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VOORWOORD BIJ DE EERSTE UITGAVE

Het sleed* verder uitbreidende toepassingsveld der radio-electricileil
heeft een steeds groolere toepassing mee gebracht van de wisse!stroom
metingen, vooral der muzikale en der hooge frequenties.
Kr bestaan voorzeker uitstekende werken, die handelen over de electrische metingen in het algemeen ; doch deze werken, meestal van een
zeer hoog wetenschappelijk peil, ruimen vaak slechts een beperkte plaats
in voor de metingen der hooge frequenties.
Ons doel bij hei schrijven van dit leerboek is den technicus gen
algemeene studie te bezorgen over dit vraagstuk, beschouwd van uit het
standpunt der radio-clectriciteil.
•
We beginnen met het principe uiteen ie zetten en dan bespreken wc
den bouw van meetinstrumenten, zoowel voor induslrieele en muzikale
frequentie, als voor hooge en zeer hooge frequentie.
Er werd bijzondere zorg besteed aan tien uitleg der werkwijze voor
het nauwkeurig ijken ; dit punt wordt vaak over het hoofd gezien in de
boeken, die over het vraagstuk handelen en toch is het van essentieel
belang voor hem, die een meetinstrument ivil bouwen, dat meer dan een
schijnwaarde heeft.

:

Indien het noodzakelijk is over goede, nauwkeurig geijkte meet
instrumenten te beschikken, dan is het al even noodzakelijk te weten welke
metingen men er kan mee uitvoeren en hoe men ze in de beste voorwoorden
kan uitvoeren.
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Dit korte plan is de basis van het werk, dat men gaat lezen.
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VOORWOORD SiJ DE TIENDE UITGAVE.
De hcrwerking van dit leerboek, nu de volledige uitverkoop der
zevende uitgave, heeft ons de gelegenheid gegeven er enkele belangrijke
verbeteringen aan toe te voegen.
Zonder het plan van het werk te veranderen werd het theoretische
gedeelte nog uitgebreid. In hel bijzonder werden de. studies, gewijd aan de
roltmelers met gelijkrichler, de lampvollmetcrs en hun toepassingen verder
ontwikkeld. Bet boek vormt zóó een volledige doknmentatie over dat
onderwerp.
Ook het gedeelte over den bouw werd uitgebreid.

i

Op aanvraag van vele lezers hebben we bij de beschrijving van een
universeele volt meters met gelijkrichler, deze gevoegd van een algemeen
meetinstrument, waarmede men alle practische metingen der radio-eleetricitcit kan uitvoeren ; het is een instrument, waarvan de bouw en de
ijking buitengewoon eenvoudig is.

!

We hebben de lampvoltmcler MV.3, waarvan de stevigheid en de
eenvoud in de practijk zeer gewaardeerd zijn, behouden, maar daarnaast
beschrijven we een nieuwen, naiiwkeurigen lampvoltmcler. De vollmelcr
RV.4.N, een verbetering van het type RV.4, is even, gemakkelijk te
bouwen, maar de gevoeligheid, de nauwkeurigheid en de eenvoud in het
gebruik werden nog verhoogd.
Voor al deze instrumenten werd de werkwijze voor het ijken en
afregelen zoo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk uitgelegd om den
lezer bij dit gedeelte — het belangrijkste en moeilijhsle — van het
bouwen van een meetinstrument alle moeilijkheden te vermijden.
We koesteren dus de hoop dat deze nieuwe uitgave, op die wijze
herwerkt en vermeerderd, bij onze lezers hetzelfde gunstig onthaal zal
vinden als de vorige.
A. P. P. en J. G.
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HOOFDSTUK I
WISSELSTROOMVOLTMETERS
§ F — Herhaling van enkele grondbeginselen
i
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Dc spanning van een gelijkstroom is, per definitie zelf, steeds gelijk
en de waarde ervan kan in geen geval lot vergissing aanleiding geven.
Bij wisselstroom is dit echter anders ; daarom is het nuttig terug te
komen op enkele elementaire bepalingen, die noodzakelijkerwijze gekend
moeten zijn.
Be werkelijke spanning van een wisselstroom 'op om het even welk
oogcublik heeft een steeds veranderlijke waarde lusschcn een bepaalde
maximum positieve waarde —|-E0 en een zekere negatieve waarde, in
absolute waarde eveneens maximum, — E’0.
Trouwens in de meeste gevallen der praclijk zijn deze twee waarden
gelijk in absolute waarde. Slechts in zeer zeldzame gevallen hebben E0 en
E’0 verschillende waarden (bv. een stroom waar een tweede harmonische
in voorkomt, die niet in phasc is met dc grondfrcqucntic).
Dc werkelijke waarde op een bepaald oogenblik wordt oogenhlikkelijkc spanning, of momenlspanning genoemd. Deze wordt gewoonlijk
door de letter « e» aangeduid. Deze spanning verandert natuurlijk met
den tijd :
✓
c = f (t)
Dc maximum spanning, die in den loop van een periode bereikt wordt,
heel topspanning (in het Engelsch « peak voltage»). Ze wordt gewoonlijk
door E0 voorgcstcld.
Men noemt effectieve spannipg van een wisselstroom de spanning
van een gelijkstroom, die dezelfde hoeveelheid energie verbruikt als den
vooropgcstcldcn wisselstroom bij het doorloopen van eenzelfdcn zuiveren
weerstand. Deze spanning wordt voorgcstcld door Voff, of eenvoudigweg
door E.
Hel gaat altijd over ^dc effectieve spanning wanneer men zonder
verdere aanduiding spreekt over de spanning van een wisselstroom.
De effectieve spanning heet in het Engelsch «root mcan square
voltage » of verkort « R.M.S. voltage ».
De mathematische verhoudingen, die er bestaan tusschen de oogenblikkelijkc spanning « c », dc topspanning «E0» en de effectieve spanning

7
\

F

« E » van een wisselstroom, hangen af van den vorm van den wisselstroom.
In het geval van een eenvoudigen sinusvormigen wisselstroom, zooals
op weinig na de stroom meestal is, die door wissclstroomncllcii geleverd
wordt, zijn deze verhoudingen de volgende, als wc door F de frequentie c»
door t den tijd aanduiden.
oogenblikkelijke spanning :
Effectieve spanning :

waaruit volgt :

E —

c— Eo sin 277F t.
Eo
= 0,707 Eo
V2

Eo = E V2 — 1,414 E.

Het is van belang goed in hel oog te houden dat de/.c verhoudingen
slechts gelden voor een sinusvormigen stroom. Bij niet-sinusvormigc wisselstroomen, zooals men die soms in radio-clcclricitcit ontmoet (bv. wissel
stroom met harmonischcn), kan de verhouding tusschen de effectieve
spanning en de topspanning een waarde hebben, die sterk verschilt van
0,707.
Dikwijls beschouwt men ook nog een andere waarde van de wissel
spanning, die dan de gemiddelde spanning genoemd wordt.
Het is duidelijk dal de gemiddelde spanning van een wisselstroom in
werkelijkheid nul is, daar de negatieve halve golf juist de positieve com
penseert. Indien men echter den wisselstroom gclijkricht zal de spanning
steeds hetzelfde teeken hebben, maar veranderlijk zijn. Men is er dus toe
gekomen de gemiddelde waarde van deze spanning te berekenen.
De gemiddelde spanning verschilt van de effectieve spanning. Mom
stelt ze voor door Em.
1

Bij een sinusvormigen stroom heeft men :
2 Eo
Era :==

= 0,636 Eo
7r

waaruit :
Eo = 1,57 Em.
Steeds in hel geval van een sinusvormigen wisselstroom beslaan de
volgende verhoudingen tusschen de gemiddelde spanningen en de effec
tieve spanning :
Em =

2 E V2‘
= 0,9 E
7r

waaruit volgt:
■

•

i

E = 1,1 Em.
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§ 2. — Algemeenheden over het meten van spanningen

c

■ Voor we de studie aanvatten over de meting van wisselspanningen, is
het wel nuttig enkele beschouwingen te wijden aan het meten der gelijk
spanningen.
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Bij gelijkstroom gebeurt de practischc meting der spanning in feite
door het meten der intensiteit.
We hebben bv. een spanning E tusschen de twee punten A en B, die
gevoed wordt door een stroombron S met inwendige weerstand Ri, te
meten (fig. 1).
Indien men tusschen A en B een aftakking maakt met een weerstand
R, dan wordt deze doorloopcn door een stroom I, zondal :
E — IRi
E
IRi
I =
R
R
R
Indien R zeer groot is in verhouding tot Ri, is de term IRi/R zeer
klein en kan verwaarloosd worden. Men heeft dan :

I

= E/R.
De stroomsterkle door de aftakking staal in verhouding met de
spanning tusschen A en B.

Fig. 1. —- Principe van het
meten van spanningen.

i

i
:

Fig. 2. — Invloed van
een v/eerstand in een kring.
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Daar men galvanometers voor gelijkstroom kan maken in practisch
formaat, en waarmede men zeer zwakke stroomen kan melen (milli> en
niicroampercmeters), is het belrckkclijk gemakkelijk I zeer klein te
maken en R dus zeer groot en op die wijze te voldoen aan de voorwaarde :
R zeer groot in verhouding lot Ri (tenminste zoolang Ri zelf niet zeer
1 groot is, zooais wc verder zullen zien).
Een galvanometer, geplaatst in R, kan dus onmiddcllijk in volt geijkt
worden en zal dan een voltmctcr zijn. 0:n hem rechtstreeks te kunnen
aansluiten op dc te meten spanning za! weerstand R deel uitmaken van
den voltmctcr zelf.
Ecu gelijkstroomvoltmctcr zal dus des tc beter zijn naarmate zijn
verbruik, de stroom I die er doorloopt, kleiner is.
Over het algemeen berekent men den stroom 1, die de naald van
den voltmctcr volledig doet uitstaan. Het zou logisch zijn dien in milli- of
wiicroampcrcs (mA of j.tA) uit ie drukken, maar het is gebruikelijk hem
aan te duiden in «ohm per volt 2> Cft/V). Het verbruik van een vollmetcr .
« 1.000 fl/V » is 100 mA en in algemcencn regel, hel verbruik vnn een
9
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voltmetcr e N Xl/V s> is 1/N A wanneer dc naald over de gehecle schaal
uitslaat.
Men moet opmerken, en dal wordt soms uit hel oog verloren, dat de
nauwkeurigheid der aanduidingen van een volt meter niet zoozeer afhangt
van den eigen weerstand, maar van de verhouding tusschen den weerstand
van den voltmetcr en den weerstand van den kring op wiens klemmen
men een spanning meel.
Zoo heeft een voltmetcr e 100 fl/V d met een schaal van 150 V een
weerstand van 15.000 f). Wanneer incn hem gebruikt om dc spanning le
meten van een gclijkstroomnet van 110 V, waarvan dc inwendige weer
stand nog minder dan 1 Q bedraagt, dan zal de meting zeer juist zijn.
Zoo men iu serie met een der polen van dit zelfde net van 110 V
een weerstand van 10.000 XI schakelt (fig. 2), dan is het klaar dal de
spanning tussclicn dc punten A en B nog steeds 110 V zal bedragen.
Maar zoo men nu poogt deze spanning te meten met den voltmetcr
« 100 ft/V », dan zal men slechts 66 V bekomen.
Gebruikt men een voltmetcr « 1.000 n/V », steeds met een schaal
van 150 V, waarvan de weerstand dus 150.000 n bedraagt, dan zal de
spanning, die men van dc schaal aflccst, reeds dichter de werkelijke span
ning benaderen ; het zal 105 V zijn.

'
!
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Met een voltmetcr « 10.000 n/V »» waarvan dc weerstand 1.500.000 n
is, zal men 109,3 V vinden. Iu dit gcvfcl zou de onnauwkeurigheid ver
waarloosd kunnen worden.
Wanneer het noodig is ccn sluieringsconipcnsalicspamiing tc melen,
die ontslaat tusschen de uiteinden van een weerstand van 1
zul men
zelfs met een voltmeler 10.000 n/V over een schaal van 50 V, waarvan
de weerstand 500.000 ft is, uiterst onnauwkeurige metingen verkrijgen.
Verder zullen wc zien dat zulke spanning gemeten kan worden met ccn
voltmetcr met oneindigen weerstand, wal dus dc beste voorwaarden schept
voor zeer nauwkeurige metingen.
Bij gelijkstroom is het niet bijzonder moeilijk geringe spanningen te
meten, want gevoelige galvanometers geven hun vollen naalduitslag bij
een spanning 100 millivolt (mV).

■

Een microampcrcmeter van 500 /xA, die een totalen naalduitslag geel t
mei een spanning van 50 millivolt op dc klemmen, heeft een weerstand
van 100 O 5 dit type wordt zeer veel gebruikt. Daar dc schaalvcrdecling
van instrumenten met draaispoel betrekkelijk regelmatig is, is het gemak
kelijk met zoo’n microainperemetcr met 100 XI weerstand bv. een spanning
van 5 mV te meten.

.

Het meten van wisselspanningen stelt veel ingewikkelder vraagstuk
ken : eenerzijds wegens de bijzondere karakteristieken der wisselstroominstrumenten eu anderzijds wegens de uiterst verschillende frequenties
van de eventueel te meten wisselstroomcn.
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Men kan drie hoofdzakclijkc frcqucnlicbcrcikcn onderscheiden :
a) de industrieele frequenties, namelijk deze die door de stroom
netten geleverd worden, van 20 tot 100 Hz.
b) de muzikale of lage frequenties, bv. lol 10.000 Hz.
e) de radio-elcctrische frequenties, of hoogc en zeer boogc fre
quenties, van 50 kHz lot 50 MHz.
Daar waar voor gclijkstroommctingcn de draaispóelvoltmeler bijna
hel ccnig gebruikte instrument is, gebruikt men voor wisselspanningen
voltincters van zeer uitecnloopcndc modellen, naargelang de uil te voeren
metingen.
Elk gclijkslrooinincelinslrumcnt, waarvan de naalduitslag evenredig is
mei hot vierkant van de intensiteit, die er door loopt, kan (tenminste in
theorie) voor wisselstroom gebruikt worden.
Dit is het geval voor clcclrodynamometers. thermische galvanometers,
ihermo-clcclrischc koppels en zoogenaamde elcctro-magnetischc galvano
meters met nict-verzadigd anker.
Steeds in theorie (en zelfs werkelijk in de prnclijk bij thctiuischc
galvanometers en electro-lhcrmische koppels) geven deze instrumenten, als
ze eens op gelijkstroom geijkt zijn, in wisselstroom de effectieve waarde
der spanning.
We hebben echter gezien dal om een goeden voltmcler te hebben het
wenschclijk is een gevoeiigen galvanometer te gebruiken om hel eigen
verbruik van den voltmcler zoo laag mogclijk te houden.
Spijtig genoeg is het zeer moeilijk gevoelige galvanometers te maken
in de voorgenoemde types. Daarom worden de thcrmo-electrischc koppels,
die uitstekende meetinstrumenten voor wisselstroom zijn, omdat hun aan
duiding onafhankelijk is van de frequentie, slechts voor het melen der
intensiteit gebruikt.

§3. — Jsiecfromagnef-ische voltmeters

ir

Tnsschcn de verschillende galvanometers, die in de vorige paragraaf
vermeld werden, is het cicctroinagnctisch type het cenigc, dat in dc practijk
als wsiselslroomvoltmcler gebruikt wordt.
Dit zeer gekende instrument is Ie vinden op alle industrieele wisselslroomschakclkordcn.
Dc elcclromagnctischc voltmetcrs zijn zeer geschikt voor het melen
der industrieele wisselspanningen : netspanning, spanning van transfor
matoren voor spanningsverlaging, in een woord in alle gevallen waar de
spanning op industrieele frequentie is en waar zc gemeten wordt op krin•gen met weinig weerstand.
Het verbruik is inderdaad vrij belangrijk : een titental mA minstens
voor spanningen in dc buurt van 100 V en nog meer voor lagere span
ningen.
I
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Indien ze goed gemaakt zijn heeft men betrekkelijk nauwkeurige en
zeer stevige instrumenten. De goede instrumenten Van dit type hebben
een dcmpinrichling (meestal een lucht rem), die de naald zonder te veel
trillingen in den evenwichtstand brengt.
EIcctromagnetische voltmetcrs geven nagenoeg dezelfde lezingen voor
gelijkstroom en effectieve wisselspanning. Voor nauwkeurige metingen is
het nochtans wcnschelijk een apparaat te hebben dat voor wisselstroom en
voor de gebruikte frequentie geijkt is. De lezingen verschillen inderdaad
„zeer merkbaar naargelang de frequentie. In de practijk worden deze
instrumenten slechts gebruikt op nctfrcquentics.
Zooals bij alle instrumenten waar dc naalduilslag in verhouding slaat
lot het vierkant der intensiteit, zijn de ijkslrepen bij hel begin der schaal

V*
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Fig. 3. — Schaalverdeeling var. een electromagneüschen voltmeter.
samengedrongen. Bij een instrument, waarvan de schaal bv. verdeeld,
is van Ó tot 100, is hel slechts mogelijk bruikbare lezingen te doen tusschen
20 en 100. *Fig. 3 geeft het uitzicht weer der schaalverdeeling van een
cleclromagnclischcn voltmeter.
Eleclromagnctischc volmelcrs vinden weinig toepassing op het terrein
der radio-electrische metingen. .Hun rol beslaat bijna uitsluitend in het
controlccrcn der netspanning op schakelborden.

;

§4. — Voltmefers met gelijkrichter
Dc meeste wisscislroommctingcn in dc rndiopractijk gebeuren in
kringen die een'zekeren weerstand hebben. We laten voor het oogenblik
het meten van hooge frequenties buiten beschouwing éh onderzoeken hel
practische geval der meting van een secondaire « hoogspanning » op. ecu
voedingslransformator, die bv. 60 inA aflevert.
De meting die uitgevoerd w'ordt met een clcclromagnefiscljen voltmeter vergt een bijkomende stroom van ongeveer 10 inA, wat onvermij
delijk eèn merkbare daling der spanning voor gevolg heeft.
Er is dus een wisselstroonivollinetcr met veel kleiner verbruik uoodig,
dus mét een verbruik in den aard van dat van een goeden gclijksfroomvoltmeter.
*
De wisselslroomvoltmeters met gelijkrichter voldoen aan deze
vereischte.
1
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Principe
Dc toevoeging van een gelijkrichter maakl op eenvoudige wijze van
een gelijkslroomgalvanomctcr een wissclstroomgalvanomclcr. De gebruikte
gelijkrichter is siecds van het metaaloxydc-!ypc en richt de twee halve
golven gelijk.
Door geschikte weerstanden in serie !e schakelen niet den zoo
sainengeslclden wissclstroomgalvanometer bekomt men een wissclsiroomvoltmctcr, die een zeer hoogen weerstand kan hebben (1.000 £VV ei»
racer), indien de gelijkslroomgalvanomclcr tenminste voldoende gevoelig
is.
Evenzoo kan men, door den wisselstroomgalvanometcr met behoor
lijke weerstanden parallel te schakelen, een wissclslroomampercmeter
bekomen.

Fig. 4. — Galvanometer
met gelijkrichter.

Fig. 5. — Schema van
een amperemeter met gelijkrichter.

Wisselstroommcctinstrumenten met gelijkrichter vindt men op alle
miiverseclc meetinstrumenten voor meerdere meet bereiken., Een stel scha
kelaars, dat den gelijkrichter in of uit den kring schakelt, schept de moge
lijkheid naar wensch gelijkstroom of wissclstroommelingeri te verrichten.
Deze toestellen beantwoorden dus zeer goed aan de cischen der radiotechnici en zijn dus ook zeer verspreid.
Het is dus noodzakclijk hun werking meer in het bijzonder te bestudecrcn.
Fig. 4 geeft hel schema van een wissclstroomgalvanometer, samengesleid uit een gelijkstroonigalvanomctcr M en een «brug ^schakeling van
melaaloxydegelijkrichlcrs om de twee halve golven gelijk te richten. De
wisselstroom wordt aangeschakeld op de klemmen A en A’.
Door galvanometer M vloeit de gelijkgerichte stroom, waarvan de
intensiteit gelijk is aan de gemiddelde intensiteit van den wisselstroom.
Juist zooals voor de spanning is de gemiddelde intensiteit Em van

-„Sm

'•

een wisselstroom gelijk aan de effectieve intensiteit I, vermenigvuldigd
met den factor 0,9 :
lm = 0,9 I, waaruit : I

1,1 lm.

Indien dus in de schakeling van fig. 4 de gelijkslroomgalvanomcler
M een intensiteit Ie aanduidt, dan is de wisselstroomintcnsilcit, die door
den wissclstroomgalvanometer loopt lusschen de klemmen A en A’ : Ia =
1,1 Ic.
De schaalverdccling van liet instrument als wisselstroonigalvanomelcr
geschakeld is dus zeer eenvoudig en de verdeelingen zullen dus betrekke
lijk regelmatig'zijn zooals bij een schaalvcrdceliug voor gelijkstroom.
Maar indien men dezen wissclstroomgalvanometer gebruikt, hetzij als
voltmeter, hetzij als wisselstroomampcrcmclcr, dan moet men steeds reke
ning houden met een zeer belangrijke bijzonderheid.
Daar waar de weerstand van een gelijkstroomgalvanomclcr steeds
constant is en onafhankelijk van den stroom die er doorvlocil, is dit
heelemaal niet 'het geval bij een wisselstroomgalvanometer met gclijkrichter. De weerstand van den gelijkrichtcr wordt inderdaad groolcr naar
mate de stroom, die er doorvlocil, kleiner is.
Zoo zal bv. de weerstand van den gelijkrichtcr voor een gelijkgerichte!!
stroom van 1 mA 500 ,ft zijn ; voor een stroom van 0,5 mA 1000 ft, voor
•,3 mA 1.500 ft, voor 0,1 mA 3.000 ft, enz. (1).
Beschouwen wc het schema van fig. 4 en veronderstellen we dal de
gelijkstroomgalvanomclcr M een mA-metcr is met een schaal van 0-1 mA
en met een weerstand van 100 ft.
Bij gelijkstroom zal het volstaan op de klemmen -|- en — van hel
instrument een spanning aan te brengen van 0,001 X 100
0,1 V, of
100 mV om den volledigcn naalduitslag te bekomen, die overeenstemt met
1 mA. Voor een uitslag van 0,5 mA moet men 50 mV gebruiken ; voor
0,1 mA, 10 mV, enz.
Bij wisselstroom gebeurt het anders.
Eerst en vooral zal men, om een totalen naalduitslag te bekomen van
1 mA, wat zooals wc gezien hebben overeenstemt met een wissclstroomintensiteit door het instrument van 1,1 mA, lusschen de klemmen A en A’
een wisselspanning van 660 mV moeten aanleggen, want de weerstand zal
dan 600 XI zijn (500 ft voor den gelijkrichtcr en 100 ft voor den milliamperemeter).
Vervolgens zal men, voor het bekomen van een uitslag van 0,5 mA,
wat overeenstemt met een wisselstroomintensitcil van 0,55 mA, geen span(1) Teneinde de zaken klaarder voor te stellen vrerden de cijfers, die als
voorbeeld gegeven v/orden, afgerond, toch stemmen ze nagenoeg over
een met de gewone cijfers der practijk bij de speciale gelijkrichters voor
deze meetinstrumenten.
i
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ning lusschcn de klemmen A ea A’ moeien aanleggen, die de -helft kleiner
is dan in hel vorige geval, t.t.z. 330 mV, maar een spanning van 605 mV.
De weerstand van den gelijkrichler wordt immers bij een gclijkgcrichten
stroom van 0,5 mA 1.000 Cl en de totale weerstand van den wissclslroomgalvanomcter wordt dus 1.000 -J- 100 = 1.100 ft.
Zoo ook zal men voor een uitslag van 0,1 mA (wissclslroominlcnsitcit:
0,11 mA) een wissclstroomspanniug van 341 mV noodig hebben (weerstand
van den wissclslroomgalvanomcler : 3.000 j- 100 = 3.100 Cl) en niet het
tiende deel van de spanning, die een vollen uitslag geeft of 66 mV.

\

Hieruit volgt onmiddcllijk dat, wanneer de schaal van hel instrument
verdeeld is als wisselstroommilliampcremeter van 0 tol 1,1 mA, in gelijke
graden, de schaalvcrdccling als millivollmeler voor wisselstroom van 0 lol
660 mV zeer samen gedrongen is langs den kant der kleine icaarden.
We zullen de gevolgen dezer beschouwingen bij de werking van deze
meetinstrumenten met gelijkrichler als amperemeter en als vollnicter
bcsludecren.
Al is dit leerboek gewijd aan het melen der wisselspanningen, toch
schijnt het ons noodzakclijk enkele woorden te zeggen over de wissel*
stroomamperemeters met gclijkrichter.
Amperemeterschakeling
Een ampercinetcr komt in de practijk overeen met hel schema van
fig. 5 : galvanometer M wordt parallel geschakeld met den shuntweerstand
S en door dit stel vloeit de te meten stroom. De galvanometer werkt als
millivoltmctcr en meel het kleine spanningverschil dat wegens het doorvlocien van den stroom ontstaat lusschcn de punten A en B.
Het is klaar dat een goede ampercinetcr in den kring, waarin hij
geschakeld is, slechts een zoo klein mogelijk spanningsverschil mag ver
wekken. We hebben gezien dat bij gelijkstroom de instrumenten, die
slechts een spanningsverschil van 50 of 100 mV verwekken, zeer gebruike
lijk zijn. Een zoo klein spanningsverschil kan bijna altijd verwaarloosd
worden.
Met wisselstroom is er echter een spanning van ongeveer 600 inV
noodig om een totalen naalduitslag te verkrijgen bij de normale instrumen
ten met gclijkrichter. Een wissclstroomampcrcmetcr zal dus in den kring
een spamiingsvnl van ongeveer 0,6 V verwekken bij volledigen naalduit
slag. Het zal dus een slechte ampercmcler zijn. Als men, om bij een
eenvoudig voorbeeld te blijven, de gloeistroom meet van een 2*5 V-lamp,
dan zal het lusschenschakelcn van den amperemeter in den kring de werke
lijke wisselspanning, die aan den glocidraad geleverd wordt doen dalen tot
minder dan 2 V en in.die omstandigheden zal de meting der intensiteit
natuurlijk zeer onjuist zijn. Anderzijds moet aangestipt worden dat het
spanningsverlies onafhankelijk is van de schaal van den amperemeter, zoo
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deze verschillende vcrdcclingcu heef!. Hol verlies zal bv. 0,6 V bedragen
zoowel op de schaal van 10 mA als op die van IA.
Daarbij zal de schaalverdeling van den wissclslrooinumpcrcmcter,
die in principe dezelfde is als die van den wisselstroom millivollmclcr, aan
de zijde der kleine waarden fel samengedrongen zijn. Als men een schaalverdecling beschouwt van 0 tol 10. dan zal men in de practijk geen
aflezing kunnen doen onder de verdecling 2.
Deze beschouwingen verklaren waarom men bij de Amcrikaanschc
meetinstrumenten met meerdere mcctbcrciken geen schaalverdcclingen vindt
voor wisselstrooniintcnsitcilen. Bij instrumenten van dien aard is men er
toe gekomen, teneinde de verwikkelingen niet bijzondere kringen voor
wisselstroomintensileilen te vermijden, hetzelfde spanningsvcrlics te benut
tigen voor lezingen der intensiteit, zoowel bij wisselstroom als bij gelijk
stroom. Dit spanningsvcrlics is ongeveer 600 snV ; daardoor is bet instru
ment zeer slecht als wisselstroomnmpcremcter, wat onvermijdelijk is, maar
ook voor gelijkstroom, cn dat is te betreuren. Irnlien men echter alleen

Fig. 6. — Schema van een voltmeter met geiijkrichter.
gelijkslroomstcrktemelingen voorziet, dan is het spanningsvcrlics bij dcce
metingen, datgene wat overeenstemt met den vollcdigen naalduilslag vaw
den gelijkstroomgalvanomelcr alleen, t.t.z. 50 tot 100 mV, waardoor men
dan een-goeden ampcrcmeler beeft.
Voltmeterschakeling
■

/

Een voltmeter stemt in de practjjk overeen met het schema va'n fig- 6:
de galvanometer M wordt in serie geschakeld met spanningsweerstand K
de spanning wordt gemeten tusschen de klemmen A cn B. De galvano
meter werkt als een milliamperemeter, die de stroomsterkte meet, die door
ft en M in serie vloeit.
Bij wisselstroom is de werking van hel instrument zeer verschillend
naargelang de waarde der te meten spanning. Om deze verschillen goed
te doen uitkomen zullen we een concreet voorbeeld nemen.
Als wisselstroomgalvanometcr gebruiken we het hierboven bestudeerde
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stel : een gelijkrichter en een milliampercmctcr van O tot 1 mA met een
«veerstand van 100 si- We hebben gezien dal de totale weerstand van dit
stel die 600 ft bedraagt voor volledigen nualduitslug, verhoogt naarmate de
uitslag vermindert en tenslotte 3.100 Sl bereikt voor 1/10 van den totalen
uitslag. We weten eveneens dat een wissclslroomsterktc van 1,1 mA noodig
is om dezen totalen uitslag te verkrijgen.
We moeten een vollmeter samcnslcllcn mei ceu schaal van 250 V. De
totale weerstand lusschcn A en 15 moet dus 250/0,0011 ■—■ 225.000
bedragen. Daar de weerstand van de wisselstroomgalvanomcter 600 SI is,
zal R = 224.400 ft moeten zijn.
Rij een wisselspanning van 250 V zal de naald van den milliampcrcmetcr zich op de schaalverdecling 1 mA bevinden. Indien de aangelegde
spanning slechts 25 V bedraagt, zal de intensiteit in principe 10 maal
minder zijn en de naald zou de vcrdceling 0,1 moeten aanwijzen. Toch
zal dit niet hcelcmaal zoo gebeuren, want op hel oogenblik bedraagt de
weerstand van den wisselstroomgalvanomcter 3.100 SI en niet 600 Sl• De
totale weerstand van den vollmeter zal dus 2.500 Sl lc groot zijn, of onge
veer 1 % en de naald zal iels onder de vcrdceling 0,1 slaan. Daar de fout
slechts 1 % .bedraagt, kan ze verwaarloosd worden en men kan zeggen
dat de vcrdceling van den 250 V vollmeter de schaalvcrdeeling voor gelijk
stroom zal volgen, tenminste tot aan 25 V of over 9/10 van het volledige
mectbcrcik.
Maken wc nu met denzelfdcn wisselstroomgalvanomcter een wisselstroomvoltmeler met een mcctbereik van 10 V. De totale weerstand zal
10/0,0011 = 9.000 O moeten bedragen. Men heeft dus R = 8.400 ft.
Bij een wisselspanning van 10 V zal de stroom, die door het stel vloeit
1,1 mA bedragen en de naald van den milliainpcremcler zal juist op de
vcrdceling 1 mA staan.
Maar wanneer de naald op de vcrdceling 0,1 mA staat, is de spanning
dun zooals in het vorige geval 1/10 van de schaal of 1 V ? Neen. De
stroom, die door den wisselstroomgalvanomcter loopt, zal wel 0,11 mA
bedragen maar de weerstand van hel stel is 8.400 -j- 3.100 = 11.500 ft.
De spanning die dezen uitslag verwekt is dus : 0,00011 X 11.500 = 1,26
V en niet 1 V. De vollmelcrschaal zal dus de schaal voor gelijkstroom niet
meer volgen, maar zal fel samengedrongen zijn in de richting der kleine
waarden.
Uit dit voorbeeld kan men reeds de gevolgen aflciden, waartoe een
volledige studie van dit vraagstuk brengt.
Zoolang de verandering van den weerstand van den gelijkrichter kan
verwaarloosd worden tegenover den totalen weerstand van den voltmetcr,
volgt de verdecling in wisselstroomvoltmetcr juist de vcrdeeling voor gelijk
stroom vanaf het maximum tol op 1/10 der schaal of zelfs nog lager.
Wanneer men de weerstandsverandering van den gelijkrichter niet kan
verwaarloozen ten opzichte van den totalen «veerstand van den voltmetcr,
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dan volgt dc schaalverdeeling niet meer dezelfde gclijkslroomvcrdccling,
maar dan wordt deze samengedrongen voor dc kleine waarden en dit des
te meer naarmate de totale weerstand van den voltmeter kleiner wordt.
In het uiterste geval, wanneer de schaal van den wissclstroomvollmclcr
overeenstemt met het nicctbercik van den galvanometer als wisselstrooiwmillivoltmclcr, is de spanningsweerstand R gelijk aan nul en dc schaalverdecling van het instrument is dan deze van den millivoltmetcr, die, zooals
wé gezien hebben, zeer samengedrongen is voor de kleine waarden.
Bemerking
Diegene onder onze lezers, die al ccns een meetinstrument mei
meerdere meelberciken (controleur universel) van hel type dat zeer ver
spreid is en waarvan fig. 7 de schaalverdecling weergeeft, in handen gehad
hebben, zullen opgemerkt hebben dat bij dit soort instrumenten een cenige
wisselstroomschaal, die zeer samengedrongen is langs dc zijde der kleine
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Fig. 7. — Schaalverdeeling van een universeel instrument
met meerdere meetbereiken.

■
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waarden, dienst doet zoowel voor het meten der spanningen als der inten
siteit van den wisselstroom, wat in tegenspraak schijnt te zijn met hetgeen
we zooeven gezegd hebben over voltmcters met gelijkrichter.
Deze tegenspraak is slechts schijnbaar. Bij den stand « wisselstroom »
is de schematische schakeling der instrumenten, die van fig. 8. De wisselstroomgalvanometer staat steeds parallel op den shunt S. Wanneer nu hel
instrument als voltmeter werkt met den spanningsweerstand R in serie, aan
wordt de te meten spanning aangelegd tusschen de punten A en V ; dan
wordt niet alleen de galvanometer doorloopen door de te meten intensiteit,
maar de galvanometer geshunteerd door S, wat dan een amperemeter
vormt, waarvan de schaalverdeeling, zooals we vroeger gezien hebben,
deselfde is als die van een enkele galvanometer als millivoltmeter werkend
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en die eins naar hei minimum fel samengedrongen is.
De weerstandsverandering van het stel’: wissclslroomgalvaiiomoler en
vaste shunt, is dus veel geringer dan die van den galvanometer aüccn en de
invloed ervan kan verwaarloosd worden, behalve voor de zeer kleine schalen
van den wissclslroomvoltmcter, waarbij hei dan noodig is een verbetering
aan fe brengen aan dc lezing der kleine schaalverdcclingcn.
De meetbereiken der intensiteiten worden verkregen door aftakkingen
op den aigemeenen .-hun?, bv. de aftakking I, die op het schema is voorgcsicld ; de te meten intensiteit loopt dan door hel instrument tusschcn de
klemmen A en I. Zoo kan men levens gcmakkcüjk zien dal, bij wisselstroommetingen, niet alleen de galvanometer parallel slaat op het <Seel van
den shunt, dat door den stroom doorloopen wordt, maar de galvanometer
in serie met hel nicl-gelmiiktc deel van den shunt. Zoo is bij amperemelcrgebruik het spanningsvcrlics veranderlijk volgens het;gebruikte meetbereik.
Voor de hoogcrc meetbereiken (boven 3 00 inA) is dit verlies betrekkelijk

J

Fig. 8. — Principeschema van
een universeel meetinstrument
met meerdere meetbereiken.

Fig. 9. — Principe
van een ccmpensatievoltmeter

constant, maar een weinig geringer voor dc kleinere meetbereiken. De
schaalverdccling geelt een voldoende nauwkeurigheid, behalve >oor de
kleine meetbereiken, waarbij een verbetering noodzakclijk wordt.
Dc voordcclcn van dit soort kring zijn : vooreerst een zeer eenvoudig
schema ; vervolgens een eenige « wisselstroomschaal », al is deze dan feitelijk slechts benaderend, zooals wc 'gezien hebben.
Integendeel zijn dc nadcclen dc volgende :
1° Noodzakclijk gebruik van een gcvoeligercn galvanometer voor een
bepaald gebruik (weerstand in fi/V), daar deze galvanometer steeds
geslumtcerd is.
2° De eenige schaalverdecling is zeer samengedrongen langs de zijde
der kleine waarden, waardoor dc aflezingen onder het eerste derde der
schaal zeer onnauwkeurig zijn en deze onder het eerste vijfde practisck

19

/

Wllït MM

.T ft*

__________ s___ ’

>

ónmogelijk ; en di! is het geval voor alle mcclhreikcn ais voltimMor ; in
tegendeel is met de daarvoor bestudeerde schakeling de schaalvcrdecling
van den wisselstroomvoltmclcr bijna gelijk aan deze voor gelijkstroom,
behalve voor kleinere mcctbercikcn.
De gelijkrichters
Er behoeft niet op gewezen te worden dal gelijkrichters voor meet
instrumenten aan zeer bijzondere cischen moeten beantwoorden :
1"' ze moeten een zeer constante werking over een lange lijd hebben ;
2° ze moeten een zoo klein mogclijk warmlccocfficicul hebben ;
3° ze mogen geen Ie grootc font meebrengen wanneer de frequentie
van den te meten stroom verandert, tenminste binnen de grenzen
der geluidsfrequcnlics, dit is tot een minimum van 5.000 Hz.
Men beschikt thans over speciale gelijkrichters voor meetinstrumen
ten, die zeer goed voldoen aan deze cischen. Deze gelijkrichters zijn
tevens zeer stevig, nemen weinig plaats in en, wal ook niet schaadt, ze zijn
zeergematigd in prijs.
Het is van belang op te merken dal deze speciale gelijkrichters steeds
rechtstreeks met de klemmen van den gebruikten gclijkstroomgalvanometer moeten verbonden worden. Ze zijn inderdaad slechts voorzien om
zeer zwakke gelijkspanningen te verwerken met een maximum, dal in de
buurt van 1 V ligt.

\
Nauwkeurigheid der voltmeters mei gclijkrichter
De nauwkeurigheid is voldoende voor gewone metingen.
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Bij voldoende hooge meetbereiken, bv. boven 50 V, kan men in de
practijk een nauwkeurigheid verkrijgen van 2 tot 3 c/c bij de lezingen, in
de bovenste helft der schaal.
De nauwkeurigheid bij kleinere meetbereiken is echter minder goed,
daar dc afwijkingen door de temperatuur en de frequentie hetrekkelijk
belangrijkcr zijn. De afwijking kan ongeveer 5 % bedragen voor een vollmeler met een schaal van 10 V.
De nauwkeurigheid der metingen bij zeer kleine meetbereiken, bv.
onder 1 V, niet instrumenten met gclijkrichter moet zeer onvoldoende
geacht worden.
Voor hooge frequenties kunnen voltmeters met gclijkrichter niet
gebruikt worden, maar hunne aanduidingen — natuurlijk slechts voor
instrumenten van degelijk fabrikaat — zijn voldoende juist bij lage fre
quentie tot 5.000 en zelfs tot 10.000 Hz.
Hun gebruik werd trouwens veralgemeend voor dc metingen der
muzikale frequenties (outputmeters, decibelmctcrs, enz.).
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§ 5. — Lampvolfweters
De wissclstroomvollmeiers, die wc zoócvcn in oogcnschouw genomen
hebben, zijn aan zekere beperkingen onderworpen, die hun toepassings
mogelijkheid in hel gebied der radio-eleclriciteit soms fel vermindert.
Vooreerst laten ze geen metingen !oe van wisselspanningen op hoogc
frequenties.
Vervolgens verbruiken ze steeds een zekere stroom, waardoor ze niet
in aanmerking kunnen komen om spanningen te melen op de klemmen
van kringen met grooten weerstand.
Ten sloite geven ze slechts zeer onanuwkeurige metingen voor zwakke
wisselspanningen.
Het gebruik van radiolampen laat toe wisselslroomvoltmctcrs (en
zelfs gclijkslroomvollmetcrs) ïe verwezenlijken, die niet aan deze beper
kingen onderworpen zijn.
Deze voltmelcrs noem! men lanipvoltmcters.
We zullen zc verder in- dit boek uitvoerig beschrijven.

§ 6. — Compensarievoiiittei-ers
De lampvoltniclcr is niet hel eenigc instrument, dal hel meten van
spanningen mogelijk maakt, zonder dal er verbruik van stroom is.
In laboratoria wordt dit resultaat bereikt door de methode van den
potenliometcr of van den compcusaticvoltmcler ; deze werkwijze wordt
reeds sinds zeer lang toegepnsi voor het melen van gelijkslrooinspanHiugen.
ïfel principe van deze methode, die door fig. 9 loegeliehl wordt, is
zeer eenvoudig :
De te melen spanning E wordt in evenwicht gebracht, gecompenseerd
door de spanning E? op het schuifconïacl van polenïioinclcr P, welke zelf
gevoed wordt door een gekende spanning E”. Wanneer liet evenwicht
bereikt is loopt er geen stroom meer door galvanometer M, die slechts als
indicator dient.
In die omstandigheden wordt er geen stroom geleverd, noch door den
kring waarvan de spanning te melen is, noch door den polentiomcter P.
Potentiomeler P kan dus eens' en voor altijd geijkt worden in spannings
waarden (men heeft E’ — E”r/R) en hij speelt werkelijk den rol, zooals
zijn naam het aanduidl, van apparaat tot meting der spanning.
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Deze methode is zeer practisch en nauwkeurig voor geringe gelijk21
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stroomspanningen (1). Indien bv. de poteniiometcr ecu wccrslandsdraad
van 1 meter is en gevoed wordt door een spanning E” van 1 V, dan is het
gemakkelijk zeer zwakke spanningen ie meten' mei een nauwkeurigheid
va nongeveer I raV, indien tenminste galvanometer M gevoelig genoeg is
(microampcrcmetcr of spiegelgalvanometcr.
Maar het vraagstuk wordt veel ingewikkelder indien men dezelfde
werkwijze tracht toe te passen voor wisselstroom. Voor gelijkstroom volstaat
hel om lot evenwicht te komen indien men over een spanning beschikt
van dezelfde waarde, doch bij wisselstroom moei men hiertoe, beschikken
over een spanning van dezelfde waarde, dezelfde frequentie en ge! ijk loopende. phuse.
De «wissclstroompotentiomctcr
word! zelfs niet in de laboratoria
gebruikt voor het meten van wisselspanningen, al wordt de werkwijze
soms wel toegepast voor andere wissclstroommctingen mei vaste frequentie.
Kei apparaat is in deze uitvoering nogal ingewikkeld, daar het een inrich
ting behelst voor verandering der .wisselspanning en een inrichting voor
de verandering der phase ; de beschrijving hiervan valt geheel buiten hel
raam van dit leerboek.
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(1) De nauwkeurigheid der meting vereischt dat de spanning E' zeer juist
gekend is. In de laboratoria meet men de spanning, die door een v/eerstandsdraad met een warmtecoëfficient nul loopt, en waarvan de weer
stand nauwkeurig gemeten is. öp die wijze kan de verendering der
spanning langsheen den draad nauwkeurig vastgesteld worden.
In de radiopraktijk kan deze methode moeilijk toegepast v/orden. De
weinige compensatievoltmeters, die voor de practijk op de markt gebracht
werden zijn meestal minder nauwkeurig-dan een goeden lampvoltmeter
en daarbij missen ze het voordeel der lampvoltmeters wisselspanningen
ie kunnen meten.
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HOOFDSTUK II
UNiVERSEELE MEETINSTRUMENTEN MET GELIJKRICHTER
In cHs hoofdstuk zullen wc den bouw beschrijven van twee universeelc meetinstrumenten, dit wil zeggen meetinstrumenten, die verschillende
racctbcrcikcn iiebbcn en <lic, dank zij het gebruik van een gclijkrichter,
geschikt zijn zoowel voor wisselstroom- als voor gclijkslrooramctingen.
Deze twee toestellen werden speciaal bestudeerd met het doel stevige
en nauwkeurige instrumenten te vormen, maar tevens practisch in het
gebruik, gematigd in prijs, gemakkelijk te bouwen en ten slotte eenvoudig
©ra af te regelen en te ijken met de bescheiden middelen waarover de
radio-lechnicus doorgaans beschikt.

I — UNIVERSEELE VOLTMETER MET GELIJKRICHTER
§ 1. — Beschrijving
Met hel instrument dal we gaan beschrijven kan men wissel- en
gelijkspanningen meten. Het bevat vijf meelbercikcn : 10 V, 50 V, 250 V,
500 V, en 1.000 V, met een weerstand van 900 fj/V. Hel is dus bruikbaar
voor de meest voorkomende spanningsmetingen.
De bouw en de ijking zijn eenvoudig en de kostprijs is zeer gematigd;
nochtans is de nauwkeurigheid, in zooverre hel zorgvuldig gebouwd wordt,
in alle opzichten te vergelijken met goede handelsinstrumcnten. Het heeft
daarbij nog het voordeel, dat in tegenstelling met de handclsinstrumentcn,
de schaalvcrdccling voor wisselspanningen niet samengedrukt is voor de
kleinere waarden, behalve voor het mcclbereik « 10 V wisselspanning»,;
in de andere gevallen is de «wisselslroomscliaal :> dezelfde als die voor
gelijkstroom.
Het gebruikte meetinstrument is een draaispoel-miUiampcremetcr van
1 mA.
Teneinde een meer leesbare schaal «wisselstroom» te verkrijgen
wordt voor wisselstroom heel de schaal « gelijkstroom » gebruikt.
We hebben in hel voorgaande hoofdstuk gezien dat, bij gebruik van
een milliampcremclcr van 1 mA, de volledige naalduitsiag van het instru
ment samen met den gclijkrichter bekomen wordt voor een wisselstroom
vals 1,1 mA. De voorschakclweerstandcn zullen dos voor deze stroom
sterkte berekend worden. Indien men dus dezelfde voorschakclweérstanden
voor gelijkslroommctingen wil benuttigen, dan zal men bij deze metingen,
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waarbij dc gclijkrichtcr nicl gebruikt wordt, de gcvoclighed van den milliampcrcmcler moeten verminderen door hem te overbruggen (parallel te
schakelen) met een shunt, zoodat dc volledige uitslag ook hier verkregen
wordt met 1,1 mA.
We hebben tevens gezien dat dc weerstand van hel stel miliiampcrcmeter-gelijkrichter bij gebruik voor wisselstroom veel grootcr is dan dien
van den milliampercmcter alleen in gelijkstroomschakeling. Hel zal dus
eveneens noodig zijn bij geüjkstroommetingcn den weerstand van den
gelijkrichter te «compensecrcn» door een weerstand in serie met don
milliampercmcter bj te voegen.
Fig. 10 geeft het schema van hel apparaat.
A is de gemcchschappeljike klem ; bij gclijkstroonimclingen is deze
/
dc poslieve klem (1). Dc klemmen Al, A2, A3, A4 en A5 stemmen overeen
respectievelijk met dc meetbereiken 10 V, 50 V, 250 V, 500 V en 1.000 V.
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Fig. 10. — Universeele voltméter met gelijkrichter. — Schema.
De waarde der weerstanden, die juist moeten bijgewerkt worden,
zijn in den tekst opgegeven.
Dc niet-inductievc weerstanden Rl, R2, R3, R4 en R5 doen dienst als
spanningsweerstanden. Weerstand R6 is de shuntweerstand en weerstand
R7 is de serieweerstand, beiden voor het gebruik met gelijkstroom.
De schakelaar is gemaakt voor drie kringen en twee posities. In den
stand «wisselstroom » (contacten « w») schakelt hij den gclijkrichtcr op
de te meten spanning en verbindt hij den miilampcrcmctcr met den gclijk" richter. In den stand «gelijkstroom» (contacten «g») maakt hij den
gelijkrichter los en verbindt hij den milliampcremctcr met de te meten
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. (1) Om ons te richten volgens de meest gebruikte fabrikaten hebben we
de positieve klem als gemeenschappelijke klem genomen; maar niets
belet dat het instrument zou gebouwd worden met de negatieve klem
als, gemeenschappelijke klem, v/at minstens even practisch is. Het vol
staat dan op het schema van fig. 10 klem A te verbinden met schakelaar
2 en Rl met schakelaar 1.
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spanning ; terzelfder tijd schakelt hij veerstand R7 in serie met M en
overbrugt hij M mei shuntveerstand R6.
De gclijkrichtcr X moet een speciale gciijkrichtcr voor meetinstrumen
ten zijn, die in staat is stroomen van 1 mA te verwerken,, bv. een gelijkrichter Westinghousc Oxymclal, type M.l of Cehess, type R.l.
De milliampcrcmeler M is een draaispoclinstrumcnt met een totalen
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Fig. 11. — Universeel© voltmeter met gelijkrichter. - Uitzicht var. het Jtoestel.
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naalduitslag van 1 mA ; het moet zeer goed afgewerkt en voorzien zijn
van een inrichting voor nulpunlinstelling. Men zal bij voorkeur een instru
ment nemen van 80 of 100 mm diameter (of waarvan 'de lengte der
schaal er mee overeenstemt, in geval het geen rond model is) ; deze
instrumenten zijn niet veel duurder dan kleine modellen van 55 mm door25
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meter, maar de veel langere schaal laat loe veel beier leesbare vcrdeeüngen
aan te brengen. Men zal een schaal nemen met vcrdccling van 0 :oï 10.
Een mesnaald is noonzakelijk, een spiegel kan, maar moei niet gebruikt
ivorden.
Dc hoedanigheid van den univciveelcn voltmeter kan niet beter zijn
dan de hoedanigheid van den gebruikten jiriilianipcremctcr. IfeJ is dus
best een uitstekend instrument te gebruiken.
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Fig. 12. — Universeele voltmeter met gelijkrichtex. — Bedrading
4

^

, De waarden der voorschakehvcrcrstanden Rl, R2, R3, R4 en R5 moeten
< bijgewerkt > worden, volgens dc werkwijze, die we verder zuilen aandolden. Als bij te werken weerstanden neemt men weerstanden uit kaolagglomeraat (en niet weerstanden met een « koollaag ») van het 1 W type.
De « vertrek zwaarden zijn de volgende : Rl == 8.000 X}, R2 =

II
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35.000 ïl, R3 s= 170.000
KI — 200.000 ft cn R5 = 400.000 ft. Het
is van belang «lat «le werkelijke waarde van «leze weerstanden het aange
geven cijfer niet te boven gaat. Zoo noodig gebruikt men voor Rl, R2 en
R3 resp. weerstanden met een nominale waarde van 7.500, 30.000 en
150.000 ft waarvan «3e werkelijke waarde iels boven tic nominale waarde
ligt.
Ook weerstand R6 moet bijgewerkt worden en wordt bijgevolg in het
zelfde type genomen ; de waarde ervan zai iets minder zijn «lan 9 maal
den weerstand van den niiilianiperemctcr Pd. Deze laatste waarde wordt
aangegeven door den fabrikant van het instrument.
Weerstand RJ moei tusschcn 550 tt>l 600 ft- bedragen, indien «le
gelijkrichter een Oxy met al M.i is en van 700 tot 750 ft voor een gelijkrichter Cehcss R.l. JEen verschil van weerstand binnen de aangegeven
grenzen is zonder belang voor de nauwkeurigheid van hel instrument.

§2. — Bouw
De meest eenvoudige uitvoering bestaal er in alle organen te monteeren op een bakcliclplaal, «iie als deksel dient voor een notelaren kistje.
Dc afmetingen zijn afhankelijk van «len gebruikten millianipcrcmctcr.
Fig. 11 toont een tamelijk gemakkelijke plaatsing «Ier onderdeden ;
hei moei natuurlijk niet gezegd worden, «iat het den bouwer vrij staat een
schikking le gebruiken die hem voordccligcr schijnt.
Fig. 12 geeft de inwendige bedrading — die trouwens zeer eenvoudig
is — van den univcrscclen voltmcler.
kan men zeer g«ï«?d een schijfvormigcn «IraaischakeAis schakelaar
iaar hcmiltigcn, van het Amerikaansch type, met een enkele schijf, drie
afzomlcrlijke kringen cn twee posities. Deze schakelaar wordt voorzien met
cen pijlknop cn dc aanduidingen «gelijkstroom» cn «wisselstroom» wor
den in hel bakeliet gegraveerd.
Dc gdijkrichlers komen voor onder den vorm van een kleinen
bakclieiblok, waaraan vier vcrbindingsklcmmcn aangebracht zijn, die
gemerkt zijn' met «le aanduidingen «-{-», «— » cn « wisselstroom ». Het
aansluiten brengt dus geen enkele moeilijkheid mee.
De klemmen A, Al, A2, A3, A4 en A5 bestaan uit conlaclkusscn (liefst
geisolecrtlc), waarin verbindingssnoeren met bahanenstekers aangebracht
worden. De aanduiding van bet overeenstemmende mectbercik wordt op
de bakeliet plaat gegraveerd.

\
Bemerking
De uitvoering, die wc aangegeven hebben stemt overeen met den
gebruikclijkcu Europccschen stijl der univcrsccle meetinstrumenten : even
veel klemmen als cr mectbcreiken zijn. Wie den Amerikaansclien stijl
verkiest kan dit heel gemakkelijk verwezenlijken : twee klemmen en cen
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omscltakclaar voor de meelbcrciken ; eenvoudiger kan hel nicl. Men Iiocfl
dan slechts twee stekerhussen Ie gebruiken, een roodc, die overeenstemt
met de « -j- s> en een zwarte, die door een schakelaar achtereenvolgens in
verbinding gesteld wordt met de verschillende voorschakclwcerstanden.
Deze schakelaar, die ook van hel schrijftypc kan zijn, wordt eveneens
voorzien met een pijlknop en een schaal waarop de verschillende meelbereiken aangetcekcnd staan.

§ 3. — Afregelirtg en ijking
Om deze bewerking te verrichten is het noodzakelijk, minstens momen
teel over een goeden geiijkstroomvoltmeler te beschikken, waarmede men
nauwkeurige metingen kan verrichten lusscheu 10 en 200 V, of nog meer
(een gelijkstroom meetinstrument met verschillende mcctbcrcikcn of een
voltmetcr 0-50 V en een vollinetcr 0-250 V). Met spreekt van zelf, dat
indien men over een degelijk universeel meetinstrument beschikt, do ijking
nog veel gemakkelijker zal zijn.-Het eigen verbruik der ijkvollincters is
zender belang.'
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Fig. 13. — Ijking
van eer. snuntweersland
met behulp van een millicmperemeter

Fig. 14. — Verhoogir.g
der v/aarde van een weerstand.
E = inkeeping

Ijking van shunltceersland R6

,

De eerste phasc der bewerking bestaat in bel ijken van den shunt
R6 zoodanig dal op den stam! « gelijkstroom » dc schaal van milliamperometer AI overeenstemt met 2,1 inA.
Alen heeft hiervoor keus tusseben verschillende werkwijzen :
1° Indien den weerstand van den milliampcrcmelcr absoluut nauw
keurig gekend is en indien mcri over een middel beschikt om weerstanden
zeer nauwkeurig te meten, dan volstaat het R6 bij tc werken lol zijn
waarde 9 maal deze, bedraagt van den millinmpcremcter. Een ohmmeter
met ecii droge cel is geen voldoende nauwkeurig instrument, maar een
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Whcatslone-brug, zelfs een zeer eenvoudige, zooals een brug mei meel
draad volslaal op voorgaarde dal de ijkweerstanden zeer nauwkeurig zijn.
2° Indien men over een millianipcrcmctcr kan beschikken, die nauw
keurige lezingen toclaal van 1 mA (bv. een instrument van 0-1 of 0-3 mA),
dan kan men de schakeling van fig. 13 verwezenlijken.
Als gelijkslroombron dient een droge cel van ongeveer 9 V (2 zaklainpbatlcrijljcs in serie). Schakelaar
van den universeelen vollmctcr
wordt op «gelijkstroom» ingcstcld, de «-J-» der droge batterij aangekoppeld
op dc gemeenschappelijke klem A en de « — » der cel aan klem «10 V »,
waarbij er in serie millinmpcremcter M en den regelbaren weerstand I*
(polcnliomcter van 2.000 tol 5.000 fi) ïusschcngeschakeld wordt.
Potcntiometcr P wordt eerst op maximum weerstand gedraaid. Stilaan
zal men dezen weerstand verminderen totdat inilliampcrcmcter M juist
1 mA aanwijsl. Op dit oogcnblik zal dc naald van den univcrseelcn voltmclcr zieb op een verdccling bevinden die nog onder 9 zal liggen, omdat
de shuntweerstand in principe nog te klein is. Men zal dan dezen weerstand
stilaan verhoogen totdat, terwijl millianipcrcmctcr M nog steeds 1 mA
aanwijsl, dc naald van den univcrseelcn volt meter juist op verdeeling 9
staal.
Om de waarde van den weerstand te verhoogen, gaat men als volgt
te werk :
Met behulp van een halfronde vijl (een « rattenstaart ») maakt men
in bel lichaam van den weerstand een inkccping (om deze reden moet men
« volle » weerstanden gebruiken), zooals fig. 14 liet loont. IToc dieper deze
inkeeping is, des te hooger wordt den weerstand. Eens den weerstand lot
op de gewenschtc waarde bijgcwcrkl, bedekt men de inkccping met
isoleercndc was ol' met ccllulosevernis, teneinde het binncudringcu van
vocht te beletten.
Voor weerstanden met kleine waarden, zooals Ï16, kan men ook,
indien men in het bezit is van weerslandsdrand, die gesoldeerd kan worden
(Constantan of maillechort), een voldoende hoeveelheid hiervan in serie
schakelen ; men windt dezen draad op een bakclictstripjc dat van soidecrlipjcs voorzien is. Maar de methode der inkccping is practischcr wanneer
• het gaal om weerstanden van hoogcrc waarden, zooals dc voorschakelwccrstand.cn, die wc in hel verdere verloop zullen moeten bijwerkcu.
3° Iudien men als ccnig ijkinslriimcnl slechts over een gclijkstroomvollmcter beschikt met een schaal tot 100 of 150 V, dan gebruikt men dc
schakeling van fig. 15, die trouwens ook benuttigd zal worden voor dc
verdere ijking.
Dc gelijkstroom wordt afgetakl. van de hoogc spanning van een
ontvanger. Potcntiometcr Pv is van het draadgcwikkcld type en heelt een
waarde van 10.000 Cl Dc weerstanden Rv cl R’v zijn beide van 10.000
2 W. Polentiomctcr P als regelbaren weerstand geschakeld, heeft een
waarde van 50.000 Cl en mag draadgcwikkcld of van grafieltype zijn.
29
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Weerstand R beeft oen vaarde van 20.000
(1/4 W of meer). Do -Iï5
wordt verbonden met de gemeenschappelijke klem A en de potcnliomelcr
P, met R in serie, tnsschen kiem $ 50 V b en nel glijconlacl van Pv. De
ijkvollmctcr V wordt verbonden lusschcn bet glijconlacl van Pv en de
4-HS.

;

Shuntweerstand R6 van den universceicn voltmeler wordt eerst losgcmaakl. De univcrscclc voltmeler wordt opt« gelijkstroom » ingcslcid. bel
glijcontact van Pv wordt zoover mogelijk tiaar het uiteinde, dal verbonden
is met RN', gedraaid en P wordt op maximum weerstand geregeld. Dan
schakelt men den stroom van den ontvanger in en men werk. met Pv
totdat voltmeler V juist 100 V aanwijst.
Op dit oogenblik zal de naald van den universceicn voltmeler o mier
dc verdceling 10 staan. Dan vermindert men zeer langzaam den weerstand
van P, steeds zorg dragend dat de spanning op V steeds 100 V blijft,
totdat, terwijl V, 100 V' aanwijsl, de naald van den universceicn voltmeler
juist op de schaalverdceling lü staat.
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Fig. 15. — IJking van shuntweerstand R6 met behulp, van een voltmeler.
Eens dit resultaat bereikt rankt men dc regeling van P niet meer aan
en wordt shuntweerstand R6 weer verbonden. In die omstandigheden zal,
terwijl men op V nog steeds 100 V nflcest, onder invloed der regeling door
Pv, dc naald van den universecien voltmeler onder schaalverdeling 9
staan, omdat R6 te klein is. Men zal dus op de aangegeven wijze den
weerstand van R6 verhoogcu totdat, terwijl V steeds juist 100 V aanwijst,
dc naald van den universecien voltmeter precies op schaalvcrdccling 9
staat.
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Nu shuntweerstand R6 op een der aangegeven manieren geijkt werd,
Icon men«overgaan tot de. tweede phasc.

v.

:

=

§
ï

30

y~.:

ï

Wi.-•••
• ir’rr* 'T

=
I 1

i

[Jkiug der vuorschakehveerstanden
Men verwezenlijkt eerst het schema van fig. 16A, waarin weer «Ie
gelijkspanning geleverd wordt door een ontvanger en waarin dc onder
deden Pv, Rv cn Ii'v dezelfde waarde hebben, als hierboven.
Dc gelijkspanning op het glijcontact van Pv wordt gekoppeld iusschcn
dc klemmen «-j-» en «ÏO V » van den uiiiverscelen voltmeter, waarvan
den schakelaar op den stand •; gelijkstroom : ingcsicld is. Het glijcontact
van Pv wordt eerst hcelctnaal uitgedraaid iii dc ricliling van -U250 V, de
ontvanger word: onder stroom gezet en het glijcontact van Pv langzaam
naar Rv gedraaid. De' naald van den universeelca voltmelcr zal zich lang
zaam naar schaalvcrdccling 10 verplaatsen. Wanneer dc naald van den
wnivcrscelcn voltmelcr dc uiterste verdceling 10 bereikt, zal, mei dc anngeduide waarde van den weerstand Rl, voltmelcr V een waarde van minder
dan 30 V aanwijzen.
De waarde van weerstand R l wordt geleidelijk verhoogd door het
maken van een inkccping in het lichaam van den weerstand, waarbij men

/

Fig. 16. — IJking van Rl en R2.
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juist op dezelfde wijze te werk gaat als voor weerstand R6 ; dit doet men
zoo lang tot dc naald van den universeelcn voltmeter juist 10 annwijsl en
men terzelfder lijd ook op voltmelcr V juist 10 V aflccst. Zooals Jiooger
aangegeven wordt dc inkccping daarna door isolccrcndc was of met
ccüulosevernis tegen vocht beschermd.
Dan koppelt men dc gelijkspanning op hel glijcontact van Pv aan klem
50 V van den universeelcn voltmeter (fig. 1613) cn door het glijcontact
van Pv steeds verder naar Rv te verplaatsen brengt men de naald van den
universeelcn voltmeter tol op schaalverdeéling 10. Op dal oogenblik wijst
voltmeter V een spanning van minder dan 50 V aan. Men verhoogt dc
waarde van weerstand R2 door een aangepaste inkeeping totdat de universcele voltmeter juist 10 aanwijst, terwijl voltmeter V 50 aanwijsl.
Op dezelfde wijze zou men dc weerstanden R3, R4 en R5 kunnen
bijwerken op voorwaarde dat men beschikt over een voltmeter met een
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mcelbercik dat lot 1.000 V gaat en een gelijkspanning van minstens
1.000 V. Daar dit slechts zelden hel geval zal zijn, veronderstellen wc dat
den volmctcr waarover men beschikt in slaat is spanningen lot 200 V te
meten (bv. een oud universeel meetinstrument).
Weerstand R3 wordt bijgcwerkl in de schakeling van fig. 17A. De
verschillende onderdeden hebben dezelfde waarde als hierboven.
Door het verdraaien van Pv brengt men de te lezen spanning op V
juist op 200 V. De naald van den univcrscclen voltmclcr zal dan boven de
schaulvcrdccling 8 slaan. Steeds door de methode der inkccping wordt den
weerstand van R3 verhoogd, totdat de naald van den univcrseelcn voltmeter juist op 8 slaat, terwijl terzelfder lijd voltmcter V 200 V aanwijst.
Weerstand R4 wordt bijgewerkt door de koppeling te doen aan de
klemmen « -J- » en « 500 V » van den universeelcn volt meter (fig. 17B)
op zulke wijze dat de naald van den univcrseelcn voltmcter juist op
schaalverdccling 4 komt staan, terwijl 200 V te lezen is op voltmcter V.

f
Fig. 7. — IJking van R3, R4 en R5.
Weerstand R5 wordt eveneens op die wijze bijgcwerkl, door de koppe
ling te doen tusschcn de klemmen « -J- » en « 1.000 V» (fig. 17C) der
wijze dal de naald van den univcrscclen vollmclcr, bij aflezing van 200 V
op voltmcter V, juist op schaalverdccling 2 staat.
Indien de voltmcter, waarover men beschikte nu bv. slechts metingen
loelaat tot 100 V, dan kan toch op dezelfde wijze te werk gegaan worden
door op het mcelbercik « 250 V » het samenvallen van 100 V en schaal
verdeling 4 te bekomen, op « 500 V » hel samenvallen tusschcn 100 V
en verdeeling 2 en op « 1.000 V» hel samenvallen tusschcn 100 V en
verdeeling 1.
W isselstroomijking
De stand « wisselstroom » van den bestudeerden univcrscelen voltmclcr
is uilgevoerd in « rechte » schakeling, t.l.z. dat de wisselstroomgalvanomclcr
die bestaat uit het stel : gclijkrichtcr en milliampcrcmcler, niet gcshitn-
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tccrd is. Dc studie van paragraaf 4 van voorgaand hoofdstuk licefl ons
geleerd dal in die omstandigheden de « wisselstroom »schaalvcrdeeling
dezelfde is als de scliaalverdeeling voor gelijkstroom, behalve voor de
kleinste meetbereiken.
Bij dc meetbereiken « 1.000 V», « 500 V » en «250 V
kan de
gemaakte fout door de gelijkstroom schaalvcrdecling te gebruiken heelemaal verwaarloosd Morden. In de meest ongunstige omstandigheden, bv.
bij meting van een wisselspanning van 25 V op het bereik « 250 V » bereikt
de afwijking nauwelijks 1 %,
Dc afwijking op bel mectbercik «50 V » is nog niet van dien aard
dal men een bijzondere scliaalverdeeling voor wisselstroom vervaardigt.
Inderdaad, zelfs voor een meting, die slechts 1/10 van dc schaal beslaat, of
5 V wisselstroom, blijft de afwijking, door gebruik te maken van dc schaal
voor gelijkstroom ,niel eens 6 %. Voor 1/5 der schaal (10 V) is de
afwijking minder dan 4 c/o en voor hoogcre Maarden kan men ze volledig
verwaarloozen.
Integendeel is voor liet raeclbcreik « 10 V een bijzondere sehaalverdeeliag voor wisselstroom noodzakclijk.
Bij gebruik van een milliampcrcmclcr met een weerstand tusschen 50
"■ cu 100 Q en een der aangegeven gelijkrichlers moeten dc vcrdcclingen
voor de schaal « 10 V wisselstroom » als volgt aangebraelit worden :
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Fig. 18 toont op zeer duidelijke wijze den stand van de schaalvcrdccling « 10 V wisselstroom » tegenover de algcniecnc schaalvcrdecling van
hei instrument.
Bij het mecrendccl der moderne meetinstrumenten is liet mogelijk dc
schaal alleen los te maken zonder iets te beschadigen en dan kan men op
een teekcntafel dc nieuwe schaalverdecling «10 V wisselstroom s> bij ree
kenen. Ilcl is best deze in rooden inkt nit te voeren.
We hebben gezien dat het mectbercik «50 V wisselstroom s in dc
- practijk geen bijzondere schaalvcrdecling vereisclit. Voor zeer nauwkeurige
metingen kan men dc wissclstroomractingcu tusschen 0 en 30 V verbeteren
door bij de lezing 0,3 V bij te voegen. Zoo stemt een lezing van 10 V
overeen met een werkelijke wisselspanning van 10,3 V, een lezing van
\
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15 V met 15,3 V, enz.
Daar dc algemccnc vcrdceling van de schaal gedaan is mei cijfers
van O tot 10, zullen dc Ie gebruiken coëfficiënten bij de verschillende mcclbereiken de volgende zijn :
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Fig. 18. — Schaal «10 V wisselstroom»
Men kan bovendien om de lezing nog te vergemakkelijken enkele
cijfers als herkenningspunten boven dc vcrdceling 0 tot 10 aantcckencn,
zooals we in fig. 18 bemerken.

II, — UNIVERSEEL MEETINSTRUMENT MET
MEERDERE MEETBEREIKEN V.M.0.
§4. — Samenstelling
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Op aanvraag van een zeer groot aantal lezers, die een mcctiiistruincjil
willen bouwen dat vollediger is dan de eenvoudige universcclc voltmetcr,
dien we zooeven beschreven hebben, werd het universeel meetinstrument
met meerdere mectberciken M.V.O. bestudeerd, zoodat er alle gewone
metingen uit de radiopractijk mede kunnen uitgevoerd worden.
Het behelst inderdaad volgende mectberciken :
Gelijkstroomvoltmetcr (900 fi/V) : 10, 50, 250, 500 en 1.000 V.
Wisselstroomvoltmcter (900 f}/V) : 10, 50, 250, 500 en 1.000 V.
Gelijkstroom milliampcremcter : 1, 10, 50, en 250 mA.
Ohmmetcr met ingebouwde cel : 100 Q tot 250.000
Het gebruik van het universeel meetinstrument M.V.O. is zeer practisch. Alle metingen geschieden door middel van twee aansluitklemmen en
een enkele schakelaar geeft naar wcnsch alle meetbereiken.
Om redenen, die we in paragraaf 4 van het voorgaande hoofdstuk
opgegeven hebben, werden alleen meetbereiken voor gelijkstroomslerktcn
voorzien» Op die wijze was het mogelijk het spanningsverlies voor alle
meetbereiken als* milliamperemeter op maximum 100 mV te beperken.
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Men kan er trouwens op wijzen dal men in de radiopraclijk bijna
nooit metingen te verrichten krijgt van zwakke wiss.elslroomen ; de cenige
die voorkomen zijn deze van glocislroomcn en van het hcele verbruik van
een ontvanger, waarbij stroomslcrkten te pas komen, wier waarde om de
ampcre liggen. Deze metingen kunnen zeer gcinakkelijk uitgevoerd worden
door een gewonen cleclromagnetischen amperemeler, en dit in veel betere
voorwaarden dan met een amperemeler met gclijkrichtcr.
Door anderzijds den gclijkrichtcr uitsluitend te gebruiken voor het
melen van wisselspanningen blijft de schaalvcrdccling voor wisselstroom
dezelfde als die voor gelijkstroom, zooals bij de voorgaande voltmeter '
(behalve voor het mcetbereik « 10 V wisselstroom », al is bet verschil in
dit geval dan nog niet bijzonder groot). Dc verdeeling wordt dus niet
samengedrukt aan het begin der schaal, wat de aflezing zeer vergemakke
lijkt en nauwkeuriger maakt.
Wij hebben hel slroommcelbercik beperkt lol 250 mA om een draaischakclaar van hel schrijftype van gewoon model te kunnen gebruiken,
©e omschakeling van shunlweerstanden met zeer kleine waarden, voor de
sterkere stroomen, zouden immers schakelaars van bijzondere hoedanigheid
vcreischen of zouden anders speciale annsluitklcmmcn voor deze bereiken
noodig maken, wat het toestel ingewikkelder zou maken. Hel mcetbereik
250 mA laat alle practischc metingen toe, zoowel bij LF versterkers, als
bij ontvangers. De mogelijkheid blijft trouwens steeds bestaan sterkere
stroomen te melen door middel van uitwendige shunlweerstanden en dit
in de beste voorwaarden van veiligheid en nauwkeurigheid.
De ohmmelcrschaal maakt alle gewone metingen van weerstanden
mogelijk. Dit meetinstrument werkt met een eenvoudige droge zaklampcel,
die zeer gemakkelijk in hel apparaat kan ingebouwd worden en ook ver
vangen worden, wanneer dit noodig blijkt.

§5. — Beschrijving

\

Fig 39 toont het volledige schema dezer schakeling.
Hel meetinstrument M is een milliamperemctcr van 1 mA. Men neemt
daartoe een instrument met een doormetcr van 100 mm of nog meer, van
een uitstekend fabrikaat en voorzien van een inrichting voor nulpuntinstelling.
Hel is noodig aan den fabrikant op te geven dat men een schaalverdecling van 0 tot 10 wenschl en dat dc mesnaald bclrekkclijk lang moet
zijn om boven deze schaalvcrdecling ecu verdeeling in O te kunnen aanbrengen cn er onder een verdeeling in V voor de wissclstroomschaal van
10 V.
Dc gclijkrichtcr X moet van het type zijn, dat aangegeven werd voor
den vorigen univcrseelcn voltmeter.
De schakelaar «: gelijkstroom-wisselstroom s K3-K4K-K5 is ook hier
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cc n schijfschakelaar mei ecne schijf, drie; kringen en twee standers. ïn don
stand « wisselstroom » wordt milliamperemclcr ?.I met de klemmen « -j~ »
en «— » van den gclijkrichlcr en de klemmen «wisselstroom» van dezen
gclijkrichtcr worden verbonden met de punten A cu B van hei schema. Sn
den stand «gelijkstroom» wordt de milliampcrcniclcr rechtstreeks ver
bonden met de punten A cn B, met tnsschcnvocging van scricwccrsland 117,
die dient om _ bij de gclijkstroomxnctiugcn don weerstand van den gelijkrichter te compcnseercn.
De schakelaar der mcclbcreikcn K1-K2 is con onderdeel mol twee

i

j

:

Fig. 19. — Universeel meetinstrument met meerdere meetbereieken V.M.O. —
Schema. — De v/aarde der weerstanden, die juist moeten bijgewerkt worde»
'zijn in den tekst opgegeven.
kringen en 11 standen (twee schijven met elk een kring cn 11 of 12 stan
den) ; wc zullen de werking ervan in het bijzonder beslndccrcn.
De standen 1, 2, 3, 4 en 5 stemmen overeen met de mcctbcrcikcn als
voltmeter. Stand 1 : 10 V, stand 2 : 50 V, stand 3 ; 250 V, stand 4 : 500 V,
stand 5 : 1.000 V.

i

:

vi

F i3 deze sin ruien koppelt de schakelaar KI de klem «-j~ x> aan hel
gewenschlc punt der voorspanningsweerstanden KI, R2, R3, R4 en R5. Bij
deze 5 standen koppelt schakelaar K2 een shunt over den miüinmpercmeter, — doch dit slechts wanneer schakelaar K3-K4-K5 op «gelijk
stroom » ingcstcld is ; — deze shunt is weerstand R6, die dient om liet
mcetbereik van den miluampcremclcr te brengen lot 1,1 mA.
De rol en de waarde der weerstanden KJ, R2, R3, R4, R5, R6 on K7
zijn juist dezelfde als (ie weerstanden met dezelfde aanduiding in het vorige
schema van den miiverscelen vokraeler.
Stand 6 van den schakelaar KI-K2 is een stand c uit ;•>, om zoodoende de mcclbereikcn als «volimcler
duidclijk le scheiden van de
standen ais ■? miUiampcrcmcter » en « ohmmeter 'j>,
De standen 7, 8, 9 en 10 stemmen overeen met «Je mectbereiken als
gelijkstroom xni’liampercmclcr. Stand 7 : 250 mA, stand 8 : 50 mA, stand
9 : 10 mA, stand 10 : I A.
gelijkstroom »
in deze standen moet de schakelaar K3-K4-K5 op
inges'cld zijn ; schakelaar KI koppelt de kiem « -j- :> rechtstreeks aan den
ïniiiiampercmeïer on schakelt den compensalicweerstand 117 uil den kring:
schakelaar K2 overbrugt den miïtiampcrcmeler met een shuntweerstand :
in stand 7 door R8, in stand 8 door R9, in stand 9 door RÏ0. In stand 10
wordt geen enkele shunt anngckoppeld en zoodoende behoudt de mitliamperemcler zijn volledige, gevoeligheid van 1 mA.
In stand 11 is het meet instrument een ohmmeter. Schakelaar K3-K4K 5 slaat op « gelijkstroom » en de schakeling ais ohmmeter gebeurt ais
volgt : klem c -j- », regelbaren weerstand voor nuiinslelling P, bagrenzingsweerstand Ril, droge cel, miüiampercmetcr en -lerugkccr naar de klem
c
; de kring wordt vervolledigd door den te meten weerstand, die op
de klemmen aangesloten wordt.
Juist zooals 3>ij den sinivcrseclen voltmcter móeten de spanmngswccrslundén Rl. R2, R3. R4, R5 en den shnntwecrstand R6. die hij de afregeling juist moeten bijgewerkt worden, 1 W weerstanden zijn van het
« volle » grafiettype. Hun oorspronkelijke waarden blijven dezelfde als bij
hel vorige instrument ; namelijk ï
Rl — 8.000 Cl R2 — 35.000 Q R3 = 170.000 Cl, R4 ==. 200.000 Q,
R5 — 400.000 ci-> R6 ='iots minder dan 9 maal den weerstand van den
miUramperemcter.
Zoo ook zal de waarde van R7 550 lol 600 Cl of 700 tot 750 ft bedra
gen naargelang het gebruikte type gelijkrichlcr.
De shunlwèerstanden voor stroommetingen moeten juist dc volgende
waarde hebben,, vooropgesteld dat we den weerstand van den milliaropercmetcr R noemen :
R8 = R/249 ;

R9 — R/49 ;

R10

R/9.

Wc zullen verder de noodige aanwijzingen geven nopens de manier
om ze tc vervaardigen en af le regelen.
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Dc bcgrenzingswccrstand van den olnmnclcr Ril moe! eveneens zeer
juist bijgewerkt worden. Men zal er een vollen grafielweerstand voor
nemen van iels minder dan 4.000 Cl (4.000 Cl * I«ag »of 3.500 Cl « hoog »).
Dc regelwcerstand voor nulinstelling P moe! draadgcwikkcld zijn met
een waarde van 400 n Een hoogcrc waarde, bv. 500 X}. kan eveneens
zonder nadeel gebruikt worden.

§6. — Bouw
Zoonls bij den cenvoudigen vollnfeter worden alle onderdeden gemon
teerd op een bakêüetplaa!, die als deksel dien! van een kastje ui! hard

Voorpaneel.
De plaatsing der onderdeelcn kan op zeer uilccnloopcndc wijzen ,
gebeuren, naar gelang de voorkeur van den bouwer. Fig. 20 geef! een
voorbeeld van een betrekkclijk gemakkelijke en weinig ruimte vergende
opstelling, maar die geenszins verplichtend is.
Voor het gemak der afregeling en de overzichtelijkheid der bedrading
is het goed een bakelietplaatje te voorzien dat op het voorpaneel mei aan-,
gepaste hoekstcunen op de gewenschtc hoogte wordt aangebracht en dat
de weerstanden en de droge cel steunt.

Men moet zorg dragen voor een uitstekende isolatie der verbindingen
(draad met hooge isolatie of gebruik van isolecrkousjcs).
Schakelaar K1-K2 wordt voorzien met een schaal waarop de mcelbereiken aangetcckend zijn en een pijlknop. Men zal levens een pijlknop
gebruiken voor den schakelaar K3-K4-K5, met de aanduidingen « gelijk
stroom » en « wisselstroom ». Omwille der eenvormigheid van het uitzicht
gebruike men ook voor den regelbaren weerstand der nulinslclling een
knop van hetzelfde uitzicht.
Voor de twee meetklemmcn « -j- » en « — » neme men bij voorkeur
geisolcerde univcrscele aansluitklcmmcn (een roodc en een zwarte), men
kan dan de verbindingen met het instrument doen met h'annnenslekers,
met kabclschocnen of met losse draden.

§ 7. — AfregeSirsg en ijking
Meetbereikcn der spanningen
Voor alles wat hel gebruik als voltmctcr betreft gebeurt de afrcgeling
op juist dezelfde wijze als deze, die aangeduid werd voor den universcelen
voltmctcr, namelijk :
1° bijwerking van shunlwecrstand R6 ;
2° bijwerking der spanningsweerstanden Rl, R2, R3, R4 en R5 ;
3° teekening der schaal «10 V wisselstroom ».
Stroom-mèetbereiken
Er bestaal een methode die alle afrcgeling voor deze mcclbereiken
overbodig maakt : ze bestat hierin dat men bij dcu fabrikant samen met
het meetinstrument ook drie shuntweerstanden bestelt : een voor 250 mA,
een voor 50 mA en een voor 10 mA, die dan respectievelijk benuttigd wor
den als R8, R9 en R10.
Maar voor het geval dat men bv. reeds in het bezit is van het meet
instrument, is hel niet moeilijk om deze weerstanden zelf te vervaardigen
zoo men maar beschikt over enkele meters weerstanddraad. Het is echter
noodzakclijk dal deze draad zich gemakkelijk laat soldecren (maillcchorl,
conslantan, manganine ; echter geen ijzer of chroomnikkel).
. \
De weerstand van een milliampcrcmcler van 1 mA bedraagt ongeveer
50 lot 100 £2* De shuntweerstanden zullen dus een waarde van 5 tot 10 O
moeten hebben voor R10, 2 tot 4 £} voor R9 en enkele tienden van een fl
voor R8. Voor den eenvoud der afrcgeling is het best dal deze weerstanden
zouden verkregen worden met een redelijke draadlengte, zooicts van onge
veer 10 tot 25 cm. Men is dus aangewezen op volgende diameters van
wcerstandsdraad of op benaderende diameters : voor R10 : 0,1 tot
0,15 mm ; voor R9 : 0,15 tot 0,2 mm\; voor R8 : 0,4 tot 0,5 mm.
^ 'De weerstanden worden gewikkeld op dunne kakclietstripjes van
ongeveer 10 X 60 mm en die voorzien zijn van twee soldeerlipjes.
39

.•

i

,

/.

••

i

-m

■m

mm
is

Ze moeten om te beginnen met te veel draad bcwikkeld worden zoadat
de weerstand te groot is. Het afregelen wordt dan verkregen «oor de
geleidelijke vermindering van bun waarde door draad af te nemen.
Men moet kunnen beschikken over een of meerdere millianipercmelcrs waarmede slroomcu van 10, 50 en 250 niA nauwkeurig kunnen
gemeten worden.
Hé! afregclcn begin! met de regeling van R10 (meetbereik 30 mA).
Men verwezenlijkt de schakeling van fig. 21. De gclijkstroombron
bestaat uil een droge cci voor zaklamp van 4,5 V, of beter nog uil een
accumulator van 4 of 6 V. Weerstand A die dient om den stroom 3>ij
verkeerde behandeling binnen ongevarlijke grenzen te houden, moei een
waarde hebben van 300 tot 400
eu de regelbare weerstand is een
polentiometcr van ongeveer 500
De ijkmiiiiampercmeter M en liet
univcrsccle meetinstrument worden in serie geschakeld met R on 1*. De
schakelaar «gclijkstroom-wisselslroom» wordt op gelijkstroom ingeslcld
en de schakelaar der meetbereiken op « 10 mA

P

VJ-

21
Fig. 21. — IJking der shuntweerstanden voor de stroommetingen.
P, die eerst op maximum weerstand ingcsteld was, wordt nu geleide
lijk verminderd tol de naald van hel universcelc meetinstrument, op de
schaalverdecling 10 staat. Daar de waarde van den shunlweerstand R1Ö te
hoog is, zal de ijkmiiiiampercmeter minder dan 10 mA uauduiden. Men
vermindert nu R10 geleidelijk totdat de naald van dc ijkmiiiiampercmeter
juist 10 mA aamvijsl, terwijl de naald van het te ijken apparaat eveneens
op de schaalverdecling 10 blijft staan. Hoe dichter men hel doel nadert,
hoe langzamer en voorzichtiger men moet te werk gaan.
Het afregelcn van shunt R9 gebeurt op dezelfde wijze, maar de
. schakelaar der meetbereiken zal op 50 mA gezel worden, dc weerstand R
moet ongeveer 50 fl zijn en de regelbare weerstand moet een waarde
hebben van 50 tot 100 fl. Men vermindert R9 geleidelijk totdat de ijkmilliamperemetcr 50 mA aanduidl, terwijl dc naald'van hel univcrsccle. meet
instrument juist op scbaalverdeeling 10 staat.
/
Ook voor dc afregeling van R8 is de werkwijze dezelfde ; de schake
laar der meetbereiken wordt op 250 fï ingcsteld, R bedraagt 10 ^ en P 25
tot 50 J). Men vermindert R8 totdat de naald van het universeelc mcct-
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instrument juist op de schaalvcrdeeüng 10 slaat en dc-ijkmiHiampcrcmclcr
250 mA aanwijst.
Oh minder

Dc .studie van een oInume!cr met droge cci is niet op zijn plaats in
dit leerboek. Wc zullen er ons dus toe bepalen do resultaten op te sommen*
1" De ijking van een olunmclcr me! droge cci is slechts absoluut
nauwkeurig bij gebruik der cel, waarmee dc ijking werd uit gevoerd. Men
kan dus slechts zeer lichte afwijkingen van deze spanning toelaleii wanneer
men aanvaardbare resultaten der metingen wil bereiken.
2'' De formule, die loclaat een olimmetcrschaal te berekenen voor ecu
milliampcremcter, t.i.z. deze die slroomstcrktc lx geeft, die overeenstemt
met een te meten weerstand X. is de volgende :

Eïm

lx

E -f Xim
waarin E de spanning der cci is en lm de stroomsterktc voor voüedigen
naalduilslag, in ons geval dus 0,001 A.
De maximum spanning van een droge cel van 3 elementen, zooais we
er een gebruiken, is 1,5 V. Door de minimum spanning te beperken op
4,3 V en door de ohminctcr te ijken op e.en spanning van 4,4 V, zal de •
fout. die door dc verandering der spanning veroorzaakt wordt, steeds
beneden 2,5 % blijven.
Om de minimum spanning te beperken tol 4,3 V. volstaat bet aan den
begrenzingswcersland een zoodanige waarde te geven flat men bij een
spanning der droge cci van 4,3 V men den ohmmeter nog juist op nul
kan instellen door den nulinstcllingswcerstand P op nul te zetten. Op tiie
wijze >.a! men verwittigd worden, wanneer hot noorlig is do cel te ver-,
nieuwen, door de onmogelijkheid, waarin men zai verkceren, den olnnmeier nog op nul in le stellen. De daartoe noodige waarde, voor Kil, i$ :
Ril —

4,4

— R — 4400 — R.

0,001
>
waarbij R den weerstand van den niilliampcrcincter is.
Daar men doorgaans niet over de nnocügc middelen beschikt om door
nauwkeurige metingen Ril rechtstreeks bij !e werken lot op de aldus
berekende waarde, gaal men op de voJgendc wijze te werk :
Men neemt voor Ril een waarde van minder dan 4.000 ft zooais
vroeger reeds werd aangeduid ; in hel meetinstrument plaatst men een
droge cel mei een op den voltmetcr gemeten spanning van 4,3 V (een cel,
die reeds een zekeren dienst gedaan heeft, bv. op een zaklamp). Met deze
cc! kan men den ohmmeter door hol regelen van weerstand P op nul
instellen, want de waarde van Ril is te klein. Door een inkceping ver- .
hoogt men de waarde van Ril totdat de nulinstclling nog slechts kan ver
kregen worden door P op nul le zetten.
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IJhing in ohm
Dit beperkt zich lol een eenvoudige berekening. Door, zooals we aan*
geraden hebben, voor de spanning een gemiddelde waarde 4,4 V ie
nemen, wordt de algemene ijkformuie in ons geval :
4,4 X 0,001
lx =
4,4 -)_ X X 0,001
In de onderslaande label geven we de uitslagen der berekeningen voor
een groot aanlal waarden van X :
Weerstand

lx

Vcrdcelingenj Weerstand j

lx

Verdcelin-|
gen van

(SI)

(mA)

vanO tol 10

(SI)

(mA)

6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
150.000
200.000
250.000

0,423
0,386
0,355
0,328
0,306
0.268
0,239
0.216
0,196
0,180
0,150
0.128
0.112
0.099
0,089
0,081
0,055
0,042
0,028
0,021
0,017

■

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000

0.977
0,956
0,936
0,917
0,898
0,380
0,863
0,846
0,830
0,815
0,786
0,759
0,733
0,710
0,687
0,638
0,594
0,557
0,524
0,494
0,468

9,77
9,56
9,36
9,17
8.98
3,80
8,63
8,46
8,30
8,15
7,86
7,59
7,33
7,10
6,87
6,38
5,94
5,57
5,24
4,94
4,68

0 lol 10
4.23
3,86
3,55
3,28
3,06
2,68
2,39
2,16
1,96
1,80
1,50
1,28
1,12
0,99
0,89
0,81
0,55
0,42
0,28
0,21
0,17

~
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Er is dus geen moeilijkheid om op de schaal de vcrdcelingen in
aan le brengen ; fig. 22 geeft de overeenstemming aan met een srhaalvcrdecling van 0 tol 10.
Bemerkingen
De verdecling der mcclbercikcn over den schakelaar K1-K2, zooals
dit werd aangeduid op het schema van fig. 20 cu op fig. 21, moet gevolgd
worden omdat het een veiligheidswaarborg is. Inderdaad, vanaf hel ver*
trekpunt « nul» zijn de eerste meetbereiken, die men tegenkomt, zoowel
langs de zijde der spanningen als langs deze der slroomcn, de hoogste
bereiken (1.000 V en 250 mA-)-. Heeft men een onbekende spanning of
intensiteit te meten, dan is men zeker n geen geval het instrument tc
beschadigen indieu men vertrekt vanaf liet nulpunt en naargelang nood*
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zakelijkheid steeds verder daalt naar de kleine mcctberciken.
Bij de stroom- en weerstandsmetingen moei de schakelaar « gclijfcstroom-ivissclslroom 2> op «gelijkstroom» staan ; moest dit toevallig ver
geten worden, dan loopt liet toestel toch geen gevaar ; men wordt trouwens
onmiddellijk op deze vergetelheid opmerkzaam gemaakt door hei feil,
dat liet toestel geen aanwijzingen geeft.
We hebben doen opmerken dat men gelijkstroomen van meer dn»
230 mA kan meten door hel gebruik van uitwendige shuntweerstanden.
In dat geval wordt dc schakelaar der mcctberciken op « 1 mA » ingestcld. De uitwendige shunlwcerstandcn worden voorzien van twee kleine
klemmen, waarmee ze aan dc klemmen «
2> en «— s» van het universcele meetintsrumenien kunnen verbonden worden (1) en van twee zware
klemmen waarop dc Ie meten stroom aangcscbakeld wordt. Men mag die»
stroom nooit rechtstreeks op de klemmen van hel meettoestel aansluiten,
want in geval van een slecht contact van dc nshuntweerstand zou dc milfaampcrcmeter onvermijdelijk verbranden.
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Fig. 22. — Schaalverdeeling in Si
He! is tamelijk gemakkelijk zelf den shuntweerstand «1 ampères- le
maken, waarvan de waarde ongeveer 1/1000 van den weerstand van de»
inilliampercmetci' moet zijn, dus iets minder dan 1/100 f2 * nten gebruikt
hiertoe dikke weerstandsdraad (1 tol 1,2 mm) ; doch indien men shunts
wil gebruiken voor grootcre slroomslerktcn is hel verkieselijk ze recht
streeks hij den fabrikant van den niillinmpcrcmctcr samen met dit instru
ment te bestellen.
i

§ 8. — Enkele beschouwingen over het ijken
Hel ijken van een meetinstrument is zeer eenvoudig, wanneer men
over een voldoend aantal werkelijk nauwkeurige ijkinstrumciilen beschikt.
Jammer genoeg is dit omzeggens nooit het geval bij gewone technici.
De beste ijkinstrumenten zijn dc « controle » geiijkstroom-instrumentcn. De ycigen ijking van deze,instrumenten is zeer nauwkeurig cu daar
ze doorgaans zeer stevig zijn (met hoog verbruik) zullen zc, in zooverre
ze niet te fel mishandeld geweest zijn, een zeer voldoende nauwkeurigheid
verzekeren. ïn tegendeel is het niet aan te raden als ijkinstrument een
universeel meetinstrument met veelvuldige mcclkercikeu te gebruiken dat
reeds langoren tijd dienst doei op dc werktafel.
'

;

(1) Een sierlijke oplossing bestaat er in den shuntweerstand. te monteeren
op een bakelietstripje waarop twee stekers aangebracht zijn op dezelfde
afstand als de universeel© klemmen van het meetapparaat en twee
andere klemmen waarop de te meten stroom wordt aangekoppeld.
1
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De nauwkeurigheid van <r. controle » uhseiülroom instrumenten is reeds
veel minder zeker. Dij univcrseelc meetinstrumenten, vooral bij de kleinere
wisselslroom-mcètbcreiken is de nauwkeurigheid bijna altijd uiterst gering.
De ijkmethode, die wij aangegeven hebben, levert hel grootc voordeel
oj> c!;;i geen enkel wisselstroom ijkinslrument moet gebruikt worden. Toch
is «ïc verkregen nauwkeurigheid meer dan voldoende.
Men kan niet ontkennen dat bij een instrument in den aard van dut.
wat we beschreven hebben (en trouwens bij alle practischc meetinstru
menten), de nauwkeurigheid van het instrument ueparkt is, wat ook de
eigen nauwkeurigheid van het gebruikte ijkinslrument mag geweest zijn :
a) bij gelijk- on wisselstroom : door hc! gebruik van grafietweerstan
den, waarvan de stabiliteit in de:» tijd niet absoluut is (1) :
b) hij wisselstroom, door de veranderingen der karakteristieken van
den gelijkrichtcr met de temperatuur, de frequentie en den tijd en door
de afwijking, die te wijten is aan den vorm van don wissels?.room (>-)Bij do werkwijze, die wij voorslaan, Is de nauwkeurigheid der ijking
in gelijkstroom, enkel en alleen afhankelijk van dc nauwkeurigheid der
ijkinstrumentcu.
Bij wisselstroom wordt bovendien nog vcrcischt :
;:) dal dc gelijkrichting uitstekend woze, daar shunt R6 derwijze
gekozen is dar de eigen gevoeligheid van den miliiamperemeier in den
stand c gelijkstroom .•> 9/10 is van zijn gevoeligheid in den stand • wissel
stroom i'. Met de aangeduide speciale gelijfericïilers, wier stroom in tegen
gestelde richting kan verwaarloosd worden, is deze voorwaardc praclisch
vervuld.
b) dal de gclijkrichter den normalen weerstand heeft. Do waarde van
compeusaticweerstand 117 en de schaalverdeeling voor « 10 V wisselstroom .
werden inderdaad berekend op basis der gemiddelde waarde der '.veer
standen der aangegeven gelijkrichters. Men kan er zich gemakkeiijk van
overtuigen, dat een afwijking, zelfs tamelijk belangrijk, van den weer
stand van den gclijkrichter tegenover de gemiddelde j'waardo slechts een
niets beleckenendc afwijkng veroorzaakt bij dc hoogcrc incclbcrcikcn en
bij hel mcetbereik «10 Vs- een font, die zonder belang is (maximum
3 (/c) (3). De weerstand van den gclijkrichter zou dus zeer abmvmaal
moeien zijn (wat zou aanduiden dat er een onderdeel niet in orde is) on:
niet te voldoen aan deze tweede ycrciscÜtc.

.

4 v. •

m

(1)'Draadweerstande.n me! verv/carloosbacór warmtecoëfucient (consiantar
of manganine) zouden voor de hoegere waarden de kosten op buiten
sporige wijze vorhoogen.
(2) Dc verhouding lm = 0,! Iefl is slechts juist voor zuiver sinusvormige
wisselslrocmen.
(3) Voor nog kleinere raeetbereikcn zou dit niet meer het geval zijn ; daar
om hebben we ze cp het beschreven meetinstrument niet voorzien. Een
nauwkeurige ijkir.g voor zwakke wisselspanningen zou nauwkeurige
ijkxnsirumenten vereischen.
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LAMPVOLTMETERS
§ 1. — Dc ve7SchUiende typsn iir/npvcltw2ïe rs
In tien loop van hel ccrsle hoofdstuk hebben we gezien, dal men
vqor hei melen van sommige wisselspanningen gebruik maakt van lampvollmelers.
Elke schakeling mei een radiolamp waarin een verandering van een
wisselspanning een verandering van den gelijkstroom vcrwèkl kan gebruik:
worden als lampvoltmetcr.
Al kunnen lampvoltmeters voor alle soorlcn metingen van wisselspan
ningen benulligd worden, toch worden ze vooral gebruikï voor hel meten
van hooge frequenties en voor metingen op kringen met hoogen eigen
weerstand.
Goed uitgevoerde lampvoltmeters hebbeu inderdaad een oneindige»
weerstand (of tenminste een weerstand, die zoo grool is dat men hem als
oneindig kan aanzien) en ze hebben voldoende geringe ingangscnpacitcii
om de kringen, v/aarop de metingen moeien uilgcvocrd worden, niet te
ontstemmen, behalve bij de zeer hooge frequenties.
Er bestaat een zeer grool aantal schakelingen, waarmee men cea
Iampvokmeter kan maken. Ze hebben elk hun voor- en nadeelch. Be
meest verspreide types kan men in de volgende klassen onderbrengen :
1” Lampvoltmeters met dioae-dctcctie ;
2" Lampvoltmeters met rooster-dclcetic ;
3° Lampvoltmeters met anodc-dclcctie, waaronder voorkomen de
types met automatische roosfervoorspanning of hel >i reflex » type
en de types met half-aulomatischc roosiervoorspanning ;
4° Lampvoltmeters met compcnsatitcspanning :
5° Bijzondere lampvoltmeters.
We zullen deze verschillende klassen achtereenvolgens bestudeeren. •

§2. — Voltmeters met dicde-detectfe
Het is een zeer voor de hand liggend gedacht, een diode Ie gebruiken
mm den wisselstroom, die men wcnschl te meten, gelijk te richten,
De meest eenvoudige schakeling wordt schematisch voorgesteld m»
fig. 23
De te meten wisselspanning E wordt aangelegd tusschen de anode
cm de kathode met lusschciWocging van condensator C, die slechts een te

.
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verwaarloozcn belemmering mag vormen voor dc Ie meten frequentie. V is
een gelijkslroomvoltmctcr met hoogen weerstand' (minstens 1.000 X^/V.)*
Immers, zoo de >vccrstaud van de diode oneindig is gedurende dc
halve periode waarop dc anode negatief is ten opzichte van dc kathode,
dan is integendeel deze weerstand zeer klein (zooiets van ongeveer 1000
maximum) gedurende de positieve halve golven, zoodat op dat oogenblik
dc weerstand van den kring bijna alleen gevormd wordt door den weerstand
van den voltmcter V, of door een kleinigheid meer.
Dit instrument is dus volledig in dcnzelfdcn zin opgevat, wal de wer
king betreft, als den gekenden voltmcter met gelijkrirhtcr en zoonls dezen
belast het min of meer den te meten kring naargelang den weerstand van
voltmcter V.
Bovendien kan men met dc eenvoudige schakeling van lig. 23 geen
lage spanningen meten. Inderdaad, als gevolg van een verschijnsel, dat
< conlactspanning » genoemd wordt, koinl dc anode van een diode, die aan
geen enkele uitwendige spanning onderworpen is, op een zekere spanning
(ongeveer 0,S V) staan tegenover de kathode, zoodanig dat wanneer men
de twee klemmen E kortsluit, men een zekeren naalduitslag op voltmeter
V kan waarnemen. Voor het meten van lage spanningen is het dus nood-

Fig. 23. •— Voltmeter-met diode-deteclie
zakelijk de contaclspanning te compcnseercn door den toevoer van een
gelijkspanning, die zoodanig geregeld is dat dc aanwijzing op V teniet
gedaan wordt, wanneer dc klemmen E kortgesloten worden.
De spanning, die men op V afleest, is in theorie dc gemiddelde waarde
van dc wisselspanning E, wat in principe de schaalvcrdceling van den voltleter lineair maakt. Maar ingevolge de tijdconstante van condensator C,
die geshnnteerd is door den weerstand van den voltmeter V, wiens weer
stand zelf des te grooler wordt naarmate dc te meten spanning hoogcr is,
benadert de op V te lezen spanning steeds meer de top waarde der wissel
spanning, naarmate deze hooger wordt. Daarbij, indien dc capnciticve
weerstand van C niet te verwaarloozcn is in verhouding lol den weerstand
, van V (wat het geval is bij geringe spanningen), dan is dc ijking niet
•nafhankclijk van de frequentie.
Al deze nadeelen brengen mee dat dc schakelwijzc van fig. 23,
ondanks den verleidelijken eenvoud, niet als lampvollmcetr gebruikt wordt.
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Dc gebruikte lampvoltmetcrs mei diode hebben in de practijk een
w*eer ingewikkelde schakeling, waarvan bet schema van fig. 24 een voor
beeld heeft. Wanneer in deze schakeling een wisselspanning op E aange
legd wordt, stijgt dc lading van condensator Cl totdat dc gelijkspanning
aan zijn klemmen gelijk is aan dc lopwaarde van E. In die omstandigheden
loopt er geen stroom door «Ie diode, behalve gedurende een zeer klein
deeltje der periode, heelcmaal op den top van de positieve halve golf. De
anode der diode wordt dus negatief ten opzichte der kathode met een
waarde, die gelijk is aan de lopwaarde van E.
Dc wisselstroom, die op E aangebracht wordt loopt door Cl, R2 en
C2. Een gedeelte wordt ook afgetakt door Rl. Deze weerstand R1 is noodzakeiijk om dc condensatoren Cl en C2 te ontladen wanneer dc spanning
op E wegvalt of verminderd wordt. Men kiest een hoogc waarde voor Rl,
fev. meer dan 10 Mfl.
De door dc anode der diode benuttigde gelijkspanning ontslaat op de
uiteinden van C2. liet is overbodig te zeggen dat deze niet met een gelijk-

Fig. 24. — Diode^voltmeter voor stroomlooze metingen.
slroomvoltmctcr gemeten kan worden, zelfs al heeft dezen
fcoogen inwendigen weerstand, want hij zou hel geheclc stel shuntceren.
Deze spanning wordt naar het rooster van een vcrslerkerlamp A gevoerd,
die, daar ze werkt in dc streek der negatieve roosterkarakteristiek, een
oncindigcn weerstand heeft. Men meet dan den plantslroom der lamp A
waarvan de veranderingen in verhouding staan met de spanning op het
rooster, dus met de lopwaarde van E. Daar elke wisselspanning, die op E
aangelegd wordt hel rooster van A negatiever maakt, kan dc milliamperemeter M niet beschadigd worden door overbelasting of door verkeerde
behandeling.
Men ziel dus dat in dc schakeling van fig. 24 den stroom door den
voltinctcr onbeduidend is, door het feit dat er geen stroom door de diode
loopt en omdat dc weerstanden Rl en R2 een zeer hooge waarde hebben
(elk meer dan 10 M.Q).
y.Voor metingen op hoogc frequenties is het noodzakelijk dat de
47
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• ingang>cupaciteil dor diode zoo klein mcgciijk wczc. Ais diode zal men
gebruik maken, nicl van een klassieke diodc-dcleclorlamp (6H6, EB4,
enz.)» waar van een triodc, felrode of pentodc, waarVan de rooslcrverbinding vastgcmaakl is aan een rooslcrkapjc op den fop der lamp. Diï rooster
doel diens! als anode der diode ; de andere elcctrodcn (anode, scherm,
enz.) worden samen aan de kathode vaslgcmaakl en vormen zoo een
afscherming voor het rooster.

§3. — Voïïnieters met reosrer-dcreeïie
Mei principe van dil type voitmclcr stemt volledig overeen met den
klassieken rooslcrdefcctor (fig. 25).
Zooals dezen Inalsten kan men hem beschouwen als een diodc-dclcctör,
gevolgd door een Iriode-verst erker.
Door een wisselspanning aan le voeren op de klemmen E, ioopen de
positieve halve golven door den roosterkriug on veroorzaken in den roosterIckweerstand een spanningsval, die hef rooster negatief Smaakt. De anodc-
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Fig. 25. — Voltrneter met rooster-detectie

:•

■•V

'
#* • ’ v

m®

stroom der lamp, gemeten door miliiampercmeter M, vermindert dus naar
gelang de spanning E groot er wordt.
De roostcrlekweerstand vormt een belasting op den meelkring. Doch
men kan hem boog nemen, bv. 5 of 10 Mq,
Een voordeel van dit type voltmctcr is gelegen in het feit dat de
anodeslroom vermindert als dc wissclspannng verhoogt : hierdoor loopt
de. miliiampercmeter immers geen gevaar, indien een overdreven wissel
spanning op E aangebracht wordt. Bovendien is deze schakeling interes
sant omdat dc gevoeligheid zeer groot is.
Als nader dient aangemerkt te worden dat door liet gebruik van het
stel Cl-R de ijking niet onafhankelijk is van dc frequentie. Dit nadeel is
trouwens van ondergeschikt belang want liet is betrekkelijk gemakkelijk
de capacitieve weerstand van Cl onbeduidend tc maken ten. opzichte van
R, daar deze een zeer hoogen weerstand heeft. Bovendien is dc schaal
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der meetbare spanningen zeer beperkt en strekt zich uil iusschcn O en de
spanning, die overeenstemt met het wegvallen van den anodesIroom, dus
maximum een tiental volt.

§4. — Voltmefers met anode-detectie
Een lamp als anodcdeleclor geschakeld is aangewezen als lampvoltinctcr. Het is immers bekend dat een dergelijken detector, in tegenstelling
met een diode of een roostcrdctcclor, den kring, waarop hij geschakeld is,
niet belast. Hiermede kan dus een vollmcler gemaakt worden zonder eigen
verbruik.
De eenvoudigste vollmcler met nnodcdclcctic wordt door het schema
van fig. 26 weergegeven. Het rooster van de voltmeterlamp wordt door de
C-ballerij op een negatieve spanning gebracht, zoodal dc anodestroom
juist afgesneden wordt (werking in « cul-off», zooals de Amerikanen dat
noemen). Indicu men een wisselspanning E aanbrengl, dan worden enkel
de positieve halve golven versterkt en deze doen een anodestroom ontstaan,
die des te grooter zal zijn, naarmate de wisselspanning hooger is.

.1

+

O

ff

G

!

-i

3L

f i l±.

2S

't

Fig. 26. — Voltmeter met anode-detectie

.

De schaal der meetbare spanningen met de schakeling van fig. 26 is
zeer beperkt. Dc maximumgrens is immers de spanning wnarvau dc topwaarde gelijk is aan dc negatieve roostervoorspanning, dus slechts enkele
volt.
Hintten deze grenzen verbruikt dc volimeter geen stroom, vermits hel
rooster steeds in het negatieve deel der karakteristiek werkt. Bijgevolg
wordt ook geen enkele belasting in den Ie inelen kring gebracht, wat een
groot voordeel is. Daarbij blijft dc ijking onafhankelijk van de frequentie.
De uitslag van den milliampcrcmclcr M staat in verhouding tot het
vierkant der wisselspanning wanneer deze klein is (quadraal-detectie) en
js betrekkelijk evenredig met déze spanning, wanneer deze voldoende groot
is (lineaire detectie). De schaalvcrdecling van het inslrnment zal dus
»amengcdrongcn zijn aan de zijde der kleine waarden.
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De werkwijze die we aangegeven hebben is echter slechts theoretisch.
In de practijk brengt men de roostervoorspanning niet hcelemanl tol
< cut-off » ; men laat. nog een zwakken anodestroom bestaan. Dit gebeur!
om de volgende reden :
Beschouwen wc de kromme der karakteristiek anodestroom/rooslcrspanning van om het even welke lamp, bv. een triodc.
Indien men de karakteristiek in haar geheel beschouwt (fig. 27A)
dan schijnt de onderste kromming tamelijk scherp. Indien men het over
eenkomstige deel van deze onderste kromming op groole schaal icekcnt
verkrijgt men een kromme in den aard van die van fig. 27B.
De anodestroom verdwijnt dus slechts geleidelijk ; indien we ons
plaatsen op het punt A, waar de anodestroom hcclcmaal verdwenen is en
we brengen op het rooster een spanning waarvan de amplitude gelijk is
aan A-b dan komt het werkpunt in B en de anodestroom wordt zeer zwak.
m.a.w., de steilheid van hel deel A-B der karakteristiek is uiterst gering.
Wanneer de normale steilheid der lamp bv. 1 ma/V bedraagt, dan zal de
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Fig. 27. — Detectie van kleine amplituden.

■;

r'

Sfe*

Ek >

s

5%5.'V-

.

z

!

steilheid van bel gedeelte A-B slechts 0,01 mA/V. Een spanningsverschil
op het rooster van* 0,1 V zal dus slechts een verschil van 1 n.A in den
anodestroom teweeg brengen.
Indien wc echter B als vertrekpunt nemen, wal overeenstemt met
een zekeren anodestroom, al is deze nog zeer zwak, dan zal de steilheid
natuurlijk nog steeds zwakker zijn dan in hel rechte deel der karakteristiek,
maar ze zal toch een bruikbare waarde bereiken.
Dit alles kan den schijn verwekken dal het nog beter zou zijn C als
vertrek punt te nemen, omdat daar het rechte deel begint en waar de
steilheid dus nog veel grooter is.
/
Maar dan zouden wc voor een ander nadeel komen staan, dat ons
in de absolute onmogelijkheid zou stellen zwakke spanuingen te meten.
Veronderstellen we dat we op het punt C staan, dat overeenstemt mol
een roosterspanning « v 2> en een plaatstrcom « i ». Brengen we nu op hel
rooster een wisselspanning met kleine amplitude «c». Dan zullen de twee
halve golven door de lamp versterkt worden (fig. 27B). De versterking
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zaï wel ongclijk zijn voor de twee hclflen (dil is de zeer gekende theorie
oïer anodc-deteclie), maar de verandering van den anodestroom zon nog
slechts overeenstemmen met het verschil tusschen de positieve en negatieve
ninpliludcn in den anodekring. Indien de amplitude «c» klein is, dan zal
dit verschil eveneens klein zijn, want de steilheid der karakteristiek ver
andert betrekkelijk weinig rond punt C en de verandering van den anode
stroom zal onbeduidend zijn.
Hel is dus veel heler zich op een punt te plaatsen, dat zoo::!s B
dichter hij de algeheelc verdwijning van den anodestroom staat hij hel
einde der kromme.
Uil hei feil dal hel ónmogelijk is zich op het punt te plaatsen, waarop
de anodestroom volledig verdwijnt, vloeit voort dat, zelfs bij betrekkelijk
belangrijke wisselspanningen, een deeltje van dc negatieve halve goif den
anodekring zal bereiken. Bij ..wissclslroommctingen zal dc anodestroom dus
niet juist overeenstemmen mol de wisselspanningen maar met een lichljes
lagere spanning.
Bij gclijkstrooinmetingen doet er zich geen enkel van deze verschijn
selen voor ; de anodestroom stemt steeds nauwkeurig overeen niet de op
hel rooster aangelegde spanning, weik ook het vertrekpunt weze.
Dc schakeling van fig. 26 wordt in de practijk niet gebruikt. Buiten
het feit dat er slechts kleine spanningen mee kunnen gemeten worden, is
hierbij een bron voor de negatieve roostervoorspanning noodig, die eene
absoluut vaste waarde heeft, zooals een batterij ; dil is natuurlijk een
ernstig practiscli nadeel.
.Bij vollmetcrs met anode-delectie wordt de roostervoorspanning voor
de voilmclerlamp meestal ontleend aan dc anodespanningsbron. Het zijn
«Ie vollmetcrs met automatische of half-automatische roostervoorspanning,
waarvan we nu dc werking zullen onderzoeken.

§ 5. — Voltmeters met automatische
roostervoorspanning of « refïex »

\

Dc lampvoltmcter, die in de Vcreenigde Staten gewoonlijk onder den
naam « reflex » aangeduid wordt, is een volïmctcr met zuiver automatische
roostervoorspanning.
Dc schakeling, waarvan fig. 28 het schema geeft, stemt volledig
overeen met deze van den «anodc-krachtdetector » (power dctcclor), die
voor het opkomen der diodc-dctectors veel gebruikt werd. Weerstand R
heeft een voldoende waarde om den anodestroom zeer zwak te houden.
Wanneer men op E een wisselspanning aanvoert, worden de positieve halve
golven versterkt en de anodestroom verhoogt, waarbij dc roostervoorspan
ning tengevolge van den slroom, die door R vloeit, eveneens verhoogt
(vandaar dc naam « reflex»). Door dit feit is de schaal van het instrument
breeder opengespreid dan bij hel vorige type en kan zelfs zeer groot
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worden door dc waarde van R te vergroot cn en de spanning op de anode
der voltmctcrlamp te verhoogen.
De gevoeligheid is natuurlijk des te groolcr naarmate de waarde van
R kleiner is, zoodal men, indien men verschillende schalen vóórziet door
verschillende waarden van R te gebruiken, de gevoeligheid automatisch
kan aanpassen aan de gebruikte schaal.

Figi 28. — Voltmeter «reflex».
Een ander voordeel : dc voltmeter verbruikt geen stroom, daar het
rooster steeds in het negatieve deel der karakteristiek werkt en dus wordt
de te meten kring niet belast. Daarbij zal dc ijking, voor zooverre Cl een
gepaste waarde heeft, onafhankelijk zijn van dc frequentie.
Het grootste nadcci van het schema ligt in liet feil dal Je anodcstroom stijgt wanneer dc spanning op E groolcr wordt ; daardoor ontslaat
cr gevaar voor beschadiging van den milliamperemeter M bij toepassing
van een te hoogc spanning op E.
Bovendien vereischt het melen vun zwakke spanningen het gebruik
van een zeer gevoelig meetinstrument.
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§6. — Voltmeters met half-aut-omaiische voostervoorspatsning
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Bij dit type voltmeter, dat tamelijk vaak gebruikt wordt, niet voor
gewone metingen, maar voor bijzondere toepassingen cn waarvan Hg. 29
hel schema weergeeft, wordt de. negatieve roostervoorspanning verkregen
door den spanningsvai in weerstand Rl, die veroorzaakt wordt, ccncrzijds
door den anodestroom, die door de lamp vloeit en anderzijds door den
vasten stroom, die door den spanningsdecler, gevormd door Rl en R2,
vloeit en die over de aitodestroombron geschakeld is.
Indién Rl een hoogc waarde heeft (cn R2 bijgevolg eveneens), dan
is dc voorspanning, die veroorzaakt wordt door den stroom, die door de
lamp vloeit van overwegend belang cn dan gelijkt dc werking zeer fél op
deze van een «reflex »voltmctcr.
•
...............
~‘4 ''integendeel Rl een geringe waarde heeft (waarbij aan R2
Indien
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eveneens een geringe waarde gegeven word. en dus den slroom in den
spa numgsvcrdeelcr tamelijk sterk is) dan verandert de voorspanning
betrekkelijk weinig wanneer de anodestroom verhoogt. In dat geval gelijkt
de werking meer op deze van den voitmeter mei vaste voorspanning, die
we hooger leerden kennen.

Fig. 29. — Voitmeter met half-aulomatische voorspanning
Een aangepaste keuze der waarden schept de mogelijkheid alle Itierfusschen liggende werkwijzen te verkrijgen, waardoor men de gevoeligheid
en de schaal der meetbare spanningen kan aonpassen volgens de. vereischtezi van een of andere bijzondere toepassing.

§ 7. — Veermeters met compensatfespanning

i

Dit type voitmeter is in dc Verecnigdc Staten algemeen bekend onder
de benaming «slide-bnek ». Het prmciepschema wordt in fig. 30 aange
geven.
v
"
De lamp wordt eenvoudig als versterker geschakeld met een inrichting,
die toelaat de negatieve roosterveorspanning te doen veranderen en deze
spumiing te meten. Dc meting gebeurt volgens een methode, die gelijkt
op een dubbele weging.
Met de ingatigsklcmmcn kortgesloten regelt men dc voorspanning op
een waarde « v », die op den voitmeter V afgelezen .wordt, dcrwijzc.dat de
anodestroom, die op den milfïampercmelcr M afgelezeil wordt, een zeer
kleine waarde « i ï> heeft. Brengt men nu een wisselspanning op de klem
men' E dan stijg' dc anodestroom, die op M afgclezen wordt. Dan ver
meerdert men dc rooslervoorspanning totdat de anodestroom lerugvall
tol op de vorige waarde c i ». Voitmeter V wijst dan een nieuwe waarde der
negatieve rooslervoorspanning aan, namelijk <r. v’ ». Het verschil in absolute
waarde v’-v der voorspanniugen is gelijk aan de topwaarde der op E
inwerkende wisselspanning.
..
Zooals men ziel beslaat de meting er dus in een zekere wisselspanning
te compcnscercn door een gemeten gelijkspanning. Milliampcremetcr UI
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dient slechts las indicator om den anodestroom terug op een bepaalde
waarde in te stellen, namelijk « i», wal vaak het «vnlschc niiipuut »
* genoemd wordt.
Dit type voltmcter biedt tamelijk veel voordcclcn :
Vooreerst moet hij niet geijkt worden, daar de topwaarden der wissel
spanningen rechtstreeks op voltmcter V gelezen worden. Hel feil dat hij
de topspanning aangeeft is trouwens een voordeel in het geval men metin
gen te verrichten heeft van niet-sinusvormige spanningen, wal nogal veel
voorkomt.
■

De schaal is onbeperkt, daar ze slechts afhankelijk is van de ter
beschikking slaande compensatiespanning.
Er is geen stroomverbruik daar het rooster steeds negatief blijft en
de juistheid der meting is niet afhankelijk van de anodespanning, voor
zooverre deze niet verandert tusschen de twee metingen van « v cn « v’».
De meting is ook onafhankelijk van de Jamp zelf, zoodat sleet of vervan-

Fig. 30. — Voltmeter met compensatiespanning
ging der lamp geen nadeel meebrengt. Ten slotte is, zooals bjj nel nnocledetcclie type, de meting bijna geheel onafhankelijk van de frequentie.

P:'

Daartegenover kan men de volgende nadoelen aanstippen :
Er moeten twee meetinstrumenten gebruikt worden, waarvan één
voltmeter met verschillende meetbereiken, indien men nauwkeurige meiingen wil uitvocren.
De noodzaak over een compensatiespanning te beschikken, die
minstens even hoog is als de topwaarde der hoogste te meten wissclspanning.
Daar de anodestroom stijgt me! de op E aangevoerde spanning,
i-x. bestaat er gevaar den milliampcrcmetcr te beschadigen, indien men geen
zorg draagt de roostervoorspanning voldoende hoog in tc stellen voor men
de te meten spanning aankoppclt.
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§8. — Bijzondere types
Naast cle voorgaande types, die het meest in voege zijn, geven wc
nog twee types van voltmeters aan, waarvan het gebruik trouwens meestal
beperkt is tot laboratoria.
Voltmeter van Moullin
Deze voltmeter, die al zeer oud is, wordt in laboratoria nog gebruikt
voor hel melen van zeer geringe wisselspanningen (fig. 31).
De lamp is een direct verhitte triode. Hel meetinstrument M moet
zeer gevoelig zijn : bij voorkeur een micronmpercmetcr. Door instelling
van den regelbaren weerstand R kan men de naald van M op nul brengen.
R werkt inderdaad zoowel op de plaatspanning als op den glocistroom.
Een wisselspanning, die op E aangevoerd wordt komt lot uiting door een
verhooging van den stroom door M.
Voordcclcn : zeer eenvoudige schakeling en naalduitslag, die recht
streeks evenredig is met spanning E, zoo lang deze tenminste niet zeer
klein is.
Nadoelen : noodzakelijkheid een zeer gevoelig meetinstrument te
gebruiken en een zeer beperkt meetbereik van maximum 1 of 2 V.

•

Fig. 31. — Voltmeter van Moullin

Fig. 32. — Geïnverteerae voltmeter

/
Geïnverteerde voltmeter
Fig. 32 geeft het principcschema van dit type van voltmeter
gekenmerkt wordt door het feit, dat de ingangskring niet aan het rooster,
maar aan de anode van de lamp geschakeld wordt ; vandaar haalt hij ook
zijn naam.
Dc karakteristieken van dit type benaderen zeer fel deze van den
voltmeter van Moullin ; hij vertoont dezelfde voordeelen en nadcelen en
wordt trouwens zeer weinig gebruikt.
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§ 9. — Algemeene bemerkingen betreffende lampvoltmefers
1° Nut van den ontkoppelcomlensator op de anode
Men zal opgemerkt hebben dal in alle principcschcmas der lampvollmclers, met een triodc (fig. 25, 26, 28, 29, 30 cn 31), de anode der
triode over .een condensator C2 mei de kathode verbonden is. De/.c con
densator is noodzakclijk. Zijn doel ligt hierin : vooreerst shnnlcert hij
het meetinstrument en verwijdert zoo de meestal hoogc eigen impedantie
van dit instrument uit den kring ; vervolgens brengt hij de anode op een
wisselstroompolcnliaal, dat nul is tegenover de kalhode, waardoor de
ingangscapacitcil der lamp (1) verminderd wordt ; dit is een bijzonder
heid die veel belang heeft, zooals wc verder zullen zien.
2" Meting van gelijkspanningen
De lampvollmcler is even goed geschikt voor het melen van gelijk
spanningen als van wisselspanningen. Zijn gebruik is aangewezen wanneer
men metingen wil uitvoeren zonder, of met onbeduidend stroomverbruik.

Fig.^33. — Uitschakeling
van een gelijkspanning
i
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Fig. 34. — Compensatie
van den ruststroom

De types « anodcdctcctic » en s. compcnsaticspanning > kunnen recht
streeks gebruikt worden voor metingen van gelijkspanningen ; liet volstaat
de « -j- » van de te meten spanning aan het rooster van de voltmelcrlamp
te verbinden.
Bij hel type « roosterdetectie» moet in tegendeel de «—» van dc
gelijkspanning niet het rooster der lamp verbonden worden.
3" Meting van dc met een gelijkstroom samengestelde wisselspanning
Hier volstaat het gebruik te maken van condensator C3, die den
gelijkstroom verspert. Daar in dit geval de roosterkring onderbroken
wordt, zal men een roosterlekwccrstand R3 moeten voorzien.
(1) Men weet dat de effectieve roostér-anode capaciteit van een lamp, die
.als een versterker werkt, gelijk is aan de statische rooster-anode capa
citeit vermenigvuldigd met de werkelijke versterking van de lamp (Millereffect). Condensator C2, door de anode met de kathode kort te sluiten (bij
wisselstroom), heft'deze versterking op.
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Fig. 33 geeft een voorbeeld van zulke schakeling locgcpasl op een
vohmeter niet plaatdetcctic of met compensaticspanning. Condensator 03
moet een voldoende capaciteit hebben om geen uoemenswaardigen weer
stand te hebben voor de te melen frequentie. De waarde van R3 moet zeer
hoog zijn (verscheidene ÏVIq) teneinde den te meten kring zoo weinig
mogclrjk te belasten.
In hel geval van een vohmeter mei rooslerdctcclic volstaat het den
rooslcrwecrsland R van fig. 25 tusschcn het rooster en de kathode te
schakelen in plaats van hem als shunt te gebruiken over Cl.
Hel meten van een wisselspanning, waarbij een gelijkspanning moet
uitgcschakcld worden, is een in de praclijk tamelijk veel voorkomend geval.
We vermelden slechts twee voorbeelden : hel melen van de bromspanning
aan den uitgang van een voedingsfiltcr en het gebruik van een kracbtpciimelcr (oulpiitmeier) bij hel trimmen van een ontvanger. In hel eerste
geval moet men de gelijkgerichte spanning uitschakelen on in hel tweede
moet men de anodespanning der cindlamp verwijderen uil de Ie meten
wisselspanning.
•l" Het melen van zwakke spanningen
Bij alle lampvollmclcrs, die wc onderzocht hebben, komt de ineling
van een zwakke wisselspanning — bij die typen, waarmede men zulke
metingen kan verrichten — tol uiting door oen zeer kleine verandering
van den anodcstrooni. In de meest gunstige omstandigheden immers ver
wekt een spanningsverandering van 0,1 V op de ingangsklcninicn van
den vohmeter slechts een verandering van den anodcstrooni van slechts
enkele jXA.
Hel nauwkeurig aHezen van zoo kleine veranderingen — hetzij deze
verandering de meting zelf weze, zooals bij liet type met rooster — of met
anodedctectic, hetzij hel slechts de aanduiding van evenwicht weze, zooals
bij bel type met cvemvichtsspanning — vercischt het gebruik in den
anodekring van een' zeer gcvocligen microampcrcmeter (bv. 0-100 jXA).
Zulke instrumenten van goede hoedanigheid zijn zeer duur en betrekkelijk
broos. Bovendien is gedurende de rusttijd de stroom in den anodekring
bij het type met roosterdcteclie veel hoogcr dan hun mcclbercik en beslaat
bij andere typen een groot deel van dit nicetbereik. Het is dus noodig een
inrichting te voorzien om dezen constanten anodcstrooni te compenscercn.
Fig. 34 geeft een klassieke schakclwijze om den ruststroom te compcnsccrcn.
De spanning op de klemmen van weerstand Rl, die deel uitmaakl
van bv. een algemeenen spanningsdcclcr tusschcn de klemmen -J- en —HS,
wordt door weerstand R2 naar niilliainpcrcnieter M gevoerd en doel hier
een stroom ontslaan, die in tegengestelde richting loopt van den anodestroom.
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Hel is noodig dal weerstand van R2 hoog is in verhouding met deu
eigen weerstand van M en dat ÏU daarentegen niet hoog is in verhouding
lot de weerstand van M, teneinde te vermijden, dat H2 een noemenswaardigen shunt weerstand zou gaan vormen over R1 en M in serie, wat de
gevoeligheid van den milliampercmcter zou verminderen. Weerstand i»2
wordt regelbaar genomen (potentiomeler als regelbaren weerstand gescha
keld) wat tcclaat, voor elke meting, dc naald van den millianiperemctcr
juist op het nulpunt der schaal in te stellen.
5" Versterking
Het is heel natuurlijk dal men er aan denkt ecu versterker te gebrui
ken om de gevoeligheid van een lampvoltmeter te verhoogen.
Het vraagstuk van een versterker voor lampvollnieter is cellier niet
gemakkelijk op te lossen.
Hel is ónmogelijk een versterker te gebruiken i'óór den lampvoltmeter cn dc te meten wisselspanningen te versterken. Hiervoor zou hei
inderdaad vcreischt zijn dat dc verslcrkingsfaktor van deze versterker
absoluut constant zou wezen voor alle frequenties, die eventueel mei den
voltmclcr zouden moeten gemeten worden. Zoohaast het over iiooge
frequenties gaat is dit onuitvoerbaar (1).
Dc ccnige oplossing, dlc te vinden is, beslaat er dus in den anodestroom van de vollmcterlamp te versterken met een gelijkstroom-verslcrker.
Zoo is bv. lamp « A » van den diodc-vollnicter zonder verbruik van fig. 24
niets anders dan een versterker voor gelijkstroom. Verder in dit werk
zullen we nog een ander voorbeeld ontmoeten.
Dc verwezenlijking van een versterker voor gelijkstroom stuit op wel
bekende moeilijkheden : gebrek aün stabiliteit en neiging tol gencrecrcn.
Al is het gebruik van een versterker van dien aard met Iiooge versterking
en verscheidene trappen veel te lastig en te ingewikkeld voor een praclisch
bruikbaar instrument, toch blijft het steeds mogelijk in uitstekende
omstandigheden wat betreft stabiliteit een cvrslerker mei een trap le
gebruiken, indien inen tenminste de noodigc voorzorgen treft.' Op deze
wijze kan men een zeer hoogc gevoeligheid verkrijgen zonder dal liet
noodig is een zeer gevoelig cn bijgevolg zeer broos instrument le benut
tigen.

f
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(1) Enkele voltmeters die destijds door een bepaalde firma gebouwd werden
beschikten over een versterkertrap vóór de voltmeterlamp (het ging toen
om het meten van frequenties onder de 100 kHz. Men noemde ze terecht
voltmeters versterkers. Sindsdien spreken sommige schrijvers steeds over
«lampvoltmeter versterker» oi zelfs over versterkervoltmeter:;' wannee er
spake is over gewone lampvcltmeters, zelfs zonder versterking; dit is
totaal verkeerd, want een lampvoltmeter versterkt niets; het is een detec
tor en'niets meer.

&—

6' Gebruik op zeer hooge frequenties.
Een goede lampvollmetcr brengt in den kring, waarop gemeten moet
worden, geen enkele bijkomende wccrslandsbelasting, of ten minste slechts
een belasting, die zoo klein is, dat ze verwaarloosd kan worderi.
Maar elke Inmpvoltmcter vertoont een ingangscapaciteit, die samen
gesteld is uit de ingangscapaciteit der lamp en door de capaciteiten der
verbindingen, schakelaars en andere onderdeden, die in den ingangskring
geplaatst zijn.
Deze ingangscapaciteit is steeds zeer gering, ongeveer enkele pu)F.
Bij wisselstroom vormt dit echter toch een bijkomende belasting op den
te meten kring ; deze belasting is zonder veel belang bij lage frequenties,
maar ze kan bij zeer hooge frequenties belangrijk worden.
Indien de voltmcter bestemd is IS.F.-spanningcn te meten, -is het
noodzakdijk alle mogelijke voorzorgen, te nemen om deze capaciteit tot
op het uiterste minimum Ie beperken.
Vooreerst kiest men een lamp met kleine ingangscapaciteit en waar
van de rooslcrkScm op de top der lamp is aangebracht, wat toclaat bij
H.F.-metingen de verbinding rechtstreeks aan de roosterkap te doen ; dit
beperkt de storende capaciteit tol op een minimum.
Bij zeer hooge frequenties zijn de verbindingen zelf, die den te meten
kring met den voltmcter verbinden van groot belang. Ifun capaciteit en
hun zelfinduclic spelen een steeds grooter wordende rol naarmate de
frequentie verhoogt. Deze verbindingen moeten dus zoo kort mogelijk
gehouden worden.
Een werkwijze, om deze verbindingen zoo kort mogclijk te houden,
bestaal hierin : men plaatst de voltmelcrlamp aan hel uiteinde van een
snoer waardoor alle voedingsdraden loopen. Indien de condensatoren Cl
en C2 van de schema’s der fig. 25, 26, 28, 29 en 30 op de lamp zelf aangebraehi zijn (wal zeer eenvoudig is, want bij de frequenties, waarover
hier sprake is, zijn zeer kleine waarden van Cl en C2 voldoende om den
wisselstroom doeltreffend kort te sluiten), dan loopt door hei sneer
slechts de gelijkstroom en dan is de lengte van dit snoer zonder invloed
op de meting.
Voor het gebruik bij lagere frequenties worden twee andere conden
satoren Cl en C2 met gepaste waarde aan het andere einde van het snoer
aangebrac.hl, daar in dat geval langere verbindingen geen nadeel mee
brengen.
Het is klaar dat men bij deze methode alle voordeel heeft bij een zoo
klein mogclijkc voltmelcrlamp. De «eikel klampen («acorn j>), of, zoo
men steviger en minder dure lampen verkiest, lampen der Amcrikaansche
met aa Is er ie zijn hier dus aangewezen.
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7“ Waarde der ijking
Bij alle lampvoltmcters, behalve bij het type me! cvenwiclitsspaiining,
hangt de meting niet alleen af van de aan den ingang hccrschcndc wissel
spanning, maar ook van de gelijkspanning op de anode der voitmeterlanip ; wil men dus vertrouwen hebben in de ijking, dan moet men er dus
voor zorgen over een constante anodespanning te beschikken (1).
Om dit te bereiken kan men gebruik maken van een der klassieke
schakelingen : regelaar met ijzer-waterstofweerstam», met verzadigbare
ijzerkern, met gaslamp of met luchtledige lamp.
Een andere methode bestaat er in in tegenstelling met de vollmclcrlamp een andere lamp met absoluut overeenstemmende karakteristieken
te plaatsen, waarop geen enkele wisselspanning wordt aangebracht. lïet
meetinstrument duidt dan hel verschil aan tusschcu de anodcslroomcn
der twee lampen, waarbij dan de slroomverandering, voortvloeiend uil de
veranderingen der anodespanning, zonder invloed zijn.
Een andere oorzaak van instabiliteit, der ijking ligt iu de verandering
dor karakteristieken door slijtage — en eveneens door de vervanging —
der- vollmelerlamp. Vooral voltmclers, waar de lamp op een betrekkelijk
kritiek punt der karakteristiek werkt (voltmclers met rooslcrdelectie en
voltmcters met anouc-dctectie met vaste of bijna vaste roosïervoors.panning)
zijn hier fel onderhevig aan. Dc reflex-volt meters lijden er minder onder
en de voltmclers met compensatiespauning worden cr hcelomaal niet door
aangetast.
In voorkomend geval zal hel dus voorzichtig zijn tamelijk dikwijls dc
ijking na te zien, minstens cens, beter nog, tweemaal per jaar.

N

f»u Kathodeslraal-oscillogruuf als voltmeter
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Men leest herhaaldelijk da! dc kathodcstraal-oscillograaf de' beste
voltmeter is. Deze meening, die vermoedelijk te wijten is aan een overmaat
van begeestering, is verre van waar. De kathodeslraai-oscillograaf is op
geen enkele wijze een voltmeter, m.a.w. een apparaat dal bestemd is om
spanningen te melen. Hij laat hoogstens toe een verandering van spanning
t\asl te stellen.
'
De verplaatsing van de lichtvlek op hel scherm der kathodcstraalbuis
staat inderdaad niet alleen in verhouding tol de spanning op dc defleciicplaten, maar ook lot de spanning op de eerste en dc tweede anode.
Bovendien is dc gevoeligheid van een alleen gebruikte kathodesiraalbuis zeer gering en vereischt ze een spanning van een tiental volt minstens
om een ccnigsizns nauwkeurige meting der dcflcclic toe te laten. Het
gebruik van den versterker, waarmee oscillogrnnfloestellon meestal zijn
uitgerust, verhoogt wel dc gevoeligheid maar belet hoogfrcqiicnlmetingcn
daar de versterking dezer versterkers zelden lineair is hoven 50 kïïz.
(1) De invloed der. veranderingen van den anodestroom is minder belangrijk
bij de «rrellex» voltmeters, daar de hooge kaihodeweerstand vervorming
veroorzaakt bij gelijkslroommetingen.
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Hel zou flus dichter hij de werkelijkheid blijven wanneer men ver
klaar! dal de kathodestraal-oscillogranf de slechtste en duurste lampvoltmeter is. Hel toepassingsveld van een kathodcstraal-oscillograaf is
trouwens al uilgebreid genoeg zonder dat het daarbij noodig is hem boven
dien nog een rol te doen vervullen waarvoor hij niet geschikt is.

§ 10. — De bouw van !a«ipvo!ï-meters

I
I

Uil de lezing dyr voorgaande paragrafen zon men hel overhaaste
besluit kunnen trekken, vla! hel voor hei verwezenlijken van een lampvoltmclcr volstaat een om hel even welken detector te houwen en hem te
ijken.
Hel is dus noodig den lezer op de hoede te stellen voor den schijn
baren eenvoud van het vraagstuk. Om van een lampvollmctcr de diensten
te vergen, die men in het algemeen gebruik ervan mag verwachten, moet
hij noodzakelijkerwijze aan een aantal voorwaarden beantwoorden, zoowel
op technisch als op praclisch gebied.
1" Hij moet in sla.il zijn in een breed bereik spanningen te melen, bv.
van enkele tienden van een volt tol een honderdtal volt.
2" Hij moet nauwkeurig zijn en deze nauwkeurigheid moet van blijvenden aard zijn. De ijking moet dus zoo stabiel mogelijk zijn.
3" Hel gebruik moei eenvoudig en snel zijn. De metingen moeten dus
met een minimum eenvoudige handelingen uil te voeren zijn.
4" Hij moet stevig zijn en in hel bijzonder moet hij in slaat zijn te
weerstaan, binnen redelijke grenzen, aan verkeerde behandelingen, waar
aan hij onvermijdelijk zal bloot gesteld zijn.
5" Tenslotte moet de kostprijs redelijk zijn. Deze beschouwing van
mnlcricclcn aard is van groot belang want ze moe! een grooter aantal
gebruikers in staat stellen over een toestel van beste hoedanigheid te
beschikken.
Geen enkele der eenvoudige schakelingen, die wc in «lit hoofdstuk iu
«ogenschouw genomen hebben, voldoet hcclcmaal aan dit programma.
Ten behoeve van onze lezers hebben wc dus twcex lampvoltmeters
bestudeerd.
i.
v
Het eerste toestel is een c Service ^instrument, dal aan alle cischcn van'
den technicus voldoet. Al is het zeer eenvoudig on gcinakkelijk te ver
wezenlijken, toch is de gevoeligheid, de nauwkeurigheid en de stabiliteit
meer dan voldoende. ISuitcndicn is hel zeer stevig cn de kostprijs is
opmerkelijk laag.
Het tweede toestel is een werkelijk laboratoriuminstrument, dal de
meest nauwkeurige metingen kan verrichten. Niettegenstaande, de zeer
hoogc gevoeligheid is de stabiliteit der ijking uitstekend en het gebfuik is
eenvoudig en snel. Hel schema is natuurlijk ingewikkelder dan het voor
gaande, maar toch bieden de houw en dc volledige afrcgeling geen de
minste moeilijkheid voor een technicus of zelfs niet voor een amateur mei
ervaring.
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HOOFDSTUK IV
LAMPVOLTMETER MV.3
§ 1. — Uitvoering
De lampvoltmeler MV.3 is ccn zeer eenvoudig toestel, dat speciaal
bestudeerd werd om een gemnkkelijke verwezenlijking tegen lagen kost
prijs toe te laten.
Toch zijn de technische karakteristieken uitstekend :
1° liet meetbereik gaat van enkele tienden van een volt lol meer dan

200 V ;
2" er is geen stroomverbruik :
3° zijn nauwkeurigheid is voldoende, ongeveer 5>9o ;
4° de behandeling is uiterst eenvoudig en verkeerde behandeling kan
in geen geval schade veroorzaken ;
5° het aantal benoodigde ondcrdeèlcn is zeer gering en er is geen
meetinstrument noodig.
Met voltmetcr MV.3 kan men alle metingen der radiopraclijk uilvocren waarbij het gebruik van ccn lampvoltmeter noodzakelijk is.
Het is dus op zijn plaats in de werkplaats of hel laboratorium van
den technicus.

,
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§ 2. — Principe

‘
Voltmetcr MV.3 is van hel « reflex s>typc, dal in het vorige hoofdstuk
bestudeerd werd.
In plaats van de anodestroom te melen met een milliamperemeler
zooals in de klassieke rcflcxvollmeter, wordt er in de MV.3 gebruik
gemaakt van een kathodestraal-afslemindicator om den spanningsvol te
meten die door den stroom in de kalhodeivecrstand verwekt wordt.
Figuur 35, dat het princicpschcma van hel toestel geeft, licht de
werking toe.
De anodeslroom der voltmctcrlamp VI vloeit natuurlijk door kathodeweerstand Rl. Over dezen weerstand ontslaat dus een spunningsverlics dal
des te grootcr is naarmate dc anodeslroom hooger is. liet uiteinde * A »
van weerstand Rl, die met dc kalhode van VI verbonden is, wordt, wan
neer de anodeslroom stijgt, meer cn meer positief ten opzichte van bet
andere uiteinde «B».
Beschouwen we nu een « katoog », bv. een 6E5. Men weet dat deze
lamp gevoelig is voor de veranderingen der spanning, op hei rooster.
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Wanneer hel rooster ten opzichte van de kathode op een spanning nul
slaat, dan verkrijgt hel schaduwdeel op hel fluorescccrcnde scherm zijn
maximum breedte, ongeveer 90° (fig. 36A). Wanneer het rooster steeds
meer en meer negatief wordt ten opzichte der kathode dan wordt hel
schaduwdeel steeds smaller totdat de schaduw heclcmaal verdwijnt wanneer
het rooster voldoende negatief is.
De kalhodcstraallamp Iaat dus toe een spanning te schatten. Maar

Fig. 35. — Principe van den voltmeter MV.3
deze schatting blijft heel onnauwkeurig, want het is ónmogelijk met eenige
nauwkeurigheid den schaduwhoek te melen of zelfs maar te schatten.
Er bestaal nochtans een punt waar een zeer kleine verandering der
spanning, die overeenstemt met een zeer kleine verandering van hel
schaduwdeel, zeer nauwkeurig kan opgemerkt worden. Dit is het geval

\
Fig. 36. — Schaduwvlekken var. een kathodestraalindicator
wanneer het schaduwdeel op het punt is volledig te verdwijnen en er nog
slechts een fijne donkere lijn overblijft tusschen twee lichtende vlakken, ,
die eïkaar bijna raken (fig. 36B). De minste verandering van deze lijn is
zeer zichtbaar.
■
Bij voltmeter MV.3 wordt de afstemindicator V2 slechts gebruikt als
indicator, waarbij deze lamp steeds werkt op dit kritische punt.
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Veronderstellen we eerst, dal de ingangsklcmmen E1-E2 kortgesloten
zijn. De anodeslroom, die door Rï'vloeit doel lusschcn A en B een zeker
spanningsverschil ontstaan, zoodanig dal A bv. op -j-4 V is ten opzichte
van B, dat aan —H.S. verbonden is.
We verbinden hel roosler van afslemindicntpr V2 mei punt A en
draaien hel schuifconlact van polcntiometer R1 hcelcmaal naar A. Indien
de kathode van V2 eenvoudig met de —HS verbonden was, zou liet roosler
op -f-4 V ten opzichte van de kathode slaan. Nu sleml eclilcr hel werkpunt
van V2, waarop hel schadtnvdccl het minimum is, overeen mei een rooslorspanning van bv. — 8 V t.o.v. de kathode. Wc moeien dus de kathode
positief maken t.o.v. — HS. Indien de kathode op -1- 12 V is t.o.v. — IIS,
dan zal het rooster, da! reeds op -4- 4 V slaat, een negatieve roostervoorspanning verkrijgen van — 8 V t.o.v. de kathode.
Dit resultaat is op eenvoudige wijze te bekomen door do kathode van
V2 ie verbinden met hel glijcontucl van een potenliomeier, die deel uilma&ks van ecu spanningsdeeler. Hel glijcontact van dezen potenliomeier
R2 wordt zoodanig geregeld dal hel schaduwvlak op hel scherm mui V2
lot een zeer fijne lijn teruggebrachl wordl.
Indien men lusschcn El el E2 een spanning, bv. een wisselspanning
aanbrcngl, dan slijgl de anodeslroom van VI (principe der anodedclcelic).
Het spanningsverschil lusschcn A en B verhoogt eveneens: hel punt A,
dal voor het oogenblik verbonden is met liet roosler van V2, word» positie
ver t.o.v. B, dus t.o.v. de — HS. Hei rooster van V2 wordl dus minder
negatief t.o. der kathode van V2. Iïcl schaduwvlak op hel scherm Van
V2, dat slechts een fijn lijntje was, wordl broeder.
Door nu he! schuifconlact van den potenliomeier lï 1 naar hei punt II
te verplaatsen, krijgt het roosler van V2 een steeds minder wordende posi
tieve spanning. Voor een bepaalden sland van het schuifconlact zal men op
hel roosler opnieuw een spanning vinden van „4- 4 V, t.o. der — IIS. Op
dal oogeblik, zal het schaduwvlak op hel scherm van V2 opnieuw een zeer
fijne lijn zijn.
Men begrijpt zonder moeite dat de stroom door R1 stérker zal zijn
naarmate de spaning, die tusschcn E1-E2 aangebracht wordl belangrijker
is en dat men het schuifconlact van R1 dan veel verder in de richting van
B zal moeten verdraaien om terug tot dn minimumschaduw op het scherm
van V2 te komen.
Indien men op potenliometcrs R1 een schaal aanbrcngl. kan men
bijgevolg hierop een graden verdeeling aanbrengen in verhouding tot de
.tusschen EI cn JS2 aangebraebte spanning en deze zoo meten.

§ 3. — Beschrijving

.
' • /

Fig. 37 geeft hc! werkelijke schema van den voltmclcr ]>IV.3.
Als vollmeterlamp wordt een 6F5 gebruikt, liefsl van liet mctaailype,
daar deze minder ruimte inneemt dan het « glas »type of he type c MG 5>.
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Fig. 40. — Voltmeter MV.3 — Gezien langs boven
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Do 6F5 kan trouwens vervangen worden door een 6Q7 (of een 75)
waarvan de diodc-platcn met de kathode verbonden worden. Men kan
eveneens een 6J7 gebruiken als triode geschakeld, waarvan het schcrntroosïcr en hel remroostcr met de anode verbonden zijn. Het gebruik van
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deze lamp vereischl enkele kleine wijzigingen, de we verder zullen aoti«tippen.
De ingang bestaal uit drie klemipcit die respectievelijk «-J-s, «O»
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en «—2» gemerkt worden. Voor zuivere wisselstroom- of gelijkslroom-metingen wordt de te meten spanning naar de klemmen « -J- » en « —»
gevoerd, waarbij de teekens de te eerbiedigen polariteit aanduiden, wanneer
het om gelijkstroom gaat. De schakelaar 11 wordt dan opengelaten.
Voor ht meten van met wisselspanningen gesuperponeerden gelijk
stroom, die moet geëlimineerd worden, wordt de te melen spanning naar
de klemmen « O » en « —1> (hel teeken « O » duidt aan : Outpulmctcr of
krachtpëilmeler, wal het karakteristieke voorbeeld van zulke metingen is)
gevoerd. Schakelaar II wordt gesloten waardoor de klem « O
met hel
rooster verbonden wordt, via condensator Cl, die dient om hel doorvlocien
van den gelijkstroom te beletten ; tevens wordt hierdoor den rooslcrkring
weer volledig gesloten door weerstand Rl, die een zeer hooge waarde

heeft (5 tffi).
Er dient opgemerkt te worden, dat er met deze werkwijze wel verbruik
is. Nochtans kan dit verbruik ingevolge de hooge waarde van R1 practisch
verwaarloosd worden.
Cl moet een uitstekend geïsoleerde papicrcondcnsalor zijn. Bit punt
is zeer gewichtig : gezien de hooge waarde van Rl, zou de minste fout in
de isolatie van Cl een zekere gelijkspanning op hel rooster der vollmetcrlamp brengen. De aangegeven waarde voor Cl (0,5 ^F) laat zeer juiste
metingen toe, zelfs op zeer lage frequenties. Zonder veel nadeel kan deze
waarde tot 0,25 jjJF verminderd worden.
Klem «—» is met de kathode van de vollmetcrlamp verbonden via
een hooge capaciteit C2 (2 ^F, papier), die gcshunleerd is door een micacondensator C’2 voor de hooge frequenties.
De anode van de voltmctcrlamp is met de kathode verbonden over
condensator C3, waarvan we het nut hebben lecren kennen in Hoofd
stak III.
De kathode weerstand van de vollmetcrlamp is een draadgewikkelde
polentiomclcr PI van 50.000 fi. Dit is omdat het niet mogclijk is een
stabiele ijking te bekomen met een -grafictpotentiomeler.
Bij gebruik van een lineaire potentioracler en een 6F5 of een 6Q7
als vollmetcrlamp zal de schaalverdeeling zeer uitgespreid zijn langs de
zijde der lage spanningen en zeer samengedrongen langs den kant der
hooge spanningen. Dit is geen nadeel, integendeel zelfs, want een lampvoltmcter wordt veel meer gebruikt voor het meten van lage spanningen
dan andere. Men kan trouwens een veel gelijkmatigere schaalverdeeling ^
bekomen met een omgekeerde logarilhmische (of pscudo-logarithmischc)
potentiometer, m.a.w. waar de verandering van den weerstand des te langt zamer wordt naarmate men verder.in de richting van de wijzers van een
uurwerk draait. Met een normalen Iogarilhmischen polentiomclcr zou
men de aansluitingen van den potentiometer moeten omwissclcn en de
schaal omgekeerd verdeelen.
Indien de lamp een als triode geschakelde 6J7 is heeft men met een
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Iineairen polcnliomelcr een bijna regelmatige schaalverdecling, wat zeer
voordeclig, is bij hel melen van middelmatige of hooge spanningen, maar
een nauwkeurige lezing van lage spanningen moeilijkcr maakt.
Hel glijcontact van 1*1 wordt door een beveiligingsweerstand R2 van
1
met hel rooster van het katoog verbonden. Deze weerstand beperkt
den rooslerstroom, die zou kunnen ontslaan in deze lamp bij een verkeerde
behandeling en belet op die wijze dat de lamp onherroepelijk zou bescha
digd worden. Als katoog hebben we een 6E5 gebruikt, een lamp met vaste
steilheid, die gevoeliger is dan de 6G5/6U5 en ten overstaan van hel
« klaverblad
«Ier EM1 en EM4 het voordeel heeft slechts een enkel
schaduwvlak to hebben. Toch kan men ook deze laatste types gebruiken
wanneer men er voor zorgt hij den houw drie der vier schaduwvlakken te
verbergen om elke vergissing uil te sluiten (wanneer het een EM4 betreft
zal men natuurlijk een van de vlakken vrij laten, die overeenstemmen
met de hoogste gevoeligheid).
Beide lampen worden gevoed door een algemcencn spanuingsdcelcr,
die samengesteld is uit de weerstanden R4 (10.000 iQ) en R5 (15.000 £2)
en uit polentiomctcr P2 (2.000 £i, draadgewikkeld). Er is een minimum
dissipatievermogen van 2 W noodig voor R4 en R5. Gewikkelde weer
standen van 5 of 10 W geven een ruime vciligheidsgrens. In hel geval
dal do voltmeterlamp een 6J7-triodc is, is het noodzakclijk, ofwel P2 een
waarde van 3.000 Cl te geven, ofwel ecu weerstand van 1.000
(1/4 W)
te schakelen lusschen P2 en -1- HS.
De voeding wordt verzorgd door den transformator TA, die de vol
gende karakteristieken heelt :
Primaire : naar gclaug de netspanning of universeel ;

i
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Secondaire : 2 X 250 V, 25 mA ;
6,3 V, 0,6 A ;
6,3 V, 0,6 A.
De gelijkrichlcr is een indirect verhitte lamp met klein vermogen
(84, 6x5, EZ2, EZ3). De gelijkgerichte stroom wordt gefilterd door
spoel S (15 H, 40 mA, 500 R) en de twee elcctrolylische condensators
hebben elk een waarde van 8 uF, 450 V.
Met schakelaar 12 kan men het toestel in en uit schakelen. Een sein
lampje is overbodig, daar de kathodes!raallamp deze functie evengoed
vervult.

§4. — Bouw
Wegens de uiterste eenvoud van voltmetcr MV. 3 kan men hem ge
makkelijk inhouwen in een kastje van 24 X 15 X 18 cm.
Het kastje wordt vervaardigd op de door fig. 38 aangeduide wijze,
namelijk in drie dcclen : de romp van het kastje, het deksel en' het voorpaneel. De romp en het deksel worden uil zachte 1 mm. dikke staalplaat
vervaardigd en het voorpaneel uit 2 mm. aluminium.
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Het deksel woz'dl niel vcrluchtingsgalcn doorboord volgens de gege
vens van figuur 39.
Hel voorpaneel en hei deksel moeien gcmakkelijk kunnen vorwijderd
worden : ze worden vaslgcsc'iroefd op de omgebogen boorden der romp
of op kleine hoekstukken die er op bevestigd zijn.
Een inwendige afsluiting, die in een rechten hoek geplooid is ca
waarvan de plaatsing duidelijk tc zien is in fig. 40, scheidt hei vocdingsdeel van hel overige van hel toestel. Deze afsluiting moot gemakkeïijk kunnen weggenomen worden.

Fig. 38. — Kastje en voorpaneel
C
B = lichaam

A — deksel

voorpaneel

.

Het kastje wordt op 4 rübberpootjes gemonteerd.
De voorgestelde bouwwijze, waarin alle onderdeden, hetzij op de
romp van het kastje, hetzij op hel voorpaneel vastgemaakt zijn, zonder
inwendig chassis, beperkt de henoodigde ruimte tot op een minimum. Het
hoeft echter niel gezegd le worden dal deze vorm niet verplichtend is.
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Fig. 39. — Verluchtingsgaten
C = achterkant
B — bovenzicht
(8 gaten van 10 mm)
(6 gaten van 10 mm
op 15 mm afstand)

Iedere bouw van óm het even welken vorm zal dezelfde uitslagen ople
veren, op voorwaarde dat het kastje uit metaal is en dat het voedingsdeei
door een afscherming van de andere organen gescheiden is.
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Bi* figuren 40, 41 on 42 loor.cn dc plaalsiu^; der bouwdeeïen en de
bedrading aan.
•>
in dc afdceiing der voeding, die* door de inwendige afscherming
begrensd wórd: (fig. 40), vindt men op den boden; vast gemankt : den
vocdingstransformnlor TA, de fillorspoeJ S en den lamplioudcr voor de
gcüjkrichtcr’amp. die gemonteerd is op twee bouten van 25 mm. hoog.
De weerstanden R4 en I?5 worden langs den zijwand vrij opgehangen,
gesteund door drie geïsoleerde slcunhockcn met soldeerlipjes.
Eveneens vasigemaak! op den bodem van hel kasije, maar buiten hel
vocdingsdcch bevinden
h dc filcoreotidemuloren C4-C3 en de conden
satoren Cl cn C2.
AlSo andere bouwdcelen worden op het voorpaneel aangchrncht,
waarvan fig. 41 een hinnenzichl geeft, terwijl fig. 42 hetzelfde paneel
toont, maar langs buiten gezien.
Figuren 40 en 41 Iconen op zeer duidelijke manier de plaatsing der
voltmcterlamp aan. Dc lamphouder is bevestigd met twee schroefbouten
van 4 min. dik, die voorzien zijn van moeren en Icgcmnoeren en de top
dor lamp komt door het voorpaneel langs een onening van 20 mm. De
roosterkap kan op die wijze rechtstreeks van huilen ui* bereikt worden.
Onder de voiirncïcrlamp bevinden zich de kleinmen *s-!-» on O »,
de schakelaar Ï1 cn de kien; « — ». Be drie klemmen van het voorpaneel
zijn geïsoleerd door huisjes en ringen in bakeliet.
De kathodcslrnailnuip wordt op dezelfde wijze ais de vollmeierlamp
op h’et voorpaneel aangebracht. Een open in g van 25 lot 30 mm.'geeft de
mogelijkheid hel fluorescccrend scherm te zien. Tcrwillc der sierlijke
afwerking is hpt best over deze opening een speciaal frontschlliïje met
kap aan Je brengen, wat ook hel bccordccien «er donkere lijn vergemak
kelijkt. daar er zoo rond het scherm een bctrckkcïijk sombere ruimte
gemaakt wordt (J).
Potentiometer PI wordt in hel midden van hol voorpaneel ^ingé
bracht. Potcntiometcr P2 wordt onder den kathodes! raalindicator ge-'
plaatst. TcnsioUc wordt dc hoofdschak’clrtar 12 heclemaa! onderaan op
het paneel bevestigd.
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Fig. 42 geeft het uitzicht weer van dil belangrijk onderdeel.
Dc schaal bestaat uit een metalen schijf (de aard van het metaal is

I

.1) Indien de indicator]amp een 6E5 is, dan zal de schaduwvlek vertikaal
komen liggen, wanneer men de lcmpohuder plaatst soocls aangeduid- in
lig. 41. Anderzijds zal het meerendeel der overige lampen met een zes-pinhuls derv/ijze raceten geplaatst v/orden, ddt de bevestigingsbouten
in een horizontaal vlak liggen en niet in een vertikaal vlak zooals fig.
40, 41 en 42 het aantoonen, zoo men het schaduwvlak in dezelfde rich
ting wil hebben. Met het afstemkruis EM1 moeten de steunbouten in een
hoek ven 45” geplaatst worden' tegenover het horizontale vlak om een
der schaduwvlekken in de vertikale richting te krijgen.
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Pig. 42. -— Voltmeter MV.3 — Buitenzicht van het voorpaneel
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zonder belang) van 120 mm. diameter en van 1.5 lol 2 mm. dik, waarin
in liet midden een gat geboord is dal een voldoenden diameter (bv.
20 mm.) heeft om de moer van potenliometcr PI vrij door te laten ; op
die wijze kan men de schaal plaatsen en verwijderen zonder den potenliomeler te moeten losmaken. De schijf wordt op het voorpaneel vastgeniaakl door twee schroeven van 3 mm. met platten, gefreesden hop, die
geschroefd worden in gaten van het voorpaneel ivaarin schroefdraad is
gesneden. De noodige holle om de koppen dezer schroeven op te nemen
wordt in hel metaal van de schijf aangeboord.
Ziehier de redenen voor deze bevestigingswijze :
Het ijken der schaal geschiedt, zooals verder zal verklaard worden,
met een potlood, dat langs den wijzer, die door den knop vastgehouden is,
geplaatst wordt. Daarna moet de schaal terug losgcmaakl worden om de
verdecling zuiver af te werken en van cijfers te voorzien, wat veel gernakkclijkcr gebeurt op een tcekentafcl dan op het toestel zelf. Bevestigd ais
hierboven, met twee schroeven met gefreesde koppen, komt de schaal bij
hel Lerugplaatscn vanzelf precies terug op dezelfde plaats als bij de
ijking. Geen enkele andere werkwijze kan dezelfde nauwkeurige plaatsing
verzekeren.
Op de metalen schijf wordt een wil papier of karton geplakt, waarop
de schaalverdeeling gclcckcnd wordt. Voor het opplakken gebruikt men
best als kleefmiddel blonde metaalvernis of eenvoudig schcllakvernis.
Voor hel plakken moet men hel metaal ruw maken met grof schuurpapier
en eens hel papier of het karton geplakt laat men alles onder een ge
wicht droogen om een behoorlijke klcving te bekomen. Door de papierschijf worden twee gaatjes gemaakt om de koppen der schroeven door te
laten.
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Knop en naald
De knop met speciale naald, die in fig. 42 zichtbaar is, maakt nauw
keurige aflezing der schaalverdelingen mogelijk.
De knop zelf vertoont geen bijzondere kenmerken. De cenigc vercischte is dat hij tamelijk groot moet zijn om zeer geleidelijk te kunnen
regelen.
Dé naald bestaat uit een betrekkeiijk dik plaatje (2 mm.) door
schijnende stof (rhodoïd of glas), waarvan fig. 42 den vorm toont. Dc
lezing gebeurt langs een zijkant van het plaatje, dat daarom nauwkeurig
recht moet gesneden zijn ; in de verlenging van dezen zijkant moet het
middenpunt van dc knopas liggen. Dc vorm van den anderen zijkant is
zonder belang ; liet is echter best hieraan een afgeronden vorm te geven
ten einde elke verwarring met dc zijde voor de lezing tc vermijden.
liet voordeel van deze inrichting is het opheffeu van alle leesfouten,
die door zichtsverschuiving (parallaxis) veroorzaakt worden. Om deze
reden bedekt men de snede van dezen zijkant met een dun laagje roode
71
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of zwarte vernis ; indien men dan in de juiste richting kijkt, /.iel men
slechts een zeer fijn rood of zwart lijntje ; wanneer men Ie schuin kijkt,
wat een leesfout zou meebrengen, wordt dit lijntje veel dikker. Men kan
dus dezen zijkant als een soort mcsnanld aanzien, die echter hel voordeel
heeft volkomen' stevig te zijn.

i

Hel maken van de mcetnaald in glas en vooral de juiste plaatsing op
den knop vergen, een zekere handigheid en vooral geduld. Toch kan elke
knutselaar deze opgave tol een goed einde brengen. Bij gebruik van
rhodoïd is de vervaardiging. voel gemakkclijker, daar deze stof zeer goed
bewerkt kan worden (1).
In liet voorbijgaan kunnen wc er op wijzen dal glas met oen diamant
gesneden. wordt, bijgewerkt word! met vochtig grof schuurpapier <*n
gepolierd met Engclsch rood ; rhodoïd wordt gesneden met een figuur
zaag, bijgewerkt met een vijl en gepolierd met v polisb » voor cellulosevernis.

§ 5.

Montage en bedrading

De montage der bouwaeclcn en de bedrading van volt meter 1VIV. 3
is zoo duidelijk te zien uit fig. 40, 41. en 42 en zijn zoo eenvoudig, dat
•het onnoodig is er veel over uit te wijden.
De afscherming van het voedingsdeel wordt weggenomen < :i men
bevestigt eerst de bonwdcclcn die op den bodem van het kastje moeten
komen en men legt de draden ervan.

i-

Dan plaatst men de bouwdcclcn, die op het voorpaneel konten en
legt de noodige draden, terwijl men zorg draagt voldoende lange draadeinden over te laten voor dc verbindingen op de platen genummerd van
1 tot 10.

.
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Daarna wordt het voorpaneel op de romp van liet kastje gemonteerd
en men bevestigt de verbindingen I tot 10.
Dan wordt dc inwendige afscherming, waarin men «ie noodige gaten
geboord heeft om de verbindingen door te laten, op haar plaais gebracht
én bevestigd.
Eens dc montage gedaan zal men nog eens zorgvuldig ailcs nazien
ten einde mogclijkc vergissingen in dc bedrading op tc sporen en daarna
wordt het apparaat onder stroom gezet. Dan moeten dc spanningen ge
controleerd worden.
Als voorbeeld geven we hier de opgcnoincn spanningen on hot door
ons verwezenlijkt prototype (lampen : 6F5, 6E5 én 84) met l’l on 1*2
op nul ingcsteld :

'

m.;v . .

(1) Het Fransche merk «Dyna» heeft een knop en meetwijzer van dit model
op de markt gebracht.
f
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IusscIicYï dc anutfc. van dc 6F5 cn do —135 ........
300
lunchen hel scherm van de 6E5 eri de —Ho
175
lusschen de uiteinden van P2 ...........................
20
Nu moei nog slecht» hel deksel bevestigd worden en de
klaar om geijkt le worden.

V,
V,
V.
MV. 3 is

Ucmerltiug
Volgen» i'ig. 41 is de conlaclveer «afscherming •> van don ocïallamphoudcr der vollmclerlamj» (óp de Icekening gemerkt nier de letter P#l)
verbonden mei de conlaclveer van den glocidraad, die zeil verbonden is
aan de klem • —•», d.w.z. aan <le —I1S. Indien de voltmeterlamp van het
Ivpe > metaal» ol’ het type « metaal-glas $ is. bestaal er gevaar dal het
metalen omhulsel der lamp, dat met M verbonden is, ge klem « — »'aan
de massa van hel toestel zou verbinden. Om dit te vermijden volstaat bet,
het omhulsel der lamp door ce.n stuk huis in bakeliet te isdïccren op de
plaats waar dil door het voorpaneel naar buiten komt ; eenvoudiger is
bet nog het contact M niet mei den glocidraad te verbinden maar met de
massa van het toestel over een soldcerlipjc dat onder de tjc.vesligingsmner
van den lamphoudcr word; vas'geklcmcL
,
Mei een « glas »-lamp is deze moeilijkheid niet te vreezen cn wordt
contact M aan den glocidraad bevestigd. Trouwens bij de glaslampen heb
ben alleen de 6F5 cn de 6J7 de pin My die met de inwendige afscherming
is verbonden.
Feitelijk zou het bij een voltmeler als de MV. 3, waar de klem « — s
op een vaste spanning staal, geen kwaad kunnen dat deze met de massa
van bet toestel verbonden is. Hot nadeel is echter dal zoo hij sommige
metingen heel de massa} van het loestei op ecu andere spanning zon kun
nen staan dan de spanning van de massa van het te meten toestel, wat
aan den operator wel cens enkele zeer onaangename schokken, zou kun
nen bezorgen.
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§ 6. — IJking

■

Voltmeler MV. 3 heeft slechts twee schalen : een « wisselstroom ï> en
een « gelijkstroom » ; hel volstaat dus op de schaal een enkelen cirkel te
teeltenen met een diameter van 100 mm., zooals in fig. 42. De verdceïin-%
gen « wissels!room cn « gelijkstroom » worden eik aan eene zijde van
den cirkel aangctcekcnd.
Voor men met de ijking begint is hei noodig de potloodslift aan te
slijpen met een zachte vijl of met schuurpapier zooals fig. 43.
Dit speciaal geslepen potlood dient om de vcrdcelingen op de schaal
aan le tcekenen, waarbij de vlak geslepen zijde'legen den vlakken zijkant
van den wijzer wordt gehouden, zooals in fig. 44 te zien is.
Men begint met eerst de twee lijnen Ie tcekenen, die de uiterste
grenzen van den loop van den wijzer aangeven.
Dan begint de ijking van de gelijkstroomschaal.
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IJhing voor gelijkstroom
Deze gebeurt door op de klemmen «
»'en « — » gelijkspanningen
aan te brengen, die veranderlijk zijn tusschcn 0 en 200 V.
Deze spanningen kan men bv. aftakken van hei voedingsdccl van
een ontvanger, zooals we deden voor bet ijken van den univcrscelcn vollmeter, die wc in hoofdstuk II beschreven hebben. We gebruiken hiertoe
de schakeling van fig. 45.
Potentiometcr Pv is draadgcwikkcld met een waarde van 10.000
en
een vermogen van 2 W. De weerstanden R1 en R2 hebben ook elk een
waarde van 10.000 SI en 2 W.
In de opstelling van fig. 45A zal er op hel glijcontact van Pv een
veranderlijke spanning beschikbaar zijn van ongeveer 160 tol 240 Y. De
wijzigingen van de figuren 45B en 45G zullen respectievelijk een span
ning bezorgen van 160 tol 80 volt en van 80 tol 0 volt (1).

•i

5
Fig. 43. — Scherping van
het potlood

Fig. 44. — Aanteekening
der verdeeling

Om de ijksx>anning te kunnen melen moet men over een zoo nauwkeurig inogclijken gclijkslroomvoïtmctcr beschikken, waarmede men zeer
juist spanningen kan meten tusschcn 200 en 1 V. minstens (voltmelcr
met meerdere mcelbcreiken of afzonderlijke instrumenten die de noodigc
meelbercikcn dekken). Hel eigen verbruik van dezen voltmcler is zonder
belang.
Voor het ijken wordt op de volgende wijze gewerkt :
a) Vóór men den spanningsdeeler Pv—R1—R2 aan den lampvoltmeter koppelt, schakelt men den ontvanger aan en regelt men Pv zóó dat
de spanning, die op voltmelcr V. af te lezen is niet hoven 200 V. komt.
Dan schakelt men den ontvanger weer uil en men verbindt den spanningsdeelcr met de klemmen cQ» en « ~ s> van voltmelcr MV. 3.
De lezer, die een der lampenmeters UM.5 ol UM.9 gebouwd heelt uit ons
leerboek: Controle en praktisch onderzoek der Radiolampen, zal in die
toestellen een buitengewoon geschikte bron vinden voor veranderlijke
gelijkspanningen voor ijkdoeleinden.

;

b) Schakelaar II wordt naar <: -|- » gezel en de nicelnaald op 0 in ge
steld. Voltmetcr MV. 3 wordt ingeschakeld. Door hel draaien van 1*2
wordl hel schaduwvlak op hel scherm van den kulhndcsiraalindicntor
derwijze ingcsteld, dat er nog slechts een fijne lijn overblijft. Daarna
wordt F2 niet meer aangeraakt (2).
c) De naald wordl op hel maximum der schaal ingcsteld ; de ont
vanger wordl ïerug ingcsehakcld en men regel: Pv derwijze dal de span
ning, die op V af te lezen is, juisl 200 V bedraagt.
Daarna wordl de mcclnaald geleidelijk terug in de richting van 0
gedraaid totdat op hel scherm opnieuw de fijne, donkere lijn verschijnt
(die verdwenen was op hel oogenbük dat men de mcctnanld op maximum
bracht). Dan maakt men met het potlood, dal op de in fig. 44 aangegeven
wijze tegen den vlakken zijkant van de naald gehouden wordt, de verdccling <' 200 V ».
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Fig. 45. — Gelijkstroomijking
Door hei bewegen van Pv brengt men spanning V terug op 190 V ;
weer draait men de nicelnaald terug lot men opnieuw het fijne schaduw
streepjc verkrijgt op het scherm van den 'kathouestraalindicntor en men
tcckcnt. de verdecliiig « 190 V » aan ; zoo gaat men verder,
Zelfs bij gebruik van een iogarithmischen potenliometer voor PI, zal
men bemerken dal de vcrdcelingcn fel samengedrongen zijn langs de
zijde der hooge spanningen. Tusschen 200 en 100 V zal men kunnen
ijken van 10 lot 10 V, tusschen 100 en 50 V van 5 tot 5 V, tot 10 V van
2 lot 2 V en lager per 0,5 of 0,2 V.
Een eenvoudigere werkwijze voor het ijken van spanningen onder de
5 V geven wc in fig. 46. Dc stroombron is een droge cel voor zaklamp
of een accumulator. Pv is hetzelfde onderdeel als in hel voorgaande

' ''
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(1) Bij het doen van deze regeling is het onnoodig de klemmen «+» en «—a
kort te sluiten daar ze het in leite reeds zijn door Pv, R1 eri R2.
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deel der bewerking ofwel om hel even wolken potenCiomelcr van moer
clan 500 fl
IJ hing voor wisselstroom
In theorie wordt voor dc ijking in wisselstroom juist dezelfde werk
wijze toegepast als hij de ijking in gelijkstroom, door op vollmelcr iMV. '5
een veramlerlijke wisselspanning aan le brengen, die door een
slroom-ijk volt meier gemeten wordt.
Maar al is het gomakkelijk over een voltmeter te beschikken die zeer
nauwkeurig spanningen van minder dan een volt gelijkstroom meet, voor
wisselstroom is dit niet hel geval; in het eerste hoofdstuk hebben we
gezien, dal de nauwkeurigheid van volïmetcrs' met gclijkrichser, van
aniverscele meelinstrunicnten mcl meerdere meetbereiken gering is bij de
kleinere meetbereiken en zelfs uiterst gering voor spanningen van één V
en minder, op voorwaardc dan nog dal ze dit meelbcrcik hebben.

I

Fig. 45. — IJking der kleine gelijkspanningen

.

Behalve in het geval waarin men beschikking heeft over een .anderen
i&mpvqllRietcr, die zeer nauwkeurig geijkt is voor kleine spanningen,
moet de ijking geschieden langs een omweg mei behulp van een polonliometer, die op voorhand op gelijkstroom geijkt i>.

i

I

liet principe van deze werkwijze is zeer eenvoudig. Baar dc fanipvoltnieter geen eigen verbruik heeft kan men hem als gelijkslroomvoltmeter gebruiken om een potenliomcter op absoluut juiste wijze te ijken.
Wanneer men daarna op dezen potenliomcter een gekende wisselspanning
aanbreugt, beschikt men op hel g!ijconla?l van «Jen potenlioqieter over
geijkte wisselspanningen.

'

De practiscbc uitvoering van dit principe zal verder aangegeven
worden.
Dc ijking voor wisselspanningen van voltmcter MV. 3 zal dus in twee
bewerkingen gebeuren : eerst de hooge spanningen, die op nauwkeurige
wijze kunnen gemeten worden door gewone wisselslroomvoltmclcrs ; dan
de kleine spanningen door middel van een gcijklcn potenliomcter.
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1' JJlziv.g vuu 200 tol 40 V
Hiertoe mooi men, minstens tijdclijk, kunnen beschikken over oen
goeden wisselstroomvollmclcr, die in staat is voldoende nauwkeurig span
ningen tusschcn 200 en 40 V le meten : het eigen verbruik van dezen
voltmctcr is trouwens zonder belang. Een clcclromagnelischc «controle »•
voltmctcr of een universeel meetinstrument met meerdere mectbcrciken,
op de gepaste manier gebruikt, zal een voldoende nauwkeurigheid ver
zekeren.
Men verwezenlijkt de- schakeling van figuur 47.
Pv is steeds dezelfde vroeger gebruikte polcntiomcler van 10.000 fï.
evenals R1
R2
10.000 ,q.
De spanningsbron van den wisselstroom za! bv. eenc helft van de
hoogspanningssceondaire van een voedingsïransformalor zijn, waarvan de
primaire onder verminderde spanning staal, met behulp van een autotransformator of van een Alternostat, of ook door het « 110 V » nel le verbinden
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Fig. 47. — ’Wisselstroomijking van 200 tot 40 V.
met de klemmen « ISO V » van den primaire. Op die wijze zal men over
een spanning beschikken van ongeveer 250 V wisselstroom.
De bewerking verloopt verder op juist dezelfde wijze als voor de
ijking in gelijkstroom.
Men begint eerst met de schakeling van figuur 47A. Schakelaar Iv
blijft open, schakelaar ïl van voltmctcr MV.3 staat naar «
» gekeerd cn
de mcctwijzcr I van de schaal duidt het nulpunt aan. Men schakelt volt^
meter MV3. aan en regelt de schaduw op hel scherm van de 6E5 zoodanig
door P2 dat men ccn fijn lijntje verkrijgt. Daarna raakt men P2 niet meer
aan.
Dan plaatst men den meclwijzcr op maximum cn men sluit schakelaar
. Iv om de wisselspanning aan te brengen, die door Pv geregeld wordt en
afgclczcn wordt op den voltmeter V.
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Men begint niet een spanning van 200 V, die men geleidelijk vermin
dert tot 40 V, terwijl men regelmatig dezelfde vcrdcclingcn aaiigccl't als
•p de schaal voor gelijkst room.
Deze steeds verminderde spanningen worden verkregen door achter
eenvolgens de varianten A, B en C van figuur 47 te benuttigen.
2° IJkitig onder 4Q V
Hier is het noodig vooraf polentiomelcr Pv, die wc lol hiertoe
gebruikt hebben, te ijken voor gelijkstroom. De ijking gebeurt met behulp
van voltmctcr MV.3 zelf.
Polentiomelcr Pv wordt voorzien van een wille schaal, best een stuk
wit karton dat op een dun plankje geplakt is (het geheel moet natuurlijk
niet noodzakelijkerwijze rond zijn). Deze eenvoudige schaal wordt stevig

Fig. 48. — Opstelling van den geijkten potentiometer
•p den potentiometer bevestigd, bv. met behulp der bevesligingsmoer van
de potcntiomelerschacht. De as van Pv wordt voorzien van een fijne,'stevige
en tamelijk lange naald (bv. een groote stopnaald van 5 cm), die op de
as stevig wordt vastgemaakt, gesoldeerd op de as of liever nog gesoldeerd
op een ring, die om de as wordt bevestigd (fig. 48).
Om Pv behoorlijk op.gelijkstroom te kunnen ijken is hel noodzakclijk
•ver een zeer stabiele gelijkspanning van meer dan 40 V te beschikken.
Het is dus niet aan te raden hiervoor een gelijkgerichte en gefilterde
spanning te gebruiken daar deze blootgesteld is aan alle onregelmatig
heden der netspanning (1).
(1) Behalve indien men beschikt over een voedinasblok met
regelaar.

spannings-

■

'I

;i
Dc eenvoudigste spanningsbron in dit geval is een droge anode,
batterij van 45 V.
Dc schakeling is deze van figuur 49. I? is een regelbare weerstand ;
een potcnlioinctcr van enkele duizend ohm is uitstekend geschikt. Hel
glijconlacl van Pv wordt eerst hcclcmaai naar R gedraaid. Voltmcter MV.3
wordt aangcschakcld en men regelt R, lot de lampvollmeler juist 40 V
aanwijst, gemeten op dc gelijkslroomschaal. Men duidt dan tegenover dc
naald van Pv hel herkenningspunt 40 aan. Het glijconlact van Pv wordt
dan verplaatst iu de richting van dc <2 — »klem, zoodat dc spanning, die
MV.3 aanwijst 35 V is ; men tcekcnl dan hel punt 35 aan op dc schaal
van den polentiomctcr en zoo verder totdat dc schaal verdeeld is op
dezelfde wijze als die van voltmcter MV.3 onder 40 V. '
Indien men nu op dc klemmen van den op die wijze geijklcn potenliometcr een effectieve wisselspanning van 40 V aanbrengt, dan beschikt
men langs het glijcontacl van Pv, over tot 40 V geijkte wisselspanningen.

.
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Fig. 49. — IJking van den potentiometer

• 1!

Dc wisselspanning van 40 V op dc klemmen van Pv kan verkregen
worden door de schakeling van figuur 50. R en Pv zijn dezelfde onder
deden als bij de vorige bewerkingen, R1 is een weerstand van 10.000 flj.
Met schakelaar ïv kan men dc netspanning naar willekeur onderbreken.
A) Iv is open ; schakelaar 11 van voltmcter MV.3 is gedraaid .naar
« -j- » en de mcctwijzcr staat op 0. De lampvollmeler wordt aangcschakeld
en door P2 wordt de schaduw op het scherm van den kalhodeslraalindicalor tot een zeer fijne lijn herleid.
B) De mcctwijzcr van den voltmcter MV.3 wordt op dc schaalverdecling 40 V wisselstroom geplaatst. De naald van polentiomctcr Pv wordt
op het merkpunt 40 geplaatst. Schakelaar Iv wordt gesloten en door de
regeling van potentiometer R wordt het schaduwvlak op liet scherm
van het katoog teruggebracht tot een fijn lijntje. Op dit oogenblik bedraagt
dc spanning op de klemmen van Pv juist 40 Vcff. Men raakt R verder niet
meer aan.
/
C) Door achtereenvolgens de naald van Pv op dc merkpunten
van zijn schaal te plaatsen voert men voltmcter MV.3 de overeenkomende
effectieve wisselspanningen toe. Met de naald op het punt 35 zal dc hecr-
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schcnde wi$$c!$panning 35 V bedragen ; me! de naald op li2. za! de spauning 1,2 V zijn, enz. Bij elk van deze waarden verminder! mcu de schaduw
op hel scherm van hel katoog terug tol men opnieuw hol fijne lijn!je
heeft door den mcelv.ijzer van de schaal van de lYïV.3 ie verdraaien en
voor ïederen stand tcekcnl men de verkregen sehaaïverdecJing aan.
De ijking van de wisselstroomschaal zal op die wijze vervolledigd
worden van 40 V loï 0,2 Viifr, wal ongeveer de grens is >an hel bruikbare
mcelbcrcik van vollniclér ?dV.3.
Bemerking

De ijking voor zeer kleine wisselspanningen zal op veel eenvoudiger
en nauwkeuriger wijze verkregen worden, in dien men als volg» wekt :
Dc ijking wordt volgens de bovenvermelde methode gedaan tot i V.
Van daar af gebruik; men de schakeling van figuur 50 nie! meer. Men
brengt nu op den geijklen .potentiomclcr Pv een effectieve wisselspanning
van 4 V. Dc benoodigdc spanning wordt afgetakt van de 6.3 V secondaire
van om het even welken voedingstransforinator. Een regelbare weerstand
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Fig. 50. — Wisselstroomijking onder 40 V.
■M:t

E, geschakeld zooals dien van figuur 49, geeft de mogelijkheid de span
ning op de klemmen van Pv juist op 4 V tc regelen. Deze spanning wordt
gemeten door lampvoltmctcr MV.3 zelf. Wanneer de naald van Pv'op 35
geplaatst wordt zal de op MV.3 heerschende spanning 3,5 V zijn ; op hel
punt 5 zal de spanning 0,5 V bedragen, enz. Op die wijze zal hel dus zeer
eenvoudig zijn de zeer kleine spanningen per tienden van een V Ie ijken.
Eens de ijking beëindigd, maakt men dc schaal los en men teekent de
schaalvcrdecling voor goed met Oost-Iudischcn inkt, met behulp van een
{lasser cn een teekculat. Men kan ook. bv .de «gelijkstroom ascliaal in
zwarten, dc « wisselstroom »schaal in rooden inkt ieckcncn.
De beide ischalcn worden zorgvuldig van cijfers voorzien. Een ver
zorgde uitvoering vergemakkelijkt niet alleen de lezing inaar draagt er
veel toe bij om hét toestel een mooi uitzicht tc geven.
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WISSELSTROOMMETINGEN
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Lampvoltneier RV4.N

i
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§ 7. — Gebruik
liet gebruik is uiterst eenvoudig :
1" men sluit de klemmen « -|- » en « — » kort, plaatst den mcetwijzer
der schaal op nul en schakelt den vollmctcr aan door den schakelaar 12 te
sluiten.
Door het draaien van den knop van P2 regelt men het schaduwvlak
op hel scherm van den kathodcstraalindicator lot een zeer fijn lijntje.

i

2° De mcetwijzer van de schaal wordt op liet maximum tcruggebracht.
indien de te melen spanning een zuivere wisselstroom of gelijkstroom
is, wordt deze spanning op de klemmen «_j-» en «—» aangekoppeld
(bij gelijkstroom moet men met de polariteit rekening houden). De schakclaar is in de richting van de « -|- » gedraaid.
Indien er een samengestelde spanning moet gemeten worden en men
de wissclstroomcoinponcntc wil scheiden van den gelijkstroom, wordt de
spanning aangckoppcld op de klemmen «O» en « — » en schakelaar II
wordt naar « O » gekeerd.
De mcetwijzer van de schaal wordt geleidelijk terug naar dcu nulkant
gedraaid totdat men op het scherm van de kathodcstraalindicator terug hel
fijne lijntje van de voorgaande bewerking verkrijgt.
Dan wordt de spanning afgclezen door den mcetwijzer op de met den
aard van den stroom overeenstemmende schaal.

I

Bem er hingen

/

j

i

Wanneer men werkt met de klemmen « -j- » en « — » is het verkiese
lijk voor men de kortsluiting tusschen de twee klemmen verwijdert, scha
kelaar II naar « O » te draaien totdat de te melen spanning aangekoppeld
wordt, dit ten einde het rooster der voltmcterlamp niet « leeg» te laten.
Eens de spanning die gemeten moet worden op de klemmen « -}- » en « — »
aangckoppcld moet men 11 natuurlijk terug naar «-J- » keeren. •
Indien men klem « O » gebruikt moet natuurlijk geen enkele voorzorg
genomen worden daar in dal geval II steeds naar « O » gekeerd blijft.
Indien een der kanten van de te meten spanning met de massa ver
bonden is, wat bijna altijd het geval is bij ontvangers of versterkers, moet
men altijd dezen kant aan de klem « —» van voltmcter MV.3 verbinden.
Wanneer de te meten spanning een wisselspanning met hooge fre
quentie is, bv. meer dan 100 kHz, dan verdient het de voorkeur de verbin
ding rechtstreeks met de roosterkap van de voltmcterlamp te maken in
plaats van met de klem «-)-»; in dit geval verwijdert men eerst het verbindingskapje, dat hel rooster met hel inwendige van den voltmetcr verbindt.
Indien de frequentie zeer hoog is brengt men den voltmetcr zoo dicht
mogclijk bij het te meten punt om de verbindingen zoo kort mogelijk te
houden.
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§ 8. — Varianten en bemerkingen
Enkele lezers hebben ons gevraagd of hel mogclijk is de kathodeslraal-indicator te vervangen door een meetinstrument zooals een milliamperemctcr.
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Voor we verder spreken over deze vervanging, moet er opgemerkt
worden dat de kathodcstraalindicator in werkelijkheid twee elementen
bevat : een versterkertriode en de indicator. Indicn men dus de vervanging
wilde uitvocren zou het noodig zijn aan den miiliamperemctcr nog een
vcrsterkingslamp toe te voegen. Dit geheel zou veel duurder zijn dan een
cenvoudigcn kathodcstraalindicator en zou veel minder weerstand hebben
tegen toevallige overbelaslingcn in geval van verkeerde behandeling.
De besproken verandering is dus de moeite niet waard.
Het is absoluut noodzakclijk dat de voltmctcrlamp vrij weze van
roosterstroom (voortkomend bv. van onvoldoende luchtledigheid of onvol
doende inwendige isolcering).
Om te zien of een lamp in dit opzicht volledig voldoet, kan men de
volgende proef nemen: men keert den schakelaar 11 naar «O», terwijl
de klemmen « -|- » en «—» niet kortgesloten zijn en door de regeling
van P2 vernauwt men hel schaduwvlak op het scherm van de iiidicatorlamp
tot een fijn lijntje. In deze omstandigheden is den weerstand RI van 5
in den roosterkring geschakeld. Zonder de regeling van P2 nog ie raken
sluit men de klemmen « -|- » en «—» kort. De schaduwlijn mag niet
veranderen.
In dit verband moeten wc den lezer op zijn hoede stellen voor een
oorzaak van vergissing, die het resultaat van deze proef kan vcrvalschen.
Indien de klemmen «-J-» en «O», dc schakelaar 11 en dc condensator
Cl tegenover de massa van hel toestel een zekere capaciteit hebben, hoe
klein deze ook mag zijn — en dit is altijd hel geval — dan zal men
opmerken dat bij deze proef, zelfs met een uitstekende lamp, toch altijd
een zekere verandering van de schaduwlijn plaats grijpt. Dit verschijnsel
vindt zijn oorzaak in het feit dat de massa van het toestel door dc capaci
teit van den voedingstransformator een zwakke wissclstroomspanning ver
krijgt. Een deeltje van deze spanning wordt door dc vermelde storende
capaciteit, waarvan de impedantie tegenover de 5 M,q niet kan verwaar
loosd worden, aan het rooster van de voltmctcrlamp doorgegeven ; wanneer
echter de weérstand in den roosterkring nul is vervalt deze impedantie
geheel.
•
Om nu te kunnen oordcclen of dc verandering van' hel schaduwvlak
aan deze oorzaak moet toegeschreven worden ofwel aan dc hoedanigheid
der lamp, volstaat het de klem « — s> even met de massa van hel loeslel Ie
verbinden. Indien de afwijking blijft bestaan, dan ligt dc oorzaak ervan
bij de lamp zelf.
Ingevolge het aangegeven verschijnsel is het over het algemeen nood■
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zakelijk de regeling van P2 lichtjes te wijzigen om liet schaduwlijn!je
zeer smal te houden, naargelang men de kiem « -j- » of de klem « O »
gebruikt. Om dit geringe practische nadeel te ontzeilen zonder de klem
«—» mei de massa te verbinden, volstaat het deze klem aan de massa
Ie leggen over een papicrcondcnsalor van 0,1 pp.
Steeds omwille der betrekkelijk groole capaciteit van condensator Cl
ten opzichte van hel geheel van het toestel, mag klem « O» slechts
gebruik! worden voor metingen op lage frequenties. ïn hel geval waarbij
een hcogfrcquentie spanning moei gemeten worden 11a ze eerst afgezonderd
te hebben van een gelijkstroom — een geval dat in do praclijk tamelijk
zeldzaam is — is het aan te raden de roosterkap van de voltmcïevlamp
rechtstreeks Ie verbinden met de «— »klcin door middel van een weer
stand van 5
en de te meten spanning naar de roosterkap te voeren over
een micacondcnsator van enkele duizenslcn van een micro fa rad.
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HOOFDSTUK V
LAMPVOLTMETER RV4.N
§ 1. — Uitvoering
Voltmctcr RV4.N is hel resultaat van de achtereenvolgende verbete
ringen, die in ons laboratorium aangebracht werden aan de schakeling
RV.4, die in de vorige uitgaven van dit handboek beschreven werd.
Al werd hetzelfde principe bewaard en hetzelfde algemeen schema
dan in de origincclc schakeling, toch vertoont voltmclcr RV4.N belangrijke
voordcelen tegenover hel vroegere-schema :
1° De gevoeligheid werd nog verhoogd, wat nog meer nauwkeurige
metingen van zeer zwakke wisselspanningen mogclijk maakt.
2° In plaats van de twee schalen van voltmclcr RV.4, heeft de RV4.N
er vier, die als een veelvoud tegenover elkaar slaan.
3° Dc eenvoud en de snelheid der metingen werden nog verhoogd. De
gevoeligheid wordt automatisch aangepast aan de gebruikte schaal, dc
regeling van het valschc nulpunt is dezelfde voor de vier schalen cn de
uitslag van dc naald van den milliamperemeter werd nog grootcr gemankt.
4® Dc maleriecle uitvoering is gemakkelijker : de speciale, dubbele
potenliometer werd door een enkele potentiometer vervangen en de spe
ciale milliamperemeter door een gewoon instrument.
Voltmclcr RV4.N vertoont nog steeds en zelfs nog in groolcrc mate dc
hoedanigheden, die dc schakeling RV.4 zoo hebben doen waardccrcn. In
feite is het een zeer nauwkeurig laboratoriuminstrument.
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Technische hnrahteristicken
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Lampvollmetcr van het type met compcnsaticspanning, met een
gelijkstroomvcrstcrkcr.
Meetschalen : gelijkstroom : 0-5, 0-15, 0-50 en 0-150 V ; wisselstroom:'
0-3, 0-10, 0-30 cn 0-100 VeCf.
Maximum gevoeligheid : gelijkstroom : 5 inV ; wisselstroom : 20 mV.
Geen eigen verbruik. Ingangsimpcdantic : capaciticf, 8 #<./.*.F.
Zeer nauwkeurige lezing der spanningen op een zeer grooJc schaal
van een geijkten potentiometer.
Volledige voeding uit hel wisselslroomnct. Stabilisatie der voedings
spanning.
Zeer stabiele ijking. Vervanging der lampen vergt geen nieuwe ijking
Geen gevaar voor beschadiging bij verkeerde behandeling.
I
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§2. — Principe
Het principe van den voltmclcr RV4.N is hetzelfde gebleven als dal
van de RV.4. Hel schema van figuur 51 laat dit gemakkclijk begrijpen.
In dit schema is VI de voltmclcrlamp en V2 de versterker voor
gelijkstroom.
Veronderstellen wc eerst dal de ingangsklcmmcn E1-E2 kortgesloten
zijn, dal het glijconlacl van potcnliomcler PI hcclcniaal langs den kant D
van den spanningsdcclcr gedraaid is en hel glijconlacl van potcnliomelcr
P2 eveneens heclcmaal langs den kant van D gedraaid is. In die omstan
digheden zijn de kathode en hel rooster van VI op hetzelfde spanningspeil. De anodestroom van de lamp VI loopt door weerstand R en verwekt
daarin een spanningsvol, die het rooster der lamp V2 negatief maakt ten
opzichte van haar kathode. De anodestroom van V2, die op milliampcrcmeter M afgelezen wordt, is dus zwak of zelfs nul.

\
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Fig. 51. — Principeschema
Indien we hel glijconlacl van PI verplaatsen naar het punt C kan men
de kathode van VI positief maken ten opzichte van het rooster, of met
andere woorden hel rooster een negatieve voorspanning geven, bijzooverre
zelfs dat de anodestroom van VI geheel verdwijnt. Op dat oogcnblik is de
spanningsval in R nul en lamp V2 krijgt dan geen ro'oslervoorspanning,
zoodat de anodestroom, af gelezen op den miliinmpcremeter, maximum is.
Verplaatsen wc nu zaclitjcsaan het glijconlact van PI naar het punt
D, dan vermindert geleidelijk de voorspanning van VI tol op het oogenblik
dal er in deze lamp een zwakken anodestroom ontstaat. Deze anodestroom
verwekt in R een geringe spanningsval, waardoor V2 lichtjes gepolariseerd
wordt. De anodestroom van V2 vermindert dus en de naald van den milUampcrcmctcr M wijst nu « iets s> onder hel vroeger bereikte maximum.
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De naaldstand van M stcnil dus overeen met den zeer zwakken anodeslroom van VI en wordt het vatsche nulpunt van hel instrument genoemd.
Indien we nu op de klemmen El en E2 een wisselspanning (of gelijk
spanning niet de «-j- » aan El verbonden) aanvoeren, dan krijgt hel
rooster een positieve spanning ten opzichte van de kathode gedurende de
positieve halve golven. De voorspauning van hel rooster vermindert dus
en de anodestroom wordt sterker. De spanningsvol in I! zal grooter zijn, de
voorspauning van V2 verhoogt en de aanwijzing van den miliiamporcmeler
vermindert : de naald zal zich verplaatsen in de richting van het nulpunt
der schaalvcrdccliiig.
Indien we nu hel glijcontact van i‘2 verplaatsen in do richting van
hel punt E, geven we aan het rooster van VI een steeds grooter wordende
negatieve voorspauning. De.anodestroom van VI vermindert dus cn deze
van V2 stijgt.
Wanneer deze voorspanmug gelijk is aan de lusschcn El en E2 hcerschendc lopspanning. (of aan de gelijkspanning, indien men een gelijk
spanning heeft aangevoerd) dan zal dc anodestroom van VI juist dezelfde
waarde bereikt hebben waarop hij voorheen geregeld was en dc naald van
M zal terug op de verdccling van het valsche nulpunt slaan.
Hel zal bijgevolg volstaan 1*2 te verdraaien tol de naald van M terug
op het valsche nulpunt staat en dan op vollmetcr V de voorspauning te
lezen, die op dal oogcnhlik op hel rooster van VI toegepast wordt. Deze
lezing geeft dc lopwaarde weer der tusschen Ei cn E2 aangelegde
spanning.
Daar op hel oogcnhlik der meting, het rooster van VI steeds negatief
is tegenover dc kathode, zal dc weerstand practisch oneindig zijn. Het
eigen verbruik van het toestel is dus nul.
Principe van tien voltmetcr RV4.N
Een vollmcter, gebouwd volgens het schema van figuur 51, zou in dc
practijk zeer veel nadecJcn hebben. Figuur 52 geeft hel principeschema,
dat bij de RV4.N gebruikt wordt.
Op enkele punten verschilt hel van hel voorgaande schema :
1° We hebben gezien dal het noodig is hij eiken lampvoltmclcr een
condensator aan te brengen tusschen dc anode en de kathode van de vollmeterlamp. Het gebruik van dezen condensator, C2, in samenhang met den
belastingsweerstand R1 in den plaatkring van dc yoltmcterlamp V, brengt
dus in den roosterkring van de vcrslerkcrlnmp A een zekere tijdconstante.
Onder deze voorwaarden zou hel lastig zijn dc naald van den milliampcrcmeter juist op het valsehe nulpunt in te stellen. De invloed van deze tijd
constante, die onvermijdelijk is, werd in den roosterkring van A door
het stel R2-C3 gecompenseerd.
2° Indien men, na hel toestel op het valsche nulpunt ingcslcld tc
hebben, wat overeenstemt met een bepaalde negatieve rooslcrvoorspanning
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op V, tusschen El cn E2 rechtstreeks de te nieten spanning aankoppcldc,
dan zou, voor zoover deze spanning hoogcr is als de voorspanning van V,
oen rooslcrstroom kunnen ontstaan, die in staat is de lamp te vernielen,
ingeval de aangckoppclde spanning te hoog is. Om dit te vermijden moet
men de voorzorg nemen, voor de te meten spanning aan te leggen, de
lamp V een zeer hoogc negatieve rooslcrspanning te geven, door het glijcontact van P2 hcelemaal naar het punt G van liet schema in te draaien.
Maar men kan dit vergelen. In dat geval belet het gebruik van den weer
stand, die in de kathodekring geschakeld is, de evcntucclc beschadiging
van de lamp, daar de voorspanning, die hierdoor gegeven wordt automa
tisch verhoogt met het stijgen van den anodestroom, zooals bij den voltmeter van het « reflex »type.

Fig. 52. — Rrincipe van den voltmeter RV4.N.
3° Bij den voltmeter RV4.N wordt een vaste negatieve roostervoorspanniug op de versterkcrlamp A toegepast, teneinde de anodestroom der
lamp binnen redelijke perken te houden. Om deze reden wordt het rooster
van A (en dus ook de anode van V) met liet punt C van den spanningsdccler verbonden, dat negatief is ten opzichte van het punt B, waaraan de
kathode verbonden is.
4° De nauwkeurigheid der metingen wordt bepaald door de nauw
keurigheid waarmee men de naald van den milliampercmelcr juist terug
op het valschc nulpunt kan brengen. Het komt er dus op aan gemakkelijk
zeer kleine veranderingen van den anodestroom van A te kunnen waarnemen.
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In hel eenvoudige schema van figuur 51 moei de milliampcremclcr
een minstens even groole schaal hebben als den maximum anodcslroom
van V2. Om een goede versterking te bereiken moet er een anodcslroom
Voorzien worden, die betrekkelijk hoog is en verscheidene inA bereikt. Op
zulk instrument veroorzaakt een kleine verandering van den anodcslroom
slechts een zeer kleine uitwijking der naald.
Bij de RV.4 werd deze moeilijkheid omzeild door gebruik ie maken
van een bijzonderen mA-mctcr.
De oplossing, die bij de RV4.N (fig. 52) toegepast werd, is een
eenvoudiger en geeft een nog grootere gevoeligheid.
Milliamperemcler M is een zeer gevoelig instrument en de maximum
anodestroom ligt verre boven zijn mectbcrcik. Maar door hel instrument in
den kathodekring van A te plaatsen is liet mogelijk een compensatiesysteem
bij te schakelen, waardoor de stroom, die boven hel mcctbercik gaal, uitgeschakeld wordt. De compensatie wordt vórkregen door middel \nn hel
algemeen schakelprincipe, dat in paragraaf 9 van hel derde hoofdstuk
besproken werd ; men laat door het instrument een stroom vloeien in
omgekeerde richting van den kathodestroom. De betioodigde spanning
wordt afgetakt op het punt D van den spanningsdecl.er, dal negatief is ten
opzichte van B en de stroom wordt geregeld door middel van den weer
stand R4 (I).
5° Men zal bemerkt hebben dal den vollmctcr, die op hel schema van
figuur 48 voorkomt, verdwenen is in dat van figuur 49. Inderdaad, zoowel'
bij de RV4.N als bij de RV.4 werd de voedingsspanning, om redenen, die
we verder nader zullen verklaren, gestabiliseerd. Daar bij de metingen
de anodespanning van de voltmclcrlamp en van de vcrsterkcrlamp dus een
vaste spanning hebben, die overeenstemt met het valschc nulpunt, blijft
de stroom, die door P2 vloeit constant. Daar bovendien hel rooster van de
voltmeterlamp geen stroom verbruikt, is hel mogelijk P2 in spanningen te
ijken en de lezing van de evenwichtsspanning, dus eveneens van de tc
meten spanning, te doen op de geijkte schaal van dezen polcntiomelcr.
Nu de werking van vollmctcr RV4.N voldoende duidelijk is, kunnen
we overgan tot de omstandige beschrijving van het instrument.

§ 3. — Beschrijving
Figuur 53 geeft het volledig schema van den voltmcler RV4.N en de
waarde der bijzonderste onderdeden.
(1) Dezelfde compensatie zou kunnen bereikt worden niet den mA.-nieter
in den anodekring A, maar dan zou men een weerstand moeten voor
zien, die een voldoende spanning bezorgt tusschen punt A en de +HS,
wat er ons zou toe verplichten de totale spanning tusschen + en —HS
te verhoogen ofwel zou dit ons een deel dezer spanning doen verliezen.
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We hebben reeds vermeld dal voïlmcler RV4.N over een gestabiliseerde
voeding beschikt, wat toelaat den pcientiometcr, die de compensnliespanning moei leveren, in spanningen le ijken.
Zelfs zonder le lellen op dil voordeel is een gestabiliseerde voeding
bijna onmisbaar bij een zoo gevoelige voïlmcler als de RV4.N.
Vollmeters incE compensatiespanning geven wel meelresullalen, die
nicl afhankelijk zijn van de spanning tier voedingsbron, inaar dil slechts
op voorwaardc dal deze spanning, niet verandert lusschcu liet oogenblik
waarop hel valsche nulpunt wordt bepaald cn hel oogenblik waarop de
eigenlijke metingen geschiedt. Dc plaats van hel valsehc nulpunt is immers
afhankelijk van de spanning der voedingsbron. Pt'I cl een niet gestabili
seerde spanning zal hel valsche nulpunt zich voortdurend verplaatsen, wal
elke nauwkeurige meting bijna ónmogelijk maakt, vooral bij kleine span
ningen.
De voeding van de RV4.N, evenals bij de RV.4, wordl gestabiliseerd
met behulp van een ijzer-watcrstof-slroomregelaar.
Wc herinneren hier in hel kort hei principe van deze regelaars. Ze
bestaan uit een glocidraad van zuiver ijzer, die in een met waterstof gevul- %
den ballon is ondergebracht en die in serie gesehakeld wordl met de pri
maire van den voedingslransformalor. Indien de intensiteit in den primaire
tracht le verhoogen, verhoogt ook de weerstand van den glocidraad en
omgekeerd, wat er toe leidt hel debiet constant le houden.
Daar bij den voltmetèr RV4.N de belasting van den secondaire praetiseh constant is, zal de spanning van de secondaire constant gehouden
worden indien het debiet in de primaire constant blijft.
Over hel algemeen is het raadzaam de ijzcr-watcrslofregclaars te
laten werken met een gemiddelde spanningsval van 45 lot 50 V, wat een
- grooler rcgelbcreik geeft (van 30 lot 75 V, overeenstemmend met een
mogelijke afwijking der netspanning van —20 tot -J-25 V).
Maar bij metingen, die wc uiigevoerri hebben met deze regelaars,
hebben we vastgcsleld dat men een veel beïere regeling bekomt in het
bereik van 45 tot 70 V. Als gemiddelde spanning hebben wij dan ook
55 V verkozen. Het regelbereik voor toelaatbare overspanning is natuurlijk
wel wat kleiner (—15 V), maar de netspanning moet al zeer onregelmatig
zijn om zulke afwijkingen te verloonen.
We meenen trouwens dat dc rol van een ijzer-waters lof regelaar bij
voltmeter RV4.N niet zoozeer bet wegwerken is van zoo belangrijke afwijkingcn( daartoe, is een autotransformator beter geschikt), dan wel span- ,
ningsveranderingen van -j- of — 5
die normaal zijn Cn veelvuldig
voorkomen. Binnen deze grenzen is dc rcgelwcrking van een ijzcr-watcrstoflamp, gebruikt in de aangegeven voorwaarden, uitstekend en bereikt
ongeveer een stabilisatie tot op 1 f/c nauwkeurig.
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Daar de lamp werkt met een spanningsvol van 55 V moet de primaire
van den vocdingslransformator gewikkeld voor een spanning, die gelijk
is aan de gemiddelde netspanning verminderd met 55 V. Voor ces»
gemiddelde netspanning van bv. 115 V moet de primaire berekend worden
voor 60 V.
Er dient te worden opgemerkt da! de gemiddelde netspanning niet
altijd overeenstemt met zijn nominale waarde. Enkele metingen op ver*
schillende uren van den dag zullen de mogelijkheid geven zich een gedacht
te Normen over de gemiddelde spanning.
Om de spanningsvol in de regeïlamp juist op 55 V te kunnen regelen
wordt een regelbaren weerstand R18 (5.000 £1 20 W) over de primaire
van den transformator geschakeld.
De ijzcr-waterstofregellamp, die wc gebruikt hebben is een Visseaux
van 0,5 A. Dit is het geschikte type voor netspanningen van 110 tot 125 V.
Verder zullen wc aanduiden hoe het geschikte type moet gekozen worden
voor andere netspanningen (1).
De vocdingslransformator TA heeft de volgende karakteristieken :
Primaire : Nctspannng min 55 V,
Secondaire : 2 X 350 V, 40 mA ;

i
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6,3 V, 0,6 A (gcljikrichtcr) ;
6,3 V, 0,3 A (versterlccrlamp) ;
6,3 V, 0,5 A (voltmeterlamp en signaallnmp).
Men zal bemerken dat er afzonderlijke sccondaircs voorzien zijn
voor de voltmeterlamp en de verstcrkerlamp. De kathoden dezer lampen
staan immers op zeer verschillende gelijkstroomspanningen en een enkele
gloeislroomwikkeling, zou in een schakeling van dezen aard hij minstens
een dezer lampen aanleiding geven lot een onaanvaardbaar spanningsver
schil lusschcn gloeidraad en kathode. Met verschillende gloeidraadwikkeiingen kan eïkcn gloeidraad op het spanningspeil der kathode gebracht
worden. Daarom wordt dan ook een zjde van den gloeidraad met de
kathode verbonden zooals men op hel schema kan bemerken.
Het is noodzakelijk een indirect verhitte gelijkrichlerlamp te gebrui- ■
ken. Met ijzer-waterstofrcgclaars is er steeds bij het aanschakclcn van het
toestel Cen oogenblik, waarop er een korte, doch aanzienlijke overspanning
ontstaat ; dit is het geval zoo lang de rcgclglocidraad zijn werkingstempe
ratuur niet heeft bereikt. Bij cen indirect verhitte gelijkrichtcr werkt deze
overspanning slechts op den gloeidraad, die een stevig onderdeel is, en niet
op den iioogspanningskring.
Als gclijkrichter hebben wij een 84 gebruikt doch deze kan evengoed
vervangen worden door een 6X5 of een EZ2. Mits men een passende wikke
ling op den transformator voorziet kan ook een EZ3 of cen 1883 gebruikt
worden.
De gelijkgerichte stroom wordt afgevlakt door smoorspocl S, 20 H,
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(1) Zie ook « Radiolampen Vade Mecum ».
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60 lot 70 mA, weerstand 200 tot 300 H en twee cleclrolytischc condensa
toren C5 en C6 van elk 8 y^F, 450/500 V.
De negatieve pool van beide condensatoren moet geïsoleerd zijn.
Een scinlampjc T (7 V, 0,1 of 0,15 A) wordt in den gloeikring van
de voltmctcrlamp geschakeld.
Spamiingsdeeler
Een algeniccnc spamiingsdeeler met groot debiet voedt alle kringen
van het toestel. De totale spanning op de uiteinden van dezen verdcclcr
bedraagt ongeveer 360 tot 370 V. Hij is samengesteld uit do volgende
dcclcn, vertrekkend van de -j-IIS :

;

weerstand R12 (4.000 Cl. 20 W) ;
weerstand R13 (ongeveer 100 Q, 1 W, nauwkeurig bij te werken
tijdens de afrcgeling van het toestel) ;
weerstand R14 (150 Cl 1 W) ;
weerstand R15 (3.000 Cl* 20 W) ;
potcntioracter PI (200 Cl- draadgcwikkeld) dienend voor het instel
len van hel valschc nulpunt ;
weerstand R16 (1.000 Cl 20 W, regelbaar met twee aflakringcn);
weerstand R17 (5.000 O 20 W, regelbaar met twee aflakringcn).
Voor de goede werking van het toestel is hel van belang dal de spanningsdcclcr een groot debiet heeft ; vandaar het gebruik van lage weer
standen met hoog vermogen.
De oplettende lezer zal wel bemerkt hebben dat de aangegeven ver
mogens buitengewoon ruim zijn. Hiertoe bestaan verscheidene redenen :
vooreerst hebben draadgewikkcldc weerstanden van 20 W een tamelijk
grooten omvang ; ze koelen beter af en hun temperatuur blijft belrekkclijk laag, waardoor het toestel tamelijk snel in hel thermisch evenwicht
komt ; verder is voor de weerstanden R16 en R17 de regeling der aflakringen gemakkelijker met bouwdcclcn, die een zekere lengte hebben
(daarom werd dan ook gebruik gemaakt van twee weerstanden van dit
type, in de plaats van een enkele weerstand van 6.000 Cl met 4 ringen) ;
• tenslotte geven de aangeduide vermogens een ruime veiligheidsgrens, wal:
steeds de voorkeur verdient.

:
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Vollmeterlamp
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De voltmctcrlamp is een 6F5 of een 6Q7 (bij dit laatste type worden
de dióde-platen met de kathode verbonden) bijvoorkcur van het metaal- s
type, omdat dit het onderbrengen in een kleinere ruimte loctaal. Het
• ingangssysteem is hetzelfde als dat van vollmeter MV.3, die in het voor
gaande hoofdstuk beschreven werd. liet beslaat uit drie klemmen: een
klem c-j-t voor de meting van zuivere wissel- en gelijkspanningen, een
klem «O» voor het meten van wisselspanningen, die van gelijkstroom
.\
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moeien gescheiden worden en een klem * — », die gemeen is aan de twee
voorgaande melingsniogelijkhedcn. De aangegeven waarde van Cl (1 pF)
laai metingen loc lol zelfs op de laagste frequenties zonder voelbare mcetlont. Zonder veel nadeel kan deze waarde ook verminderd worden lot
0-5 n 1' en zei Is nog lager. Ook hier is het van het grootste belang, gezien
de groote gevoeligheid van het toestel, dat condensator Cl uitstekend
geïsoleerd weze.
De klem « — is met de massa van hel toestel verbonden door tus- .
schcnschakcling van condensator C7, teneinde een gelijkaardig nadeel te
vermijden van hetgeen we aangcstipl hebben in paragraaf 8 van het. voor
gaande hoofdstuk betreffende vollmctcr MV.3 en dat hier omwille der zeer
groote gevoeligheid van de RV4.N volstrekt ontoelaatbaar is.
In dit verband kunnen wc nog doen opmerken dal geen enkel punt
der schakeling rechtstreeks met de massa verbonden is.
De kathode der vollmcterlamp is verbonden met de klem « — » over
een groolcn papicrcondcnsator C2, die voor het doorlaten der lioogc
frequenties gcshunicerd is met een micacondcnsator C’2. Ook de anode is
mei de kathode verbonden over condensator C3, geshuntccrd door C’3.
De oorspronkelijke negatieve rooslervoorspanning van de voltincterlamp, die overeenstemt met hel valschc nulpunt, wordt geregeld door
potentiometer PI, die deel uitmaakt van den algcmecncn spanningsdecler.
De evenwichtsspanning wordl af gelakt van hel glijconlact van den poten
tiometer P2.
Potentiometer P2
Bij voltmctcr RV4.N speelt dezen potcnliomclcr een uiterst belang
rijken rol. Behoorlijk geijkt, is dit bouwdeel het eigenlijke mcclorgaan.
van hel toestel.
De ijking moet absoluut stabiel zijn en zij moet voor een zeer geleide
lijke verandering instaan.
Deze twee voorwaarden worden voldaan door een goeden lineairen,
draadgewikkclden potentiometer, met een weerstand van 50.000 Q.
Een weerstand van 50.000
stemt overeen met een zeer groot aantal
draadlocrcn en geeft dus een zeer geleidelijke verandering der spanning.
Daar anderzijds de maximum spanning, die op de uiteinden aangebracht
wordl, 160 V is, zal het vermogen dal hij moet verwerken, nooit meer dan
1/2 W zijn. Daar polcntiomcters van dien aard gemaakt zijn voor een
vermogen van minstens 1 W (meestal 2 W), hoeft men nooit te vreczen
voor overdreven verwarming.
Om een stabiele ijking te bekomen is het noodzakclijk een potcn
liomclcr uit te kiezen waarvan het glijcontact geen spel heeft ten opzichte
van de as en waarvan het glijcontact rechtstreeks op de draadwikkcling
wrijft. Potentiometers waarvan het contact tot stand komt door middel
van een buigbaar plaatje datv tusschcn het glijcontact en de wikkeling ligt
geeft geen voldoende nauwkeurige en stabiele ijking.
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Men kan hel slijten van den wecrslanddraad (en hel daaruit voorlvloeiende breken ervan), wat het groot nadeel is van potenliomclcrs mei
rechtstreekseke wrijving op zeer fijnen draad vermijden, door hel contact
en de windingen in te smeren met neutrale vaseline. Deze smering schaadt
in het geheel niet aan de hoedanigheid van hel contact en maakt de
beweging heel zacht..
Men zal natuurlijk de best mogelijke potenliometer kiezen, waarvan
de draadwikkcling, onder een vergrootglas bekeken, een volkomen regel
matig uitzicht vertoont. Het is best een potenliometer te nemen mei geïso
leerde as, al kan men ook een model nemen :ncl niet geisoïeerde as,
waarbij men dan de voorzorg moet nemen hem op het metalen paneel van
den voltmcter te bevestigen met tusschcnbrenging van een bakelieten
buisje en bakelieten ringen.
Versterkerlamp
Verstcrkerlamp A is een triodc, bij voorkeur een 6J5, ai kan men ook
een 6C5 of een 76 gebruiken. Met een 6J5 is de versterking iets grooter,
daar de steilheid der lamp in het gebruikte werkpunt 1,9 mA/V is, daar
waar dit bij de 6C5 of de 76 slechts 1,4 is.
De roostervoorspanning voor de versterkerlamp wordt verkregen door
hel spanningsverschil tusschcn de punten B en C van den spanhingsdccler.
De eompensatiestroom, die ongeveer 4 mA moet bedragen om de naald
van den milliamperemcter MA ongeveer maximum 1 mA te doen aanwij
zen, w’ordt afgetakt op het punt D van den vcrdeelcr en geregeld door den
weerstand RU, die juist bijgewerkt wordt tijdens de af regeling.
Schaalschakelaar
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Voltmcter RV4.N heeft vier schalen, die in dienst gesteld worden door
den schakelaar K1-K2-K3-K4 met vier kringen en vier standen (schijfsehakelaar met twee schijven van 2 kringen en 4 standen).
Schakelaar KI regelt de gevoeligheid van het instrument volgens de
gebruikte schaal. In stand 1, overeenstemmend met dc kleinste schaal,
wordt heel dc spanning, die ontwikkeld wordt door den anodestroom, die
door de weerstanden R3, R4, R5 en R6 loopt, op het rooster van de ver
sterkerlamp aangebracht. Voor de grooterc schalen (standen 2, 3 en 4)
wordt een steeds kleiner deel van deze spanning naar het rooster gevoerd.
Het is inderdaad wenschclijk over dc grootst inogclijkc gevoeligheid
Ie beschikken voor het meten van kleine spnnningpn, doclwlczc gevoelig
heid zou zeer hinderlijk zijn bij het meten van hooge spanningen, want
hierdoor zou het herinstellen op hel valschc nulpunt zeer lastig worden,
daar de verandering der spanning door liet bewegen van P2 des te vlugger
gebeurt naarmate de schaal grooter is.
s
Schakelaar K2 schakelt een weerstand, in den kalhodekring van de
voltmeterlamp, waarvan wc reeds het belang hebben lecrcn kennen als
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beveiliging der innip legen verkeerde behandeling. Nochtans kan men bij
gebruik van dezen weerstand niet vermijden dal hel toestel iets van zijn
gevoeligheid verliest. Daarom verwijdert schakelaar K2 in stand 1, die
overeenstemt met de kleinste schaal (0—5 V gelijkstroom, 0—3V wissel
stroom), dezen weerstand uil den kathodekring. lijj de betreffende schaal
is deze verwijdering zonder gevaar, want zelfs indien men de te melen
spanning moest aankoppclen, zonder de negatieve roostervoorspanning der
voilmeteriamp door 1*2 geregeld te hebben, dan heeft de oorspronkelijke
voorspanning van de lamp, die overeenstemt met het valschc nulpunt,
reeds een waarde, die in de buurt ligt van de hoogste met deze schaal te
meten spanning. De roostcrslrooni, die dus in den voitmetcr kan ontstaan, 1
is dus zeer zwak of zelfs nul en sticht dus geen kwaad. In de standen 2,
3 cn 4, overeenkomend met de hoogcrc schalen, schakelt steeds grooter
wordende weerstanden in de kathode.
Schakelaar K3 schept de mogelijkheid een enkele regeling van het
valschc nulpunt te bekomen voor de vier schalen door i’1 van aangepaste
shuntweerstanden I\9 cn R10 te voorzien. De werking van deze inrichting
wordt verder meer iu bijzonderheden bestudeerd.
Schakelaar lv4 regelt «Ie maximum beschikbare coinpcnsaliespanning
op de klemmen van polcnliomctcr P2 naargelang de gebruikte schaal.
Een der uiteinden van 1*2 wordt cens en voor altijd verbonden met het
punt F van den spanningsdceler, terwijl K4 hel andere uiteinde achtereen
volgens verbindt met de punten G, 11, i en J respectievelijk voor de standen
X, 2, 3 cn 4. De punten G, H, I en J zijn de afiakriiigcn van de regelbare
- weerstanden R16 en K17. Zooals wc verder zullen verklaren.
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§4. — Bouw
.j

De bouw, die wc voor voitmetcr RV4.N voorstellen, verschilt eenigszins van deze, die we aangegeven hebben in de eerste uitgaven van dil
leerboek voor de RV.4. De verwezenlijking wordt er eenvoudiger door en
de noodigc bewerkingen bij liet afregclen zijn gcmakkcljikcr, dit alles
echter zonder meer ruimte te moeten gebruiken.

i

Kastje en chassis

-

liet toestel wordt ondcrgebrachl in een rechthoekig kastje uit staal- of
aluminiumplaal van 10 of 15/10, waarvan de 'inwendige afmetingen de
volgende zijn :

-

lengte : 270 mm ; hoogte : 200 mm ; diepte : 200 mm.
Met kastje wordt gesloten door ecu deksel, eveneens in staal- of alurniniumplaat, dal er op geschoven wordt ; tevens dient het als voorpaneel
van het toestel. De inwendige afmetingen van het deksel zijn gelijk aan
de uitwendige afmetingen van het kastje vermeerderd met 1 mm, teneinde
een gemakhelijk opschuiven te bekomen.
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Figuur 54 toont den vorm en de maten van het kastje en van liet
paneel.
In den achterwand van het kastje moeten vcrluchtingsgalcn geboord
worden, waarvan de afmetingen en de plaatsing door figuur 55 aangeduid
worden.
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Fig. 54. — Kastje en voorpaneel
B = Voorpaneel
A — Kastje
Aan het. voorpaneel wordt een chassis bevestigd, ook uit staal of
aluminium en waarvan figuur 56 de afmetingen aangccft.
Ten slotte wordt op dit chassis een scheidingswand aangebracht,
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Fig. 56. — Chassis en afscherming
Fig. 55. — Verluchtingsgaten
A = scheidingswand
A = 20 gaten van 10 mm
B = chassis
B = opening voor het netsnoer
s

eveneens uil plaat, dal als afscherming van het voedingsdeel dient. Figuur
1^;.': 56 geeft eveneens den vorm en de afmetingen van deze afscliermng.
De plaatsing van het chassis, van de afscherming, van liet voorpaneel
■
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. cn ook de juislc afmetingen voor hel samenhrengen van deze stukken
kunnen in de fig. 58, 59 en 60 gevonden worden.
Het chassis is op het gedeelte waar de voeding komt doorboord met
vcrluchtingsgaicn (6 gaten van 12 mm dooririctcr), die goed zichtbaar zijn
in fig. 59. Deze vcrluchtingsgaicn, samen met deze door den achterwand,
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zijn noodzakelijk om een redelijke temperatuur te verzekeren in het
kastje.
De regellamp en de verschillende weerstanden van den spanningsdeeler hebben inderdaad een vermogen van ongeveer 40 W te verwerken,
waardoor een doeltreffende verluchting zich opdringt.
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In te bouwen onderdeden
Dc plaatsing der verschillende onderdeden is duidelijk te zien in dc
fig. 57 tol 60, die eveneens dc bedrading zoo juist en duidelijk ntogclijk
weergeven.
Fig. 57 geeft het uitzicht van het voorpaneel weer.
De meetschaal, d.i. polenlionicter P2 waarvan wc dc verwezenlijking
verder zullen uitleggen, komt in het midden. Boven dc schaal is het scinlampjc T aangebracht, onder de schaal den nctschakclaar 12, best een
kleinen tuimclschakelaar.
Links boven dringt hel bovengedeelte van dc voltmctcrlamp langs een
20 mm opening door hel voorpaneel, zoodal dc roosterkap rechtstreeks
van buiten af bereikbaar is.
Onmiddellijk onder dc lamp komen dc twee klemmen « -|- s> en « O ».
dan schakelaar II en tenslotte de klem «----2>. Als klemmen gebruikt men
universcelc klemmen, die zorgvuldig van het metalen paneel geïsoleerd
zijn door een buisje en ringen uit bakeliet of sleaticl. II is een kleine
« tumbler zooals 12.
In den linkerbenedenhoek bevindt zich den schakelaar voor de meet
schalen (K1-K2-K3-K4), waarop een schaal is aangebracht, die duidelijk
de in gebruik zijnde schaal aanwijst. Dc schaal, die in fig. 57 weergegeven
is, en met een knop met dubbele pijl is uitgerust, is zeer gemakkelijk te
verwezenlijken. De buitentekstfoto van den vollmcter RV4.N toont een
andere verwezenlijking van dezen schaalschakclaar, waarbij een pijlknop
gebruikt wordt.
Milliamperemeler MA wordt in den rechterbovenhoek van het voor
paneel aangebracht. Het is een instrument met een diameter van 55 mm,
van het inbouwlype en voorzien van een mesnaald.
De overblijvende hoek wordt ingenomen door potenliometer PI voor
de Instelling van het valsche nulpunt en die eveneens met een schaal voor
zien is.
Fig. 58 geeft een bovenzicht van het chassis.
Het chassis is in twee verdeeld door de afscherming van hel voedings-

deel.
Alle bouwdeelcn van de voeding worden in het achterste vak opge
steld. Van rechts naar links zien we opeenvolgend : dc regellamp FII cm
den regelbaren weerstand R18, de vertikaal naast de afscherming is opgeeteld ; den voedingstransformator TA, die van het inbouwlype is ; dc
gelijkrichterlamp R en dc filterspoel S. Vertikaal naast de afscherming
gtaan de weerstanden R12, RI5, R16 en R17. De weerstanden R13 cn R14
worden rechtstreeks op R12 en R15 bevestigd. Elk der weerstanden R12,
R15, R16, R17 en R18 wordt geplaatst boven een der verluchtingsgatcn,
die in het chassis geboord zijn, zoodat deze gaten (behalve dit waardoor
4e verbindingen 1 en 2 naar R18 loopen) niet in de figuur te zien zijn.
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Wc hebben in deze fig. door de Iellers A, B, C, B, E, F, £, H, I, J en
K de punten op den spanningsdeclcr aangeduid, die door dezelfde letters
op het schema van figuur 53 uaugctcckcnd zijn, waardoor men dc verbin
dingen gemakkelijker kan volgen.
Men zal bemerken, dat de plaats der weerstanden R16 en R17 zoo
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gekozen is, dat ze zeer gemakkelijk te bereiken zijn om dc aftakringen
Ie regelen.
In het voorste deel vinden wc : links, dc vollmcterlamp, die op het
voorpaneel is vastgchccht op dezelfde wijze als bij voltmctcr MV.3, die
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in het voorgaande hoofdstuk beschreven werd ; onder deze lamp zijn de
condensatoren Cl en C2 op hel chassis gemonteerd. De vcrslcrkcrlamp,
waarvan de pJaats niel kritisch is, staal ongeveer in liet midden van het
chassis.
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Fig. 59 toont het chassis langs onder gezien.
Langs den achterkant vinden wc de onderdcclen der voeding weer :
transformator TA, lamphoudcrs voor FH en R en, de condensatoren CS ea
C6« Deze zijn onder het chassis gemonteerd om zc tc beveiligen tegen de
warmte, die in het voedingsdeel ontwikkeld wordt.
Nopens den lamphoudcr van de regellamp FH kunnen wc er nog ep
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wijzen, dat de Pïsséau.K-ianipcn gemaakt worden niet de gewone Europccschc 4-pin huls en met de Edison-schrocfhuls. Bij voorkeur neemt men
de 4-pin huls, daar deze gemakkelijker in te houwen is.
Op de voorzijde vinden wc, op het chassis, den landhouder voor de
ycrstcrkerlamp ; op hel voorpaneel bevestigd, den poientiometer PI, den
schakelaar 12 en den schijfschakelaar K1-K2-K3-K4.
Fig. 60 geeft een algemeen binnenzicht op hel voorpaneel, «Ie daaropaangebrachte onderdeden en hun verbindingen.
Men bemerkt er de condensatoren Cf2 en C’3, die rechtstreeks op
den lamphoudcr der voitmctcrlahip bevestigd zijn : de verbindingskiem
€ afscherming » is rechtstreeks met de massa verbonden via een soSdccriipje
dat op een der bcvestigingsboulcn is vastgemaakt.
In de figuur zelf is de bedrading van de achterste schijf van den
schakelaar (KI en K4) aangegeven. Om meer klaarheid te krijgen werd
de voorste schijf apart gcleekend (K2 en K3).
Meetschaal
De knop met meelwijzcr van poientiometer P2 en de meetschaal zijn,
kooals men in fig. 57 kan zien, op dezelfde wijze vervaardigd als de over
eenstemmende onderdeden van den vollmeter MV.3. Hel volstaat dus te
verwijzen naar het voorgaande hoofdstuk, waar hun verwezenlijking in
bijzonderheden beschreven werd.

§ 5. — Montage en .bedrading
Men begint met het chassis met bijhoorende afscherming op het voor
paneel te bevestigen en men vergewist zich er van dat het geheel gemnkkelijk in het kastje schuift.
Na zich overtuigd te hebben dat de noodigc gaten geboord werden in
hel paneel, het chassis en de afschertnnig, begint men met bet plaatsen
der onderdeden en de bedrading, waarbij men op de gewone wijze ie
werk gaat.
• Hel kan volstaan met op enkele bijzondere punten de aandacht te
vestigen.
Hel is 'eenvondiger de bedrading van den houder der voltiuetcrlamp.
van den schakelaar Ï2 en van de
van de klemmen « -(- », « O » en « —
condensatoren af te werken vóór men de afscherming op hel chassis

N

- bevestigt.
Het is tevens raadzaam de'verbindingen voor de voltmclerlamp uil te
voeren in soepelen draad, zoodal de lamphoudcr gemakkelijker te verplaat
sen is wanneer de lamp aangebracht wordt.
i
Weerstanden R3, R4, R5, R6, R7 en R8 worden bevestigd op den
schakelaar vóór nien dit onderdeel op het voorpaneel aanbrcngl. De weer
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standen 119 en R10 worden nog achteruit gehouden, want deze moeten bij
de afregeling van hel toestel bijgewerkt worden.
Weerstanden Ril en R13, die eventueel ook moeten bijgewerkt wor
den, zijn zoo bevestigd, dat ze gemnkkelijk terug kunnen losgcmaakl
worden.
De schroeven van de aftakringen der weerstanden R16, R17 en R18
worden zoo gedraaid, dal men er later gemakkelijk mei een schroeven
draaier hij kan.
In de fig. 58 lol 60 werd de bedrading zoo juist en zoo duidelijk
mogelijk aangegeven en alle verbindingen werden van nummers voorzien,
die in de verschillende figuren overeenstemmen. Met zorg moet elke ver
gissing vermeden worden bij de elf verbindingen, die op den spanningsdceler komen. De verbindingen met de polenliomcters PI en P2 moeten
nitgevoerd worden, zooals op de platen aangegeven is, daar er anders
gevaar beslat dat deze onderdeden « omgekeerd » werken.
De bedrading, behalve die van de voltmclcrlamp, die zoo kort mogelijk moet zijn, is Ledemaat niet kritisch, daar er toch slechts gelijkstroom
doorvloeit. liet volstaat dat de draden goed geïsoleerd zijn en dat hel
soldcercn zorgvuldig gebeurt.
Het is van groot belang dat potenliometer P2 geen gevaar loopt te
draaien, want dit zou heel de ijking in de war sturen. Sommgc potentiometers zijn hiertoe speciaal voorzien van een kleine pin, die in het
metaal van het paneci dringt. In alle geval moet de moer van den potenliomeler zoo vast mogclijk geschroefd worden, met tusschenvocging van een
klemring.
Men moet op het oog houden dal geen enkel onderdeel rechtstreeks
met de massa verbonden is. In dit verband moeten we er nog de aandacht
op vestigen dal de condensatoren van den filter C5 en C6 een negatieven
pool moeten hebben, die van liet omhulsel geïsoleerd is, indien dit uit
metaal vervaardigd is (tenware men de voorzorg- nam, dit omhulsel zelf
voldoende van de massa te isolceren).
Bij, de voorgesteldc verwezenlijking wordt het nclsnocr langs de ach
terzijde van hel toestel naar buiten gebracht (door een gcisoleerden kabel
ring of doorvoerring). Dit is de sierlijkslc werkwijze. Maar deze oplossing
brengt mee dat men het snoer mee moet uittrekken door den doorvoerring
als men het toestel, uit liet kastje haalt en omgekeerd als men het er weer
inschuift. Men kan het netsnocr even goed langs de voorzijde naar buiten
brengen, hcelcmaal in den koek, onder links.
Hel verdient aanbeveling onder de achterzijde van hel chassis een of
twee houten of metalen pootjes aan te brengen ; zè moeten een hoogte
hebben van 65 mm. Deze « pootjes » zullen het tamelijk groote gewicht
der onderdeden, die op de achterzijde van het chassis gemonteerd zijn,
helpen dragen. Dit biedt bovendien het voordeel dat het hccle stel kan
blijven recht staan wanneer het chassis uit liet kastje gehaald wordt.
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§ 6. — Afregeling
De verbeteringen, die aan de RV4.N aangebrachl zijn, hebben ecnerzijds hel voordeel, dat ze het toestel zeer nauwkeurig en aangenaam in hel
gebruik, maken, maar anderzijds zijn ze dc oorzaak dat de afregeling
moeilijker is en met meer zorg moei gebeuren.
Een voltmaqkte afregeling is noodzakelijk om dit loesle! werkelijk
alle hoedanigheden van gevoeligheid en nauwkeurigheid ie vericcnen,
waarop het boogt en om hel op doeltreffende wijze Ie kunnen ijken.
Deze inleiding mag den lezer echter niet afschrikken : deze bewerking
is niet moeilijk ; ze vereischt slechts zorgzaamheid en geduld. Gewapend
met deze twee hoedanigheden en mils de hier aangegeven methode precies
te volgen, is hel succes verzekerd.
1° Regeling der regellamp
Eerst verwijdert men de voltmcterlamp en de weerstanden R9, R10
en Ril. De twee verbindingen, die naar den milliamperemclcr MA gaan.
worden losgemaakl cn men sluit ze kort. Voor hel oogcnhlik is de stand
van PI en P2 ozndcr belang. Een wisselstroomvoltmcter met voldoenden
weerstand (500 X}/V of meer) wordt met de klemmen van de regellamp
verbonden. De regelbare weerstand R18 wordt op maximum geregeld.
Vollmeter RV4.N wordt aangesloten. Men ziet na of dc netspanning
op de gemiddelde waarde is en men regelt weerstand RIS tol de vollmeter
op de klemmen van de regellamp, op een of twee V na, 55 V aanwijst (1).
De bewerking is geëindigd cn men verwijdert den wissclstroomvoltmelciv
2° Controle der spanningen
De overige schakeling, zooals ze nu is, wordt onderzocht met hel
oog op de aanwezige spanningen, die op 2 of 3 % na de volgende waarden
moeten hebben :
Tusschcn de punten A en K : 385 V.
A cn B : 100 V.
»
D en E : 95 V.
»
E en F :
6 V.
F en K : 175 V.
2>
»
2>
Eens deze controle gedaan werkt men dc regeling der nl'lakringen
C, H, 1 en J bij, tol men ongeveer volgende spanningen bekomt :
Tusschen F en G : 5,5 V.
F en II : 17 V.
F en I : 55 V.
7>
F en J : 160 V.
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(!) Met een net waarvan de gemiddelde spanning nauwelijks 110 V bedraagt,
kan het noodig zijn R18 heelemaal uit te schakelen om de spanning op
de klemmen der regellamp tot .55 V te brengen.
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Al deze metingen moeien gedaan worden mei een vollmelcr met vol
doenden weerstand : l>v. 1.000 fj/V.
3' Afregeling van R13
De kortsluiting lusschcn de twee verbindingsdraden van MA wordt
weer losgcmaakt en ze worden inet een anderen milliampcremcler verbon
den, meetbereik van 10 mA. De voltmctcr RV4.N wordl opnieuw anngeschakeld. De uitwendige niA.-mcter wijst den niaximuin anodes! room aan
der vcrstcrkerlanip. Indien deze stroom een waarde heeft lusschcn 4,7 mA
en 5,3 mA moet er niets veranderd worden. Indien hij minder dan 4,7 mA
bedraagt, dan moei de weerstand van R13 iets verminderd worden, bv.
door hem Ie shuntcercn met een weerstand van een duizendtal ,Q. Indien
de anodestroum 5,3 mA Ie boven gaal moei de waarde van R13 iets ver
hoogd worden, bv. door dezen weerstand te vervangen door een weerstand
met dezelfde nominale waarde (100
die ccn weinig « hooger » is. Een
zeer lichte verandering van RI3 zal wel volstaan om de juiste regeling te
verkrijgen.
•/" Afregeling van Ril
De schakeling blijft zooals voorheen, met den uitwendigen mA.-meter
'van 10 mA. Weerstand Ril (2.000 ,f)) wordl terug bevestigd. De vollmelcr
RV4.N wordl terug aangeschakeld en men kijkl de aanduiding van den
milliampcremcler na (1). Indien deze l mA, of ongeveer, aanwijsl is alles
uitstekend. Indien hel cchler meer dan 1 mA is, dan moet dc waarde van.
RU lichtjes verminderd worden en in hel tegenovergestelde geval, ver
hoogd. Ook hier volstaan kleine veranderingen om dc regeling te verkrij
gen. Eens dit bereikt schakelt men MA weer in.
5" Afregeling der shunt ive.erstandeti R9 en R10

.

■

Dc vollmctcrlamp wordl in het toestel geplaatst, schakelaar 11 naar
« -|~ » gedraaid en de klemmen « -|- » en «— » kortgesloten. Potentionicters PI en P2 worden beide op nul ingcstcld (ni.a.w. hcclcxnaal op het
einde van hun loop in tegengestelde richting mcl dc beweging der wijzers
van een uurwerk). De schakelaar wordl op de kleinste schaal ingcstcld
(3/5 V). Dc voltmctcr RV4.N wordt aangesloten en men wacht lot hij
zijn normale temperatuur bereikt heeft (een tiental minuten). Dc naald,
van den mA.-mctcr komt op het maximum, d.w.z. in dc onmiddcllijkc
omgeving van 1 mA.
Door zeer geleidelijk PI te verdraaien ziet men de naald naar het
minimum dalen. Door dc regeling van PI brengt men ze in de omgeving
der verdeeling 0,3 (zonder dat het noodig is dat deze plaats zeer nauw(1) Bij hel inschakelen wordt de naald van den mA.-meter langs den kant
der nul geblokkeerd, omdat de compensatiestroom iets vroeger begint te
werken dan de anodestroom der versterkerlamp. Dit verschijnsel is normaal
:\
en de operator hoeft er zich dus niet om te bekommeren.
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keurig zou zijn, bv. tusschc» 0.25 en 0.35). Deze stand is het valschc
nulpunt voor de kleinste meetscftaal (3/5 V). Ze wordt op de schaal va»
den mA.-meter unngcteekend niet een fijn rood streepje, zooals fig. 57 iiet
loont.
Zonder PI nog aan te raken (en natuurlijk ook P2 niet, die gedu
rende heel deze bewerking op nul moet blijven staan) zet men nu den
schakelaar op het bereik « 10/15 V ». De naald van den niA.-melcr neemt
nu op dekschaal een nieuwe plaats'in, ongeveer in de omgeving der yerdeeiing 0,8. Deze nieuwe stand der naald is het valschc nulpunt, niet
alleen voor deze schaal « 10/15 V », maar voor alle schalen, behoudens de
kleinste. Ook deze plaats wordt nauwkeurig door ccn rood lijntje aangcleekend.
Voor de twee reeds gebruikte schalen (3/5 en 10/10 V) is de anodestroom der voitmeteriamp, die met het valschc nulpunt overeenstemt, zeer
klein (ongeveer 3 aA). Het werkingspunt ligt das uiterst dicht bij do
« cut-ofi' », wat dus de « detectiefout », waarover in paragraaf 4 van hoofd
stuk III gesproken werd, lol een minimum herleidt en dus zeer nauw
keurige metingen van kleine wisselspanningen toelaai. Toch is de stand
der naald van den mA.-meter verschillend voor deze twee schalen, omdat
voor de schaal «3/5 V» heel de spanning, die over de weerstanden
R3-R4-R5-R6 Raar het rooster der versterkerlamp gebracht wordt, terwijl
er voor de schaal « 10/15 V s> slechts ongeveer een derde naar dit rooster
gevoerd wordt,/teneinde de gevoeligheid van hel instrument op deze schaal
te verminderen.
Steeds zonder aan PI te raken plaatsen we nu den schakelaar op de
schaal « 30/50 V ». De naald van den mA.-meter stijgt nu bijna lot liet
maximum, op ccn plaats, die hei valschc nulpunt zou zijn voor deze
schaal. Maar de metingen zouden zeer moeilijk zijn, want bij hel even
wicht zou men tc lellen heebben op zeer kleine verplaatsingen der naald
lusschcn bet maximum en het hoog gelegen valschc nulpunt. Hel is veel
beter dal hel valschc nulpunt verder van het maximum verwijderd is, bv.
op dezelfde plaats als bij de voorgaande schaal.
Men zou dit resultaat kunnen bereiken door de regeling van PI te
«*» '
wijzigen, maar dan zou men de regeling van PI moeten veranderen iedere
maal dat men van de schaal « 10/15 V » op die van « 30/50 V » overgaal
en omgekeerd. Deze bijkomende handeling zou de metingen veel omslach
tiger maken en moest men bij toéval vergeten deze wijziging tc doen, dan
zou men totaal valschc uitslagen bekomen. Het is veel practischer voor PI
steeds dezelfde regeling te bewaren en het valschc nulpunt der schaal
<30/50 V » tc doen samenvallen met dat van de schaal <<; 10/15 V » door
een shunt over den potentiometer PI aan tc brengen. Deze rol wordt
gespeeld door weerstand R9, die door schakelaar K3 ingcschakeid wordt.
R9 moet dus geregeld worden. De incest practische werkwijze is als
volgt :
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R9 wordt gemaakt mei gemakkelijk le soldccrcn wcerstandsdraad
(maillccliorl of cönstuulan), die gewikkeld wordt op een isolcercnd plaatje
met twee soldcerlipjcs. Men zal een voldoende lengte wikkelen om een
weerstand van ongeveer 350 fi le bekomen. Deze waarde is te hoogl R9
wordt niet dadelijk op den schakelaar bevestigd, maar er slechts voorloop ig
mee verbonden door twee draden, zoodnl men den weerstand steeds kan
bereiken.
De vollmctcr wordt ingcschakcld cn de naald van den mA.-mctcr zal
ecu stand innemen, die ligt boven het valsclie nulpunt dor schaal
« 10/15 V ». Door draad af te ucriicn vermindert men geleidelijk de
waarde van ÏI9, tol de naald juist op hel valschc nulpunt der vorige schaal
staat. Het is onuoodig den voitinetcr buiten werking te stellen, iedere mnnl
dal men den weerstand iiijwerkl.
Voor do regeling van Ï110 werkt men juist op dezelfde wijze. R10
wordt op dezelfde wijze vervaardigd als R9. maar mei een vertrekwaarde
van 150 Q en eveneens op dezelfde wijze gemonteerd. Steeds zonder PI
aan le raken wordt den schakelaar op dc schaal « 100/150 V » gezet cn
de weerstand verminderd tot dc naald juist op dcnzclfdcn stand komt als
hij hei voorgaande valschc nulpunt.
Men kan zien dat de regeling juist is door dc volgende proef ï'
Met dc klemmen «Q» en «—» in kortsluiting cn P2 op nul, zet
men don schakelaar op de schaal c 3/5 V». Door dc regeling van PI
brengt men de naald juist op hel lecken van hel valsclie nulpunt voor
«3/5 V ».
In die omstandigheden, door den schakelaar achtereenvolgens op de
schalen «10/15», « 30/50» cn « 100/150» le zeilen, zonder PI aan 1c
raken, moet dc naald altijd dcnzclfdcn stand innemen op het valsclie
nulpunt van «leze schalen.
Bemerking
Het feit dal men voor dc schalen « 10/15
« 30/50 » cn « 100/150»
hetzelfde valsclie nulpunt benuttigt, brengt hij deze twee laatste schalen
mee dat dc anodcslroom van dc voltihclcrlamp de 3
der « 3/5» cn
«10/15» schalen te hoven gaat (8 ^A voor dc schaal «30/50» cn onge
veer 20 ftA voor de schaal « 100/150»). Doch dit brengt geen enkel
nadeel mee, want zelfs iudien dc deleclic-fou! bv. 0,1 V moest bedragen, .
dan heeft dit nog niet het minste belang bij dc spanningen, die met deze
schalen moeten gemeten worden.
x —
Anderzijds is het ónmogelijk hetzelfde valsclie nulpunt te gebruiken
voor alle schalen. Indien men dit punt bv. op dc verdeeling 0,8 vastlegde,
dan zou dc anodcslroom voor dc schaal « 3/5 V » zoo gering zijn, dat de
gevoeligheid onvoldoende zou zijn. Indien men anderzijds voor alle schalen
liet punt op 0,3 vasllcgde, dan zou dc anodcslroom voor de schalen
« 30/50 » cn « 300/150 » overdreven hoog zijn.
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Men'moet zich dus neerleggen bij het gebruik van twee nulpunten,
maar hierbij moei aangcstipl worden dat de instelling van potentiomelcr
PI voor de beide punten dezelfde blijft ; anders gezegd : het is niet
noodig opnieuw het yalsche nulpunt in te stellen, iedere maal, dal men
van meetbereik verandert, wal in de practijk al een zeer groot voordeel is.
6° Regeling der aftakringeu G, II, I en j
We komen nu aan dal gedeelte waar de zorgzaamheid en het geduld
van den operator hel ergst op de proef gesteld worden. liet komt er nu
inderdaad op aan de aftakringeu zoodanig te regelen dat de spanningen
tusschcn hel punt F en de punten C, II, l en J juist zijn en dat ze een
veelvoud van elkaar zijn.
Voor deze regeling, evenals voor de latere ijking van den volt meter
RV4.N, is het noodzakclijk over geleidelijk veranderlijke gelijkspanningen
te kunnen beschikken evenals over een (of meerdere) zeer nauwkeurige
geiijkstroonivoltmcter. Rel eigen verbruik van dit instrument is trouwens
zonder belang.

61. — Verkrijgen der spanningen voor de afregeling en de ijking
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Dc regeling en de ijking van voltmctcr RV4.N zijn in feite .slechts
nauwkeurig wanneer de spanningen, die voor dc regeling en de ijking
gebruikt worden, zelf met een zeer nauwkeurigen gelijkslroomvoït meier
gemeten worden. Het is dus aan te bevelen hel instrument, dal men hiertoe
gebruikt, vooraf nog ecus tc conlrolecren.
Indien men nicl beschikt over een bron, die, verschillende verander
lijke gelijkspanningsbereiken kan bezorgen, zooals bv. de laiupmetcrs
CM. 5 en UM.9 die we beschreven hebben in ons boek over « Controle en
Practisch onderzoek der Radiolampen», dan kan men deze spanningen
verkrijgen, hetzij van het voedingsdeel van een ontvanger (hooge span
ningen); hetzij van een batterij drooge cellen of accumulatoren, zooals we
er in den loop der voorgaande hoofdslukken reeds voorbeelden van gege
ven hebben. De schemas van fig. 61 geven nog ccns de ie verwezenlijken
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schakelingen weer. In al deze schennis is Pv een poleniiomclcr van
10.000 ,Q, 2
; R een weerstand van 10.000 Q, 2 W en V de gclijkstroomvoltmetcr voor he! ijken. Schema A geeft een veranderlijke spanning
lusschen 165 on 80 V ongeveer, schema B een veranderlijke spanning
lusschen ongeveer 80 en 0 V cn schema C ccn veranderlijke spanning
lusschen de batterijspnuning cn nu!. Voor kleine spanningen is hel
gebruik van een batterij aan Ie raden, want dc spanning die dan op liet
glijconlacl van Pv te verkrijgen is, is volkomen stabiel, zoodal men niet
verplicht is onophoudelijk voltmelcr V in hel oog Ic honden.
Regeling van G
Dc gelijkspanning moet veranderlijk zijn lusschen 4 cn 6 V. Om
deze té verkrijgen maakt men de schakeling van fig. 61 met ccn batterij
van 6 V.
Eerst wordt voltmelcr RV4.N aangesloten met den schakelaar !1 naar
» gekeerd, dc • mcetbcreik-schakelaar op de schaal «3/5 V» cn de
klemmen « -j- » en «— /> kortgesloten. Dc mectpotentiometcr P2 wordt
op nul gezet. Men laat hel toestel op zijn normale warmte komen (gedu
rende ongeveer 10 minuten) cn door het draaien van PI brengt men dc
naald van den milliamperemcler op hel speciale valschc nulpunt der
schaal «3/5 V ».
De meclpotenliomclcr P2 wordt dan op maximum gezet, dc kortslui
ting lusschen « 4- » cn « — » weggenomen en men schakelt op deze klem
men de gelijkspanning, die door den ijkvoltmelcr V 'gemeten wordt. Dan
doet men deze spanning stijgen totdat de naald van den mA.-meler, die
op maximum was gaan slaan, terug juist op liet valsche nulpunt komt.
Om een juiste regeling Ic hebben moei vollEucter V op dit oogenblik een
spanning aanwijzen lusschen 5,3 cn 5,4 V. Indien hij ccn hoogere span
ning aanwijst, dan moet dc aflakring lichtjes naar het punt F verplaatst
worden ; in het tegenovergestelde geval G lichtjes naar H verplaatsen.
Eens dat zoo de juiste regeling verkregen is wordt de ring G vastgezet (en
dc afregeling moet nog eens nagezien worden, want het vastzeilen van den
ring doel dc regeling soms ccn weinig veranderen, in welk geval er opnieuw
moet hijgewerkt worden).
Daarna wordt de gelijkspanning nauwkeurig op 5 V geregeld en de
mectpotcnliomcter P2 wordt geleidelijk weer naar het minimum gedraaid,
tot op het oogenblik dal de naald van den milliamperemetcr weer zeer
juist het valschc nulpunt aauwijst.
Het nfregelen van G is gedaan. Vanaf dit oogenblik mag men niet
meer aan den potentiometer P2 raken tol heel de bewerking ten einde is.
Voltmeter RV4.N wordt niet uilgcschnkeld. 11 wordt naar «0 * ge
keerd cn dc gelijkspanning afgeschakcld.
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Regeling van II
De gelijkspanning moei iels meer dan 15 V kunnen bedragen (scha
keling van fig. 61C, nicl een batterij van 16 loï 18 V).
De schakelaar wordt op de schaal « 10/15 V » geplaatst ; de gelijk
spanning wordt op de klemmen «
» en <c — » aangekoppeld en 11 naar
< -J- » gedraaid. Men verandert de spanning tol de naald van den niA.meter juist op het gemeenzame valsche nulpunt staat der schalen <.<10/15».
<30/50» en <100/150». Om een juiste regeling te hebben moet de
ijkvoltmeter op dit oogenblik een spanning van 15 V aanwijzen. Is de
spanning hooger, dan moet H naar G verplaatst worden ; is de spanning
lager dan wordt II naar ï toe verplaatst. Eens de absoluut juiste regeling
verkregen (wat heel wal geduld vereischl), wordt ring G vaslgcsehroefd,.
II naar « 0 » gekeerd en de gelijkspanning weer afgeschakcld.
Regeling van I
De gelijkspanning moet kunnen variccren Uisschcn 40 en ongeveer
60 V (schakeling van fig. 61D).
De schaalschakclaar wordt op dc schaal « 30/50 V » iugcsleld, de
spanning op de klemmen « -J- » en < — » aangekoppeld cu 11 naar «0»
gekeerd. Meu doet de gelijkspanning veranderen lot dc naald van den
mA.-mclcr op het gemeenzame valsche nulpunt staat. Op dit oogenblik
moet dc ijkvoltmeter V juist 50 V aanwijzen. Bij te hoogc spanning, ï
■aar H verplaatsen, bij te lage naar J.
.
Na absoluut juiste regeling, den ring I vastschroevcn, II naar «0»
draaien en de spanning afschakelen.
Regeling van J
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Men gaat op dezelfde wijze te werk als bij H en 1, maar dc gelijk
spanning moet kunnen variccren tusschen 135 en 165 V (schakeling van
fig. 61A) en dc naald moet juist op het gemeenzame valsche nulpunt
staan bij een spanning van 150 V op den ijkvoltmeter. Indicn deze span
ning hooger is, J naar I toe verplaatsen, is zc te laag, dan naar IC. Eens
deze regeling verkregen is heel de bewerking geëindigd cn kan men het
toestel uitschakelen.
De regeling der aftakringen vraagt zeer veel geduld, maar toch
moet deze regeling met dc meeste nauwgezetheid uitgevoerd worden om
een nauwkeurige Ijking van den voltmcter RV4.N tc kunnen bereiken.
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§ 7. — Uking

S&M'
■;

jï

Wanneer de vorige afregeling korrekt uilgcvoerd is, kan de ijking
van voltmeter RV.4N betrekkelijk gemakkelijk en vlug uilgcvoerd worden.
Men moet hiervoor een potlood bij dc hand hebben, dat aangcslcpcn
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is op dc wijze, die wc opgegeven hebben voor de ijking van den voltmclcr
MV.3 (fig. 43) en dat moet dienen om de schaalvcrdcclingen langs den
mcelwijzcr aan te brengen, waarbij bet moei gebonden worden op dc
wijze die in fig. 4-4 aangegeven werd.
Men begint met dc eerste twee stralen op dc schaal aan te leekenen,
die overeenkomen met bet maximum en hel nulpunt van den polcntiomcler P2.
IJ hing voor gelijkstroom
We hebben reeds gezien dat de « detectic-foul » bij gelijkstroom niet
voorkomt, daar dc evcnwiclitsspanning steeds juist gelijk is aan de te
meten spanning, wat ook bel werkingspunt op dc karakteristiek der voltmclcrlamp is, d.w.z. welk valsch nulpunt er ook gebruikt wordt.
De nauwkeurige regeling der aftakringen geeft, voor om liet even
welken stand van potcntiomclcr 1*2, spanningen, die een juist veelvoud
van elkaar zijn ; daardoor volstaat het een « gelijkstroom »schaal te ijken
«>m ze allen geijkt te hebben.
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Bij voorkeur wordt dc «5 V » schaal geijkt, want hiervoor is slechts
een zwakke spanning noodig (6 V), waarvoor een batterij een eenvoudige
en uiterst stabiele bron is. Het is tevens noodzakclijk over een ijkvoltractcr te beschikken, die zeer juist spanningen tusschen 0,1 en 6 V kan
meten (bv. met schalen voor 1 V en 10 V).
Dc schakeling, fig. 62, is dezelfde als deze, die voor het regelen van
den ring C gediend heeft. Pv is nog altijd een draadgcwikkcldc potentiometer van 10.000
De klemmen «Q» en «— s> worden kortgesloten. 11 is naar « -j-»
gekeerd en de schakelaar staat op de schaal 3/5 V ». Dc vollmcter RV4.N
wordt aangcschakcld en men wacht een tiental minuten tot hij op zijn
normale temperatuur gekomen is.
De mcelwijzer van P2 wordt op nul ingesteld en door het draaien
van PI brengt men dc naald van den mA.-metcr juist op het aangeduide
valschc nulpunt der schaal «3/5 V s>. Dan stelt men den nicetwijzer van
P2 pp maximum in, men neemt dc kortsluiting tusschen de klemmen
« 4- » en « — » weg en koppelt dc ijkspanning op deze klemmen aan.
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Deze spanning wordt door l*v zeer nauwkeurig op 5,2 V gebracht,
le lezen op den voltmctcr V. Door den meelwijzcr van P2 zeer geleidelijk
terug naar hel nulpunt tc verdraaien honU men op een punt waar de
naald van den mA.-mcter terug op het valsche nulpunt staat er» die plaats
duidt men met liet potlood, dat op de aangegeven wijze naast den ir.celwijzer gehouden wordt, aan op den grootsten cirkel ; dit is de schaalvcrdccling 5.2.
De spanning wordt verminderd tot 5,1 V en weer draait men den
mcctwijzcr verder naar nul, tol dc naald opnieuw het valsehc nulpunt
aanwijst ; men fcckcnl nu de verdeeiing 5.1 op de schaal aan.
Zoo gaat inen verder per 0,1 V7 lot 0,1 V.
liet verdient aanbeveling gedurende deze bewerking hu en dan de
ijkspanning even af te schakelen, de klemmen « -j~ » en «—» kort le
sluiten en den- mcctwijzcr terug op nu! in te stellen om le zien of de
regeling van het valsehc nulpunt niet veranderd, is, wal zou kunnen
gebeuren indien de temperatuur van hel toestel nog niet voldoende gesta
biliseerd was op liet oogenblik dat men aan deze bewerking begonnen is.
De schaalvcrdccling die op deze wijze aangebracht werd op den
grootsten cirkel wordt nu ovcrgcbrachl op de binnenzijde van den klein
sten cirkel, door den mcctwijzcr op de verschillende verdcelingcn te
plaatsen, cn dan langsheen den wijzer lijntjes op den kleinen cirkel ie
trekken. Deze verdcelingcn op den hinticnkau! van den kleinen' cirkel
worden dan met dc cijfers van 1 tol 5 voorzien en vormt zoo de schaal
voor gelijkstroom <ï 5 V», evenals de schaal « 50 V » waarbij dc aandui
dingen slechts met 10 moeten vermenigvuldigd worden.
Dezelfde graadverdeeling wordt ook op de buitenzijde van den
kleinen cirkel aangebrachl, wat dan dc gclijkstroomschalen voor 15 en
150 geeft ; hier moet echter respectievelijk met 3 en 30 vermenigvuldigd
worden.
Dc plaatsing dezer twee schaalverdcclingcn cn dc aan tc ieckencn
mcrkslrepen zijn duidelijk tc zien in fig. 57.
Ecns deze bewerking beëindigd is het goed de polloodverdceiiugcn
van 0,1 tot 5,2 op den grootsten cirkel le bewaren, want deze verdeeiing
zal verder nog benuttigd worden.
ljking voor wisselstroom
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Voltmeter RV4.N meet bij wisselstroom de topspanningen. Voor den
eenvoud der metingen zullen dc schalen ondcrvcrdccld worden in effec
tieve spanningen, maar men mag niet vergeten dat deze verdeeiing slechts
toepasselijk is, wanneer dc tc meten spanning sinusvormig is of minstens
ongeveer sinusvormig. Indien men ccn wisselspanning van om hel even
welken vorm meet, dan zal dc top waarde der' te meten spanning wel
Eot=E X 1,414 zijn, maar de effectieve waarde Eoff kan merkelijk van
E verschillen.
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Schillen voor <•< 30 V » en « 100 V »
De gclijkslroomsrhulcn <: 50 V » en c 150 V » geven mei groole nauw
keurigheid de topic aarde der wisselspanningen, daar de dcleclicfoul bij
metingen, die op deze schalen uitgevoerd worden, hcelemaal onbedui
dend is.
In deze voorwaarden herleidt de ijking der schalen in effectieve
wisselspanningen, die er mee overeenstemmen (30 V en 100 V), zich tot
een eenvoudige berekening.
Om deze vcrdccling nauwkeurig le kunnen aanbrengen is hel gemakkelijker als basis de gclijkstroomverdeclingen van 0,1 tot 5,2 V le benut
tigen,'die op den groolslen cirkel aangcbrncht zijn, daar deze cirkel ten
slotte ilocli moet dienen om de wisselslroomschalon 30 V en .100 V te
ontvangen.
De vcrdccling der schaal « gelijkstroom » 5 V, overeenstemmend met
een wisselspanning E, is, voor de schaal 100 V « wisse!stroom », gelijk aan:
Voorbeelden : De vcrdccling 110 V|lff stemt op de gclijkstroomschaal

\

\

110 X 1,414
'= op weinig na 5,2 :
30
'De vcrdccling 60 V(,n- stemt overeen met :

overeen met :

60 X 1,4.14
op weinig na 2,8 ; enz., enz.
30
De wissclstroomschaal wordt verdeeld door den meclwijzcr op de
overeenstemmende omlcrvcrdccling van de gelijkstroomsehaal le plaatsen
en de vcrdccling langs den mcctwijzer op den buitenkant van den grooten
cirkel aan te tcckencn.
Voor de wissclstroomschaal 30 V is de met een spanning E overeen
stemmende vcrdccling der schaal 5 V gelijk aan :

N

-

E X 0,1414.
Voorbeelden : Verdeeling 35 V(>ff stemt overeen met :
35 X 0,1414 s= op weinig na 4,95 ;
Vcrdccling 12 Voff stemt overeen met :
12 X 0,1414 — op weinig na 1,7 ; enz., enz.
De verdeclingen worden op dezelfde wijze* gemaakt als voor de schaal
' « 100 V » maar langs de binnenzijde van den cirkel. Ze kunnen trouwens
even goed volgens deze schaal gelcckcnd worden, daar de schaal < 30 V >
er juist hel derde van is.
De schaal « 100 V zal verdeeld worden van 10 tot 110 V(.rf, en de
schaal « 30 V s> van 5 lol 35 Vlirf, zooals de schaal van fig. 57 het aantoont.
Wisselstroo inschoten 10 V en 3 V
Deze schalen kunnen niet meer, zooals de voorgaande, op grond der
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gelijkstrooinschaal geijkt worden, want bij kleine spanningen kun de
delecliefout niet verwaarloosd worden.
Ze worden dus ook rechtstreeks bij middel van gekende wisselspan
ningen geijkt. Bij de beschrijving van voltmeter MV.3 hebben wc al doen
opmerken dat de nauwkeurigheid van wisselstroomvoltmctcrs bij kleine
spanningen niet betrouwbaar genoeg is om er metingen van ijkspanuingen
mee uit te voeren. Ook hier moet dus gebruik gemaakt worden van een
gcijkten potentiomcler.
IJking van den polcntiometcr
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Deze ijking geschiedt op gelijkstroom met de schaal «5 V» van voltmeter RV.4N zelf. Men verwezenlijkt de schakeling van fig. 63. De
batterij accumulatoren of drooge cellen moet een spanning van 6 volt
hebben.
De te ijken potentiometer Pv is draadgewikkcld en heeft een waarde
van 10.000
zooals hij reeds vroeger gebruikt werd. Hij wordt voorzien
van een schaal cn een mectknop zooals we het beschreven hebben in
paragraaf 6 van hel voorgaande hoofdstuk (fig. 48).

Fig. 63. — Ijking van den potentiometer

i

Voltmeter RV4.N wordt aangeschnkcld met de klemmen « -j- » en
«— * kortgesloten, II naar «-|_ j>, den schaalscliakcjuar op de schaal
« 3/5 V» en den meetwijzer op nul. Eens dat het toestel zijn normale
temperatuur bereikt heeft, regelt men P2 tol dc naald van den mA.-melcr
op het valsche nulpunt der schaal « 3/5 V » staat. Dc kortsluiting van de
klemmen «-}-» en «—» wordt verwijderd en men koppelt cr dc gelijk-,
spanning op aan, zooals figuur 63 het aantoont, waarbij men er zorg voor
draagt Pv hcclemanl in te draaien in de richting van de « — » der batterij.
De meetwijzer wordt op de schaalvcrdeeling 0,1 der schaal «5 V»
geplaatst en men draait langzaam aan Pv tot men de naald weer juist op
liet valsche nulpunt heeft ; dan tcckcnt men dc verdeeling 0,1 aan op de
schaal van Pv. Daarna wordt de meetwijzer op 0,2 geplaatst, weer draait
men Pv om de naald tot op het valsche nulpunt tc,hrengen cn men tcckcnt
214
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verdeeling 0,2 aan op de schaal van Pv. Eu zoo werkt men verder lol
5,2 V.
Zoodoende is de schaal van Pv per 0,1 V geijkt van 0,1 tot 5,2 V.
Wisselstroom « 10 V ».

r

A) Men verwezenlijkt eerst de schakeling van lig. 64. Pv is de geijkte
'potenliometer, U een regelbare weerstand van enkele duizend f). en V om
het even welke wisselstroomvollineter (daar dit instrument alleen dient
om de stabiliteit van het nel na te gaan, moet hoi niet absoluut nauwkeurig
zijn).
Zonder liet 110 V net aan te sluiten, brengt men voJlmctcr RV4.N
onder stroom, met 11 naar « -}- » gekeerd, den schakelaar op de schaal
« 100/150 V» en den aneclwijzer op nul. Men draait PI om de naald van
den mA.-meter op het valschc nulpunt der schaal « 100/150 V» in te stel
len. De wijzer van potenliometer Pv saat juist op het cijfer 5 van zijn
schaalverdceling en de rogolweerstand'wordt op maximum wqersland gezet.
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Fig. 64. — IJking der verdeeling 10 V(lff
De meel wijzer van RV4.N wordt juist op de verdeeling 100 der wisselstroomschaal « 100 V» ingestcld. Hel J 10 V net wordt nu ingcschakeld en
men regelt R totdat de naald van den mA.-melcr juist op hel valsch nul
punt staal. Op dit oogcnbiik is de spanning op het glijcontacl van den
geijkten potenliometer juist 100 V(iff. Men. neemt nota van de spanning oj>
dit oogenblik op den nelvoltmetcr "V.
De geijkte potenliometer wordt op de verdeeling 0,5 van zijn schaal
ingcsteld, de mcctwijzcr op hel maximum en de schakelaar op de schaal
« 10/15 V ». Men vergewist er zich van, door lezing op voltmeter V, dat de
netspanning niet veranderd is. In die omstandigheden is dc spanning op
het glijcontacl van Pv juist 1/10 van 100 V, of 10 Veff. Door den meetwijzer geleidelijk naar het minimum te draaien wordt de naald van den
niA.-mctcr terug op het valschc nulpunt der schaal « 10/15 V » gebracht
(we herinneren er nogmaals aan, dal dit nulpunt hetzelfde is als dat, der
schaal « 100/150 V»).
.
Dan leekent men langs de mcctzijdc van den meetwijzer de schaal115
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verdeeling 10 dor schaal « 10 V(.fr » aan op den buitenkant van den middenslen cirkel.
Op die wijze heelt men op do schaal van den voltmeter do verdeeling
10 \\.f( geijkt zonder gebruik te maken van een ander wisselstroominstrunicnl dan den lampvols meter zelf; De beschrijving van deze werkwijze
duurt veel langer dan de toepassing er van. Ze is uiterst nauwkeurig op
voorwaarde dat de netspanning gedurende do bewerking niet verandert :
daarom is hel noodig deze spanning met den voltmeter V te conlroleeren.
Indien de spanning veranderd was moet de bewerking herbegonnen worden.
Men laat den mcelwijzcr nu op de vcrdoeling KJ en schakels het
110 V net af ; de voltmeter zelf wordt onder stroom gelaten.
B) De geijkte voltmeter gaal nu dienen voor de eigenlijke ijking der
schaal «10 VJtff ». Hiertoe is een wisselspanning van iels'meer dan !0 V
noodig. Deze kan bv. bekomen worden op de manier, die in lig. 63
getoond wordt, door de sccondaires 5 V » en <• 6,3 V van een voeding.*transformator in serie te schakelen.

7

Fig. 56. 1— Ijking der schaal 10 Vcff

■

Vooraf móet men door een meting met een wisscl-lroomvullniclcr
nazien of de heide wikkelingen iVel degelijk in phasc staan. Zijn zc het
niet, dan duidt de voltmeter slechts hel verschil in spanning lusschen
beiden aan en niet hun som ; hei volstaat in dal geval de verbindingen
van een wikkeling te veranderen om alles in orde te krijgen.
R is dezelfde regelbare weerstand van enkele duizend
die ook vroe
ger gebruikt werd. Eerst wordt hij op maximum weerstand ingesteld en
potentiomcler Pv wordt geregeld op verdeeling 5 van zijn schaal. De
. meetwijzer van den lainpvoltmclcr blijft steeds op verdeeling 10 staan en
men wérkt niet R tot de naald van den mA-meler juist op hel valsclie nul
punt staat. Op dat* «ogenblik is de spanning op bel glijconlacl van Pv juist
10 V. Van dan af raakt men R niet meer aan en bel verdraaien van Pv
geeft nu de .mógelijkheid alle geijkte wisselspanningen te bekomen tus-

schen 10,1 on 0,2 V, waarbij de bekomen spanning steeds het dubbele is
van de op de schaal van Pv aangeteekende aanduiding. De ijking geschiedt
sprongsgewijze van 0,2 V tol 0,2 V, waarbij voor iedere spanning de naald
van den inA-metcr terug op hel valschc nulpunt ingcsteld wordt door hel
verdraaien van den mcelwijzcr ; bij lederen stand wordt langs den mcclwijzer de overeenkomende vcrdecling op den buitenkant van den middciislen cirkel aangeteekend.
Hel is noodzakclijk dal de netspanning gedurende heel deze bewerking
constant blijft. Dit wordt flus regelmatig niet voltmetcr V nagekeken. Het
is dus aan te raden — wanneer men niet kan beschikken over een « Altcrnostat », « Variac» of een gelijkaardig toestel om den transformator te
voeden — «leze bewerking te verrichten op een oogcnhlik flat de netspan
ning bctrekkelijk stabiel is (bv. gedurende den nacht).
W/issclstroom schaal c 3 V »
Men laat de regeling van den lampvollmctcr onveranderd en laat
hem onder stroom. De thans gebruikte schakeling blijft dezelfde als bij
de voorgaande bewerking (fig. 65), maar hier wordt slechts van de 6,3 Vwikkcling gebruik gemaakt. De regel weerstand R wordt op maximum
gezel. Pv op de schaalverdecling 5 en de mcctwijzer van den lampvollmctcr
RV4-.N op de vcrdecling 5 van de « 10 V)>fr »schaal, die men zoocven heeft
getcckcml. Het net wordt op den transformator angekoppcld en men regelt
R lot men «Ie naald van den inA-mclcr weer juist op hel valschc nulpunt
der schaal « 10/15 V » slaan heeft. Op dit oogcnhlik is de spanning op
hel glijconlacl van polenliometcr Pv juist 5 V. R wordt niet meer aange
raakt en het draaien van Pv geeft al de geijkte spanningen lussclicn 5 V en
0.1 V, waarbij de bekomen spanningen overeenstemmen met de schaalverdeclingen van Pv.
Men schakelt dc netspanning even af, de schakelaar van de RV4.IV
wordt op de schaal 3/5 V geplaatst, 'de mcctwijzer op nul en men kijkt
na of de naald van den mA-mcter juist op het valschc nulpunt der schaal
3/5 V komt staan. Desgevallend regelt men de uulpunlinstcUing bij met
PI.
. l)e mcelwijzcr wordt dan op het maximum ingcsteld. Pv wordt op
hel teoken 3.5 van zijn schaalverdecling gex»laalst en hel net tt«rug met
den transformator verbonden.
Men flraait langzaam den mcctwijzer, lol de naald van den mA.-mcler
weer op het valschc nulpunt staal en naast den wijzer teckenl men het
punt 3,5 aan op den binnenkant van den middensten cirkel. Por tiende
van een volt zet men op die wijze de. ijking \oorl tot 0,1. V.
liet is natuurlijk noodzakclijk gedurende heel deze bewerking dc net
spanning op voltmetcr V te volgen.
Rn zoo is dc ijking van den voltmetcr RV4.N geëindigd. De schaal
wordt afgenomcit en definitief afgewerkt met Oost-lndischcn inkt voor de
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gclijkslrocmschaien, mei röodcn inkt voor de v/issclstroonischalcu. Alle
schalen worden zorgvuldig van cijfers voorzien.
Een zorgvuldige afwerking der schalen verzekert een snellere en nauw
keuriger lezing, en levens hel toestel'een sierlijk uitzicht.

§ 8. — Gebruik
De verbeteringen, aan den voltmeler RV4-.N aangebrachl, maken
zijn gebruik eenvoudig en comfortabel.
Voor elke meting is bet noodig hel valsche nulpunl in te stellen. Orn
dit Ic bereiken wordt dc vollmetcr onder stroom gezet met de klemmen
en <' — » in kortsluiting, ÏJ. naar «-|-» gekeerd, den schakelaar op
dc schaal « 3/5 V » (1) en den mcctwijzer op nul. Men werkt dan met
potenliometer PI to! de naald van den inA.-mclcr juist hel valsche nulpunt
der schaal « 3/5 V » aanwijst.
We herinneren er hier aan, dat eens deze regeling gedaan, ze niet
meer moei herdaan worden, wanneer er een andere schaal in gebruik wordt
genomen. Ëcns dat hei toestel op zijn normale temperatuur gekomen is
blijft deze regeling uitstekend stabiel. Wanneer men een reeks metingen
uil te voeren beeft volstaat het de instelling van bel valsche nulpunt een
paar maal na te kijken gedurende de eerste oogenbiikken dal hei toestel
in werking is.
Eens het nulpunl ingcslcld wordt 13. naar «O» gekeerd on dc kort
sluiting tusschcn dc klemmen « -L- » en <?. — » weggenomen. Het toestel -is
klaar om gebruikt te worden-.
De mcctwijzer wordt nu op het maximum geplaatst en dc schakelaar
op hel passende mectbcreik. Bij twijfel begint men met een schaal, die
zeker te ver reikt, bv. de schaal « 100/150 V ».
Indien dc te melen spanning een gelijkspanning is of een zuivere
wisselspanning, wordt deze verbonden niet de klemmen « -j- » en «—»
en II naar « O » gekeerd.
De meolwijzcr worde geleidelijk naar nul gedraaid tol op hei «ogen
blik dat dc naald van den mA.-meter terug ingesteld is op hel valsche
nulpunt, dal overeenstemt met de gebruikte schaal. Op dal oogenblik hoeft
men nog slechts dc spanning af Ic lezen op dc overeenstemmende ^crdecling der schaal.
Voor men de te melen spanning weer afschakelt, dit in geval men dc
klemmen e -}- » en «—» gebruikt, moei men ï! naar «O» koeren ten
einde het rooster der vollmelcHarap hiel « leeg » te laten. Deze voorzorg
is trouwens slechts noodzakclijk indien de schakelaar op de schalen
« 3/5 » of « 10/15 » staat.
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(1) Men zou dit ook op een andere schaal kunnen doen door de overeen
stemmende nulpuntinstellir.g le gebruiken, maar op deze wijze is de
regeling nauwkeuriger.
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Wanneer een H.F.-wisselspanning ie melen is, bv. boven 100 kHz,
dan is hel beier deze spanning niel mei de klem <s -J- s> te verbinden, doch
rechtstreeks op de roosterkap van de voltmclcrlamp, waarvan men vooraf
de conlaclklcm van verwijderd heeft, die de verbinding met het inwendige
van hel loeslel verzekert. Voor men hel rooster aanraakt moet men steeds
den schakelaar op de schaal <?. 100/150 » instellen.
Wanneer men een H.F.-spanning moet melen, die van een gelijk
spanning moei gescheiden worden, dan is het mogclijk de klem «O» te
benuttigen om redenen, die wc in paragraaf 3 van het voprgaande hoofd
stuk uiteen gezet hebben. In voorkomend geval verbindt men de roosterkap
der voltmclcrlamp rechtstreeks met de Idem «—» over een uitwendige»
weerstand van 5 M,Q en men brengt de te melen spanning op dezelfde
roosterkap aan door een micacondcnsator van 1.000 of 2.000 m*F.
Indien de frequentie zeer hoog is, moei men den voltmetcr zoo dicht
mogclijk bij het te nieten punt brengen om de verbinding mei de roosterkap zoo kort mogclijk te houden.
Indien een der zijden der te meten spanning «net de massa verbonden
is, wat bijna steeds het geval is bij ontvangers en versterkers, dan moet de
zijde, die met de massa verbonden is steeds met de klem « — » van den
voltmetcr verbonden worden.
Voor zoo verre de ijking en de af regeling van den voltmetcr RV4.N
met zorg en met behulp van zeer nauwkeurige geüjkslroomvoltmclers uilgevoerd werd, is ook de nauwkeurigheid van dit toestel uitstekend : onge
veer 2 r/c tot op ongeveer 0,02 V. en deze nauwkeurigheid blijft zeer lang
behouden. Toch is het aan te raden de ijking nu en dan te conlroiccren,
bv. cens per jaar.

§9. — Varianten en bemerkingen
Variante : « Zwanenhals »
Dank zij de onmiddcllijk bereikbare roosterkap der voltmclerlarap,
laat de voltmetcr RV4.N, zooals hij beschreven werd, reeds het meten toe
van boogc frequenties.
5
Doch voor zeer hoogc frequentie, bv. boven 20 MHz, is hel beter de
voltmclcrlamp op liet uiteinde van een snoer te montecrcn,- zooals ho!
aangeduid werd in paragraaf 9 van hoofdstuk III.
Deze uitvoering noemen de Amerikanen «goose ncck s ; letterlijk
vertaald bctcekcnl dit « ganzcnhals », maar wij meenen een meer dichter
lijke benaming te mogen gebruiken in de vertaling <2 zwanenhals 2>.
Figuur 66 toont de veranderingen aan, die aan het schema van fig. 53
moeten aangcbracht worden voor de uitvoering der variante van den
« zwanenhals
De vollmetcrlamp wordt gemonteerd op het einde van een snoer
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waardoor vier verbindingen loopen, die op hel schema van 1 lol 4 genum
merd zijn en respectievelijk verbonden zijn mei de anode, de kathode,
samen mei eene zijde van den gloeidraad, dc andere zijde van den gloeidraad en dc klemde — » van den vollmeter. De condensatoren C’2 en C’S
worden rechtstreeks lusschcn dc pinnen van dc voltmclcrlamp gemonteerd.
Teneinde hun omvang te verminderen hebben ze een capaciteit van 500 {jljjV
en ze worden genomen in hel mica type met een kleine huls uit bakeliet.
Voor hoogc frequenties volstaan deze condensatoren. De gewone condensa
toren C2 (4 yxF) en C3 (0,1 ^F) worden in het inwendige van hel toestel
ondergebracht en verzekeren hel doorvlocien der lage frequenties, voor
dewelke de lengte van het snoer zonder belang is.
Bij hooge frequenties wordt dc te meten spanning aangekoppeld
lusschen dc rooslerkap «g», die overeenkomt mei hel rooster «Ier voltmcterlamp en hel uiteinde « — » der verbinding 4 van hel snoer.

Fig. 66. — Variante «Zwanenhals» — Schema
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Toch werd het stel klemmen «-]-»,« O » en c — » op het voorpaneel
van het toestel behouden. Voor metingen op lage frequentie is het inder
daad eenvoudiger, dc voltmclcrlamp op het toestel vast te haken, zooals
we het verder zullen aanduiden, waarbij de roosterkap «g» door den
nijper «g’» met klem « -j- » verbonden wordt. Dan wordt het gebruik
van den voltmelcr juist hetzelfde als bij hel normale type.
Bij de RV4.N «zwanenhals» zal men een eenvoudigere verwezen
lijking krijgen door de klem « — » eenvoudig met de massa te verbinden
(wal natuurlijk dan condensator C7 van het schema van fig. 53 overbodig
maakt). De voitmelcrlamp kan bv. op het einde van het snoer bevestigd
worden als in fig. 67.
In het snoer loopen drie draden, die overeenstemmen mei dc verbin
dingen 1, 2 en 3 van liet schema ; ze zijn omgeven door een soepele,
metalen afscherming, die zelf verbinding 4 vormt.'
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Er wordt peen lampvoel gebruikt en de drie draden, alsmede de
densatoren C’2 en C’3 worden rechtstreeks op de pinnen der lamp gesol
deerd. Dit onderste geheel wordt beschermd door een koperen huisje van

Fig. 67. — Plaatsing der volimeterlamp..in de variante «Zwanenhals»
33 mm inwendigen diameter <‘ii een lengte van -10 mm, dal aan ccne zijde
gesloten is door een koperen schijf waarin een opening voorzien is waar
door het snoer binnenkomt : hel metalen omhulsel van dit snoer wordt aan
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Fig. 68. — Voorpaneel van den voltmeter «Zwanenhals»

i

cle koperen schijf gesoldeerd ; de andere zijde van hel buisje wordt aan
de. metalen afscherming der lamp met enkele druppels soldeer vastgemaakt.
De « — » verbinding wordt gevormd door een soepelen draad, die
121
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de afscherming is vaslgcsoldccj’d en waaraan men een krokodiik’cm kan
vastmaken : de roosterkap der lamp zelf vormt de verbinding « ~j- z.
Fig. 68 geeft de manier aan waarop men de voltmctorüamp op liet
voorpaneel kan vasimaken, wanneer het toestel niet gebruikt wordt of
wanneer metingen op lage frequenties moeten uitgevoerd worden. Men
kan er eveneens dc plaatsing der klemmen « 4- », <r. O », « — :> en van den
schakelaar 11 op zien. De plaatsing der overige bouwdee'cn on hel voor
paneel wordt niet gewijzigd.
Aansluiting voor ren uitivendigen vollnieler_
Bij vollmetcr RV4.N hebben we geen aansluiting voor een uilwendigen
volt meter voorzien, waarmede de compensalicspanning rechtstreeks af ie
lezen is, zooals wc hel voor voitmelcr IIV4 gedaan hebben. Deze aan
sluiting is in dc practijk overbodig, want wegens de dcïec»iefout is dc
compensaticspanning slechts hij tamelijk hoogc spanningen gelijk aan de'
topspanning der te meten wisselspanning, zoodal een meiing mei een
nitwendigen voltmetcr ten slotte minder nauwkeurig uilvalt dan dc meting
door dc geijkte schaal.
Indien men het wcnscht is het trouwens zeer eenvoudig deze aan
sluiting te voorzien. Men kan ze uit voeren door twee .geïsoleerde aansluitkussen, waarbij dc bus < -[
verbonden wbrdl met het punt'F van den
spanningsdceler en de bus «— s> met de klem « — » van bel toestel.
Men hoefl er zich niet over te verwonderen, wanneer men bij een
meiing met een uilwendigen voltmetcr aanzienlijke verschillen vaststel!
tusschen de-aanduidingen op dien voltmetcr en deze op dc schaal van het
toestel. Daar dc weerstand van den uilwendigcu voltmetcr parabel staat
over het gedeelte van potentiometer P2, dat ligt tusschen het glijeontact
en het' punt F, wordt heel de ijkiug van dezen polcnliomeler vcrvalseht.
Keuze van dc voltmelerlanip

/

Gezien de zeer groolc gevoeligheid van den voltmetcr RV4.N is het
noodzakelijk dat de voltmeterlamp een lamp is, die niet den minsten
roosterstroom vertoont.
Op het einde van vorig hoofdstuk werd reeds in verhand met voltmclcr MVi3 een middel aangegeven om na te gaan of de lamp op dat
punt voldoet. We komen er hier in het kort op terug :
Schakelaar II wordt naar «O» gekeerd en zonder de klemmen « -[- »
en «— $ kort te sluiten wordt voltmetcr RV4.N aangcschakcld. Men laat
hem op normale temperatuur komen, dan wordt de sehaaiscliakclaar op
« 3/5 » gezel en de mcelwijzer op nul ; door het regelen van PI brengt
men de naald van den mA-mcter juist op het valsche nulpunt der schaal
:> en « — 2» kortgesloten. De naald
< 3/5 V ». Dan worden de klemmen «
van d.cn mA.-mctcr mag zich niet verplaatsen, of slechts uiterst gering
(bv. 1/2 vcrdeeling).
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De oorzaak van verkeerde aanwijzing, die wc nopen? den voltmeter
MV.3 doen opmerken hebben en die bij den voltmeter RV4.N zeer belang
rijk zou zijn, wegens de hooge capacileil van Cl en de groolcre gevoelig
heid van hei toeslcl. is hier volledig opgeheven door hel ggbruik van
condensalor C7.
Henzo van de rcgellani p
Dij de beschrijving van voltmeter RV4.N hebben wc een ijzer-waiersioflamp aangeduid van 0,5 A, die geschikt is voor een netspanning lus
tenen 110 en 130 V. Indicu men echier een andere netspanning heeft
moei men een ander lypc uilzoeken en daarom geven we hier hel middei
aan om ie bepalen welk type men moet nemen :
Veronderstellen wc bv. dat de gemiddelde spanning van bel net
220 V bedraagt. De primaire van den transformator moet dus gewikkeld
worden voor een spanning van 220 — 55 = 165 V. Men houwt den voltmclcr eerst zonder rcgellamp en men voedt de primaire wikkeling van
den transofrmalor met 165 V, hetzij over een Allcrnoslat, helzij over een.
geschiklcn weerstand in serie met de primaire. Men meet dan de intensiteit
op de primaire ; veronderstellen wc dat wc 0,19 A vinden. We kiezen dan
een rcgellamp met een iels grooïer vermogen, dus 0,2 A. Wc regelen dan
liet spanningsverlies juist op 55 V met weerstand R13.
We wijzen er hier terloops nog op dut er ijzer-walerslof-regelaars
beslaan vanaf 0,2 A en mei stijgend vermogen per 0,05 A, d.w.z. 0,2 —
0,25 — 0,3 — 0,35 A enz.
\
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De « vereenvoudigde » voïrmeter RY4.S

Voor lezers, die wel in bekoring staan voor liet principe en de voor
dooien van den voltmeter RV4.N, maar aarzelen wegens de ingewikkelde
af regeling, beschrijven we thans een « vereenvoudigde» uitvoering, die
zeer gemakkelijk af te regelen is.
Voiimeier RV4.S werkt volledig volgens hetzelfde principe als de
RV4.N en heeft er levens de belangrijkste voordccieri van : nauwkeurig
heid, stabiliteit der ijking en comfortabel gebruik. Zooals de RV4.N heeft
hij ook een gestabiliseerde voeding. Hel ccnigc verschil is dat de UV4.S
slechts twee schalen heeft, die geen veelvoud van elkaar zijn : « 100/150
V » en « 7/10 V ».
Fig. 69 stelt hel schema van voltmeter RV4.S voor, dat voor het
grootste deel gelijk is aan dal vaii de RV4.N (fig. 53)• De onderdeden,
zijn dezelfde bij de twee schakelingen en zijn door dezelfde symbolen
voorgcstcld. De voeding met den regelaar, die dezelfde is als die van de
RV4.N, werd niet opnieuw afgcbecld.
Wc zullen bier dus slechts de speciale karakteristieken van den voltmeter RV4.S bcstudecrcn.
\'
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Spunningsdeeler

f

Weerstanden R12, RÏ3, R14, R15 en polcnliomelcr l'I zijn dezelfde
bouwdcelen als bij de RV4-.IV. De compcnsatiespanningcn worden geleverd
door de vaste, weerstanden R19 (300 f), 2 W) en R20 (5.000 fl 20 W).
cn
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Daar de schalen van de RV4-.S toch geen veelvouden van elkaar ziju, is
het inderdaad niet noodig de compcnsaliespanningen juist op een bepaalde
waarde af te regelen.
1
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Schakelaar
Schakelaar K1-K2-K3-K4 vervuil dezelfde functies als hij de KV4.IN’,
doch hij heeft slechts twee standen (een schijf mot 4 kringen en twee
standen). Stand I stemt overeen mei hel niccthercik «7/10 V» en stand
2 niet de schaal <: 100/150 V ..
KI repelt «le gevoeligheid volgens de gebruikte schaal. In stand 2
wordt slechts een klein deel der spanning, die door den anodcstroom van .
de vollinctcrlanip over de weerstanden R21 en H6 opgewekt wordt aan het
rooster van de n ersl erker lamp doorgegeven.
K2 beheerschl de bescherm iii'gsweorstamlen in den kathodekring van
de voitmcterlamp.
K3 lirengt in slaiul 2 den shuntwccrsland R22 over den potentiomcler
I'i aan, wat het valsehe nuipun! voor de schaal
100/150 V» vaststelu
Daar de voilmcler slechts twee schalen heeft moei men geen valsehe nul
punten van verschillende schalen doen overeenstemmen, zoodal het
onnoodig is R22 later hij te werken.
K4 vcrhir.dl den incctpotenlionieler 1*2 — hetzelfde onderdeel als hij
de RV4.N — met de punten O en K van den spanningsdeelcr, teneinde
de noodige cvenwiehlsspanning te verkrijgen voor elke schaal.
De kringen van «le voitmcterlamp en de verstcrkerlamp zijn dezelfde
als deze van de KV4.lN. Dii is eveneens hel geval voor den mA.-meter.

|

Hun iv
Ook hier worden de gegevens voor de RV4.IS' loegepast : zelfde kastje
en zelfde plaatsing der onderdeden. De meetschaal zal echter slechts twee
cirkels hebben, respectievelijk van 110 en 75 mm doormeter.
Afregeling \
Alle moeilijkheden bij de afregcling zijn uil den weg geruimd. Er
moet nog slechts gezorgd worden voor de .afregcling van dc rcgellamp.
deze van' den weerstand R13 en van den weerstand Ril. Deze afregelingeu
gebeuren zooals hij de RV4.N. Men heeft dus slechts de onderrichtingen
van paragraaf 6 van dit hoofdstuk le volgen.
Er zijn geen verdere regelingen uonrlig. Mits dc weerstanden R19.
R2U en R22 op 10 */< na juist zijn, is de goede werking van den voltmeter
verzekerd.
Valsch nulpunt

:

De voltmeter wordt onder stroom gezel, de klemmen « -j~ » en «—- skortgesloten, 11 naar « .i. » gekeerd, de schakelaar op de schaal « 7/10 V *
ingestcld en de moelwijzer op nol geplaatst. Eens dal het toestel zijn
normale temperatuur verkregen heeft, werkt men mei PI om dc naald van
den mA.-mcier in de omgeving der vcrdceling 0,3 van dit instrument te
brengen. Deze stand is het valsehe nulpunt voor schaal «7/10 V» en
wordt als zoodanig met een rood streepje op de schaal van den milliampercincter nangclcekend.
5
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Zonder PI of P2 aan ic raken wordt de schakelar op de schaal
c 100/150 'iï angcsteid en de naald zal nu een stand innemen in de omgeving
van de verdeeling 0,8. Deze stand is het valsche nulpunt voor de sehaai
« 100/130 V ». Ook dit wordt mei een rood streepje gemerkt.
Ijking
Daar de schalen van den vollmcler RV4.S gce?ï veelvouden van elkaar
zijn, moeien zé elk afzonderlijk gei jkt worden.
Gfflijkstroomsch alen.
Be ijking geschiedt volgens dezelfde werkwijze als voor vollmcler
RV4.N.
Men ijkt eerst dc schaal « iö V ». De te verwezenlijken schakeling is
deze van lig. 62, maar met gebruik van een batterij, die een spanning
levert van 11 of 12 V. Men gaat op juist dezelfde manier te werk zooals
werd beschreven voor de RV4.N. liet is dus overbodig dit Ic herhalen. De
scbaaivcrdceÜng «10 V » wordt aangeteekend langs den binnenkant van
den kleinen cirkel. Ze wordt van 0,1 V tot 0,1 V aangegeveu loi 2 V en
daarboven per 0,2 V.
De schaal « 150 V » (die in werkelijkheid lot 165 V zal gaan) wordt
volgens hetzelfde principe geijkl, maar dc gelijkspanning wordt afgelakt
van dc voeding van ccn ontvanger mei behulp der schakelingen A (van
165 lol 808 V) en B (van 80 V lol nul) van 1‘ig. 61. Dc ijking wordt volt
per volt aangeteekend vanaf het maximum lo£ 5 V en de vcrdeclingcn
worden aan dc binnenzijde van den grooien cirkel gcteckend.
Wifsclsiroomschaal « 100 V ».
Dc wissclslroomsehalcn worden in effectieve spanning geijkt. Daar
ook vollmcler RV4.S ecu maat voor dc topspanniug geeft, behouden alle
aanmerkingen nopens de schaalvcrdeclingcu, die in verband met dc
RY4.IS gedaan werden, ook hier huil volle waarde.
Dc schaal « 100 Vl>ff» wordt onderverdcehl door een eenvoudige bere
kening op basis der schual «150 V gelijkstroom
De schaal verdeeling der
gclijkstroomschunl, die overeenstemt met een effectieve wisselspanning E,
is gelijk aan :
E X 1,414

<r..;

!'

!

is ongeveer gelijk aan 153 V gelijkspanning ;
enz.
» 85 V
»
60
De schaal wordt volt per volt verdeeld vanaf het maximum lot 5 Vt-rr.
Deze vordceiingcn worden aangeteekend langs den hinnenkanl van den
grpoten cirkel.
Voorbeelden : 110

Wisselslraomschuat c.7 V ».
Deze ijking geschiedt met behulp van een geijkten polcnliomcter vol-
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geus «Ie methode, die we in bijzonderheden hebben uitgelegd voor de ijking
der kleine wissclstroomschalcn van den voltmctcr RV4.N. Alleen de te
gebruiken spanningen zijn hier anders. Het kan dus volstaan met hier
een schematisch overzicht der bewerking te geven.
1" Potcntiomctcr Pv wordt met gelijkstroom geijkt lusschen nul en
7,5 of 8 V met behulp van de « 10 V geijfcstroom sschaal van den vollmelcr RV4.S ; hier wor«3l echter een batterij gebruikt van 7,5 of 8 V,
santen met de schakeling van i'ig. 63.
2" Men bepaalt de schaalvcrdccling 7 Vcff op de « 7 V wisselstroom »schaal. Hiertoe wordt de schakeling van fig. 64 benuttigd. Potcntiomctcr .
Pv wordt op zijn schaalvcrdccling 7 ingestcld, de schakelaar van «ie RV4.S
op de schaal « 100/150 V en de meetwijzer op tic vcrdeeling 70 Vftfr ;
dan regelt men den regelbaren weerstand tot men «Ie naald van den mAmeler op hel vaische nulpunt van «leze schaal slaan. Zonder R nog
te raken stelt men Pv in op zijn schaalvcrdccling 0,7, de schakelaar van
•oen vollmeter op de schaal <£ 7/10 V » en men regelt den meetwijzer tot
men de naald van den niA-metcr op hel valschc nulpunt van deze nieuwe
schaal heeft. Dan kan men langs tien meetwijzer de vcrdeeling 7 VffC aantcckcncn op den buitenkant van den kleinen cirkel.
3° De eigenlijke ijking van de schaal gebeurt met de schakeling van
lig. 65, maar de spanning moet ongeveer <J V bedragen (5 V wikkeling
en de helft der 6,3 V wikkeling in serie). Met tien meetwijzer op de vcr
deeling 7 V efP die zooeven aangctcekcnd werd en den potcntiomctcr Pv
op zijn schaalvcrdccling 7, regelt men R tot de naald van den mA-metcr
op het vaische nulpunt slaat. Van tiaar af geelt de beweging van Pv alle
geijkte spanningen lusschen 7 V en 0,1 V.
De schanlvcrdeelingcn der schaal «7 V wisselstroom » worden nangeIcckcnd op den buitenkant van den kleinen cirkel, van 0,1 V tot 0,1 V tol
aan 2 V en daar boven per 0,2 V.
Natuurlijk moet men er op lellen dat de netspanning steeds onveranderd blijft gedurende al deze bewerkingen.
Bemerking
De gevoeligheid van den voltmctcr RV4.S bedraagt ongeveer 40 mV,
dus iets minder dan bij de RY4.N. Daar de kleinste schaal zich uil»trckt
tot 10 V7 was hel inderdaad noodzakelijk in den katnodekring een weer
stand op te nemen van 5.000 ,Q ten einde de voltmelcrlamp te beveiligen
legen cvcntuecle verkeerde behandelingen ; deze weerstand was echter
overbo«lig voor de kleinste schaal (5 V) van de RV4.N.
Men zou ceu even grootc gevoeligheid kunnen verkrijgen als hij de
RV4.N (20 mV) door dezen weerstand weg te nemen, maar dan ware het
noodzakelijk buitengewoon oplettend te werk te gaan om elke vergissing
te vermijden bij hel gebruik der schaal «. 7/10 V » ; daarom kunnen we
dan ook deze weglating niet aanbevelen.

-
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HOOFDSTUK VI
HET GEBRUIK VAN DEN LAM PVOLTM ETER
§ 1. — Hoogrrequenrmetingen aan ontvangers
Do lampvolt me ter vindt oon uilgcbreid toepassingsgebied bij hel
onderzoek der hoogfrequent! rap pen, van den mengtrap on van de middenfrequenttrappen van superontvangers. Do toepassingen bij do lage fre
quenties zullen later bestudeerd worden.
Beschouwen we een « klassieken >:> ontvanger, die een schema heeft
in den aard van dat, wat in figuur 70 voorgestold wordt, maar waarop <hsluicringscompcnsaticlciding niet is voorgesteld, daar deze loeh tijdens
do metingen moei buiten werking gesteld worden.

Fig. 70. — HF-meiingen op een ontvanger

■<

-

/
■

Een lampvoltmeter, die geschakeld wordt op de punten A-B (A aan
de kiem
-j~ » en B aan de klem « — ») geeft ons de mogelijkheid de
wisselspanning te meten, die op de diode locgcpasl wordt.
Verbonden met de punten C-D (C aan « -j- », D aan « — ») kan men
de wisselspanning op het rooster der M.F.-lamp melen.
In de punten E-F (E aan «-(-», F aan « — ») meet men de spanning
op hel stuurrooster der mcnglamp.
In de punten C-F (C aan «
», F aan « — ») meel men do spanning
der hulptrilling. .
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Ilci ia du3 buitengewoon gcmukkelijk den invloed van verschillende
wijzigingen of regelingen in den ontvanger na !e gaan.
Zoo geeft l>v. een lampvoltmctcr, die met de punten A-B verbonden
is, 'de mogelijkheid, wanneer men in liet punt C een wisselspanning aan
voert cp het rooster der M.F.-lamp, waarvan de frequentie gelijk is aan
de M.F. en die een gekende of slechts een eenvoudigweg constante waarde
heeft (met behulp van een H..F.-gencrator of een mcclzcndcr) verschil
lende transformatoren, die in T2 gebruikt worden, onderling te verge
lijken, de regeling van T2 ïe bcsludccren, verschillende in de M.F.-lrap
gebruikte lampen te vergelijken, enz.
Hetzelfde onderzoek kan uitgevoerd worden op transformator Tl,
met een middcnfrequcnlscin dat in het punt E, op hel sïuurrooster van de
nienglamp wordt aangevoerd en met den lampvoltmctcr verbonden In cc
punten C-D.
indien men op het stuurroosïer van de mcnglamp in E een sein met
om hel even welke frequentie toevoert, bv. 1.000 kHz, en men regelt den
inwendigen osciüaior voor de gewone ontvangst van dit sein, kan men de
spanningen ojj de punten A-B en C-D opmeten en zoodoende de conversiesteilheid van de mcnglamp besludceren naargelang de gebruikte lamp en
naargelang de spanning van de huiptrillingen, die eveneens met den lampvollmcler gemeten wordt in de punten G en F.
Zoo kan men ook, indien men op het sïuurrooster van de H.F.-lamp
in het punt O een sein aan voert, door de meting van de wisselspanning
met den lampvoltmctcr in de punten E-F, de versterking van de H.F.-lamp
bcstudccren in verband niet de lamp met de H.F.-spoclen.
Tenslotte kan men het sein aanbrengen tussclien de klemmen « Antennc-Aarde >> van den ontvanger en den lampvoltxncter aansluiten op de
punten E-F om zoodoende verschillende nfstcmspoclcn onder elkaar te
vergelijken, den invloed van hun koppeling te bcsludccren, de impedantie
van de primaire op verschillende frequentie na te gaan, enz.
Bemerkingen
Iedere maal dat de lampvoltmctcr op een afgestemden kring aangckoppehl wordt is het noodzakelijk de trimmer van dezen kring bij te
regelen om de capaciteit van den lampvoltmctcr te conipcnsccrcn.
Wanneer de lampvoltmctcr op een diode aangckoppeld wordt (punten
A-B van het schema) is liet noodig in de verbinding een mica-condcnsator
van enkele duizendste van een
te schakelen ten einde de gelijkspan
ning tegen te houden, die over den detccticwecrstand ontwikkeld wordt..
Men ziet hoeveel leerzame proeven kunnen genomen worden met
betrekkelijk eenvoudig materiaal, dat in feite te herleiden is tot een lampvoltmeter en een racetzendcr, die een, goeden attenuator heeft.
Deze zeer eenvoudige metingen zullen de mogelijkheid scheppen zich
zeer vlug een juist gedacht te vormen over de werkelijke waarde van een

:
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c
of ander aangeboden bouwdeel, lamp of spoel en met kennis van zaken
zonder onzekerheid of aarzeling zijn keuze te doen.

t

§ 2. — Controle der terugkoppeling in M.F.-trappen

i:

Met de M.F.-spoclcn, die tegenwoordig gebruikt worden en die een
zeer lioogc <Q» hebben, krijgt men tamelijk gemakkelijk, zoohaast de
uitvoering technisch niet volkomen in orde is, in de M.F. een terugkoppe
ling, die zelfs kan gaan tol geucreercn, ook met een enkele M.F.-trap en
vooral met twee.
Natuurlijk wanneer de M.F. aan het gencrccrcn gaat, merkt men dat
dadelijk op, maar dit is niet het geval wanneer het kwaad zich beperkt
tot een overdreven terugkoppeling.
In de M.F.-trap van een gewonen omroeponlvanger mag er geen
merkbare reactie optreden. Dit veroorzaakt immers een vervorming in de
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Fig. 71. — Nazicht der terugkoppeling in de MF-trap
selectivitcitskrommc, die zeer scherp wordt en vervorming veroorzaakt.
(Dit principe wordt trouwens uitgebaat in de ontvangers voor radiolelegrafie van het type « single signals>).
We geven hier een eenvoudig middel om na te zien of er in een
MJF.-versterker geen overdreven terugkoppeling aanwezig is :
Fig. 71 stelt de te onderzoeken M.F.-versterkcr schematisch voor.
Men begint met de sluicringscompcnsatie buiten werking te stellen.
De'lampvollmeter wordt verbonden tusschen het rooster van de M..F.-lamp
en de massa, het rooster verbonden aan de «Q» klem en de massa natuur
lijk aan de < — > klem.
Met behulp van een mcetzender brengt men een wisselspanning met
de M.F. aan op het stuurrooster der menglamp G. Het zal noodig zijn de
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M.F.-vcrslcrker terug af te regelen door de regeling van trimmer t2 in den
rooslerkring der M.F.-lamp bij te werken wegens de capaciteit van den
lampvoltmcler, die parallel mei dezen kring verbonden wordt.
De attcnualor van de ineetzender zal zoodanig geregeld worden dat de
M.F.-lamp niet overbelast wordt, en eenvoudige regeling bestaat er in, de
regeling zoodanig te doen dal de lampvoltmcter een lezing van I V geeft.
Eens de lezing van i V bekomen raakt men den attcnualor niet meer
aan en men sluit de primaire van transformator T2 kort, bv. door de
anode der M.F.-lamp rechtstreeks aan de H.S. te verbinden, zooals uit
fig. 71 blijk!.
indien er geen reactie aanwezig is kan deze verandering geen wijzi
ging der lezing op den lampvoltmcler meebrengen, lil de practijk zal dit
nooit het geval zijn ; normaal verandert de lezing lichtjes.
Zoolang de verandering 0,2 V, of desnoods 0,25 V, niet te boven
gaat, is de terugkoppeling niet overdreven en men kan den M.F.-vcrsterker
als in orde aanzicu.
Boven «le 0,5 V moet men den versterker nazien en verbeteren ten
einde deze overdreven terugkoppeling te vermijden. Zorgvuldige ontkoppe
ling der anode- en roostcrlcringen van den versterker, rechtstreeks bij de
uitgangen der transformatoren zullen over liet algemeen dit resultaat
laten bereiken.

§3. — Meting van de <t Q » van een spoel
Men noemt bet coëfficiënt « Q », of hocdanigheidscoeffiiicnt, van een
spoel de verhouding :
L (2 TT F)
■

■

Q=

R

waarbij L de zelf-inductie van de spoel voorstek, F de frequentie waarop
ze gemeten wordt en R de weerstand van de spoel bij deze frequentie.
Zoouis men ziet is coëfficiënt <z Q» afhankelijk van de frequentie,
liet heeft dus geen zin te zeggen bv. dat een spoel een «Q» van 350 heeft
zonder daarbij aan Ie geven op welke frequentie.
liet coëfficiënt « Q » is tamelijk gelijk aan het « overspanningseoefficient » of de overspanniugsfaclor « S ».
Een zeer eenvoudige methode laat toe « Q » te meten met een vol
doende nauwkeurigheid voor het practischc gebruik.
De te verwezenlijken schakeling is deze van figuur 72.
De gebruikte lamp is een pentode met vaste steilheid (6C6, 6J7,
EF6). CV is een zeer goede regelbare condensator met een capaciteit van
400 lot 500 ju/xF. S is de spoel waarvan men de « Q » wil kennen.
De klemmen E1-E2 worden verbonden met een H.F.-oscilIator, die
goed geijkt is (bv. een 'gemoduleerde mcetzendcr, die in den stand «niet
gemoduleerd s> gebruikt wordt).
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Dc lainpvollmetcr wordt mcl de uitgangsklcmmcn SI en S2 verbon
den, waarbij SI met klem « -j- » (of bij voorkeur rechtstreeks aan het
rooster van de voltmeterlamp) en S2 mcl klem «—» verbonden wordt.
De oscillator wordt op de frequentie F ingcstcld, waarop men « Q »
wil meten. Men regelt condensator CV om dc juiste afstemming te ver
krijgen wat- op den voltmcter te zien is door ecu maximum naalduitslng.
Dan werkt men met den attenuator van den mcctzcnder zoodat de op den
lampvollmcter te lezen spanning juist 10 V bedraagt.
Dan doet men de frequentie van den meetzender langzaam variecren
boven de resonanliefrequentie. Dc aanwijzing van den lampvoltmcter ver
mindert. Men leekent dc frequentie F1 aan, waarbij de voltmcter juist 7 V
aanwijst.

Fig. 72. — Meting van « Q ».
R1: 100.000 n- 0,25 W.
R2:
1.000
0,25 W.
R3 : 30.000 n, 1 W.
R4 : 20.000
1 W.

R5: 5 Mfl; 0,25 W.
Cl, C2, C3: 0,25 /tF, papier
C4 : 0,002 pT, mica
3: 10 a 20 mH.

Dan herhaalt men dezelfde handeling onder dc resonnantiefrequentie.
Weer teekent mcn.de frequentie F2 aan waarbij de vollmetcr 7 V aangccft.
Dan heeft men :
F
F1 — F2
Voorbeeld : De proeffrequentie voor de spoel is 1.000 kHz. De twee
lezingen van 7 V zijn verkregen op de frequenties 1.009 en 990 kHz. Men
bekomt :
1.000
= 53
Q^=
1.009 — 990
Bemerking

»:■

.
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Deze meting van < Q » is geen absoluut nauwkeurige meting. Voor
eerst zon de spanning, die overeenstemt met dc metingen F1 en F2
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10/2 = 7,07 V moeten zijn ; vervolgens wordt de kring van de te meten
spoel gedempt door den weerstand R5 en vooral door den inwendigen
weerstand van de lamp. Nochtans is met de aangeduide lampen en
waarden o'c dcmpingswccrstand zeer hoog, zoodal de meting voldoende
nauwkeurig is voor het practische gebruik.

§4. — Gsbruik afs outputmeter
De lampvollmelcr wordt als krachlpeilmeler gebruikt (oulputmctcr)
zoowel wanneer hel er op aan komt de uitgangsspanning nauwkeurig te
meten, als voor hel verkrijgen van een eenvoudige aanduiding (afrcgclihg).
De gemakkelijkste schakclwijze is deze, die aangegeven wordt door
het schema van fig. 73. Het is noodzakclijk de gelijkspanning van de
anode der eindlamp uil te sluiten, lmiicti men een lampvoltmclcr van hel
type MV.3 of RV.4 gebruikt, volstaat het de klem « O » te benuttigen en
schakelaar 11 naar « O » te keeren. Indien men een anderen lampvoltmeter gebruikt schikt men zich naar tic aanduidingen die in paragraaf 9
van hoofdstuk III gegeven werden.

!
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Fig. 73. — Schakeling als outputmeter
De gebruikte meelzender of de H.F.-gcncralor wordt op den stand
gemoduleerd ingcstcld.
liet voordeel van den lampvoltmcter is dat zijn verbruik practisch
nul is, zoodat de uitgangskring niet belast wordt, waardoor de impedantie
onveranderd blijft. Bij gebruik als afrcgclingsindicator heeft hij boven
dien nog het voordeel, dat men door het meten van uitgangsspanningen
van slechts enkele volt, de geluidsstrekte van den luidspreker kan vermin
deren (met den altenuator van den mcctzendcr of den sterktcregelaar
van den ontvanger) tot op een voldoende luag peil om niet storend te zijn.
Toch blijven de metingen uiterst nauwkeurig, wat niet het gcval-zou zijn
bij gebruik in dezelfde omstandigheden van een voltraetcr met gclijkrichtcr.

'
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Meting der gevoeligheid
Wc herinneren er hier aan dal de gevoeligheid van een ontvanger
bepaald wordt door de scanning in ju,V, die men aan den ingang moet
loevocren om een bepaalde eindenergie le bekomen.
Voor metingen der gevoeligheid neemt men gewoonlijk een standaard
uitgangsvermogen aan van 50 mW (1). In deze omstandigheden is de uitgangsspanning op den !nmi>voltmetcr, die'ovcrccnstcml mei dit vermogen,
indien we door Z de hclnstingsimpedanlic der cindlamp voorstellen :
E = VZ X 0,03
Trimindicator
De ccrslc a ('regeling wordt op het gehoor uitgevoerd en de laxnpvollmelcr word. slechts gebruikt om deze af te werken.
Men regelt den allcmialor van den mcclzcndcr en den slerklcregclaar
van den ohtvangcr derwijze dal nten op den lampvoltmeter bv. een span
ning van 10 V afleest. Men Iaat den meetwijzer op de schaalverdccling
10 V staan en men gebruikt nu de regclonderdeelcn van den ontvanger.
De aanduidingen verschillen nu naargelang men.een voltmclcr IV1V.3 oi’
RV.4 gebruikt.
Met de RV.4 valt de optimum afregeiing samen met een sterkere uitgangsspanning, wat aangeduid wordt door een verplaatsing der naald van
den niA.-mcter van hel valschc nulpunt weg naar hel minimum en
omgekeerd.
Of de voltmclcr nu een 11V4.N, een RV4.S of een ouden RV.4 is,
steeds moet voor deze metingen de schaal e 100 V wisselstroom » gebruikt
worden.
Met de MV.3 wordt de optimum regeling aangeduid door hel
breeder worden van het schaduwvlak op hel scherm van den kalhodeslraalindicalor en omgekeerd. Er dient opgemcrkl te worden dal deze aanduiding
juist hel tegenovergestelde is van de aanduiding, die gegeven wordt door
een kathodcstraalindicator, die op de sluicringseompcnsaiielijn werkt.

§ 5. -— Meting de? siuieringscompensatcespanning
Deze meting is niet mogclijk met een gelijkslroomvoltmetcr, zelfs
indien hij een zeer hoogen weerstand heeft. De afslcmindicalor van den
ontvanger geeft er een aanduiding van, maar slechts de lampvoltmeter kan
deze spanning meten.
Er moet echter de aandacht gevestigd worden op een bijzonderheid ï
De compcnsaticspanning is negatief ten opzichte der massa en dus

:

W-x'- ■

(1) Daar dit vermogen niet meer in verhouding staat tot de mogelijkheden
van de moderne ontvangers, is er thans sprake van een standaard-vermogen
van 500 mW (0.5 W) te gebruiken.
O
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mag men deze spanning niet mcl klem «
» of aan hel rooster van dc
vultnielcrlamp verbinden, die slechts positieve gelijkspanningen kan meten.
Indien men anderzijds dc conipcnsaliclciding mcl dc klem <-: —»
verbindt en de massa van tien ontvanger met dc klein « -|- <>, wordt de
werking van den ontvanger sterk gestoord, daar cenerzijds de belangrijke
capaciteit van heel den iampvoltmctcr op de compcnsaticlciding in werkt
en anderzijds daar de wisselspanning mcl netfrcquentië, die van de
capaciteit van den vocdingslransformator van den voltmctcr voortkomt, op
den detector wordt overgebracht.

J'
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Men kan deze moeilijkheid op volgende wijze omzeiien :
Men verbindt dc compcnsatielciding met de « -I- sklcm van den vollmeler, maar men schakelt een batterij met een lioogcre spanning dan dc
hoogste spanning, die men zal Ie meten krijgen, tusschen dc massa van

__ *
• ?.

Fig. 74. — Meting der sluieringscompensatiespanning

I-

den ontvanger en de « — »klcni van den voltnieler. De positieve klem van
«Ie batterij is met de massa van den ontvanger verbonden en dc negatieve
klem aan de «— s> van den voltmctcr. Figuur 74 geeft hel schema van
deze schakeling.
Terwijl den ontvanger nog niet in werking is, meel men met den
voltnieler dc spanning van dc batterij, hetzij V volt. Wanneer dc ontvanger
nu werkt, dan is de gemeten spanning lager, hetzij V\ De compensatiespanning is dus V — V’.

■

I
!

Het meten van de compcnsaticspanning door een Iampvoltmctcr zou
ook kunnen dienen als aanduiding van afregeling, maar daar er voor deze
toepassing een uitwendige batterij noodig is, zooals wc het daareven gezien
hebben, is deze methode in de practijk niet eenvoudig genoeg.
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§ 6. — Laagfrequeïii'irjevingen
Dc lampvollmclcr is ook uiterst belangwekkend voor hei bestudccrcn
en hel afregclcn van laagfrequent versterkers. Al vertoont hij op dit
'gebied niet al de voordoden van een kathodes! rualoscillograaf, toch is het
. een onmisbaar instrument.
Beschouwen we even een klassieken L.F.-versterkcr, bv. het L.F.-dcel
van een ontvanger, voorgesteld in fig. 75.
Dc op het rooster van dc voorversterkeriamp hccrschcndc spanning,
kan gemeten worden in dc punten A en I> (A verbonden met klem « -1- »
van den voltmcter en B met klem «•—»). Zoo ook dc spanning op hel
rooster der cindlamp V2 in dc punten C en I) (C met dc <: Q » en D met
de « — »).
Wanneer we op den ingang van den versterker een veranderlijke
laagfrequent ie spanning aanvoeren, hetzij door een L.F.-oscillalor voor-

Fig. 75. — Metingen op een LF-versterker
zien van een attenuator op dc « pick-up ^klemmen van den ontvanger aan
tc sluiten, hetzij door een gcinodulcerdcn mectzcndcr aan tc koppelen op
klemmen « Aulennc-Aardc » of op den M.F.-versterkcr, dan is het eenvou
dig om bv. vast te stellen welke der twee lampen VI of V2 hel eerst
overbelast wordt.
Het is duidelijk dat, iimicn men over de volle geluidssterkte van den
ontvanger wil kunnen beschikken, dc cindlamp moet overbelast kunnen
worden voor dat zulks het geval is met voorversterkeriamp.
Men weet dat, zoo een lamp cen'ncgalicvc roostervoorspanning krijgt •*
van V volt, deze lamp overbelast wordt van hel oogenblik af, dal dc topspanning op het rooster dc waarde V volt overschrijdt (ten minste bij
benadering in het geval van klasse A of AB1 versterkers).
Het volstaat dus dc voorspanning van elke lamp te nieten, liefst met
den lampvolt meter, dit vooral voor dc voorversterkeriamp VI, waarvan
de voorspanning zwak is cn dc voorspunningsweerstand betrekkelijk hoog,
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waardoor een meting met een gclijkstroomvollmclcr, zelfs met een inwen
dige» weerstand van « 1.000 f}/V » tamelijk onnauwkeurig is.
Het zal, ccns deze gegevens gekend, gemakkelijk zijn om te zien
welke lamp eerst overbelast wordt, door de aan den ingang van den ver
sterker ' heerschcndc spanning geleidelijk te vermeerderen en met den
lampvoltmclcr de spanningen op de roosters «Ier twee lampen te meten.
Het is eveneens eenvoudig de spanningsvcrslcrking van de voorverSterkerlrap te meten, waarvan de verhouding gelijk is aan:
spanning lusschcn C en D
spanning iusschcn A en B
Men kan ook naniclcn welke ingangsspanning voor de versterker
uoodig is om een gegeven cindenergie te leveren.
Door W duiden we deze energie aan en door Z de impedantie van de
primaire van den uitgangstransformator (die gelijk moet zijn aan den
optimum bclastingswccrstand van de gebruikte cindlamp).
Men zal deze energie W hebben wanneer de spanning op de klemmen
van den uitgangstransformator gelijk is aan :
E = VWZ
Spanning E wordt gemeten met den lampvoltmclcr, die als outpulmclcr gebruikt wordt op de punten F en G van het schema van fig. 75,
waarbij F met klem « O 2> van den voltmelcr verbonden is en G met dc
klem « — ». Men verhoogt dc spanning, op den ingang van den versterker
lot dc spanning E aan den uitgang overeenstemt met dc waarde die bere
kend werd als overeenstemmend met het vermogen W. Daarna meet men,
steeds met den lampvoltmclcr, dc ingangsspanning in dc punten A-B, die
overeenstemt met het uitgangsvermogen W.

§ 7. — Afregeling van een balansversterker
Voor een feilloozè werking van een balansversterker is het noodzakclijk dat dc spanning, die naar de roosters der twee lampen gevoerd
worden, gelijk zijn maar tegengesteld in phasc.
Men weet dal dc dephascering verkregen wordt, hetzij door middel
van een koppcltransformator, met midden»ftakking, hetzij door de
spanning voor een der lampen te depliasccren door middel van een
bijzondere lamp. Bij gelijk welk systeem zijn de spanningen gewoonlijk
wel van tegengestelde phase, maar met ccn dephasecringslamp hebben ze
niet altijd dezelfde waarde.
De gelijkheid der spanningen bij het depliasccren met een bijzondere
lamp is immers afhankelijk van dc juiste waarde der weerstanden in deze
leringen.
Met een lampvoltmclcr kan men de noodige afregeling zeer gemakke
lijk verrichten. Het volstaat de spanning te meten lusschcn het rooster der

j
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lamp, die niet door de omkccriump gevoed >vordl en de massa en daarna
de weerstand van het omkeersysteem le regelen lot de spanning iusschcn
het andere rooster van den balansvcrsterker en de massa juist dezelfde
waarde heeft.

§ 8. —- Metingen op de tegenkoppelingskringen
Met den lampvoltmetcr kan men hier zeer belangrijke metingen ver
richten.
Beschouwen we eerst een zeer eenvoudig voorbeeld, bel schema van fig. 76 (tcgenkoppeling alleen op de uitgangstrap).
De tcgenkoppeling wordt eerst uitgeschakeld (door wegneming van
weerstand R) en we brengen een L.F.-spanning aan den ingang van den
versterker lusschen de punten A-B. Wc melen dan de spanning op hel
rooster van de cindlamp lusschen de punten C-D ; veronderstellen dat we
5 V bekomen. Zonder de ingangsspanning te veranderen, brengen we
weerstand R terug in den kring cn wc meten opnieuw de spanning op
C-D. We hebben nu b.v. 4 V. De spanning der legcnkoppcüng is dus

1
Fig. 76. — Tegenkoppeling op de eindtrap.
5 — 4 = T V. Hel percentage tcgenkoppeling bedraagt bijgevolg
1/5 — 20 %.
Beschouwen we nu het geval van een L.F.-verstcrker met volledige
tegenkoppeling volgens hel schema van fig. 77.
We brengen op den ingang A-B van den versterker een L.F.-spanning
van bv. 1 V, gemeten met den lampvoltmetcr cn wc meten dan de spanning
«p de klemmen van den tcgcnkoppclingsweersland R tussclien de punten
C en D. Deze meting gebeurt met den lampvoltincter als oulpulmclcr
geschakeld, zoodat de gelijkstroom geweerd wordt. Punt C wordt incl de
klem tO» van den lampvoltmetcr verbonden cn het punt D aan de klem
< —». Daar weerstand R slechts een geringe waarde heeft, kan dc wissel*

1

138

•r-':

1
spanning op zijn klemmen, die voortkomt van uc in gang; spanning, ver
waarloosd worden. De op de klemmen van R gemeten spanning is dus de
tcgcnkoppclingsspanning.
indien deze spanning bv. 0.8 V bedraagt dan is het percentage tegenkoppcling 0,8/1 = 80 %, nua.'.r., indien men een spanning van 1 V op
den ingang van den versterker aanbrengt, dan is de spanning, die werke
lijk op hel rooster van den voorversterker werkt, slechts ! — 0,8= 0,2 V.
De gevoeligheid van den versterker wordt dus niet 80 % verminderd
en bedraagt slechts 1/5 van de gevoeligheid zonder tegenkoppeiing.
Hel zal dus heel eenvoudig zijn om de weerstanden R en R’ die waar
den te geven, die noodig zijn om aan den versterker het gcweuschtc percent
tegenkoppeiing te bezorgen en na te gaan of de gevoeligheid van den ver
sterker hoog genoeg is voor het gebruik dat er van gemaakt wordt. Indien
men over een L.F.-gcncralor beschikt met veranderlijke frequentie kan
Duen de legcnkoppclingsspanmug op verschillende frequenties meten en
volgens deze gegevens compensatickringen aanbrengen.

§ 9. — MeHyïg der loJa!s L.F.-verstei'king
De totale versterking van een L.F.-vcrsïerkor, bv. van eert c PnhlicAdrfress :> versterker, wordt in decibel (db) uitgedrukt.

'
..
H

H!

Fig. 77. — Volledige tegenkoppeiing.

:

Men mag niet vergeten dat. dit cijfer \riiel overeenstemt met de
spaiimngsversterking. De decibel immers drukt een verhouding van rcritiogen uit en het vermogen is niet alleen afhankcïjik van de spanning,
maar ook van de impedantie van den kring, waarin deze kracht ontwikkeld
wordt.
Nemen we E als spanning en Z nis impedantie, dan is hel vermogen ;
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Indien wc Wi hel vermogen noemen dal op den- ingang van een
versterker gebracht wordt en door Wo hel uilgangsvcrmogcn, dan is de
versterking G, in decibel uitgedrukt :

i

•;
i

Wo
G s= 10 log

Wi
Er is hier spraak van een gewoon of decimaal logai'ithme.
Indien wc door Ei en Zi de spanning en de impedantie op den ingang
en door Eo en Zo de spanning en de impedantie op den uitgang aanduiden,
dan krijgen wc :
Eo2 X Zi
C = 10 log
Ei2 X Zo
Als practisch voorbeeld beschouwen wc een 20 W versterker voor
kristal microfoon.
De uitgang-van dezen versterker beslaat uit een veranderlijke impe
dantie met verschillende aftakkingen, bv. : 500, 200, 16, 8, 5 en 2 Q
(voor lijnen en luidsprckerspoclen).
Hoe moeten wc nu de totale versterking meten' ?
Daar de versterker gebouwd is voor een kristalmicrofoon, zal hij zijn
vol uitgangsvermogen aflcvercn met een ingangsspnnning van ongeveer
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Fig. 78. — Meting van de versterking van een LF-versterker
A t= L.F. generator — B = versterker.
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enkele honderdsten van een volt. Daar deze spanning niet kan gemeten
worden met don lampvoltmclcr, voeden we den ingang over een spanning*deeler beslaande uit de twee weerstanden bv. 10.000 en 100 fl, volgens liet
schema van fig. 78.
De spanning aan den ingang zal dus 1/100 bedragen van de spanning,
die wc met den Jampvoitineler meten lusschcu A en B.
Een L.F.-bron met een frequentie lusschcn 400 en 1.000 Hz wordt
met de punten A-B verbonden.
»,
Op een der uitgangen van den versterker, bv. op den uitgang « 5
brengt men een weerstand met overeenstemmende waarde aan en die in
staat is gemakkelijk hel maximum vermogen van den versterker te ver
werken, in dit geval dus 20 W,.

;
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Dc lampvollmcler wordt op dc uiiciudcn C-D van «lezen weerstand
anngcschakcld.
ïïet uitgangsvermogen Wo zal juist 20 W bedragen, wanneer men een
uitgangsspanning beeft van :
Eo = VWoZo = V20 X 5 - 10 V.
Men regelt den aUcnuaior van den L.F.-gcnerator zoodanig dat de
spanning, die op den lampvollmcler te lezen is juist 10 V bedraagt. Zonder
dc regeling te veranderen wordt den lampvollmcler nu op de punten A-B
aangekoppeld en men meel deze spanning. Deze is bv. 0,3 V ; de werke
lijke spanning, die op den ingang van den versterker wordt aangelegd,
bedraagt dus 1/100 van deze, die op A-B gemeten wordt, of 0,008 V.
Er moet dus een spanning van 0,008 V op den ingang aangelegd
worden om aan den uitgang een vermogen van 20 W te verkrijgen.
Welke is nu dc ingangsinipedanlie van den versterker ?
Indicn men den versterker alleen beschouwt zonder den kristal micro
foon dan is zijn ingangsinipedanlie gelijk aan tien rooslcrafvoerweersland
van de eerste lamp, bij bel type dal we odcr handen hebben gewoonlijk
1 of 2 ÏÏlQ. Veronderstellen wc dat het een weerstand van l lïïft is.
Dan is hel ingangsvermogen :
EiWi = —
Zi

0,00810-

64
i0‘-

waaruit :
Wo
Wi

20 x 1012
64

= 3,125.1011

en :
C

10 log 3,125.10" = 112 db (1).

Dit is de versterking, die gcwoonlijk door den fabrikant van den
versterker aangegeven wordt.
Wat is echter de werkelijke versterking wanneer den microfoou met
den ingang van den versterker verbonden is ?
Dan zal de ingangsimpedantie op weinig na dezen zijn van • den
kristal-microfoon, bv. ongeveer 100.000 ft Uit dezelfde berekening blijkt
dal dc versterking dan slechts 102 db is.

§ 10. — Studie der getrouwheid vr.iv de weergave
Gebruikt samen met een L.F.-oscillator met veranderlijke fr»:quenlic,
steil dc lampvoltmetcr ons in staat de wcergavckroniine van ecu versterker,
van een L.F.-lransformator, enz., op te nemen in verhouding tol dc
frequentie.
Het principe der meting is zeer eenvoudig : aan den ingang van hel
onderdeel of den versterker legt men een constante L.F.-spanning niet

I
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veranderlijke frequentie en men meel de uilgaiigsspanniug met den lamp*
vollmeler.
Men doet deze meting op een aantal frequenties iusschen bv. 20 en
20.000 Hz.
De getrouwheid der weergave wordt over hel algemeen uilgedrukt in
den vorm van de verschillen ten opzichte van liet uitgangspeil op 1.000 Hz.
Indien bv. de uitgangsspanning hij 1.000 ïïz 10 V is en 7 V bij 30 Hz
dan zal hel verschil in decibel bedragen :
7
7!
W bij 50 Hz
= 10 log — — 20 log — — — 5(1 S).
D t= 10 log
1Ü-'
W bij 1.000 Hz
10
Indien dc uitgangsspanning bij 4.500 Hz 11 V is*:
11
D (bij 4.500 Hz) = 20 log — == 4- 0,9 db.
10
1
Dc weergavekrommen worden over het algemeen gemaakt door op de
akscis dc logarithmcn der frequenties aan te teeltenen en op ordinaten de
verschillen D (logarithmische schaal voor de abscis en arilhmetisclie schaal
voor de ordinaten).
We zullen hier niet verder uitwijden over deze dclikale metingen, die
om op geldige wijze uitgevoerd ic worden, vereischen dat de ingang en dc
uitgang van de te meten onderdeden steeds verbonden zijn met de
passende impedantie cn waarbij men'feilclijk over een aantal laboraloriuminstrümenten moet beschikken, die builen dc gewone uitrusting van den
doorsnee technicus vallen.
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§ 11. — Gebruik als H.F.-amperemei-er
Bij hoogfrequent worden intensiteiten meestal gemelen door middel
van ihermo-eleclrischc koppels en met een zeer gcvocügcn galvanometer.
Deze instrumenten zijn uitstekend, maar tamelijk broos, bijzonder voor
zwakke slroomen, daar ze zeer moeilijk kleine ovcrbelaslingcn zonder
.nadeel kunnen doorstaan.
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Fig. 79. — Schakeling als amperemeter
i

Door een lampvoltmeter als shunt Ic schakelen over dc uiteinden van
een niet-induclicven weerstand verwezenlijkt men een ccnvoudigen en slevigen H.F.-amperemeler (fig. 79).
Indien dc weerstand R 100 Cl bedraagt, dan stemt dc lezing van een
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spanning var. J V oj> den lanipvultmelcr overeen mei ccn slroomsïerkle
van 10 mA.
De weerstand van ccn op die wijze gevormden H.F..-mA.-mcter stemt
overeen mei den '.veerstand van ihcrmo-koppcls met zelfde gevoeligheid.
Zoo wordt dc lampvoltmeler in laboratoria zeer dikwijls ais H.F.anipcrcmctcr benuttigd.
Ten behoeve van specialisten van H.F.-mcliiigcn kunnen wc nog het
gebruik aanduiden als If.F.-amperemelcr van een lampvoltmeler, die als
shunt geschakeld is over een gekende capaciteit.
Deze toepassing is natuurlijk beperkt tot de gevallen waarbij de
frequentie gekend on constant is. Deze methode is vooral belangwekkend
voor dc metingen van If.F.-weerstanden door dc methode der z verandering
van rcactantic ï>, waarbij een rcsonsnliekring in serie gebruikt wordt. Daar
waar ccn tkcrmo-koppcl, of een lampvoltmeler, die ccn weerstand simu
leert, onvermijdelijk een belangrijk wccrstandsclcmenl in den kring
brengt, hebben den lampvoltmeler en de shuntcapacileit slechts een bijna
zuivere rcactievc impedantie. Dc * Q » van den kring wordt dus nicl aan
getast en men kan meer nauwkeurige metingen uitroeren van kleine weer
standen in H.F. uitroeren.

§12. — ’VerüchiSietïde meïingen
De lampvoltmeler vindt nog vele andere toepassingen ; wc bepalen
er ons loc er onder andere nog enkele van te vermelden.
Verschillende metingen op ontvangers
Duiten dc metingen, die we in dc voorgaande paragrafen aangegeven
hebben, kan men met een lampvoltmeler ook sommige gelijkspanningen
meten, die met gewone vollinetcrs niet tc meten zijn.
Iïci komt bv. vaak voor dal het sclicrmroostcr van een pentode, die
als detector of als L.F.-voorvcrstcrker gebruikt wordt, de benoodigde span
ning verkrijgt door ccn zeer hoogen weerstand (van 500.000
tol 1
Zulke schcrmrooslerspanning meten met een volt nieter « 1.000 £)/V » ware
niet logisch. De lampvoltmeler zal ons echter de juiste waarde van deze
spanning geven..
Zoo kan ook de negatieve roosiervoorspanning van een anodcdclectar,
die verkregen wordt door een kathodeweersïand van 50.000 tol 100.000
slechts gemeten worden met behulp van een lampvoltmctcr.
We vermelden ook nog dc meting van de voorspanning, die het
rooster van een oscillatorlamp verkrijgt door deu roosterafvoerweerstaad,
van de spanningen die geleverd worden de hulpkringen van dc systemen
voor automatische afstemming, enz.

2

• Meting der verhouding van een transformator

i

Daar een lampvoltmctcr geen eigen verbruik heeft, kan men ook
zeer nauwkeurig de transformatieverhouding van een transformator meten,
zelfs indien men wikkelingen met grooten weerstand heeft, wal vaak hel
geval is hij L.F.-transformatorcn.
Indien men bv. een L.F.-transformator heeft waarvan de verhouding
onbekend is, volstaat hel op de primaire winding een wisselspanning aan
te brengen van bv. 4 V, voortkomend van een gïoeispanningstrnnsformalor
en de spanning op de klemmen van de secondaire winding te melen mei
den lampvoltmctcr. Indien men daar een spanning meel van 12 V, dan is
de verhouding sccondairc/primairc 12/4 = 3.

1

Meting der spanning geleverd door een folo-cleclri schc cel
Foto-cleclrischc cellen, luchtledige of gasgevuldc, veroorzaken onder
invloed van de veranderingen der lichtsterkte zeer lichte veranderingen
van den stroom, die lusschcn kathode en anode vloeit ; deze slroomslcrktcveranderingen bedragen enkele pA. In de practijk gebruikt men de veran
deringen der spanningen die verwekt worden in den bclastingswecrstand
der cel, die een zeer hoogc waarde heeft (1 lol 5
Slechts met een lampvoltmelcr zonder eigen verbruik kan men de
spanning, die over dezen weerstand ontwikkeld wordt meten, dit wegens
het uiterst klein debiet der cel.
Men kan de spanning, die door de cel geleverd wordt meten, liet
weze een gelijkspanning (verlichting met vaste intensiteit, folometrie) of
een wisselspanning (verlichting met gemoduleerde lichtstralen, weergave
van geluidsopnamen op film).
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Laagfrequentmctingcn
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Afregeling van den balans versterker
Metingen op de tcgcnkoppelingskringcn
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Studie der getrouwheid van dc weergave .
Gebruik als H.F.-nmpèremètcr
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UITGAVEN
van de

ALGEMEENE
EN TECHNISCHE
BOEKHANDEL
P. H. BRANS
Prins Leopoldstraat 28, ANTWERPEN (Borgerhout)
Avril : Controle van Radio-onderdeelen .
E. Aisberg : Frequentiemodulatie.
Brans : Radio voor den Beginneling ....
Beginselen der Radiopractijk ....
Radioschema's, le deel .
.
.
.
Radioschema's, 2C deel .....
Radioschema's, 3e deel .....
Radiolampen Vade Mecum 1945 .
.
S. Campione : Constructie van Radio-meetapparaten .
R. De Schepper : Radio Service (6* uitgave)
Moderniseeren en ombouwen van radiotoestel
len
......
Constructie van Radiotoestellen
Geluidsversterking
.....
Douriau : Ontwerp en Constructie van Transformatoren
H. Gunther en H. Richter : De Radiotechnische School
(3 deelen) — 800 Vraagstukken met oplos
singen der Radiotechn. School .
800 Radiotechnische Vraagstukken en oplos
singen
.
.
.
.
.
.
Lucas : Ontwerp en constructie van weerstanden
Ontwerp en Constructie van spoelen
H. Lennartz : Practische meetinstrumenten voor hooge
en lage frequenties (zelfbouw, bediening,
gebruik)
.
.
.
.
.
Palmans : ElectroniCa, een leerboek der moderne electronenleer, radiotechniek en aanverwante
vakken *
.
.
.
Planès-Py : Moderne Korte-Golf Ontvangst
Radio-ontvangst Fading en Storingvrij .
Trimmen van eenknopsontvangers *
Controle en practisch onderzoek van Radio
lampen *
.
.
.
.
•
Wisselstroommetingen - Lampvoltmeters enz.
R. Schadow : Radio ReparateurW. Sorokine : 100 Fouten in Radiotoestellen
Van Hoecke : Methodisch foutzoeken
.
Wiesemann : Leerboek der Radiopractijk .
De Radio Revue : maandblad per numhrier .
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WISSELSTROOMVOLMETERS, LAMPVOLMETERS EN WISSELSTROOMMETINGEN

1000

50 V

Universeel meetinstrument met meerdere meetbereiken VMO
De schaal van den schakelaar is derwijze geteekend, dat ze kan gebruikt
worden met een groote of kleine pijlknop. Er werd voldoende plaats gelaten
om de schaal hetzij rond, hetzij rechthoekig, hetzij vierkant uit te draaien.
(MV.3) en (RV.4.N)
Voor de meetschalen werd den loop van den knop aan het initiatief van den
bouwer overgelaten, want dit is afhankelijk van het gebruikte bouwdeel. Het
aangegeven middenpunt laat toe met potlood cirkels te trekken, waardoor
men zeer regelmatig de verdeelingen en aanduidingen kan opteekenen.
De nulpuntschaal wordt ook gebruikt voor lampvoltmeter RV4.N samen met
de meetbereikenschaal.

j Wisselstroomvoltmeters, y Lampvoltmeters eii Wisselstroommetingen

Wisselstroomvoltmeters,

Lampvoltmeters

en Wisselstroommetingen
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