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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 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.
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;

i

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

Duur: één jaar
VRAAGT PROSPECTUS
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Meet weerstanden van 1 ohm tot 1 00 megohm en
capaciteiten van 10 pF tot 100 .uF — Lineaire
schaal — Scherpe indicatie van brugevenwicht
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OOR een globale controle van de waarden van weerstanden is een universeel
meetinstrument met ohm-bereik voldoende, maar heeft men bij zijn experimenten
weerstanden nodig van een nauwkeurig bekende waarde of een aantal onderling
precies gelijke weerstanden, dan is de meetnauwkeurigheid van zo’n instrument
onvoldoende. Men meet hiermee immers niet rechtstreeks de weerstand — al is dan
de meterschaal geijkt in ohms — maar de stroomsterkte, welke t.g.v. een bepaalde
EMK door de onbekende weerstand vloeit.
De meetnauwkeurigheid hangt dus niet alleen af van de ijking van het draaispoelinstrument, maar wordt ook beïnvloed door spanningsvariaties van de stroombron en
weerstandsvariatie van de in de schakeling aanwezige shunts en voorschakelweerstanden. Brengt men al deze factoren in rekening dan mag men al blij zijn, als de
uiteindelijke nauwkeurigheid beneden de 10 % blijft, ook al heeft de milliammeter zelf
een nauwkeurigheid van 1 % bij volle uitslag.
Op een eenvoudige meetbrug kan men echter reeds veel nauwkeuriger meten.
PRINCIPE
In de schakeling van fig. 1, de bekende brug van Wheatstone, zijn twee spanningsdelers Rl-2 en R3-4 op één stroombron aangesloten. Tussen de aftakpunten A en B is
een spanningsindicator verbonden, welke geen spanning zal aanwijzen, zodra de span
ningen tussen A en C gelijk zijn aan die tussen B en C. M.a.w., brugevenwicht treedt
op, zodra de verhouding R1/R2 gelijk is aan R3/R4. Zetten we op de plaats van R1 een
onbekende weerstand, dan geldt bij brugevenwicht (spanning tussen A en B gelijk
nul) dus:
R3
X R2.
R1 —
R4
Maken we R3 en/of R4 variabel en ijken we deze spanningsdeler zodanig dat de ver
houding R3/R4 direct afleesbaar is, dan behoeft alleen de
weerstand R2 nauwkeurig bekend te zijn om de onbe
kende waarde van R1 te kunnen bepalen. De meetnauw
keurigheid is hier dus alleen afhankelijk van de weerstandwaarden R2-3-4 en de nauwkeurigheid waarmee men brug
evenwicht kan instellen.
Variaties van de meetspanning hebben geen invloed en aan
de indicator wordt alleen de eis gesteld, dat hij duidelijk
aantoont, wanneer er geen spanning is. Grote gevoeligheid
/
Fig. 1. Principebrug van is dus wel noodzakelijk, want de indicator moet reeds rea
geren op zeer kleine spanningsverschillen tussen A en B.
Wheatstone
Een gevoelig gelijkspanningsinstrument is kostbaar en gelijkspanningsversterkers zijn niet gemakkelijk te maken, zodat brugvoeding met wis
selspanning voor de hand ligt. Dan is een eenvoudige versterker bruikbaar tussen brug
en indicator. Men kan dan weliswaar niet de weerstand van spoelen meten, maar wel
de capaciteit van condensatoren, wat dus nog een voordeel is. Aangezien de reactantie
(schijnweerstand) van condensatoren omgekeerd evenredig is met de capaciteit, moet
de onbekende capaciteit worden aangesloten op de plaats van R2 en de standaardcapa
citeit op de plaats van R1 om weer dezelfde schaalijking van R3-4 te kunnen gebruiken.
PRACTISCHE UITVOERING
Zeer dikwijls worden de weerstanden R3-R4 in fig. 1 uitgevoerd als een potentiometer,
waarvan dan het glijcontact is verbonden met punt B. Men krijgt dan een niet-lineaire
schaal, waarvan de beide uiteinden onbruikbaar zijn wegens ’n veel te gedrongen ver-
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deling. Ook al schakelt men vaste weerstanden in serie met de uiteinden van R3 en R4,
om zo ’t meetgebied te beperken van b.v. „0,1 x” tot „10 x”, dan nog is liet schaalverloop ongunstig.
Men kan echter ook R3 regelbaar maken en R4 een
vaste waarde geven. Deze methode heeft twee voor
delen: men verkrijgt een lineair schaalverloop en de mo
gelijkheid om de schaal „dubbel” te gebruiken, nl. door
R4 omschakelbaar uit te voeren. Een rekenvoorbeeld
kan dit verduidelijken.
Nemen we in fig. 2 een variabele weerstand van 1000 Q
voor R 3 en maken we R10 = 90 O (S2 gesloten), dan
vinden we in de max. stand van R3 brugevenwicht,
indien:
Fig. 2. Vereenvoudigde schake
1000
ling van de Meetbrug. De aan
duidingen bij de elementen cor
Rx =
X Rs = 11,11 Rs.
responderen met die in fig. 3
90
Draaien we R3 iets terug, nl. tot 900 Q, dan treedt brugevenwicht op voor:
900
Rx —
X Rs =. 10 Rs
90
en voor R3 = 90 Q vinden we op gelijke wijze Rx = 1 X Rs. Openen we nu S2 en
maken we R9 + R10 = 900 Q (R9 = 810 Q), dan vinden we brugevenwicht voor
R3 = 900 .0, indien
900
Rx =
X Rs = 1 X Rs
900
terwijl nu voor R3 = 90 Q brugevenwicht optreedt als
90
Rx =
X Rs — 0,1 Rs.
900
Vergelijking van beide laatste uitkomsten met de twee daaraan voorafgaande laat
zien, dat telkens voor gelijke standen van R3 de schaalaanwijzing een factor 10 kleiner
is indien S2 is geopend. Plaatsen we nl. het cijfer 1 bij de stand R3 = 90 Q en 10 bij
de stand 900 Q, dan loopt het meetgebied van 1 X Rs tot 10 X Rs (met enige overlap
aan beide zijden) wanneer S2 is gesloten. Openen we deze schakelaar, dan beslaat de
schaal een gebied van 0,1 X Rs tot 1 X Rs.
Met een standaardweerstand Rs = 10 Q kunnen we dus weerstanden meten van 1 tot
10 ü met S2 geopend (stand „x 0,1”) en van 10 tot 100 Q met S2 gesloten (stand
„x 1”). Een tweede standaard van 1000 O geeft de gebieden van 10 tot 1000 Q en 1 tot
10 kf?. Met slechts vijf standaardweerstanden is zo het gebied van 1 Q tot 100 M.Q
te bestrijken.
DE COMPLETE SCHAKELING
In fig. 3 is de complete schakeling afgebeeld. De brugelementen van fig. 2 'vinden
we gemakkelijk terug: De geijkte variabelev
weerstand R3 links onderaan, daarnaast R9
en R10. De onbekende weerstand wordt aan
gesloten tussen de klemmen M en Rx, R5
t/m R8 zijn de standaardweerstanden. Ge
heel rechts de standaardcapaciteiten. De on
bekende capaciteit wordt aangesloten tussen
Cx en M.
Aangezien er alleen brugevenwicht mogelijk
is, indien de standaard- en onbekende im
pedantie gelijke fazehoek bezitten, kan men
feitelijk alleen zuiver ohmse weerstanden
of zeer verliesarme condensatoren (zuivere
reactanties) meten. Aangezien bij grotere
capaciteiten — vooral electrolytisclie — de
verliesfactor dikwijls niet is te verwaar
lozen, kan men geen scherp brugevenwicht
vinden tenzij men de standaardcapaciteit „kunstmatig” een gelijke verliesfactor geeft.
Daarvoor dient de variabele weerstand R2, welke in serie is geschakeld met de 1
standaard (C3). Door gelijktijdig aan R2 en R3 te draaien kan men nu een scherp
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Fig. 3. Schakeling RC-meetbrug.
2,5 + 2.5 kü (5 k.Q Vitrohm type GLA)
R 22
20 k.Q pot.ni. (Vitrohm type TP3)
1 k.Q draadpot. (Vitrohm
R 23
5 kü
(Vitrohm type GLA)
type TP3) zie tekst
C1
ca. 68 pF, mica
zie tekst
R5
10 MQ 1 %. 1 W
(Vitrohm)
C la
3 . . . 30 pF, luchttrimmer
100 k.Q 1 %, 1 W
R6
(Vitrohm)
zie tekst
R7
(Vitrohm)
1 k.Q 1 %. 1 W
C2
0,01 /«F, 1 % mica
zie tekst
R8
10 Q 1 %, 2 W
(Vitrohm)
C3
1
«F, 1 %. papier
zie tekst
R9
1 k.Q
(Vitrohm type GLA)
C
4-6
0,02
«F,
papier
R 10 ...... 100 .Q
(Vitrohm type GLA)
C
7-8
16
+
16
«F,
elco
450
V
(Novocon)
Ril ......
22 M.Q % W
(Vitrohm)
R 12 ......
(Vitrohm)
15 k.Q Vi W
SI
1 sectie 11 standen Novocon 48.073
S 2-4
R 13-17-1S
1 M.Q
1 W
(Vitrohm)
enkelp. aan/uit schak. Nov. 48.015
R 14 ......
1 M.Q pot.ni.
(Vitrohm)
S3
dubbelp. omschak. Novocon 48.023
R 15 ...... 470 k.Q 1 W
T1
(Vitrohm)
Muvolett uitgangstrafo 7045
R 16 ...... 10 M.Q »,{. W
(Vitrohm)
T2
MuVolt voedingstrafo PC100
R 19-21
1
W
(Vitrohm)
G
10 k.Q
Siemens SSF. E250C85
(Vitrohm)
N
R 20 ...... 47 k.Q Vj W
Philips neon lampje 125 V. 9512/B15
R 1-4
R 2-3

brugevenwicht instellen. Men kan R2 direct ijken voor aflezing van de verliesfactor.
Aangezien een 10 WF standaard (nodig voor liet meten van capaciteiten van 10 tot
100 pF) moeilijk verkrijgbaar en vrij kostbaar is, Rebben wij die niet in het apparaat
gemonteerd, ook al vanwege de grote omvang van zo’n condensator, waarvoor in dit
geval immers geen electrolytisch type is te gebruiken. Indien nodig, dan kan men
de 10 jiF standaard samenstellen uit kleinere eenheden van prima kwaliteit. Deze wordt
dan aangesloten tussen de bus „10 (/F” en klem M. R2 is dan ook werkzaam voor dit
meetgebied. SI wordt dan in de „openbrug” stand gezet, waartoe contact 11 van SI
ongebruikt is gelaten.
In stand 5 van SI worden twee gelijke
weerstanden (R1 en R4) op de brug aan
gesloten, hetgeen een controlemogelijkheid
geeft om snel na te gaan of de ijking van
R9 en R10 klopt en of de wijzer in de juiste
stand op R3 is gemonteerd. Men kan dan
dus de verhouding tussen twee willekeurige
R’s of C’s bepalen door ze tussen Rx en M,
en Cx en M aan te sluiten.

i

BRUGVOEDING
■

i

V

Een volwaardig meetapparaat krijgt men
eerst nadat de meetbrug in een passend
omhulsel is geplaatst.

Om de schadelijke invloed van parasitaire
capaciteiten zoveel mogelijk te beperken zijn
de brugweerstanden R3 en R9-10 klein ge
houden en is een scheidingstransformator
tussen de brug en de nettransformator op
genomen. De serieweerstand R23 begrenst
de stroomsterkte tot een veilige waarde
wanneer tijdens het meten van kleine weer
standen of grote condensatoren de brug na
genoeg een kortsluiting vormt voor de se
cundaire van Tl. De geringe brugspanning
— max. ca. 3 V — heeft het voordeel, dat
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A — Verbinding netsnoer naar de primaire 220 klem trafo T2.
B — Van de schakelaar S4 naar 0 volt klem op T2.
C — Potentiometer R22 — neonbuishouder N.
D — Aardpunt draadsteun — secundaire 0 klem T2.
E — Aardpunt draadsteun — onderste klem lektest.
F — Potentiometer R14—C4.
G — Potentiometer contact naar 7—ECC83.
H — Potentiometer aardcontact naar aardpunt 5-delige draadsteun.
J.— Elco C7 — knooppunt R13-R15.
K — Potentiometer R2—Rx klem.
L — Afgeschermde leiding SI—M-klem.
M — S2 - aardpunt draadsteun.
N — S2 - knooppunt R9-R10
O — Montagebordje — klem 3 bedradingsstrip.
P — Contact 8 EMS4 — klem 4 bedradingsstrip.
Q — Contact 4 EM34 — klem 2 bedradingsstrip (R16).
R — Contact 2 EM34 — klem 5 bedradingsstrip.
S-T — Primaire 1 (7000 £>) — S3.
U — Contact 5 EM34 — knooppunt R13-R15 bedradingsstrip.
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de te meten weerstanden zeer weinig worden belast, zodat men zich niet behoeft te
bekommeren om temperatuurstijging — en
dus weerstandsverandering
tijdens het
meten.
Desgewenst kan de brug ook op een uitwendige
wisselspanningsbron worden omgeschakeld
(S3) ingeval men met hogere frequenties wil
werken voor nauwkeuriger meting van kleine
capaciteiten. De audio-generator moet in dat
geval ongeveer 1 watt kunnen leveren bij ruim
100 volt.
INDICATORGEVOELIGHEID

i

i

Als indicator dient een als roosterdetector ge
schakelde EM34, voorafgegaan door een tweetraps versterker, waarvan de gevoeligheid
regelbaar is met behulp van R14. Ruim vol
doende versterking levert een dubbeltriode met
zeer grote versterkingsfactor (type ECC83/
12AX7 heeft een u = 100). Aangezien het op
treden van vervorming hier geen rol speelt is
er geen enkel bezwaar om de tweede sectie
sa
zonder neg. roosterspanning te laten werken,
we kunnen dus een kathodeweerstand met ontkoppelcondensator uitsparen.
De eerste triode daarentegen krijgt wel n.r.s.
opdat hij geen roosterstroom kan trekken. Zou
De RC meetbrug in onderaanzicht. Men
dit wel het geval zijn dan zou de versterker
ziet hier duidelijk de ondersteboven ge
een aanmerkelijke belasting voor de brug op
monteerde ECC83 in schermbus
leveren, waardoor bij het meten van kleine
capaciteiten en grote weerstanden, geen scherpe indatie van het brugevenwicht zou
worden verkregen. Om deze reden is ook de roosterweerstand zeer groot gekozen
(Ril = 22 MQ). Om nu het optreden van omgekeerde roosterstroom zoveel mogelijk
te beperken werd de eerste triode ingesteld op een zeer kleine anodestroom door toe
passing van een grote anodeweerstand. De kathodeweerstand R12 is niet ontkoppeld,
de versterking zou anders te groot worden. Alleen bij het meten van zeer kleine weer
standen (veel kleiner dan 1 ohm) heeft men de maximale indicatorgevoeligheid nodig,
in alle andere gevallen kan R14 voor Vi tot de helft worden ingedraaid.
LEKMETING
Om condensatoren op lek te kunnen testen is een neonbuisje N aangebracht in serie
met de beveiligingsweerstand R20. De toegepaste schakeling geeft een nauwkeuriger
aanduiding aangaande de isolatieweerstand dan de gebruikelijke „flikker”-methode. Is
er een lekke condensator aangesloten, dan zal N constant licht geven: hoe verder men
R22 kan terugdraaien alvorens N weer dooft, des te kleiner is de isolatieweerstand. De
met R22 regelbare gelijkspanning bewijst tevens goede diensten bij het formeren van
elco’s voordat hun capaciteit op de brug wordt gemeten.
VOEDING
Aangezien directe voeding voor dit soort apparaten bezwaarlijk is en zelfs gevaarlijk,
werd een scheidingstransformator toegepast, welke tevens een gloeistroomwikkeling
voor de buizen bezit. Anodespanning wordt door een seleengelijkrichter geleverd, ge
volgd door een eenvoudig RC afvlakfilter.
DE BOUW
De opstelling van de onderdelen op Uniframe chassisdelen blijkt duidelijk uit bij
gaande montagetekeningen.
De frontplaat maken we van een plaatje halfhard aluminium van 1 y2 mm dik en
24 X 27 cm. Op dit plaatje plakken we het, zich achter in dit boekje bevindende f
frontpaneel. Nadat dit enige tijd gelegenheid heeft gehad te drogen, kunnen de gaten
voor de aansluitklemmen, potentiometer en schakelaars worden geboord.
Draag er echter zorg voor, bij deze en volgende bewerkingen van de frontplaat,
de papieren schaal niet te beschadigen en vuil te laten worden. Na het aanbrengen
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van de ijkpunten van R3 op de schaal zal men er goed aan doen het paneel te bedekken
met transparant cellophaan o.i.d. en dit naar de achterzijde om de plaat heen te
vouwen en vervolgens vast te plakken.
Aangezien de gevoelige versterker gemakkelijk brom zou kunnen oppikken waardoor
de indicatorscherpte ongunstig wordt beïnvloed, is het noodzakelijk de roosterleiding
van de eerste triode af te schermen, zo ook de verbinding met het moedercontact
van SI. Dit moet echter met uiterst verliesarm materiaal geschieden, gebruik bij voor
keur kleine eindjes coaxiaalkabel met polytheen isolatie; gewoon afschermkous geeft
op deze plaats ontoelaatbare verliezen en te grote parallelcapaciteit. Met het oog op
korte verbindingen is de buis ondersteboven gemonteerd. Vanzelfsprekend kan men bij
deze opstelling de bijbehorende schermbus niet weglaten *).
Neem voor de aansluitklemmen Cx-M-Rx degelijke exemplaren van prima fabrikaat
en monteer ze in een ruim gat om de capaciteit t.o.v. het frontpaneel zo klein mogelijk
te houden. Gebruik hierbij deugdelijke isolatieringen. Het metalen frontpaneel is nood
zakelijk voor afscherming van deze klemmen, vooral de M-klem is gevoelig voor brominductie.
Bij het bedraden moet er op gelet worden, dat de met aarde verbonden brugelementen
allen aan één punt met chassis worden verbonden. Dat zijn dus: R3, R9 en Ril.
De knop van R3 wordt voorzien van een flinke wijzer, b.v. een strip celluloid. Hierin
wordt een groef gekrast welke we opvullen met O.I. inkt.
UKING
Begin met het plaatsen van duidelijke merktekens op de schaal voor de beide uiterste
standen van R3, zodat later de wijzer steeds weer op de juiste plaats op de as kan
worden vastgezet. Eerst worden de weerstanden R1 en R4 — in werkelijkheid één
draadweerstand met aftakclip — aan elkaar gelijk gemaakt. Zet SI in openbrug (O.B.)
stand met S2 geopend. De aftakking op Rl-4 wordt met M verbonden, de beide uit
einden sluit men nu beurtelings aan op Cx en Rx, terwijl men de clip net zo lang ver
schuift, totdat voor een en dezelfde stand van R3 brugevenwicht wordt gevonden, zowel
met R1 aan Rx en R4 aan Cx als omgekeerd. Dit moet heel nauwkeurig geschieden;
denk er aan na vastzetten van de clip de instelling nog eens te controleren. Zijn R1 en
R4 precies gelijk, dan kunnen zij op hun definitieve plaats in de schakeling worden
opgenomen.
Zet nu de clip van R10 „op ’t oog” op 90 ohm en zet SI in stand 5, S2 blijft gesloten.
Men vindt brugevenwicht dicht bij het linker einde van de schaal, dit wordt punt „1”.
Door R10 te wijzigen is dit op de gewenste plaats te brengen, b.v. op ca. 1/11 deel
van de effectieve schaallengte. Is R10 goed vastgezet, dan wordt een merkteken en
het cijfer 1 op de schaal getekend bij het punt waar brugevenwicht optreedt.
Hierna wordt het punt „10” van de schaal bepaald. Verbindt twee nauwkeurig bekende
weerstanden aan de klemmen, 1000 ohm tussen M en Rx, 100 ohm tussen M en Cx.
Met SI in O.B. stand en S2 gesloten vindt men nu brugevenwicht dicht bij het réchter
eind van de schaal. Teken een streepje bij de wijzer en zet hierbij „10”. Als R3 werke
lijk een zuiver lineair verloop bezit dan kan men verder de schaalverdeling intekenen,
het is echter veiliger om nog een paar ijkpunten vast te stellen. Met 200 olim tussen
Rx en M vindt men punt „2”; met 400 ohm punt „4”, enzr., steeds de 100 ohm weer
stand tussen M en Cx.
Na het ijken van de schakel komt de instelling van R9 aan de beurt. Zet SI in stand 5
(CONTR.) en open S2. Er mag niets zijn verbonden aan de klemmen Cx-M-Rx. Stel de
clip op R9 zo in, dat brugevenwicht optreedt wanneer R3 precies 10 aanwijst.
De standaardweerstanden R6-7-8 kan men desgewenst zelf maken door ze te vergelij
ken met een (geleende) precisie weerstandbank, welke dan wordt aangesloten tussen
M en Rx. Gebruikt men hiervoor het MK weerstandbankje, dan moet voor het afregelen
van R5 tijdelijk- een „hulpstandaard” worden gemaakt van precies 1 megohm.
Voor nauwkeurige meting van kleine capaciteiten is het noodzakelijk, dat de para
sitaire capaciteiten tussen M en Cx alsmede tussen M en Rx zo klein mogelijk en
precies aan elkaar gelijk zijn. In het schema zijn zij gestippeld aangegeven als Cpl
en Cp2. Daarom kan men het beste de kleinste van de twee gelijk maken aan de
andere. Omdat de nulcapaciteit van een trimmer meestal reeds te groot is voor dit
doel, nemen we twee goed geïsoleerde draadeinden en solderen er een aan de klem M,
het andere aan Rx of Cx en draaien de vrije einden zover in elkaar als nodig is om
Cpl en Cp2 gelijk te maken.
Dit is het geval wanneer in de O.B. stand brugevenwicht met R3 op „1” en S2 gesloten
*) 7- en 9-pens miniatuurbuizen behoren feitelijk a 1 t ij d met behulp van de voor dit doel
dienende schermbus te worden uitgerust, anders maken zij geen goed contact in hun huishouders.
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of met R3 op „10” en S2 geopend. Nu kunnen we de 100 pF standaard afregelen,
aangenomen dat reeds voor C2 een nauwkeurige 0,01 ^F standaard is gemonteerd.
Dat gaat als volgt:
1°. Maak een hulpstandaard Ca = 1000 pF door een condensator met parallcltrimmer aan te sluiten tussen Cx en M en deze af te regelen op brugevenwicht voor
R3 op cijfer 1, S2 geopend en SI in stand 9 („0,01 WF”).
2°. Schakel SI op stand
8 („100 pF”), sluit S2 en regel Claaf op brugevenwicht
voor R3 op „10”. Nu is Cla + Cl + Cp2 = 100 pF.
Tot slot moeten we nog de grootte van de parasitaire capaciteit Cp vaststellen
(Cp = Cpl = Cp2).
3°. Maak een hulpstandaard Cb — bestaande uit een 30 pF trimmer parallel met
33 a 100 pF — en sluit die aan tussen Cx en M. Regel Cb af voor brugevenwicht
met SI in O.B. stand, S2 gesloten en R3 op „10”. Dan geldt: Cb -f- Cp = 10 Cp.
4°. Schakel SI op „100 pF”, open S2 en maak brugevenwicht met R3. Het op de
schaal afgelezen getal geeft dan direct de capaciteit van Cp in pF, want gesteld
dat we 9,8 aflezen, dan geldt blijkbaar: Cb -f- Cp = 0,1 X 9,8 X 100 pF. We
hadden reeds: Cb + Cp — 10 Cp, dus ook geldt: 10 Cp =0,1 X 9,8 X 100 pF,
waaruit volgt dat Cp — 0,01 X 9,8 X 100 pF = 9,8 pF.
Bij het meten van kleine capaciteiten moet men de gevonden waarden steeds vermin
deren met het bedrag van Cp. Boven de 1000 pF kan men Cp echter verwaarlozen,
immers is dan de fout'kleiner dan 1 % (voor Cp = ca. 10 pF) dus reeds verwaarloos
baar t.o.v. de meetnauwkeurigheid van de brug zelf. Wie zich ongerust zou maken ten
•aanzien van de onder 1° en 2° aangegeven ijkmethode van de 100 pF standaard,
waarbij immers de aanwezigheid van Cp werd verwaarloosd, zal bij zorgvuldig na
rekenen vinden, dat deze verwaarlozing volkomen gerechtvaardigd is, in werkelijkheid
is Cla + Cl + Cp gelijk aan 100 pF + 0,11 Cp, deze afwijking van ca. 0,1 % zou
immers toch nooit zijn te corrigeren vanwege de veel grotere onnauwkeurigheid van
de rest van de schakeling.
AFLEZING VERLIESFACTOR
De verliesfactor van een condensator (tg <5 = 1/Q) is gelijk aan Rv/Xc, waarin Rv de
verliesweerstand — zijnde een manifestatie van de diëlectrische verliezen, die het
zelfde effect veroorzaken als een zuiver ohmse weerstand in serie met de verliesvrije
capaciteit — en Xc de reactantie voorstelt. Voor 50 Hz is de reactantie van C3 gelijk
aan 3180 ohm. Met R2 op 1000 ohm vertegenwoordigt de serieschakeling dus een
verliesfactor gelijk 1000/3180 = 0,318 oftewel 31,8 %. Voor R2 = 636 ohm is de V.F.
636/3180 = 20 %, enz. Men kan de verschillende waarden van R2 dus berekenen voor
verschillende percentages en hiervoor de ijkpunten op een schaaltje tekenen nadat
men op de weerstandbrug de juiste standen van R2 heeft bepaald. Deze V.F. schaal
geldt dan echter alleen voor het 1 aF gebied, dus met SI in stand 10. Bij gebruik
van de uitwendige 10 «F standaard moet men de afgelezen V.F. getallen met 10 ver
menigvuldigen, want dan is Xc = 318 ohm.
NAUWKEURIGHEID
De uiteindelijk bereikbare meetnauwkeurigheid wordt in de eerste plaats bepaald
door de kwaliteit van de gebruikte standaard condensatoren en -weerstanden. Men
bedenke hierbij, dat van de normale handelsonderdelen de weerstand, resp. de capa
citeit op den duur verloopt. Voor weerstanden is de stabiliteit zelden beter dan circa
2 %, papiercondensatoren vertonen na verloop van tijd nog grotere afwijkingen.
Goede micacondensatoren behouden hun capaciteit gewoonlijk wel binnen de 1 %
grenzen. Toepassing van „high stability” precisie weerstanden en speciaal voor
meetdoeleinden geconstrueerde condensatoren is dus wel noodzakelijk, indien men ook
op de lange duur een meetnauwkeurigheid van 1 % verlangt. Dergelijke onderdelen
zijn echter kostbaar en niet zo maar in elke winkel te koop.
Overigens komen speciafe standaards niet tot hun recht, indien de schaalijking niet
zuiver kloppend blijft als gevolg van slijtage van de variabele weerstand R3. Neem
hiervoor in elk geval een draadpotentiometer, liefst een type van zeer degelijke con
structie, vanzelfsprekend met lineair weerstandsverloop. Let op spelingvrije lagering
van de as en een betrouwbare constructie van de contactveer. Laatstgenoemde moet
bij voorkeur zo zijn uitgevoerd, dat zo min mogelijk windingen van de weerstand ge-
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lijktijdig aangeraakt worden. Deze windingen moeten stevig zijn gewikkeld op een
degelijk isolatielichaam, zodat zij onbeweeglijk op hun plaats blijven. Een potentiometer van grote diameter heeft veel windingen. Hoe kleiner dit weerstandsverschil,
des te nauwkeuriger kan de brug in evenwicht worden gebracht. Ter oriëntatie diene,
dat bij een totale weerstand van 1000 ohm voor R3 een variatie van 1 ohm overeen
komt met een instelnauwkeurigheid van 0,11 % in de buurt van schaaldeel 1. Hier
onder neemt de nauwkeurigheid snel af. De gevoeligheid van de indicator is vol
doende om deze kleine verschillen nog aan te tonen. Bij gebruik van een normale
potentiometer mag men rekenen op een maximaal bereikbare nauwkeurigheid van
0,2 tot 2 % binnen het schaalgebied 1 tot 10- in de openbrug-stand. Bij gebruik van
standaardweerstanden en -condensatoren met een tolerantie beter dan 1 % is met
de RC meetbrug te meten met een nauwkeurigheid, welke varieert van 1% bij
schaaldeel 10 tot 2 % bij schaaldeel 1.
Bij het meten van zeer kleine capaciteiten (beneden 100 pF) moet men een goede
aardverbinding aansluiten, anders krijgt men miswijzingen. Dit geldt ook tijdens het
gelijk maken van Cpl en Cp2, het ijken van de 100 pF standaard en het bepalen van
de grootte van Cp. De betrouwbaarheid van de meting is in dit geval afhankelijk van
het oppikken van bromspanning door de aan de meetklemmen verbonden condensator.
Het aanbrengen van een afschermkastje rondom de meetklemmen, voorzien van ge
makkelijk afneembaar deksel, verdient aanbeveling. Nauwkeurige meting van zeer
kleine capaciteiten kan overigens beter geschieden met behulp van een apparaatje
zoals beschreven in „Meetinstrumenten”, blz. 50 (4e druk).
Tot besluit merken wij nog op, dat de polariteit van de netsteker enige invloed heeft
op de werking van het apparaat, nl. wanneer deze steker „verkeerd-om” in het stop
contact is gestoken geeft het oog wazige indicatie. Dit is vooral merkbaar wanneer
het chassis niet met aarde is verbonden en tijdens het meten van grote weerstanden
of kleine condensatoren. Soms is hierin verbetering te brengen door de leidingen
van de primaire van Tl om te wisselen.

.
1

VOORBEELD VOOR EEN EENVOUDIG KASTJE .

‘ „DISTRIBUTIE-REGELING” WEERSTANDBANKJES
. MK ijkbankjes zijn voor het ijken van de RC-brug beschikbaar. Ze worden voor een
tijdsduur van lJt dagen uitgeleend na storting van een waarborgsom van ƒ15, ,
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.
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Uniframe delen UF002, 003. 007
Uniframe deel UF004
plaat halfhard alum. 1% mm dik 24 X 27 cm
Muvolt transformator PC100
Muvolett uitgangstransformator type 7045
tumblerschakelaars aan/uit
tumbler, dubbelpolige omschakelaar
Belling/Lee instrument klemmen met stekergat (rood)
1 idem (zwart)
I Siemens vlakgelijkrichter SSF, E250/C85
II standenschakelaar, 1 dek, Novocon 48.073
1 Octal huishouder
1 Noval huishouder met schermbus
2 Entrees

2 Rubbertulles
Philips neonlampje 125 V, 9512/B15 met houder
1 10-dellg montagebordje
1 3-lips draadsteun
2 5-1 ips draadsteunen
1 7-1 ips draadsteun
1 linslrumentknop 5 cm 0
4 zwarte pijlknoppen
20 cm microfoonkabel
5 m montagedraad
2 m netsnoer
1 2-polige netsteker
2 soldeerlipjes
1 oogvenster + houder
30 montageboutjes
1 buis ECC83 en EM34
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Weerstanden en condensatoren volgens schema sleutel

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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LUIDSPREKERS
brengen

Werkelijkheids-Weergave

binnen ieders
bereik
Concert FM
Een luidspreker met het
zeldzaam grote toonbereik
van 40 — 16.000 Hz. Ideaal
voor WW in de huiskamer,
voor perfecte FM en LP
reproductie.

Concert Extra
Geeft als enkelvoudige luidspreker een
krachtig, warm geluid en maakt het
beste van AM radio. Te combineren
met een HF type voor WW kwaliteit bij
hoog rendement. Capaciteit 10 watt.

Concert Master
Bezit door grotere conusoppervlakte (30 cm diam.)
alle eigenschappen van de Concert Extra in ver
sterkte mate. Capaciteit max. 12 watt.

Coaxial
Combinatie van Concert Master en Gnomette HF,
mechanisch en electrisch samengevoegd tot een
eenheid. Ingebouwd filter. Zeer geschikt voor in
bouw in grote radio/grammofoon-combinaties.

Bruto ƒ79, — .

Bantamette HF
Speciale hoge tonen luidspreker, weergavebereik
1000 — 13500 Hz. Te bezigen met 1000 Hz scheidingsfilter en Concert Extra of Master. Gering bunBruto ƒ19,50.
delingseffect.

Gnomette HF
Aanvullende hoge tonen weergever voor grotere
luidsprekers, of voor samenstellen van een 3-voudige combinatie. Weergavebereik 3000 — 15000 Hz.

AMROH
V

KWALITEITSPRODUCTE^OO^LEOROmCA^

MUIDEN - Tel. 0 2942 - *341
Vraagt uw AMROH-handelaar

