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Daar de inhoud van dit werkje betrekking zou
kunnen hebben op schakelingen en/of con
structies, geheel of ten dele door een Ned.
octrooi beschermd, zij er op gewezen, dat in
deze gevallen de Octrooiwet, toepassing daar
van, anders dan voor experimenteel en eigen
huishoudelijk gebruik, niet toestaat
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Bouw aan uw toekomst
Het staat onomstotelijk vast, dat ons land
met z’n radio-industrie en electronisch
bedrijfsleven een groot tekort telt aan vak
mensen. Een der oorzaken hiervan is waar
schijnlijk, dat vele jonge mensen de radio
techniek nog steeds zien als een „HocusPokus” of moderne zwarte kunst. Door dit
enge begrip en het niet de moeite willen
nemen zich eens wat dieper in deze materie
te gaan verdiepen blijven belangrijke posten
onbezet.
Posten, die een belangrijke toekomst ver
zekeren. Sleutelposities, waar de beste kan
sen liggen, ook uw kans.
Er moeten mensen komen voor wie „ken
nen” en „kunnen” één begrip is, werkers,
die weten aan te pakken.
De Muiderkring, het vormingscentrum voor
radio cn electronica, wil u hierbij helpen.
Zijn medewerkers, die dagelijks de Elec
tronica van dichtbij bestuderen, hebben een
schriftelijke cursus opgebouwd, die slechts
één jaar duurt.
Wie deze originele, kaarsrecht op ’t doel
gerichte training kiest, start in de zeker
heid, dat geen overtollige bagage de pas
vertraagt, want ieder woord heeft zin en
elke paragraaf is afgetrimd om in de
kortst mogelijke tijd met de minste inspan
ning een maximum aan kennis, inzicht en
rijpheid bij te brengen.

Dr. Blan schriftelijke radio-amateur cursus
Cursusgeld: ƒ 5,— p. m.

Duur: één jaar
VRAAGT PROSPECTUS
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Bewast nuttige diensten bij onderzoek en controle van audio-apparatuur
en is onontbeerlijk voor de serieuze experimenteerdcr op het gebied van
WW-versterkers en magnetofoons
FREQUENTIEGEBIED 25 Hz .... 23 kHz.
W AT de trimzender is voor de radiotechnicus is audio-generator voor de versterkerspecialist. Kan men voor heel globale proeven volstaan met het signaal van een
pickup of radiotoestel, voor serieus onderzoek van een audioversterker moet men een
sinusvormig signaal kunnen toevoeren met elke gewenste amplitude en frequentie.
Voor het bepalen en controleren van de gevoeligheid alsmede de uitgangsenergie van
versterkers en het opnemen van frequentiekarakteristieken is een audiogenerator
onontbeerlijk, terwijl hij veel gemak oplevert bij het experimenteren met klankregelsystemen, correctiefilters enz. Ook kan de magnetofoon-bezitter zich snel een oordeel
vormen aangaande de eigenschappen van verschillende bandsoorten door op elke band
achtereenvolgens een aantal tonen met verschillende frequenties op te nemen, waarna
bij het afspelen een op de versterker aangesloten outputmeter duidelijk aantoont, hoe
deze banden zich van elkaar onderscheiden. En tenslotte, wie reeds de gelukkige
bezitter is van een kathodestraaloscilloscoop, zal de mogelijkheden van dit apparaat
pas ten volle kunnen uitbuiten, indien hij ook een audiogenerator bezit.

TE STELLEN EISEN

-

Om voor algemeen gebruik geschikt te zijn, moet een audiogenerator minstens het
volledige a.f. gebied kunnen bestrijken waarbij iedere frequentie met redelijke nauw
keurigheid instelbaar moet zijn. Verder moet de opgewekte spanning een zuivere
sinusvorm bezitten, gemakkelijk instelbaar zijn op elke gewenste grootte, terwijl de
amplitude zo weinig mogelijk afhankelijk mag zijn van frequentie en netspanningsvariaties. De maximale uitgangsspanning moet minstens voldoende zijn om een
eindbuis rechtstreeks te kunnen sturen, terwijl de uitgang zelf een zo laag mogelijke
impedantie moet bezitten, opdat de spanning zo min mogelijk afhankelijk zij van de
aan te sluiten belasting.
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OPZET
Voor het thans te beschrijven ontwerp werd de gulden middenweg gekozen, zodat een
apparaat werd verkregen dat enerzijds alle eigenschappen bezit om het een waardevol
instrument voor de experimenteerder te doen zijn en dat anderzijds toch betrekkelijk
eenvoudig met normale standaard-onderdelen is te bouwen. Zo werden bv. enkele bij
zonderheden en verfijningen welke men in
de commerciële precisie-apparaten aan
treft weggelaten.
Onze aüdiogenerator bestaat uit de eigen
lijke oscillator, welke het frequentiegebied
van circa 25...23000 Hz bestrijkt, onderver
deeld in vier banden; een buffertrap welke
dient om belasting (en vooral belastingvariaties!) van de oscillator te voorkomen
Fig. 1. PRINCIPE-SCHAKELING VAN DE en tevens het signaal te versterken; als
TOEGEPASTE RC-OSCILLATOR. Alles wat mede een verzwakker, bestaande uit een
met de gelijkspanningsverdeling heeft te
maken is hier duidelijkheidshalve weggelaten. potentiometer voor continu-regeling en een
in vier stappen omschakelbare spanningsdeler. Het ingebouwde voedingsgedeelte bevat voorzieningen voor stabilisering van de
gloeistroom en de anodespanning van de oscillator.
DE OSCILLATOR
Als frequentiebepalend element is in een oscillator voor het a.f. gebied een LC-kring
om verschillende redenen practisch onbruikbaar indien men de frequentie continuvariabel wil maken. Men past daarom andere methoden toe waarbij men kan kiezen
uit de zwevingstoongenerator — waarvan ’t principe berust op het mengen van twee
r.f. signalen in een modulator waarna het gewenste audiosignaal als verschil-frequentie te voorschijn komt — en de RC oscillator, waarin de frequentie rechtstreeks wordt
bepaald door een netwerk van weerstanden en condensatoren.
Het laatste type is voor ons doel het aantrekkelijkst en van de vele soorten en varia
ties die er op het gebied van RC oscillatoren bestaan, kozen wij een schakeling waar
van ’t principe indertijd door Philips werd geoctrooieerd (zie RB '51, no. 11, blz. 350)
en welke het voordeel biedt, dat de 2-voudige variable condensator rechtstreeks kan
worden geaard. Bij de meeste andere RC oscillatoren is dit nl. niet het geval (zie o.a.
RB '53 ,no. 4, blz. 220), hetgeen dan extra constructieve problemen meebrengt t.a.v.
afscherming tegen het oppikken van brom.
R

Fig. 2
KARAKTERISTIEKEN VAN DE
RC-FILTERS VAN FIG. 1
I. Laagdoorlaatfilter R.2Co.
II. Hoogdoorlaatfilter C1R.>.
III. Gecombineerd effect van beide
filters. Verticaal is de verzwak
king uitgezet in percenten, hori
zontaal de genormaliseerde fre
quentie. d.w.z. de verhouding
f/f0, voor
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Het principe van deze schakeling is aangegeven in fig. 1. Feitelijk is elke oscillator .
te beschouwen als een versterker welke wordt gestuurd door zijn eigen output. Er
wordt een constante wisselspanning opgewekt indien de naar de ingang teruggevoerde
spanning gelijke amplitude en gelijke faze bezit als de stuurspanning welke nodig is
om de eerstgenoemde output te verkrijgen. Dat betekent dus, dat de versterking van
de gehele schakeling precies gelijk 1 moet zijn. Zorgt men er nu voor door juiste
keuze van frequentie-afhankelijkc elementen in de schakeling, dat de totale verster
king deze waarde voor een bepaalde frequentie juist kan bereiken, maar kleiner dan 1
blijft voor alle andere frequenties, dan zal de oscillator dus alleen in deze frequentie
kunnen genereren.
Om het inzetten van het genereren mogelijk te maken moet de aanvangsversterking
iets groter zijn dan 1; de ruisspanning doet dan het spel beginnen waarbij de ampli
tude van de trilling zo lang aangroeit, totdat (bv. wegens kromming van de buiskarakteristiek) de gemiddelde versterking over één periode tot 1 is teruggelopen. Dan
kan.de amplitude niet meer verder aangroeien en de oscillator werkt stabiel.
In fig. 1 is zo’n teruggekoppelde versterker getekend, ontdaan van alles dat voor
verklaring van de werking niet terzake dienende is. Tussen de ingang en BI is een
bovendoorlaatfilter C,Ri aangebracht waarvan de doorlaatkarakteristiek in fig. 2 is
afgebeeld (kromme II). Tussen BI en B2 bevindt zich een onderdoorlaatfilter RoC»
met gelijke tijdconstante (RoCo =: CiR,) waarvan het effect eveneens in fig. 2 is
aangegeven (kromme I).
De totale frequentiekarakteristiek van ingang tot uitgang wordt bepaald door de
cumulatieve werking van beide filters en wordt gegeven door kromme III, welke een
1
, zodat
maximum vertoont voor f/f0 = 1, d.w.z. voor een frequentie f = f0 =
27lRC
dit de frequentie is welke de oscillator zal opwekken.
We kunnen dus de frequentie variëren door R1 en R-j of Ci en Co een andere waards
te geven; hierbij moeten echter steeds beide filters gelijke tijdsconstante bezitten,
omdat anders de max. versterking niet meer constant blijft. Uit fig. 2 blijkt, dat de
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BOUWTEKENING AUDIO-GENERATOR

I.v.m.tde aansluitingen van de voedingsransformator is de huishouder voor de
-V,
329 „uit het chassis getrokken”.
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filters samen 50 % verzwakking geven en aangezien de kathodevolger altijd een spanningsversterking kleiner dan 1 geeft, moet BI dus iets meer dan 2-voudig versterken.
De versterking van BI is instelbaar door de anodeweerstand R1 te variëren.
De filters geven elk een fazeverschuiving van gelijke grootte, echter in tegengestelde
richting, zodat de totale fazeverschuiving gelijk nul is. Aangezien BI de faze 180°
omkeert en de output van BI in faze is met zijn roosterspanning, is de totale fazever
schuiving van ingang tot uitgang dus 180°*). Om nu de uitgangsspanning toch in faze
aan de ingang te kunnen toevoeren moet deze „omgekeerd” op de uitgang worden
aangesloten, d.w.z. de kathoden van beide buizen moeten met elkaar worden verbon
den, zodat BI min of meer als geaard roosterversterker werkt.
Voor practisch gebruik moeten aan de principeschakeling van fig. 1 natuurlijk nog
enkele onderdelen worden toegevoegd om een geschikte instelling van de gelijkspan
ningen voor de verschillende electroden mogelijk te maken. Om te beginnen moet BI
met negatief rooster werken, want zou hier roosterstroom vloeien, dan zou de gelei
dende roosterkathode ruimte parallel aan R1 de karakteristiek van het filter CiRl —
en daarmee de frequentie — beïnvloeden. In fig. 3 zien we, hoe het rooster via R:{

Fig. 3
PRACTISCHE SCHAKELING VAN DE OSCILLATOR.
De elementen Ct; C2; Rx; R.»; R;l en Rk komen overeen
met de gelijknamige onderdelen in fig. 1.
galvanisch met aarde is verbonden, terwijl R> voor wisselspanning via Ca met kathode
blijft verbonden. Rk wordt zo gekozen, dat een juiste negatieve roosterspanning wordt
verkregen. Ten aanzien van het rooster van Bo geldt hetzelfde. Hier wordt de anode
weerstand Ra in twee delen gesplitst; Ral levert de gelijkspanning aan de anode, Rao
zorgt er voor, dat het rooster galvanisch met aarde is verbonden. C.j is weer een
grote condensator welke R.,i en Rao voor wisselspanning parallel schakelt. Door Ra2
variabel uit te voeren is de wisselstroomweerstand instelbaar zonder dat de gelijk
spanning aan BI verandert.
HET SCHEMA
Stappen we nu over naar de complete schakeling van de audiogenerator (fig. 4), dan
zien we de linker ECC82 als oscillator, waarbij de weerstanden RIt R-j en R.|2 van
fig. 3 omschakelbaar zijn uitgevoerd voor ’t verkrijgen van vier op elkaar aansluitende
frequentiebanden. Aangezien bij zeer kleine capaciteit van de afstemcondensator we
gens de strooicapaciteit van bedrading, enz. de tijdconstanten van de filters ongelijk
zouden worden, met als gevolg een grotere verzwakking, dus kleiner amplitude voor
frequenties aan het h.f. einde van elke frequentieband, is de minimumcapaciteit iets
vergroot door C2 resp. C9. Bovendien is voor kleine correcties voor iedere band afzon
derlijk een trimmer (C3 t/m Crj) parallel aan Ci„ geschakeld.
Ook R.,2 van fig. 3 moet voor de verschillende banden afzonderlijk instelbaar zijn, waar•) Bij deze redenering is geen rekening gehouden met het feil, dat tussen beide anodestromen
een fazeverschil bestaat (circa 135°) zodat de spanning over Rk — welke weerstand door beide
stromen wordt doorlopen — dus ook een (kleine) fazeverschuiving vertoont. Om dit effect te
corrigeren stelt de oscillator zich uiteindelijk in op een frequentie, welke iets afwijkt van de
uit fig. 2 te berekenen f0<
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toe in fig. 4 de potentiometers Rs t/m Rn beurtelings in serie met R10 worden geschakeld.
De anode voedingsspanning van de oscillator wordt constant gehouden op 85 V door
de stabilisatorbuis type 85A2.

BUFFERTRAP
Een tweede ECC82 dient als buffer. De linker sectie versterkt het oscillatorsignaal en
de rechter triode is als kathodevolger geschakeld, zodat deze trap een lage uitgangsimpedantie bezit. Tussen oscillator en buffer alsmede tussen beide trioden van de
tweede ECC82 is directe koppeling toegepast om- tot aan de laagste frequenties een
vlakke frequentiekarakteristiek te verkrijgen. Positieve terugkoppeling via R21 neu-
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Fig. 4. SCHAKELING VAN DE AUDIO-GENERATOR
4.7 kO
Vi W (Vitrohm)
R 12
490 + 490 pF. afst.cond.
1W (Vitrohm)
33 kO
(Novocon DC206)
R 17
1 W (Vitrohm)
47 kO
R 18
47 pF. 5 %. mica (MIAL)
C 2-9 ..........
1W (Vitrohm)
220 ko
R 19
3 ... 30 pF. luchttrimmer
C3-4-5-6 ...
Vi W (Vitrohm)
8.2 kO
R 20
(Philips)
Vi W (Vitrohm)
R 21
180 k.0
0.25 «F, papier (Facon)
C7
1W (Vitrohm)
10 k_Q
2 /«F, papier, 2000 V proefsp.
R 22
C8
3 W draadpotm.
(Facon)
10 k.0
R 23
(Vitrohm type TP)
50 + 50 «<F, elco 350 V
C 10
Vi W (Vitrohm)
(Novocon)
R 24
37.5 k£**)
Vi W (Vitrohm)
7.5 kfl")
R 25
32 + 32 «F, elco 350 V
Cll
Vi W (Vitrohm)
(Novocon)
R 26
.. 3.75 k.0**)
% W (Vitrohm)
1,25 k
R 27
8 /«F. elco 450 V (Novocon)
C 12
100 O ontbroinmer (PREH)
Vi. w (Vitrohm)
R 28
R 1-16.
10 MO*)
4.7 kO. 2 W (event. 2 stuks
Vè W (Vitrohm)
R 29
R 2-15.
1.9 MO*)
10 kO. 1 W parallel)
Vi W (Vitrohm)
350 ko*)
R 3-14.
kiesschak., 3 sect. 4 standen)
Vi W (Vitrohm)
SI.
59 kO*)
R 4-13.
(AMROH cat. no. 48.082)
Vi W (Vitrohm)
3.3 MO
R5
kiesschak., 1 sect. 4 standen
1 W (Vitrohm)
S 2.
2.2 kO
R6
(AMROH cat. no. 48.015)
1 W (Vitrohm)
100 kO
R7
potm. lin.
aan/uit schakelaar
S 3.
R 8-9-10-11 100 k.0
T
Muvolt type P120-D
(Vitrohm type P254-K 2)
•) Deze weerstanden zijn eventueel samen te stellen uit standaard-weerstanden, zij moeten
paarsgewijs zo goed mogelijk aan elkaar gelijk zijn (uitzoeken met behulp van meetbrug).
••) Deze weerstanden moeten binnen 2 % nauwkeurig zijn, kunnen met behulp van meetbrug
worden uitgezocht uit standaard-waarden en worden samengesteld uit verschillende een
heden. zie b.v. figuur 6.
C1

9
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31

26

traliseert de tegenkoppeling welke over R*>0
optreedt. De totale versterking van de buffertrap is ongeveer 10-voudig.

UF005

VERZWAKKER
De uitgangsspanning van de generator is
continu regelbaar met Ra3. Met Sa kan men
maximum outputspanningen van 10 - 2,5 - 1
volt en 250 mV kiezen. De condensator Cp»
moet voldoend grote capaciteit bezitten om
de laagste frequenties onverzwakt door te
laten.

S

VOEDING

A = 3.5*

B = 5*

' C=10*

Om de amplitude van het opgewekte audiosignaal zo min mogelijk afhankelijk te doen
zijn van netspanningsvariaties is stabilisatie

Fig. 5. MAATSCHETS voor de in de chassisplaat UF005 te boren gaten
van de oscillator anodespanning niet vol
doende, ook de gloeistroom van alle buizen
moet zo constant mogelijk zijn. Daartoe is
een stroomregulatorbuis type 329 in serie
met de gloeidraadleiding opgenomen. Aan
gezien deze buis een vrij grote weerstand
heeft is een hogere transformatorspanning
nodig om dit verlies te dekken. Bevredigen
de werking werd verkregen door de 6,3 en
5 volt wikkelingen in serie te schakelen (let
op juiste faze!); de gloeispanning is dan
5,2 V. Men kan de stabiliserende werking
nog iets verbeteren door de transformator
bij te wikkelen tot 15 volt.
Het is wel noodzakelijk, dat de totale
stroom door de 329 circa 1,2 A bedraagt en
aangezien de beide ECC82’s samen 0,6 A
trekken, is er nog een extra belasting met
0,6 A nodig. Daarom werd de gloeidraad
van een indirect verhitte gelijkricht buis pa
rallel geschakeld. Wegens zijn kleine afme
tingen is het type 6X4 voor dit doel heel
geschikt (andere buizen met 0,6 A gloei
stroom zijn EZ80, EZ35 en EZ40). Om het
brompeil zo laag mogelijk te houden zijn de
gloeidraden geaard via een ontbrommer
(H2s)-

CONSTRUCTIE
Bij de bouw van deze audiogenerator wijst
de montagetekening van fig. 6 de weg. Het
chassis is weer opgebouwd uit Uniframe
delen waarbij voor een der bovenplaten het
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Fig. 6b. De voorgemonteerde
Pin-up bordjes.

?=
type TJF005 is gebruikt. Fig. 5 geeft de maatschets voor de hierin te boren gaten.
Voordat men de voedingstransformator monteert moet eerst een der lange bevestigingsboutjes (met verzonken kop) voor de pin-up bordjes in het chassis worden vast
geschroefd. De bordjes worden, nadat de verschillende weerstanden en condensa
toren er op zijn gemonteerd, (fig. 6b) pas aan het chassis bevestigd wanneer de er
onder komende bedrading geheel is voltooid. In fig. 6a zijn zij dan ook buiten het
chassis getekend om de onderliggende bedrading zichtbaar te maken.
Op een der Pin-up bordjes wordt een strook messing aangebracht waarop de trimmers
worden vastgesoldeerd en dat de weerstanden tevens extra afschermt. Deze strook
moet via de bevestigingsboutjes goed contact maken met het chassis. De trimmers
op de afstemcondensator worden verwijderd.
De frontplaat is halfhard aluminium 22 X 27 cm-, 1,5 mm dik. Het aftekenen van de
te boren gaten kan met behulp van het op ware grootte gedrukte frontpaneel worden
gedaan. Voor extra stevigheid is de frontplaat bovendien met een boutje aan de
bovenzijde van de transformator bevestigd.
AFREGELING
Nadat het apparaat in bedrijf is gesteld moet voor elke band de outputspanning op
de juiste waarde worden ingesteld. Sluit een wisselspanningsmeter aan op de uitgang,
zet So en Ro3 op max. output en stel achtereenvolgens de potentiometers Rs t/m Rn
in op 10 V uitgangsspanning. Het zal blijken, dat men zo moet instellen, dat de
oscillator nog juist genereert. Draait men verder „open”, dan stijgt de vervorming
spoedig tot een ontoelaatbaar percentage.
Blijft de outputspanning niet constant bij draaiing aan de afstemcondensator over
’t gehele frequentiegebied, dan moet men de afwijking corrigeren met de bij het be
treffende gebied behorende trimmer. Eventueel een vast capaciteitje van 10 pF paral
lel schakelen, indien de trimmer alléén onvoldoende is.
Aangezien lang niet alle gelijkrichtcellen van draaispoel voltmeters frequentieonafhankelijk zijn over het gehele audiogebied, kan men het beste een buisvoltmeter of
kathodestraaloscilloscoop als indicator gebruiken bij het afregelen van de audiogenerator. Het instellen op 10 V output kan dan geschieden op een frequentie in de
buurt van 400 Hz met behulp van een universeel meetinstrument, aangezien dit
metertype in het algemeen een betrouwbare ijking bezit.
IJKING
Tenslotte moet de schaal van de afstemcondensator worden geijkt. Zonder enig hulp
instrument is dat niet te doen. Het eenvoudigste is nog, dat men bij een bevriend
adres een KSO en een goed geijkte audiogenerator te leen vraagt. Men kan dan de
onbekende frequentie vergelijken met de bekende door beide signalen resp. aan de
horizontale en de verticale afbuigplaten van de oscilloscoop te leggen (de lineaire
tijdbasis is daarbij uitgeschakeld). Zijn hun frequenties precies gelijk, dan ziet men
een ellips, een cirkel of een enkele lijn, al naar de fazeverhouding van beide sig
nalen. Men zet dus de standaardgenerator op een bepaalde frequentie en draait aan
de afstemming van het te ijken apparaat totdat men dit beeld ziet. Zo kan men een
aantal ijkpunten op de schaal vastleggen.
Heeft men een KSO ter beschikking en een paar bekende frequenties, dan is met be
hulp van Lissajous-figuren nog wel een aantal ijkpunten te vinden ofschoon het moei
lijk wordt frequentieverhoudingen groter dan circa 1 op 5 met zekerheid af te lezen.
Gebruikt men bv. de 1000 Hz toon, welke het Britse frequentiestandaard-station MSF.
uitzendt op 2,5 MHz en 5 MHz (resp. 120 en 60 m golflengte), dan kan men ijkpunten
vinden voor 1000, 500, 333, 250 en 200 Hz en 2, 3, 4 en 5 kHz. Voor de lagere fre
quenties kan men dan nog de netfrequentie gebruiken om ijkpunten te krijgen op
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25, 50, 100 en 150 Hz. Gebruik van Lissajous-figuren voor de frequentieverhoudingen
2/3, 3/4 en 4/5 is in theorie ook mogelijk maar dit vereist heel wat ervaring voor
juiste interpretatie van het KSO-beeld, terwijl dan frequenties en amplituden van
beide signalen zeer constant moeten zijn om duidelijk herkenbare beelden te ver
krijgen.
Indien men de standaardfrequentie aan beide platenstellen van de KSO toevoert met
een fazeverschil van 90°, zodat een cirkel op het scherm verschijnt, terwijl de helder
heid wordt gemoduleerd door het signaal van de te ijken generator — bij voorkeur
met negatief gaande impulsen, afgeleid van laatstgenoemd signaal — dan vertoont
de cirkelomtrek een aantal onderbrekingen indien de onbekende frequentie precies
een veelvoud is van de standaardfrequentie. Het aantal onderbrekingen is dan gelijk
aan de verhouding tussen onbekende en standaardfrequentie. Bij voldoend korte
impulsduur van het modulerende signaal kan men zo nog ijkpunten vinden voor
enkele tientallen maal de standaardfrequentie.
Ook kan men een heel eind komen door de audiogenerator op een versterker met
luidspreker aan te sluiten en de toonhoogte te vergelijken met die van pianotonen.
De bijbehorende frequentie kan men o.a. vinden in „Electronisch Jaarboekje”, editie
1954, blz. 129. Tenslotte kunnen VERON-leden de ijking laten verrichten door het
IJkbureau van hun vereniging, Molenbeekstraat 28-11, Amsterdam.

RESULTATEN
Met de aangegeven waarden verkrijgt men ongeveer de volgende frequentiegebieden:
23 ... 132 Hz; 120 ... 750 Hz; 0,65 ... 4,2 kHz en 3,6 ... 23,2 kHz.
Tengevolge van netspanningsvariaties tot 10 % treden frequentieafwijkingen op, welke
binnen 0,5 % blijven, terwijl de amplitude binnen 0,5 dB constant blijft. Het brompeil
is —63 dB en kan desgewenst nog worden verbeterd tot circa —80 dB door de
afstemcondensator van een afschermbus te voorzien.
De vervorming van het oscillatorsignaal bedraagt circa 6 % en bestaat voornamelijk
uit tweede harmonische. Voor absolute vervormingsmetingen aan versterkers is deze
audiogenerator dus ongeschikt, maar voor vergelijkend onderzoek met behulp van
KSO is dit vervormingspercentage nog volkomen toelaatbaar.
Indien men de output van de te onderzoeken versterker aan het ene stel afbuigplaten
legt en het van de audiogenerator afkomstige ingangssignaal aan het andere afbuigsysteem toevoert, verkrijgt men een schuin verlopende lijn over het beeldscherm (bij
fazeverschuiving in de versterker wordt dit een gerekte ellips), welke bij afwezigheid
van vervorming in de versterker volkomen recht is. Bij deze methode heeft de ver
vorming in het signaal van de audiogenerator geen invloed op de meetuitkomst.
M ATE RIAALLIJST
4 Uniframe chassisdelen UF003
1 Uniframe chassisdeel UF004
1 Uniframe chassisdeel UF005
1 Uniframe chassisdeel UF007
Plaat halfhard aluminium 1.5 mm 22 x 27 cm
Mu-Volt transformator P120D
Novocon duocondensator DC203
2 Noval huishouders
2 Miniatuur huishouders
1 4-pen huishouder
2 10-delige montagebordjes m. 4 afstandbusjes
Enkelpolige aan/uit schakelaar
Schakelaar 2 plaatjes - 3 X 4 standen,
type 48.082
Schakelaar 1 plaatje, 4 standen, type 48.015
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2 5-lips draadsteunen
1 3-lips draadsteun
Rubbertulle
Belling Lee coaxplug met chassisdeel
(L734/P + L604/S)
3 pijlknoppen
1 grote knop
5 meter montagedraad
2 meter snoer
2-polige steker
4 montageboutjes M4 X 15
30 montageboutjes M3 X 10
4 montageboutjes M3 X 15
2 buizen ECC82
1 buis 85A2 - 6 X 4 - 329
Weerstanden en condensatoren volgens schemasleulel.
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Streelt oor en oog. Een fraai
meubel, de acoustisch juiste
behuizing voor een Wharfedale
/
of Peerless luidspreker.
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