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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 en clcctronica, wil u hierbij helpen.
Zijn medewerkers, die dagelijks de Electronica 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.
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Dr. Blan schriltelijke radio-amateur cursus
Cursusgeld: .ƒ 5,— p. m.

Duur: één jaar
VRAAGT PROSPECTUS

U.M. DE MUIDERKRING - BUSSUM
Postbus 10

Telefoon 5600
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MEETVERSTERKER
Frequentiegebied 10 Hz .... 100 kHz
Versterking instelbaar in 5 trappen van 10 tot 1000 voudig
Maximum uitgangsspanning 80 volt
Minimum ingangsspanning 0,5 mV
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ERSCHILLENDE experimenten kunnen gemakkelijker of nauwkeuriger worden
uitgevoerd, indien men in staat is om zeer kleine wisselspanningen, b.v. in de
grootte-orde van enkele millivolts, met redelijke nauwkeurigheid te meten. De
gebruikelijke wisselspannings-voltmeters zijn zelden bruikbaar voor het meten van
spanningen beneden 1 volt vanwege de nonlineariteit van de schaal, terwijl bovendien
de metenveerstand meestal te klein is, tenzij men een buisvoltmeter gebruikt.
Het is een soortgelijk geval als dat van Mohammed en de berg, als de meter geen
lage spanningen kan aanwijzen, dan moeten die spanningen eerst groter worden ge
maakt om ze te kunnen meten. Dat moet natuurlijk heel precies gebeuren en daar
voor dient de meetversterker. Wil deze echter aan ’t gestelde doel beantwoorden, dan
moet hij aan enkele eisen voldoen, welke bij de meeste andere soorten versterkers
slechts een ondergeschikte rol spelen. Deze zijn:
1°. De versterking (d.w.z. de verhouding tussen uitgangs- en ingangsspanning) moet
nauwkeurig bekend zijn en bovendien in stappen regelbaar.
2°. De versterking moet constant zijn over ’t gewenste frequentiegebied en mag
bovendien niet veranderen onder invloed van netspanningsvariaties of veroudering
van de buizen.
3°. Een zo laag mogelijke uitgangsimpedantie is noodzakelijk (hieronder te verstaan
de „inwendige weerstand” van de versterker, gezien in serie met de uitgangsklemmen), opdat de uitgangsspanning zo min mogelijk zal variëren bij aanslui
ting van verschillende impedanties op de uitgang.
4°. Een hoge ingangsimpedantie is wenselijk met het oog op zo gering mogelijke
demping op de te onderzoeken schakeling.
Punt 1 zal zpnder meer duidelijk zijn, vanzelfsprekend zal men voor de versterking
ronde getallen kiezen om tijdens het gebruik van de meetversterkers nodeloos reken
werk te voorkomen.
In ons ontwerp is bv. de maximale versterking 1000-voudig, zodat een op de uitgang
van de meetversterker aangesloten wisselspanningsvoltmeter schijnbaar 1000 maal
gevoeliger wordt en dus millivolts aanwijst indien de schaal in volts is geijkt.
Elke verandering van de versterking betekent een even grote afwijking van de meteraanwijzing, de meetnauwkeurigheid van de combinatie wordt dus voornamelijk be
paald door de stabiliteit van de meetversterker. Slaagt men er in de versterking
onder alle omstandigheden binnen b.v. 5 % constant te houden, en heeft de voltmeter
zelf een meetnauwkeurigheid van 2,5 %, dan liggen de toleranties van de combinatie
nog slechts binnen 7,5 %, d.w.z. bij gebruik van de versterker is de totale meetnauw
keurigheid reeds 3 maal kleiner geworden. Men moet dus wel bijzondere maatregelen
nemen om de versterking binnen enge grenzen constant te kunnen houden.
Toepassing"van sterke tegenkoppeling is hiervoor het meest effectieve middel, te meer,
omdat hierdoor tevens de andere gewenste eigenschappen worden begunstigd. Immers
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geeft tegenkoppeling ook vermindering van vervorming, „rechttrekken” van de frequentiekarakteristiek en — bij juiste keuze van de schakeling — ook verkleining van
de uitgangsimpedantie. Zoals bekend, is
de keerzijde van deze medaille een aan
zienlijke vermindering van de verster
king, maar deze eigenschap kunnen wij
in • een meetversterker juist ten goede
aanwenden, nl. als middel om de ver
sterker in stappen regelbaar te maken.
Hiermee vervalt de noodzaak om een
1
uitgebreide spanningsdeler aan de in
'fa
-•••
gang van de versterker toe te passen,
: \V
=1
welke altijd moeilijk frequentie-onafhankelijk is te maken indien tevens een grote
••
:*
ingangsimpedantie wordt gewenst.
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OPZET VAN DE MEETVERSTERKER

Bij het ontwerpen van het hier beschre
ven meetversterkertje is in de eerste
plaats gedacht aan de wenselijkheid om het te kunnen gebruiken in combinatie met
een normale 1000 1?/V draaispoelvoltmeter met gelijkrichtcel voor het meten van
kleine spanningen in het audiogebied bv.
de UNIMETER, deeltje 1 van deze serie.
Daarbij is gestreefd naar een gunstig
compromis wat betreft redelijke nauw
keurigheid enerzijds en een weinig kost
bare constructie anderzijds.
HET SCHEMA
De complete schakeling is afgebeeld in
figuur 1. De versterker bevat totaal vier
trappen, gesplitst in twee gedeelten, wel
ke ieder op zichzelf zijn tegengekoppeld.
Het eerste deel bestaat uit beide trioden
van de ECC82 (I), waarvan het rooster
van de linker sectie via de schakëlaar S 1
voor normaal gebruik op de coaxiale in
gang K;{ is aangesloten, terwijl voor het
meten van hoge spanningen kan worden
omgeschakeld op de vaste spannings
deler RiR-j, welke met de afzonderlijke
ingangsklemmen Kj en Ko is verbonden.
Door de afwezigheid van kathode-ontkoppelcondensatoren bestaat er voor elk
der trioden afzonderlijk reeds enige
tegenkoppeling, veel sterker en dus van
overwegende invloed is echter de tegenkoppeling over de beide trioden. Deze komt
tot stand doordat de spanningsdeler R12-R.V6-7 een deel van de anodewisselspanningen
van de rechter triode terugvoert naar de kathode van de linker sectie van ECC82 (I).
De mate van tegenkoppeling wordt gevarieerd door de spanningsdeling te veranderen,
waartoe gedeelten van de tak tussen kathode en aarde kunnen worden kortgesloten.
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Met Sj gesloten is de versterking het grootst, omdat dan alleen de tegenkoppelspanning over Rg werkzaam is. Staan beide schakelaars open, dan is de tegenkoppeling
maximaal, dus de versterking het kleinst. Door de weerstanden R5-0-7 ieder afzonder
lijk instelbaar te maken, is de tegenkoppeling regelbaar, zodat de versterking nauw
keurig op de gewenste waarden kan worden ingesteld.
Deze verrassend eenvoudige schakeling stelt een probleem aangaande de negatieve
roosterspanningsvoorziening en de instelling van de buizen. In principe kan men nl. de
linker triode een constante voorspanning geven door R;t aan het aardeinde van Rg te
verbinden en deze weerstand een hiervoor geschikte waarde te geven. In dat geval
zou echter de totale weerstand van Rg-a-0 veel groter moeten zijn voor het verkrijgen
van de noodzakelijke tegenkoppeling, echter ontoelaatbaar groot voor het welzijn van
de buis. Bovendien zou dan de spanning van de kathode ten opzichte van chassis zeer
sterk variëren (enkele 10-tallen volts), hetgeen weer moeilijkheden zou opleveren
voor de tweede dubbeltriode, waarvan het linker rooster immers via R|o geleidend
met de kathode van de eerste triode is verbonden.
Een bevredigend compromis werd nu gevonden door:
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1°. R3 aan chassis te verbinden, zodat (mede ten gevolge van gelijkstroom tegen
koppeling) de spanning tussen kathode en chassis betrekkelijk weinig varieert bij
omschakeling van de kathodeweerstand.
2°. De spanningsdeler voor de tegenkoppeling zodanig te dimensioneren, dat in de
„middenstand” (S3 gesloten, So open) de buis zijn juiste instelling heeft (Rg
R0 = circa 2 k_Q).
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Fig. 1. DE SCHAKELING

0,05 «F papier (Facon)
\0,1 i«F papier (Facon)
0.5 11F papier (Facon)
15 <«F elco 900 V (Novocon)
50 + 50 «F elco 450 V (Novocon)
1.2
150
1
220
820
1
15

680
R8
R9
22
R 10-12-13-21-23 100
1

l

1

M.o
1 W Vitrohm
1 W Vitrohm
k.o
M.o Vé W Vitrohm
1 W Vitrohm
ko,
o 1 W + 500 Q
type GLA Vitrohm
k.0 type GLA Vitrohm
ko l W + 5 k.0
type GLA Vitrohm
k.o y. W Vitrohm
1
W Vitrohm
k.Q
1 W Vitrohm
ktf

R 11 ...
R 14 ...
R 15 ...
R 16-18
R 17
R 19
R 20
R 22
R24
G 1-2
T

V
SI
S 2-3

:
1 W Vitrohm
33 \W
8.2 ko
1 W Vitrohm
1 W Vitrohm
3.3 k.o
1 W Vitrohm
47 k.0
i/£
W Vitrohm
470 k.0
2 W Vitrohm
30 k.0
(2 x 15 k.o 1 W. in serie)
1.5 k.0
1 W Vitrohm
15 k.0
1 W Vitrohm
Ontbrommer 100 .0 (PREH)
seleengelijkrichter
type E250CS5
Muvolt PC100
signaallaropie 6 3 V
(Philips type 8045D)
enkelpolige omschakelaar
enkelpolige aan/uit schak.
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UF 003

UF 007

UF 003

ECC 82(1)

8-9 bevindt zich onder

De verbindingen, die in beide tekeningen door eenzelfde letter zijn aangegeven, moeten met
elkaar worden doorverbonden.

6
i

Bij maximale versterking (S2 gesloten) trekt de buis dan weliswaar circa 1 lfA roosterstroom, maar vanwège de tegenkoppeling (nog circa 7,5 dB) wordt de schadelijke
invloed daarvan tot een aanvaardbaar minimum gereduceerd. Bij minimale verster
king (So en S.j beide geopend) is de negatieve roosterspanning zo groot, dat het
werkpunt vrij dicht bij het afknijppunt ligt, maar de tegenkoppeling is dan zeer groot
(circa 27 dB), zodat de werkelijk optredende roosterwisselspanning (tussen rooster en
kathode!) dan maar klein blijft (hoogsten 100 mV), terwijl de vervormingsreductie
zeer groot is. De gelijkspanning tussen kathode en chassis verandert nu slechts van
0,65 tot 6 volt.
De linker sectie van de ECC82 (II) moet een extra grote kathodeweerstand hebben
(Ru + Ri5) ter compensatie van de positieve spanning welke via Rt« zijn rooster
bereikt. Deze geeft een flinke gelijkstroom tegenkoppeling met als gunstig gevolg,
dat de netto negatieve roosterspanning (gemeten tussen rooster en kathode) slechts
varieert tussen circa 5,5 en 8 V. Aangezien ook deze triode slechts voor een klein deel
wordt uitgestuurd — de roosterwisselspanning komt niet boven 2 V — is de optre-

C7a-b

tCCQ2(l)

j
8
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dende verschuiving van ’t werkpunt geen groot bezwaar. Het zal echter duidelijk zijn,
dat dergelijke schakelingen alleen bruikbaar zijn bij toepassing van buizen met grote
roosterruimte zoals het type ECC82/12AU7.
De laatste triode — de rechterhelft van de ECC82 (II) — moet enige energie kunnen
leveren bij een hoge uitgangspanning en dit met zo gering mogelijke vervorming.
Daarom werd een instelling gekozen met zeer hoge voedingsspanning en betrekkelijk
kleine anodeweerstand. Verder is het gewenst, dat de over de uitgangsklemmen (Kt
en K3) optredende wisselspanning zo min mogelijk afhankelijk is van de aangesloten
belasting, d.w.z. de uitgangsimpedantie van deze trap moet zo klein mogelijk zijn.
Dit is te bereiken door toepassing van spanningstegenkoppeling van de uitgang naar
een geschikt punt in de versterkerschakeling. Dit geschiedt via de spanningsdeler
KaïRig naar de kathode van de voorgaande trap. Aangezien hier een zo groot moge
lijke tegenkoppel'factor wenselijk is om de uitgangsimpedantie zoveel mogelijk te ver
kleinen, is het noodzakelijk dat de versterking binnen deze tegenkoppellus zo groot
mogelijk is. Met het oog hierop is de weerstand Rj,-. aangebracht, welke positieve terug
koppeling teweeg brengt. Hierdoor wordt het versterkingsverlies gecompenseerd, dat
het gevolg is van de afzonderlijke tegenkoppeling wegens de niet-ontkoppelde kathodeweerstanden van de ECC82 (II). Bovendien werkt deze positieve (stroom)terugkoppe
ling mee tot verlaging van de uitgangsimpedantie van de versterker, wat dus nog
een extra voordeel is haast de besparing van twee ontkoppelcondensatoren.

VOEDING
In verband met de gewenste hoge anodespanning voor de output-triode werd in het
voedingsdeel de Greinacher schakeling voor spanningsverdubbeling toegepast. Aan
gezien de opgewekte gelijkspanning hoger is dan de gebruikelijke elco’s kunnen ver
dragen, moet men een speciale uitvoering gebruiken. Zeer geschikt voor ons doel is
het Novocon 15 (/F/900 type, dat feitelijk
bestaat uit twee in serie geschakelde
30 //F eenheden, waarbij de middenaftakking is uitgevoerd met een gele draad. In
de meetversterker is dit type toegepast
voor C(j en C7. Ter verkrijging van een
gelijkmatige spanningsverdeling over
beide secties van C,} is de weerstand Ro»
aangebracht. De overige versterkertrappen krijgen hun anodespanning over een
afzonderlijke afvlakfilter (RiSC<»), dat
over ’t deel C-b van de reservoircondensator is aangesloten, zodat alleen de door
Go gelijkgerichte spanning (circa 340 V)
wordt benut. Voor de beide eerste verl
sterkertrappen is als extra afvlakking
en ontkoppeling nog het filter RuGg
aangebracht. De spanning over Cs is
165 V; over Cr, staat 225 V en over C(; 560 V.

CONSTRUCTIE
Aan de hand van de hiernevens afgedrukte montagetekening en verdere afbeeldingen
is de bouw van deze meetversterker gemakkelijk uit te voeren. Het chassis is samen-
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gesteld uit Uniframe delen, voor de frontplaat neme men aluminiumplaat van 1,5 mm
dikte? afmetingen 27 X 22 cm. Voor het aftekcuen van de gaten in de frontplaat kan
het, op ware grootte afgedrukte, frontpaneel worden gebruikt. Nadat de frontplaat
geboord is kan dit paneel op de aluminium plaat worden geplakt. Door het paneel
10 mm te laten uitsteken ter weerszijden en aan de onderkant van het chassis, wordt
de inbouw in een kastje vergemakkelijkt.
Begin met het bevestigen van de onderdelen op de bovenplaten UF007, waaraan later
de delen UF003 worden bevestigd. De UF002 platen worden eerst door middel van
de schakelaars aan het frontpaneel bevestigd, waarna dit geheel aan het chassis
wordt vastgeschroefd. Het gemakkelrjkst kan men eerst de weerstanden en de con
densatoren op de pin-up bordjes monteren voordat deze op het chassis worden be
vestigd. Het bordje voor Cs, R19, R»»i, Ras en R>3 moet worden ingekort. De coaxiale
contraplug (K3) en de enkelpolige omschakelaar Si moet worden afgeschermd zoals
in de montagetekening met stippellijnen is aangegeven. De hiervoor vereiste schermdoosjes kan men maken van dun messingblad of blik.
Ook Ci en R3 en hun verbindingen met de rest van de schakeling moeten worden
afgeschermd. Merk op, dat de schakeling slechts één aardpunt bezit, nl. bij de coax.
ingang K3. Gebruik daarom elco’s, die geen contact maken met hun bus, anders
moet men ze met behulp van isolatieringen op het chassis monteren. Ook de signaallamphouder moet van chassis worden geïsoleerd, evenals de ‘ aansluitklemmen I<i-2
en K.1-5. Neemt men deze maatregelen niet in acht, dan bestaat de kans op nodeloze
verhoging van het bromniveau, dat thans ongeveer aequivalent is aan 0,1 mV op de
ingangsklemmen.
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Alvorens we de TJN-32 in gebruik kunnen nemen, moet hij worden geijkt, d.w.z. de
versterking moet nauwkeurig worden ingesteld op de gewenste waarden. Hiervoor
maken we gebruik van de in figuur 2 aangegeven meetopstelling. Als spanningsbron
kan men eventueel de gloeispanning van de versterker gebruiken, in welk geval de
chassisverbinding van de middenaftakR ca.Ik
king (resp. de ontbrommer, indien deze
—vwv
Fig. 2
werd ingebouwd) op de gloeistroomwikkeling tijdelijk wordt los genomen en aan
Ra
een der gloeidraadzijden gelegd.
O
O
6.3V
Met de regehveerstand R (bv. 1 kilohm
UN 32
Ml
draadpotentiometer) wordt de spanning
K3
K4-5 80V (v)
'Rb VI
over de spanningsdeler nauwkeurig inge
_JM2
-O
O
steld op 4 V, af te lezen op de voltmeter
Mi. De weerstanden Ra en Rb moeten
OPSTELLING VOOR HET IJ^EN VAN DE
MEETVERSTERKER. Ml en M2 zijn nauwkeu
binnen 2 % nauwkeurig zijn. Met Ra =
rige wisselspanning voltmeters. Voor max. ver
4900 .(? en Rb = 100 Q verkrijgt men
sterking. A = 1000, neme men Pa = 4900 ohm
en Rb = 100 ohm. Voor A = 400; Pa = 1900
een ingangsspanning Vi = 0,08 V. (Bij
ohm en Rb = 100 ohm. Voor A = 100; Ra =
de M.K. is een weerstandbankje in bruik
400 ohm en Rb = 1000 ohm
leen verkrijgbaar voor ’t verrichten van
deze ijkingen.) Dus na 1000-voudige versterking moet M2 80 V aanwijzen. Met S2
gesloten moet nu R3 (d.w.z. het regelbare deel R3b in de montagetekening) zodanig
worden ingesteld, dat M*> inderdaad 80 V aanwijst.
Hierna komt de instelling van RG aan de beurt, waarbij voor 400-voudige versterking
Ss geopend en S3 gesloten moeten zijn. Ra neemt men nu 1900 Q, Rb blijft 100 Q.
R0 wordt ingesteld op 80 V outputspanning (Vi is nu 0,2 V). Tenslotte wordt de ver
sterking op 100-voudig ingesteld (S2 en S3 beiden geopend) door regeling van Rib,
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in welk geval Ra = 4000 ö en Rb = 1000 Q moeten zijn om een
van 0,8 V te verkrijgen. De uitgangsspanning moet ook nu weer 80
versterker ingebouwde 10 op 1 spanningsdeler (RiR-j) kan men
Vi = 0,8 V (Ra = 4000 Q en Rb = 1000 O) aan de klem Ki te
sluiten; Mo moet nu weer 80 V aanwijzen.

ingangsspanning
V zijn. De in de
controleren door
leggen en So te

FREQUENTIEKARAKTERISTIEK
Ofschoon de frequentiekarakteristiek bij 100- en 400-voudige versterking vrijwel vlak
verloopt tussen 10 Hz en 100 kHz, terwijl voor 1000-voudige versterking pas bij
50 kHz de output begint te dalen, moet men wel bedenken, dat aan de grenzen van dit
frequentiegebied de tegenkoppelfactor veel kleiner is dan in het midden (de verster
king binnen de tegenkoppellus is immers frequentie-afhankelijk). Hierdoor gaat dus
de stabiliserende werking van de tegenkoppeling verloren, zodat in gevallen, waarbij
het op grote meetnauwkeurigheid aankomt, men deze grensgebieden moet mijden.
Binnen het gebied van 20...20000 Hz blijven de afwijkingen echter binnen 0,5 dB,
terwijl na langdurig gebruik men nog op 2 dB nauwkeurig mag rekenen.
Verder houde men er rekening mee, dat de vervorming snel toeneemt, zodra de outputspanning boven 80 V stijgt. Hiervan zal in de meeste gevallen geen hinder worden
ondervonden indien een normale wisselspanningsmeter op de uitgang wordt aange
sloten. Bij andere toepassingen, bv. indien men de meetversterker gebruikt in com
binatie met een KSO of buisvoltmeter of als voorversterker voor audio-apparatuur is
het wenselijk om niet meer dan 70 è. 80 V uitgangsspanning toe te laten.
Tenslotte houde men er rekening mee, dat de nauwkeurigheid verloren gaat, wanneer
de meetversterker te zwaar wordt belast. Een minimum impedantie van 25 k£> tussen
de klemmen K4-5 is echter nog toelaatbaar zonder dat de versterking hierdoor wordt
beïnvloed.
MATERIAALLIJST
5-delig draadsteuntje
4 Uniframe chassisdelen UF003
Preh potentiometer 100 ohm
1 Uniframe chassisdeel UF004
2 Noval huishouders
2 Uniframe chassisdelen UF007
2 Noval buisafschermbussen
Front plaat 15 mm halfhard aluminium
Rubbertulle
22 X 27 cm
Soldeerlip
Muvolt voedingstransformalor PC100
34 montageboutjes M3 x 10
2 Siemens vlakgelijkrichters E250/CS5
6 montageboutjes M3 X 20
3-enkelpolige aan/uit schakelaars
5 meter montagedraad
1 enkelpolige omschakelaar
meter afgeschermd draad
Signaallamphouder frood) 52.401
2 meter snoer
Buislampe 6.3 V (8045D)
2-nolige steker
4 Belling-Lee instrumentklemmen (2 x rood.
Weerstanden en condensatoren volgens schema2 X zwart)
sleutel
Behing-Lee coax plug L734'P
2 buizen ECC82
Belling-Lee chassisdeel L604/S
3 10-delige montagebordjes met 6 afslandbusjes
„DISTRIBUTEE-REGELING” WEERSTANDBANKJES
MK ijkbankjes zijn voor het ijken van de Meetversterker beschikbaar. Ze worden voor een
tijdsduur van M dagen uitgeleend na storting van een waarborgsom van f 15, —, waarvan
na onbeschadigde terugontvangst van het bankje ƒ 13,50 geretourneerd wordt. Verzendkosten
zijn tevens voor rekening van de geadresseerde.
Alleen na schriftelijke toestemming kan de termijn worden verlengd.

In de serie „EENVOUDIGE MEETAPPARATUUR” verschenen:
UNIVERSEELMEETINSTRUMENT bestelnummer 1001
SIGNAALZOEKER .,

bestelnummer 1002

RC-MEETBRUG

bestelnummer 1003

....

MEETVERSTERKER

bestelnummer 1004

TOONGENERATOR

bestelnummer 1005
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Frontpaneel voor de Meetversterker.
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