klem moet als plusklem
worden aangeduid. Het eenvoudigst kan
men een rode klem nemen van hetzelfde
type als de overige, doch als iets derge
lijks niet verkrijgbaar is, kan men zich
ook zeer goed behelpen door het boven
vlak van de isolaticring even rood te
lakken.
DE PRINCIPESCHAKELING EN
WERKING
Zonder veel moeite onderscheidt men in
het schema links de eigenlijke brugschakeling met de potentiometer, waarvan
het schuifcontact aan aarde ligt. Met
behulp van de bereikschakelaar wordt de
gewenste standaardwaarde in serie met
de te meten impedantie gelegd. Wanneer
de onbekende impedantie een capaciteit
is, dan worden de klemmen „C" benut;
de capaciteitsstandaards liggen parallel
aan de „R”-klemmen. Omgekeerd staan
de „R”-standaards parellel aan de „C”
klemmen.
Zoals in het voorgaande reeds werd uit
eengezet, zijn het dubbele stel aansluitklemmen en de plaatsverwisseling van
de standaards nodig om met één enkele
schaal, voor beide (weerstand en capaci
teit) uit te kunnen komen.
Aan het verbindingspunt van de bekende
impedantie ligt de nulindicator. De brugspanning wordt betrokken van een extra
wikkeling op de voedingstransformator,
die 50 V bij maximaal 50 mA levert. Om
te voorkomen dat onder bepaalde om
standigheden — b.v. bij het doorverbin
den van de buitenste aansluitklemmen
of het meten van lage weerstandswaarden in de 100 Ohm-stand — deze wikke
ling overbelast zou worden, is in één der
leidingen naar de potentiometer een 1000
Ohm 3 Watt weerstand opgenomen, die
de stroomsterkte automatisch tot 50 mA
begrenst. Van de beide uiterste standen
van de bereikschakelaar is er één be
stemd voor z.g. „open brug”-metingen,
waarbij een uitwendige standaard wordt
toegepast, waarover straks meer, en één
voor lekstroomcontröle. Daartoe wordt
op de condensator, die normaal — met
inachtneming van de polariteit — aan de
„C” klemmen aangesloten is, in de „lek”-
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stand via het neonlampje een spanning
van 250 h 300 V gebracht.
Wanneer de condensator „lekt” en dus
een gelijkstroom doorlaat, ontsteekt het
neonbuisje. Om de gevoeligheid van deze
schakeling te verhogen is aan het neon
lampje een papiercondensator van 0.5 «F
parallel geschakeld.
Als nu ook maar een geringe lek aan
wezig is, zal deze condensator geleidelijk
opgeladen worden, tot het ontsteekpunt
van het neonlampje bereikt is en dit
„doorslaat”. In zeer korte tijd daalt de
spanning aan de 0.5 /<F condensator, tot
het punt bereikt is, waar het lampje
dooft. De lading begint nu weer opnieuw,
tot er weer een doorslag volgt enz. enz.
Hoe groter de lekstroom is, des te sneller
volgen de ontladingen elkaar op. Door de
tijdsduur tussen twee flikkeringen van
het neonlampje te schatten, krijgt men

ClC 2C 3C 4C 5C 7
C 6

SCHEMA-SLEUTEL
2
ftF koker
R 1
cap. standaards
0.01
..
R 2
100pF keramisch
R 3
0.001 /<F koker
R 4
0.5
„ „
R 5
R 6
| 8 + 8 /iF electrol. 450 V werksp.
R 7
R 8
R 9

een indruk van de grootte van het isolatielek. Zo komt b.v. één flikkering per
seconde ongeveer overeen met een lek
van 30 Megohm. Bij zeer lage lekwaarden blijft de lamp doorbranden; aan de
meer of minder helle gloed kan men de
stroomsterkte enigermate beoordelen.
Electrolytische condensatoren hebben de
eigenschap immer een lekstroom door te
laten, die bij goede exemplaren zeer ge
ring behoort te zijn, doch toch altijd nog
veel groter blijft dan die van een slechte
papiercondensator. Daarom is door dit
soort condensatoren een voorziening ge
troffen in de vorm van een parallelweerstand over het neonlampje, d.m.v. een
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schakelaartje te verbinden. Een grote
lekstroom veroorzaakt in de weerstand
zoveel spanningsval, dat de ontsteekwaarde van het lampje bereikt wordt.
De schakelaarsectie waarover het stuurrooster van het „oog” aan de brug ver
bonden is, staat ook in verband met de
lekstroomcontröle. In de „lek"-stand
wordt nl. het oog losgemaakt van de
brug om te voorkomen, dat er hevige
spanningsstoten op terecht komen, zoals
ontstaan bij het verbinden en losmaken
van een condensator. Het zal opvallen,
dat het rooster over een condensator is
aangesloten, doch dat geen lekweerstand
is aangegeven. Deze is opzettelijk weg
gelaten om de ingangsimpedantie van het
oog als nul-indicator zo hoog te maken
als maar enigszins mogelijk is. Zelfs met
de hoogst gangbare waarde als lekweer
stand is de gevoeligheid bij het meten

- 100.000 Ohm
weerst. standaards
- 1.000
„
10
)
- Pot.meter 500 a 5000 Ohm lineair
- „
„ 1000 Ohm lineair
- 100,000 Ohm 1 W
1.000v ..
3 W
2 Megohm
- 10.000 Ohm 2 W

van zeer hoge impedanties, dus kleine
capaciteiten en grote weerstanden, zeer
veel geringer dan geheel zonder lekweer
stand. Toch is er „vanzelf” een lek aan
wezig tengevolge van de onvolkomen
isolatie van roostercondensator, buisvoet
en de buis zelf. Het is echter niet on
mogelijk dat de isolatiewaarden zo groot
zijn, dat de lading van de roosterconden
sator te veel tijd nodig heeft om te kun
nen afvloeien, waardoor de werking van
het oog te veel vertraagd wordt. In dit
uitzonderlijke geval zou men b.v. een
andere minder goede roostercondensator
kunnen zoeken.
Het zou ook mogelijk zijn, de roostercon—

densator weg te laten en ’t rooster dus
direct aan de brug te leggen; het rooster
krijgt dan wisselspanning toegevoerd,
waarop het oog ook reageert.
Een condensator vóór het rooster be
werkt echter, dat gelijkrichting (roosterdetectie) ontstaat en dat het rooster een
negatieve spanning aanneemt, overeen
komstig de piekwaarde van de toegevoer
de wisselspanning. Het blijkt, dat deze
schakeling een merkbaar scherpere afle
zing oplevert.
Het bereik van de brug loopt voor weer
standen van 1 Ohm tot 1 Megohm, of —
indien men de overlap van 10 tot 50 mee
telt — tot 50 Megohm. De meetgrens ligt
echter veel hoger; met behulp van een
geschikte uitwendige standaard komt
men in de ,,open brug”-stand zeker tot
1.000 Megohm. Voor alle normale toepas
singen zijn de ingebouwde standaards
echter toereikend.
Voor capaciteiten is het bereik eveneens
aan de eisen der practijk aangepast; het
loopt van 10 pF tot 20 //F en met ge
bruikmaking van de „overlap” tot 100
/<F. De betekenis van het „overlap"-bereik is reeds eerder uiteengezet. Voor
nauwkeurige metingen is het te gedron
gen, doch men kan er toch b.v. zeer goed
waarden van 32 en 50 ,«F mee onder
scheiden.
Bij de keuze van de grootste capaciteitsstandaard is afgeweken van het „deci
male stelsel” en is inplaats van 1 ,«F
een waarde van 2 //F genomen. Dit lever
de het voordeel, dat de zo veelvuldig
voorkomende waarden van 8—32 /<F zich
beter laten meten. Weliswaar valt een
klein deel van het bereik nl. van 0.2—0.1,
in het overlapgebied, doch dit levert
practisch nog weinig of geen bezwaar op.
In serie met de standaard van 2 /(F is
een regelbare weerstand opgenomen, die
— zoals reeds werd uiteengezet — nodig
is om bij het meten van een condensator
met serie- of parallelweerstand de brug
in evenwicht te kunnen brengen; de
grootte van de benodigde weerstand is
een maatstaf voor de kwaliteit van de
betreffende condensator. Speciaal bij
electrolytische condensatoren is dit een
belangrijk punt. Over de schakeling van
de brug valt tenslotte nog op te merken,
dat het overigens geheel normaal uitge
voerde voedingsdeel een afvlakweerstand Rn bevat. Het doel hiervan is niet
bepaald het verkrijgen van afvlakking —
dit zou hier weinig zin hebben — doch
meer de beveiliging van transformator,
gelijkrichter en neonlamp bij kortsluitin
gen in de „lek”-stand.
HET IJKEN
Volgens een elders uiteengezette rege
ling stelt de „Muiderkring” een stel ge
ijkte weerstanden, in een kastje onder

gebracht, ter beschikking van degenen,
die de meetbrug voltooid hebben. Aan
wezig zijn de volgende waarden: 100
Ohm, 2 x 200 Ohm, 500 Ohm, 1000 Ohm,
2 X 2000 Ohm en 5000 Ohm.
Door onderling combineren van deze
waarden zijn, desgewenst opklimmend
met 100 Ohm, alle waarden liggend tussen
100 en 10.000 (of eigenlijk 11.000) Ohm
instelbaar. Dit is precies wat nodig is
om in de „1000 Ohm” stand en uitgaande
van de ingebouwde 1000 Ohm standaard
de schaalverdeling van 0.1 tot 10 te kun
nen aanbrengen.
Alvorens aan het eigenlijke ijken te be
ginnen controleert men eerst op de potentiometer werkelijk een lineair weerstandsverloop heeft. Men zet daartoe de
wijzer zodanig op de as vast, dat in de
beide eindstanden deze evenzeer van de
uiteinden van de schaalboog verwijderd
blijft. Als nu 1000 Ohm op de „R” klem
men wordt aangesloten, dan zal bij een
lineaire potentiometer het oog precies in
het midden van de boog brugevenwicht
aangeven. Mankeert hier een weinig aan,
dan kan men de knop t.o.v. de as wat
verstellen. Een groot verschil is echter
niet op te heffen, daar een der einden
van de schaalverdeling dan buiten de
boog zou vallen. De verhouding „1” zal
dan buiten het midden moeten vallen.
Dit doet aan de goede werking niets af;
het is echter een „schoonheidsgebrek”.
Het is een goed idee, om nu reeds de
eindstanden van de wijzer door een klein
streepje aan te geven. Mocht de knop
nog eens afgenomen moeten worden of
b.v. losraken, dan is zonder moeite de
juiste stand weer terug te vinden. Ver
volgens kan men de stand voor verhou
ding „I” met een. streepje aangeven,
waarbij men dan het cijfer 1 zet.
Voorlopig geschiedt dit met een zacht
potlood, later kan de schaal in inkt ge
tekend worden. Het is natuurlijk zaak,
speciaal bij de ijking, uiterst zorgvuldig
het nulpunt in te stellen. Het beste is,
dit meermalen te herhalen, tot men vol
doende zeker is van het juiste punt. Ver
volgens brengt men de ijkweerstand op
900 Ohm, door 500 Ohm en 2 x 200 Ohm
in serie te schakelen en vindt zo de ver
houding 0.9. Dan volgt 800 Ohm (500
200 -f-100) en zo vervolgens tot 100 Ohm
(0.1). Aan de andere zijde van „1” volgt
1.5 (1500 Ohm = 1000
500) terwijl
men nog tussenverdelingen aanbrengt
(1,1 — 1,2 — 1,3 — 1,4). Aan de hand
van het voorbeeld kan men verder zien,
welke waarden nog nodig zijn tot „10”.
Tussengelegen merkstreepjes die niet
door directe ijking te verkrijgen zijn,
worden geschat. Nu volgt nog aan weers
zijden het ,,overlap”-gedeelte. Boven 10
ijkt men dit door over te gaan op bereik
„10 Ohm”. De ijkwaarde 100 Ohm komt
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dan weer overeen met verhouding 10, 200
Ohm met 20, enz. Voor het andere einde
van de schaal gaat men over op „100.000
Ohm”. 10.000 Ohm komt daar overeen
met 0,1 — 9.000 Ohm met 0,09 — 8.000
Ohm met 0.08 enz. Heeft men aldus de
verdeling compleet, dan kan de schaal
verder in inkt afgewerkt worden. Wie

zelf niet over de nodige vaardigheid op
dit terrein beschikt doet beter daarvoor
de hulp van een tekenaar in te roepen.
Het oog wil immers ook wat en vooral
cijfers tekenen is niet ieders werk.
De cijfers voor het 2 uF bereik brengt men
bij voorkeur in kleur aan. Als het teken
werk gereed is, geeft men het gehele
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paneel een flinke schoonmaakbeurt met
vlakelastiek en daarna kan het, ter voor
koming van opnieuw vuil worden, be
streken worden met een kleurloze vernis.
Schilderijenvernis is o.a. zeer goed, mits
enkele malen opgebracht. Voorts ook,
voor wie daarover beschikt, een dunne
oplossing van trolitul in benzol.
HET WERKEN MET DE MEETBRUG
Weerstandmeting. Alle weerstanden met
weinig of geen zelfinductie (dus geen
transformator- of smoorspoelwikkelingen!) en waarden tussen 0.5 Ohm en 50
Megohm kunnen zonder meer aan de
klemmen R gemeten worden. Is de waar
de bij benadering bekend, dan kiest men
natuurlijk direct het bereik waarin deze
valt. Totaal onbekende waarden probeert
men eerst op het „1000 Ohm” bereik te
meten. Gaat het oog open in het overlapgebied beneden 0.1 of zelfs nog daarbui
ten, dan gaat men over op „10 Ohm".
Komt men daarentegen boven 10, dan
gaat men over naar het „100.000 Ohm”
bereik.
De spreekspoelweerstand van el.dyn. luid
sprekers is zonder meer te meten, nadat
men de spoel aan één zijde heeft los ge
maakt van de uitgangstransformator. Bij
50 Hz meet men echter nagenoeg de gelijkstroomweerstand. Om de impedantie
bij een gemiddelde toonfrequentie (400
Hz ) te weten te komen verhoogt men de
gemeten waarde met 25 %.
De primaire impedantie van een met
weerstand belaste transformator — een
uitgangstransformator b.v. — is ook te
meten, zij het dan zeer globaal. Het oog
gaat slechts gedeeltelijk open, daar de
transformator geen zuivere weerstand
vertegenwoordigt. Meestal meet men een
waarde, die vrij veel te laag is. Hoe gro
ter en beter de transformator is, des te
juister is ook de uitkomst.

Zo ziet de schaal er uit nadat de meetbrug
geijkt Is.

CAPACITEITSMETING
Condensatoren meet men aan de C klem
men. Bij electrolytische typen heeft men
bovendien rekening te houden met de
polariteit. Het is raadzaam, alvorens tot
de meting over te gaan, eerst de lekproef
toe te passen. De bereikschakelaar komt
daartoe in de stand „lek”. Een kortston
dige flikkering van het neonlampje bij
het overschakelen wijst op een laadstroom en heeft verder niets te beduiden.
Voor papier- en mica-condensatoren
moet het wipschakelaartje in de over
eenkomstige stand staan. Blijft de neon
lamp nu aanhoudend branden, dan is de
condensator hevig lek of doorgeslagen en
dus onbruikbaar. Snel op elkaar volgen
de flikkeringen wijzen op een vrij grote
lekstroom. Voor de meeste doeleinden is
zulk een condensator ongeschikt; hoog
stens is hij nog te gebruiken als parallelcapaciteit overeen lagere weerstand, doch
vervanging is beter. Overigens hangt het
van de plaats in de schakeling af, hoe
veel lek toelaatbaar is. De hoogste eisen
worden gesteld aan scheidingscondensatoren in weerstandsversterkers; een zeer
geringe lek kan de goede werking daar
reeds verstoren. Eén flikkering in min
stens 10 seconden is vaak geen overdre
ven eis. Electrolytisch condensatoren
vereisen voor juiste beoordeling ook enig
inzicht in hun eigenschappen. Zo heeft
b.v. de lekstroom een zeer veranderlijke
waarde; als een electrolytische conden
sator lange tijd niet onder spanning heeft
gestaan en daarna weer eens wordt aan
gesloten, dan is de lekstroom aanvanke
lijk zeer groot doch zinkt eerst snel en
daarna geleidelijk tot een redelijke waar
de. Daarmee kan echter een geruime tijd
gemoeid zijn, tot wel een kwartier of
nog langer.
Als bij de controle van een electroliet, die
nog kort geleden in gebruik was, de
neonlamp niet kort na het aansluiten
dooft, dan is de lekstroom te groot. Con
densatoren, die uit voorraad komen, geve
men te tijd om opnieuw te formeren.
Daar de contrólespanning 250 è. 300 V
bedraagt, is het niet mogelijk om con
densatoren met een lagere bedrijfsspanning op lekstroom te onderzoeken.
Als de lekproef bevredigend is verlopen,
kan de capaciteit gemeten worden. Daar
bij kan het nodig zijn de serieweerstand
van de 2 /<F standaard, die normaal altijd
in de nulstand staat, meer of minder ver
open te draaien alvorens het oog een
scherpe nulindicatie geeft. Dit duidt op
inwendige weerstand, die welhaast altijd
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aanwezig is, doch niet al te groot mag
worden, daar dan van de afvlakkende
werking te veel verloren gaat. Als regel
kan men aannemen dat een condensator
waarbij de weerstand meer dan half
opengedraaid moet worden voor de mees
te doeleinden ongeschikt is te achten.
In het algemeen geeft een onscherpe aan
wijzing van het oog bij capaciteitsmeting
aan, dat de kwaliteit van de condensa
tor in kwestie te wensen overlaat, b.v.
door vocht, overgangsweerstand of een
diëlectricum dat verliezen oplevert. In de
capaciteitsmeting treedt dan tevens een
merkbare miswijzing op; men meet nl.
een te hoge waarde.
Onscherpe aanwijzing kan voorts —
vooral bij het meten van kleine capacitei
ten en grote weerstanden — nog optre
den door lichtnetinductie op de aansluitdraden; korte verbindingen zijn daarom
gewenst, alsmede een aardverbinding.
Het is meestal mogelijk om onderdelen
die in een schakeling opgenomen zijn te
meten, nadat een zijde losgenomen is;
deze zijde komt dan aan een der binnen
ste klemmen der brug. Is de andere zijde
geaard, dan mag de brug niet tevens
geaard zijn.
DE „OPEN BRUG” STAND
In deze stand van de bereikschakelaar
zijn vergelijkingen mogelijk met een uit
wendig te verbinden standaard. Zo kan
men b.v. het weerstandbereik uitbreiden

naar boven, door als standaard aan de
„C” klemmen een 1 Megohm weerstand
te verbinden, die men eerst in het bereik
10.000 Ohm op waarde heeft gecontro
leerd. Hetzelfde geldt voor capaciteiten; •
hier verbindt men echter de standaard
aan de „R” klemmen. Zelfinductievergelijkingen zijn op gelijke wijze mogelijk als
voor weerstanden geldt: de standaard
verbinden aan de „C” klemmen, de on
bekende aan de „R” klemmen. Standaardzelfinducties zijn niet zo gemakkelijk te
bekomen; men kan zich, als het om niet
al te nauwkeurige metingen gaat, behel
pen met een smoorspoel van goed fabri
kaat, waarvan de zelfinductie zonder ge
lijkstroom bekend is. Bij deze metingen
kunnen verschillende oorzaken de aan
wijzing onscherp maken, nl. groot ver
schil in gelijkstroomweerstand tussen
standaard en te meten exemplaar of ab
normale eigencapaciteit van één der
twee. Kortgesloten windingen verhinde
ren een scherp nulpunt of maken de
meting geheel onmogelijk. Een transfor
mator moet geheel onbelast gemeten
worden.
De nauwkeurigheid, waarmee een middenaftakking op een transformator of
smoorspoel is aangebracht laat zich be
palen door de uiteinden van de wikkeling
aan de buitenste brugklemmen te ver
binden en de middenaftakking aan een
der binnenste (deze zijn immers doorver
bonden). Het nulpunt behoort nu precies
bij verhouding 1 te liggen.

„DISTRIBUTIEREGELING" VAN WEERSTANDSBANKJES
De voor het ijken van de Meetbrug benodigde wcerstandsbankjes worden door de
MUIDERKRING uitsluitend aan abonné’s op het Radio-Bulletin ter beschikking
gesteld. Daar het aantal dezer bankjes echter gelimiteerd is, wordt een rouleer
systeem toegepast. Wij hebben hiervoor de volgende regeling vastgesteld:
• 1. Men stort op de girorekening van de Muiderkring No. 83214 of remitteert
per postwissel een bedrag van ƒ 15.—.
• 2. Voor dit bedrag verkrijgt men het recht op het gebruik van een weerstandsbankje; de toewijzing geschiedt in volgorde van de ontvangst der
betalingen.
• 3. Uiterlijk binnen 14 dagen na de verzenddatum moet het bankje weer aan
de M.K. teruggezonden worden.
• 4. Als het terugontvangen bankje in goede staat blijkt te verkeren, wordt liet
betaalde bedrag, na aftrek van ƒ 1.50 als onkostenvergoeding, terugbetaald.
• 5. De verzending van het weerstandsbankje. transportkosten en risico, zijn
geheel voor rekening van de geadresseerde.
• 6. Als het bankje niet binnen de overeengekomen termijn onbeschadigd in ons
bezit gekomen is, vervalt elk recht op terugbetaling.
• 7. Wanneer iemand door onvoorziene omstandigheden niet in staat is binnen
de gestelde termijn voor terugzending zorg te dragen, dient hij hiervan
drie dagen vóór het beëindigen van de overeengekomen termijn schriftelijk
kennis te geven aan de M.K.
• 8. Alleen na schriftelijke toestemming van de M.K. kan de termijn verlengd
worden.
• 9. Ieder die zich door betaling van het bovengenoemde bedrag het recht op
een weerstandsbankje verzekert, wordt geacht de hierboven genoemde
bepalingen te kennen en ermee accoord te gaan.
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De wikkelverhouding van een transfor
mator — mits deze ligt binnen 1 : 50 —
is direct af te lezen, wanneer men één
wikkeling aansluit op de ,,C” klemmen
en de andere aan de „R” klemmen.
Krijgt men geen nul-indicatie, dan moet
•aen der wikkelingen omgepoold worden.
Als het nulpunt in de helft van de schaal
beneden 1 valt, dan leest men de ver
houding b.v. als 0.2, d.w.z. als 0.2 : 1,
hetgeen dus overeenkomt met 1 : 5. Door
de wikkelingen van plaats te doen ver
wisselen leest men dan direct 5 af.
Verder is de mcetbrug nog als lampvoltmeter te bezigen, voor het meten van
wisselspanningen tot ongeveer 3.5 Volt.
De aansluiting geschiedt aan de aard
kiem en één der middenklemmen, terwijl
de bereikschakelaar in de openbrugstand

\

moet staan. Op deze wijze kan de brug
zeer geschikt als outputmeter dienst
doen, verbonden aan de secundaire van
de uitgangstransformator, dus parallel
aan de spreekspoel.
Bij het trimmen met behulp van een ge
moduleerde meetzender regelt men dan
af op de grootste breedte van de liclitvleugels van het oog.
Tenslotte kan het nuttig zijn te weten,
dat tussen de aardkiem en een der bui
tenklemmen een 50 Hz wisselspanning
afgenomen kan worden, die zich met be
hulp van de potentiometer continu laat
regelen van 0—50 Volt. Voor hen die om
het instrument een kastje willen maken
geven we hier de inwendige maten: nl.
15 x 20 cm. hoogte 13 cm.
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^Tlfletincj vfcm concl&nóatoren
OVERZICHT VAN GEBRUIKELIJKE
METHODES
Van oudsher is de meest bekende — en
ook wel de meest voor de hand liggende
— methode, de meting met een brug van
Wheatstone. Zulk een brugschakeling
bestaat in principe uit een viertal weer
standen, welke zodanig verbonden zijn,
dat a.h.w. een ruitvormige figuur ont
staat (fig. 1). Wanneer aan twee diago
naal tegenover elkaar liggende punten
een spanning aangesloten wordt, dan zul
len de beide andere punten ten opzichte
van elkaar spanningsloos zijn als R4 :
R2 = R3 : R4 (brugevenwicht).

-01 J . 0 3 •* ? 344-

Fig. 2

De op de brug aan te sluiten spanning
kan zowel gelijk- als wisselspanning zijn.
Om ’t evenwicht te kunnen instellen,
moet men bij gelijkspanning een of ander
gelijkstroom-meetinstrument (mA of /<A
meter) gebruiken en bij wisselspanning
b.v. een hoofdtelefoon, l.f. versterker of
afstcmoog.
Om nu weerstanden van uiteenlopende
waarden te kunnen meten, worden R3
en R4 vervangen door één potentiometer,
waarvan de arm dus een punt van de
diagonaal is (fig. 2).
Wanneer men met deze brug condensa
toren wil meten, moet één of andere wisselspanningsbron worden gebruikt. Een
condensator heeft immers voor een wis
selstroom van een zekere frequentie een
bepaalde „weerstand”. Vergelijkt men
deze weerstand of impedantie met be
kende gelrjkstroomweerstanden, dan is
daaruit de waarde van de wisselstroomweerstand af te leiden. Met behulp van de
1
formule Z =
, is dan de grootte
2 fC
van de condensator te berekenen. Aange
zien in deze berekening de frequentie f
voorkomt, ligt het voor de hand, de me
thode zo te wijzigen, dat de noodzaak om
de frequentie te kennen komt te verval
len. Dit is op eenvoudige wijze mogelijk,
nl. door een van de vaste ohmse weer
standen te vervangen door een conden
sator van zo nauwkeurig mogelijk beken
de capaciteit. Indien bij de meting de
beide condensatoren gelijk zgn, dan zal
de arm van de potentiometer in de mid
denstand moeten staan om weer brug-

46

evenwicht te verkrijgen, zodat men in de
telefoon niets hoort. Is de onbekende te
meten condensator b.v. twee maal zo
groot als de bekende C, dan is z’n wisselstroomweerstand juist twee maal zo
klein en het schuifcontact van de potentiometer zou — in fig. 3a — naar links
bewogen moeten worden op stand „0.5”,
om weer evenwicht te krijgen. Teneinde
dezelfde schaalverdeling van de weerstandmeetbrug te kunnen benutten, moet
men C2 en Cx van plaats laten verwisse
len. Deze eigenaardigheid ontmoet men
principieel in alle schakelingen die op een
Wheatstonc-brug berusten (fig. 3b).
Teneinde aan de uiteinden van de schaal
een betere spreiding te krijgen, moet de
potentiometer verlengd worden met vas
te weerstanden waarvoor men bij een
1 k£> potentiometer twee van 50 Q kan
nemen. De schaalverdeling zal dan onge
veer lopen van 0.1 X tot 15 X (zie ook
blz. 43).
Inplaats van de condensatoren kan men
evengoed een regelbare weerstand met
zo regelmatig mogelijk toenemende weerstandswaarde en passende schaalverde
ling, gebruiken. Dit heeft ’t voordeel, dat
de omschakeling van de verschillende
meetbereiken nu niet meer met de con
densatoren C2 zelf — wat bij meerdere
bereiken duur is (veel precisie-condensatoren) èn veel ruimte vergt — maar
door omschakelbare weerstanden kan ge
schieden. Men krijgt dan de schakeling
als fig. 4.
Om nu niet al te grote verschillen, dus
een betere nauwkeurigheid te krijgen,
kan men het beste een tweetal omscha
kelbare condensatoren blijven toepassen.
Met een variabele weerstand van 20—
1000 O en C2 b.v. 10.000 pF krijgt men
het meetbereik 20—1000 pF (Sa stand
1). Dat wil dus zeggen een lineaire
schaalverdeling, waarbij elke weerstandswaarde van de regelweerstand R2
overeenkomt met eenzelfde aantal pF.
Dit betekent dus, dat men deze schaal-

HKi—II
Cl
c,

—IIC,
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Fig. 3a

C«

3-

Fig. 3b

verdeling met behulp van gelijkstroom
kan ijken in pF! Voor een aantal om
schakelbare, nauwkeurige weerstanden
en een tweetal condensatoren, resp.
10.000 pF en 0,1 /*F, krijgt men de op
pag. 47 aangegeven meetbereiken.

Voor vele doeleinden is deze methode uit
stekend geschikt. Er komt echter nog al
wat kijken om bij een dergelijke meetbrug de nauwkeurigheid voor kleine con
densatoren voldoende groot te maken.
In fig. 5 is de volledige schakeling van
de „Kapavi” meetbrug getekend, met de
toegepaste afschermingen. Men lette op
de verbindingen van de afschermingen,
die zo zijn verbonden, dat hun capaciteit
over de diagonalen van de brug ligt,
waardoor hun invloed is uitgeschakcld.
De aan de condensatoren parallel lig
gende capaciteit van de afscherming
t.o.v. aarde, kan in de waarden van die
condensatoren verdisconteerd worden,
maar doet al weinig kwaad, omdat de
capaciteit van deze condensatoren groot
is t.o.v. de bedoelde parasitaire capa
citeit.
Een andere eenvoudige schakeling is ge
geven in fig. 6. Deze wat ouderwetse
„meetbrug” vereist weinig materiaal, en

i

Stand Sa
10.000 n
1
1.000 ft
2
1.000 ft
3
100 ft
4
10 ft
5
C2
Stand Sb
0.01 ,,F
1 en 2
0.1 ,,F
3, 4 en 5
R2 = 1000 O draad gcw. lineair
Sa en b op één as
geeft toch heel aardige resultaten. Een
bezwaar is wel, dat men er liefst een
capaciteits-lineaire variabele condensa
tor (dus met half-cirkelvormige draai
bare platen) voor dient te gebruiken.
Dan immers geeft een verdraaiing van
den condensator over een bepaalde hoek
steeds dezelfde capaciteitstoename, en
dit is in verband met de ijking natuurlijk
van groot gemak. Evenals bij de „Kapavi”
MEETBEREIIC
20—1000 pF
200—10.000 pF
2.000 pF—0,1 ;<F
20.000 pF—1 /<F
0.2 ,tF—10 ,,F

C2

10.000 pF
idem
0.1 fiF
0.1 /iF
0.1 „F

000 J

l QQ

Fig. 5. Volledig schema „KAPAVI”
meetbrug. z = zoemer
De afscherming van de weerstanden met de
keuzescliakelaar is verbonden aan het gemeen
schappelijk punt van de weerstanden. De af
scherming van de leiding en van de transfor
mator, met de reclitertrafoleiding. Beide af
schermingen hebben dus in het gemeenschap
pelijk punt van de weerstanden geen contact
met elkaar.
wordt dc benodigde wisselspanning voor
de brugmeting opgewekt door een zoe
mer, (een electrische bel zonder klepel
en ijzeren anker is hiervoor uitstekend
geschikt) in combinatie met een trans
formator. Het toestelletje is dus geheel
onafhankelijk van het lichtnet.
Voor de instelling van het brugevenwicht
kan weer een hoogohmige hoofdtelefoon
gebruikt worden. Bij het meten van
kleine condensatoren (hoge impedantie
dus) wordt het echter moeilijker een
scherp minimum te bepalen. Het is om
deze reden, dat men in latere jaren naar
middelen heeft gezocht om de nul-instelling met behulp van radiobuizen te ver
beteren. Dit is b.v. mogelijk door tussen
schakeling van een versterker, die even
tueel door toepassing van filtérs uitslui
tend de grondfrequentie versterkt (Elec
tronics Sept. ’38). Een eenvoudige scha
keling is de in RB 1-1941 gepubliceerde
meetbrug MB-61, waarin een afstemoog
type EM1 als hoogohmige indicator.
Evenals bij de „Philoscoop” is ook hier
de roosterweerstand van de indicator op
zettelijk weggelaten om de ingangsimpedantie van het oog zo hoog te maken
als maar enigszins mogelijk is.
Een moderne uitvoering — met een extra
buis EF40 als versterker — is op blz. 43
R1
10.000 Ohm
1.000 Ohm
1.000 Ohm
100 Ohm
10 Ohm

SCHAAL R2
X 1
X 10
X 100
X 1000
X 10000
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daaruit dus direct concluderen of de te
meten condensator geschikt is voor h-f
doeleinden.
Het schema van een reeds jaren in ge
bruik zijnd kastje geeft fig. 7. Het is
hiermee tevens mogelijk zelfinducties te
meten of te vergelijken. Met schakelaar
S wordt dan de inwendig gemonteerde
spoel afgeschakeld.
De gang van zaken voor het meten van
condensatoren is als volgt: De afstemcondensator Cv wordt op max. capaciteit
ingesteld. De meetzender (op maximale
output) wordt verbonden met klem HF
en de frequentie zo geregeld, dat reso
nantie wordt afgelezen door de buisvoltmeter. De te meten condensator wordt
verbonden tussen de klemmen Cx-Lx,
zodat de afstemcond. verkleind moet
worden om weer resonantie te krijgen.
Het verschil tussen de maximale capaci
teit en de nieuwe waarde is de gevraagde
capaciteit. Het is ook hier een groot ge
mak, over een capaciteitslineaire con
densator te kunnen beschikken. In het
beschreven toestelletje zit een (oude)
General Radio condensator type 247 G,
500 pF max. Elke 10 graden van de 100delige schaal komt overeen met 50 pF,
per graad dus 5 pF, zodat met weinig
moeite tot op 1 a 2 pF afgelezen kan
worden. Voor de meeste practische ge
vallen is y2°, dus 2,5 pF, al meer dan
nauwkeurig genoeg. Maximaal kan hier
mee op directe wijze hoogstens 450 pF
gemeten worden (de laatste 10 graden
is de capaciteitskromme niet meer line
air). Wil men grotere condensatoren
meten dan zit er niets anders op, dan een
bekende (vooraf gemeten) condensator
in serie te schakelen en de onbekende uit
te rekenen met het bekende formuletje:
Cl X C2
C totaal =
Cl + C2
Om hiervan af te komen heeft de schrij
ver vele jaren geleden eens geprobeerd
door een kunstgreep ’n aantal aanvul
lende meetbereiken te verkrijgen. Uit
gaande van het feit, dat een condensator
die over een halve spoel wordt aangeslo
ten slechts (y)2, dus y van zijn capaci
teit over de kring tot uiting brengt,
werd de experimentele schakeling opge
zet van fig. 8.
Helemaal onbruikbaar was dit niet, maar
ook geen volledig succes. Bij de meting
van grotere condensatoren, dus hoe ver
der naar onderen de te meten condensa
tor werd aangesloten, des te geringer
werd de h.f. spanning over de kring, maar

Fig. 6

2 en 5 ’51 gepubliceerd. Het is moge
lijk, dat het weglaten van de 2 x 4,7 MQ
roosterweerstanden ook in dat apparaat
de scherpte nog wat kan opvoeren.
BETERE MEETWIJZE
Alle hierboven besproken methoden heb
ben twee nadelen: de meting van de
condensator geschiedt niet met h.f. wis
selspanning, waarmee de condensator in
z’n practische schakeling toch meestal te
maken heeft, en de meting van kleine
condensatoren geschiedt zeer onnauw
keurig. Ook al brengt men met behulp
van trimmers de nulcapaciteit van de
brugtakken op 50 resp. 10. pF dan blijft
deze instelling niet voldoende constant.
Wat dit betreft is de afregeling op 50 pF
nog te prefereren.
De goede oplossing is opname van de te
meten condensator geschikt is voor h.f.
welke d.m. een h.f. generator wordt
aangestoten en waarvan de resonantie
wordt vastgesteld met een zo verliesvrij
mogelijk geconstrueerde buisvoltmeter.
Al met al een hele installatie zult U
zeggen. Toch valt dit in de practijk wel
wat mee. Als h.f. bron kan de meetzen
der, die menigeen toch al heeft, dienst
doen. Een goede buisvoltmeter is al zeld
zamer, maar vergt toch niet veel mate
riaal en behoeft niet geijkt te zijn. Met
dezelfde BVM kunt U eindelijk ook eens
condensatoren op afdoende wijze op lek
onderzoeken.
Het voordeel van de BVM is ook, dat bij
slechtere condensatoren, welke dus niet
verliesvrij zijn, een geringere aanwijzing
van de BVM wordt verkregen. Men kan
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Cv = General Radio type 247 G
Capacitcilslineair 500 pF max.
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bovendien werd de maximale Cx op
elk bereik niet gehaald. Het schijnbare
„spoeleffect” (zie tabel) was steeds klei
ner dan het berekende, waarschijnlijk
door onvoldoende koppeling tussen de
spoeldelen, hoewel toch een compacte
ijzerkern (Draloperm Wurfelspoel) ge
bruikt werd.
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Fig. 8

Spochvindingcn
I
II
III
IV
V
VI

126
89
72,7
63
39,8
9

Cp
750 pF
500 pF
250 pF

nul
250 pF
750 pF

Aft.

Effect

Mectbcrcik Cx

top
0,707
0,577
0.5
0,316
1/14

1
1/2
1/3
1/4
1/10
1/196

0—500 pF
500—1600
1500—3150
3000—5200
5000—10500
10.000—120000
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Eenvoudige

CAPACITEITSMETER
van 10-10.000 pF
'k'k'k'k'k'k'k'k'k

Een voor de practijk geschikte capaciteitsmeter moet voldoen aan de volgende
voorwaarden:
1) De meting moet met-h.f. wisselspanning
geschieden.
2) Behoorlijke nauwkeurigheid, ook voor
kleine capaciteiten.
3) Groot meetbereik.
4) Eenvoudige constructie, met zo weinig
mogelijk onderdelen.
Om aan de laatste wens naar ’n een
voudiger constructie tegemoet te komen,
kan men met voordeel gebruik maken
van een rooster-dip oscillator (zie ook
RB 7-1951 blz. 211). Deze verenigt dan
h.f. oscillator èn buisvoltmeter in één.
De indicatie kan zowel met een afstemoog, als met een gevoelig mA-metertje
in serie met de roostcrlekweerstand ge
schieden. Het laatste heeft dan weer het
voordeel, dat ook nog iets over de ver
liesvrijheid van de te meten condensator
wordt gezegd.
De meting geschiedt door aan de op een
vaste frequentie ingestelde rooster-diposciUator een tweede kring te koppelen,
met een variabele condensator, welke op
maximale capaciteit juist de bedoelde
frequentie haalt. Door middel van trim
mers of regelbare zelfinductie is dit af te
regelen. Bij het parallelschakelen van
een onbekende condensator moet de varia
bele weer verkleind worden, evenals bij
fig. 7 (blz. 48) en de grootte van de cond.

is weer af te lezen uit ’t verschil tussen
beide standen. De gehele schakeling van
het meetapparaatje is gegeven in het
schema. Reeds een enkele blik hier op het
schema is voldoende om aan te tonen,
dat het totaal aantal onderdelen zo ge
ring is, dat het ook voor een amateur
nog betaalbaar is.
De originele publicatie komt uit QST,
April '52, door S. A. Sullivan, W6WXU.
Het is wel merkwaardig, dat, voor zover
ons bekend, niemand eerder op het idee
is gekomen de te meten C parallel te
schakelen aan een in serie met de kring
opgenomen condensator. Door dit een
voudige trucje is aan onze wens onder
punt 3
een groot meetbereik
voldaan, terwijl toch de meting van
kleine condensatoren niet in verdrukking
komt. In één meetbereik kan men nu
meten van ca. 0,5 pF tot 10.000 pF, het
geen voor verreweg de meeste voorko
mende gevallen ruim voldoende is.
Op de aangegeven wijze kan de voeding
van de buis DL92 rechtstreeks uit het
lichtnet geschieden; een Muvolett uitgangstrafo (7000 : 3) levert de juiste
glocispanning van 2,8 V bij aansluiting
op 127 V. Een instelbare draadgewonden
Vitrohm weerstand, type HFA, dient als
voorschakelweerstand bij aansluiting op
220 V. (N.B. Weerstand instellen zonder
buis, daarna de DL92 inbrengen en R2
bijregelen tot opnieuw 127 V aan de

C 1.
C 2-5.
C 3.

402N

n

c,crT]

C 3a

<r

R7

f

C 4
C 6.
C 7.

R 1

2?0VO R 2

T

I

490 pF var.
330 pF ker.
250 pF trimmer
470 pF ker.
30 pF trimmer
47 pF ker.
1000 pF koker
33 k£>
1 kfJ var.
(Vitrohm HFA)
Muvolett uitg.trafo
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primaire van de Muvolett trafo gemeten
wordt).
Het gebruik van een batterijbuis heeft
het voordeel, dat het instrumentje on
middellijk voor gebruik gereed is zonder
opwarmtijd. Indien men, ’t schema vol
gend, de oscillator op geen enkel punt
aan het chassis verbindt, is er geen en
kel gevaar bij deze montage. De meting
zelve geschiedt immers langs inductieve
weg. Ten overvloede kan men het kastje
zelf of althans de gemeenschappelijke
verbinding van meetklem, meetcondensator Ci enz., aan aarde verbinden.
De frequentie waarop men de meting
uitvoert is vrij onverschillig, slechts moet
men niet te hoog gaan om een goede
stabiliteit te behouden. Gemakshalve is
gebruik gemaakt van twee 402-N spoe
len, waarvan de bussen verwijderd zijn.
Bij afregeling van de oscillatorkring
komt de kern van de desbetreffende spoel
in aanmerking. Tevens wordt C3 inge
steld met ingedraaide Cj.
Aansluiting van de meter (een 2 mA
instrument is nog goed afleesbaar, doch
een 0,5 mA voldoet het best) geschiedt
op een in de achterwand aangebrachte
contactstrip. Men zij er op bedacht dat
op de verbindingen naar en de klemmen
van de meter de volle netspanning komt
te staan, degelijke isolatie t.o.v. aarde is
dus noodzakelijk. Eventueel kan onder
gebruikmaking van twee Uniframedelen
UF 002 de meter worden ingebouwd.
Nadat men de montage heeft beëindigd
en bij aansluiting van de netspanning de
meter een stroom aanwijst, probere men
eerst, met kortgesloten Cx klemmen, of
ergens resonantie te vinden is bij draaiing
aan Ci. De kortsluiting van de klemmen
wordt dan opgeheven, condensator Ci op
maximum gezet, C.i in de middenstand
en de kern van de tweede 402-N spoel
zodanig afgeregeld, dat weer resonantie
plaats heeft. Met opnieuw kortgesloten
meetklemmen gaat men nu Cj uitdraaien
en opnieuw resonantie opzoeken. Dit
punt zal ongeveer bij de min. stand van
Ci moeten liggen. Na verwijdering van
de kortsluiting is het toestelletje dan ge
reed om geijkt te worden; d.w.z. men ver
bindt een aantal bekende condensator-

tjes aan de klemmen en noteert het punt
op de schaal van Ci, waar resonantie
optreedt.
SLOTBESCIIOUWING
Het meten van condensatoren tot 10.000
pF is het meest voorkomend in de practijk. Grotere condensatoren kunnen vaak
zonder bezwaar tot 50 % groter of klei
ner zijn, zonder merkbare nadelen. Een
uitzondering vormen speciale filterschakelingen voor l.f. doeleinden, l.f. tegenkoppeling enz. De meting van deze gro
tere condensatoren kan heel geschikt
plaats vinden in serie met een wisselspanningsvoltmeter en het lichtnet.
Het op de juiste wijze meten van electrolytische condensatoren valt buiten ’t
bestek van dit artikel.
Opgemerkt zij nog, dat het apparaatje
hinderlijke storing kan veroorzaken in
het MG bereik van naburige ontvangers.
Volledige afscherming, door het chassis
doosvormig af te sluiten, is dus wel ge
wenst.
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EEN UNIVERSELE OSCILLOGRAAF
Door toepassing van gelijkstroomversterkers, uitgestelde zaagtand-oscillator en straalonderdrukking biedt dit uiterst doelmatige zclfbouwinstrument, dat in sommige op
zichten zelfs bestaande fabrieksconstructics overtreft, veel aantrekkelijke mogelijkheden.
Thans volgt de beschrijving van een uni
verseel toe te passen oscillograaf voor
experimenteertafel of werkplaats en ge
schikt om ook meer gecompliceerde electronische processen te bestuderen. De
constructie is gebaseerd op een Ameri
kaans systeem, beschreven in QST van
Februari 1948, dat in enkele opzichten
werd aangevuld en verbeterd.
TIJDBASIS EN SYNCHRONISATIE
De tijdbasis vormt wel één van de be
langrijkste onderdelen, die aan het appa
raat zo’n universeel karakter verlenen.
Een doodgewone gastriode-zaagtand-oscillator met een 884 of EC50) wordt ge
flankeerd door een dubbeltriode 6SN7 (of
ECC40), die de oscillaties tijdelijk kan
onderbreken en zorg draagt voor een vol
komen frequentie-onafhankelijke over
dracht naar de horizontale versterker.
Het frequentiebereik is grof instelbaar
van 2 tot 25.000 Hz in negen stappen,
met fijnregeling door een hoog-ohmige
potentiometer in de anodekring.
Het rooster van de oscillatorbuis staat
op een constante negatieve spanning

aangesloten, ongeveer —7 V, waardoor
de buis bij een betrekkelijk lage anodespanning ioniseert. Via de weerstanden
R33 en R34 (zie schema) laden de con
densatoren zich op, totdat de critische
anodespanning is bereikt. Dit is bij de
884 ongeveer 60 V, de buis slaat dan
door, ontlaadt de condensator en het spel
begint opnieuw, wat zich herhaalt in een
frequentie, die afhankelijk is van de
grootte van de condensator en de weer
standen Rn 3 en R34. De zaagtandspanning die op deze wijze ontstaat, wordt
door de als kathodevolger geschakelde
triodehelft van de 6SN7 via een hoogohmige spanningsdeler in de kathode
naar de horizontale versterker gebracht,
die de spanning versterkt tot de gewens
te grootte. Voor de spanningscorrectie
van de hoogste zaagtandfrequenties, is
de spanningsdeler gedeeltelijk overbrugd
met de trimmer C20. De instelling van
deze condensator geschiedt het beste
met behulp van een tweede oscillograaf,
waarmee de zaagtandspanning bij de
hoge frequenties tot eenzelfde amplitude
als bij de lage frequenties wordt gere-

De KSO is ondergebracht in een
zwart gckristallakte kast van 2
mm staalplaat, in de afmetingen
20 X 29 X 43 cm. Totaal gewicht
25 kg. Bijzonderheid is ook do
ogenblikkelijk reagerende ,,positioning conlrol”.

onder de afgeRechts
de
schermde DG 9-1
sluurtrappcn; links het voedingsgedeelte.

geld. Tevens wordt vanuit de kathodevolger de terugloop van de electronenbundel geblokkeerd, door de zaagtandspanning via een condensator van 1000
pP op het rooster van de kathodestraalbuis te brengen. De andere helft van de

6SN7 zorgt, zoals reeds gezegd, voor
tijdelijke onderdrukking van de zaagtandoscillaties. Dit is van groot belang
bij het bestuderen van rechthoekige
spanningen, waarbij de intermitterende
werking het veroorlooft snelle verschijn-

SCHEMASLEUTEL
WEERSTANDEN
50 kOhm
R 1-29-32-35 ...............
1 MOhm
R 2-18-26-2S-33-55.......
1 MOhm
R 3-14 pot.meter lin.
5 kOhm
R 4-15 ...........................
R 5-16 pot.meter lin. 25 kOhm
R 6-17 ........................... 500 kOhm
R 7-12-19-24 ...............
1 kOhm
R 8-13-20-25 ............... 100 kOhm
R 9-10-21-22 ............... 400 kOhm
R 11-23-44-45..................200 kOhm
R 27-62 pot.meter lin. 200 kOhm
R 30 ............................... 400 Olim
R 31 ............................... 40 kOhm
R 34 pot. meter lin.
5 MOhm
R 36 ............................... 1.5 MOhm
R 37 ...............................
5 MOhm
R 38-39...........................
2 MOhm
R 40-41........................... 500 kOhm 2 W
R 42 ............................... 10 kOIim 10 W
R 43 ............................... 10 kOhm
R 46-47-48-49...............
3 MOhm
R 50-54 pot.meter lin. 250 kOhm

100 kOIim
150 kOhm

R 51
R 53

CONDENSATOREN
C
C
C
C

1-4-25-28-29-30-31
2-3-5-6 ..................
7
8-9-26-27-32-33-3435-36-37
C 10
C 11
C 12
C 13.
C 14
C 15
C 16
C 17
C 18
C 19
C 20.....
C 21-24
C 22-23

0.25 «iF koker
2500 i>F koker
50 pF mica
0.1 «F koker
150 pF mica
150 pF mica
1000 pF mica
3000 pF mica
10.000 pF koker
20.000 pF koker
50.000 pF koker
0.1 «F koker
0.25 /<F koker
1 fiF koker
50 pF trimmer
32 ftF elco
4 F koker

N 1 = neonlampje zonder ingebomvde weerstand.
N 2 = VR 105
N 3 = 150 A.
,tfR$lE0>£«LQei»OU£[£.
jUKMgguaiiü
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VERT
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SPANNINGSKROMME
OVER N,
i
brandperiodo
p == synchronisatie impuls

De versterkers worden in
afwijking van het prlncipeschema op de middelste
klemmen aangesloten
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selen zichtbaar te maken bij een lage
herhalingsfrequentie. Hiertoe wordt op
de kathode van de als diode geschakelde
triode met een schakelaar een lagere
positieve voorspanning geplaatst. Bij het
' laden van de zaagtandcondensatoren be
reikt de spanning dan een waarde, waar
bij de diode stroom gaat trekken, de
kritische anodespanning wordt dan niet
bereikt en doorslaan van de gastriode
dus verhinderd.
Wanneer echter een synclironisatiesignaal op het rooster komt, dat de nega
tieve voorspanning tijdelijk vermindert,
ontlaadt de buis de condensator. Er
wordt dus één zaagtnndperiodc op synchronisatiebevel uitgevoerd. Voor syn
chronisatie is een drie-standen-schakelaar aangebracht (uit- en inwendige
synchronisatie en één voor 50 Hz). Voor
de laatste is weer een vernuftig en simpel
schakelingetje toegepast: de 50 Hz span
ning wordt vanaf de trafowikkeling via
een weerstand over een neonlampje ge
leid (zonder voorschakelweerstand), dat
dus in het rhythme van de frequentie
aan- en uitgaat. Hierdoor ontstaat met
het filtertje — een differentieernetwerk
— op het rooster van de gastriode een
impulsvormigc spanning, die beter ge
schikt is voor synchronisatie dan sinus
vormige synchronisatie-signalcn, waarbij
dikwijls distorsie van het beeld ontstaat
wanneer harmonischcn van de netfre-

Degelijke, niettemin vrij eenvoudige opbouw.
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quenties over het scherm wandelen.
Tevens is aan de kathode van de gas
triode een aftakking gemaakt, waarvan
een synchronisatie-puls is af te nemen
voor de gelijkloop van trillingen die aan
de oscillograaf worden toegevoerd, en
die met de zaagtandgolf via een schake
laar naar de frontplaat-klemmen is uit
gevoerd. Hierdoor is het mogelijk zowel
de horizontale als verticale versterker
naar eigen inzicht te gebruiken.
HORIZONTALE EN VERTICALE
VERSTERKERS
Beide versterkers zijn gelijkvormig uit
gevoerd met als ingang een kathodevolger. Zowel voor gelijk- als voor wis
selspanning is een aansluiting op de
voorzijde van de oscillograaf aange
bracht. Terwijl de uitgangen der horizon
tale en verticale versterkers via het
achterpaneel naar de KSB capaciteitsarm uitgevoerd moeten worden, d.w.z.
twee harde koperdraden onderling op
3 cm afstand gehouden door stripjes uit
bakeliet. Tevens is voor wisselspanning
een scheidingscondensator voor gelijk
stroom tussen geschakeld. In de verticale
versterker is een uitschakelbare verzwakker opgenomen van 20 : 1, die te
hoge ingangsspanningen tot een handel
bare grootte verkleint. Het signaal komt
vanuit de kathode van de kathodevolger
op het stuurrooster van de gelijkstroomversterker. De potentiometer in de ka
thode regelt niet de versterking van de
gelijkstroomversterker, maar dient voor
de instelling van de anodestroom (span
ning) van de 6J7. De twee penthoden
6J7 staan in balans en met de weerstan
den R2i, R22 en R^.i, resp. R0, R!0 en
R11. wordt de fasedraaiing zo ingesteld,
dat de versterking van de tweede 6J7
juist één is. De spanningsdeler R21 en
Ro3 (resp. R9 en Rn) is zo gekozen, dat
bij de regeling van R5 (Ri«) op het
aardpotentiaalpunt in het midden van de
potentiometer de anodespanning op beide
anoden 170 V bedraagt. De afbuigplaten
van de kathodestraalbuis hebben dan
eenzelfde lading, waardoor de electronenbundel in het midden van het scherm
blijft.
De kathode-impedantie van 6J7's is
groot, zodat een sterke stroomtegenkoppeling hierover optreedt. Door parallel
schakeling van kleine condensatoren over
de kathodeweerstanden, Rt-Ri2, R10, R24
wordt een gunstige frequentiekarakteristiek verkregen van nul tot 100 kHz
voor sinusvormige spanningen. De waar
den van de condensatoren C2-3, C5-0 zijn
tamelijk kritisch en kunnen het beste
experimenteel bepaald worden door een
blokjesspanning aan de versterker toe
te voeren, waarbij de vervorming direct
op het scherm kan bekeken worden.
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De oscillograaf is ontworpen voor laagfrequent werk, zodat de versterking bg
hogere frequenties niet noodzakelijk is.
Aangezien in de versterkers geen koppelcondensatoren aanwezig zijn, is de
frequentieband van nul( gelijkstroom)
tot ongeveer 100 kHz nagenoeg vlak. Nu
is het een onprettige eigenschap van gelijkstroomversterkers dat de voedingspanningen zeer constant moeten zijn,
reden waarom in de schakeling een
stabilisatorbuis VR105 is aangebracht
voor de stroomleverantie aan de schermroosters. De gevoeligheid van de oscillograaf, uitgevoerd met DG9-4, is ongeveer
60 mV per mm beeldhoogte. Met de
DG7-1 of DG7-2 is de gevoeligheid een
factor twee groter of 30 mV/mm.
KSB EN VOEDING SGEDEELTE
Als kathodestraalbuis kan een DG7-1,
DG9-4 of VCR97 worden gebruikt. Voor
de laatste wordt R53 weggelaten. Be
halve dat de roosteraansluiting via een
pot-meter of condensator naar buiten
wordt gevoerd voor straalonderdrukking,
is de schakeling normaal. Het afscher
men van signaalleidingen is vanwege de
capaciteit overboord gezet, de input
systemen zijn dan waar nodig met extra
strooicapaciteitjes van 0,5 pF te over
bruggen. Een trafo met een extra 350 V
wikkeling in serie met de normale 350 V
wikkeling, geeft na gelijkrichting een
spanning van —900 V t.o.v. het chassis.
Deze levert via een spanningsdeler de
benodigde electrodenspanning en over
een kleine neonstabilisatiebuis de vereis
te 150 V negatieve spanning voor de
versterkers.

Bij de aanschaffing van de voedingstrafo
dient er op te worden gelet, dat voor de
gastriode 884, de gelijkrichterbuis 1876
en de kathodestraalbuis DG7-1 geschei
den gloeistroomwikkelingen noodzakelijk
zijn. De anodestroom van de AZ1 is on
geveer 32 mA bij -{- 340 V en die van de
1876 ongeveer 5 mA bij — 900 V t.o.v.
het chassis. Bij de constructie dient er
rekening mee gehouden te worden de
kathodestraalbuis zoveel mogelijk af te
schermen van storende magnetische vel
den, zoals afkomstig van voedingstrafo's.
Hiertoe plaatst men om de buis een bus
van dik ijzer of mu-metaal en ook door
de voedingstrafo zoveel mogelijk achter
de buis te plaatsen, vermindert men de
hinderlijke beïnvloeding.
Uit de foto’s is duidelijk de opstelling te
zien, die de oscillograaf in twee gedeelten
splitst. Aan de voorzijde de kathodestraal- en versterkerbuizen, aan de ach
terzijde, waar de voet van de beeldbuis
doorheen komt, is plaats gemaakt voor
de voedingsapparatuur, die met afvlakcondensatoren, trafo’s en buizen een niet
te onderschatten ruimte inneemt. Aan
de achterzijde zijn tevens de verschillen
de aansluitingen gemaakt van de deflectieplaten met en zonder condensatoringang, waardoor de ingebouwde verster
kers eventueel voor andere doeleinden
beschikbaar zijn en ook de mogelijkheid
aanwezig is om signalen direct op de
deflectieplaten te brengen. Eveneens is
het rooster van de kathodestraalbuis aan
de achterzijde uitgevoerd om bij bijzon
dere metingen roosterblokkering of mo
dulatie toe te passen.
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KATHODESTRAAL-OSCILLOSCOOP
• EEN STANDAARD VOOEDINGSTRANSFORMATOR DOET AL HET WERK
9 ALLE SOORTEN RUIZEN ZIJN BRUIKBAAR

DE VOEDING
We gebruiken in dit apparaat twee enkelfasige gelijkrichters. Voor de gasgevulde buis, zowel als voor de verster
kers wordt éénmaal 270 Volt (of hoger)
gelijkgericht. Daar het totaal stroom
verbruik van dit deel van het apparaat
minimaal kan zijn, gebruikten we als
gelijkrichter V10 een oude A415, maar
vanzelfsprekend is iedere buis hiervoor
goed. Het rooster wordt eenvoudig met
de anode verbonden. Ook ,.échte" gelijkrichtbuizen kunnen gebruikt worden,
maar die kunnen we beter bewaren voor
functies waarbij ze meer te „trekken”
krijgen.
De totale voorhanden zijnde hoge wissel
spanning wordt door een andere buis
gelijkgericht (ook enkelfasige) voor de
voeding van de KSB. Voor V9 in het
schema gebruikten we met succes een
half versleten A415. Overigens kunnen
we van deze buis hetzelfde zeggen als
van Vio.
Hoe voorzien we echter V0 van gloeistroom ? De gioeispanningswikkeling, die
voor Vio dient, kan nergens anders meer
voor gebruikt worden, omdat er ongeveer
300 Volt spanning op staat. Daar we zo
dadelijk nog een afzonderlijke gloeispan-

ning nodig hebben voor de gastriode,
voor de versterkers nog een en een derde
voor de KSB, maken we die gloeispanningen door zelf voor dit doel een trafo
te wikkelen. Dit is een werkje, waar veel
amateurs tegenop zien. In het onder
havige geval kan echter een kind de
was doen.
Bijna iedereen heeft wel een oude smoorspoel of een flinke uitgangstrafo die
doorgebrand is of zo maar een stel losse
kernblikjes. Welnu, iedere kern, die on
geveer 2 x 2 cm of 4 cm = in doorsnee
is, kan voor ons doel gebruikt worden.
De primaire wikkeling moet aangepast
worden aan de nog voorhanden zijnde
gloeistroomwikkeling op de voedingstrafo. De secundaire wikkelingen worden
aangepast aan de te gebruiken buizen.
De bewikkelbare lengte mag echter niet
minder dan 6 cm zijn.
De wikkelgegevens voor diverse gloeispanningen worden hierbij op een apart
staatje aangegeven. En, wat belangrijker is: over het hele wikkelproces kun
nen we nauwelijks een uur doen. Het
aantal windingen is gering, daar zowel
de primaire als de secundairen allen voor
lage spanningen zijn.
Wel moet er de nadruk op worden ge
legd, dat de wikkelingen allemaal goed
worden geïsoleerd. Dit kunnen we goed
koop en goed doen, door iedere wikkeling
(en ook de kern) af te dekken met
papier en met een stukje plastic, zoals
het misschien nog bij U thuis ligt, van
een oud tafelzeiltje, kinderschortje of
regenjas.
Voor condensator Cu nemen we een
olie-type van 2 «F (dump-goed). In elk
geval moet deze condensator een werk
spanning van 1000 Volt hebben. Probeer
het niet met een gewone blokcondensator, want die slaat onherroepelijk door.
Twee blokken van 4 uF in serie kan wel,
maar probeer ze eerst op lekstroom.
5 sec. tussen iedere ontlading, gemeten
met een neonlampje in de bekende scha
keling van een meetbrug, is niet te veel
gevraagd.
Verticale en horizontale versterkers krggen beiden een apart afgevlakte voe-

DE KSO WERKT De tekening van het beeld
is niet fijn, omdat de „licht-kraan" wat ver
open moest voor deze opname.
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ding, zodat we in het gehele apparaat
twee elco’s, beiden 2X8 //F (of hoger)
toepassen.
WIKKELGEGEVENS VOOR T2 VOOR
4 cm= KERNEN
PRIMAIR
Aantal windingen

4 V

6.3 V

5°

78

Draad doorsnede in mm!

1,2

j

1,2

SECUNDAIR

4 V : 6.3 V 12.6 V

■

Aantal windingen
j

£

Voor balansversterkers

•§■3 H
Voor
•ö 2 c , gastriode

.'
:
I

•ë

Voor KSBgloeidraad

86
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1.3

1.0

0.8

0.5

0.4

0.4

172
0.8

Bij kernen met grotere doorsnede worden de
wikkelingen verminderd volgens de formule:
4
X aantal windingen
kernopp. in cm2

i

DE KATHODESTRAALBUIS
Doordat de gloeidraadvoeding ons nu
geen parten meer kan spelen, zijn ver
schillende huistypen bruikbaar, zoals de
DG7-3 t/m DG7-6 of de met 4 Volt gloeispanning werkende DG7-1 en DG9’s,
alsmede andere buizen, die geen hogere
spanningen dan 1000 V vergen. Hogere
spanningen zijn weliswaar te verkrijgen
door nóg een trafo in te schakelen, maar
dan vervallen we in aparte, speciale gelijkrichtbuizen, omdat anders de bakelie
ten hulzen van onze „oudjes” doorslaan.
R.2G--J7 parallel is de voordeligste metho
de voor negatieve roosterspanningsvoorziening voor de KSB.
Het koppelelement R2r. en Ci2 dient o.a.
voor latere experimenten met straalonderdrukking. Hiertoe is aansluiting IX
aangebracht.
In het apparaat, zoals het feitelijk ge-

BIJ DE FOTO’S:
Foto 1. De onderwand is afgenomen
ten bewijze, dat alles er (precies) in kan
(gebruik hier geen grote weerstanden).
F o t o 2. De complete voeding. De A415’s
zijn nog juist te zien. Geheel links twee
parallel-geschakelde sinoorspoel-wcerstanden.
Foto 3. Versterkers en gastriode. Drie
van de topaansluitingen bevinden zich in
de onderbouw van het chassis.
F o t o 4. De geopende achterzijde. Onder
het KSB-deel is de liggende condensator
voor de hoogspanning te zien. Rechts ge
heel onder: de zelfge wikkelde trafo. Links
boven: de lichtnet-aansluiting.
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bouwd is, zijn nog twee schakelaars aan
gebracht, waardoor de dcflectieplaten
ook van de versterkers gescheiden kun
nen worden. Zij zijn echter niet in het
schema getekend. In directe aansluiting
op deze dcflectieplaten is voorzien door
de bussen V en VII resp. VI en VIII. Als
de dcflectieplaten op de versterkers zijn
aangesloten kan ook de versterkte span
ning van deze bussen worden afgenomen.
In liet model werd als KSB de DG7-3
gebruikt.
DE VERSTERKERS
De verticaal- en liorizontaal-versterkers,
gevormd door Vi en V2, resp. V3 en V.t,
geven ieder symmetrische outputspanning af aan de deflectieplaten van de
KSB. De hiervoor vereiste fase-omkering
komt tot stand, doordat beide buizen met
elkaar zijn gekoppeld over de gemeen
schappelijke kathodeweerstand. Een sig
naal op het stuurrooster van Vi veroor
zaakt een wisselspanning in dezelfde faze
over R(. Hierdoor wordt V2 gestuurd en
aangezien laatstgenoemde buis als geaard-roosterversterker werkt, heeft zijn
anode-wisselspanning tegengestelde fase
t.o.v. die van Vj. Doordat de anode- en
schermroosterwissclstromen van Vx en
V2 elkaar in de kathodeweerstand
tegenwerken, is de stuurspanning van
V2 altijd kleiner dan die van Vi. Voor
het verkrijgen van symmetrische outputspanningen moet dus V2 een grotere ver
sterking bezitten dan Vi. Dit wordt be
reikt door de anodeweerstand (R7) van
V2 groter waarde te geven dan Rc.
De schermroosters worden gevoed door
een spanningsdeler (R0-Rr.. resp. R1.0Ri3). Tevens worden ze ontkoppeld door
C* en C0.
Voor Vi tot en met V^ gebruikten we
vier Duitse penthoden NF2. Daar deze
12,6 Volt gloeispanning vragen, moest de
wikkeling F2 hiernaar bemeten worden.
In plaats van deze penthoden zijn echter
ook AF3, AF7, EF6, EF9, 6K7, 6J7 en
vele andere buizen bruikbaar. Vanzelf
sprekend ook „single-ended" typen zoals
EF22, 6SJ7 enz.
Wanneer we andere buizen wensen te
gebruiken dan de hier gebezigde NF2,
dan zullen de verschillende weerstanden
in de versterkerschakeling in dezelfde
waarde kunnen worden aangehouden als
aangegeven in de schcmasleutel. Alleen
wanneer wij buizen zouden willen ge
bruiken als EF50 e.d., die grotere anodestroom trekken, zullen deze weerstanden
anders moeten zijn.
Wanneer ’.t apparaat klaar is en werkt,
doch de uitwijkingen niet symmetrisch
zijn, wat spoedig blijkt, doordat we brj
draaien aan potmeter Ri? bemerken, dat
de tijdbasislijn aan de ene kant eerder
het eind van het KSBrScherm bereikt dan

aan de andere zijde — kunnen we wat
experimenteren met de kathodeweerstand. Daartoe nemen we R12 even weg
en sluiten tussen kathode en aarde resp.
de middelste en een van de zijaansluitingen van een pot.meter van ongeveer
10.000 Ohm aan en draaien daaraan net
zo lang, tot we voor alle zaagtand-frequenties de juiste balansinstelling gevon-

o

HET ,.CASCO"
den hebben. Zonder de pot.meter van
stand te veranderen nemen we deze los
en meten de weerstand waarop deze
staat ingesteld op de meetbrug. De
meest nabijkomende waarde kiezen we
dan als kathodeweerstand voor onze
buizen. *)
Om wisselspanningen zichtbaar te maken,
die een beetje onhandelbaar groot zijn,
schakelen we in de verticale versterker
met schakelaar Si de spanningsdeler
R1 - 2 in, waardoor een behoorlijke ver
zwakking ontstaat, die het mogelijk
maakt de sterkte van het signaal met
R3 wat beter te regelen.
DE TIJDBASIS EN
SYNCHRONISATIE
EC50 of 884 komen als gastriode in aan
merking. We experimenteerden met suc
ces ook met de 2050, een Amerikaanse
gastetrode voor gelijkrichtdoeleinden.
Deze buis is aanmerkelijk goedkoper te
krijgen en we laten het tweede rooster
het best onaangesloten. R3Ö, R31 en Cio
kunnen dan nog vervallen, de kathode
van deze buis en de tijdbasis-condensatoren komen dan allemaal direct aan
aarde.
Voor de synchronisatie namen we de
schakeling van een bekende universele
oscillograaf tot voorbeeld, met een kleine
wijziging in de schakelaar. In de boven
ste stand van S2 hebben we mogelijkheid
tot inwendige synchronisatie met het
toegevoerde signaal, waardoor we iedere
i) Het is veiliger om de waarde van een der
anodeweerstanden te variëren voor instelling
op symmetrie; variatie van de kathodeweer
stand beïnvloedt immers ook de negatieve
roosterspanning, dus de instelling van het
werkpunt van de buis.
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SCHEUASLEUTEJ.
C-l-2-3-7-8-10-11-17-18 0.1 «F papier
R 1-25-35.
R 2.
C 4-9.
0.1 a 0.5 /i F papier
R 3-17
C 5-6-29-30... 16+16 ,i F/450 V elco
R 4-12
. 0.02 /«F papier
R 5-7-9-13-14-16
C 12
R 6-15
C 13
0.5 /«F papier
R 8-28
C 14
2 /«F 1 kV
R 10-11
R 18-19-20-21...
werksp. (zie tekst)
R 22-30
..
C 15
0.05 /«F papier
R 23 ...
..
C 16
50 pF ker. of mica
R 24 ...
..
R 26 ...
..
C 19
50 /<F 25 V elcokoker
R
27
...
..
C 20
0.2 ,<F 10 % papier
R 29 ...
C 21
0.1 /«F 10 % papier
R 31 ...
..
R 32 ..v
..
C 22
. 0.05 /«F 10 % papier
R
33
...
..
C 23
. 0.015 /«F 10 % papier
R 34 ...
..
C 24
. 6000 pF 10 %
R 36 ...
..
zo moge
R 37 ...
..
C 25
. 3300 pF 10 %
lijk mica
R
38
...
..
of
ker.
C 26
. 1000 pF
R 39 ...
1
C 27
. 500 pF 10 %
T 2......
..
C 28
0.5 /«F papier (lekvrij)

i

golfvorm onbewegelijk vast zetten door
regeling van RJ0, nadat we eerst met R32
voor zoveel mogelijk gelijkloop hebben
gezorgd. In de middenstand van S2 syn
chroniseren we met de frequentie van
het lichtnet, waartoe de anode van Vc
via R2s met de hoge wisselspanning
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330 k/3 1 W
15 kO
1 MO pot.m. lin.
1 k/3
200 (220) k/3 1 W
80 (82) kO 1 W
1.5 MO
10 k/3
2.2 MO
500(470) kOl W
200 (220) k/3 potm., lin.
100 kO 1 W
50 (47) kO 1 W
500 (470) lc/3 pot.m., lin.
50 (47) k/3 pot.m., lin.
1.2 (1) M/3 1 W
2.2 M/3 pot.m. lin.
470 Q
220 k/3 1 W
2.2 k/3
68 k/3 1 W
1 M/3
kO 2 W
zie tekst

wordt verbonden. Voor Vö gebruikten we
een gewoon neon-signaallampje, waar
van we de sokkel met een ijzerzaagje of
vijltje rondom voorzichtig doorsneden, de
voorschakelweerstand verwijderden en
het geheel weer netjes aan elkaar sol
deerden. Het middencontact van de Edi-

A

son-fitting komt vast aan het chassis. In
de onderste stand is er mogelijkheid tot
uitwendige synchronisatie via aansluithus X en Cir..
Nog één opmerking over de zaagtancondensatoren C2o t/m C2S: meet ze
eerst door op lek, anders krijgen we
allerlei verdrietelijkheden met inconstante of weigerende tijdbasis.
EENMALIGE TIJDBASIS
Sluiten wc de schakelaar S5, dan komt
de diode Vs in werking. Door de spanningsdeler R35-R37 is deze zo ingcsteld,
dat zij reeds begint stroom te trekken
vóórdat de gastriode geleidend wordt.
De tijdbasiscondensator kan dus niet
worden ontladen, tenzij er een positieve
impuls op het rooster van V7 komt met
voldoende amplitude om de gastriode te
ioniseren. Er wordt dan een „eenmalige”
zaagtand opgewekt, waarna de tijdbasis
weer ophoudt totdat een volgende syncronisatieimpuls wordt toegevoerd.
Wie hieraan geen behoefte heeft, late Vo,
S5, R35 en R;!7 vervallen. Voor V8 kan
iedere diode, maar ook een triode ge
bruikt worden. We gebruikten het eikelbuisje 955, met doorverbonden anode
en rooster. Omdat de gloeidraadspanning
daarvan 6,3 Volt is, werd een weerstandje van 45 Ohm in serie met de gloeidraad
gezet, en het geheel op de 12,6 Volt gloeispanning aangesloten. We maakten het
ons zelf dus weer niet gemakkelijk. In
elk geval mag de gloeidraadvoeding voor
de diode slechts betrokken worden van
de wikkeling waarop de gloeidraden der
versterkers zijn aangesloten. Alle andere
zijn taboe, probeer het dus niet anders!
DE BOUW VAN IIET APPARAAT
We gebruikten hiervoor aluminium van
1 mm dikte. Wel wat dun, maar zéér
gemakkelijk te bewerken en aangezien
het geheel betrekkelijk compact en klein
uitvalt, toch stevig genoeg. En weer niet
duur!
Boor eerst alle gaten, voordat het onderJ1Q_
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UITSLAG VAN HET „ONDERSTUK”
met plaatsbepaling voor het „bovenstuk”
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CHASSISPLAN voor de versterkers
stuk gebogen wordt. Maak dit onderstuk
in de vereiste vorm met wat boutjes
vast en monteer eerst alle onderdelen op
het front, dus: bussen, schakelaars en
pot.meters. Maak daarna van binnen in
dit gedeelte de bedrading zoveel mogelijk
klaar, ook alle voorkomende weerstan
den en condensatoren. Die van 0,1 /<F
of groter worden zoveel mogelijk ver
ankerd. Houdt de hele bedrading zo vlak
mogelijk, om niet straks tot de ontdek
king te komen dat de buizen er niet meer
bij kunnen. Wanneer we — zoals hier
gedaan is — buizen met topaansluiting
gebruiken, zorg dan ook, dat deze toppen
geen sluiting met het chassis kunnen
maken als er een beetje te stevig op het
apparaat gedrukt zou worden. Sluiting
kan worden voorkomen door een strook
isolatiemateriaal tegen het middenvlak
van het aluminium te plakken. Wanneer
U dat doet, doe het dan met een lijmsoort
die taai blijft, anders laat het op de duur
los. Forticol is zeer geschikt.
Buig nu de chassis voor voeding en ver
sterkers. Die kunnen natuurlijk ook uit
één stuk gemaakt worden. Maar het is
wel gemakkelijk ze apart te hebben, als
er weer eens in het apparaat „gedoken”
moet worden. De doorvoeren naar het
KSB-gedeelte moeten van isolerende rin
gen voorzien zijn. De amateur die ze niet
heeft, kan ze gemakkelijk zelf maken:
boor de gaten flink ruim en maak in
kleine stukjes pertinax wat kleinere
gaten en zet deze stukjes pertinax met
twee boutjes boven het grotere gat in
het aluminium vast. Voordat de voeding
en de versterkers worden aangebracht,
zetten we het eigenlijke KSB-huis op de
onderbouw. Gebruik enige klemringen,
anders wordt het later noodzakelijk de
hele binnenbouw weer los te halen, omdat
dan de bovenverdieping te wankel zit.
Aluminium werkt immers altijd nog een
beetje na. Het versterkerchassis kreeg
zijn eigenaardige vorm, om ruimte te
laten voor de twee lange schakelaars.
We maakten op de bodem van het KSBhuis de lange platte condensator van 2
/*F vast door middel van een klemstrookje met twee boutjes. Op een andere plaats
weten we met zo’n lang onderdeel nau
welijks raad in dit ontwerp en bovendien
helpt het nog een beetje afschermen. De
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kern van de voedingstrafo moet geheel
parallel lopen met de KSB, anders krij
gen we „lichtnet-spoken” te zien.
De KSB-houder en het scherm van de
buis maakten we met een paar alumi
nium strookjes in de bovenbouw vast. De
stand van de buis bepaalt natuurlijk
welke deflectieplatcn de verticale en
welke de horizontale kunnen zijn. Ver
bindt ze voorlopig op goed geluk, als
alles klaar is en werkt, kunt U nog best
bij de voet van de KSB om ’n foute aan
sluiting om te wisselen. -’) De leidingen
van de deflectieplaten zijn wat lang in
dit ontwerp. Ze lopen onder langs de buis
en verdwijnen door een doorvoergat voor
aan in de onderbouw, waar ze (bij ons
via schakelaars die niet in het schema
zijn opgenomen) in de bussen uitmonden.
Door de geringe afmetingen van het ge
heel hebben we niet de minste last onder
vonden van de lengte dezer leidingen.
Wie een KSB met groter diameter ge
bruikt, zal de lengte van de onderbouw
dienovereenkomstig moeten vergroten en
de bovenverdieping zelf moeten dimen
sioneren. De KSB zelf wordt pas op het
laatste ogenblik aangebracht. We ge
bruikten het sierrandje van de buis niet
voor bevestiging, de buis werd nl. iets
dieper gemonteerd en de binnenkant van
de afschermbuis met dik vloeipapier be
plakt. Het randje werd daarna met zelftappende schroefjes aangebracht. Dit
werkt min of meer als licht-sluis. Voor
verdere „verduistering” kan over de bo
venbouw een driezijdig verschuifbaar
scherm worden aangebracht.
SCHAARS MATERIAAL,
Dat is er met betrekking tot dit ontwerp
niet veel. De huishouder voor de DG 7-3
scheen niet verkrijgbaar. We gebruikten
er een van het type voor EF50, waarvan
we de klemmen voor de sleutel der buis
een weinig uiteen bogen. Deze sleutel is
nl. iets dikker dan normaal.
De schakelaars S3 en S2 betrokken we,
benevens enkele andere, uit het bekende
„18-sloopje”. Wanneer U alle schakelaars
nieuw zou kopen bent *U meer kwijt dan
Ma

aan zo’n heel setje en er zit nog ander
bruikbaar materiaal in. Ook de schake
laars voor de deflectieplaten in ons appa
raat zijn uit dergelijke setjes afkomstig
en wel die, waarbij op het setje de aan
duiding „net." staat. Voor S2 gebruikten
we de zes-standen-schakelaar met twee
moedercontacten. U kunt die op drie
standen vergrendelen, door er op de ge
schikte plaats een klein gaatje in te
boren en daarin een minuscuul boutje
vast te solderen. U kunt ook de drie
overige standen gewoon ongebruikt laten
en het teveel aan witte cijfers op de knop
uitkrassen.
m
INc------______.>s
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DE BOVENVERDIEPING

HET GEBRUIK VAN OSCILLOSCOOP
Hierover is in RB al heel wat geschreven
en er bestaat uitgebreide literatuur over.
Maar wie een KSO eenmaal bezit, vindt
er steeds nieuw emplooi voor. Om niet in
herhalingen te vervallen, daarover dus
slechts een enkel woord.
„Bekijk” eens de uitgang van uw radio!
Alle mogelijke interferenties bij zwakke
stations verschijnen in levende lijve voor
U. Alle storingen vertonen zich, invloed
van antenne en aarde worden zichtbaar
voor U.
Bestudeert U er een bandrecorderversterker eens mee. Ook bias- en wis-spanning kunt U zien en het superponeren
van het geluid op de h.f.-wisselspanning
wordt aantoonbaar.
Alle laagfrequent-parasieten uit verster
kers komen aan het (groene) licht en zo
is er nog veel meer. Voor velen zal de
KSO pas de diepere bezinning brengen
op de ware aard van veel electronische
apparaten en verschijnselen.
Moge hiermee het amateurisme weer ’n
klein beetje bezieling rijker worden.

!

MAATSCHETS met indeling voor het
voedingsapparaat

‘) Het is echter gebruikelijk, om het dichtst
bij het scherm gelegen platcnstel voor de tijdbasis te gebruiken, het meer naar binnen ge
legen stel heeft de grootste gevoeligheid en
wordt daarom op de verticale versterker aan
gesloten.

s

:
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VIERKANTSGOLF OSCILLATOR
In combinatie met een kathodestraal-oscillator te gebruiken voor het
doorlichten van versterkers en speciaal van belang bij meer uitgebreide
proeven met apparatuur voor kwaliteitsweergave

h
Tot voor kort was de toongenerator
practisch het enige instrument dat wordt
gebruikt voor het opwekken van een
standaardsignaal ten behoeve van het
testen van en meten aan audio-apparatuur. Toepassing van een zuiver sinus
vormig signaal is immers voor de hand
liggend, omdat dan op eenvoudige wijze
alle vereiste metingen kunnen worden
verricht, zoals output, versterking, ver
vorming e.d.
Lange tijd ook meende men dat een ver
sterker alle mogelijk „stuff” natuurge
trouw zou weergeven, indien hij bij het
„doorfluiten” met verschillende frequen
ties van sinusvorming karakter aan alle
gestelde eisen had voldaan, daarbij uit
gaande van het argument, dat elke wille
keurige spanningsvorm altijd kan worden
opgevat als te zijn opgebouwd uit een
aantal sinusvormige spanningen met
verschillende frequenties. In de practijk
bleek deze theorie echter niet geheel te
kloppen, want — afgezien van de om
standigheid, dat het toch wel enig ver
schil maakt of men één enkele dan wel
meerdere sinusvormige signalen gelijk
tijdig aan een versterker toevoert — had
men één belangrijke, doch moeilijk be
rekenbare factor buiten beschouwing ge
laten, nl. de „transient response” van een
versterker, zijnde de weergave-karakteristiek voor plotselinge, aperiodische ver
anderingen in het signaal.

Een muziek- en vooral spraaksignaal zit
uiteraard vol met „transients”, in tegen
stelling met het constante sinusvormige
meetsignaal. Het is dus wel duidelijk, dat
men voor het zeer serieus testen van ver
sterkers — naast de gebruikelijke en nog
steeds onmisbare toongenerator — nog
een ander hulpapparaat behoeft, waar
mede men een of ander „standaardsig
naal” kan opwekken, geschikt voor het
bestuderen van die verschijnselen, die bij
het uitsturen van de versterker met een
zuiver sinusvormig signaal niet tot uiting
komen. Vanzelfsprekend zal men hiervoor
’n spanningsvorm kiezen, die zoveel mo
gelijk van de sinus afwijkt en de vierkantsgolf is in dit opzicht wel de meest
voor de hand liggende. Men kan zien die
SCHEMASLEUTEL
0.1 /«F papier
C 1-4
C 2 ..
0.01 .«F „
C 3
1000 pF ..
C5
16 /«F/450 V elco (bus)
C 6
16 /«F/450 elco (koker)
Alle waarden 1 W behalve R5—11
R 1-2-6
47 kQ
R3
5.6 k£
R4
100 kQ
15kO 6 W
R 5-11.
R7
33 k£>
R8
100 kp pot. meier
2 kQ
R9
R 10
10 kQ
T 1
Voedingstrafo/Muvolt
type P 120-B
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GOLFVORMFIGUREN 01» KATIIODE&TRAALBUIS IN
AFHANKELIJKHEID VAN VERSTERKER KWALITEIT

3

7

Fig. 1 Zuivere vierkantsgolf. Een versterker die deze output repro
duceert heeft een rechte frequenüekarakteristiek van ca.
20—16.000 Hz, indien de vierkantsgolf een frequentie van
ca. 800 Hz bezit.
Fig. 2 Afronding der hoeken als gevolg van afsnijding der hoge
frequenties.
Fig. 3 Dit oscillogram duidt op een ,,te veel” aan hoge tonen.
Fig. -1 Weergave der lage frequenties is hier kennelijk te zwak.
Fig. 5 Lage tonen worden extra opgehaald.
Fig. 6 Hoge en lage frequenties beide aanzienlijk verzwakt.
'V'jFig. 7 Instabiliteit in versterker (onvoldoende ontkoppeling, fout
in tegenkoppeling e.d.)
Fig. 8 Resonantieverschijnsel, b.v. slechte aanpassing van afsluitweerstand aan LC filter.

voorstellen als een periodiek in- en
uitgeschakelde gelijkspanning. Zo be
schouwd heeft men te maken met een
transient („overgangsverschijnsel”) van
elementaire aard, nl. het plotseling ver
anderen van een gelijkspanning.
Vat men de vierkantsgolf echter op als
wisselspanning, dan blijkt deze te zijn
samengesteld uit een groot aantal com
ponenten met verschillende frequenties
en amplituden; niet slechts volgens be
rekeningen der Fourier-reeksen, maar
ook practisch — we zouden haast zeggen
„lijfelijk” — aanwezig en aantoonbaar
doordat grondfrequentie en harmonischen m.b.v. scherpe afstemkringen van
het signaal kunnen worden afgezonderd.
Theoretisch bevat de vierkantsgolf een
oneindig aantal harmonischen, doch de
amplituden van de hogere harm. zijn zo
klein, dat ze in de practijk volkomen
verwaarloosbaar zijn vanaf de 15e è.
20ste. Verzwakt men echter de lagere
harmonischen, dan verliest de vierkants
golf zijn rechthoekige vorm, al naar
gelang de verzwakking voor de ver
schillende frequenties. Hieruit volgt dat
toepassing van een vierkantsgolf als
testsignaal eveneens een onmiddellijke
indruk kan geven aangaande de frequentiekarakteristiek van de onderzochte
versterker.
De fig. 1 t/m 8 geven een voorbeeld van
wat men op de kathodestraaloscilloscoop krijgt te zien voor verschillende
frequentiekarakteristieken.

HET SCHEMA
Een zeer eenvoudige schakeling, die
echter een uitstekende golfvorm oplevert,
werd door O. P. Wells beschreven in
„Wireless World” (Jan. 1951) en deze
namen wij als uitgangspunt voor het hier
beschreven apparaatje, dat is uitgerust
met twee stuks EF50, waarvan een —
de linkse — is geschakeld als transitronoscillator, de andere als begrenzer en
kathodevolger voor het verkrijgen van
een outputkring met lage impedantie,
welke in deze schakeling 3000 Q bedraagt
(gemeten).
Ci t/m C3 en R2 zijn de frequentiebepalende elementen, met Rs is de am-
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plitude regelbaar — in ons geval tussen
10 en 60 Volt („piek tot piek"). In de
originele schakeling van Wells was R3
10 k£> en als potentiometer uitgevoerd,
waarbij het ondereinde van R2 aan het
glij contact was verbonden.
Hiermede was dan de impulsbreedte
regelbaar, maar aangezien bij onze ex
perimenten voor verschillende standen
combinaties van R;i en R.s ongewenste
golfvormen konden optreden (o.a. zaag
tand c.d.), hebben wij deze extra rege
ling laten vervallen en voor R;s kozen wij
een zodanige waarde, dat een zuivere
vierkantsgolf werd verkregen, d.w.z. de
impulsbreedte is dan gelijk aan de af
stand tussen twee elkaar opvolgende
impulsen. Dit is nauwkeurig te controle
ren, indien men de KSO aansluit aan de
beide uiterste outputklemmen, dus via
C|. Aangezien laatstgenoemde de gelijkstroomcomponent uiteraard niet kan
doorgeven, zal het beeld op het scherm
meer of minder „doorzakken” al naar
gelang de symmetrie van de golfvorm.
Men kieze nu een waarde voor R3,
waarbij de „toppen” van het signaal even
ver boven de nullijn uitkomen als de
„dalen” er onder.
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De voeding van deze schakeling stelt
ongewone eisen. Wells gaf aan 400 V
positief en 400 V negatief t.o.v. chassis,
in welk geval 50 V output werd verkre
gen. Aangezien een speciale gelijkrichter
en trafo vereist zouden zyn om aan deze
eisen te voldoen, hebben wij een iets
bescheidener uitvoering gekozen, waar
bij bleek, dat bij de geringe spanning
toch nog ruim voldoende output kan wor
den verkregen. Men ziet een standaard
voedingstrafo, waarvan de middenaftakking op de hoogspanningswikkeling niet
wordt gebruikt, zodat de volle 520 V
wisselspanning beschikbaar is voor en
kelvoudige gelijkrichting. Dit kan een
AZ1 met doorverbonden anoden nog best
aan en over de in serie geschakelde
elco’s C5 en Co (let extra-scherp op
juiste aansluiting van plus en min!) ont
staat een gelijkspanning van ca. 600 V.
Rn dient om de vereiste spanningsverdeling t.o.v. chassis te bewerkstelligen.
Die moet — evenals Rr, — minstens een
6 Watt exemplaar zijn.
Zoals uit de foto’s blijkt, maakten wij
een dankbaar gebruik van het nieuwe
„Uniframe” chassismateriaal, waardoor
de constructie wel tot het uiterste wordt
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INDELING BOVENZIJDE CHASSIS

vereenvoudigd: slechts een paar kleine
gaatjes moesten worden geboord, daarna
kan direct tot montage worden over
gegaan.

PI"’
2>

TOEPASSING IN DE PRACTIJK
Enkele opmerkingen over het gebruik
kunnen niet achterwege big ven. Bij eer- I5L/
Cf 50
IhiO
ste beproeving sluite men het apparaatje 1 ^—
f®
rechtstreeks op de afbuigplaten van de
KSO aan, dus zonder tussenschakeling
van enige versterker. Als alles in orde
a»
ö”
is, dan krijgt men een bijna ideale vierkantsgolf te zien, nl. twee streeplijnen
boven elkaar, de flanken zijn nl. zo steil
dat de electronenstraal onmiddellijk van
voor onderzoek van video-trappen komen
beneden naar boven schiet (en omge
de 8 kHz vierkantjes te pas,, terwijl de
keerd) en dus „geen tijd” heeft om een
80 Hz alleen nut heeft voor onderzoek
zichtbaar lichtspoor achter te laten. Dit
van het frequentiegebied van enkele Hz
geldt voor de beide lage frequenties, nl.
tot b.v. 400 Hz.
80 Hz met St in stand 1 en 800 Hz in
Bij het werken met dit apparaatje let
stand 2. In de derde stand wordt 8 kHz
men er terdege op dat de uitkomsten
opgewekt en alleen in dit geval is de
niet worden geflatteerd door overbelas
golfvorm niet meer volkomen zuiver: er
ting van één of meerdere trappen in de
treedt enige afronding van de hoeken
te onderzoeken versterker, hier is de
op, duidend op verlies van de zeer hoge
toestand nl. geheel anders dan wanneer
frequentie-componenten.
een sinusvormig signaal wordt toege
Dit verschijnsel wordt eveneens door
voerd.
Wells gerapporteerd en na enkele expe
Is de amplitude van het laatstgenoemde
rimenten hebben we hot dan ook maar
te groot, dan uit zich dit in vervorming,
°PgeëTeven, hierin verbetering te krijgen.
die men op de KSO ziet als afplatting
Overigens is het zo, dat bij het testen
van de sinustoppen. Aangezien de viervan l.f. versterkers vrijwel uitsluitend
kantsgolf van nature reeds een volkomen
de 800 Hz golf wordt gebruikt, alleen
platte top bezit, zal men dus niet op het
KSO-scherm kunnen zien, in hoeverre er
vervorming optreedt, alleen dreigt nu
het gevaar dat de vervorming de top
nog platter maakt dan hij in werkelijk
heid was! Waak dus voor overbelasting,
en houdt er — in dit licht gezien — reke
ning mede, dat de minimum-output van
de vierkantsgolf-oscillator ca. 10 V piek
tot piek bedraagt, zodat in de meeste
gevallen de sterkteregelaar op de ver
sterker een flink stuk zal moeten worden
teruggedraaid.
Met opzet hebben wij geen outputregelaar parallel aan Rio aangebracht, want
deze zou als onderdoorlaatfilter gaan
werken (in combinatie met de capaciteit
van de verbindingsdraden met de ver
sterker en de inputcapaciteit van laatst
genoemde) met als resultaat: een slechte
spanningsvorm. Een enigszins uitgebrei
de verzwakkerschakeling zou hier ver
eist zijn.
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Enige practische toepassingen van de KSO
De veelzijdige toepassingsmogelijkheden
van de kathodestraal-oscilloscoop sprui
ten voort uit de drie hoofdeigenschappen
van dc KSB — die er het hart van vormt
— en welke als volgt kunnen worden
samengevat:
le. Indien clectronen met voldoende snel
heid tegen een met phosphorpreparaat
bedekte glaswand botsen, stralen de ge
troffen moleculen licht uit.
2e. Door juiste constructie van het in de
buis aangebrachte electronenkanon kan
men de electronen in een sterk gebun
delde straal tegen het scherm „schieten”,
zodat de optredende lichtvlek zeer scherp
is begrensd.
3e. Onder invloed van een electrisch veld,
waarvan dc krachtlijnen loodrecht op de
richting van de electronenstraal verlo
pen, wordt deze straal afgebogen en wel
in dc richting van het veld, waarbij de
afbuiging recht evenredig is met dc
veldsterkte. Door de grote snelheid van
de electronen en hun practisch te ver
waarlozen massa geschiedt deze afbui
ging met verwaarloosbare traagheid,
d.w.z. op elk ogenblik is de plaats van
de lichtvlek op het KSB scherm volko
men bepaald door de op datzelfde mo
ment aan de deflectieplaten heersende
spanningen. Hoe snel ook de grootte de
zer spanning zich wijzigt, steeds zal de
lichtvlek deze verandering op de voet
volgen, zodat een KSB zich bij uitstek
leent als indicator in een instrument voor
het bestuderen van wisselspanningen.
Heeft men eenmaal dc beschikking over
een complete, goed functionnerende KSO,
dan behoeft men zich bij het gebruik
daarvan niet te bekommeren om de op
zichzelf nogal gecompliceerde verschijn
selen, die tezamen het beeld te voorschijn
roepen. Men doet zelfs verstandig om dit
alles uit zijn hoofd te zetten en zich uit
sluitend te concentreren op de volgende
essentiële feiten:
4e. Het op ’t KSB scherm verschijnende
beeld is steeds een grafische voorstelling,
welke in laatste instantie het verband
aangeeft, dat bestaat tussen twee ver
schillende (wissel)-spanningen, de ene
yAs

aangelegd tussen de horizontale-, de
ander tussen de verticale afbuigplaten.
5e. Door beide afbuigspanningen even
redig te maken met andere grootheden,
kan men onder geschikte omstandighe
den de samenhang tussen deze groothe
den eveneens in de vorm van een grafiek
op het KSB scherm zichtbaar maken.
6e. De hierboven genoemde „geschikte
omstandigheden” houden in, dat de te
onderzoeken verschijnselen een periodiek
verloop moeten hebben met frequenties
niet kleiner dan ca. 10 per/sec. (d.w.z. de
van elkaar afhankelijke grootheden moe
ten voortdurend alle achtereenvolgens
voorkomende waarden doorlopen in een
tijdsverloop van telkens niet langer dan
1/10 sec.). Door toepassing van speciale
schakelingen in combinatie met een KSB
met na-lichtend scherm is het mogelijk
een grafische voorstelling van niet-periodieke verschijnselen te verkrijgen,
mits zij verlopen binnen een tijdsbestek
van hoogstens enkele seconden.
Hoe nu zo’n grafiek op ’t KSB scherm
tot stand komt is als volgt in te zien:
Indien geen spanning op de afbuigplaten
aanwezig is staat de lichtvlek in het mid
den van het scherm; dit is dus het nul
punt ofwel de oorsprong van het assen
kruis, dat men desgewenst zichtbaar kan
aanbrengen door een celluloid raampje
voor het scherm te plaatsen, waarop de
X-as horizontaal en de Y-as verticaal zijn
getekend, benevens eventuele hulplijnen
op onderling gelijke afstanden en even
wijdig aan de assen (zie fig. la).
Brengt men nu een positieve spanning
op de horizontale platen, dan zal de
lichtvlek naar rechts verspringen en wel
des te verder, naarmate deze spanning
groter is. Een gelijke, doch negatieve
spanning zal het lichtpuntje daarentegen
eenzelfde afstand naar links doen ver
huizen. Op gelijke wijze verplaatst een
positieve spanning op de verticale platen
de lichtvlek langs de Y-as naar boven,
een negatieve potentiaal veroorzaakt uit
wijking naar beneden. Dit alles onder
voorbehoud, dat de buis in de juiste stand
is aangebracht en dat de verbindingen
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Fig. 1
a. Celluloïderaampje met assenkruis en hulp
lijnen, te monteren voor KSB scherm.
b. Gelijkspanningen, horizontaal Vx en ver
ticaal Vy, „verplaatsen de lichtvlek: in punt 1
is Vx positief, Vy = O. In 2: Vx en Vy beide
positief; 3: Vx negatief, Vy zelfde waarde als
in 2; 4: Vx en Vy beide negatief; 5: Vx posi
tief en Vy negatief.
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met de deflectieplaten op de juiste buiscontacten zijn aangesloten. Is hieraan
niet voldaan dan zal men tegengestelde
effecten waarnemen, dus uitwijking naar
links en/of omlaag voor positieve span
ningen.
Legt men zowel aan horizontale als ver
ticale platen gelijktijdig spanningen aan,
dan treedt uiteraard een gecombineerde
verplaatsing van de lichtvlek op, zodat
men deze door juiste keuze van elk der
spanningen op ieder willekeurig punt
van het scherm kan brengen. Hierbij be
denke men steeds, dat de horizontaal ge
meten afstand tot de Y-as wordt bepaald
door de op de horizontale platen werk
zame spanning, en de verticaal gemeten
afstand tot de X-as een maat is voor de
verticale spanning (zie fig. lb). Op deze
plaats zij tevens opgemerkt, dat met
„horizontale platen” steeds het afbuigsysteem wordt bedoeld, dat horizontale
afbuiging geeft, hoewel zij in feite
verticaal zijn opgesteld. Evenzo duidt
men met „verticale platen’ het systeem
aan, dat verticale afbuiging veroorzaakt.
Laatstgenoemden heten ook wel „Y-platen”, de horizontale „X-platen”, omdat
zij afbuiging geven evenwijdig aan Yresp. X-as.
Leggen wij nu een wisselspanning aan
tussen de verticale platen (fig 2a), bijv.
56 V effectief, dan is de amplitude hier
van (Vmax) gelijk aan 1.41 x 56 V =
80 V. Is de frequentie 50 Hertz, dan
varieert de momentele waarde van deze
spanning gedurende elke periode — ge
lijk aan 1/50 seconde — van f80 tot —80
V en weer terug. De lichtvlek volgt deze
spanningsvariatie precies en zal dus op
en neer bewegen tussen de met -f80 en
—80 V overeenkomende punten van het
scherm. De snelheid van het lichtpuntje
is zo groot, dat ons oog onmogelijk de
afzonderlijke standen kan volgen, m.a.w.
wij zien slechts een rechte, verticale lijn
op het KSB scherm. Uit de lengte van
deze lijn kan dan de grootte van de wis
selspanning worden afgeleid, maar aan
gaande spanningsvorm en frequentie valt
nog niets op te maken.
Wij kunnen echter op deze wijze de KSO
reeds uitstekend toepassen als wisselspannings-voltmeter met hoge impedan
tie en als outputmeter bij het trimmen
van ontvangers. In vergelijking met een
eenvoudige buisvoltmeter heeft de KSO
het voordeel van grote gevoeligheid (bij
gebruik van de ingebouwde versterker),
terwjjl er niets beschadigd kan worden
indien gedurende niet al te lange tijd een
veel te hoge spanning aan de ingang
wordt aangesloten. Dat men hier de ab
solute grootte der spanning niet direct
kan aflezen zonder voorafgaande ijking
van het instrument is in de meeste ge
vallen geen groot bezwaar, belangrijk is
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daarentegen dat bij gebruik als indicator
men geen tijdsverlies en verwarring on
dervindt als gevolg van een schommelen
de wijzer: de KSO is volkomen traagheidsloos zodat ook zeer kleine, sprongs
gewijs optredende spanningsvariaties
zich onmiddellijk verraden door een
„knipperen” van het beeld, iets wat men
bij gebruik van een wijzer-instrument
zelden of nooit zal kunnen waarnemen.
Wat gebeurt er nu, als men tevens nog
een spanning aan de X-platen legt? Is
dit een gelijkspanning, dan zal de verti
cale lijn evenwijdig aan zichzelf naar
links of naar rechts worden verschoven,
al naar gelang deze spanning negatief,
resp. positief is (fig. 2b). De liorizontaalwerkzame gelijkspanning bepaalt immers
de plaats van de lichtvlek langs de X-as,
terwijl de verticaal aangelegde wissel
spanning de vlek in snel tempo op en
neer doet bewegen. Terloops zij opge
merkt, dat dit tevens de juiste methode
is voor het meten van gelijkspanning,
bijv. anode- en schermroosterspanning
achter een grote weerstand. Door steeds
op één der platenstellen wisselspanning
te zetten (de tijdbasisspanning kan hier
voor dienen) voorkomt men beschadiging
van het scherm door overbelasting t.g.v.
een stilstaande lichtvlek. Bovendien
geeft een heen en weer bewegende lijn
een veel duidelijker indicatie dan een be
wegend lichtpunt. Legt men tenslotte aan
beide platenstellen wisselspanningen aan,
dan kunnen alle mogelijk soorten van
beelden op het scherm verschijnen, al
naar gelang de grootte, faseverhoudingen en frequenties der aangelegde span
ningen.
Het eenvoudigste beeld wordt verkregen
(fig. 3) indien horizontale en verticale
spanningen gelijkvormig zijn, dezelfde
frequentie bezitten en in fase zijn. Dan
bestaat er immers een vaste verhouding
tussen alle gelijktijdig optredende mo
mentele waarden. Zijn b.v. de amplituden
van Vx en Vy resp. 100 V en 80 V, dan
is gelijktijdig Vx = -f 50 V en Vy =
-f40 V; beide spanningen zijn gelijktijdig
gelijk aan nul, gelijktijdig —50 V en —40
V, enz. Het gevolg hiervan is, dat er een

_25.2L_
Fig. 2

Wisselspanning verticaal, gelijksp. horizontaal.
a. — Vy = 70 Veff = 100 V max., Vx = 0.
b. — Vy = 70 Veff. Vx = ca. +40 V.

rechte lijn op het scherm verschijnt, die
nu echter een zekere helling heeft, nl.
des te steiler, naarmate Vy groter is dan
Vx. Veranderen we de polariteit van één
der spanningen, zodat er tussen Vx en
Vy een faseverschil van 180° ontstaat,
dan krijgt men weer een hellende rechte
lijn, doch nu in tegengestelde richting,
immers bij de positieve waarden van Vx
behoren nu de negatieve van Vy en om
gekeerd. Een en ander wordt geïllustreerd
door fig. 3b. Merk hierbij op, dat de
totale breedte van het beeld uitsluitend
wordt bepaald door de amplitude van Vx,
de totale hoogte door Vy. (Dit geldt on
der alle omstandigheden, ook indien ver
schillende frequenties, faseverhoudingen
of spanningsvormen worden aangelegd).
De helling van de lijn wordt uitsluitend
bepaald door de verhouding Vy/Vx, im
mers, worden Vy en Vx beide evenredig
groter of kleiner dan betekent dit, dat
het beeld in zijn geheel groter of kleiner
wordt; de lijn heeft dus groter of kleiner
lengte, de richting of hellingshoek blijft
echter dezelfde (fig. 3c).
Bestaat er ten slotte tussen de spannin
gen een faseverschil, anders dan 180° of
0°, dan krijgt men een ellips te zien,
welke overgaat in een zuivere cirkel,
indien het faseverschil precies 90° of
270° bedraagt, en de hor. en vert. uit
wijkingen even groot zijn.
Inmiddels kunnen wij de tot nu toe be
handelde theorie reeds practisch toepas
sen door de KSO volgens fig. 4 als vervormings-indicator te schakelen voor het
testen van l.f. versterkers.
De door een l.f. oscillator opgewekte
wisselspanning wordt rechtstreeks naar
de X-platen gevoerd, een deel van deze
spanning wordt via de spanningsdeler Ri
aan de ingang van de te onderzoeken
versterker of ander apparaat gelegd. Af
hankelijk van de te verwachten outputspanning wordt de uitgang van de ver
sterker direct of via een spanningsdeler
Ra op de Y-platen van de KSB aange
sloten, waarbij in vele gevallen een seriecondensator is vereist om eventuele
gelijkspanning uit de versterker te blok
keren. Desgewenst kan men de secundaire
van de uitgangstrafo via de verticaalversterker op de Y-platen aansluiten.
Fig. 4 geeft diverse voorbeelden. In alle
gevallen moet men er op letten, dat
steeds de voorgeschreven belasting van
de te onderzoeken versterkertrap aange
sloten blijft; schakelt men b.v. de luid
spreker uit, dan moet hiervoor een ge
schikte weerstand in de plaats komen,
b.v. 5 Ohm parallel aan de „5 Ohm”
gemerkte secundaire aftakking of een
weerstand, gelijk aan de vereiste anodebelasting, parallel aan de primaire van
de luidsprekertrafo. Indien de frequentie
van de l.f. oscillator regelbaar is, kan

men met deze schakeling in letterlijke
zin met een „handomdraai” een indruk
krijgen van:
le. Niet-lineaire vervorming en de oor
zaak hiervan: foutieve aanpassing en/of
onjuiste rooster-voorspanning.
2e. Lineaire vervorming.
3e. Lineaire versterking.
4e. Faseverhoudingen.
Daarbij heeft deze methode nog het voor
deel, dat de l.f. oscillator geen volkomen
zuiver sinusvormige wisselspanning be
hoeft te leveren en dat de spanning zon
der bezwaar frequentie-afhankelijk mag
zijn.
Indien de versterker geen vervorming
veroorzaakt, dan zal de uitgangsspanning
hiervan gelijkvormig zijn aan de ingangsspanning; laatstgenoemde staat op de
X-platen, zodat een gelijkvormige uit
gangsspanning op de Y-platen een der
beelden van fig. 3 zal doen ontstaan.
Treedt er echter vervorming op in de

Fig. 3
Twee wisselspanningen: gelijke frequentie,
gelijke spanningsvorm.
a. —Vx = Vy. geen faseverschil, b. —Vx
telkens dezelfde waarde, bij 2 is Vy klemei
dan bij 1; bij 1 en 3 heeft ook Vy dezelfde
grootte, doch in 3 is er een faseverschil van
180* tussen Xx en Vy.
c. _ Vyl/Vxl = Vx2/Vx2, 1 en 2 hebben ge
lijke helling.
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Fig. 4 ONDERZOEK VAN L.F. VERSTERKERS MET KSO

a. Principiële schakeling; b. aansluiting der verticale platen aan een eindbuis; R2 kan een 0.1 & 0.5
Megohm pot.meter zijn" C : 1 lot 4 /<F papiercondensator, de weerstand Zs moet gelijk zijn aan de
luidspreker-impedantie; c. als b. Za moet gelijk zijn aan de vereiste anodeimpedantie; d. aansluiting
aan balanstrap van KSB met symmetrisch afbuigsysteem; een a-symmelriscli systeem kan men
uitsluitend op de secundaire van de uitgangstrafo aansluiten.
versterker, dan ziet men geen zuiver
rechte lijn meer, doch manifesteert zich
een kromming, welke sterker wordt naar
mate de vervorming ernstiger is. Indien
de versterker geheel in orde is krijgt men
achtereenvolgens de beelden van fig. 5a
tot en met c te zien: beginnende met
kleine ingangsspanning treedt er nog
geen vervorming op (fig. 5a). Is de ver
sterker bijna volledig uitgestuurd, dan
begint de vervorming merkbaar te wor
den (fig. 5b), terwijl in fig. 5c tenslotte
de grens van overbelasting is overschre
den. De scherpe knikken aan de uiteinden
van de kromme zijn het gevolg van te
grote roosterwisselspanning: de nega
tieve pieken overschrijden ’t afknijppunt,
zodat de anodestroom gedurende enige
tijd nul is, de positieve roosterspanningspieken reiken tot in het positieve roosterspanningsgebied, zodat de hierdoor
optredende roosterstroom deze pieken
„afplat", waardoor eveneens de anodestroompieken worden afgeplat. De krom
me van fig. 5c is feitelijk een reproductie
van de dynamische Ia/Vg-karakteristiek,
met dien verstande, dat de hor. en vert.
schaalverdeling niet lineair is. (Dit laat
ste is wel het geval, indien de l.f. oscillator een zaagtandspanning opwekt).
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Indien de negatieve roosterspanning te
grote waarde heeft, kan men de buis
nooit volledig uitsturen, omdat dan reeds
vervorming optreedt bij kleine waarde
der roosterwisselspanning, doordat de
negatieve pieken veel eerder het afknijp
punt overschrijden, lang voordat de posi
tieve fasen roosterstroom kunnen ver
oorzaken. De „onderste bocht” van de
Ia/Vg karakteristiek wordt dan op het
scherm zichtbaar, echter bovenaan in het
beeld, omdat de anodewisselspanning
180° verschilt met de roosterwisselspanning (fig. 5d).
Is daarentegen de n.r.s. te klein, dan zal
wisselspanning het rooster reeds tot in
het roosterstroomgebied uitsturen vóór
dat- de negatieve fasen het afknijppunt
kunnen bereiken, zodat alleen de anodestroompieken worden afgesneden, het
geen afplatting van de negatieve anodewisselspanningsfasen veroorzaakt (zie
fig. 5e).
Aangezien het kan voorkomen, dat in
een versterker meerdere buizen verkeerd
zijn ingesteld en dus allen meer of minder
tot de totale, vervorming bijdragen, zal
men bij het opsporen van de fout elke
trap afzonderlijk moeten onderzoeken.

LINEAIRE VERVORMING
De schakeling van fig. 4 stelt ons tevens
in staat een snelle indruk te krijgen aan
gaande de lineaire vervorming. Hieronder
verstaat men het verschijnsel, dat de
uitgangsspanning verandert voor ver
schillende frequenties bij constante ingangsspanning over het betreffende frequcntiebercik. Dit soort vervorming blijkt
dus uit de frequentiekaraktcristiek, wel
ke men weliswaar rechtstreeks op het
KSB scherm zichtbaar kan maken, doch
hiervoor zijn vrij gecompliceerde hulpapparaten nodig, zodat men zich gemak
kelijker van de hier te beschrijven indi
recte methode kan bedienen.
De l.f.-oscillator wordt aanvankelijk op
een frequentie tussen 400—1000 Hz inge
steld, waarna de ingangsspanning van de
versterker zodanig wordt geregeld, dat
een rechte lijn onder een helling van 45°
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Fig. 5
a. Middelmatig signaal op de versterker, geen
vervorming.
b. Versterker volledig uitgestuurd, enige ver
vorming.
c. Overbelasting van een overigens goed in
gestelde versterker.
d. Te grote negatieve roosterspanning. afsnij
ding der positieve fasen der anodewisselspanning.
e. Te kleine negatieve roosterspanning, ver
vorming door roosterstroom.
Opmerking: Vervormingen kleiner dan ca. 5%
zijn nog niet zichtbaar.

op de KSB verschijnt. Variëert men nu
de oscillatorfrequentie over het gewenste
bereik, dan duidt iedere verandering van
de hellingshoek op frequentie-afhankelijkheid van de versterker. Het aardige
van deze methode is, dat de door de l.f.
oscillator opgewekte spanning zelf niet
constant behoeft te zijn, de helling van
de beeldlijn wordt immers uitsluitend
bepaald door de onderlinge verhouding
der aan beide afbuigsystemen gelegde
spanningen (zie verklaring van fig. 3).
Voorwaarde is, dat de tussen oscillator
en versterker geschakelde verzwakker
volkomen frequentie-onafhankelijk is
(zorg hier voor minimale strooicapaciteiten!) zodat voor alle frequenties een
zelfde gedeelte van de oscillatorspanning
— d.i. tevens de horizontale afbuigspanning Vx — aan de versterkeringang
wordt toegevoegd. Onder deze omstan
digheid is de verhouding Vy-Vx uitslui
tend nog afhankelijk van de verhouding
Vu/Vi, resp. uitgangs- en ingangsspan
ning van de versterker. Variatie van de
oscillatorsp. komt dan alleen tot uiting
als korter of langer worden van de beeld
lijn, welke hellingshoek uitsluitend af
hankelijk is van Vu/Vi, zijnde de ver
sterking.
Bij een normale versterker van radiotoe
stel of gramofooncombinatic mag de
helling nauwelijks veranderen voor fre
quenties tussen ca. 150—5000 Hz. Voor
hogere en lagere frequenties zal de ver
sterking snel afnemen, zichtbaar aan een
veel flauwer helling van de lijn, welke
dan tevens overgaat in een ellips, aan
gezien buiten de grenzen van het „rechte
deel” der frequentie-karakteristiek aan
zienlijke faseverschuiving tussen in- en
uitgangsspanningen zal optreden.
VERSTERKING SMETING
Indien men de verzwakker tussen l.f.
oscillator en versterker nauwkeurig ijkt
(b.v. m.b.v. een meetbrugje) dan kan
men snel de versterking meten. Hiertoe
schakelt men eerst de output van de
oscillator op beide afbuigsystemen en
noteert op het raampje voor de KSB
welke helling de lijn heeft indien Vy =
Vx. Hierna sluit men de verticale platen
aan op de uitgang van de versterker en
regelt de verzwakker zodanig, dat het
beeld nauwkeurig met de aangetekende
stand overeenkomt. Nu is dus weer Vy
= Vx en de spanningsversterking is
direct af te lezen van de geijkte ver
zwakker, immers Vu/Vi is nu gelijk aan
Vx/Vi en Vx staat eveneens over de ver
zwakker. Is laatstgenoemde een gewone
potentiometer, dan is dus Vu/Vi =
R/Ra, indien R de totale weerstand van
de potentiometer voorstelt en Ra het
weerstandsdeel dat over de ingang van
de versterker staat.
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SIGNAALSPIEGELS
Bijzonderheden en schakeling
Do signaalspiegel oftewel „signal tracer”, rechercheert zonder aanzien des ondcrdeels
foutieve elementen in kurige apparaten. Van lioog-tot-laagfreqnent doorsnuffelt hij
radio's en versterkers, om dan met verrassende spoed rapport uit te brengen. Om zo te
zeggen: ’n electronisclie Shcrlock Holmes!
Bij alle verschillen in opzet en uitvoering
hebben de diverse voor signaalmonstering (signal tracing) ontwikkelde toe
stellen toch zoveel gemeen, dat men ze
principieel over één kam mag scheren.
Het zijn in wezen buis-Voltmeters, met
dien verstande, dat aan het meten een
zelfde betekenis moet worden gehecht
als dit bij buizentesters het geval is.
Niet het bekomen van exacte spannings
waarden is bij de signaalmonstering doel,
doch het vinden van aanwijzingen over
het zijn of niet zijn van een signaalspanning in de onderscheidene kringen van de
te onderzoeken ontvanger of versterker,
waarbij dan tevens door vergelijking een
informatie omtrent de relatieve sterkte
van het signaal mogelijk moet zijn. Aan
wijzingen kunnen zichtbaar of hoorbaar
worden doorgegeven.
Voor het zichtbaar maken wordt gebruik
gemaakt van een indicator, meestal een
eenvoudige mA meter, dikwijls echter
ook een afstemoog — hoorbaar wordt het
signaal gemaakt door hoofdtelefoon of
luidspreker. Nuttig is het (en practisch
altijd zal dit in fabrieksuitvoeringen dan
ook het geval zijn) beide monsteringswijzen te combineren.
Fundamenteel is een signaalspiegel te
zien als een buis die naar verkiezing als
gelijkrichter of als l.f. versterker dienst
doet. En inderdaad zijn de eenvoudigste
vormen van dit soort testapparatuur nog
minder gecompliceerd dan de detectortrap van een twee-krings-ontvangertje!
In onze beschouwing van de voornaam
ste voor signaalmonstering in toepassing
gekomen constructies willen wij thans
allereerst een in Amerika gelanceerd type
onder de loupe nemen. Het behoort, zoals
een enkele blik op het schema reeds zal
aantonen, tot de meer eenvoudige uitvoe
ringen en onderscheidt zich van voor
Vf
If
Va
Ia
Vgl
Vg2

s

Ri

72

1T4
1.4 V
0.05 A
90 V
2 mA
—0(27)
90 V
0.75 mA/V
0.8 Megohm

gaande constructies door een ,,wande
lende” gelijkrichter. De voor gelijkrichting dienende buis, de 1T4, is nl. onderge
bracht in de — afgeschermde — proefstift, hetgeen in de hand wordt gewerkt
door de geringe afmetingen van deze
buis.
Met deze wijziging, afgekeken van de
nieuwe electronische Voltmeters beoogt
men een overbodig maken van de afge
schermde meetkabel, die door het shuntcffect van de eigencapaciteit bij h.f.metingen steeds tot aanzienlijke verliezen
leidde.
Aangezien het rooster van de 1T4 direct
op de te meten kring wordt aangesloten
— de strooicapaciteit van C 1 en de wei
nige centimeters lange meetstift kan
geen rol spelen — laat zich begrijpen dat
dit zowel een grotere gevoeligheid als
een meer uniforme impedantie van de
ingangskring tengevolge zal hebben. In
de fabrieksbeschrijving van deze signaal
spiegel wordt aangevoerd, dat de h.f.
karakteristiek evenredig is voor 100 kHz
tot 10 MHz (30—3000 m dus), de l.f.
karakteristiek uniform vanaf 180—
10.000 Hz.
Vf
Va
Ia
Vgl
Vg2
S
If
Ra
Ri

3Q4
1.4 V
0.1 A
90 V
9.5 mA
—4.5 V
90 V
2.15 mA/V
0.1 Megohm
10.000 Ohm
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SCHEMASLEUTEL
R 6 — 5000 Ohm
R 7 — 500.000 „
R 8 — 450
C 1 — 200 pF mica
C 2 — 20.000 pF koker

/

BUISTYPEN
De beide buizen zijn van het „button”
type, miniatuur-uitvoeringen dus; zij
komen wat eigenschappen betreft over
een met de DF21 en DL21 van Philips.
HET SCHEMA
Het apparaat is opgebouwd uit de als
roostergelykrichter geschakelde penthode 1T4, hier als triodc gebezigd, en een
trap l.f. versterking. Voor zichtbare aan
wijzing wordt met behulp van de dubbelpolige schakelaar S2 in de plaatkring een
meter opgenomen, terwijl voor aurale
waarneming overgeschakeld wordt op de
l.f. trap. De meter is van het 1 mA type
en — om positieve uitslag op de plaatstroomvariaties te verkrijgen — omge
keerd aangesloten (-{-klem aan anode en
—klem aan hoogspanning). De anodebatterij levert tevens de compensatiespanning voor de nulpunt-instelling, wel
ke nader wordt geregeld met RB. De
schaalverdeling is vrij willekeurig, doch
lineair; zij loopt van 0—10 en geeft de
signaalsterkte in relatieve verhouding.
Met de schakelaar in stand „TEL” ge
draagt de signaalspiegel zich als een l.f.
versterker. Een klink voorziet in het ge
bruik "van een hoofdtelefoon, waarbij de
luidspreker automatisch wordt uitge
schakeld.
UITERLIJK
Het geheel is ondergebracht in een klein

C 3 — 4 /«F
C 4 — 20.000 pF koker
C 5 — 2000
Tl — uitgangstrafo
J 1 — klink

metalen kastje; de bedieningsknoppen
zijn: aan/uit schakelaar SI, meter/Lf.
schakelaar S2, de beide potentiometers
R5 en R7, alsmede de klink.
Door de compacte bouw leent het ap
paraatje zich bijzonder goed voor trans
portabel gebruik — iets wat men met
meer gecompliceerde signaalspiegels niet
licht zal proberen — zodat het voor service-werk, mede wegens de eenvoudige
bediening, zeer aantrekkelijk is.

Signaalspiegel
met algehele netvoeding
Vervolgens de beschrijving van een twee
de signaalspiegel. Met een viertal buizen,
plaatstroompit meegerekend, maakt u
dit puike instrument, dat ongetwijfeld
direct tot werkplaatsdetective „Dr Blan"
de zoveelste zal worden gepromoveerd.
H.F. METINGEN
Voor h.f. metinge'n is de schakelaar S 1
geopend en S 2 gesloten. Het signaal,
dat met een testsnoer uit het verdachte
apparaat wordt gepikt, komt dus direct
via een kleine condensator op het stuurrooster van de combinatietriode in de
ECH 21. Om roostcrdetectie te voorko
men is in dit circuit een h.f. smoorspoel
opgenomen; het rooster heeft namelijk
dezelfde spanning als de kathode. Het
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versterkte signaal wordt dan door een
kleine capaciteit naar het rooster van
het heptodedeel gevoerd. Door de scha
kelaar S 2 is de volumeregelaar aan de
kathode verbonden en zo de heptode omgcschakeld tot roosterdetector. Bij de
stand h.f. krijgen de stuurroosters van de
ECH 21 dus geen negatieve voorspanning en de anodestroom zal bij normale
anodcspanningen de grenswaarden over
schrijden. Een spanningsdeler zorgt er
voor dat de spanningen op triodeanode
en heptodeschermrooster niet groter
worden dan ongeveer 45 V, wat te hoge
stroomwaarden voorkomt.
Bij de detectie van het HF signaal vloeit
de h.f. component niet, zoals gebruikelijk,
door een voldoend grote capaciteit naar
aarde af, doch is de ontkoppelcondensator hier opzettelijk klein gehouden, waardoor ook een deel van het hoogfrequentiesignaal het rooster van de EBL 21 bereikt en dus door de eindtrap zal worden
versterkt. In de plaatkring van deze
wordt dit gecombineerde signaal nu
weer door een filter gesplitst. De h.f.
spanning komt dan via een condensator
op de diodeplaatjes van de EBL 21 en
wekt daar een negatieve spanning op,
die aan het rooster van het afstemoog
wordt toegevoerd. Het l.f. of eindsignaal
ondervindt geen hinder van het filter en
verlaat het apparaat door de speaker.

C
C
C
C
C
C
C
C
C
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1-5-7
2-16
3-14.
4-9-12-19...
6-11.
8-10.
13.
15.
17-18

’ 50 pF
50.000 pF
25 ,.F 25 V elco
0.1 /«F
20.000 pF
8 /(F elco
0.15 ,,F
250 pF
3000 pF

Om parasitair genereren te voorkomen is
direct met het anode- en schermroostercircuit een stopweerstand opgenomen die
(met de condensatoren over de luidsprekertrafo) onaangenaamheden voorkomt.
De gevoeligheid voor h.f. metingen be
draagt ongeveer 50 mV.
LAAGFREQUENT METINGEN
Hierbij is de schakelaar SI gesloten en
S2 geopend. De kleine capaciteit op het
trioderooster laat nagenoeg geen l.f.
signaal door en schakelt dus automatisch
het triodedeel buiten werking. Het sig
naal tippelt nu over SI en door een grote
capaciteit naar het stuurrooster van het
heptodedeel, dat door het openen van S2
van een negatieve voorspanning is voor
zien. Het heptodedeel en de EBL» 21 functionneren nu normaal als l.f. verster
ker. Het kleine gedeelte van het signaal,
dat nog door de triode wordt versterkt,
veroorzaakt tegenkoppeling, zodat dit de
werking niet verder beïnvloedt. Verder
is voor de goede werking van de volumeregeling een weerstand opgenomen, die
groot genoeg is ten opzichte van de
kathodeweerstand om het optreden van
spanningsfluctuaties bij het sluiten van
S 2 te verhinderen. Parallel hieraan een
ontkoppelcondensator. De kathodeweerstand van de ECH 21 is met twee condensatoren ontkoppeld. Een voor de hoge

SCHEMASL.EUTEL
R 1,
R 2-8-12
R 3-7 ...
R4
R5
R6
R 9-13...

1500 Ohm
500 kOhru
60 kOhm
10 kOhin
100 kOhm
200 kOhm
2M Ohm

L 1-2 .... 2.5 iiiH
2 ,i 4 mH
L 3.
L 4.
8H

frequenties — papiertype met minimale
zelfinductie — en voor de lage frequen
ties, een elco van grote capaciteit. Meest
al wordt volstaan met een enkele electrolyt, die echter bij hoge frequenties vaak
de onhebbelijkheid heeft om zich niet als
capaciteit maar als zelfinductie te ge
dragen. Vandaar de dubbele ontkoppe
ling. In de anodekring van de EBL 21
wordt het signaal door de speaker de
wereld ingeschopt, maar voor het zover
is, komt een deel van de spanning via
het condensatortje op de diodeplaatjes.
Het capaciteitje is juist groot genoeg om
l.f. stromen voldoende door te laten om
een negatieve indicatiespanning op te
wekken. In feite werkt het afstemoog op
een versterkte A.V.R. spanning, welk
systeem voor afstemindicatie bij rechtuit
ontvangers ongetwijfeld met succes kan
worden toegepast. De kathode van de
EM1 is direct met die van de EBL21
verbonden om het drempeleffect in de
indicatie te voorkomen. De gevoeligheid
voor laagfrequentmetingen bedraagt on
geveer 65 mV, waarbij het toveroog een
duidelijke uitslag vertoont. Het apparaat
kan in de stand l.f. natuurlijk ook voor
het testen van gramofoons en microfoons
worden gebruikt en zelfs als gramofoonversterker slaat het geen gek figuur.
DE OPSTELLING
Deze is in het geheel niet kritisch en
kenmerkt zich door een logische en sym
metrische opbouw. Uit de foto’s en figu
ren zijn de essentiële montagepunten wel
af te leiden. De indicator is in ’t midden
tussen schakelaar en volumeregelaar
onder het chassis gemonteerd; de luid
spreker boven het chassis op een pertinax
of aluminiumplaat, die tegelijk de voor
zijde van het apparaat is. Het voedingsgedeelte, trafo met gelijkrichterbuis en
afvlakfilter, neemt de meeste ruimte in

Onderaanzicht van de electronische Sherlock
Holmes. In het midden het toveroog

beslag. Een normale 250 V—60 mA trafo
is ruim voldoende om het zaakje te voe
den en wordt aan één zijde op het chas
sis gemonteerd, met het afvlaksmoorspoeltje er onder. Daarna staan op een
rij: de gelijkrichterbuis AZ1 of 1823,
ECH21 en EBL21.
De uitgangstrafo is ter hoogte van de
eindbuis onder het chassis bevestigd. Op
deze trafo is tevens een capacitieve aan
sluiting gemaakt voor een hoofdtelefoon,
te verbinden met aan één der zijden van
het apparaat aan te brengen stekerbusjes. Om hinder van buiten het toestel
optredende stoorspanningen te ontgaan
verdient het aanbeveling het testsnoer af
te schermen.
Het geheel kan in een houten of metalen
kastje worden ondergebracht; de uitvoe
ring wordt aan het persoonlijk initiatief
overgelaten daar zij grotendeels van be-r
paalde factoren afhankelijk is.
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*******

CONSTRUCTIE
VAN EEN

BUIZEN
TESTER
*******
CONSTRUCTIE VAN EEN BUIZENTESTER
Een handig all-round apparaat, waar
mede alle voorkomende typen radiobuizen
snel kunnen worden onderzocht op hun
bruikbaarheid, is voor de service-man
bepaald onmisbaar. Ook vele amateurs
voelen het echter maar al te dikwijls als
een bezwaar, dat zij niet zelf op eenvou
dige wijze kunnen nagaan, hoe het met
de gezondheid van hun buizen is gesteld
zodat het geen wonder is, dat ook in deze
klingen belangstelling bestaat voor een
simpel toestelletje, waarmede deze be
hoeften kunnen worden bevredigd.
Hieronder zullen wij een ontwerp voor
een buizentester bespreken, hetwelk veler
belangstelling zal trekken wegens de vol
gende aantrekkelijke hoedanigheden:
1* Het aantal vereiste onderdelen is tot een
minimum beperkt.
2* De diverse metingen worden met enkele
eenvoudige manipulaties verricht.
3’ De verkregen uitkomsten zijn zeer be
trouwbaar.
4* Schakeling en constructie zijn volkomen
,,fool-proof , zodat de kans op beschadi
ging van mA-meter of buizen als gevolg
van verkeerde schakel-manipulalies is uit
gesloten.
5* Ondanks de eenvoud van constructie is het
apparaat universeel bruikbaar voor het
onderzoeken van alle denkbare typen van
bestaande en nog komende ontvangbuizen.
EMISSIE-METING IS WAARDELOOS
Men moet steeds goed bedenken, dat men
slechts een volledig en 100 % betrouw
baar beeld van de toestand, waarin een
bepaalde buis verkeert, kan verkrijgen,
door aan het betreffende exemplaar
onder normale bedrijfscondities een aan
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tal metingen te verrichten, b.v. verster
king, output en vervormingspercentage
na te gaan. Het is zonder meer duidelijk,
dat een dergelijke procedure veel tijd en
een ingewikkelde en dus kostbare appa
ratuur vereist, zodat men voor practische
doeleinden naar een eenvoudiger metho
de moet uitzien, waarbij door een enkele
meting de buis toch zo goed mogelijk kan
worden gekarakteriseerd. Nu berusten
verreweg de meeste buizentesters op een
meting van de kathodestroom, welke
optreedt indien een bepaalde (betrekke
lijk geringe) spanning tussen kathode
enerzijds en de anode en eventueel aan
wezige roosters anderzijds wordt aange
legd. Men gaat hierbij uit van de ver
onderstelling, dat de grootte van deze
stroom een behoorlijke indruk geeft aan
gaande de emissie van de buis, zodat men
wel spreekt van de emissie-proef en men
het gebruikte apparaat dan ook de mis
leidende naam van „emissiemeter” geeft.
Misleidend, want men meet hiermede
nooit de emissie, immers onder emissie
van een buis wordt verstaan de maximale
stroomsterktc welke de kathode kan leve
ren bij de normale gloeispanning.
Bij moderne buizen — vooral indien uit
gerust met oxyd-kathode — is de emissie
echter niet op eenvoudige wijze te meten
zonder de buis permanent te beschadi
gen! Uit onderzoekingen van de laat
ste jaren is komen vast te staan, dat
de hierboven genoemde „emissie-proef”,
waarbij dus een deel der emissie bij lage
spanning wordt gemeten, practisch geen.
waarde heeft voor de beoordeling van de
werkelijke emissie. Het is namelijk bij een
groot aantal metingen gebleken, dat een

werkelijk „goede buis” volgens de emissie-proef „slecht” zou moeten zijn, terwijl
omgekeerd versleten buizen zeer dikwijls
volgens indicatie van de z.g. „emissiemeter” nog als „bruikbaar” beschouwd
zouden moeten worden.

Fig. 1
Fundamentele meetschakeling
STEILHEIDSMETING IS VEREIST
Veel betrouwbaarder daarentegen is een
meting van de steilheid, welke niet alleen
afhankelijk is van de emissie, maar
tevens de versterking rechtstreeks beïn
vloedt; de versterking van een buis is
namelijk evenredig met de steilheid. In
fig. 1 is de principiële schakeling aan
gegeven voor het meten van de steilheid,
welke grootheid aangeeft, hoe groot de
anodestroom-verandering is als gevolg
van 'n (kleine) roosterspanningsvariatie.
De te onderzoeken buis is aangesloten op
een gloeistroombron Va; Vb is de aan
gelegde anodcspanning en Vc stelt een
regelbare roosterspanningsbron voor. Op
de in de anodekring opgenomen mAmeter wordt de anodestroom afgelezen,
b.v. 15 mA. Maken wij nu de roosterspanning 1 Volt minder negatief, dan zal
de anodestroom iets groter worden, zegge
of b.v. 16.3 mA. In dit speciale geval
heeft een roosterspanningsvariatie van
1 Volt dus een anodestroomverandering
van 16.3—15 = 1.3 mA tot gevolg, zodat
de steilheid S gelijk is aan 1.3 mA/V.
Nemen we nu een oudere buis van het
zelfde type en leggen wij precies dezelfde
spanningen aan, dan zal de anodestroom
eerst b.v. 14.1 mA zijn, en na het rooster
weer 1 Volt minder negatief te hebben
gemaakt zal b.v. 15.1 mA worden afge
lezen. Van dit exemplaar is de steilheid
blijkbaar 15.1 — 14.1 = 1.0 mA/V, of
wel 30 % minder dan van de eerste buis.
De oude buis is nog wel bruikbaar, maar
zal minder' presteren, dan van dit type
verwacht mag worden.
Gewoonlijk neemt men als maatstaf, dat
een buis als versleten kan beschouwd
worden zodra de steilheid onder 50 %
van de normale waarde is gedaald. Ver
schillen van 5 % zijn normaal en vallen
binnen de toleranties, waarmede men bij
verschillende exemplaren van hetzelfde

type rekening moet houden. Daalt de
steilheid tot 10 % beneden normaal, dan
is dit een eerste symptoom, in ontvanger
of versterker is practisch nog geen ver
schil in prestatie te constateren bij ver
gelijking met een nieuwe buis.
MEER VEREENVOUDIGD
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt echter,
dat men twee keer de anodestroom met
grote nauwkeurigheid moet kunnen af
lezen, wil men de anode-stroomverandering met voor dit doel voldoende precisie
kunnen vinden, terwijl bovendien/^ Vg
(de Griekse hoofdletter (\^ — „delta”
— gebruikt men voor de aanduiding:
„kleine verandering van”) nauwkeurig
bekend moet zijn, immers de steilheid is
gelijk aan:

A Ia
A Vg
/
/

--D
Vg

* A

B C O
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Fig. 2

Principe van de steilheidsmeting.
Om deze moeilijkheid te omzeilen zou
men geneigd zijn om de roosterspan
ningsvariatie groter te kiezen, aangezien
men dan feitelijk de gemiddelde steilheid
over een deel der karakteristiek meet,
i.p.v. „de” steilheid in een bepaald punt.
Men moet echter steeds A Vg zo klein
mogelijk kiezen, bg voorkeur zelfs kleiner
dan 1 Volt. Een en ander wordt in fig. 2
verduidelijkt. De steilheid van een buis
is namelijk niet een constante grootheid,
maar afhankelijk van de aangelegde
rooster- en anodespanningen.
Nu interesseert ons bij de steilheidsme
ting slechts de anodestroomverandering,
de waarde van de anodestroom behoeft
niet bekend te zijn. Aangezien meesten
tijds
Ia veel kleiner is dan Ia, kunnen
wij met voordeel een z.g. compensatieschakeling toepassen, waarbij de meter
alleen de anodestroom-verandering aan
wijst en dus op een veel gevoeliger bereik
kan worden geschakeld, waardoor de af
lezing veel nauwkeuriger kan geschieden.
Bovendien schept dit de mogelijkheid
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om de steilheid direct afleesbaar te doen
zijn, indien men maatregelen neemt
om onder alle omstandigheden de roosterspanning met precies hetzelfde bedrag
te variëren.
Een en ander kan op eenvoudige wijze
worden verwezenlijkt volgens de schake
ling van fig. 3. Met behulp van de potentiometer R:{ stellen wij de voor de be
treffende buis geschikte roosterspanning
in, waarna TU zodanig wordt ingesteld
dat de mA-meter op nul staat. R< regelt
nl. de compensatie-stroom Ic, welke het
1.5 Volts-element door de meter stuurt.
Dit element is zodanig aangesloten, dat
de stroomrichting van Ic in de meter
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Fig. 3
Inrichting van de meter voor directe aflees
baarheid van de steilheid.
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Fig. 1 Schakelingsbeeld van de hier beschreven buizentester

SCHEMASLEUTEL
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
. R
R
R
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1 — 2000 Ohm, draadgewonden var.
weerst.
2 — 50 Ohm,
W.
3 — 4000 Ohm, 1 W.
4—25 mA-shunt
5 — 5 mA-shunt
6-8-9-10-11 — 1000 Chm. % W.
7 — 15.000 Ohm pot.meter, lin.
12 — 5000 Ohm pot.meter, lin.
13 — 50.000 Ohm. 1 W.
14 — 1 Mehohm, % W.
15 — 2000 A 3000 Ohm. 5 & 10 W.
16 — 50 Ohm. 1 W.
17 — 5000 Ohm. % W.
18 — 37.000 Chm, % W.

S

1 t/m S 5 en S 7 — Enkclpolige aan/uit
schakelaars
S 6, S 10 — Drukknopschak. in ruststand
gesloten
S 8 — Dubbelpolige omschakelaar
S 9 — Idem
S 11 — Enkelpolige kiesschakelaar, 11
standen
L1.L2- Fietslampje, 6-8 V, 40 mA
N 1 en N 2 — Neon stabiliseerbuis, 90 V45 mA (Philips 4357 of 4376)
M — mA-meter 0—1 mA
T — Spec. trafo met diverse gloeispanningen

tegengesteld is aan die van de anodestroom Ia, welke eveneens door de meter
vloeit. Zijn Ia en Ic van gelijke sterkte,
dan heffen zij elkaar op en de totaalstroom in de meter is gelijk aan nul.
Wordt nu als gevolg van de roosterspanningsverandering Ia iets groter, dan wijst
de meter het verschil aan, want Ic blijft
constant zodat door de meter vloeit lm =
la — Ic =
Ia.
.. .DUS GEMECHANISEERD
De voor deze meting vereiste rooster
spanningsvariatie wordt tot stand ge
bracht door gelijktijdig Si te openen en
S2 te sluiten. R! en R2 zijn precies even
groot, zodat kortsluiting van de ene en
inschakeling van de andere weerstand
hetzelfde effect heeft nl. alsof men de
arm van R3 iets naar rechts schuift, zodat
het rooster iets minder negatief wordt.
Deze methode heeft het voordeel, dat
men steeds de roosterspanning met een
constant bedrag varieert en wel sneller
en veel nauwkeuriger dan mogelijk zou
zijn door instelling van R;J, terwijl men
tevens geen extra Voltmeter nodig heeft
voor het meten van de roosterspanning.
Alhoewel alleen S2 en R2 voldoende
zouden zijn om genoemde spanningsvariatie tot stand te brengen, zijn Si en
Ri aangebracht om te bereiken, dat
onder alle omstandigheden de totale
weerstand van de keten constant blijft.
Indien men er dan voor zorgt, dat er
steeds een constante stroomsterkte door
deze serieschakeling vloeit, dan heeft
men de zekerheid, dat ook onder alle
omstandigheden de spanningen, welke
men van de weerstanden aftakt, con
stant zullen zijn.
Gebruikt men een mA-meter van 0 tot
1 mA en worden Ri .en R2 zodanig gekozen, dat — Vg = IV, dan wijst de
nieter direct afleesbare steilheden aan
van 0 tot 1 mA/V. Maken wij verder Ri
en R.. omschakelbaar, zodat ook een

roosterspanningsvariatie van 0.5 Volt
kan worden verkregen, dan moeten wij
de meteruitslagen met 2 vermenigvuldi
gen om weer de steilheid te vinden, het
bereik loopt dan dus van 0—2 mA/V.
Bij max. meteruitslag is
1
A
S=
= 2 mA/V.
0.5
A Vg
Brengen wij dan nog een metershunt
aan, welke de maximum uitslag op 5 mA
brengt, dan loopt bij A v£ = 1 V het
steilheidsbereik van 0 tot 5 mA/V en bij
A Vg = 0.5 V wordt dit 0—10 mA/V.
Momenteel zijn er slechts enkele huis
typen, welke een groter steilheid dan 10
mA/V bezitten (de EL6, EE1 en EE50
hebben een steilheid van 14 è. 14.5
mA/V). Wil men dergelijke zeer grote
steilheden kunnen meten, dan kan men
eventueel nog een shunt voor 10 mA
aanbrengen, of — wat beter is — voor
dit doel
Vg b.v. 0.2 V maken, zodat
bij volle uitslag van 5 mA een maximale
steilheid van 25 mA/V kan worden ge
meten.
BASIS VAN IMETING
Nu moet men goed bedenken, dat de
door de buizenfabrikanten opgegeven
waarden gelden voor de normale instel
ling van de buis, dus bij bepaalde waar
den voor aangelegde rooster- en anodespanningen. Zouden wij nu voor elk buistype de normale bedrijfsspanningen wil
len instellen, dan zou onze buizentester
vrij ingewikkeld worden en het werken
ermede nogal omslachtig. Gelukkig is
dit niet nodig, mits we er op letten, dat
wij een bepaald huistype altijd onder dezelfde condities meten. Overigens mogen
deze gerust afwijken van de bedrijfscondities in radiotoestel of versterker. De
alsdan gemeten steilheden zullen een ge
trouw beeld geven van de toestand,
waarin de buis zich bevindt, maar men

I» ig. o illustreert de bedrading van de huishouders
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moet er wel rekening mede houden, dat
de gevonden waarden van splinternieu
we, dus goede buizen, in het algemeen
niet dezelfde zullen zijn als in de door de
fabrikanten verstrekte buizengegevens
worden opgegeven.
Na deze inleiding zal de opzet van ons
ontwerp wel duidelijk zijn. Bestuderen
wij thans fig. 4, dan zien wij rechts van
de streeplijn het schema van de complete
buizentester. Geheel bovenaan zijn diver
se soorten huishouders aangegeven, ge
merkt A, B, C,... enz. Hoe de verschil
lende contacten hiervan respectievelijk
de met 1 tot 9 genummerde stekerbussen
zijn verbonden, is in fig. 5 afzonderlijk
aangegeven. De tiende bus T is verbonden
met enkele naast de huishouders aange
brachte bussen of klemmen, welke dienen
voor verbinding met de eventueel aan
wezige top-aansluiting van de te onder
zoeken buis. Plaatsen wij nu een of
andere buis in één der huishouders, dan
zijn wel gloeidraden en electroden aan
gesloten op deze bussen (1 tot T), maar
er is nog geen verbinding met de meetschakeling tot stand gekomen.
Alvorens de steilheid te meten, moeten
wij ons eerst overtuigen, dat er inwendig
geen kortsluiting tussen de electroden
bestaat. Dit gebeurt aldus: Nadat de
gloeispanningsbron aan de daarvoor be
stemde klemmen is aangesloten, openen
we Sa en sluiten Si. Is er nu een gelei
dende verbinding tussen de bussen Gi en
Go, dan zal het lampje L, oplichten. Met
een aan beide einden van banaanstekers
voorzien snoertje verbinden wy Gi met
bus 1 en op gelyke wijze G2 achtereen
volgens met dc bussen 2, 3, enz. tot T.
Daarna verbinden we Gi met bus 2 en
herhalen hetzelfde enz. Wanneer hierbij
het lampje oplicht is dit een teken, dat
er tussen de aan dc onderhavige bussen
verbonden electroden sluiting bestaat. In
het geval, dat men de beide gloeidraadcontacten met G, en G* verbindt, bewijst
het oplichten dat dc gloeidraad intact
is. Vergeet niet, dat bij enkele moderne
buizen (EF50, 6SH7, 6J4, e.d.) soms twee
of meer pennen met opzet inwendig zijn
doorverbonden, zodat in dergelijke ge
vallen oplichten van L, normaal zal zijn.
Behalve als indicator doet Li tevens
dienst als beveiliging van de buis: Mocht
per abuis een te hoge gloeispanning zijn
aangesloten, dan neemt Li het teveel
voor zijn rekening óf het lampje brandt
door. Neemt men voor Li een 40 mA
fietslampje, dan worden alle buizen be
schermd met uitzondering van enkele
battery-typen, welke een gloeistroomverbruik van 25 mA hebben (DF21, e.d.).
Is de juiste gloeispanning aangesloten,
dan kan S2 gesloten worden en, terwijl
de kathode op temperatuur komt, ver
bindt men een der bussen „P” met de
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anode, „K” met de kathode van de buis
en „R” met het rooster *). Vanzelfspre
kend zijn de meter en andere spannings
bronnen reeds aangesloten aan de res
pectievelijke klemmen. De buis zal dus
anodestroom trekken, welke door de
meter wordt aangewezen. Zolang Si nog
open is, staat R:{ in serie met meter en
spanningsbron, zodat noch meter, noch
buis kunnen worden beschadigd. Ra be
perkt nl. de stroom, welke met de aan
gegeven waarden nooit groter kan wor
den dan 20 ó. 24 mA, zelfs indien abusie
velijk tussen de bussen P en K kortslui
ting bestaat. Aangezien R.t parallel aan
de meter is geschakeld — en dus verre
weg het grootste deel van de anode
stroom voor zijn rekening neemt — kan
de meter nooit meer dan ca. 0.9 mA
voeren. Rt is nl. de 25 mA-shunt (4.16
Ohm voor de gebruikelijke mA-meter
met 100 Ohm inw. weerstand en 1 mA
volle uitslag) en Sn een drukknopschakelaar, welke normaal gesloten blijft;
het contact wordt slechts verbroken, zo
lang men op de knop drukt. Laat men
d.e los, dan sluit S, automatisch. Ten
slotte is er nog L2, eveneens een 40 mA
lampje, dat doorbrandt, indien „er iets
mocht gebeuren”, op het moment dat S.»
gesloten is.
Zodra we met R7 de roosterspanning op
een voor de betreffende buis toepasselijke
waarde hebben ingesteld, wordt Si ge
sloten, evenals S&, waarna we de meter
met behulp van Rj op nul stellen. Nu
kan Sy veilig geopend worden, zodat de
meter in zijn gevoeligste bereik staat.
Na Rl eventueel te hebben bijgeregeld
wordt de dubbelpolige schakelaar S.s om
gezet, waaruoor de roosterspanning met
een vast bedrag wordt veranderd en de
meter de steilheid aamvijst. We laten So
weer los en zetten de schakelaars weer in
hun oorspronkelijke stand, waarna het
apparaat voor een volgende test ge
reed is.
SCHAKEL-DETAILS
Thans nog een korte verklaring van de
functies der overige onderdelen van de
schakeling. Het weerstanden-netwerk
voor de roosterspanningsvoorziening lijkt
op het eerste gezicht nogal ingewikkeld,
maar aan de hand van hetgeen hierover
reeds bij de bespreking van fig. 3 werd
uiteengezet zal de bedoeling van deze
schakeling wel duidelijk worden. Zoals
gezegd, indien men spanningen aan een
uit weerstanden samengestelde spanningsdeler ontleent, dan zullen zij steeds
dezelfde waarde hebben, zolang de
stroomsterkte in deze weerstanden con•) Van penlhoden, hexoden, enz., verbindt men
de schermroosters aan ,,P”, remrooster en injectierooster aan „R”.
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Fig. 6
Fig. 6. Deiailbeeld van de drukknopschakelaars S 6, 10 en S 8
stant blijft. Afgezien van de aanwezig
heid der schakelaars staan de weerstan
den R(; t/m Ri^ in serie over de roosterspanningsbron. Met behulp van R12 kun
nen we de stroomsterkte instellen op
precies 0.5 mA. (Hiertoe de meter tijde
lijk tussen spanningsbron en een der „9
Volt" klemmen schakelen.) De totale
weerstand in de keten mag nu niet meer
veranderd worden en hiertoe zijn S» en
So dubbelpolig uitgevoerd: In de gete
kende stand van S:, zijn R9 en Rl0 kort
gesloten; zetten wij S9 om, dan wordt
R<j ingeschakeld, maar R1X wordt kort
gesloten en aangezien beide weerstanden
even groot zijn, blijft de totale weerstand
dus dezelfde waarde behouden. De sectie
SUB geeft weliswaar R10 „vrij”, maar
deze weerstand blijft toch kortgesloten
door de sectie SsB.
De beide secties van Ss vervullen dezelf
de rol als Sj en S2 in fig. 3. Door S9 om
te schakelen komt Ro in serie met Ru en
R10 in serie met Rs> hetwelk hetzelfde
effect heeft, alsof in fig. 3 de weerstan
den Ri en Ro worden vergroot. Met de
voor fig. 4 geldende weerstandswaarden
is de roosterspanningsvariatie in de ge
tekende stand van S9 0.5 V, na omscha
keling van So 1 V. Met R7 is de roosterspanning regelbaar van — 1 tot —8.5 V,
in verband met de lage anodespanning
(90 V) voldoende voor alle voorkomende
buizen. Voor het meten van groote steil
heden is een 5 mA-shunt aangebracht
(R5), welke door middel van S7 parallel
aan de meter kan worden geschakeld.
Met de verschillende standen-combinaties van S7 en Ss zijn de hierboven reeds
genoemde steilheidsbereiken te verwe
zenlijken.
Voor het controleren van kleine dioden,
bestemd voor detectie, e.d., is de bus
„D” aangebracht, welke via Ru en de
meter met
90 V is verbonden; de hoge
waarde van Ria is noodzakelijk om de
stroom tot max. 5 mA te beperken. Bij
-gelijkrichterbuizen -verbindt men beurte
lings de anode met „P" waarbij S.i ge
opend moet zijn.
Vacuum-contróle is mogelijk door met
Sjo een hoge weerstand (Rn) in serie

met de roosterkring te brengen. Even
tuele gasmoleculen in de buis worden
door botsing met electronen geïoniseerd,
daarna als positieve ionen door het nega
tieve rooster aangetrokken. Deze posi
tieve roosterlading wordt geneutrali
seerd door de z.g. „omgekeerde" roosterstroom, welke over R14 een spanningsva*
in het leven roept, zodat het rooster
minder negatief wordt dan overeenkomt
met de waarde van de aangelegde span
ning. Indrukken van Sjo heeft dus ook
een anodestroomverandering ten gevolge
en de grootte hiervan geeft een indicatie
aangaande de toestand van het vacuum.
Bedenk, dat ook deze — Ia evenredig is
met de steilheid van de betrokken buis!
IJKING VAN R7 en R1
Men kan bij R7 een direct in Volts geijkte
schaalverdeling aanbrengen. De juiste
methode is als volgt: een buis van be
hoorlijke steilheid wordt op het apparaat
geplaatst en vervolgens aangesloten als
voor steilheidsmeting.
Een Voltmeter (tussen „K” en „R”)
wordt nu met R7 ingesteld op b.v. 2 V,
waarna met Ri de anodestroom nauw
keurig op nul wordt gebracht. Dan ver
breekt men de verbinding met de Volt
meter — waardoor de roosterspanning
iets zal veranderen — en stelt thans met
Rj de anodestroom opnieuw op nul. Wij
vinden zodoende de stand van R7 voor
2 V roosterspanning, terwijl het duide
lijk is, dat op deze wijze alle gewenste
ijkpunten verkregen kunnen worden.
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Fig. 7
Paneel-indeling van de MK buizentester
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Een voorbeeld voor paneel-indeling van een laboratorium-instrument.
Ri laat zich ijken in mA door eerst de
anodestroom af te lezen (met Ss ge
opend), waarna men de meter met Ri op
nul brengt. Bij deze stand van Ri noteert
men dan de gevonden waarde voor de
anodestroom. De ijking zal alleen nauw
keurig zijn zolang EMK en Ri van de
compensatiespanningsbron constant blij
ven. Voor het snel instellen van Ri is
een globale ijking wel nuttig.
Uit de beschrijving van het schema blijkt,
dat met deze eenvoudige schakeling in
derdaad alle denkbare buizen kunnen
worden onderzocht, mits men maar vol
doende verscheidenheid van buishouders
heeft gemonteerd. Hier biedt de schake
ling bovendien het voordeel, dat men al
tijd later voor nieuw uitgekomen buistijpen een onbeperkt aantal buishouders
kan toevoegen, zonder dat de bedrading
behoeft te worden gewijzigd. Het mag
dan misschien minder elegant zijn, dat
de diverse verbindingen door 19 stekerbussen en met 9 stekers uitgeruste snoer
tjes tot stand gebracht worden, men be
denke, dat er een aantal vrij gecompli
ceerde kiesschakelaars aan te pas zou
moeten komen om eenzelfde veelzijdig
heid — zonder kans op ongelukken —
mogelijk te maken.
DE VOEDING TOT EEN GEAUTOMA
TISEERD GEHEEL TE BRENGEN
Een voedingsgedeelte werd niet inge-
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bouwd uit overweging, dat men altijd de
vereiste spanningen — in het bijzonder
de gloeispanning — uit het apparaat van
de te onderzoeken buis kan betrekken;
waardoor dus niet alleen een belangrijke
materiaalbesparing mogelijk wordt, maar
tevens het apparaat zeer compact kan
worden gebouwd en dus gemakkelijk
transportabel is. Wenst men de buizentester te gebruiken op plaatsen, waar
geen netaansluiting aanwezig is, dan
ontleent men de vereiste spanningen aan
de batterijen van het te onderzoeken toe
stel. De keuze der meetspanningen is dan
ook op bovenstaande gedachtengang ge
baseerd. Zo is de spanningsdeler voor de
roosterspanning berekend voor toepas
sing van een 9 Volts spanningsbron,
waardoor dus eventueel twee zakbatterijen zijn te gebruiken.
De anodespanning werd gesteld op 90
Volt, ten eerste wegens het feit, dat deze
waarde voor verschillende buizen de
minimaal toelaatbare spanning is, in de
tweede plaats is 90 Volt een courante
spanning voor anodebatterijen. Boven
dien is dit een veel voorkomende bedrijfsspanning van neon-stabilisatoren, zodat
men bij gebruik van een willekeurig p.s.a.
in combinatie met zo’n stabiliseerbuis
steeds automatisch <le juiste spanning
voor de buizentester beschikbaar heeft.
In fig. 4 is links van de streeplijn aange
geven, hoe men met behulp van twee stabiliseerbuizen en enkele weerstanden een
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spanningsdeler kan samenstellen, welke
— geschakeld tussen een of ander p.s.a.
en de buizentester — automatisch de
juiste anode- en roosterspanning verze
kert, met inbegrip van de 1 y2 Volt voor
compensatie van de anodestroom. R15
moet zodanig worden uitgekiend, dat de
ruststroom door de neonbuizen ca. 30 mA
bedraagt.
Natuurlijk kan men als onafhankelijke
gloeistroombron een transformator met
afgetakte secondaire plus kiesschakelaar
toepassen; de meest voorkomende gloeispanningen zijn: 1.4, 2, 4, 5, 6.3, 12.6, 20,
25, 35, 50 en 55 Volt. De spanningen
boven 13 V gelden voor buizen voor
serievoeding uit het lichtnct. Men kan
deze buizen eventueel aansluiten op het
net met tussenschakeling van een uit
gloeilampen samen te stellen serieweerstand of een voor dit doel bestemde
stroomregulator. Voor Europese buizen
heeft men dan 100 en 200 mA-typen
nodig, voor Amerikaanse 150 en 300 mAtypen.
WEERSTANDEN EN SCHAKELAARS
De weerstanden van Rt t/m Rr, zijn ge
baseerd op toepassing van het meest
voorkomende metertype met volle uit
slag van 1 mA en 100 Ohm inwendige
weerstand. Vanzelfsprekend zijn ook
andere meters te gebruiken, bij voorkeur
met 2 mA volle-uitslag is nog wel bruik
baar, alhoewel de kleine steilheden niet

met grote nauwkeurigheid kunnen wor
den bepaald.
Indien de schakelaars So en Si0 niet kant
en klaar verkrijgbaar zijn, kan men ze
heel goed zelf maken. Een idee van de
constructie geeft fig. 6. Kan men contactveren van een oud relais of klink be
machtigen, dan heeft men de voornaam
ste bestanddelen reeds in bezit. Verder
loont het zeer de moeite, ook S8 als
drukknopschakelaar uit te voeren, al
hoewel de constructie hiervan iets inge
wikkelder is. Tenslotte geeft fig. 7 een
voorbeeld hoe men het geheel kan mon
teren op een pertinax plaat van 30 x
30 cm. Men kan het paneel ook van me
taal of hout vervaardigen en de stekerbussen en aansluitklemmen aanbrengen
op pertinax strippen, welke aan de onder
zijde tegen het paneel worden bevestigd
achter daarvoor uitgespaarde openingen.
Indien geen metalen paneel wordt toege
past, dan moet Si o met een aan „K”
verbonden metalen plaatje worden afge
schermd ter voorkoming van „brom”
tijdens vacuum-contröle. In het midden
van het paneel is ruimte opengelaten
voor plaatsing van de meter, zodat men
deze tijdens het meten steeds gemakke
lijk kan aflezen. Na voltooiing van de
bedrading wordt het paneel in een kastje
gemonteerd, waarin men tevens ruimten
aanbrengt om de bijbehorende snoeren
op te bergen, alsmede een stel kaarten
met aansluitingen en gegevens van huis
typen.
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DE UNIVERSELE METER
De échte amateur bezit tenminste één
meter, of is aan het sparen om er zich
een aan te schaffen. Want dit staat vast:
wie meer wil weten en leren van de
techniek der radio, kan onmogelijk te
vreden zijn met een simpel vaststellen
van het feit, dat z’n toestel behoorlijk
geluid geeft en dus wel in orde zal zijn.
Hij wil het zeker weten en dit kan hij
naar zijn mening pas, wanneer metingen
bevestigd hebben dat spanningen en
stromen juist zijn. Tot zover heeft hij
volkomen gelijk, doch nu gaat hij een
meter kopen, een goedkope. En als hij dan
aan het meten slaat, begrijpt hij niet
goed, hoe de ontwerper van het schema
het in z’n hoofd gekregen heeft om de
buizen zulke gekke spanningen te geven.
De hoogste spanning in het toestel blijkt
meestal vrij normaal, maar met de lagere
spanningen is het treurig gesteld — wei
nig of helemaal niets. Vertrouwt hij nu
heel sterk op zijn metingen, dan gaat hij
de spanningen „verhogen” door weer
standen te verkleinen. Misschien ook
schryft hij een brief aan Dr. Blan, waar
op hij het antwoord krijgt: „Uw meter is
ongeschikt!”
Want daar zit de kneep. De spanningen
in het toestel waren waarschijnlijk wel
goed, doch ze daalden, zodra de meter
aangesloten werd. Nu is dit niet speciaal
een verschijnsel, dat alleen bij het meten
met een goedkoop instrument voor dc
dag komt. Ook bij de duurste meters
blijft het voorkomen, doch... niet zó erg.
Het verschil zit in het stroomverbruik
van de meter. Om de wijzer van een
meter naar het eind van de schaal te
bewegen, moet er een stroom door de
meter gaan, waardoor de voor het ver
plaatsen van de wijzer benodigde kracht
wordt opgewekt.
Bij een goedkope meter moet die kracht
groter zijn, het instrument is niet gevoe
lig en er is dus een sterke stroom nodig.
Goede meters volstaan met een zeer
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zwakke stroom, 20 tot 50 maal zwakker
dan een slechte meter gebruikt.
Nu een voorbeeld. Een toestel wordt ge
voed door een 300 V combinatie. Voor
de detector moet die spanning verlaagd
worden tot 100 Volt. 200 Volt moet dus
door een weerstand worden „wegge
werkt” en daar de anodestroom van die
buis 4 mA bedraagt, is een weerstand
van 50.000 Ohm aanwezig. Sluiten wij
nu een meter aan tussen de anode van de
buis en aarde, dan zal behalve de anode
stroom van de buis ook nog de stroom
voor de meter door de weerstand van
50.000 Ohm moeten vloeien.
Het spanningsverlies in die weerstand,
dat afhankelijk is van de stroom dóór de
weerstand, zal dus groter worden dan
200 V, met als gevolg, dat er geen 100 V
overblijft, doch minder.
Hoevéél minder dat zal zijn, hangt af
van de stroom die door de meter gaat.
Is de stroomsterkte groot, zoals bij de
minder goede meter het geval is, dan zal
er niet veel spanning overblijven en de
meteruitslag zal dus ook niet groot zijn.
In een geval als dit zal er, om een tame
lijk juiste aanwijzing te verkrijgen, een
meter nodig zijn die slechts een deel van
een mA nodig heeft om tot 100 V uit te
slaan. Het verbruik van de meter moet
altijd verwaarloosbaar klein zijn ten op
zichte van de stroom die door dc weer
stand vloeit .waarachter wij de spanning
wensen te meten.
Een z.g. weekijzermeter met twee spannings-meetbereiken (b.v. 6 V en 300 V)
kan nuttig zijn, wanneer het instrument
ook geschikt is om wisselspanning te
meten.
Men is dan in de gelegenheid, de net
spanning, gloeispanning van buizen en
zelfs spanning op de plaat van de plaatstroombuis te meten. Ook kan men
natuurlijk de spanning van een accu er
mede controleren, doch voor het nameten
van batterijen is reeds een beter soort
meter nodig.
Wie serieuze metingen aan toestellen
en versterkers wil verrichten, dient een
gevoelig draaispoelinstrument aan te
schaffen, waarvan het stroomverbruik
voor volle uitslag hoogstens 2 mA be
draagt.
Dergelijke meters zijn in velerlei uitvoe
ringen in de handel, met losse verwissel
bare of ingebouwde en omschakelbare
voorschakelweerstanden en shunts voor
meerdere stroom- en spanningsmeetbereiken.
Zij zijn prijzig, inderdaad, doch dat kan
niet anders. Een draaispoelmeter is een.
precisie-instrument, evenals een goed
horloge.

ZELFBOUWVOLT-OHM-AMPEREMETER
Constructieplan voor een goedkoop en
' redelijk accuraat universeelinstrument
Deze V-A-Q meter heeft 33 meetbereiken, waarvoor twee schakelaars en
slechts twee aansluitklemmen nodig zijn.
De 33 meetbereiken zijn verdeeld in:
10 voor gelijkspanning- (V =)
10 voor gelijkstroom (I =)
7 voor wisselspanning (V v )
4 voor output-metingcn (O.P.)
en 2 voor weerstandbepaling.
De linkerstand van de keuzeschakelaar
(4x3 standen) is voor gelijkspanning-,
de middenstand voor gelijkstroom- en de
rechterstand voor de wisselspanningsmctingen. Met de driedeks elfstanden
schakelaar maken we de meter voor het
gewenste bereik geschikt.
De 11e stand in het V— en in het 1=
bereik is voor weerstandmetingen en de
eerste vier standen van het V co bereik
zijn voor outputmetingen bestemd.
De shuntweerstand is als universeel shunt
uitgevoerd en de schakeling is zodanig,

dat evt. overgangsweerstanden van de
schakelaars geen nadeel opleveren en
tevens nooit de volle stroom door de me
ter kan gaan. De batterijspanning in
Volt = 1.500.000 /tV. De meetcel is voor
1 mA. De waarden der weerstanden han
gen natuurlijk af van het metertype.
Onderstaande weerstanden zijn berekend
voor een mA-meter van 500 Q inwendige
weerstand en een volle uitslag bij 0,5 mA
= 500 uA, zodat een meter verkregen
werd van 2000 Q/Y.
In stand 11 van het V = bereik kunnen
weerstanden van 0 tot 150.000 O geme
ten worden. Met kortgesloten klemmen
wordt met de potentiometer (R^.) de
mA-meter op volle uitslag ingesteld. R*
dient alleen om overbelasting van de
meter te voorkomen en is als een deel
van de potmeter te beschouwen. De
kringweerstand
E
1.5
= 3000 n.
Rkr = —
I
0,0005
Rx is als voorschakelweerstand aange
sloten.
Nu wordt
1.500.000
E
lm
HA
Rx + 3000
R-j -j- Rkr
waaruit volgt:
1.500.000
3000 Q
Rx =
lm
Is de meteruitslag b.v. 100 uA, dan is
1.500.000
3000 = 12.000 ü
Rx 100
Voor diverse meteruitslagen wordt R
berekend en in een tabel uitgezet.
Een nadeel van deze methode is, dat er
geen nauwkeurige aanwijzing is bij lage
weerstanden b.v. van 0—500 ü. Om deze
te méten wordt de keuzeschakelaar in
de middenstand (1= bereik) geplaatst.
Het gevolg hiervan is dat R» wordt af
geschakeld en Rx automatisch parallel
met de totale shunt (Ru t/m R-.-3) aan
de meter wordt aangesloten, De totale
shuntweerstand is gelijk aan Rm geno
men, zodat, als Rx niet is aangesloten,
de meter een volle uitslag heeft als de
batterij 1 mA levert. De totale kring-
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I

;
Stand
1
2
3
4
5

V=

1000
500
250
100
50

V
V
V
V
V

1=

1000
500
250
100
50

mA
mA
mA
mA
mA

10
50
250
1000
1000

V.
V
V
V
V
V

O.P.
O.P.
O.P.
O.P.

6
7
8
9
10
11

25 V
10 V
5 V
2.5 V
1 v
0-150.000^3

25 mA
10 mA
5 mA
2,5 mA
1 mA
0-1000 Q

500
250
50
10
5
2,5

V
V
V
V
V
V

—
^

■

—

!

—

Fig. 1. COMPLETE SCHAKELING van de
Volt-Ohm-Ampère meter
1 a 2 /«F papier
C
. 1000 O 20%
R1
R2 0-500 of 0-1000 Q
1250 f}
R3
250 <2
R4
3000 ü
R5
R6
5 kü
10 kQ
R7
30 kQ
R8
50 k^)
R9
100 kQ
R10

Ril
R12
R13
R14
R15
R16
R17.
R18
R19
R20
R21

weerstand moet dan
1,5
E
= 1500 Q
0,001
I
500
zijn, zodat Rpot

= 1250 Li

1500
2

is. Wordt voor Ri 1000 L2 genomen,
dan kan de pot.meter zelf (R2) een
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300 kQ
500 kQ
lMf)
300 q
100 Q
60 Q
30 Q
10 Q
5 Q
3 Q
1 Q

0,5 Q
R22-23
R24
)
R25....... ) zie tekst
R26....... )
72 k£>
R27-32
360 kQ
R28-33
R29
450 kfi
R30
900 kfl
R31
zie tekst
R34.
1,35 MQ

waarde hebben van 0-500 of 0.1000 L2.
Hiermede kan een soepele instelling ver
kregen worden.
Wordt Rx aangesloten dan gaat een deel
van de batterijstroom door Rx en de
meter loopt iets terug. Voor ’n nauwkeu
rige berekening moeten we er echter
rekening mee houden, dat door Rx de
totale kringweerstand lager wordt. Het
schema ziet men, vereenvoudigd, in fig. 2.

5
2

Toen Rx nog niet aangesloten was, was
de kringweerstand:

=

Rpot H---------= 1250 + 250 = 1500 Q

Rm + Rsh
R aftak =
nieuw bereik

500

-

I

2

(zie b.v. Electronisch Jaarboekje).
In stand 9 willen we 2,5 mA meten.
Afgetakt moet dan worden op
1000
500 + 500

Wanneer Rx aangesloten is wordt de kring
weerstand :
1
500 Rx
Rpot +
= 1250 +
Q
1
2Rx-}-500
1
1

-------1---------j-------

------ = 200 ü.

500
500
Rx
De batterijslroom wordt dan
E
1.500.000
"A
Rt
1250 + 500 Rx

Rl4 = 500 — 200 = 300 Q.
In stand 8
1000
------ =
10
In stand 7
1000
------ =

2Rx + 500
De meterstroom (lm) wordt nu als volgt be
rekend :
lm : Ish : IRx = (Rsh X Rx) :
(Rm X Rx) : (Rm x Rsh)
= (500 X Rx) :
(55 x Rx) : (500 X 500)
= Rx : Rx : 500
Rx
lm =
X Ibatt =
2Rx + 500
Rx
1.500.000
2Rx + 500

X

meting tot 10 mA afgetakt op
50 Ohm. R16 = 100 — 50

=

50 fi

50

In stand 5 meting tot 50 mA afgetakt op
1000
------ = 10 Ohm. R18 = 20 — 10 = 10 9
100
In stand 4 meting tot 100 mA afgetakt op
1000
5 9
5 Ohm. R19 = 10 — 5

500 Rx

500 Rx

en
208.3 X Rx
208,3 lm
hieruit volgt Rx =
-. Loopt de
500 — lm
meter bv. terug tot 100 «A, dan is
208.3 X 100
Rx =
= 52,1 9
500 — 100

200

In stand 3 meting tot 250 mA afgetakt op
1000
3 9
---- = 2 Ohm. R20 = 5 — 2
500

Theoretisch kunnen we op deze manier
tot 5000 Q meten, maar boven de ±.
1000 Q wordt de aflezing te moeilijk en
kan 'beter de andere £>-meetmethode (in
het V— bereik) gebruikt worden.
Ziezo, nu is het moeilijkste achter de
rug en gaan we weerstanden berekenen.
Eerst van het V— bereik.
Rn zorgt er voor dat de pot.meter bij het
omschakelen van het Lf2- naar het H£?
bereik (en omgekeerd) niet nagesteld
behoeft te worden. De kringweerstand
is nu Rpot
R3 -f- Rm = 3000 Q, zodat
Rn = 3000 — 1250 — 500 = 1250 ü.
In stand 10 van de elfstandenschakelaar
meten we 0—1 V gelijkspanning R3 4Ri + Rm = 2000 ü. R4 = 2000 — 1250
— 500 = 250 Q.
Nu komt het gelijkstroombereik aan de
beurt (keuzeschakelaar in de midden
stand). In stand 10 staat de totale shunt
(Rsh = Rm) parallel aan de meter, zo
dat het laatste meetbereik 1 mA is.
Om de aftakkingen te bepalen voor de
In stand 9: meting tot 2.5 V :
5 V :
8;
10 V :
6:
25 V :
50 V :
5;
100 V :
150 V :
3i
500 V :
2:
1000 V :
i;

5 mA afgetakt op

In stand 6 meting tot 25 mA afgetakt op
1000
------ = 20 Ohm. R17 = 50 — 20 = 30 ft

fiA

1250 +

meting tot

100 Ohm. R15 = 200 — 100 = 100 0

20

2Rx + 500
Uitgewerkt wordt lm

5

2,5
0,5

R5
R6
R7
R8
R9
R10
Ril
R12
R13

In stand 2 meting tol 500 mA afgetakt op
1000
1 9
1 Ohm. R21 =
2—1
1000
In stand 1 meting tot 1 A afgetakt op
1000
1 — 0.5 = 0.5 9
------ = 0.5 Ohm. R22 =
2000

Nu nog het wisselspanningsbereik: keu
zeschakelaar in rechterstand. Wegens de
vormfactor van de wisselstroom (1,11)
moeten we, om eenzelfde schaal te kun
nen gebruiken alle weerstandswaarden
met 0,9 vermenigvuldigen i.p.v. 2000 £?/V
nu dus 1800 Ü/V.
Nu komt een moeilijkheid. Voor de wisselspanningsbereiken 2\4, 5 en 10 V kan
Ibatt
500a

■—1|---'VW'—

Rsh=500 Uh
—VNAA-—
Rx=R
IRx

Fig. 2.
(2.5 — 1)
(5 — 2.5)
(10 — 5)
(25 — 10)
(50 — 25)
(100 — 50)
(250 — 100)
(500 — 250)
(1000 — 500)

KRINGLOOP bU meting van lage
weerstanden
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

= 3000 9
5 k9
=
10 kO
=
30 k9
=
50 k9
=
= 100 k9
= 300 k9
= 500 kO
1 MO
=
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niet op een lineaire schaalverdeling wor
den gerekend. Tenzij men met correctiekrommen of hulpschanltjes werkt, kan
men de eerste schaalhelft daar beter ge
heel niet gebruiken.
De betreffende weerstanden kunnen
beter niet berekend worden, maar moe
ten proefondervindelijk bepaald worden,
daar de meetcelweerstand, die van ge
val tot geval varieert, hierbij een te grote
rol speelt. In stand 11 meting tot 2,5 V.
Rt = 2,5 X 1800 = 4500 Q.
Ra4 = 4500 ü — Rcel en is dus proef
ondervindelijk te bepalen.
In stand 10 meting tot 5 V. R2s = —
(5—2i/$ V) X 1800 = ± 4500 .0, de juiste
waarde is proefondervindelijk te bepalen.
In stand 9 meting tot 10 V. R-o =
(10—5) x 1800 = ± 9000 _Q, de juiste
waarde is ook hier proefondervindelijk
te bepalen.

Voor de hoge spanningen speelt de meet
celweerstand niet zo’n rol meer.
In stand S; meting tot 50 V. R27 = (50—10)

X 1800 = 72 kO.
In stand 7; meting tot 250 V. R28 = (250—50)
X 1800 = 360 kO.
In stand 6: meting tot 500 V. R29 = (500—250)
X 1800 = <150 kO.
In stand 5; meting tot 1000 V. R30 = (1000—
500) X 1800 = 900 kQ.

De standen 1 t/m 4 zijn voor outputmetingen. De condensator van 1/<F blok
keert de gelijkstroom, de schijnbare concondensatorweerstand
I
“
La

Rc =

1

2rrf.C.

wordt hier verwaarlood.
In stand 1 meting 10 V C.P.
R31 = (10 X 1800) —
meetcelweerstand en is
proefondervindelijk
te
bepalen.
In stand 2 meting 50 V O.P.
R22 = (50—10) X 1800 =
72 kO.
In stand 3 meting 250 V O.P.
R33 = (250—50) X 1800
= 360 kO.
In stand 4 meting 1000 V
O.P. R34 = (1000—250)
X 1800 = 1,35 MO.

Hoog O meting:
E balt
— 3000
Rx =
lm
—Ata.
Maatschets frontpaneel

Laag Q meting:
208.3 lm
Rx =
500 — lm

Q

9
8
29
40
52
66
81

98

Ha

-ry150000
72.000
34.500
22 000
15.750
'f 12 000
9500
7700
6375
5.300
4.500
3.820
3250
2.770
2357
3<P
2000
1690
1.410
1.165

117
138
164
192
225
265
312
370
442
535
660
950
835 400
750
1.095
570
1.525
410
2400
260
5000
125
oo
— 60

De zeer com
pacte bouw
blijkt wel
heel duidelijk
uit deze
afbeelding.
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BEREKENING VAN EEN UNIVERSEEL-SHUNT
In gecombineerde meetinstrumenten met
ingebouwde, omschakelbare shuntweerstanden, ontmoet men vaak de Universeel-shunt.
Dit is een weerstand, die op verschillen
de punten is afgetakt en in zijn geheel
blijvend parallel aan het meter-systeem
verbonden is. Bij gecombineerde meters,
die als zodanig compleet in de handel
zijn, is over het algemeen de Universeelshunt (of ringshunt, zoals de naam ook
wel eens luidt) permanent over het
systeem verbonden en de schaalverde
ling van het instrument is dan ook hier
op gebaseerd. In het kleinste mA bereik
wordt dus nog niet de volle gevoeligheid
van het systeem benut, omdat de te
meten stroom zich nog vertakt en ge
deeltelijk door de shunt gaat.
Bij amateurconstructies staan de zaken
meestal anders. Als basis voor een Uni
versele meter bezigt men gewoonlijk een
mA meter met een schaalverdeling, die
in overeenstemming is met de gevoelig
heid. Om bij toepassing van een Universeel-shunt ook dit bereik te kunnen
benutten, zal de shunt afgeschakeld
moeten worden. Dit vergt een extra scha
kelaar of een meetbereikomschakelaar
van speciale constructie. Wil men bij
spanningsmetingen het verbruik van de
meter zo klein mogelijk houden dan zal
men toch ook de shunt moeten afscha
kelen. Het komt dus hierop neer, dat men

mA

oruir
Rm

Im
Is

-anJlrrO^^
Rs
Rxi
RX2

O

+

O
"(2)

O
-(1)

Ó
2156

voor spanningsmetingen en voor het
kleinste stroom-bereik de meter zonder
shunt gebruikt en dan voor het eerstvol
gende grotere stroombereik de Universeel-shunt in zijn geheel als shunt benut;
de bereiken, die hierop volgen, worden
verkregen met behulp van aftakkingen
op de shunt.
Het vaststellen van de totale waarde van
de Universcel-shunt geschiedt op de voor
shunts gebruikelijke wijze; men deelt de
meterweerstand door een getal, overeen
komend met de gewenste vergroting van
het bereik minus één, aldus:
Rm
Rs =
n—1
Ingeval men de shuntweerstand gelijk
kiest aan de meterweerstand zal het be
reik dus het tweevoudige van het oor
spronkelijke bedragen. Het bepalen van
de plaats der aftakkingen is nu verder
heel eenvoudig: men deelt de som van
meterweerstand en shuntweerstand door
het getal dat de verhouding uitdrukt tus
sen de stroom, die het metersysteem be
hoeft voor volle uitslag en de te meten
stroom. In formule wordt dit
Rm -f- Rs
Rx =
n
Hierin is Rx dus het deel van de Universeel-shunt dat door de te meten stroom
doorlopen wordt.
Voorbeeld: Een 2 mA systeem van 50
Ohm moet worden geshunt voor 10 mA
en deze shunt moet worden afgetakt
voor 0.1, 1 en 10 Amp. De weerstand van
50
de gehele shunt wordt dan — = 12.5
4
Ohm. Voor 0.1 A (100 mA) wordt een
aftakking geplaatst op
50 + 12.5
62.4
= 1.25 Ohm
50
50
62.5
voor 1 A (1000 mA) op ----- = 0.125
500
62.5
Ohm en voor 10 A op----- = 0.0125 Ohm.
5000
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Het meten van wisselstroom
met meetcel en stroomtransformator

I

Met dit hoofdstuk willen we eens wat
dieper ingaan op het meten van wissel
stroom met behulp van een draaispoelmeter met voorgeschakelde metaalgelijkrichter. In feite komt echter ook het
meten van wisselspanning neer op het
meten van stroom, en wel van de stroomsterkte welke door voorschakehveerstand
en cel plus meter vloeit. In zekere mate
zullen de volgende beschouwingen dus
ook gelden voor spanningsmetingen en
aan het slot van dit onderwerp zullen
dan ook nog enige hierop van toepassing
zijnde bijzonderheden behandeld worden.
Een van een meetcel voorziene draaispoelmeter is reeds een stroommeter,
welke volle uitslag levert bij een stroomsterkte, 1.11 maal groter dan hetzelfde
instrument voor gelijkstroom nodig heeft.
Dit komt hierop neer, dat bij het gebruik
als wisselstroommeter de aanwijzing met
1.11 vermenigvuldigd dient te worden om
de werkelijke, effectieve waarde van de
wisselstroom op te leveren. Overigens
geldt geen enkele beperking, behoudens
mogelijke frequentie-fouten, waarover
straks meer. De situatie wordt echter
anders wanneer we met hetzelfde instru
ment grotere stroomsterkten of hogere
spanningen wensen te meten.
Voor gelijkstroommetingen is het gebrui
kelijk een shunt of nevenweerstand te
bezigen. Om b.v. een 1 mA instrument te
laten dienen voor het meten van stroom
sterkten tot 100 mA schakelt men een
weerstand aan de meter parallel, die zo
danig bemeten is t.o.v. de weerstand van
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de meter dat----- van de te meten stroom
100
1

door de shunt gaat en---- dus maximum
100
1 mA door de meter. Op deze wijze kan
practisch zonder beperking elk willekeu
rig meetbereik tot stand worden ge
bracht.
Dezelfde schakeling laat zich ook toe
passen bij de meter met cel, dus voor het
meten van wisselstroom, edoch... hier
schuilt een addertje onder het gras. De
weerstand van de combinatie meter-cel
is nl. niet constant, doch afhankelijk
van de stroomsterkte en bovendien groter
dan de weerstand van de enkele meter.
Dit laatste brengt reeds onmiddellijk
mede, dat bestaande shunts voor gelijk
stroom niet zonder meer door simpel ver
menigvuldigen met 1.11 voor wissel
stroom van gelijke grootte bruikbaar
zijn. De weerstandsvariatie onder invloed
van de stroomsterkte heeft echter ernsti
ger complicaties tengevolge.
Het zal nl. duidelijk zijn dat een gelijkrichter-meter met shunt nooit een even
redige uitslag kan leveren om de een
voudige reden, dat de verhouding tussen
meter-weerstand en shuntwaarde niet
constant is. Slechts op één punt van de
schaal zal de gewenste verhouding te
verwezenlijken zijn, doch voor het overige
is men beslist aangewezen op een ijktabel.
Tenslotte zou ook dit — alhoewel niet

t

I

i

.

ideaal en zeker tijdrovend — nog over
komelijk zijn, ware het niet, dat er nog
een bezwaar komt opdagen: de weer
stand van een metaalgelijkrichter is temperatuur-afhankelijk. Elk type vertoont
dit verschijnsel in meer of minder sterke
mate, doch geen enkel is er geheel vrij
van.
Voor enigszins nauwkeurig werk zal men
dus weinig waarde aan een geshunte
meter kunnen hechten en moet naar een
betere methode worden uitgezien.
Deze bestaat ook inderdaad en wel in de
vorm van de stroomtransformator. In
principe is dit een zeer eenvoudig ding;
wanneer we de te meten stroom door de
primaire wikkeling van de transformator
zenden en we sluiten op een b.v. tienmaal
zoveel windingen bevattende secundaire
een stroommeter aan, dan zal deze één
tiende van de primaire stroom aanwijzen.
Het product van het windingenaantal en
de stroomsterkte zal voor primaire en
secundaire steeds gelijk zijn.
Voor het verkrijgen van meerdere berei
ken met éénzelfde transformator kan
met één secundaire wikkeling voor de
meter volstaan worden, terwijl meerdere
primaire wikkelingen even zovele berei
ken leveren. Ook kan de primaire uit één
doorlopende wikkeling met aftakkingen
bestaan.
De voordelen, die het werken met een
stroomtransformator in combinatie met
een gelijkrichter biedt, zijn niet te onder
schatten. Ze zijn als volgt samen te
vatten:
1 — De factor 1.11 kan in de transfor
mator verwerkt worden; de normale
schaal van het instrument geldt dan ook
voor wisselstroom.
2 — De uitslag is evenredig met de
stroomsterkte, men leest dus normaal de
schaal af, evenals bij gelijkstroommeting.
IJkkrommen of tabellen zijn overbodig.
2 — Temperatuurvariaties hebben geen

merkbare invloed op de nauwkeurigheid.
4 — De gelijkrichtermeter verbruikt een
zeer gering vermogen. Dientengevolge
kan de stroomtransformator klein in af
metingen blijven en leent deze zich dus
voor inbouw in transportabele instru
menten.
5 — Lage wisselspanningen, d.w.z. span
ningen van 100 V en lager, zijn met be
hulp van de stroomtransformator ook
nauwkeuriger te meten dan op andere
wijze mogelijk is.
Dit laatste geval vereist nog enige toe
lichting in verband met spanningsmeting
in het algemeen. Zoals reeds werd aan
gegeven kan men voor spanningsmetingen de voor gelijkspanning aanwezige
voorschakelweerstanden bezigen en dan
de meteraamvijzing met 1.11 vermenig
vuldigen. Stelt men prijs op grote nauw
keurigheid, dan kan deze methode alleen
maar toegepast worden voor bereiken
van 200 V en hoger. Immers, de (veran
derlijke) gelijkrichterweerstand staat in
serie met de meter en gaat voor lagere
bereiken een steeds groter deel uitmaken
van de totale voorgeschakelde weerstand.

O—A
O—B

2.5 A
0.5 A
o-c
0.1 A
O—D
25 mA
O—E
5 mA
C—F ..... 10 V
O—G..... 50 V
R1 pl.m. 10.000 Ohm
R2 pl.m. 400 Ohm
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SCHAKELING VAN DE TRANSFORMATOR MM 552
Men ziet hier de cel enerzijds verbonden met de meter, anderzijds aangesloten op de gehele
secundaire wikkeling tussen 1 en 5; 4 en 3 zijn de correctie-aftakkingen. die in de tekst ter sprake
komen. Men merke op, dat voor het 5 mA (resp. 8 mA) bereik een auto-transformatorschakeling is
toegepast, daar het deel 1-2 samenvalt met de secundaire. De doorverbinding 6-1 staat ook hier
mede in verband. Overigens is een normale afgetakte primaire toegepast. Het staatje geeft een
overzicht van de verschillende bereiken.
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Deze curve is opgenomen aan de MM552 in combinatie met een Weslingliouse 5 niA cel. Daar deze
cel tot 10.000 Hz zonder frequentiefout arbeidt, kan nevenstaande curve worden beschouwd als
geldend voor de MM552 zelf. Tot 10.000 Hz wordt een volkomen juiste aanwijzing verkregen, eerst
bij 15.000 Hz wijst de meter 14 % te laag, overeenkomend met een verlies van 1.3 dB.
De invloed van de weerstandsvariaties
zal dus specciaal voor de laagste bereiken
een aanzienlijke verstoring van de even
redigheid der schaal veroorzaken. Practisch komt dit hierop neer, dat voor be
reiken van b.v. 6 of 10 V alleen de boven
ste helft van de schaal lineair verloopt.
De stroomtransformator biedt ook hier
weer uitkomst. Door voor een bereik van
b.v. 5 è. 10 V een wikkeling van 25 è. 50
mA van een passende voorschakelweerstand te voorzien kan een practisch vol
komen lineaire schaal verkregen worden
die direct afleesbaar is. Weliswaar ver
bruikt deze Voltmeter dan een 25 è.
30 mA voor volle uitslag, doch dit is
altijd nog veel minder dan een weekijzermeter nodig heeft en bovendien heeft hij
o.a. het voordeel van de open schaal voor
lage spanningen. Bereiken tot en met
100 V kunnen op deze wijze, doch met
verhoudingsgewijs kleiner stroomver
bruik, direct afleesbaar gemaakt worden.
Voor hogere bereiken is ook een directe
aflezing mogelijk wanneer men de voorschakelweerstanden een waarde geeft,
gelijk aan 0,9 maal de voor gelijkspan
ning benodigde waarde. Voor zeer nauw
keurig werk dient ook het spanningsverlies in de cel — bij Westinghouse op
0,9 V te stellen — nog in rekening te
worden gebracht.
EN NU DE COMMERCIËLE ZIJDE
Amroh vervaardigt een meettransformator, type MM552, aangepast aan popu
laire meters, zoals o.a. Mavometer met
2 mA verbruik en een 50° en 75° verde
ling. Deze transformator levert de vol
gende bereiken: 5,25, 100, 500 mA en
2,5 Amp., dus een zo eenvoudig mogelijke
aflezing opleverend.
Zoals hierboven reeds vermeld is, is fac
tor 1.11 reeds in de transformatieverhouding gecompenseerd. Ook is dit het geval
met de onvermijdelijke koper- en ijzerverliezen van de transformator zelf, ter
wijl rekening is gehouden met een ge
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middelde waarde voor het spanningsverlies in cel en meter. De bereikte nauw
keurigheid is zodanig, dat met een meetfout, door de transformator veroorzaakt,
van hoogstens 1 y2 % rekening kan wor
den gehouden. Opmerkelijk is het, dat
de weerstand van de meter, mits binnen
redelijke grenzen liggend (50 a 200 Ohm)
practisch niets uitmaakt. Zo is het b.v.
zeer goed mogelijk om twee metersystemen, in serie geschakeld achter één cel,
te verbinden, zonder de nauwkeurigheid
merkbaar te schaden. Dit kan van prac
tisch nut zijn, doch wijst tevens op de
universele bruikbaarheid van de trans
formator voor draaispoelinstrumenten
voor 2 mA.
Het zijn afwijkingen van de cel, welke
oorzaak van merkbare afwijkingen kun
nen zijn en wel voornamelijk het optre
den van lekstroom, d.w.z. het doorlaten
van stroom in de omgekeerde- of sperrichting.
Bij nieuwe, goede cellen is de lekstroom
verwaarloosbaar klein, doch bij gebruikte
cellen, die eens of meermalen een „tik”
door overbelasting door- en overleefd
hebben, is er rekening mede te houden.
Vandaar is de transformator voorzien
van twee extra aftakkingen 3 en 4 op
de secundaire met behulp waarvan een
te kleine uitslag, als gevolg van lek
stroom gecorrigeerd kan worden. Voor
nieuwe en/of beslist goede cellen ge
bruikt men dus de gehele secundaire; in
twijfelgevallen is een ijking gewenst om
vast te kunnen stellen welke aftakking
in aanmerking komt.
SPANNINGSMETINGEN
De MM552 kan dienen om een 10 V be
reik tot stand te brengen door gebruik
making van de 25 mA aftakking en een
voorschakelweerstand van ±: 400 Ohm.
Ook kan een 50 V bereik verkregen wor
den met behulp van de 5 mA aftakking
en ± 10.000 Ohm.
In deze gevallen is het gewenst de juiste

weerstandswaarde door ijkïng vast te
stellen.
WAT KAN MEN METEN?
Het nut van een universeel meetinstru
ment, geschikt voor alle voorkomende
wisselspanningen en stromen is zo voor
de hand liggend, dat elk commentaar
overbodig is. Het bezit van een dergelijk
instrument opent echter nog veel wijdere
perspectieven dan het normale contröleen service-werk reeds biedt. Denk eens
aan impedantie- en reactantiemetingen
aan smoorspoelen en condensatoren (zelfinductie en capaciteitsbepaling), metin
gen aan transformatoren (nullast-stroom,
bedrijfsstroom), aan filters, aan luidspre
kers, aan electrische apparaten en buizen
(Wattverbruik), meting in het l.f. gebied
met behulp van een toongenerator, enz.
Ons bereikten verschillende vragen met
betrekking tot de practische uitvoering
van de uitbreiding voor bestaande in
strumenten. Hierop kan moeilijk een
algemeen antwoord gegeven worden;
daarvoor hangt te veel van de omstan
digheden af. We kunnen echter eens ver
schillende mogelijkheden onder de löupe
nemen en beginnen met het geval, dat
iemand een Mavometer bezit met een
collectie shunts en voorschakelweerstan
den. Ten eerste heeft hij dan — zo hij
deze nog niet bezit — een meetcel nodig.
Transformator, cel, omschakelaar, de
voorschakelweerstanden voor de 10 V en
50 V bereiken, benevens voor nog hogere
spanningen, b.v. 250 V en 1000 V en een
condensator van 1//F met het oog op
output-metingen, dit alles kan in een los
kastje worden ingebouwd.
Evenals de shunts kan dit van vorkvor
mige uitsteeksels voorzien worden, die
dan onder dezelfde klemmen of de Aklemmen aan de bovenzijde van het in
strument passen en zo de verbinding
tussen cel en meter tot stand brengen.
Het verdient aanbeveling, een inrichting

aan te brengen waarmede het „proefluiopje”, dat de verbinding met het draaispoeltje onderbreekt, permanent inge
drukt houdt teneinde de cel niet ontijdig
aan haar eind te brengen. Zulk een voor
ziening kan b.v. bestaan uit een U-vormige beugel, waarvan een been tegen de
bodem rust en het andere op het knopje
drukt.
Wie daar de voorkeur aan geeft, kan voor
de verbindingen met de meter ook ste
vige snoeren met stekers toepassen. Een
ander geval is het weer, wanneer men
reeds een cel bezat en die, tezamen met
enige voorschakelweerstanden, in een
afzonderlijk kastje gemonteerd had. O.i.
zal het de handigste oplossing zijn, dit
kastje op nonactief te stellen en de cel
met de weerstanden te monteren in een
kastje als boven omschreven. Vervolgens
kan een universeel meetinstrument aan
wezig zijn, echter uitsluitend ingericht
voor gelijkstromen en spanningen; wat te
doen in dit geval? Wel, de meter laten
zoals hij is, omdat in 99 van de 100 geval
len het instrument zich niet leent voor
totale ombouw. Het afzonderlijke kastje
met de wisselstroomafdeling brengt ook
hier weer uitkomst, want de meter heeft
in ieder geval een instelling, het kleine
stroombereik, waarbij de aansluitklemmen direct met het draaispoeltje in ver
binding staan.
Nog een andere mogelijkheid: een meet
instrument is reeds voorzien van een cel
en bezit verschillende wisselspanning-,
doch geen wisselstroombereiken. Daar
om wenst men een meettransformator te
gebruiken, doch ruimte is er niet te veel
over in het instrument en bovendien is
de schakelaar er niet op berekend. Hier
staan twee wegen open. Men kan onder
zoeken of er een mogelijkheid bestaat de
wisselstroom zij de van de cel bereikbaar
te maken; desnoods door bijplaatsing van
een of twee extra aansluitklemmen. De
meettransformator met omschakelaar en

Dit is de curve van een M3 cel. Het resultaat blijkt mee te vallen; tot 1000 Hz is de fout in elk
geval verwaarloosbaar; daarboven wordt de afwijking geleidelijk groter, doch met behulp van
deze curve zal men de M3 toch nog zeer goed voor de hogere toonfrequenties kunnen gebruiken.
Men zal echter met individuele afwijkingen rekening dienen te houden, alsook met een mogelijke
vergroting van de fout door de meetschakeling
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eventueel de voorschakelweerstanden
voor lage spanningsbereiken komen dan
weer in een afzonderlijk kastje.
Tenslotte nog een heel belangrijke kwes
tie. De meettransformator MM552 is be
stemd om in combinatie met een draaispoelinstrument te worden gebezigd, die
bij een stroomdoorgang van 2 mA volle
uitslag levert.
Wat nu te doen met instrumenten van
1 mA, 0,5 mA en 100 microA ? De oplos
sing is heel eenvoudig: maak er een 2
mA meter van! Dit kan op de normale
wijze door toepassing van een shuntweerstand geschieden.
Zulk een shunt kan men zelf maken van
weerstandsdraad of ook van dun koper
draad. Zelfs het ijken kan men zelf ver
richten (uitgezonderd bij 100 microA in
strumenten, tenzij men over een tweede
meter beschikt).
Men sluit de meter aan op een gelijkstroombron (batterij of desnoods p.s.a.)
waar een spanning van minstens 25 V
aanwezig is. Een passende regelbare
weerstand moet in serie met de meter
opgenomen worden, eerstens als beveili
ging en ten tweede om de meter precies
op volle uitslag te kunnen instellen. Nu
is het de bedoeling, dat de shunt een
zodanige waarde krijgt, dat bij het ver
binden met de meter een 1 mA systeem
precies de helft gaat aanwijzen en een
0.5 mA systeem een kwart. Door bij- of
afwikkelen van draad is de shunt zo
nauwkeurig mogelijk passend te maken.
De shunt wordt niet blijvend met de
meter verbonden, omdat men dan voor
gelijkspanningsmetingen niet meer van
de grote gevoeligheid van het systeem
zou kunnen profiteren, terwijl ook reeds
aanwezige voorschakelweerstanden en
shunts niet meer zouden passen. Handi
ger is het, de shunt met de meettrans
formator te verbinden. Zodra de meter
dan aan de transformator aangesloten
wordt, ontstaat automatisch de gevoe
ligheid 2 mA.
HET METEN VAN CAPACITEIT EN
ZELFINDUCTIE
Hetgeen over „Stroommetingen met de
meetcel” gezegd wordt, is aanleiding om
thans eens stil te staan bij een gedeelte
hetwelk het meten van capaciteiten en
zelfinducties behandelt. In elk geval is
dit de gerede aanleiding om het veel
zijdige nut van een meettransformator
nog eens aan te tonen en tevens een ge
legenheid U eens wat theoretische kost
voor te zetten, die direct in de practijk
haar nut afwerpt.
Allereerst is dan een verklaring gewenst
van de verschillende termen, die U straks
onder het oog zullen komen en licht tot
begripsverwarring aanleiding geven.
Zelfinductie en capaciteit hebben uitslui

94

tend zin en recht van bestaan m verband
met veranderende of wisselstromen.
Voor gelijkstroom is een smoorspoel een
weerstand zonder meer; het al dan niet
aanwezig zijn van de ijzerkern heeft
totaal geen effect en de ettelijke honder
den meters koperdraad op de spoel zou
den vervangen kunnen worden door een
stukje weerstandsdraad van misschien
een meter lengte. Daarentegen gedraagt
zich een condensator voor gelijkstroom
als een isolator, en wel des te volkome
ner naarmate de kwaliteit van de isolatie
beter is (mica!). Voor wisselstroom staan
de zaken geheel anders; een smoorspoel,
aangesloten op een wisselspanning, zal
een veel kleinere stroomsterkte „door
laten” dan het geval zou zijn, wanneer
een gelijkspanning van gelijke waarde
zou worden aangelegd. Daaruit blijkt
dus, dat een wisselstroom een grotere
weerstand ondervindt; buiten de gewone
koperdraad-weerstand bezit een smoor
spoel voor wisselstroom dus nog een bij
zondere weerstand, wiens grootte af
hankelijk is van velerlei factoren, als
windingen-aantal, materiaal en afmetin
gen van de kern, de luchtspleet en boven
dien van de grootte en frequentie van
de aangelegde spanning. Zoals bekend,
wordt de electrische waarde van een
smoorspoel uitgedrukt in Henry (H).
Het verband tussen deze waarde en de
inductieve weerstand is eenvoudig, en
wordt uitgedrukt door de formule:
XL = 6.28 xf XL.
Hierin is XL natuurlijk de inductieve
weerstand in Ohms, 6.28 is tweemaal het
bekende getal pi (3.14), f is de frequentie
van de wisselstroom en L is de zelfinduc
tie in Henry. Uit deze formule blijkt dat
X evenredig is met de zelfinductie, d.w.z.
een vergroting van de zelfinductie tot
b.v. de dubbele waarde zal ook een
tweevoudige verhoging van XL tenge
volge hebben.
Wanneer we nu een wisselspanning aan
de smoorspoel aanleggen, dan zal de
grootte van XL de sterkte van de door
gaande stroom bepalen, precies alsof XL
een normale Ohmse weerstand was van
gelijke waarde.
Daaruit volgt, dat we ook de wet van
Ohm kunnen toepassen en dus uit span
ning en stroomsterkte XL kunnen bere
kenen, en daaruit weer de zelfinductie
afleiden. Condensatoren blijken, wanneer
ze in serie met een stroommeter op een
wisselspanning worden aangesloten, een
bepaalde stroom door te laten, althans de
uitslag van de meter zou ons deze con
clusie doen trekken.
In werkelijkheid gaat er echter in het
geheel geen stroom door de isolatie ofte
wel het diëlectricum van het ene metaal
oppervlak naar het andere, uitgezonderd
een heel kleine lekstroom. Wat we meten

Deze curve blijkt, zo
als te verwachten is,
de resultante te zijn
van de curven 297 en
296. Tot 1000 Hz
maakt de aanwezig
heid van de transfor
mator vrijwel niets
uit: daarboven valt
de curve sneller af.

is de laad- en ontlaadstroom, die beurte
lings bij het wisselen van de polariteit
der aangelegde wisselspanning naar en
weer van de condensator loopt en dus de
meter doet uitslaan. In feite loopt er dus
toch een normale wisselstroom in de aansluitdraden van de condensator en we
kunnen ons voorstellen, dat de conden
sator door een weerstand van zodanige
grootte vervangen zou kunnen worden,
dat de meter precies dezelfde stroomsterkte zou aanwijzen. Wij kunnen dus
spreken over een wisselstroomweerstand
of capacitieve weerstand XC van een
condensator van zoveel Ohm.
De waarde van een condensator drukt
men uit in Farad of, wat gebruikelijker
is, in millioenste delen daarvan (microfarad of /<F). Voor het verband tussen XL
de waarde van een condensator en de
frequentie geldt:
1.000.000
Xc =

6.28 x f X C
Deze formule ziet er niet zo onschuldig
uit als die voor XL en is in werkelijkheid
ook niet zo makkelijk te hanteren. Er
blijkt uit, dat Xc omgekeerd evenredig
is met C, d.w.z. hoe groter C is, des te
kleiner is Xc en omgekeerd. Hetzelfde
geld voor de frequenties: voor lage fre
quenties is Xc groter dan voor hoge
frequenties. Nu nog iets over de begrip
pen reactantie en impedantie. Onder
reactantie wordt de wisselstroomwcerstand van een zelfinductie of capaciteit
verstaan, zoals deze uit de bovenstaande
formules afgeleid is. XL en Xc kunnen
we dus als reactantie betitelen.
Het is een eigenaardig feit dat er geen
spoelen bestaan, die uitsluitend zelfinducie bevatten of condensatoren, die
uitsluitend capaciteit bezitten. Altijd zijn
de drie eigenschappen zelfinductie, ca
paciteit en weerstand onverbrekelijk ver
enigd. Twee ervan kunnen desgewenst
verwaarloosbaar klein gemaakt worden,
doch geheel te vermijden zijn zij niet en
dikwijls moet er terdege rekening mee
gehouden worden. Het begrip reactantie
is dus zuiver theoretisch, omdat het be-

trekking heeft op enkel zelfinductie of
capaciteit. In de practijk hebben we altijd
te maken met een samenstelsel van
beide reactanties en weerstand. Zulk een
samenstelsel duiden we aan met „im
pedantie”. Zoals we boven reeds zagen
bevat een smoorspoel, buiten de zuiver
inductieve weerstand voor wisselstroom,
ook nog gewone Ohmse weerstand. Het
is begrijpelijk, dat beide soorten weer
stand gezamenlijk invloed uitoefenen op
de stroom die door de smoorspoel gaat en
ook tezamen de impedantie bepalen( de
capaciteit is hier te verwaarlozen). Meten
we de stroom bij een bepaalde spanning,
dan volgt uit de wet van Ohm dan ook
de impedantie, voorgesteld door Z, uit
E
I
Om nu uit de impedantie de reactantie
XL die we nodig hebben ter berekening
van L, te voorschijn te halen, is een
tamelijk omslachtige berekening nodig,
want we kunnen niet eenvoudig de gelijkstroomweerstand R meten en dan van Z
aftrekken. Als gevolg van een fasever
schil, waarop we momenteel niet verder
ingaan, dient de stelling van Pythagoras
van stal gehaald te worden. De vraag
rijst dus of R mogelijk buiten beschou
wing gelaten kan worden en XL dus
gelijkgesteld wordt, al is het dan om
andere redenen, meestal zo laag mogelijk
gehouden t.o.v. Z. In twijfelgevallen en
bij uitzonderingen is wat rekenen onver
mijdelijk. De invloed van R op de impe
dantie volgt uit:

Z - V XL2 + R2
Als Z en R gemeten zijn, dan kan XL
gevonden worden uit:
XL -\/ Z- _ R2
Bij condensatoren behoeven we ons practisch nooit om R en nog minder om L te
bekommeren, althans niet bij metingen
bij lage frequenties. Half uitgedroogde
electrolytische condensatoren kunnen
soms een aanmerkelijke serie-weerstand
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vertonen, groot genoeg om de meting te
beïnvloeden doch dit is een uitzondering.
Er is dus niets op tegen om de gemeten
wisselstroomweerstand als Xc te be
schouwen.

U ziet dat de fout niet noemenswaardig
is. Aan de hand van dit voorbeeld zal het
meten en berekenen van willekeurige
zelfinductiewaarden geen moeilijkheden
meer leveren.

HET METEN VAN ZELFINDÜCTIE
Voor het meten van zelfinductie zijn
een wisselspanningsbron en een wisselstroommeter benodigd. Als stroommeter
is een gelijkrichter met stroomtransformator bij uitstek geschikt. Als wissel
spanningsbron kan een transformator
dienen; de benodigde spanningen lopen
echter nogal uiteen. Normaal is 30 V
ongeveer de hoogste spanning die voor
komt. Men zou een oude transformator
voor deze spanning met behoorlijk dik
draad kunnen overwikkelen en dan tevens
van een flink aantal aftakkingen voor
zien.
De meetspanning behoort.nl. niet al te
veel af te wijken van de bedrijfsspanning
aan de te meten smoorspoel of transfor
mator; te hoge spanningen leveren ge
flatteerde zelfinductiewaarden en omge
keerd geven te lage spanningen een te
somber beeld van de werkelijkheid.
Uitgangstransformatoren en afvlaksmoorspoelen meet men over het alge
meen bij ± 30 V. Voor l.f. transformato
ren e.d. is 5 a 10 V juister.
De zelfinductiewaarden, die met deze
spanningen bij de netfrequentie van 50
Hz gemeten kunnen worden, liggen on
geveer tussen 1 en 100 H.
Als voorbeeld gaan we nu de zelfinductie
van een afvlaksmoorspoel meten. Daar
toe sluiten we de smoorspoel aan op de
30 V aftakking en controleren met de
wisselstroommeter hoe hoog de spanning
in werkelijkheid is. Nemen we aan, dat zij
inderdaad 30 V bedraagt. Vervolgens
schakelen we de meter in voor stroom
meting, veiligheidshalve op het grootste
bereik, en plaatsen de meter in serie met
de smoorspoel. Dan draaien we de scha
kelaar naar kleinere meetbereiken, tot
we tenslotte 8.5 mA aflezen. De wet van
30 X 1000
Ohm toepassend blijkt Z =
8,5
3530 Ohm te zijn. Verwaarlozen we R,
dan is XL = 3530 Ohm en L =
3530
3530
--------- 11.25 H.
6.28 X 50
314
Het is wel interessant eens na te gaan,
hoe groot de fout is die we maken door
R te verwaarlozen.
Stel dat R 500 Ohm bedraagt, dan XL =

1IET METEN VAN CAPACITEIT
Voor het meten van capaciteit zijn dezelf
de attributen benodigd als voor zelfin
ductie. Ook de meetmethode is gelijk. Bij
het kiezen van de spanning houde men
rekening met de vermoedelijke grootte
van de condensator. Voor zeer grote
waarden tot enkele honderden /<F kan
men volstaan met 4 k 6 Volt. Kleinere
waarden vereisen, om een behoorlijke
meteruitslag te leveren, een naar ver
houding hogere spanning. Met 30 Volt
komt men ongeveer tot 25.000 pF. Om
tot ±: 5000 pF te komen zou 100 V nodig
zijn. Hogere meetspanningen gaan ge
vaarlijk worden voor de meter, omdat
dan de kans groter wordt, dat twijfelach
tige exemplaren „doorpiepen”.
Als extra beveiliging zou men een derge
lijke condensator eerst eens op een
hogere spanning, b.v. 200 & 250 V een
„vuurproef” kunnen doen ondergaan al
vorens hem te meten. Bovendien is het
als altijd raadzaam, de meter in te stellen
op het grootste meetbereik en vandaar
terug te regelen.
Een meetvoorbecld: Een condensator,
vermoedelijk 1//F, wordt aangesloten op
30 V. Gemeten wordt 12.2 mA
30 X 1000
= 2460 Ohm.
Z (of Xc)
12.2
1.000.000
C is dan
= 1.295 /iF.
6.28 x 50 X 2460
Deze formule kan voor „dagelijks ge
bruik” vereenvoudigd worden, door de
1.000.000
steeds weer terugkomende vorm
628 x 50
eens en voor goed te vervangen door het

^ 35302—500= = 3490 Ohm
3490
en L =------ = 11.11 H.
314
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getal 3140. Er blijft dus: C =
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Fig. 1
Paling van de zelfinductie ten gevolge van
gelijkstroom

METINGEN AAN TRANSFORMATO
REN EN SMOORSPOELEN
Nu iets meer over het meten van zelfinducties van transformatoren en smoorspoelen, die door een gelijkstroom voor
gemagnetiseerd zijn.
Hieronder vallen vele onderdelen, die in
de radio- en l.f. techniek toepassing vin
den: microfoon- en l.f. transformatoren,
uitgangs-, aanpassings- en modulatietransformatoren, benevens de verschil
lende smoorspoelen.
Kennis van het gedrag van deze onder
delen kan vaak van veel belang zijn, doch
het directe meten van de zelfinductie
onder bedrijfsomstandigheden, dus bij
aanwezigheid van gelijkstroom, is een
tamelijk gecompliceerde kwestie waar
voor verschillende oplossingen bedacht
zijn. De methode die wij hier beschrijven
zullen, is wel een der eenvoudigste en
wordt door ons reeds enige jaren toege
past. Het succes ervan is voor een be
langrijk deel te danken aan de stroomtransformator, zoals we straks zullen
zien.
Het is een bekend feit, dat de aanwezig
heid van gelijkstroom in een wikkeling
die om een ijzerkern gelegd is, een ver
kleining van de zelfinductie veroorzaakt.
Fig. 1 toont een curve, die de daling van
de zelfinductie bij toenemende sterkte
van de gelijkstroom weergeeft. Het is
dus niet mogelijk om bij een soortgelijk
onderdeel over de zelfinductie te spreken,
tenzij er dan tevens de sterkte van de
gelijkstroom bij genoemd wordt. Zelfs dit
is eigenlijk nog niet voldoende, want ook
de grootte van de wisselstroom heeft een
niet onbelangrijke invloed op de gedra
gingen van een smoorspoel of transfor
mator. We dienen daarom bij de meting
ook een wisselspanning aan te leggen,
die overeenkomt met de practijkwaarde
en deze spanning bij de uitkomsten van
de meting te noteren.
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I
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Fig1. 2. Practische meetschakeling voor het
meten van zelfinductie.

Minder belangrijk voor de meetnauwkeurigheid is de frequentie van de wissel
stroom, waarmee we meten, waardoor
het mogelijk is de 50 Hz stroom van het
lichtnet te bezigen. Bij een meting als
de onderhavige is het de grootste moei
lijkheid, de wisselstroom en de gelijk
stroom daar te krijgen waar wij ze wen
sen. In de schakeling volgens fig. 2 is
dit als volgt opgelost. De wisselstroom
voor de meting die we betrekken van een
afgetaktc transformator loopt via de te
meten smoorspoel of transformatorwikkeling Lx de wisselstroommeter en een
zeer grote condensator C. Uitgezonderd
deze condensator, die echter als gevolg
van zijn grootte totaal geen invloed op
de meteruitslag heeft, is dit dus dezelfde
schakeling als we reeds bespraken.
De impedantie van Z en Lx kan afgeleid
worden uit de transformatorspanning,
gedeeld door de gemeten stroomsterkte,
in Ampères uitgedrukt. Voor zelfinducties met geringe gelijkstroomweerstand
Z
bedraagt de zelfinductie dan ----- wan314
neer de meetfrequentie 50 Hz is. Het
spreekt vanzelf, dat de aanwezigheid van
C slechts verwaarloosd kan worden,
wanneer zijn impedantie zeer klein is in
vergelijking met die van Lx. Van de
grootte van C zal het dus afhangen, wat
de kleinste zelfinductie zal zijn, die men
kan meten. Kiest men voor C een clectrolytische condensator van 200«F, dan
heeft deze voor 50 Hz een impedantie van
16 Ohm. Namen we aan, dat dit hoog
stens 50 % mag zijn van de impedantie
van L, dan ligt de minimumwaarde van
L bij 1 H. (314 Ohm).
De maximale L-waarde wordt bepaald
door de kleinste stroomsterkte die op de
stroommeter nog afleesbaar is zonder al
te grote fout. Het blijkt dat we met een
mcetspanning van b.v. 10 Volt tot een L
van 200 k 300 H. kunnen komen. Tussen
deze grenzen vallen vrijwel alle voor
komende zelfinductiewaarden. Het ove
rige deel van de schakeling omvat het
gelijkstroomcircuit. Een of andere gelijkstroombron is via een regehveerstand en
een smoorspoel aangesloten over meter
en condensator in de juiste richting in
verband met de polariteit van C. Voor
de gelijkstroom staan nu twee wegen
open: via C en de meter en via de trans
formator en de te meten L. C is natuur
lijk aangebracht om te voorkomen dat de
gelijkstroom in zijn geheel via de meter
zou lopen; nu blijft er alleen een geringe
lekstroom over, die de primaire wikke
ling van de stroom transformator door
loopt, maar geen uitslag van de meter
kan veroorzaken. Wel is het zaak, dat
deze lekstroom werkelijk zeer gering is,
omdat de nauwkeurigheid van de meting
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SCHAKELING VAN EEN WISSELSTROOM-SPANNING- EN OUTPUTMETER
volledige schakeling van een meettransformator, omschakelbaar voor 5 wisselstroom- en 4 wisselspanningsbereiken benevens een stand voor Outputmeting en een „uit"-stand. De schakelaar is een
type met 11 standen. Voor meters, gevoeliger dan 2mA, is een shunt benodigd. Deze blijft permanent
met de gelijkstroomzijde van de cel verbonden en is hier gestippeld aangegeven, evenals de plaats
van de aansluitklemmen, die nodig zijn ingeval de meter afzonderlijk blijft.
er door beïnvloed wordt. De kwaliteit van
C dient dus zeer goed te zijn. En andere
kwestie is de werkspanning van C. Aan
Lx en de secundaire van de transforma
tor die de spanning levert, ontstaat een
spanningsval bij doorgang van de gelijk
stroom, die nooit zo groot mag zijn dat
de veilige werkspanning van C over
schreden wordt; dit komt practisch bij
normale uitvoeringen van Lx niet voor.
Een uitzondering maken veldspoelen van
elec. dyn. luidsprekers.
Hier zou C zolang door een zo groot
mogelijke papiercondensator vervangen
kunnen worden. Dit is wel uitvoerbaar,
omdat in dit geval de zelfinductie ook
vrij groot is.
Evenals we de gelijkstroom buiten de
meter houden door C, moeten we belet
ten, dat de wisselstroom een nevenweg,
buiten de meter om, door het gelijkstroomcircuit zou vinden. Hiertoe dient
de smoorspoel in deze keten. Bijzonder
hoge eisen worden aan dit onderdeel niet
gesteld; hoofdvereiste is, dat de impe
dantie aanmerkelijk hoger moet zijn dan
die van de meter plus C.
Hieraan is echter zeer gemakkelijk te
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voldoen; elke smoorspoel, mits berekend
voor de gelijkstroom die erdoor moet, is
goed. Voor grote gelijkstromen, waarvoor misschien geen geschikte smoor
spoel bij de hand is, kan men ook een
wikkeling van een of andere flinke trans
formator nemen, als de doorsnede daar
van voldoende is.
Batterijspanning en waarde van de regel*
weerstand kieze men naar behoefte.
HET METEN
Allereerst overtuige men zich, dat de
stroommeter op het grootste bereik staat
ingesteld. Dan wordt, met behulp van
een mA-meter, de gelijkstroom op de
gewenste waarde gebracht, waarna de
impedantie bepaald kan worden op de
reeds uiteengezette wijze. Men dient er
rekening mede te houden, dat bij varia
ties in de gelijkstroom en speciaal bij het
verbreken daarvan de wisselstroommeter
gevoelige tikken krijgt. Veranderingen
aan de gelijkstroomzijde moeten dus
immer plaats vinden bij kortgesloten of
op het grootste bereik ingesteldc stroom
meter.

*********

De Ohmmeter
in practische
schakelingen
-K

Met deze benaming wordt natuurlijk een
instrument aangeduid, bestemd om de
weerstand in een kring te meten. Zulk
een Ohmmeter kan een afzonderlijk in
strument vormen, doch ook kan de scha
keling zijn opgenomen in die van een
gecombineerd instrument, waarbij het
zelfde aanwijsinstrument dus dienst doet
voor stroom, spannings- en weerstandsmeting. In principe blijft de schakeling
voor weerstandsmeting dan echter gelijk.
Het spreekt wel haast vanzelf, dat wij
hier alleen maar schakelingen op het oog
hebben, waarin gewone draaispoclmeters
gebruikt worden. Er bestaan nl. speciaal
voor weerstandsmetingen ook kruisspoelmeters, doch deze blijven hier buiten be
schouwing, evenals de brugschakelingen.
Eigenlijk zijn de methoden, waarbij weer
stand gemeten wordt met behulp van
een gelijkstroombron en een metersysteem, alle niets anders dan een practische
toepassing van de wet van Ohm en zijn
ze terug te voeren tot het meten van de
stroom, die bij een bepaalde aangelegde
spanning door de te meten weerstand
vloeit.

*

*

*

*

* •*

*-)<

zijn nog- enkele verbeteringen nodig. Ten
eerste is het tijdrovend om steeds uit
spanning en stroom de weerstand te
moeten berekenen. Daarom doen we dat
voor eens en altijd voor een reeks weerstandswaarden en zetten de verkregen
stroomsterkten in tabelvorm of maken
er op ruitjespapier een kromme van.
Nog handiger is het om direct op de
meterschaal een Ohm-verdeling aan te
brengen. Al spoedig blijkt nu een ern
stige tekortkoming van onze Ohmmeter:
We kunnen met de weerstanden niet be
neden een bepaalde waarde komen, want
dan slaat de meter over het eind van de
schaal uit. Een afdoende maatregel hier
tegen is in fig. 2 aangegeven. In serie
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Fig. 2

• Fig. 1

De allereenvoudigste schakeling is dan
ook die volgens fig. 1. Het aanwijzings
instrument is een stroommeter en de
grootte van de weerstand bepaalt de
stroom en daarmee de aanwijzing van de
meter. Om een dergelijke inrichting wer
kelijk een Ohmmeter te kunnen noemen

met de stroomkring nemen we een extra
weerstand op die juist zo groot is, dat
bij kortgesloten aansluitklemmen de
meter vol uitslaat. Volle uitslag komt
nu dus overeen met „0” Ohm. Hier heb
ben we reeds een bruikbare schakeling,
waarvan het waard is enkele eigenschap
pen nader te beschouwen. Ten eerste in
teresseert ’t ons, welke weerstandswaarden we er mee kunnen meten. Dit blijkt
rechtstreeks samen te hangen met de
waarde van de benodigde voorschakelweerstand en deze is weer afhankelijk
van de spanningsbron en van de benodig
de stroom om het aanwijzingsinstrument
volle uitslag te laten leveren. Afgezien
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van stroom en spanning — deze kunnen
we, althans theoretisch, altijd geschikte
waarden geven — is het echter de serieweerstand die het bereik bepaalt. Dit is
eenvoudig in te zien. Stel dat R een be
paalde waarde heeft. De spanning is
toereikend om een stroom door R te stu
ren (bij kortgesloten meetklemmen), om
de meter volle uitslag te laten geven.
Brengen we daarna tussen de klemmen
een weerstand gelijk aan R dan slaat de
meter tot de helft van de schaal uit. Uit
de Wet van Ohm volgt immers, dat bij
verdubbeling van R de stroomsterkte ge
halveerd wordt. Deze uitslag tot halve
schaal is bij een Ohmmeter kenmerkend
voor het bereik. Maken we dus R niet
groter dan enkele tientallen Ohm, dan
zijn we ook in staat om lage weerstandswaarden nog af te kunnen lezen, doch
we kunnen dan ook niet hoger komen dan
b.v. 1000 Ohm. Daarboven worden de
uitslagen te klein. Nemen we R tien maal
groter dan komt op het midden van de
schaal ook een tien maal hogere weer
stand en we kunnen meten tot b.v. 10.000
Ohm.
Zo kunnen we voortgaan, zolang de be
nodigde spanning geen grens stelt, al
hoewel voor een gegeven max. spanning
R nog weer vergroot kan worden ten
koste van de stroomsterkte. Dit betekent
dus: een gevoelig instrument. Op deze
practische overwegingen komen we ech
ter nog nader terug.
Het is nodig nog even te wijzen op het
feit, dat we de serieweerstand R niet
enkel in de voorschakelweerstand gecon
centreerd moeten denken. R vertegen
woordigt de weerstand van het gehele
meetcircuit, dus b.v. ook de inwendige
weerstand van de spanningsbron, de
weerstand van de meter en zelfs — zoals
in zeer lage bereiken merkbaar wordt —
de weerstand van bedrading en meet
snoeren. De grootste zorg baart altijd de
inwendige weerstand van de stroombron.
Deze is immers bij de droge elementen
die bij transportabele instrumenten als
regel toegepast worden niet verwaar
loosbaar als bij een goede loodaccu, doch
bovendien verre van constant. Geduren
de het gebruik neemt de weerstand toe
en daalt bovendien de spanning. Hier
door daalt een eenmaal ingestelde stroom
sterkte voor volle uitslag (0 Ohm) en
verliest de meter zijn nauwkeurigheid.
Het is duidelijk dat verkleinen van R om
de stroom weer op peil te brengen een
goede maatregel zou zijn, doch het blijkt,
dat inwendige weerstand en spanning
niet evenredig veranderen.
PRACTISCHE SCHAKELINGEN
Behalve de reeds aangegeven methode
om de meter bij kortgesloten meetklem
men (dus Rx = 0 Ohm) op volle uitslag
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te kunnen brengen, nl. door variatie van
de serieweerstand, bestaan er ook nog
andere mogelijkheden. We kunnen b.v. de
daling van de stroom het het meetcircuit,
die gevolg is van de vermindering van
de klemspanning van de batterij, corri
geren door de gevoeligheid van het meet
instrument te vergroten.
Hiervoor staan twee wegen open en wel:
vergroten van de sterkte van het mag
netisch veld in de luchtspleet, waarin
zich de draaispoel bevindt, of vergroten
van een parallelweerstand over de draai
spoel. In het eerste geval past men een
verplaatsbare z.g. magnetische shunt
toe, die een groter of kleiner deel van
de beschikbare magnetische krachtlijnen
buiten de luchtspleet voert (fig. 3). Uit
mechanisch oogpunt is deze methode niet
zo heel eenvoudig; zij wordt dan ook zel
den toegepast. Bovendien kleeft er nog
het bezwaar aan, dat het meetinstrument
dan bezwaarlijk nog voor andere doel
einden (stroom- en spanningsmeting)
kan worden gebruikt; een voordeel is

Fig. 4

daarentegen, dat de weerstand van het
meetcircuit door de gevoeligheidsregeling niet beïnvloed wordt. Dit kan niet
gezegd worden van de schakeling met
parallel weerstand, zoals duidelijk blijkt
in fig. 4. We zien hier Rp, onderverdeeld
in een vast en een variabel gedeelte,
parallel aan de meter. Variatie van Rp2
wijzigt ook de totale weerstand van het
circuit. Toch blijkt deze wijziging in de
practijk zo klein gehouden te kunnen
worden, dat deze schakeling nog een
hogere graad van nauwkeurigheid mo
gelijk maakt. Aan welke voorwaarden
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dan echter voldaan moet worden, zullen
we eens nader bezien.
Allereerst echter een verklaring voor de
onderverdeling van Rp, die op het eerste
gezicht doelloos lijkt. Zonder Rpl, dus
alleen met een variabele weerstand als
shunt, zou zich echter licht het geval
kunnen voordoen, dat de weerstand op
minimum waarde zou komen te staan,
waarbij de meter kortgesloten was en dus
geen uitslag zou geven; dit zou verwar
rend werken. Ten tweede kan de verhou
ding tussen Rpl en Rp2 zodanig gekozen
worden, dat het automatisch onmogelijk
wordt, de batterij te ver uit te putten.
Als de spanning beneden een bepaalde
waarde gezonken is, zal de inwendige
weerstand toch ook zo hoog zijn gewor
den, dat grote meetfouten gaan optreden.
Nemen we het bruikbare spanningsbereik
van een enkele droge cel aan op 1,5—1,3
V, dan is daarmee ook tevens het regelbereik van Rp2 vastgelegd.
Onafhankelijk van het toegepaste aan
tal cellen zal Rp2 dus in staat moeten
zijn, een daling van de stroomsterkte tot
1,3
op ----- van de aanvankelijk waarde te
1,5
kunnen corrigeren. Hieruit volgt, dat de
gevoeligheid van het instrument met een
1,5
factor
= 1,15 vergroot moet worden.
1,3
Hiermede dienen we bij het bepalen van
de verhouding tussen Rpl en Rp2 reke
ning te houden. Als algemene regel kun
nen we voorlopig echter wel aannemen,
dat de waarde van de parallelweerstand
ca. 15 % varieert. Of dit van merkbare
invloed is op de totale weerstand van het
circuit hangt verder af van de verhou
ding tussen de waarden van Rs en van de
combinatie van de meterweerstand met
de shunt Rp. Nu is bij de gebruikelijke
weerstandswaarden van draaispoelmeters Rs gewoonlijk vrij groot ten opzichte
van de weerstand van de meter met zijn
shunt, zoals straks uit een voorbeeld zal
blijken. Het gevolg is, dat de totale weer
stand van de schakeling slechts zeer
weinig varieert door bij regeling van Rp.
Met de regelbare shunt hebben we dus
een middel om bij dalende batterijspanning toch de meter op volle uitslag te
kunnen houden bij kortgesloten klem
men. De toenemende inwendige weer-
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stand van de batterij dienen we echter
afzonderlijk onschadelijk te maken, in
dien deze inwendige weerstand niet ver
waarloosbaar is t.o.v. de totale weer
stand; dit zal gewoonlijk het geval zijn
in dit laagst bereik van een Ohmmeter.
In een practische uitvoering van een
dergelijke meter zal de totale kringweerstand b.v. 25 Ohm kunnen zijn, terwijl
voor de voeding een 1,5 V element zal
dienen. De inwendige weerstand van een
nieuw element zal niet veel meer dan
0,5 Ohm bedragen. In het gebruik stijgt
de inwendige weerstand echter tot enkele
Ohms, zeg tot 4 Ohm, en neemt dus met
3,5 Ohm toe. De totale weerstand is dan
niet meer 25 Ohm, doch 28,5 Ohm ge
worden. Aanvankelijk gaf het instrument
met een Rx van 25 Ohm precies halve
uitslag, doch nu zou 28,5 Ohm nodig zijn
om het zelfde effect te bereiken. Omge
keerd geredeneerd: indien we nu een Rx
van 25 Ohm aansluiten, zal de meter niet
meer tot 0,5 van de schaal uitslaan, doch
tot 0,533. De fout zal dus G,6 % bedra
gen, hetgeen rijkelijk veel is. (Verderop
komen we op deze becijfering nog terug).
De remedie ligt voor de hand. Als we bij
toenemende R van het element, Rs even
veel verlagen, blijft de totaahveerstand
van onze Ohmmeter constant. Dit is
uitvoerbaar, door een deel van Rs regel
baar uit te voeren; het behoeft niet gro
ter te zijn dan ca. 4 Ohm. Het is dan
nog slechts nodig om af en toe een be
kende weerstand aan de meetklemmen
aan te sluiten en de juiste aanwijzing te
controleren en zo nodig met behulp van
de serieregelweerstand te herstellen.
We namen zo juist een laagste meetbereik aan van 25 Ohm-midden schaal. De
vraag rijst echter, hoe ver kunnen we in
dat opzicht gaan ? Als we voorop stellen
dat ons instrument transportabel moet
zijn, dus uit een droog element gevoed
moet worden, is 25 Ohm in de practijk
wel zo ongeveer de laagst bruikbare
waarde gebleken. Bij 1,5 V en een instrumentweerstand van 25 Ohm loopt een
stroom van 60 mA. Het is niet raadzaam
om hoger te gaan; niet alleen uit een
oogpunt van gebruiksduur, doch voorna
melijk om tegen te gaan, dat na enkele
metingen de spanning merkbaar daalt,
waardoor herhaaldelijk bijregelen van
de „nul Ohm”-instelling nodig wordt.
Overigens is voor radio-doeleinden een
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laagste bereik van 25 è. 50 Ohm zeker
wel toereikend. Een weerstand van 1
Ohm is nog goed afleesbaar; op een
schaal van wat groter formaat nog wel
Yl Ohm.
Het zal wel geen nadere verklaring be
hoeven, dat de meter in onze schakeling
in dit laagste bereik een shunt nodig
heeft, die het grootste deel van de stroom
te voeren krijgt, althans indien we met
hetzelfde instrument ook hogere weer
standen willen meten en het daarvoor
dus ook de nodige gevoeligheid bezit. Als
het aanwrjsinstrument deel uitmaakt van
een universele meter, dan zal ’t verbruik
hoogstens 2 mA bedragen. De eigen
weerstand van de in aanmerking komen
de draaispoelinstrumenten zal hoogstens
200 Ohm bedragen. Voor het gemak
nemen we eens een 1 mA meter met 100
Ohm weerstand. Deze hebben we te shunten tot 60 mA. 59/60 van de stroom moet
door de shunt. Deze krijgt dus een waar100
de van ----- = 1,7 Ohm. Ter correctie
59
van het spanningsverlies van de cel zou
deze shunt ca. 15% vergroot moeten
kunnen worden. Dit zou dus betekenen,
dat er nog een regelweerstand van 0,25
Ohm mee in serie moet komen.
Afgezien van het feit dat zulk een weer
stand iets heel speciaals zou moeten zijn,
kleeft aan deze oplossing het grote na
deel, dat voor elk volgend — dus hoger
— Ohmbereik een andere regelweerstand
aanwezig zou moeten zijn. We gaan de
schakeling dus reeds hierop berekenen
en beginnen hiertoe bij het andere eind,
d.w.z. bij het hoogste bereik. Gemaks
halve kiezen we dit 100 maal het laagste
bereik. We kunnen dan met één schaal
verdeling volstaan! De middenschaalwaarde wordt dus 2500 Ohm, om bij ons
voorbeeld te blijven. Nemen we als
stroombron voor dit bereik een 4]X V
batterij, dan is als stroom voor volle uit4,5
slag ----- = 1,8 mA beschikbaar, dus
2500
ruim voldoende voor een 1 mA instru
ment met shunt, ook al daalt de span
ning tot de laagste grens van 3,9 V.
Bij ons 10 Ohminstrument wordt de
100
100
= 125 Ohm voor
shunt nu
0,8
1,8—1
4,5 V en bij 3,9 V, waarbij de stroom
3,9
zakt tot ----- = 1,56 mA is benodigd
2500
100
100
— = ca. 179 Ohm. Voor het
1,56-1
0,56
gemak ronden we af 175 Ohm en de
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shunt bestaat nu uit een vaste weerstand
van 125 Ohm en daarmee in serie een
regelbaar deel van 0—50 Ohm.
De meter met shunt vertegenwoordigt nu
een weerstand, die variëren kan tussen
100 x 125
100 X 175
= 55,5 Ohm en
100 -f- 125
100 + 175
= 63,6 Ohm. Als gemiddelde kunnen we
dus 60 Ohm aannemen. Deze weerstand
moeten we in mindering brengen op Rs,
die hier 2500 Ohm bedraagt. Zo zijn we
dus gekomen tot de schakeling volgens
fig. 5, waarbij nog valt op te merken
dat de batterijweerstand verwaarloosd is,
hetgeen niet toelaatbaar is.
Nu komt de combinatie van beide scha
kelingen met gebruikmaking van de
zelfde nulpuntinstellings-weerstand. Als
stroombronnen dienen resp. een 1,5 V
element en een 4,5 V batterij. Desgewenst
kan men door serieschakeling van drie
cellen één cel uitsparen, dat doet verder
niet terzake. Als de drie omschakelaars,
die natuurlijk tot één enkele schakelaarbehoren, in de stad „ x 100" staan, is
fig. 6 identiek aan fig. 5, waarvan we
de waarden reeds uitwerkten. In de stand
„ X 1” wordt de stroombron vervangen
door het 1,5 V element met correctieserieweerstand. De totale weerstand van
deze combinatie nemen we aan op con
stant 4 Ohm. De totale kringweerstand
bij kortgesloten R klemmen moet 25 Ohm
worden; behalve de genoemde 4 Ohm
moet dus nog 21 Ohm aanwezig zijn.
Deze is bereikt met behulp van de weer
stand van 21,6 Ohm, waaraan weer de
meter met regelshunt via een serieweerstand van 645 Ohm parallel ligt. Deze
combinatie levert 21 Ohm op.
In het kort zullen we nog even de bere
kening toelichten. In de meetkring loopt
bij Rx = 0 Ohm en een elementspanning
1,5
van 1,5 V----- = 0,06 A — 60 mA. Hier25
van moet 1,8 mA door de tak, waarin de
meter met regelshunt zit en er blijft dus
58,2 mA over. De klemspanning van het
element met 4 Ohm serieweerstand is
1,5— (4 X 0,06) = 1,26 V. In de metertak
hebben we, om tot een stroom van 1,8
mA te komen, een totale weerstand van
1,26
= 700 Ohm nodig. De meter met
0,0018
regelshunt vertegenwoordigt gemiddeld
60 Ohm, dus voor de voorschakelweerstand blijft 640 Ohm over. De weerstand,
die aan dit geheel parallel moet staan om
de totale weerstand van 21 Ohm op te
leveren, is op twee wijzen te berekenen.
Ten eerste kunnen we redeneren: de
spanning is 1,26 V, de stroomsterkte door

deze tak moet 58,2 mA zijn, dus volgt
hieruit:
1,26
R= 21,6 Ohm. Maar ook geldt,
0,0582
dat 700 Ohm, waaraan de gezochte waar
de parallel staat, 21 Ohm moet opleveren.
700 X 21
De waarde vinden we uit
700 — 21
waaruit weer 21,6 Ohm resulteert.
SCHAAXiBEREKEXING
Het individueel ijken van de schaal van
een Ohm-meter is niet nodig, aangeno
men natuurlijk, dat het instrument reeds
voorzien is van een behoorlijk kloppende

M3

gende eenvoudige formule:
Ri
S = 100
Ri + Rx

%

Hierin is S dus het percentage van de
meteruitslag, Ri de eigen weerstand van
de schakeling en Rx de veronderstelde
te meten weerstand. Voor gelijke waar
den van Ri en Rx wordt S dus 50 %.
Gemakshalve laten wij hier een stel uit
gewerkte tabellen volgen. Hiervoor geeft
A voor een serie waarden van de meteraanwijzing S, waarvan 1.00 overeenkomt
met volle uitslag, de eigen weerstand van
de schakeling de factor die na vermenig
vuldiging met de eigen weerstand van
de schakeling de waarde van Rx oplevert.

OHMS
o

zo

1 | i i l 111 n f

3

*P
sP
O

De Ohmscliaal.
schaal voor stroomwaarden, zoals wel
haast steeds het geval zal zijn en verder,
dat we beschikken over de juiste voor
de gekozen schakeling benodigde weer
standen.
Bij de behandeling van de schakeling en
werking zagen we, dat een Ohm-meter
gekarakteriseerd wordt door de eigen
weerstand van de schakeling. Deze bleek
nl. gelijk te zijn aan de weerstandswaarde, die uitwendig moet worden aangeslo
ten om het instrument tot de helft van
de schaalwaarde te doen uitslaan. Hier
uit volgt dat — indien de eigen weer
stand bekend is — we reeds te voren
weten welke weerstandswaarde we op
de schaal of in de tabel voor 50 % uit
slag moeten aantekenen. Voor hogere en
lagere waarden kunnen we nu ook heel
eenvoudig de te verwachten uitslag be
rekenen. Daarvoor gebruiken we de vol-

TABEL A
S

1.00
0.95
0.90
0.85

0.80

0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.60

0.45
0.40

0.35
0.30
0.25

Rx
o
0.05

0.20

4.00

0.05

9.00
19.00

0.15
0.10

6.67

0.11
0.18

0.67

0.82
1.00
1.22
1.50
1.86

2.33
3.00

0.15
0.20
0.30

0.40

TABEL B
Rx
0
0.02

0.04

0.06

0.10
0.12

S

1.00
0.98
0.96
0.94
0.91
0.89

0.87

0.83

0.77

0.71

3.60

5.00
6.00
7.00

0.80
0.90
1.20
1.40
1.60
1.80

0.56
0.53

0.45
0.42
0.38

8.00
10.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
32.00

2.40
2.80

0.29
0.26
0.24

40.00
60.00
80.00
100.00

0.50
0.60
0.70

0.25
0.33

0.43
0.51

Een voorbeeld zal het gebruik van deze
tabel verduidelijken. Voor een uitslag S
van 0,80 behoort bij een eigen weerstand
van 2500 Ohm een weerstand van 0,25 X
2500 = 625 Ohm afgelezen te worden en
bij S = 0,25 behoort dan een R-waarde
van 3 X 2500 = 7500 Ohm.
Tabel B is handiger bij het uitwerken
van een Ohmschaal, aangezien hier S
gegeven wordt voor een grote serie ronde
waarden van Rx,
De wenselijkheid zal zich kunnen voor
doen om nog hogere weerstandswaarden
te kunnen meten dan de schakeling vol
gens fig. 5 toelaat. Er staan dan twee
wegen open: een gevoeliger meetinstru
ment öf een hogere meetspanning toe
passen. Gevoeliger instrumenten dan in
de figuur aangegeven zijn zeer schaars
en bovendien teer. Het meest voor de
hand liggend is dus een hogere spanning.

2.00
3.20

0.67
0.63

0.59

0.36 .
0.33

86.00

0.22

0.17
0.14
0.12
0.11
0.09
0.077
0.059
0.048
0.04
0.035
0.03

0.027
0.025
0.015
0.012
0.01
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Fig. 7
Voor een transportabel instrument is in
bouw hiervan echter practisch uitgeslo
ten. We zijn dus op een uitwendige
stroombron aangewezen. Dit kan een
batterij zijn, doch over het algemeen zal
netvoeding de voorkeur verdienen. Een
heel eenvoudig klein p.s.a. is voor ons
doel toereikend, als het maar 150 V of
meer levert, bij ca. 10 mA. Via een pas
sende serieweerstand sluiten we hierop
een neon stabilisatiebuis aan met een
brandspanning van ca. 100 V (een z.g.
nachtlamp zonder voorschakelweerstand,
doch liever een werkelijke stabilisator).
In fig. 7 is de meetschakeling afgebeeld
die we vanaf de stabilisator voeden. Het
bereik is met de aangegeven waarden het
tienvoudige van het X 100 bereik van
fig. 6 dus de middenschaalwaarde is
25.000 Ohm. De spanningsdeler over de
100 V voedingsspanning brengt ca. 35 V
op de serieweerstand, waardoor bij Rx
= 0 een stroom van ongeveer 1,6 mA
voor de meter plus regelshunt beschik
baar is. Bij verwaarlozing van de inwen
dige weerstand van de stroombron zijn
de beide delen van de spanningsdeler als
parallel geschakeld te beschouwen en
vertegenwoordigen dus een waarde van
4000 Ohm.
Dit verklaart de keuze van de waarde
van de serieweerstand; de totale waar
de van de schakeling bedraagt zodus
25.000 Ohm.
Voor bijzondere doeleinden, als het door
meten van leidingen, spoelen enz. is een
instrument vereist dat nog zeer lage
weerstandswaarden aangceft. Om daar
bij niet zeer grote stroomsterkten behoe
ven te gebruiken is een afwijkende scha
keling te verkiezen. Fig. 8 verduidelijkt
het principe. De meter is geshunt door
éen lage weerstand.
Met behulp van een serieweerstand,
waarvan een deel regelbaar is, wordt een
stroom door de schakeling gestuurd, die
de meter bij open meetklemmen volle
uitslag doet geven. Daar de te meten
weerstand parallel aan de meter komt te
liggen, zal deze een kleinere uitslag
geven naarmate die weerstand kleiner is.
De eigen weerstand van die schakeling
met de aangegeven waarden bedraagt
2y2 Ohm. Dit wordt dus weer de waarde.

i
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overeenkomend met halve uitsla*?. Het
stroomverbruik bedraagt met 1,5 V voe
dingsspanning ca. 40 mA. Kenmerkend
voor deze meetmethode is ’t feit, dat de
meter met open klemmen op volle uitslag
wordt ingesteld (Rx = oneindig). Vol
ledige kortsluiting brengt de uitslag
naar 0 terug, doch de weerstand van de
bedrading maakt dat de meter dan altijd
nog wel iets uitslaat.
Men vergete vooral niet een schakelaar
aan te brengen om de stroomkring te
verbreken bij niet-gebruik. Een druk
knop is in dit opzicht het veiligst.
Tenslotte nog een eenvoudige schakeling,
die weliswaar niet op grote nauwkeurig
heid kan bogen doch vaak toereikend zal
blijken.
—nj)PfïjZ-ruinnr10n 30n
2.75
1.5 V

n
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Fig. 8
Als enige stroombron is een 4,5 V batterij
aanwezig. In de schakelaarstand X 100
staan Rl en 2 in serie met de meter. Om
de stroom tot 1 mA te begrenzen moeten
deze tezamen dus 4500 Ohm zijn.
In de X 10 stand komt R3 parallel aan
de meter plus voorschakelweerstand te
staan. Om de eigen weerstand van de
schakeling nu op 0,1 dus op 450 Ohm te
brengen, moet R3 485 Ohm zijn voor Rx
= 0 zal de batterij nu 10 mA leveren. In
de stand X 1 tenslotte wordt R4 inge
schakeld. De eigen weerstand zal nu 45
Ohm moeten bedragen. Daar de aanwe
zigheid van de uit Rl en 2 bestaande
shunt over R4 geen rol meer speelt be
hoeft alleen nog maar met Ri van de
batterij rekening te worden gehouden.
Nemen we deze aan op enkele Ohm, dan
blijft voor R4 ruim 40 Ohm over, b.v.
42 Ohm. De stroom is nu max. 100 mA,
dus rijkelijk hoog. Voor veelvuldig en
langdurig meten in dit bereik zou de
batterij dus bij voorkeur uit grote ele
menten moeten zijn samengesteld.
Er is nog een groot aantal variaties in
schakelingen en waarden mogelijk.

1
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Fig. 9

BUISVOLTMETERS
Waardevolle hulpinstrumenten voor amateur-reparateur en student. Schakelingen die
hun bruikbaarheid bewezen hebben in productie-apparaten en laboratorium-instrumcnten.
DOEL VAN DE BUISVOLTMETER
De buisvoltmeter verenigt boven de voor
de directe metingen gebruikelijke draaispoel- en andere meter-systemen enkele
voordelen die hem voor verschillende
doeleinden onvervangbaar maken. Het
voornaamste daaronder is wel, dat heel
weinig of soms zelfs in het geheel geen
energie aan de kring wordt onttrokken.
Voor wisselspanningsmetingen is het
buitengewoon grote frequentiebereik van
belang. Zonder veel moeite kan dit zich
uitstrekken van de laagste hoorbare fre
quenties tot het gebied der ultra-korte
golven. Een andere gunstige eigenschap
is bij de meeste schakelingen de ongevoe
ligheid voor de hevigste overbelastingen,
daar de stroom door het aanwijsinstrument automatisch tot een nog niet ge
vaarlijke waarde begrensd wordt.
Doorgaans wordt de buisvoltmeter ge
bruikt voor het meten van l.f. en h.f.
wisselspanningen. Zo kan men b.v. op l.f.
gebied metingen doen aan pick-ups (af
gegeven spanning, frequentiekarakteristiek), de optredende spanning in diverse
rooster- en plaatkringen, aan transfor
matoren, aan afvlakfilters (bromspanning) enz. Op h.f. gebied is het aantal
toepassingen eveneens legio.
De mogelijkheden worden echter nog
veel groter, als de meter bovendien in
staat is zonder stroomverbruik of al
thans met een verwaarloosbare stroomafname gelijkspanning aan te wijzen.

Men is dan in staat, de werkelijk aan
wezige spanningen aan rooster, plaat,
schermrooster of kathode van versterkerbuizen te meten, ongeacht eventueel
in de schakeling aanwezige hoge weer
standen. Met een meter die zelf een t.o.v.
deze weerstanden in dezelfde grootteorde liggende inwendige weerstand be-

zit zijn dergelijke metingen zonder veel
waarde, daar de aanwijzing altijd aan
zienlijk te laag wordt. Wij zullen daarom
verderop ook aangeven, of en hoe een
bepaalde schakeling ook voor gelijkspan
ning is in te richten.
De eerste meterschakeling die wij zullen
behandelen is reeds eerder in RB versche
nen, nl. als indicator van de bij het
snijden van gramofoonplaten gebezigde
spanning (zie RB 5, 13e jrg., pag. 116).
Het principe van deze schakeling is in
fig. 1 weergegeven. Daaruit blijkt dat ,
het een brugschakeling is, waarvan drie
takken uit normale weerstanden bestaan
en de vierde gevormd wordt door een
eveneens als weerstand op te vatten
triode. De meter is in de diagonaalverbinding opgenomen. De brug is in even
wicht wanneer de beide paren weerstan
den (Ri —Ra en R;i — R.,) gelijk zijn.
De punten waartussen de meter ligt voe
ren dan gelijke spanning en de meter is
bijgevolg stroomloos. Indien we nu op
het rooster een negatieve spanning bren
gen, dan daalt de plaatstroom en de gelijkstroomweerstand van de triode stijgt
dus. Dit betekent dat het evenwicht ver
broken is; het verbindingspunt Rj—Ra
wordt positief t.o.v. het punt R2—R* en
de meter zal een bepaalde uitslag ver
tonen, afhankelijk van de grootte van de
op het rooster gebrachte spanning. We
hebben hier dus al een instrument dat
reageert op een gelijkspanning. Om een
wisselspanning te kunnen meten moeten
we deze eerst gelrjkrichten. Dit kan o.a.
geschieden door de triode zelf als gelijkrichter te laten fungeren, nl. door een
detectieschakeling toe te passen. Zo is
heel eenvoudig een roostercondensator
met lekweerstand aan te brengen, waar
van dus roosterdetectie het gevolg is
(fig. 2). Bij deze schakeling laadt de
roostercondensator zich tot nagenoeg de
piekwaarde van de aangelegde wissel
spanning op, en wel negatief aan de met
het rooster verbonden zijde. Het rooster
neemt dus ook deze spanning aan, waar
door de meteruitslag dus afhankelijk is
o-OJUir-oJf-
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geworden van de toegevoerde wissel
spanning.
Deze schakeling levert reeds een goed
bruikbare buisvoltmeter, waarvan de
voornaamste eigenschap wel de grote ge
voeligheid is. Het beperkte meetbereik is
een nadeel. Dit strekt zich nl. niet verder
uit dan het roosterspanningsbereik van
de toegepaste buis. Als het rooster zo
sterk negatief wordt dat plaatstroom
geheel onderdrukt is, reageert de meter
verder niet meer op nog hogere spannin
gen. Al naar het huistype en de aange
legde plaatspanning zal de hoogste te
meten piekspanning tussen ca. 5 V en
20 V liggen. Stelt men prijs op grote ge
voeligheid dan zal een buis met grote
steilheid en tevens goede detectie-eigenschappen de voorkeur verdienen. Het be
reik zal dan echter ook tevens beperkt
zijn. Daarentegen levert een buis met ge
ringe steilheid en lage verste'rkingsfactor een groot bereik. Wil men grote ge
voeligheid en een groot spanningsbereik
laten samengaan, dan wordt een ingangsspanningsdeler nodig. De ingangsweerstand van de buisvoltmeter zelf kan
zeer hoog zijn, nl. enige Megohms. Een
voorschakelweerstand (fig. 3) bestemd
om het bereik enige malen te vergroten,
zou dus vele Megohms groot kunnen zijn.
Een bezwaar van dergelijke hoge waar
den is echter dat zij met de schakelingscapaciteit tot grote afwijkingen voor
hogere frequenties aanleiding geven.
Zelfs voor toonfrequenties is deze metho
de reeds af te raden. Men is dus aange
wezen op een vóór de meter te schakelen
spanningsdeler van een’ zo lage waarde

1

n
als maar toelaatbaar is (fig. 4). Er zijn
dus grenzen aan de toepassing van een
dergelijke meter, doch niettemin is het
reeds een waardevol en tevens uiterst
eenvoudig instrument. Op de practische
uitvoering komen wij verderop nog terug.
Het bezwaar van de ingangsspanningsdeler omzeilen we, door de gelijkrichting
niet door de triode zelf te laten verrich-
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keling toont fig. 6. Daar het niet gewenst
is dat de versterkerbuis ook nog aan de
gelijkrichting deelneemt, is tussen de
diode en deze buis een filter aanwezig,
bestaande uit R- en C2. Ci is de ingangscondensator en Rx de belastingsweerstand. De ingangsweerstand van de scha
keling kan zeer hoog gekozen worden,
door lek- en filterweerstand een zeer
hoge waarde te geven, b.v. 10 Megohm.
Ro kan tevens deel uitmaken van de
spanningsdeler. Indien nl. achter R2 omschakelbare weerstanden naar de kathodeleiding worden aangebracht, dan kun
nen we daarmee de naar de meetschakeling te voeren spanning verlagen (fig. 7).
B2
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Fig. 4
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ten, doch hiervoor een afzonderlijke diode
te laten dienen (fig. 5). De maximale
spanning die aan een diode kan worden
toegevoerd is slechts begrensd door de
isolatie en de electrodenafstand. Voor
normale dioden in ontvangbuizen geldt
een max. piekspanning van 200 V.
Alle normaal voorkomende te meten
spanningen kunnen we dus zonder meer
door de diode laten gelijkrichten. Indien
de aldus verkregen gelijkspanning te
groot is voor het sturen van de buis, in
de plaatkring waarvan zich de meter
bevindt, dan kunnen we eenvoudig hier
voor een passend deel van de gelijkspan
ning gebruiken. De spanningsdeler is
dus van de wisselspanningszijde naar de
gelijkspanningszijde van de schakeling
verhuisd. Het nadeel van de frequentieafhankelijkheid is daarmee gelijktijdig
opgeheven. De uitvoering van deze scha^ H Cl
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Fig. 7

De meetbuis zelf kan in de brugschakeling volgens fig. 1 verbonden zijn. Wan
neer we dus fig. 7 met fig. 1 combineren,
dan is reeds een volledige buis-Voltmeter
ontstaan, bruikbaar voor spanningen
vanaf enkele tienden tot 100 è. 150 V.
We zien dan tevens dat de kathode van
de gelijkrichterdiode aan de kathode van
de meetbuis ligt. Dit beduidt dat het
mogelijk is diode en triode te combine
ren. Buizen als de EBC3 lenen zich dus
uitstekend voor deze schakeling. Overi-
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gens is het in het geheel niet nodig een
speciale diode als gelijkrichter te bezigen.
Elke buis met een stuurrooster en vol
gende electroden, bij voorkeur met aan
sluiting op de top van de ballon, is als
diode voor onze meter geschikt. Dit toont
de foto (fig. 8) van een 6K7GT, uitge-

daarom zal de instelling van de meter op
het nulpunt als gevolg van een stijging
of daling van de voedingsspanning „ver
lopen". Als dit door een inconstante net
spanning hinderlijk blijkt kan men de
plaatspanning stabiliseren met een of
twee neon-stabiliseerbuizen. Dit is trou
wens ook aan te bevelen als het gewenst
is dat de ijking ook op de duur nauwkeu
rig blijft, ook al wijzigt b.v. door ouder
dom van de gelijkrichter de voedings
spanning.
Heeft men een voedingsspanning van
ongeveer 200 V voorhanden, dan stabi
liseert men met één buis, die dan een
brandspanning van 100 & 150 V moet be
zitten, of met twee buizen van 70 V in
serie. Voor een serieschakeling van twee
buizen is ook een hogere voedingsspan
ning nodig; als regel moet deze minstens
50 % hoger zijn dan de totale brand
spanning. Het spanningsverschil wordt
door een serieweerstand opgenomen (zie
fig. 9). De toegestane stroom door de

Fig. 8. De meetdiode.
rust met koppelcondensator en weerstan
den. Deze buis wordt aan het einde van
een 4-aderige kabel gebruikt, die de
gloeispanning toevoert en de gelijk
spanning naar de triode transporteert.
Alle electroden buiten het stuurrooster
zijn met de kathode verbonden. Op deze
wijze zijn de meeste buizen met roostertopaansluiting tot uitstekende meetdioden te transformeren, die tot op zeer
hoge frequenties bruikbaar zijn. Het afgebeelde exemplaar bleek, bij vergelij
king met een eikel-buisje, tot een fre
quentie van 50 MHz (6 meter) geen
noemenswaardige meetfout op te leve
ren, onder voorwaarde dat de aansluitleiding zeer kort werd gehouden. Een
leiding van ca. 20 cm gaf bij 30 MHz
reeds een aanzienlijke miswijzing.
Voor metingen op lagere frequenties en
zeker voor toonfrequenties is een topaansluiting voor de diode beslist geen
noodzaak en is dus practisch elke buis
bruikbaar. Wel speelt de isolatie voor
gelijkspanning een rol, in verband met
de hoge waarde van de belastingsweerstand en in dit opzicht is een aansluiting
op de ballon natuurlijk zekerder. Niette
min kan men de meeste buizen met een
diodeaansluiting via een huls, zoals de
EBC3, op.dit punt ook gerust vertrou
wen. Als men voor een korte verbinding
zorgt, kan de meter tot 10 è. 20 MHz nog
goed bruikbaar zijn.
De brugschakeling van fig. 1 is voor
variaties in de voedingsspanning tamelijk
ongevoelig. Indien de triode zich als een
zuivere weerstand gedroeg zou de aan
gelegde spanning in het geheel geen in
vloed hebben op het brugevenwicht. Dit
is echter niet geheel en al het geval en
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buizen is van het type afhankelijk en is
instelbaar met behulp van de serieweer
stand. Een minimumstroom van 10 è. 15
mA is wel gewenst. Behalve de speciale
stabiliseerbuizen zijn ook de z.g. nacht
lampen met neonvulling wel geschikt,
doch alleen wanneer zij niet voorzien zijn
van een ingebouwde serieweerstand. Zo
nodig moet deze dus uit de huls verwij
derd worden.
Het is mogelijk, om bij aanwezigheid van
twee stabiliseerbuizen de schakeling iets
te wijzigen. Men verbindt dan nl. het
aanwijsinstrument niet aan het verbin
dingspunt van twee weerstanden doch
tussen de beide buizen dus aan een punt
van constante spanning (fig. 9). Aldus
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spaart men twee weerstanden uit en
bovendien wordt de schakeling gevoe
liger.
Aan de plaat van de mcetbuis moet dan
echter dezelfde spanning aanwezig zijn
als aan de onderste neonbuis en, dat is
soms wel wat veel, daar deze buis in
rust haast geen n.rsp. krijgt en dus een
aanzienlijke plaatstroom kan opnemen.
Een geheel andere schakeling voor de
mcetbuis toont fig. 10. Hier is de meter
opgenomen in de plaatleiding. Door mid
del van een potentiometer in de kathodeleiding is de buis zo ingesteld, dat in rust
de meter precies vol uitslaat.
Meet men nu een spanning, dan daalt de
plaatstroom. In tegenstelling tot de ge
wone verdeling, ligt hier het nulpunt dus
rechts op de schaal en slaat de wijzer
naar links. Men kan bij deze methode de
schaal niet geheel benutten. De plaat
stroom mag immers niet geheel tot nul
teruggebracht worden. Men werkt dan in
het kromme gedeelte van de buiskarakteristiek en de schaalverdeling zou daar
verre van evenredig worden. Hierop kan
men een kunstgreep toepassen. Met de
nulinstelling van de meter brengt men
nl. de wijzer een eindje vóór de aanvang
van de schaalverdeling. Wanneer de
meter nu nul aanwijst gaat er nog wel
stroom door. Het werken met een naar
links bewegende meter is spoedig aan
gewend. In een commerciële uitvoering

zal er dus bij voorkeur geen gevoeliger
meter dan ca. 2 mA in toepassen, tenzij
men door een lage voedingsspanning en/
of hoge weerstanden de maximale stroom
begrenst. Ten slotte geven wij nog enkele
volledige schakelingen, welke volgens de
hier gegeven richtlijnen zijn uitgevoerd.
Fig. 12 toont de zelf-gelijkrichtende
triode met roostercondensator en lekwcerstand. De instelling op het nulpunt
geschiedt met behulp van de regehveerstand, die een deel van de anodeweerstand vormt. Een weerstand in serie met
de meter, die door een schakelaar kort
gesloten kan worden, verkleint de gevoe
ligheid. Dit is nuttig tijdens het opwar-
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van een dergelijk instrument heeft men
de ruststand van de wijzer rechts gelegd.
Het nulpunt van de meterschaal ligt dus
normaal links. De foto (fig. 11) toont
deze meter; men ziet hier ook het „dode
eind” van de schaal. Het voordeel van
deze schakeling ligt vooral in de abso
lute onmogelijkheid om de meter over te
belasten. Men kan er dus gerust een
zeer gevoelig en teer instrument voor
gebruiken. In de brugschakeling kunnen
altijd nog stromen optreden die het tweeè. drievoud van de meterstroom bij volle
uitslag bedragen en niet elke meter ver
draagt die stroom zonder schade. Men
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men en bij het instellen en beveiligt de
meter. De weerstand Rt is afhankelijk
van de toegepaste buis.
De waarde dient zo gekozen te worden,
dat de meter met de regelweerstand op
nul gebracht kan worden. Als men de
schakeling volgens fig. 9 uitvoert, is R4
niet aanwezig. Men dient dan het even
wicht tot stand te brengen door Ri gro
ter of kleiner te maken. Voor een 1 mA
instrument kan men alle weerstandswaarden verdubbelen (uitgezonderd de
lekweerstand!). De condensatoren tussen
plaat en kathode verhinderen dat de
meter door terugwerking via de plaat-

roostercapaciteit overbodige demping op _
de aangesloten kring uitoefent bij h.f.
metingen. De waarde van de roostercondensator is zodanig gekozen, dat bij 20
Hz nog geen merkbare meetfout op
treedt. Vindt men de meter echter te
traag, dan kan men deze condensator tot
op ]/2 of Vn verkleinen. Voor 50 Hz is
dit toelaatbaar; dit is belangrijk daar
men de ijking gewoonlijk bij deze fre
quentie zal verrichten.
De isolatieweerstand van de roostercondensator moet buitengewoon groot zijn,
vooral indien men ook wisselspanningen
wil kunnen meten, die op een gelijkspan
ning gesuperponeerd zijn (b.v. rimpelspanning van een p.s.a.)
De brugweerstanden R,, 2 en moeten
zeer constant en dus van goed fabrikaat
zijn en bij voorkeur draadgewonden. Zo
als reeds werd betoogd hangen gevoe
ligheid en meetbereik van de buiseigenschappen af. Als triode geschakelde penthoden of schermroosterbuizen zijn ook
goed bruikbaar.
Gelijkspanning meet men door het roos
ter rechtstreeks aan de negatieve pool te
verbinden. Het bereikt is te vergroten
door tussenschakeling van een serieweerstand Ro, zoveel maal groter dan de lekweerstand als men het directe gelijkspanningsbereik wil vergroten, minus 1. Voor
een vijfvoudige vergroting wordt Rö dus
40 Mcgohm. De benodigde weerstanden
stelt men samen uit een aantal 5 of 10
Megohm weerstanden, in serie verbon
den. Het ijken kan met behulp van een
normale draaispoelmeter geschieden. De
hoge weerstand maakt de gelijkspanningsbuisvoltmeter o.a. geschikt voor
meting van A.V.R. spanning.
Wie van plan is de buisvoltmeter later
voor metingen aan afstemkringen te ge
bruiken, doet verstandig door de aansluitklemmen op een strookjes verliesarm
materiaal aan te brengen en er tevens
voor te zorgen dat de capaciteit tegen
„aarde” van de roosteraansluiting niet
te groot wordt.
Daarom is het ook nuttig, om de serieweerstanden voor de gelijkspanningsbereiken niet permanent met het rooster
verbonden te laten, doch hier een capaciteitsarm schakelaartje of een doorverbindingssteker tussen te voegen.
IIET IJKEN
Onze buisvoltmeter wijst de topwaarde
van de aangelegde wisselspanning aan.
Daar we echter haast uitsluitend met
sinusvormige wisselspanning te maken
hebben is het voor de hand liggend de
meter in effectieve spanning te ijken.
De piekwaarde van samengestelde, niet
sinusvormige wisselspanningen is hieruit
eenvoudig af te leiden door de afgelezen
waarde met 1.42 te vermenigvuldigen.

Het ijken kunnen we verrichten met be
hulp van een op het lichtnet aangesloten
transformator, die secundair 4 & 6 V
levert, of meer, als de buisvoltmeter
niet zo gevoelig blijkt. Verder is een be
trouwbaar weekijzer- of gelijkrichtervoltmeter als standaardinstrument nodig.
Aan de transformator verbinden we een
potentiometer van 100 è. 1000 Ohm
(waarmee dus de spanning tussen 0 en
maximum geregeld kan worden (zie fig.
13). Allereerst bepalen we nu hoeveel
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Fig. 13
spanning voor volle uitslag nodig is. In
dien men daar de voorkeur aan geeft,
kan men deze spanning op een naastlig
gende ronde waarde brengen (dus b.v.
1.85 V en 2.0 V) door in serie met dc
mA meter van de buisvoltmeter een
weerstand te schakelen (Rs in fig. 12).
Vervolgens moet de uitslag voor lagere
spanningen genoteerd worden. Het is niet
raadzaam om dit te doen door de span
ning met de potentiometer tc verlagen en
de aanwijzing van de standaardmeter te
volgen, althans niet voor spanningen
waar deze nog slechts een geringe uit
slag geeft. De meetfout wordt dan ge
woonlijk vrij groot. Het is beter om de
schakeling volgens fig. 14 toe te passen.
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Fig. 14

De ijkspanning blijft dan constant inge
steld, doch men neemt door middel van
een spanningsdeler daar bekende delen
van af. Met tien gelijke weerstanden, van
een waarde die ergens tussen 50 en 1000
Ohm ligt en die men met behulp van een
Ohm-meter of een meetbrug op onder
linge gelijkheid uitzoekt, kan men de
door de standaardmeter aangewezen
spanning in tien gelijke delen onderver
delen. Als men zo nog niet laag genoeg
komt kan men bij x in serie met deze
weerstandenketen nog een weerstand
schakelen, in waarde gelijk aan het tien
tal in totaal, waardoor'alle spanningen
nogmaals gehalveerd worden.
Zo nodig kan men op deze wijze voort
gaan en door nog meer serie-weerstanden

‘

109

a

de spanningen op Va* Va enz- verlagen.
Het is dus altijd mogelijk, de standaard
meter een met het oog op de nauwkeu
righeid gewenste grote uitslag te laten
geven. De verkregen ijkresultaten kan
men in een tabel noteren. Handiger is
het om ze als mectkromme op millimeterpapier uit te zetten, doch het allermakkelijkst is een directe ijking op de meterschaal zelf. Dit zouden wij echter alleen
aanraden aan degenen die deze operatie
zonder ongelukken kunnen uitvoeren en
deze geven wij nog eens uitdrukkelijk de
raad: wees uiterst behoedzaam met de
geopende meter, opdat geen ijzerdeeltjes
in de luchtspleet belanden!
DE DIODE-TRIODE VOLTMETER
Het reeds besproken systeem, waarbij de
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Fig. 15. Diode-triode voltmeter.
gelijkrichting door een afzonderlijke dio
de gebeurt, is practisch uit te voeren
volgens fig. 15 (zie ook fig. 7). Daar is
het filter benut als deel van een omschakelbare spanningsdeler, waardoor
vier meetbereiken ontstaan die elkaar
b.v. met een factor 3 of 3l/a overtreffen.
Men hoeft dus nooit met kleine meteruitslagen te werken; dit bevordert de
nauwkeurigheid. Hoe groot de gevoelig
heid van het laagste bereik zal zijn hangt
o.a. af van de triode en het metersysteem,
doch een volle uitslag bij minder dan 3
V aangelegde effectieve wisselspanning
haalt men zonder veel moeite. Het is
dan handig, indien men het eerste bereik
op 3 V afrondt door middel van een
weerstand in serie met de meter of er
aan parallel. De spanningsdeler is nl. zo
te bemeten, dat de opeenvolgende berei
ken dan worden: 3, 10, 30 en 100 Volt.
De in fig. 15 aangegeven waarden zijn
op deze verhoudingen berekend. Als het
eerste bereik veel gevoeliger uitvalt (b.v.
1,5 V), dan zou men de volgorde kunnen
kiezen: 1,5 — 5 — 15 — 50 en eventueel
nog 150 V, met daarbij passende weerstan
den. De drie (of vier) hoogste bereiken
kan men precies op de ijkwaarde afrege
len met behulp van de deelweerstanden.
Ongeveer overeenkomstige gelijkspan
ningen zijn te meten aan de daarvoor
aangegeven klem (negatieve pool aan
deze klem, positieve aan de aardzijde van
de schakeling). Dat zorgvuldige isolatie
in verband met de hoge weerstandswaar-

110

den in de diodekring een eerste vereiste
is behoeft natuurlijk geen nader betoog.
Het meetgedeelte is verder uit te voeren
volgens fig. 12, vanzelfsprekend met weg
lating van de daar aangegeven ingangsschakeling. Diode en triode kunnen in
één buis gecombineerd zijn, terwijl de
diode ook gescheiden kan zijn. Verder
kan men de schakeling volgens fig. 15
splitsen bij de stippellijn en de diode met
koppelcondensator lek- en filter weer
stand aan het eind van een 4-aderige
kabel monteren, zoals ook reeds bij fig. 8
werd toegelicht.
DE BUISVOLTMETER MET
OMGEKEERDE SCHAAL
Ten slotte wijden wij nog enkele woorden
aan dit in beginsel ook reeds besproken
en in fig. 10 geschetste metertype. De
hierbij te gebruiken mA meter moet een
volle uitslag leveren bij ten hoogste de
normaal bij de aangelegde spanning voor
de triode toelaatbare anodestroom. Zo
kan men bij een EBC3 en 200 V voedings
spanning nog een 5 mA instrument ge
bruiken. Met een gevoeliger meter is de
gevoeligheid van de buisvoltmeter ook
gunstiger. Stabilisering van de anodespanning is hier beslist nodig.
Fig. 16 toont alleen de meetschakeling.

Fig. 16. Buisvoltmeter met omgekeerde schaal.
Het gelijkrichtergedeelte is b.v. weer
volgens fig. 15 uit te voeren. De instel
ling van de meter op volle uitslag ge
schiedt met behulp van de regelbare kathodeweerstand, terwijl men de gevoelig
heid voor een deel nog kan regelen met
behulp van een weerstand tussen „plus”
en kathode. De aangegeven waarden gel
den voor een 1 mA instrument en een
EBC3. Voor minder gevoelige meters kan
men de waarde naar verhouding verklei
nen. Er dient op gewezen te worden dat,
al wordt hier de EBC3 genoemd, men een
afzonderlijke diode-gelijkrichter moet ge
bruiken, daar de kathoden verschillende
spanningen voeren. De bereikbare gevoe
ligheid met EBC3 en 1 mA-meter is beter
dan 3 V en een spanning van 0.1 V is
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Een universele buisvoltmeter van AVO

reeds goed afleesbaar. De foto van de
schaal van een dergelijke meter (fig. 11)
toont dit duidelijk. Het omkeren van de
draairichting van de meter is een kar
weitje dat men aan een ervaren deskun
dige moet overlaten. Nodig is het in geen
geval, en men went spoedig aan de om
gekeerde aflezing. Wel is het gewenst,

om een zo groot mogelijke nuttige
schaallengte te verkrijgen, dat de wijzer
met behulp van de mechanische nulpuntinstelling een eindje vóór het begin van
de schaalverdeling kan worden gebracht.
Er is mogelijkheid de meter omgekeerd
te monteren. Men bekomt dan automa
tisch de uitslag naar rechts en de nulpuntinstelling. Maar de cijfers zullen
dan onderste-boven staan, wat eventueel
met het aanbrengen van een met OostIndische inkt getekende schaal op het
glas kan verholpen worden.
Wat de minimum uitslag en dus de
hoogste spanning die nog bruikbaar is,
zal blijken te zijn, is tijdens ijking spoe
dig af te leiden uit het minder reageren
op spanningsverhoging. Zet men de ver
kregen waarde uit in een curve dan ziet
men op dat punt de lijn een neiging ver
tonen om horizontaal te gaan verlopen.
Dit gebied is niet goed bruikbaar en hier
ligt dus de grens van het bereik, oftewel
de minimum-meterstroom. Het ijken ver
loopt weer geheel als voor het andere
buisvoltmetertype is aangegeven.
Wie de buisvoltmeter toch nooit voor
zeer lage frequenties denkt te gebruiken
en liever met een wat sneller reagerend
instrument werkt kan de ingangscondensator kleiner kiezen. Tijdens de ijking op
50 Hz moet men echter beslist een grote
condensator gebruiken om geen fout te
introduceren!
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Eenvoudige BVM voor HF en LF metingen
Een dumpmetertje, triode en kristaldiode is practisch alles
wat nodig is voor zelfbouw van deze prima buisvoltmeter
CONSTRUCTIEVORM
Wat we nodig hebben is een gloeistroomtrafo, een gelijkrichtcel met afvlakking,
een pot.meter 500—1000 Q, een triode en
een mA-metertje, waarvoor de bekende
0—500 uA dumpmetertjes heel geschikt
zijn. Zoals U ziet, zijn de benodigdheden
zeer simpel en wellicht al reeds als over
schotjes aanwezig.
Wanneer we het schema bekijken, zien
we dat de te meten spanning met de
Fig. 2. VERHOUDING VAN DE MEETSPANNING t.o.v. de afgelezen stroomwaarde

PRINCIPE-SCHEMA van de buisvoltmeter
negatieve pool op de anode wordt aan
gesloten en de positieve aan de kathode.
We concluderen hieruit dat er nooit anodestroom kan vloeien, dus de buisvolt
meter is absoluut stroomloos.
Tengevolge van het feit, dat de positieve
spanning in de buisvoltmeter aan de
kathode komt, moeten we daarbij wel
even opletten. Een goede isolatie tussen
primaire en secondaire van de gloei
stroomtrafo is gewenst, dit ter voor
koming van beschadiging van buis en
trafo. Tussen de neg. aansluitklem en
de anode is een weerstand van 0,1 Mü
aangebracht. Deze heeft op de meting
geen enkele invloed, daar er geen stroom
door loopt. Het is echter een veiligheids
maatregel, die een te grote stroom dooi
de buis voorkomt als per ongeluk op
deze klem een te hoge positieve span
ning zou worden aangesloten.
Bekijken we nu het indicatie-gedeelte,
dan zien we dat het rooster positief is
gemaakt ten opzichte van de kathode.
Deze positieve spanning betrekken we
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van de gloeistroomtrafo, waarvan we de
4- of 6 Volt gelijkrichten met behulp
van een gelijkrichtcel. We vlakken deze
gelijkgerichte spanning af met een paar
laagspanningselco’s en een weerstandje
van ongeveer 1500 O. Door het positief
zijn van het rooster gaat er een roosterstroom lópen, die aangegeven wordt dooi
de meter van 0,5 of 1 mA. De roosteiv
stroom mag niet te hoog opgevoerd wor
den, daar tenslotte de gebruikte buis geen
zendbuis is. Met behulp van de potentiometer stellen we de roosterstroom in op
maximum uitslag van de meter. We
moeten daarbij de plaat aan kathode
verbinden.
Indien we nu de te meten spanning
tussen de anode en kathode aansluiten,
zien we dat de roosterstroom daalt ten
gevolge van het feit, dat de negatieve
anode de electronen als het ware weg
dringt van het rooster. Hoe hoger de
negatieve spanning, hoe minder rooster
stroom er gaat vloeien. De roosterstroom
kan zelfs geheel wegvallen, waarmede
dan de grens van de maximaal te me
ten gelijkspanning bereikt is. Deze ligt
ongeveer bij 60 Volt, doch is afhankelijk
JM
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Fig. 3. Uitvoering als universeel instrument

van de gebruikte buis en de ingestelde
roosterstroom. De 60 Volt geldt bij een
roosterstroom van 0,5 mA en als buis
een EBC3. Het meetbereik kunnen we
heel eenvoudig vergroten door de meter
te shunten, b.v. bij 1,5 mA roosterstroom
is de maximum te meten spanning 220
Volt. Willen we hoger gaan, dan kunnen
we beter een hoogohmige potentiometerschakeling maken. Daar er geen stroom
afgenomen wordt, is deze heel eenvou
dig te berekenen. De spanningsverhou
ding is dan namelijk evenredig met de
weerstandsverhouding.
Hoogstwaarschijnlijk zult U al wel be
merkt hebben dat de schaal van de meter
„negatief” is, dus gelijk aan een Ohmschaal, die op een gecombineerd meet
instrument zit. Dit kunnen we ondervan
gen, indien daar bezwaren tegen zijn,
door een grafiekje op te nemen. Het zal
er ongeveer als (fig. 2) uitzien.
Een groot voordeel van deze buisvoltmeter is nog, dat we de meter nooit
kunnen beschadigen door een te grote
meetspanning. De meter kan daardoor
slechts op 0 terugvallen.
OOK UNIVERSEEL INSTRUMENT
Op heel eenvoudige wijze kunnen we
de gelijkspanning-buisvoltmeter uitbrei
den tot ’n universeel apparaat, dat dus
geschikt is zowel voor gelijk- als wissel
spanning.
Wanneer we namelijk een combinatiebuis gebruiken, zoals een diode-triode,
de EBC3, dan kunnen we de diode be
nutten als gelijkrichtend element. Aan
de belastingsweerstand verbinden we de
anode van de meettriode; dit moet uiter
aard aan de negatieve zijde geschieden.
En op deze simpele wijze is ons meet
apparaat dan uitgebreid tot een univer
seel apparaat. De spanning, die de meter
aanwijst, is natuurlijk de maximale span
ning. Om de effectieve spanning te weten
delen we de afgelezen waarde door 1,4.
Want zoals we weten is
E max
Emax = E x \/2, dus Eeff =
V2

Zoals uit de tekening blijkt is de buisvoltmeter nu niet meer absoluut stroom
loos, daar nu een lekweerstand van .3,3
MQ (plus ontkoppehveerstand van 3,3
MQ in serie) over de ingang is gescha
keld; desgewenst kan deze natuurlijk bjj
gelijkspanningsmeting worden afgescha
keld.
Ook kunnen we het apparaat geschikt
maken voor h.f. metingen. Daartoe fa
briceren we een sonde met ingebouwde
kristaldiode, zoals de OA50 of 1N34.
Deze sonde kan er uitzien als in fig. 4.
De positieve klem moet nu aan aarde
worden verbonden, meestal het gestel
van het apparaat waarvan we de span
ning willen meten. Dit is niet alleen
nodig voor een betrouwbare meting, maar
niet het minst uit veiligheidsoogpunt.
De condensator moet van prima kwali
teit zijn om gelijkspanning afdoende te
blokkeren.
Wilt U tot slot nog een bewijs van
de stroomloosheid van de buisvoltmeter ?
Zoek dan eens een goede papiercondensator van 2 /xF op en sluit deze dan na
oplading aan op de meter. U zult zien

Fig. 4
De sonde
dat de condensator zich alleen ontlaadt
ten gevolge van de isolatielek. In de tijd,
die nodig is om de lading te doen af
vloeien, kan men gerust een kopje thee
gaan drinken en nog een sigaretje er
na oproken ook. Bij de test die ik deed,
duurde het langer dan een kwartier.
Nu nog even iets over de uitvoering.
UITVOERING
Met de miniatuurbuisjes, die we tegen
woordig ter beschikking hebben, kunnen
we een heel compact apparaatje bouwen.
Ook zijn er laagspannings-elco’s met
zeer geringe afmetingen in de handel,
zodat de hele schakeling als het ware
om de meter is te bouwen.
De afwerking valt geheel naar eigen
smaak te verzorgen.

Dezelfde BVM voor batterijvoeding door een enkel 4,5 V element.
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VOLTMETER met hoge ingangsweerstand
Aan de normaal gebruikelijke Voltmeter,
bestaande uit een gevoelige stroommeter
met voorschakclwcerstanden, zal de ge
lukkige bezitter ongetwijfeld veel plezier
beleven. De grote voordelen van een der
gelijk apparaat zijn wel de eenvoudige
constructie en de grote precisie die met
een goed draaispoelinstrument en nauw
keurige voorschakehveerstanden is te
bereiken.
Aan de andere kant echter zijn de moge
lijkheden van deze eenvoudige opzet ook
weer beperkt. De voornaamste handicap
bij het doen van metingen aan electronische apparaten ligt hierin, dat deze scha
kelingen meestal een vrij hoge inwendige
weerstand bezitten. Het gevolg hiervan
is, dat bij aansluiting van de meter de
door het instrument opgenomen stroom
een afwijking van de normale bedrijfsvoorwaarden en dus in feite een foutieve
meteraanwijzing veroorzaakt. Hierin is
wel verbetering te brengen door een
meetinstrument met laag stroomverbruik
toe te passen, maar zelfs met een derge
lijk teer en duur apparaat is het niet
mogelijk de spanning op de AVR leiding
van een radio-ontvanger te meten. Wil
len we deze en dergelijke metingen toch
met een normaal meetinstrument uit
voeren, dan moeten we omzien naar een
soort impedantietransformator, die we
tussen de meter en de te meten spanning
opnemen.
OPZET
Een dergelijke impedantietransformator
kan bestaan uit twee, als z.g. kathodeVc

volger geschakelde trioden (fig. 2). De
twee buizen, die samen de schakeling
vormen, hebben ieder in de kathodeleiding een vrij hoge weerstand opgeno
men. De uitgangsweerstand van de kathodezijde van iedere buis is gelijk aan
1
— en zal bij gebruik van normale trioden
S
in de buurt van 500 Q liggen. Om de
buizen in het werkpunt in te stellen krij
gen de roosters via de potentiometer
R0/Rr, een positieve voorspanning, die
ongeveer de helft van de voedingsspan
ning Vb bedraagt. De stroom door elke
triode stelt zich nu zo in dat de kathode
door de spanningsval in R_., resp. Ri, iets
meer positief wordt dan het rooster, zo
dat de buis toch in het negatieve roosterspanningsgebied werkt. Daar beide helf
ten van de schakeling gelijk zijn uitge
voerd, zullen de punten x en y dezelfde
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Hierin stelt Vi de tussen a en b aan
gelegde spanning voor, lm de stroom
door de meter, terwijl 2Ru gelijk is aan
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Fig. 2
Basisschema
van de als impedantietransformator funge
rende dubbeltriode

spanning voeren, en wanneer tussen
deze twee punten een meter wordt ge
schakeld, zal deze geen uitslag vertonen.
Het geheel is eigenlijk te beschouwen
als een brugschakeling met de uitgang
aan de kathoden. Wanneer de brug in
evenwicht is, d.w.z. geen verdere span
ningen van buitenaf worden aangelegd,
zullen eventuele variaties in de gloeiof anodespanning weinig effect hebben,
immers de spanning aan de punten x
en y wordt hierdoor gelijkelijk beïn
vloed.
Om nu in te zien wat er gebeurt, wan
neer we een gelijkspanning aansluiten,
denken we ons de punten x en y door
verbonden. Sluiten we nu tussen a en b
een gelijkspanning aan, zodat het roos
ter van Va positief wordt ten opzichte
van punt b, dan zal de stroom door Va
toenemen. Het gevolg hiervan is, dat
de beide kathoden van de buizen iets
meer positief worden, en dus de nega
tieve roosterspanning van Vb toeneemt.
De stroom door Va neemt dus toe, en
die door Vb af. Daar de stroomafname
in Vb wordt veroorzaakt door een toe
name van de spanning aan R2 en R:!, zal
de stroom door Va meer moeten toene
men, dan die door Vb afneemt. Wanneer
de beide kathodeweerstandcn een vrij
grote waarde hebben, kunnen we bij be
nadering wel aannemen, dat de toename
van de stroom door Va geheel ten koste
van de stroom door Vb gaat. Het zal
duidelijk zijn, dat wanneer we punt a
t.o.v. punt b negatief maken, het om
gekeerde gebeurt.
Wanneer, zoals in het bovenstaande werd
aangenomen, de punten x en y zijn
doorverbonden, zijn R2 en R;, parallel
geschakeld en daar R2 = Ra voert iedere
weerstand de helft van de totaalstroom.
Het verschil van de stroom door Va en
Vb loopt dus in de doorverbinding tus
sen x en y en wanneer we tussen deze
punten een draaispoelmeter opnemen,
kan de door de ingangspanning veroor
zaakte stroomvariatie worden gemeten.
Deze blijkt gelijk te zijn aan:
Vi
lm =
2 Ru
Rm

— en dc uitgangsweerstand van beide
S
trioden aangeeft. Rm is de weerstand
van de meter. Uit bovenstaande uit
drukking is de gevoeligheid van het
systeem te berekenen. Gebruiken we
b.v. twee trioden met een steilheid S =
2

2 mA/V dan is 2 Ru = — = 1000 £2.
S
Een instrument voor 1 mA volle uitslag
en een inwendige weerstand van 500 £)
geeft een totale weerstand van 1500 £2.
De meter zal dus vol uitslaan bij een
ingangsspanning van 1,5 Volt. Uit de
uitdrukking voor lm blijkt tevens dat we
het meetbereik kunnen vergroten door
Rm groter te maken, dus door in serie
met de meter een weerstand op te ne
men. Voor de hoogste meetbereiken,
waar Rm veel hoger wordt dan 2 Ru
kunnen we deze laatste wel verwaar
lozen en wordt
Vi
Vi
lm
en dus Rm =-----Rm
Im
De maximaal door het systeem te meten
spanning wordt rechtstreeks bepaald
door de voedingsspanning Vb.
Wanneer het rooster van Va een nega
tieve spanning krijgt die groter is dan
de positieve spanning Vg zal Va dicht
gaan. Omgekeerd zal een grote positieve
Vi roosterstroom veroorzaken. Binnen
de genoemde grenzen is ’t systeem dus
bruikbaar als spanningsmeter met con
stante ingangsweerstand (Ri) op alle
bereiken, terwijl zowel positieve als ne
gatieve spanningen kunnen worden ge
meten.
DETAILS
Met fig. 2 als uitgangspunt werd een
buisvoltmeter gebouwd, geschikt voor
het meten van gelijk- en wisselspannin
gen, zowel als voor weerstandmetingen.
Het volledige schema is gegeven in fig.
1. Hierin herkent men in het midden
gedeelte tussen de stippellijnen fig. 2,
alleen is hier de figuur uitgebreid met
enkele noodzakelijke onderdelen. Tus
sen de kathoden is de meter geschakeld
via zes voorschakelweerstanden. Hier
van is R7 variabel uitgevoerd en wordt
gebruikt bij de weerstandmetingen. De
overige vijf weerstanden dienen voor 't
instellen van even zoveel bereiken (2,5,
10, 25, 100 en 300 Volt), ze worden even
als R7 d.m.v. S2a voorgeschakeld. Saa
en S3b dienen voor het ompolen van de
meter. S2b en S3c schakelen bij instel-
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TOLERANTIEWAARDEN VAN
WEERSTANDEN
R 9 t/m 12
1%
R 1 t/m 5
2%
R 14 t/m 18
2%
R 19 t/m 25
10%
V AB ECC40. B65. 6SN7GT etc.
V C EB41. EB91, 6AL5, EAF42
M
meetinstrument 0—1 mA
(of 0—0,5 mA)
metaalgelijkrichter 200 V
G
15—20 mA
ling op het hoogste meetbereik de weer
standen R22. resp. R23 in. Hierdoor wordt
in dit bereik de roostervoorspanning Vg
in positieve of nogatieve richting ver
schoven, waardoor de max. te, meten
spanning groter wordt. Het hier gebruik
te instrument is voor 1 mA volle uitslag,
bij gebruik van een 500 /<A meter kan
deze voorziening waarschijnlijk wel ver
vallen.
Verder treffen we tussen de beide katho
den nog R2 j en R25 in serie aan. Aan
het knooppunt hiervan is de gloeidraadleiding verbonden. Aangezien deze laat
ste verder nergens mee verbonden is
blijft het verschil tussen gloeidraad en
kathode van elke buishelft steeds bene
den de max. toelaatbare waarde. Ten
slotte zien we de beide anoden verbonden
aan een potentiometer, welke dient voor
de nulpuntinstelling. Dit instellen ge
schiedt het beste op het 2,5 bereik, daar
hier de gevoeligheid voor afwijkingen het
grootst is.
De voedingsspanning wordt ontleend
aan een spanningsverdubbelingsschakeling met twee metaalgelijkrichters. Bij
een sec. transformatorspanning van 190 V
levert deze schakeling in bedrijf een
spanning van dr 420 V. Tijdens het op
warmen van de buis bedraagt ze max.
520 V, zodat de grenswaarde voor de
anodespanning van de dubbeltriode niet
wordt overschreden. Zoals reeds bij fig. 2
werd opgemerkt is de schakeling vrij
ongevoelig voor spanningsvariaties, wat
inhoudt dat ook de gevoeligheid voor
brom gering is. De afvlakking van Ci en
C2 is dan ook zeker voldoende. In de
toegepaste schakeling komt over elk der
electrolieten de helft van de beschikbare
spanning te staan, zodat hier direct een
bruikbare aftakking voor de pos. roos
tervoorspanning aanwezig is. Het knoop
punt van Ci en C2 is via R2i met de
„nulleiding” verbonden, zodat bij de eer-

Fig. 3. Het chassis
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der genoemde inschakeling van R22 of
R25 de roostervoorspanning zich wijzigt.
Aan de ingangszijde van de meter kan
d.m.v. Sxa het rooster van Va met drie
verschillende contacten worden verbon
den. Voor het meten van gelijkspanning
staat de schakelaar in de middenstand
en het rooster is geaard via R2. De te
meten gelijkspanning wordt toegevoerd
via R(, welke in de meetpen is inge
bouwd en gelijk is aan R2. Hierdoor
komt aan het rooster van Va slechts de
helft van de te meten spanning, waar
door de gevoeligheid de helft kleiner
wordt. De te meten hoogste spanning
wordt echter dubbel zo groot; bij een
max. ingangsspanning van Va van 150
Volt wordt hier de hoogste te meten
spanning 300 V. Rr vormt tezamen met
C5 tevens een filter om eventueel aan
de ingang aanwezige wisselspanningen
te beletten het rooster van Va te be
reiken.
Schakelen we Sxa naar links dan ligt
het rooster van Va aan het moedercontact van S.j, en via een van de weerstan
den Ris t/m R1S aan een droog element
van 1,5 Volt. Schakelen we nu met S2a R7
voor, dan kunnen we met deze weerstand
de meter op volle uitslag brengen. Sluiten
we nu tussen R en b een weerstand aan
dan zal de meteruitslag, evenals bij de
gebruikelijke draaispoel-ohmmeter, de
waarde aangeven. In de derde stand van
Sia wordt de diodegelijkrichter Vc in
geschakeld. Het rooster is nu geaard via
R.j welke met R3 weer een spanningsdeler vormt, welke zo bemeten is, dat
de meter bij sinusvormige wisselspan
ning de effectieve waarde hiervan aan
wijst. In deze stand van Sia wordt d.m.v.
Sib, eveneens via een spanningsdeler,
het rooster van Vu verbonden met een
tweede diode van Vc. Daar de spannin
gen van beide dioden in tegengestelde
richting werken, is de temperatuurspanning van de met Va verbonden diode op
deze manier te compenseren. De te meten
wisselspanning wordt via C* alleen op
deze diode aangesloten.
CONSTRUCTIE
Bij de bouw van het instrument is het
gebruik van uitstekend materiaal een
eerste vereiste, terwijl de montage zeer
nauwgezet dient te worden uitgevoerd.
Alleen dan zijn goede resultaten te ver
wachten, terwijl dan soms nog blijkt dat
onderdelen die in normale schakelingen
goed voldoen, hier onder de maat blijven.
Het gehele apparaat is gebouwd op ’n
stuk aluminium plaat, aan de ene zijde
haaks omgezet (a in fig. 3). Dit stuk
plaat is met behulp van enkele stukjes
hoeklijn gemonteerd in een beugel van
3 mm dik aluminium. Aan de achterzijde
van het aldus gevormde chassis worden

Si, So, Si en R7 gemonteerd, plus de
voedingstrafo en twee stevige montage-
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Fig. 4. De indeling

vast aan de meter verbonden, dit spaart
een dure aansluiting en is wel zo be
trouwbaar.
De gelijkspanningmeetpen is vervaardigd
van polystyrene (fig. 5) en bestaat uit
een stuk buis dat precies over de aansluitkabel past. Dit wordt over de kabel
gestoken, waarna Ra wordt vastgesol
deerd. De koperen meetstift wordt ver
volgens verwarmd en dan gestoken door
een stukje polystyrene buis, waarvan de
diameter iets kleiner is dan die van de
stift. Na afkoeling zit deze laatste muur
vast en de buitenzijde van de polystyrene
wordt dan iets taps gevijld, zodat ze als

steunen, waarop de beide gelijkrichtcellen, de electrolieten en Ri;1 gemonteerd
worden. Tevens vinden we aan deze
zijde de buisvoet, die met behulp van
een haaks beugeltje aan het chassis
wordt bevestigd. Aan de bovenzijde van
het chassis vinden we onderaan R13, R20
en S3. Verder de weerstandbordjes b, c
en d waardoor de assen van Si, S2,
en
R7 zijn uitgevoerd. Op bordje e vinden
we R| 1 t/m Ris, op d Rs t/m Ri2 en op
b Ro, R 1 en Rc. In verband met de hoge
waarde van de drie laatstgenoemde weer-

mwmm
Fig. 5. Meetpen voor gelijkspanning
standen is b uitgevoerd in perspex, voor
c en d kan zonder enig bezwaar de nor
male pertinax uitvoering worden ge
bruikt.
Het chassis wordt aan onder- en boven
zijde afgedicht met twee aluminium pla
ten, in de lengterichting voorzien van
hoeklijntjes, waardoor de deksels pre
cies in de beugel passen. Elk deksel
wordt aan iedere zijde d.m.v. drie tapschroeven in het hoeklijn aan het chas
sis bevestigd. In de bodemplaat zijn ter
plaatse van de buis en de gelijkrichtcellen ventilatiegaten geboord, tevens is
deze plaat voorzien van vier rubber voet
jes. De bovenste plaat bevat gaten voor
de doorvoer van de diverse assen, ook
is hierop het meetinstrument gemon
teerd. Boven de ruimte e (fig. 4) is een
schuifje aangebracht, zodat deze ruimte
na vastzetten van de bovenplaat toch
toegankelijk blijft. De ruimte e is be
stemd voor het opbergen van de meetkoppen plus eventuele losse snoeren en
klemmen. De koppen zyn met hun kabel
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Fig. 6. Meetkop voor wisselspanning

MONTAGEBEELD van het instrument
een kurk in de bovengenoemde buis past.
Hierna wordt de stift aan Ri gesoldeerd
en buis f over het geheel geschoven, na
dat ze eerst even met polystyrene oplos
sing is bestreken. Het geheel zit na ver
loop van tijd muurvast in elkaar.
De meetkop voor de wisselspanning be
vat een duodiode of een als zodanig ge
schakelde buis (een EAF42 met het
rooster als compensatiediode voldoet
zelfs heel goed). De buisvoet is beves
tigd aan twee draadasjes, welke aan
beide zijden zijn voorzien van een plaatje
perspex. De verdere constructie blijkt
uit fig. 6.
Wanneer ’t geheel is gemonteerd, wordt
er een stuk aluminium pijp over ge
schoven en de perspex plaatjes aan iedere
zijde met twee moertjes vastgezet.
Boven- en zijwanden van de gehele kast
zijn met primer bestreken en daar
na lichtgrijs geverfd. De schuif aan dè
bovenzijde is blank gepolijst. Tenslotte
werd op de bovenzijde met Oost-Indische
inkt de schaalverdeling getekend en het
paneel daarna heel dun met blanke ver
nis bestreken.
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IJKING VAN HET INSTRUMENT
Voor het ijken van de spanningsdeler
Rj/R2 wordt Sja geschakeld op weerstandnieting en met S2a R7 voorgescha
keld (Si staat in stand 101?). Met
R7 deze laatste is de meter dan op
max. uitslag in te stellen. Wanneer
we nu de gclijkspanningsmeetpen verbin
den met klem R en Si in stand = scha
kelen, dan moet de meter tot op de helft
uitslaan. Is dit niet het geval dan is
e.e.a. eenvoudig te corrigeren met een
weerstandje in serie met Ri of R2. Het
gemak waarmee deze ijking is uit te
voeren maakt het mogelijk ze op elk
gewenst tijdstip te herhalen.
De eventuele correctie op R3 en R.t is
te vinden door de meter op een wissel
spanning van bekende grootte aan te
sluiten. Hierna geven we Rc een zodanige
waarde dat de meter bij overschakelen
van gelijk- op wisselspanning op het nul
punt blijft staan.
Tenslotte dient de waarde van R8 te
worden bepaald. Daar op dit bereik een
groot gedeelte van de werkzame voorschakelweerstand zich in de buizen be
vindt, kan dit het beste gebeuren met
behulp van een bekende gelijkspanning.
De weerstand voor het IQ Ü bereik (Rir.)
is variabel uitgevoerd en kan worden ingcsteld door tussen klemmen R en b een
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10 Q weerstand aan te sluiten. Wanneer
het 1,5 V element ouder wordt, verdient
het aanbeveling deze instelling te her
halen.
GEBRUIKSERVARING
De stabiliteit en handelbaarheid voldoet
in het gebruik aan de gestelde verwach
tingen. Alleen op het laagste bereik ver
toont de meteraanwijzing een afwijking
van max. 5 % wanneer de netspanning
van 220 V op 185 V daalt. Bovendien is
op het 2,5 V wisselspanningbereik de
schaalverdeling niet lineair, zodat wan
neer men het erg netjes wil doen een
ijkkromme wel noodzakelijk is.
Op de hogere bereiken wordt de afhan
kelijkheid van de netspanning steeds ge
ringer, terwijl ook voor wisselspanningen
de schaalverdeling lineair is.
Bij een aandachtige beschouwing van
het schema (fig. 1) zal het opvallen dat
bij het overschakelen naar en van de
weerstandbereiken, meerdere schake
laars gebruikt worden. Dit nadeel is
eventueel te ontgaan door de schakeling
uit te breiden, maar heeft het nadeel dat
de constructie moeilijker en de kans op
ongewenste overgangsweerstanden, en
dus vreemde effecten, groter wordt. Om
deze reden is in het hier beschreven
apparaat dan ook daarvan afgezien.

HET P.S.A. ALS HULPMIDDEL
Dat het nut van deze service-constructic niet problematisch is zult u reeds de eerste
minuut van ingebruikstelling; ondervinden. Het is een tijdbespaardcr en daarom
onmisbaar!
Vele malen zal de service-man een gelijkstroom-toestel aangeboden krijgen, zon
der dat de klant zich de moeite neemt de
hulpattributcn mee te sjouwen. Men
moet dus in de eerste plaats voorzien
zijn van een geschikte accu.
Voorts komen we aan het punt plaatvoeding. Hiervoor zou men de beschikking
moeten hebben over een „service" p.s.a.
In zijn eerste vorm bestaat dit p.s.a. uit
een transformator 2 x 350 V, 60 mA,
6,3 V 3 A, 4 V 1 A. De eerste condensator
Cl is 16 mF. Als smoorspoel is de be
kende Novocon 6010 gebruikt, waarach
ter 8 mF als kokercondensator onder
het chassis is te hangen. Teneinde even
tueel en electro-dynamische speaker te
kunnen bekrachtigen werden twee busjes
aangebracht, welke van de bovenzijde
bereikbaar zijn. Bij werkzaamheden aan
toestellen met permanent dynamische
luidspreker wordt hier dan een 1800 Ohm
ballastweerstand in opgenomen. Het fil
ter wordt voorts gesloten met een con
densator van 16 mF, welke zich met de
eerste in één aluminium huis bevindt.
De gloeistroomwikkeling ad 6,3 V is op
twee Bclling-Lee klemmen type B aan
gesloten, evenals de -f en — aansluitin
gen van het plaatspanningsgcdeelte. Deze
klemmen zijn hiervoor zo bijzonder ge
schikt, omdat het mogelijk is, zowel ste
kers als z.g. accuhaken te gebruiken. Ze
zijn per stel op 19 mm hartafstand ge
plaatst! Aan de achterzijde monteerden
wij een bordje met twee stekerpennen als
netaansluiting, een paneel-schroefzckering, alsmede een aan/uit schakelaartje.

De zekeringhouder bevat een zekering
van 100 mA en is in de minleiding ge
schakeld.
Het hier geschetste voedingsapparaat is
een onmisbaar instrument zowel voor de
service-man als voor experimenterende
amateurs. Als men het bezit, zal men het
in geen geval meer willen missen.
IIOE HET P.S.A. TOT „MANUSJE VAN
ALLES” WORDT GEPROMOVEERD
Om te beginnen hebben wij dan een af
takking van 4 Volt aangebracht op de
gloeispanningswikkeling. Het is daar
mede mogelijk geworden om apparaten
met 4 Volt buizen te kunnen beproeven.
Hoeveel malen echter ziet men zich ge
plaatst voor de noodzakelijkheid, ver
schillende spanningen bij de hand te
hebben. Hiertoe hebben we over de hoogspanningsklemmen een spanningsdeler
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Hoe simpel en weinig kost
baar de inrichting is van
het dikwijls en zo uitermate
van pas komende servicep.s.a. blijkt wel heel sterk
uit nevenstaande werkteke
ning. Het ligt voor de hand
dat het nut van dit appa
raat voor velen nog vergroot
kan worden door een meer
universele opzet.

aangebracht, bestaande uit een draadgewonden potentiometer van 15.000 Ohm
en een van 10.000 Ohm, alsmede een
draadgewonden weerstand van 15.000
Ohm. Hiermede zijn dan twee variabele
spanningen van ca. 40 tot 100 Volt en
van 100 tot 240 Volt ter beschikking
gekomen. Deze twee regelbare spannin

gen zijn naar een tweetal Belling Lee
„B" klemmen gevoerd, en ontkoppeld
met een paar electrolytische kokercondensatoren ad 8 //F — 500 V. Een van
de meest tijdrovende bezigheden bij het
beproeven van een toestel is het op tem
peratuur komen der buizen na de een
of andere gemaakte wijziging. Meestal
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kan men volstaan met het uitschakelen
der hoogspanning. Hiertoe hebben wij een
schakelaartje aangebracht in de — lei
ding, waarmede de hoogspanning momen
teel kan worden onderbroken of uitge
schakeld. De gloeispanning blijft dus
gewoon ingeschakeld, waarmede de „pit
ten” op temperatuur blijven.
De primaire van de voedingstransforma-

ff

=4? 63 V.

---- 0 4V
---- 0 0
N-2SS

Principieel komt de uitbrei
ding neer op datgene wat
hiernaast in volle lijnen ia
afgedrukt. Voor het gerief
is het oorspronkelijk mate
riaal in gestippelde lijnen
aangegeven.

tor is, dank zij de aftakking voor 127
Volt, tevens als verhuistrafo te gebrui
ken, waarop men veilig apparaten tot en
met ca. 60 Watt kan aansluiten. Is U
aangesloten op een 127 Volt net, dan
brengt U de „O” en „127” Volt aanslui
ting naar een aansluitbordje, terwijl in
het tegenovergestelde geval natuurlijk de
„O” en „220” aan bod komen!

Dit is het schema van het
uilgebreide „Service P.S.A.
U kunt er ook „batterijontvangers" mede testen. In
geen enkele service-werkplaals of amateurshack mag
zo’n p.s.a. ontbreken.
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EEN UNIVERSELE LUIDSPREKER
voor de service-werkplaats

Van een Service-man kan men verwach
ten, dat hij overal raad op weet. Althans,
men doet dat. Want men is gewend om
een defecte ontvanger, al is het nog zo’n
incourant en onmogelijk type, naar de
reparateur te brengen met de opmerking:
„Kijkt U m’n radio even na, mag ik er
even op wachten?” En men verwacht
dan, dat de Service-man een duizendkun
stenaar is, met magische handen over
het toestel strgkt en het de cliënt weer
onmiddellijk ter hand stelt.
Natuurlijk verwacht de klant, die zijn
apparaat zonder luidspreker brengt (hij
komt in veel gevallen zó ver, dat hij het
toestel zelf uit de kast neemt), dat onze
Service-man er wel even wat op weet.
Maar dan mag deze wel een paar dozijn
speakers langs de wand hebben. Mis!
Dat is nu juist het chapiter, dat we eens
wilden aansnijden. Het is mogelijk om
alle moeilijkheden, waarvoor de Serviceman zich dagelijks geplaatst ziet, in één
klap op te heffen. Latèn we dus zien
waarover men moet beschikken.
We zullen beginnen met de ingangsimpedanties: 4500 Ohm 7000 Ohm, 10.000
Ohm en 15.000 Ohm. Hiervan moeten de
eerste drie van een middenaftakking
worden voorzien, met het oog op balans
versterking. De 4500 Ohm dient voor in
balans geschakelde trioden, of enkele
beampower buizen. Ook kunnen verschil
lende oudere enkele trioden op 4500 Ohm
worden aangesloten. 7000 Ohm: Practisch alle moderne eindpenthoden hebben
een belastingweerstand van 7000 Ohm
nodig. Verscheidene dezer typen moeten
dit ook bij balansschakeling hebben.
10.000 Ohm: Een andere categorie penthoden heeft 10.000 Ohm nodig, terwijl
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practisch al deze buizen bij balansver
sterking een belastingweerstand van
10.000 Ohm vereisen. 15.000 Ohm: Dit is
een goed gemiddelde voor de meeste batterijvoeding-eindbuizen. Weliswaar zijn
er ook typen van 20.000 Ohm, maar met
15.000 Ohm zijn we voor vele andere
typen mede ingespannen. Deze aanpas
sing is niet van een middenaftakking
voorzien.
De gebruikte luidspreker is een PM type.
Deze heeft een spreekspoelimpedantie
van 2 Olim. Dus de secundaire van de
transformator heeft in de eerste plaats
hiervoor een wikkeling. Verder zijn hier
te lande 5 en 8 Ohm spreekspoelen popu
lair, vandaar ook deze op de secundaire
wikkeling kunnen worden aangesloten.
Bij gebruik van de transformator voor
andere luidsprekers moet de ingebouwde
luidspreker worden uitgeschakeld, aan
gezien anders de aanpassing niet meer
zou kloppen. Daartoe is een enkelpolig
schakelaartje gemonteerd. Met betrek
king tot de aanpassing van de secundaire
zijde zij nog opgemerkt, dat er geen be
zwaar tegen is om 4 en 6 Ohm speakers
op 5 Ohm aan te sluiten, daar de hier
mede gemaakte fout toch niet zó groot
is, dat zij de kwaliteit zou beïnvloeden.
DE OUTPUTMETER
Indien men met behulp van een outputmeter een toestel trimt, dient deze
„stroomloos” te worden aangesloten.
Bovendien wordt voor de meeste dezer
instrumenten een inwendige weerstand
van 4500 Ohm aangegeven. Hiertoe zijn
de klemmen 4500 Ohm aan de primaire
van de transformator opnieuw uitgevoerd

met tussenschakeling van de 1 /<F con
densator in één der leidingen. Wil men
de fluittoon van de meetzender niet
horen, dan schakelt men met de andere
aan/uit schakelaar een 2 Ohm weerstand
in over de 2 Ohm klemmen der secun
daire, waarna men de luidspreker doet
zwijgen met de eerstgenoemde schake
laar.
KOPTELEFOON
Als men met meerdere technici in één
werkplaats staat te werken en men heeft
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ieder een toestel in bedrijf behoeven we
ons geen illusies te maken over het resul
taat. Zó'n cacaphonie is niet aan te horen
en niet bevorderlijk voor een goede repa
ratie. Hier komt de goede, getrouwe,
koptelefoon ter hulp.
Een groot gedeelte van de onderzoekingsarbeid kan met een koptelefoon worden
verricht, zodat men z'n buurman niet
behoeft te storen. Hiertoe zijn twee bussen aangebracht, welke resp. zijn ver
bonden met één zijde der 4500 Ohm aan
sluiting en de middenaftakking. In de
eerste leiding is reeds een condensator
van 1 /<F opgenomen in de gemeenschap
pelijke draad voor de outputmeter terwijl
in de andere leiding een condensator van
0.1 uF is opgenomen. In dit geval dienen
zij om de Service-man te beveiligen tegen
dodelijke schokken. Het is nl. zó, dat
niet alle telefoons, die zo hier en daar in
gebruik zijn, in het opzicht van isolatie
voldoende betrouwbaar zijn. Het is nog
wel eens gebeurd dat via de beugel,
lichaam en handen een stroomkring ont
stond, waarin een dodelijke stroom liep.
Vooral met moderne toestellen en werk-

spanningen van omstreeks 300 V moet
men voorzichtig zijn. Maar in deze „service-speakcr" kunt U volledig vertrou
wen stellen.
VELDSPOELVERVANGING
Aangezien de ingebouwde luidspreker
van het permanent-dynamische type is,
en men nu eenmaal geen veldspoel kan
maken, die in alle voorkomende gevallen
goed is, hebben wij een veldspoelvervanging ingebouwd. Wij rekenden hierbij op
de hier te lande meest gebruikelijke en
voorkomende waarden: 1400, 1800 en
2500 Ohm. In serie hiermede is een
smoorspoel opgenomen, welke maximaal
125 mA mag voeren, zodat voor de
„zwaarste” gevallen voorziening is ge
troffen. Ook de smoorspoel werd naar
stekerbussen geleid, zodat men deze ook
apart kan benutten. De weerstandswaarden spreken uit de tekening. In samen
werking met het Service p.s.a. kan men
het z.g. 1800 Ohm veld uit deze speaker
óók op dit p.s.a. aansluiten.
Het geheel kan in een kastje gemon
teerd worden, de meest practische op
lossing is echter op een paneel, samen
gebouwd in een rek met meetzender,
Universele meter en mcetbrug.
Onder of boven de aansluitingen plakken
we een overzicht van de aansluitingen,
zodat men in één oogopslag kan zien hoe
de zaak staat. Het ontwerp is ten volle
aan de werkelijkheid getoetst en geeft
voor alle gevallen de juiste oplossing. We
zijn dan ook zeker, de Service-man een
ontwerp te hebben geleverd, dat hem
goede diensten bij zijn arbeid zal bewijzen.
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UNIVERSEEL
MEETAPPARAAT
Een mullitester
met vele
hoogst aantrekkelijke
eigenschappen
'k'k'k'k'k'k'k'k
Het hier te beschrijven apparaat is in
zijn geheel, allerminst ’n kluifje voor
beginnelingen. Daarvoor zijn verschil
lende schakelingen hierin te kritisch. Het
biedt — en ook dit is een noodzakelijke
voorbemerking — in geen enkel opzicht
de hoogste perfectie, die met meetapparaturen te bereiken is, maar wel levert
het de hoogste bruikbaarheid van een zo
gering mogelijk aantal onderdelen en
voor een zo laag mogelijke prijs. Ver
schillende onderdelen zijn niet of nage
noeg niet in de handel verkrijgbaar, zo
dat men ze zelf zal moeten maken.
Dit geldt op de eerste plaats wel voor de
transformator van de meetbrug.
De installatie werd ontworpen voor expe

C 1
C 2
C 3
C 4
C 6
C 6
C 7
C 8
R 1
U 2
R 3
R 4
R 5
R 6
R 7
R 8
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Schema A (Hoogfreq. generator
.............
470 pF var
..............
470 pF keram.
.............
300 pF
.............
1000 pF
.............
0.25 ,,F
............. 10.000 pF
............ 50.000 pF
.............
25 ,,F
..............
20 k{)
.............
O.l MQ
............
40 kQ
..............
100 L>
..............
10 k£) pot.m.
..............
0.1 MP pot.m.
.............. 1000
O
.............
0.1 Mp

rimenten en daarvoor is ze ook het meest
geschikt. Maar tevens is gebleken, dat
dit apparaat zeer veel fouten en storin
gen snel weet op te sporen.
De grote gevoeligheid van de buisvoltmeter maar vooral van de meetbrug, en
daarnaast de mogelijkheid om practisch
alle functies pok tegelijkertijd te laten
verrichten, géven dit instrument een
grote voorsprong op vele andere con
structies.
PRESTATIES
Hoogfrequent-generator: 12—50 MHz;
1900—600; 700—370; 450—155 en 160—
110 kHz.
Laagfrequent-generator: 400—800 per/

- LF generator/modulator)
R 9
50 Q
R10
1000 Q
S 1
4
moedercontacten. 3 standen
S 2-S-4-5'
enkelvoudige
schakelaars
L 1
lOwdg. 1 mm ( :
10 mm, lang: 40
mm)
L 2-3
901-spoel
V 1
6SJ7 (G/M)
V 2
EF6 (als triode)
T 1
modulatictrafo
I
h.f. output
II
l.f. output
III
l.f. input

i
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Schema B (meetbrug)
C9
1
C 10
10.000
C 11
100
*20”
C 12
0.5
C 13
0,05
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R 11
R 12
R 13
L 4
V 3
V4

S 6

3 Ej
rj.vfl

IV
V

T 2

C

C-contacten
R en L

S 7

S 8

sec. Uitwendige modulatie eveneens mo
gelijk.
Tevens is deze modulatie toe te voeren
aan de meetbrug.
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/<P
pF
pF
/«F
;,F

R 14

800 Q
dr.gew. pot.
R 15-21-23 0.1 MQ
R 16 ...... 10 MU
R 17 ......
3 kQ
R 18-19...
1 MO
0.1 M£> 1’% R 20 ...... 20 k£?
1000 O 1 % R 22 ....... . 0.1 MQ
10 O l %
dr. gew. pot.in.
Sign. neon; 130 V zonder ingeb. weerst.
h.m. smoorspoel, 0,1 H
EM4
Trafo: 240 wilkkel. 0,3 pr.
200 wikkel. 0,1 pr.
1600 wikkel. 0.1 sec.
kern: 1x1x4 cm.
dubbcld. schakelaars minstens 9 standen
Dubbelpolig omsch.
.... Enkelvoudige schak.

@i"h
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Meetbrug:
100 microfarad tot 1(50 per.)
1 picofarad
(met gevoeligheids10 Megohm tot 0,1
instelling)
Ohm

De mA-meter blijft afzonderlijk bruik
baar.

h.f. en l.f. kwaliteitsbepaling van smoorspoelen (400 per.)
Directe aflezing van Ohmse aanpassin
gen (400 per.)
Vergelijking van inter-electrode capaci
teiten.
Lekmeting (tevens stabiliteits-mogelijkheid voor buisvoltmeter).
Aansluitingsmogelijkheid voor andere
standaardwaarden
Microvoltmeter en signaal-indicator.
(Eij aansluiting op de 400 per. en even
tueel zelfs gebruik van uitwendige modu
latie met modulatiebuis als voorversterker).
Buisvoltmeter: Bereiken voor 6, 12, 40,
100 en 300 Volt.
Meterbeveiliging.
Tevens bruikbaar als signaalspiegel (zie
schema D).
Principiële steilheidsmeting aan buizen
(zie schema E).
N.B. De mA-meter geeft altijd uitslag als
het apparaat staat ingeschakeld — dit is
een pretige indicatie. De verschillende
constructies worden ingeschakeld door
eenvoudige schakelaars in de gloeistroomleidingen der betreffende buizen.
Door de vrij geringe stroomafname, de
permanente belasting der hoogspanning
door verschillende spanningsdelers en de
speciale, verdeelde afvlakking van de
spanning is de invloed op de frequenties
van h.f. en l.f. generator gering. Aan het
apparaat kan, naast de hoogspanning en
gloeispanning, ook de 50 V spanning
worden onttrokken.

SCHEMA A
Basis van de h.f. generator is de beken
de Eco-schakeling, hier te verwerkelijken
met de 901-spoel en een kortegolfspoeltje
(L,) dat eenvoudig gewikkeld kan wor
den op een bureaupotlood en vrijhangend
bevestigd.
Er is een bereikuitbreiding door bijschakeling van vaste condensator. De h.f. ge
nerator is op een extra-steun direct
achter de frontplaat gemonteerd, naast
de variabele condensator. De 901-spoel
is bevestigd aan de steun van de EM4.
De eerste grote schaal links op de foto
(kop) de schakelaar daaronder, de potentiometer no. 2 (tweede van links), de
schakelaar links daarvan (voor extra
C) en de schakelaar onder de pot.meter
(gloeispanning Eco), benevens de twee
contactbussen rechts daaronder, vormen
het h.f. deel. In het schema achtereen
volgens Ci, Si, R5, S2, S3 en uitgang I.
S4 is een schakelaar voor onderbreking
inwendige modulatie.
Ro regelt tot halverwege zijn baan de
toonhoogte en bjf uitwendige modulatie
de sterkte van het signaal.
De output van het signaal gaat via twee
contacten van een vier-polige omschakelaar (S7 in schema B) naar de meet
brug.
Nogmaals de foto van de voorzgde van
het apparaat bekijkend: tot het l.f.
deel behoren de schakelaar geheel links
(gloeispanning l.f. generator), de potentiometer R0 (daarboven), de twee bussen

Uitbreidingsschema’s E en D
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Schema
02
5000
3000

C
,,F
pF
])F

(Buisvoltmetcr en voeding)
R 32-32
R 31
R 35
•1 /«F elco
R 36
2X8 /«F elco
S 9
1 fiF
S 10-11-12
50 k£)
T 3
0 2 M£)
0 6 MO
V 5
2 MO
V 6
VI
4 MO
6 MO
VII
5 MO
VIII.
XI
25 kfi

geheel links voor output en de beide
bussen er naast voor input. De tweede
schakelaar van links schakelt de inwen
dige modulatie uit.
In het schema zijn dit achtereenvolgens:
Sg, R«, output II, input III, Si.
SCHEMA B
Naast de standen, aangegeven op blz. 125
is er nog een extra (de elfde) voor de
brug, in de vorm van een h.f. smoorspoel.
De trafo T2 (gegevens bij schema) is
onder het chassis op foto 3 te zien.

r
{
I•
;

r1

I

■

:
}

T

'A

"M

Opmerkelijk is de kathodeweerstand van
de EM4 (Ric), waarover uitvoerig op
blz. 40. Nog opmerkelijker is de anodeweerstand (R2o), die tegenkoppelt, gene
reren uitsluit en het oog ongevoeliger
ger maakt voor grotere stroomafnamc
in de rest van het apparaat.
R22, de potentiometer voor de gevoeligheidsregeling, is ,,opgehangen” tussen
twee vaste weerstanden van dezelfde
waarde als de pot.meter, om het gevoe
ligste gebied daarvan te begrenzen.
Vooral bij kleinste capaciteiten en Ohmaflezing van trafo’s moet de gevoeligheid worden opgevoerd. Er ontstaan dan
scherp-lichtende randen aan de vleugel
van het ,,oog", die door opvoering van
de gevoeligheid breder worden. Wanneer
met R22 zo scherp mogelijk op de smalste
rand wordt ingesteld, is de indicatie
fenomenaal.
De rest blijkt uit het schema dat verder
eenvoudig is.
Lange verbindingen kunnen betrekkelijk
weinig gevaar, want bij de ijking van
CCHgl
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Vervangingsschema F voor de Two-Terminal
oscillator
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CONSTRUCTIESCHEMA’S G met maten voor voorpaneel en chassis
het instrument worden zij er in verdis
conteerd.
De rechtse grote schaal op de foto (brugaflezing), de bereikschakelaar er onder,
de geheel rechtse pot.meter, de schake
laar er naast (dubbelpolige omschakelaar van dezelfde uitwendige gedaante
als de overige enkelpolige schakelaars),
de enkelpolige schakelaar onder de recht
se pot.meter (gloeistroom EM4) en mid
delste zes contactbussen vormen samen
de bediening van de brug. In het schema
achtereenvolgens; Rn, Sc,, R22, S7, Ss
en de uitgangen IV, IVa, V en Va.
SCHEMA C
Het enige bijzondere is hier, dat bij
goede nulpuntinstelling van de meter
zelf, hier een extra nulpuntinstelling aan
wezig is — en nodig is — door de pot.
meter R-n (in te stellen voor ieder be
reik). Voor meterbeveiliging is Sn aan
wezig.
Tot de buisvoltmeter behoren op foto 1:
De bereikschakelaar onder het „oog”, de
tweede pot.meter van rechts, Rn, de
schakelaar daaronder (gloeispanning der
EBC3) en de tweede schakelaar (onder-
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TER VERDUIDELIJKING van afbouw cn
montage nog deze foto

ste rij) van rechts (Sn). In het schema
zijn dit in dezelfde volgorde: S0, Rn4,
Si o en Sn. Verderop horen daarbij de
aansluitingen VI en VII (resp. gelijk- en
wisselspanning) en VIII (directe metertoegang).
In dezelfde volgorde zijn het de drie
meest rechtse paren bussen op foto 1.
BIJ (UITBREIDINGS) SCHEMA D
Met een vierpenssteker en een twee-aderige afgeschermde kabel kan een „lopen
de” gelrjkrichter worden aangeschakeld
en zo kan de BVM als signaalspiegel
dienst doen (zie verder blz. 105) en aan
sluiting rechts onder op foto 1.
BIJ (UITBREIDINGS) SCHEMA E
Geheel parallel wordt een buisvoet (hier
octal) aangesloten met de voet van de
EBC3. In de uit-stand van Sm kunnen
nu andere buizen vergeleken worden.
BIJ (VERVANGINGS) SCHEMA F
Eenvoudiger dan de Eco is voor hoog
frequent de Two-Terminal-Oscillator. De
schakelaar kan simpeler zijn en men
komt gemakkelijker tot meerdere berei
ken. Een ECH3 of ECH21 doet het hier
uitstekend.
SCHEMA’S G
Die geven de mechanische constructie
weer van voorplaat, zijkanten en het
chassis onderin. Op dit chassis zijn de
l.f. generator, de BVM en de voeding
gemonteerd. Benevens alle trafo’s (drie
stuks).
Voor de montage is het wel vereist,
onder in het chassis aansluitstrips (in
kleuren) te bevestigen.
Als de achterzijde van de frontplaat en
het chassis beiden zover mogelijk afge
monteerd zijn, wordt het chassis pas
aangebracht en de verbindingen ge
maakt tussen chassis en frontplaat. Het
waren er in dit geval 10 zodat het kleu
ren van de strips en het srebruik van
verschillende kleuren isolatiekous de
overzichtelijkheid te goede komen.
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Nauwkeurige Wisselstroommeting met
BIBLIOTHEEK
RV.H.fV

MEETTRANSFORMATOR MM 552-N
30-25.000 Hz ± %

°/o

CURVE VAN WESTINGHOUSECEL SmA+MM552N (lOOmA BERj GZT.J3 DATUM 5JAN. 1950

O

30

50

too

500

1000 p*7»

5

10

20

40 kp/»

Men merke op dat bij de netfrequentie de nauwkeurigheid maximaal is

De voordelen die het gebruik van de MM 552-N biedt, zijn: (a) de omreken/actor 1.11
is in de transformatieverhouding verwerkt, zodat de normale schaal van het meetinstrument
ook voor wisselstroom dient, (b) temperatuurvariaties hebben geen merkbare invloed op de
nauwkeurigheid, (c) accurate directe meting van lage wisselspanningen, (d) de kleine
afmetingen van de MM 552-N staan inbouw toe in transportabele instrumenten, (e)
universele bruikbaarheid voor alle Draaispoelinstrumenten tot 2 mA, (f) frequentiebereik
30 tot 25.000 Hz.
Uitvoerige aanwijzingen voor een meetopstelling en volledig uitgewerkt schema
bijgevoegd bij elke Mu-volt MM 552-N meettransformator
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