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VOORBERICHT

Bij de samenstelling van het Handboek der Radiotechniek heeft als
richtlijn gediend, dat het een zeer groot deel der radiotechniek zou
moeten, bestrijken.
Om het boek bruikbaar te doen zijn voor een zo groot mogelijke
lezerskring is het niveau van het boek zodanig gekozen, dat de stof
in het algemeen door de radiotechnicus kan worden gevolgd. Een
enkele maal is, waar dit van belang bleek, wat dieper op de stof ingegaan
en is gebruik gemaakt van meer wiskunde dan van de radiotechnicus
vereist wordt. De tekst is in deze gevallen in kleine letter gedrukt en
kan eventueel door de minder wiskundig onderlegde lezer worden
overgeslagen, zonder dat dit stoort bij het doorwerken van het geheel.
Ten gevolge van het grote gebied, dat het handboek bestrijkt, is,
om tot een technisch verantwoord geheel te komen, de medewerking
van meer dan 60 auteurs, allen specialisten op hun terrein, nodig
geweest. Vooral aan de volgorde van behandeling van de onderwerpen
en de indeling daarvan over de verschillende delen is grote aandacht
besteed. Dit heeft ten gevolge gehad, dat geheel is gebroken met de
traditionele volgorde van behandeling der onderwerpen, hetgeen er
toe heeft bijgedragen, dat ondanks de grote omvang van het gehele
werk toch een overzichtelijk geheel is verkregen. Hierdoor is het hand
boek als naslagwerk zeer bruikbaar geworden, wat tevens nog wordt
bevorderd door een uitgebreide index aan het einde van elk deel.
Het handboek bestaat uit de volgende zeven delen:
Deel i: a. Wis- en natuurkunde - b. Electrotechnische grondslagen.
Deel 2: Radiotechnische grondslagen.
Deel 3: Ontvangers en versterkers.
Deel 4: a. Zenders - b. Antennes.
Deel 5: a. Zenders voor speciale doeleinden - b. Omroepproblemen c. Radiodistributie.
Deel 6: a. Televisie - 6. Radar.
Deel y: a. Meetapparaten - b. Metingen.

Wij brengen gaarne dank aan allen, die hebben medegewerkt aan
de totstandkoming van dit handboek en wel in het bijzonder aan de
auteurs, waarmede wij zonder uitzondering steeds prettig hebben
mogen samenwerken.
Aan de grote bedrijven en de verschillende instellingen, waarvan wij
vele gegevens ter publicatie ontvingen, zijn wij grote dank verschuldigd
en wij zijn hen zeer erkentelijk voor de verleende medewerking.
De heren Ir Th. J. Weijers en Ir J. M. van Hofweegen, brengen
wij hier gaarne alle lof, die hun toekomt voor de hulp welke wij bij de
samenstelling van het handboek van hen mochten ontvangen. Het is
zeer zeker mede aan hun voortreffelijke medewerking te danken, dat
dit handboek tot stand is gekomen.
Rest ons tenslotte nog een dankwoord te brengen aan de N.V. Uit
gevers-Maatschappij JE. E. Kluwer te Deventer voor de keurige uit
voering.
Gaarne spreken wij de hoop uit, dat de belangstelling voor het
Handboek der Radiotechniek groot moge zijn en dat met dit boek de
Nederlandse literatuur is verrijkt met een werk, dat in een behoefte
vóórziet. Voor opbouwende critiek houden wij ons gaarne aanbevolen.
RENS & RENS

Hilversum, Juli 1951.

_____

MEDEWERKERS AAN DEEL 7:

Ir L. BLOK
J. C. van de BREGGEN
H. A. BROOS
Ir E. E. CARPENTIER
G. J. DEELMAN
J. A. ten DUIS
Jhr Dr Ir M. GEVERS
J. HENDRICH
Ir J. M. van HOFWEEGEN
Ir J. M. L. JANSSEN
P. H. J. A. KLEIJNEN
C. de KONING
Ir C. G. KOOPS f
A. J. W. M. van OVERBEEK
Ir A. E. PANNENBORG
D. PASMA
A. PLUGGE
C. RENS
H. RENS
H. van SANTEN
D. W. VAN DE SIJDE
Ir J. D. VEEGENS
J. H. van WAGENINGEN
Ir Th. J. WEIJERS
Dr J. J. ZAALBERG van ZELST
P. ZIJP

#

!

■

.
.
.

4i.

£

■•-fck. l

.-'ski■
■

: .

■ïMi J.

INHOUD
a. Meetapparaten
Hoofdstuk L Instrumenten voor het meten van
stromen, spanningen en vermogens
. . . . .

3

i. Inleiding - 2. Draaispoelinstrumenten; a. Meetprincipe; b. Di
verse constructies; c. Storende effecten en meetnauwkeurigheid;
d. Vergroting van het meetbereïk - 3. Electrodynamische instru
menten; a. Meetprincipe; b. Diverse constructies; c. Vergroting
van het meetbereik; d. Storende effecten en meetnauwkeurigheid 4. Weekijzerinstrumenten; a. Meetprincipe; b. Diverse constructies;
c. Vergroting van het meetbereik; d. Storende effecten en meet
nauwkeurigheid - 5. Draaiveld- en inductie-instrumenten; a. Prin
cipe; b. Diverse uitvoeringsvormen - 6. Electrostatische instru
menten; a. Principe; b. Diverse uitvoeringsvormen; c. Meetnauw
keurigheid en storende effecten - 7. Hittedraadinstrumenten;
a. Principe; b. Diverse uitvoeringsvormen; c. Meetnauwkeurigheid
en storende effecten - 8. Thermokoppelinstrumenten; a. Principe;
b. Diverse uitvoeringsvormen; c. Meetnauwkeurigheid en storende
effecten - 9. Instrumenten met gelijkrichters; a. Principe; b. Sp'erlaaggelijkrichters (ie. Kwadratische gelijkrichting; 2e. Lineaire
gelijkrichters; Je. Exponentiële gelijkrichters); c. Diodevoltmeters;
d. Triodevoltmeters - 10. Diverse instrumenten en hulpapparaten;
a. Quotiëntmeters; b. Registrerende meters; c. Shunts en vocrschakelweerstanden; d. Meettransformatoren

Hoofdstuk II. De electronenstraal-oscillograaf .

.

38

....................................................................

38

B. De électronenstraalbuis...................................................

49

A. Inleiding

1. Verschillende typen electronenstraalbuizen - 2. Eigenschappen
van de enkelstraalbuis met electrische deflectie - 3. Invloed van de
anode- en de naversnellingsspanning op de kwaliteit van het
beeld en de gevoeligheid - 4. De schrijfsnelheid - 5. Sturing van
de deflectieplaten en de daarbij optredende vervorming - 6. Ver
mijding van vervorming en onscherpte - 7. Electrische en magne
tische afscherming; a. Magnetische stoorvelden; b. Electrische stoorvelden

C. De voeding van de electronenstraalbuis.............................

50

D.

Versterkers..........................................................................................

53

i. Frequentiegebieden - 2. De amplitude en de fase als functie
van de frequentie - 3. Gelijkspanningsversterkers - 4. De om
vorming van een asymmetrisch in een symmetrisch signaal 5. Lineaire vervorming bij hoge frequenties
E.

Verzwakkers...................................................................................

61

1. Verzwakkers met constante ingangsimpedantie - 2. Impedantietransformatie
F.

Tijdbasisschakelingen.....................................................................

65

1. Tijdbasisfrequentie - 2. Lineariteit - 3. Ontlaadsystemen;
a. Ontlading met neonbuis; b. Ontlading met gastriode; c. De zelfvergrendelende oscillator; d. De transitronschakeling; e. De multivibratorschakeling - 4. Radiale tijdbasis
G. Algemene opbouw van de electronenstraaloscillograaf
H. Weergave van meer dan één verschijnsel tegelijk

Hoofdstuk III. De toongenerator

♦

.

.

.

79

...

83

♦

87

.

1. Principe - 2. De vervorming en de amplitudekarakteristiek 3. De mengbuis - 4. Het verloop der frequentie - 5. Het gebruik
van de toongenerator

Hoofdstuk IV. Meetoscillatoren met amplitudemodulatie.............................................................

95

1. Inleiding - 2. Opbouw van de meetoscillator - 3. De hoogfrequentoscillator - 4. De modulator - 5. De laagfrequentoscillator - 6. Het meten van de uitgangsspanning - 7. De verzwakker - 8. De verbinding tussen meetoscillator en ontvanger 9. Beschrijving van een eenvoudige meetoscillator

Hoofdstuk V. Een meetoscillator met in frequentie 113
gemoduleerd signaal ...................................................
1. Inleiding - 2. De hoogfrequentoscillator - 3. De frequentiemodulator - 4. De verzwakker - 5. De complete meetoscillator

Hoofdstuk VI. Frequentiemeters..........................

120

A. Frequentiemeters voor lage frequenties...................................
1. Tongenfrequentiemeter - 2. Kruisspoelfrequentiemeter - 3. Inductiefrequentiemeter - 4. De brug van Wien als frequentiemeter
- 5. Frequentiemeter gebaseerd op „periodentelling”

120

B. Frequentiemeters voor hoge frequenties

125

.

.
1. Absorptiefrequentiemeters - 2. Interferentiefrequentiemeters 3. Frequentiemeters voor zeer hoge frequenties - 4. Lechersystemen

Hoofdstuk VIL De frequentie-analysator

*

147

i. Principe - 2. De modulator of mengbuis - 3. De balans
modulator - 4. De selectieve versterker - 5. Een eenvoudige vervormingsmeter

Hoofdstuk VIII. De detectorversterker

.

.

.

.150

1. Inleiding - 2. Technische gegevens van het apparaat

è. Metingen
Hoofdstuk I. Het meten van stromen, spanningen
en vermogens .............

155

1. De keuze van het meetinstrument - 2. Het meten van span
ningen; a. Gelijkspanning; b. Wisselspanning - 3. Het meten van
stromen; a. Gelijkstromen; b. Wisselstromen - 4. Het meten van
vermogens; a. Gelijkstroom; b. Eénfase-wisselstroom en draaistroom
bij lage frequenties; c. Hoge frequenties; d. Wattloos vermogen en
cos (p

Hoofdstuk II. Het meten van impedanties met
gelijkstroom en met wisselstroom van niet te
.
hoge frequentie (tot ca 100 kHz)

.

A. Het meten van weerstanden .

170
170

i. Meting uit stroom en spanning - 2. De brug van Wheatstone 3. De dubbele brug van Thomson - 4. Meting met de differentiaalgalvanometer

B. Het meten van zelfinducties en capaciteiten

.

.

180

1. Meting uit stroom, spanning en frequentie - 2. De drie-voltmetermethode - 3. Brugmetingen - 4. Bruggen met van elkaar
onafhankelijke instellingen - 5. Wagner-aarde - 6. Afgeschermde
bruggen - 7. Het meten van wederzijdse inductie

Hoofdstuk III. Het meten van impedanties bij hoge
frequenties . .
. .
1. Het meten van de capaciteit van een condensator; a. Eerste
methode; b. Tweede methode - 2. Het meten van de zelfinductie
van een spoel; a. Eerste methode; b. Tweede methode; c. Derde
methode; d. Vierde methode - 3. Het meten van tg ö van een
condensator - 4. Het meten van de kwaliteit Q van een zelfinductiespoel - 5. Het meten van de eigencapaciteit Ce van een
zelfinductiespoel; a. Eerste methode; b. Tweede methode

197

Hoofdstuk IV. Het meten van frequenties .

.

.

209

i. Definitie - 2. Standaardfrequenties - 3. Meten met behulp
van standaardfrequenties - 4. Frequentievermenigvuldiging 5. Frequentiedeling - 6. Optellen en aftrekken van frequenties 7. Het vergelijken van frequenties met behulp van een electronenstraalbuis - 8. Het constateren van frequentiegelijkheid. Zwe
vingen - 9. De primaire en secundaire frequentiestandaard 10. Metingen met een frequentiestandaard - 11. Gebruik van een
hulposcillator - 12. Twee voorbeelden van een frequentiemeting

Hoofdstuk V. Meetmethoden bij zeer hoge fre
quenties .............................................................

223

1. Inleiding - 2. Transmissieleidingen en golfpijpen - 3. De
essentiële onderdelen van een meetopstelling; a. De generator;
b. De koppeling van de generator aan de meetopstelling; c. De de
tector - 4. Het meten van frequenties - 5. Het meten van impedanties; a. Definitie van impedantie; genormeerde impedantie;
b. Het meten van de staande-golfverhouding - 6. Het meten van Q;
a. Definitie; b. Het meten van Q van een trilholte - 7. Metingen aan
buizen; a. Buistypen; b. Het meten van grote vermogens; c. Het
meten van kleine vermogens; d. Richtingskoppeling; e. Het meten
van de impulsduur

Hoofdstuk VI. Metingen aan buizen....................

246

A. Het meten van de statische karakteristieken en de karakte
ristieke grootheden van buizen........................................ 246
1. Een meettafel voor het meten van de karakteristieken van
ontvangbuizen - 2. Het meten van de karakteristieken - 3. Het
meten van de steilheid - 4. Het meten van de inwendige weer
stand - 5. Het meten van het contactpotentiaalverschil

B. Metingen bij lage frequenties..............................................

254

1. Het meten van de conversiesteilheid van een mengbuis;
a. Bepaling van Sc uit een dynamische meting; b. Bepaling van Sc
met behulp van een Lf.-spanning - 2. Het inductie-effect bij een
mengbuis - 3. Bepaling van de vervorming, de kruismodulatie
en de modulatievervorming; a. Het bepalen van de vervorming;
b. Het bepalen van de kruismodulatie; c. Het bepalen van de modu
latievervorming

C. Metingen bij hoge frequenties..............................................

260

1. Meting van de ingangsadmittantie - 2. Meting van de uitgangsadmittantie - 3. Meting van de terugwerkingsadmittantie - 4. Me
ting van de complexe steilheid
t-

'
1

D. Kwaliteitscontrole...............................................................
1. Spreiding - 2. Steekproeven - 3. Meting der karakteristieken 4. Capaciteiten en dempingen - 5. Roosteremissie - 6. Mecha
nische trillingen - 7. Levensduur - 8. Een apparaat voor
contrólemetingen aan buizen

HH

264

Hoofdstuk VIL Metingen aan omroepontvangers
voor amplitudemodulatie........................................

271

A. Inleiding.........................................................................

271

B. Het meten van voedingsstromen en -spanningen

272

.

1. Ontvangers voor aansluiting aan het wisselstroomnet - 2. Ont
vangers, geschikt zowel voor aansluiting aan een gelijkstroomnet
als aan een wisselstroomnet - 3. Ontvangers voor voeding uit
batterijen - 4. Ontvangers voor voeding uit een gelijkstroomnet
met trilleromvormer - 5. Ontvangers voor voeding uit een accu
met trilleromvormer

C. Onderzoek van het laagfrequentgedeelte............................

276

1. Het meten van de gevoeligheid - 2. Het opnemen van de
amplitudekarakteristiek - 3. Het opnemen van de vervormingskarakteristiek en het bepalen van het maximale uitgangsvermogen 4. Het opnemen van de intermodulatie-vervormingskarakteristiek 5. Het opnemen van het fase- of Nyquist-diagram - 6. Het be
palen van de tegenkoppelfactor

D. Onderzoek van het middenfrequentgedeelte en de detector 289
1. Het meten van de versterking - 2. Het meten van de m.f.resonantiekrommen - 3. Het meten van de vervorming; a. De
R JRg-verhouding; b. De A.S .R.-vervorming

E. Onderzoek van het hoogfrequente gedeelte

.

300

1. Het meten van de opslingering van de antennekring - 2 .Het
meten van de versterking van de hoogfrequent-versterktrap 3. Het onderzoek naar het gelijklopen van de ingangskring en de
h.f.-versterkerkring - 4. Het opnemen van de paddingkromme 5. Het opnemen van de h.f.-resonantiekrommen - 6. Invloed
van de antenne - 7. De spanning van de oscillator - 8. De oscillatorspanning op het stuurrooster van de mengbuis

F. Het meten van de gevoeligheid.......................................

307

G. Het meten van de selectiviteit.......................................

308

1. Het meten van de resonantiekrommen van de gehele ont
vanger - 2. Het meten van de gevoeligheid voor signalen met de
middenfrequentie - 3. Het meten van de spiegelverhouding 4. Het meten van de selectiviteit volgens de twee-signalenmethode - 5. Het meten van de kruismodulatie

H. Het meten van de vervorming.......................................

319

1. Het meten der lineaire vervorming - 2. Het meten der nietlineaire vervorming

I.

Het meten van de ruisspanning................................................
1. Inleiding - 2. De meetopstelling - 3. De meting - 4. Beschouwing
der meetresultaten

323

J.

Onderzoek van de automatische sterkteregeling ....

K. Het meten van de frequentiedrift......................................

330
332

i. Frequentiedrift door temperatuursverhoging - 2. Frequentie
drift door netspanningsvariaties - 3. Frequentiedrift door auto
matische sterkteregeling - 4. Frequentiedrift ten gevolge van
vocht

!

L. Onderzoek der microfonie...................................................

337

M. Het meten der straling........................................................

339

N. Het meten van de temperatuur............................................

344

1. Het meten van de temperatuurstijging van de wikkelingen
van de voedingstransformator - 2. Het meten van de temperatuur
stijging van de overige onderdelen
O. De afstemschaal.....................................................................

347

1. Het maken van de schaalverdeling - 2. Het controleren van de
schaalverdeling
P. Het onderzoek van de bromspanning...............................

349

Q. Het meten van de netstoringsgevoeligheid.........................

35i

R. Practische beproeving...............................................................
1. Afstemindicator - 2. Restsignaal - 3. Fluittonen - 4. Modulatiebrom - 5. Stabiliteit - 6. Luisterproef

353

Hoofdstuk VIII. Metingen aan omroepontvangers
voor frequentiemodulatie
......... 357
A. Inleiding..................................................................................

t

B. Metingen aan het middenfrequentgedeelte.........................

357
358

C. Metingen aan de begrenzer...................................................

359

D. Metingen aan de frequentiedetector .......
1. Meting van de gevoeligheid van de detector - 2. Meting van
de detectiekarakteristiek - 3. Meting van de vervorming

361

E. Metingen aan de complete ontvanger................................
1. Het meten van de gevoeligheid; a. De maximale gevoeligheid;
b. De bruikbare gevoeligheid; c. De zwaaigevoeligheid; d. De ge
voeligheid der afzonderlijke trappen - 2. Het meten van de ver
vorming: a. De lineaire vervorming; b. De niet-lineaire vervorming 3. Het meten van de selectiviteit - 4. Het meten van de geruis
storingen

365

F. Het trimmen van F.M.-ontvangers......................................
1. Het trimmen van het middenfrequentgedeelte - 2. Het trimmen
van de oscillator en het hoogfrequentgedeelte - 3. Het trimmen
van de frequentiedetector

376

Hoofdstuk IX. Metingen aan laagfrequentversterkers 381
1. Het meten van de gevoeligheid - 2. Het meten van de amplitudekarakteristiek - 3. Het meten van de niet-lineaire vervorming en
het maximale uitgangsvermogen - 4. Het opnemen van het
Nyquist-diagram - 5. Het meten van de inwendige weerstand

Hoofdstuk X. Het opsporen en verhelpen van fouten
en gebreken in ontvangers en versterkers
* .

387

A. Inleiding..................................................

387

1. Oorzaken der storingen - 2. Karakter der fout - 3. Zoeken en
verhelpen van de storing - 4. Wat is goed? - 5. Wat is fout? 6. Voorkomen van fouten

B. De oorzaken die van buiten af de goede werking van het
apparaat kunnen schaden
•

393

I. De omgevingstemperatuur - 2. De vochtigheid - 3. Schokken en
trillen

C. Wanneer is een apparaat in goede conditie?

.

.

.

. 395

De technische controle van het apparaat; I. Electrische punten;
II. Storende verschijnselen, die niet of in beperkte mate mogen op
treden; III. Mechanische punten

D. Indeling der fouten en hun oorzaken

•

•

397

1. Foutieve aansluitingen en instellingen; a. De voeding; b. Bedieningsorganen; c. Antenne en aarde; d. Hulpapparaten; e. Snoeren;
f. Microfoon; g. Mengregeling en andere bedieningsorganen;'h. Luid
sprekers; i. Opstelling microfoon en luidsprekers; j. Aansluitsnoeren 2. Fouten veroorzaakt door slechte montage - 3. Gebreken ont
staan door verkeerd instellen, schakelen of plaatsen van onderdelen

E. De meest voorkomende gebreken aan onderdelen en materialen

403

1. Condensatoren met papier als diëlectricum - 2. Condensatoren
met keramisch diëlectricum - 3. Condensatoren met mica als
diëlectricum - 4. Electrolytische condensatoren - 5. Variabele
condensatoren - 6. Bijstelcondensatoren - 7. Koolweerstanden 8. Draadweerstanden - 9. Koolpotentiometers - 10. Instelbare
draadweerstanden - n. Hoogfrequentspoelen - 12. Transforma
toren en smoorspoelen - 13. Schakelaars - 14. Luidsprekers - 15.
16. Isolatiemateriaal - 17. Schaalverlichtingslampjes
Buizen

F. Mechanische gebreken .

.

.

412

1. Variabele condensatoren - 2. Schakelaars - 3. Assen - 4. Smering
5. Bevestigingsmateriaal
G. Gebruikelijke methoden voor het opsporen van fouten

.

.

1. Primitief storingzoeken - 2. Statisch storingzoekcn - 3. Dyna
misch storingzoeken

413

H. Fouten in de verschillende delen van de schakeling, hun
karakter en de methode van onderzoek.........................

418

i. Inleiding - 2. Fouten in het voedingsgedeelte; a. Wisselstroomvoeding; b. Universele voeding; c. Gelijkstroomvoeding voor hoge
netspanning met triller omvormer; d. Accuvoeding met trilleromvormer - 3. Storingsverschijnselen in de eindtrap; a. De een
voudige eindtrap; b. Balansschakeling; c. Eindtrap voor groot ver
mogen - 4. De laagfrequentversterker - 5. De detector en de auto
matische sterkteregeling - 6. Storingen in de middenfrequentversterktrap - 7. De mengbuis en de oscillator - 8. De hoogfrequentversterktrappen en het antennecircuit - 9. Storingen en
fouten bij de aardleiding en de antenne; a. De aardleiding; b. De
antenne; c. Netstoringen

I.

De volgorde van de werkzaamheden bij het zoeken en ver
helpen van storingen..............................................................

453

1. Inleiding - 2. Schema van het storingzoeken; a. Stap 1. Aan
sluiten en inschakelen; b. Stap 2. De gebruikskeuring; c. Stap 3.
De localisatie van de fout tot een bepaald deel van het apparaat;
d. Stap 4. Nadere analyse van de fout; e. Stap 5. Het verhelpen
van de fout; f. Stap 6. Controleren of de fout inderdaad verholpen is

Enkele voorbeelden van reparaties......................................

457

K. Enkele eenvoudige hulpinstrumenten......................................

459

1. De spanningszoeker - 2. Doorbelmeter - 3. De serielamp

L. De inrichting en de uitrusting van de werkruimte .

461

1. De noodzakelijke inventaris van instrumenten en gereedschap 2. De werkruimte en de werktafel - 3. Enkele wenken bij reparatiewerkzaamheden - 4. Solderen; a. Definitie; b. Harde solderen;
c. Zachte solderen; d. Vloeimiddelen; e. De vorm waarin de solderen
worden gébruikt; ƒ. De soldeerbout; g. De soldeerboutsteun; h. Volg
orde van de werkzaamheden; i. Solderen van „litzedraad” 5. Veilig werken

Hoofdstuk XL Het meten van veldsterkten .

.

476

1. Inleiding - 2. Veldsterktemeter - 3. Antennes voor veldsterktemetingen en hun voor- en nadelen - 4. De ontvanger - 5. De
ijking - 6. Bijzonderheden bij gemoduleerde signalen - 7. Het
registreren van veldsterkten - 8. Het berekenen van de veld
sterkte uit de waarnemingen

Hoofdstuk XII. Enige wenken bij het uitvoeren van
electrische metingen .
..........................................

487

1. De voorbereiding - 2. De meetopstelling - 3. Het waarnemen 4. Het uitwerken der waarnemingen

Alphabetisch Register

493

a. Meetapparaten

.

I. INSTRUMENTEN VOOR HET
METEN VAN STROMEN, SPANNINGEN
EN VERMOGENS

i. Inleiding
Onder het meten van electrische grootheden verstaan we het verge
lijken van deze grootheden met bestaande normalen en het uitdrukken
ervan in de eenheid van deze normalen. Dit meten is noodzakelijk voor
het wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van de techniek,
als basis voor de handel in electrische energie en als controle op het
bedrijf, zonder welke een beTabel 1
drijfszekere en economische
werkwijze niet mogelijk is.
Electrische stroom
io~12—io5 A
De in de practijk optredende Electrische spanning
io—6 —io7 V
grootheden bewegen zich on Electrisch vermogen
io—6 —io8 W
geveer tussen de grenzen, ge
geven in tabel i.
De eenheden zijn sedert i Januari 1948 op de volgende wijze vast
gelegd (zie ook Deel 1).
De mechanische eenheden zijn bepaald door de kg (eenheid van
massa), de m (eenheid van lengte) en de sec (eenheid van tijd) en
deze bepalen de W, daar 1 Nm = 1 W sec is gesteld (de newton, aan
geduid door de letter N, is de eenheid van kracht, die aan de massa
van 1 kg de versnelling van 1 m/sec2 geeft; zie hiervoor Deel 1). De Ais
gedefinieerd door de krachtwerking tussen twee evenwijdige stromen, de
V als de spanning, die bij 1 A een vermogen van 1 W geeft, en de O als
de weerstand, die bij een stroom van 1A een spanning van 1 V geeft.
Volgens deze definities gerealiseerde standaards zijn voor practische
metingen te gecompliceerd; men werkt in de practijk dan ook meestal
met hieruit afgeleide standaards in de vorm van normaalweerstanden
en normaalelementen, waartoe de standaards van stroom en vermogen
terug te brengen zijn. Als normaalelement is tegenwoordig, wegens
zijn kleine temperatuurscoëfficiënt, hoofdzakelijk het Weston-element
in gebruik, dat onder normale omstandigheden een spanning heeft
van 1,01830 V.

Het meetinstrument moet de verhouding bepalen tussen de te meten
grootheid en de eenheden. Het moet dat nauwkeurig en snel doen, dus
hoge precisie en kleine insteltijd hebben en het moet zich kunnen
aanpassen aan de grootte van de te meten waarde, dus een groot meetbereik en onder omstandigheden een grote gevoeligheid hebben.
Daarbij moet het mechanisch en electrisch zo geconstrueerd zijn, dat
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het bij een normale, niet al te voorzichtige behandeling zijn goede
eigenschappen niet verliest.
Naar hun nauwkeurigheid worden de instrumenten ingedeeld in
5 klassen, nl. 0,2—0,5—1,0—1,5—2,5, waaraan soms nog de klasse 0,1
wordt toegevoegd. Deze cijfers drukken uit, dat het bedoelde instrument
onder normale, nauwkeurig vastgelegde omstandigheden nergens op de
schaal eén meetfout vertoont, groter dan 0,2 % resp. 0,5 % enz. van de
volle uitslag en dat deze nauwkeurigheid blijft gelden bij bepaalde
variaties van temperatuur, ligging, frequentie enz. afzonderlijk.
De hoogste precisie, 0,1 %, wordt alleen bereikt bij gelijkstroom en
kan alleen bij zeer voorzichtige behandeling gehandhaafd worden.
Normale laboratorium-precisie-instrumenten zijn van de klasse 0,2,
zowel voor wissel- als gelijkstroom en de eenvoudiger tafelinstrumenten
van de klasse 0,5.
Schakelbordinstrumenten zijn meestal van de klasse 1,0 en montageinstrumenten van de klasse 2,5 en slechter.
De instrumenten kan men indelen naar de principes, volgens welke
de te meten grootheid in een mechanische beweging wordt omgezet.
In aanmerking komen hoofdzakelijk de krachtwerking tussen electrische ladingen, stromen en magneten en de warmte-ontwikkeling,
door de electrische stroom in een weerstand veroorzaakt.
2. Draaispoelinstrumentcn
a. Meetprincipe
Draaispoelinstrumenten berusten op de kracht, die een doorstroomde
geleider, meestal uitgevoerd in de vorm van een draaibare spoel, onder
vindt in een constant magneetveld.
Het magneetveld wordt opgewekt in de luchtspleet L (zie fig. 1) van een magnetisch circuit,
dat bij gebruik van moderne magneetstalen van
hoge kwaliteit (Ticonal) bestaat uit een klein blokje
magneetstaal M, weekijzeren poolschoenen W
en een cilindervormige weekijzeren kern K. Gaat
er stroom door de spoel, dan werkt hierop een
koppel, gelijk aan
(1)
D = IBnO

Principe van een
draaispoelsysteem.

Hierin is D het koppel in Nm, I de stroom in A,
B de magnetische inductie in de luchtspleet in
Wb/m2, n het aantal windingen van de spoel, O het
oppervlak van een winding in m2.
Dit koppel maakt evenwicht met een tegenkoppel, dat bv. afkomstig kan zijn van een of twee
spiraalveren S ( fig. 1). Daar dit tegenkoppel
evenredig is met de verdraaiingshoek van de spoel,

a.I.2

5

sof ie»

0
'V

Z3

Oorgscttroef

zjlj

O-

0

Fig. 3. Steenschroef met
puntlager.

©■

I
11

(3

11SF TCS'ÏNÖ
Jm
t

grpl 1 \ Z:.
©-

12

1

I

<Ü)

(2>

5spoel

(7) ® (9) ©
Fig. 2.
2. wijzer;
spanner; 6.
schoen; 9.

Draaispoelsysteem. 1. Magneetblok;
3. frame; 4. asje; 5. correctieveerbalanceergewicht; 7. ashouder; 8. poolkern; 10. draaispoel; n. veerspanner;
12. steenschroef; 13. spiraal.

Fig. 4. Bandophanging
met spiegelaflezing.

is in verband met (1) deze hoek ook evenredig met de stroom, zodat
het instrument een lineaire schaal krijgt.
Een willekeurige schaal, bv. een logarithmische, wordt verkregen
door de breedte van de luchtspleet en daarmede B niet overal gelijk
te maken.
b. Diverse constructies
De meest gebruikelijke uitvoeringsvorm is die met wijzer, puntlagers
en spiraalveren (fig. 2). Het spoeltje is hierbij aan zijn einden voor
zien van op de juiste wijze afgeronde stalen punten, die draaien in
tappen, die bij goede instrumenten uit edelsteen zijn geslepen (fig. 3).
Het mechanische tegenkoppel is afkomstig van twee spiraalveren, die
tevens dienen voor de stroomtoevoer naar het spoeltje. De wikkeling
is aangebracht op een aluminium raampje, dat zodanig gedimensionneerd is, dat de daarin bij beweging van het systeem optredende
wervelstromen de juiste demping van deze beweging geven. Soms
is een aparte dempingswikkeling aangebracht.
De constructies met puntlagers hebben een vrij geringe wrijving en
een grote mechanische stabiliteit. Ter oriëntering geven we nog enige
globale waarden van de in form. (1) optredende factoren.
D 1 —100 p.Nm;
B 0,05—0,5 Wb/m2;
O 0,5—10 cm2.
n 10 —1000;
/ 0,05— 50 mA;
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(Ter oriëntatie diene, dat i /iNm ongeveer gelijk is aan io mgcm.)
Voor instrumenten met grote gevoeligheid hebben puntlagers een te
grote wrijving. Als het koppel kleiner wordt dan i /«Nm, gaat men
meestal over tot bandophanging. Hierbij wordt de spoel (zie fig. 4)
bevestigd aan twee al of niet gespannen bandjes B, die bij torsie een
tegenkoppel geven evenredig met de draaiingshoek en die tevens
zorgen voor de stroomtoevoer. De diverse afmetingen van deze bandjes
liggen tussen 5 bij 50 ^ en 20 bij 500 /u; de lengte varieert van 20 tot
100 mm, waardoor koppels worden verkregen, gelegen tussen 0,005 en
1 //Nm. Wil men bij deze kleine waarden van het koppel de insteltijd
binnen redelijke grenzen houden, dan moet het traagheidsmoment om
de draaiingsas klein gehouden worden. Daar wijzers te zwaar worden
gaat men over tot spiegelaflezing (fig. 5). Instrumenten, die op deze
wijze zijn gebouwd, worden meestal galvanometers genoemd. Bij de
meer robuuste instrumenten (1 juA voor volle uitslag) kan deze spiegel
aflezing in het instrument worden ingebouwd, zodat een tafelinstrument van normale afmetingen ontstaat.
Tot de draaispoelinstrumenten rekent men meestal ook de snaargalvanometer en de lusoscillograaf.
Bij de snaargalvanometer stuurt men de te meten stroom door een
vergulde kwartssnaar van 2—5 ^ dikte, die gespannen is tussen de
polen van een electromagneet. De uitwijking van de snaar wordt ge
meten met een meetmicroscoop of vergroot op een schaal geprojecteerd.
Deze instrumenten hebben bij een kleine insteltijd een grote gevoelig
heid. Zo geeft een bepaalde uitvoering bij een eigenfrequentie van de
mechanische trilling van de snaar van 50 Hz bij ioo-voudige ver
groting een uitslag van 1 mm voor io~8 A.
De lusoscillograaf bestaat uit een lus, gevormd door twee over de

UI
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Fig. 5. Spiegelaflezing
Een lampje B ver
licht, met behulp van
een lens Lj, de spleet A. De lens L2 beeldt de
spleet A via de spiegel S af op de schaal P.
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Fig. 6. Lusoscillograaf.

a.I.2

7

140
0^

120

£ IOO
CD

ro

* 80
5

Fig. 7. Uitslag van een
lusoscillograaf als
functie van de fre
quentie bij constante
amplitude voor vier
verschillende waarden
van de demping (eigenfrequentie 3000 Hz).

iTTHI
~r
rf n~r

60
40

bn±td±

20
O

25

50

IOO

200

500

IOOO 2000

5000

10 OOO

----------•- frequentie
IOO

IOO

90
^ 80
O 70

/

O

5 60

1
L

50

/
7
/

3

//

30

oC =

\

3 60

I

50
ÜJ0= eigenfrequentie

1

I

(i)0= eigenfrequentie

!

40

//

I

30

20

T

10

20

\
\

10

o
O

/
]_

? 70

A.
A
iV

0^=1

oC=Ó.83/
o' 80
.£

v\

40

/

90

\oc=0.ë3

o
2

34

5

6

7

8"

9" IO

O

2

3

4

5

6

7

8

a)
b)
Ulo t
u0t
Fig. 8. Weergave van een korte spanningsstoot (a) en een spanningssprong (b)
bij twee waarden van de demping.

kammen K gespannen bandjes B, die zich bevinden tussen de polen P
van een magneet (fig. 6). Gaat er stroom door de lus, dan beweegt het
ene bandje naar voren en het andere naar achteren, waardoor het op
gekitte spiegeltje S draait. De juiste demping wordt verkregen door
het geheel te plaatsen in olie met een bepaalde viscositeit. Door de
bandjes strakker te spannen kan men de eigenfrequentie verhogen en
dus de insteltijd verlagen, doch dit gaat gepaard met een verkleining
van de gevoeligheid. De grenzen zijn hier een eigenfrequentie van
10 000 Hz bij een benodigde stroom van 100 mA voor volle uitslag.
Behalve de snaargalvanometer en de lusoscillograaf zijn er nog
verschillende andere constructies, geschikt voor het meten van wissel
stromen, die op hetzelfde principe berusten, de zg. vibratiegalvanometers.
De snaar- en vibratiegalvanometer en de lusoscillograaf worden
gebruikt voor het meten van snel veranderende stromen, zoals die
optreden o.a. bij inschakelverschijnselen en wisselstromen van wille
keurige vorm. Een juiste weergave van de stroomvorm wordt in deze
gevallen alleen verkregen als de eigenfrequentie van het meetinstrument
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groot is vergeleken bij de hoogste in de te meten stroom voorkomende
frequentie. Fig. 7 geeft de uitslag als functie van de frequentie bij
constante amplitude voor enige verschillende waarden van de demping.
De dempingsconstante a betekent, dat de amplitude van het vrij
trillende systeem na een tijd t is verminderd met de factor e~al
(e = 2,718 28 ... is het grondtal van het natuurlijke logarithmenstelsel).
Fig. 8a en b geven de reacties op resp. een gelijkstroomstoot en een
plotselinge stroomverandering. Uit deze figuren volgt, dat voor een juiste
weergave van snelle veranderingen, de hoogste voorkomende frequentie
enige malen kleiner moet zijn dan de eigenfrequentie van het meet
systeem.
c. Storende effecten en meetnauwkeurigheid
Bij niet al te grote gevoeligheid kunnen draaispoelinstrumenten van
het puntlagertype worden gemaakt met een nauwkeurigheid van 0,2 %;
bij zeer voorzichtige behandeling kan zelfs 0,1 % bereikt en gehand
haafd worden. Als storingen treden op magnetische velden, die bv.
afkomstig kunnen zijn van andere draaispoelinstrumenten in de buurt,
of electrostatische velden, afkomstig van in de buurt van de draaispoel gelegen geladen geïsoleerde onderdelen.
De spiraalveren vertonen een elastische nawerking, die door een
juiste voorbehandeling tot een minimum moet worden gereduceerd.
De lagers moeten nauwkeurig op de juiste afstand worden ingesteld,
zodat enerzijds de wrijving niet te groot is, anderzijds de spoel niet
kan kippen, waardoor de plaats van de wijzerpunt op de schaal zou
kunnen veranderen.
De afneming van de elasticiteitsmodulus van de veren met de tempe
ratuur (0,04 % per graad) vergroot de uitslag bij stijgende temperatuur.
Door de afneming van de remanentie (0,02 % per graad) wordt het
magneetveld zwakker, zodat een positief effect van 0,02 % overblijft.
Is het instrument als voltmeter geijkt, dan treedt nog een fout op door
de toeneming van de weerstand van het koper met de temperatuur
(0,4 % per graad), die de uitslag verkleint. Dit negatieve effect is dus
twintig maal zo groot als het positieve. Temperatuurcompensatie kan
dus verkregen worden door in serie met de spoel een van de tempe
ratuur onafhankelijke weerstand te schakelen, die 19 X zo groot is als
de spoelweerstand. Het bezwaar van het grote vermogen, dat in de
voorgeschakelde weerstand wordt verbruikt, kan worden ondervangen
door toepassing van speciale schakelingen.
d. Vergroting van het meetbereik
Het meetbereik van een instrument wordt vergroot d.m.v. shunts en
voorschakelweerstanden. Grote stromen worden gemeten door de
stroom te sturen door een shunt-weerstand en de spanning op deze
shunt te meten met een mV-meter. De shunt-weerstand is alleen ge
definieerd als deze voorzien is van aparte stroom- en spanningsklemmen
(zie onder io.c).
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Het spanningsbereik van de mV-meter kiest men in verband met de
robuustheid en nauwkeurigheid van het instrument niet te laag en in
verband met het energieverbruik in de shunt niet te hoog. Een ge
schikte waarde is 50—150 mV. Shunts worden uitgevoerd voor stromen
tot 50 000 A en zijn, in verband met de temperatuurinvloed en een
gewenste kleine thermokracht tegen koper, gemaakt van manganien.
Hoge spanningen worden gemeten door de spanning te overbruggen
met een hoge weerstand in serie met een mA-meter. Bij hoge waarden
van de spanning levert de constructie van de weerstand moeilijkheden
op, omdat metaalweerstanden, die de enige constante zijn, boven
100 000 D moeilijk te maken zijn en aan de andere kant in verband
met het energieverbruik de stroom niet te hoog mag zijn. De grens
ligt hier bij spanningen van enige duizenden volts.
3. Electrodynamische instrumenten
a. Meetprincipe
Electrodynamische instrumenten berusten op de kracht, die een draai
bare spoel d (zie fig. 9) ondervindt in het veld van een vaste spoel v.
Het op spoel d werkende koppel tracht deze spoel zodanig te draaien,
dat ze in het vlak van v komt te liggen.
Bij een vaste stand van d is het koppel D evenredig met de stroom
in de vaste (zv) en de draaibare spoel (z'd).
(2)
D = Ccc Zv z"d
De constante Ca hangt in het algemeen af van de stand van de draai
bare spoel en heeft dus invloed op de schaalverdeling.
Instrumenten van dit type kunnen worden gebruikt als stroom- en
spanningsmeters door beide spoelen in serie te schakelen en als wattmeters door de stroom te sturen door één spoel (meestal de* vaste) en
de andere aan te sluiten op de spanning.
Daar het koppel niet van richting verandert als men de stroom in
beide spoelen omkeert, zijn de instrumenten in principe zowel bruik
baar voor gelijkstroom als voor wisselstroom en kunnen dus met gelijk
stroom worden geijkt.
Uit (2) volgt, dat stroom- en spanningsmeters een kwadratische schaal
krijgen als Ca niet van a afhangt. Door ge
schikte spoelconstructie kan men echter Ca
zodanig met a laten variëren, dat de schaal
verdeling vrijwel lineair wordt.
De uitslag is evenredig met het gemiddelde
kwadraat van de stroom, resp. spanning en
geeft dus de effectieve waarde van deze groot
heden aan. Bij de wattmeter is echter het te
meten vermogen V I cos (p evenredig met de
gemiddelde waarde van zv *d en de wattmeter
krijgt dus een lineaire schaal, als Ca niet van Principe van een electrodynamisch instrument.
a afhangt.
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Fig. 10. Electrodynamisch meetsysteem (H.u.B.).
6. Diverse constructies
Electrodynamische meters worden meestal uitgevoerd met puntlagers,
spiraalveren en wijzer, al zijn voor laboratoriumgebruik ook con
structies met bandophanging en lichtwijzer ontwikkeld. De benodigde
demping wordt meestal verkregen door middel van de luchtwrijving,
die een lichte, met de as verbonden vleugel ondervindt in een gesloten
doos. Men onderscheidt drie typen:
a. instrumenten zonder ijzer in het veld;
b. instrumenten met ijzer in het veld;
c. afgeschermde instrumenten.
Bij de instrumenten van de eerste groep bevindt zich geen ijzer in het
veld van de spoelen (fig. 10). Het veld is daarom betrekkelijk zwak,
waardoor men extra voorzichtig moet zijn met uitwendige stoorvelden.
Aan de andere kant zijn deze instrumenten vrij van storende effecten,
afkomstig van de aanwezigheid van ijzer in het veld, zodat precisieinstrumenten toch volgens dit principe worden uitgevoerd. Tabel 2
geeft enkele globale gegevens voor precisiewattmeters.
Stroommeters worden gemaakt voor meetbereiken van 15 mA tot 5 A,
spanningsmeters voor meetbereiken tussen 1 en 150 V. Omdat in de

Tabel 2
Koppel
Stroom in de draaib. spoel
AW van de draaibare spoel
AW van de vaste spoel
Zelfinductie van de draai- j
bare spoel
Inductie B

30 /iNm

30 mA
io
300

5 mH
0,002 Wb/m2

electrodynamische meters het veld door de
Fig. 11.
te meten stroom of spanning opgewekt Electrodynamisch instrument
met ijzeren circuit.
moet worden, verbruiken ze vergeleken
met draaispoelinstrumenten een vrij groot
vermogen. Bij stroommeters bedraagt dit 1—10 VA, bij spanningsmeters 5—10 VA voor de maximale uitslag.
Om de invloed van uitwendige velden op te heffen, gaat men dikwijls
over tot een astatische constructie. Men plaatst twee gelijke systemen
boven elkaar met een gemeenschappelijke as en wijzer en laat in beide
systemen de stromen in tegengestelde richting lopen, zodat uitwendige
velden op de draaispoelen tegengestelde koppels uitoefenen.
Bij de instrumenten van het type b brengt men ijzer in het veld
van de spoelen aan, waardoor het magnetische veld versterkt en de
invloed van uitwendige stoorvelden dus wordt verzwakt (fig. ii).
Het veld in de luchtspleet kan men gemakkelijk 10 X zo groot
maken als dat in instrumenten van het eerste type.
Een ander middel tot het verminderen van de invloed van uitwendige
velden is het aanbrengen van een ijzeren scherm om het systeem (type c).
c. Vergroting van het meetbereik
Het vergroten van het meetbereik van stroom- en wattmeters door
middel van shunts stuit op verschillende bezwaren. In de eerste plaats
gedraagt het instrument zich voor wisselstroom niet als een weerstand,
doch als een impedantie met een fasehoek, die op gecompliceerde
wijze van de frequentie afhangt. Een constante stroomverdeling over
meter en shunt is dan ook voor precisie-instrumenten niet met vol
doende nauwkeurigheid te bereiken.
Verder is in verband met de vrij hoge spanning, die de meter nodig
heeft, het vermogen in de shunt zeer groot. Zo geeft bv. een 5 V
instrument bij 100 A in de shunt een verbruik van 500 W.
Het meetbereik van spannings- en wattmeters kan binnen zekere
grenzen worden verhoogd door gebruik te maken van voorschakelweerstanden. Doch ook hier stelt de warmte-ontwikkeling in deze
weerstanden spoedig een grens.
Een kleine variatie in het meetbereik kan worden verkregen door de
vaste spoel te splitsen in twee of drie delen en deze delen in serie of
parallel te schakelen.
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In tegenstelling met de draaispoelinstrumenten, waar alle bereiken
bestreken kunnen worden door één instrument, voorzien van de nodige
shunts en voorschakelweerstanden, heeft men bij de electrodynamische
meters voor de lage bereiken een hele serie instrumenten nodig. Voor
metingen boven 5 A en 2000 V gebruikt men meestal meettransformatoren, verbonden met een instrument met een lager meetbereik (zie
onder io.d).
d. Storende effecten en meetnauwkeurigheid
Instrumenten zonder ijzer kunnen gemaakt worden met een grootste
nauwkeurigheid van 0,2 %; bij die met ijzer ligt de grens bij 0,5 %.
De invloed van de temperatuur wordt merkbaar ten gevolge van een
verandering van de stijfheid van de veren en een verandering van de
koperweerstand van de spoelen. Bij de spannings- en wattmeters kan
men deze fouten compenseren door de spanningsspoel in serie te
schakelen met de 9-voudige manganienweerstand of door toepassing
van speciale schakelingen, die kleiner vermogen gebruiken. Vooral bij
instrumenten zonder ijzer moet men zeer voorzichtig zijn met uit
wendige stoorvelden. Een veld van 100 A/m kan gemakkelijk een
afwijking van enige procenten veroorzaken.
Bij stroom- en spanningsmeters zonder ijzer is tot ca 500 Hz de
aanwijzing vrijwel onafhankelijk van de frequentie. Bij de spannings
meters treden bij deze frequentie reeds afwijkingen op ten gevolge van
de zelfinductie van de spoelen. Bij instrumenten met ijzer wordt het
veld van de spoelen verzwakt door de ontmagnetiserende werking van
de wervelstromen in het ijzer.
Bij wattmeters moet de stroom in de draaispoel evenredig en in fase
zijn met de spanning en het veld evenredig en in fase zijn met de
stroom. Ten gevolge van de zelfinductie van de spanningsspoel is echter
aan de eerste voorwaarde niet geheel voldaan en ten gevolge van het
veld van wervelstromen in metalen onderdelen niet aan de tweede.
Bij ijzerdynamometers is ten gevolge van de kromming der B-Hcurve het veld niet evenredig met de stroom en geven kleine stroom
en grote spanning bij hetzelfde vermogen dus een ander koppel dan
grote stroom en kleine spanning.
Verder zal, ten gevolge van de remanentie, bij gelijkstroommetingen
de uitslag na het uitschakelen van de stroomspoel niet nul zijn en ten
gevolge van de hysteresis zal de uitslag anders zijn, als met toenemende,
dan wel met afnemende stroom wordt gemeten.
4. Weekijzerinstrumenten
a. Meetprincipe
Weekijzerinstrumenten berusten op de kracht, die een stukje weekijzer ondervindt in het veld van een door de te meten stroom bekrach
tigde spoel. Bij een bepaalde stand van het ijzer is de veldsterkte
evenredig met de stroom en de magnetisatie van het ijzer evenredig

met het veld, zodat het koppel
evenredig is met het kwadraat
van de stroom:
D = Ca i2
(3)
Hierin is Ca een constante,
die van de stand van het ijzer ten
opzichte van de spoel afhangt.
Door constructieve middelen
kan men Ca en daarmede het
karakter van de schaal vrij
sterk beïnvloeden.
Daar bij omkering van de
stroom zowel de veldsterkte als
de magnetisatie van richting
omkeren, houdt het koppel de
zelfde richting, zodat instru
menten van dit type zowel
bruikbaar zijn voor gelijkstroom
als voor wisselstroom. Uit (3)
volgt, dat men bij wisselstroom
het gemiddelde van het kwa
draat van de stroom, dus de
effectieve waarde, meet.
b. Diverse constructies
Men onderscheidt in hoofd
zaak twee uitvoeringsvormen.
Bij het eerste type (fig. 12 en 13)
bevinden zich binnen de ronde
spoel S een vast plaatje V en
een draaibaar met de wijzer ver
bonden plaatje D. Door de
vorm van de plaatjes en hun
stand ten opzichte van elkaar
te wijzigen kan men de gevoe
ligheid, de aard van de schaal
verdeling en de nulstelling be
ïnvloeden. De plaatjes zijn ge
maakt van speciale ijzersoorten
met geringe hysteresis en ge
ringe remanentie.
Bij de uitvoeringsvorm met
platte spoel (fig. 14) wordt een
draaibaar schijfvormig stukje
weekijzer A binnen de spoel
getrokken. Door de vorm van

Fig. 12. Principe van een weekijzerinstrument met twee ijzeren plaatjes.
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Fig. 13. Weekijzerinstrument met twee
ijzeren plaatjes; 1. wijzer; 2. frame;
3. dempingsvleugel; 4. dempingskamer;
5. correctieveerspanner; 6. spiraalveer;
7. balanceergewicht; 8. instelbeugel van
bus; 9. draadwikkeling; 10. aansluitlip;
11. spoelkoker; 12. steenschroef;
13. draaiend weekijzer; 14. bus;
15. vaststaand weekijzer.
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Fig. 14. Weekijzerinstrument
met platte spoel en één
ijzeren plaatje. A. draaibaar
ijzeren schijfje; V. verstel
bare ijzeren kern.

de schijf en de plaats ten opzichte van
de spoel kan men de aard van de schaal
weer binnen wijde grenzen regelen. Om
het instrument te kunnen afregelen wordt
meestal nog een verstelbare kern V aan
gebracht.
Weekijzerinstrumenten worden meestal
uitgevoerd meteen koppel van io—30 //Nm
voor volle uitslag en hebben dan 200—500
AW in de spoel nodig. Stroommeters wor
den uitgevoerd van 15 mA tot 500 A en heb
ben een eigenverbruik van ongeveer 1 VA.
Spanningsmeters worden gemaakt van 3 tot
1000 V bij een verbruik van ca 10 VA. De
instrumenten zijn in het algemeen bruik
baar bij frequenties kleiner dan 1000 Hz.

c. Vergroting van het meetbereik
Evenals bij de electrodynamische meters zijn shunts ten gevolge van
de fasehoek van de meter en de grote warmte-ontwikkeling in de
shunt niet bruikbaar. Ook voorschakelweerstanden ter verhoging van
het spanningsmeetbereik kunnen in verband met de grote warmte
ontwikkeling slechts in beperkte mate worden toegepast.
Een kleine uitbreiding van het meetbereik kan worden verkregen
door de spoel onder te verdelen en deze delen in serie of parallel te
schakelen. Bij spanningsmeters kan men ook op de spoelkoker ver
schillende wikkelingen, aangepast aan de verschillende spanningen,
aanbrengen. Tenslotte kan men ook nog de spoelen uitwisselbaar maken.
Voor grote stromen en spanningen maakt men gebruik van meettransformatoren (zie onder io.d).
d. Storende effecten en meetnauwkeurigheid
Weekijzerinstrumenten kunnen gemaakt worden met een nauwkeurig
heid van 0,2 %.
De invloed van de temperatuur bij stroommeters komt alleen tot
uiting door een verandering van de stijfheid van de veren. Bij spannings
meters treedt door de ontwikkelde warmte een grote weerstands
verandering van de spoel op, die door het voorschakelen van een
manganienweerstand gecompenseerd moet worden. Hierdoor wordt
echter het eigenverbruik van de meter vergroot. Door het ijzer wordt
bij meting van gelijkstroom een hysteresis- en een remanentiefout ver
oorzaakt, die niet optreedt bij de meting van wisselstroom. Precisieinstrumenten kunnen dan ook niet met gelijkstroom worden geijkt.
De invloed van de frequentie wordt bij stroommeters merkbaar door
de veldverzwakking, afkomstig van in metalen delen geïnduceerde
wervelstromen. Bij spanningsmeters overheerst de invloed van de zelfinductie van de spoel. Eventuele pieken in de stroom of de spanning
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komen bij de meting dikwijls niet tot hun recht, omdat bij de stroom
meters het ijzer verzadigd kan raken en bij de spanningsmeters de
zelfinductie van de spoel een te grote impedantie levert voor de hoge
frequenties, afkomstig van de pieken.
5. Draaivelds en inductiesinstrumenten
a. Principe
Deze instrumenten berusten op de krachtwerking tussen stromen,
waarvan minstens één door de te meten stroom wordt geïnduceerd.
Zou men bv. bij een electrodynamische meter de draaibare spoel kort
sluiten, dan wordt hierin een spanning geïnduceerd, waardoor een
stroom ontstaat, die in het veld van de andere spoel een koppel geeft,
dat de spoelen in onderling loodrechte stand tracht te plaatsen. De
effectieve waarde van de geïnduceerde spanning is
Eo = co M Ilf
waarin M de wederzijdse inductie tussen de spoelen en Ix de effectieve
waarde van de stroom in de vaste spoel is (fig. 15). Deze spanning
geeft een stroom met de effectieve waarde
ojMIi
h VR22 + 0)2L22'
en een koppel
co M
/j2 cos cp.
D= C /j /2 cos cp = C

VR22+a>2L22

(o Lz
VRi2+co-L22
en dus is, op het teken na, dat van geen belang is,
(o2 L2 Aj 2
D= C
1
Verder is

cos (p — — sin cc = —

Als R22 «co2 L22 wordt dit
M
D=c«
dus onafhankelijk van de frequentie.
Uit (4) volgt, dat de schaal, afgezien van de invloed
van de draaiingshoek op M, kwadratisch is en dat
het instrument de effectieve waarde aangeeft.
6. Diverse uitvoeringsvormen
Bij de draaiveldinstrumenten wordt de geïndu
ceerde spanning opgewekt door een draaiveld. Bij de
instrumenten van het trommeltype wordt de te
meten stroom in twee delen gesplitst, die door
middel van een geschikte schakeling 9° ^ fese zijn
verschoven en een vierpolige stator S (zie fig. 16)

(4:
1.

Vectordiagram van
een inductieinstrument.

Fig. 16. Draaiveldinstrument;
S. stator; K. kern; T. draaibare
trommel.
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Fig. 18. Wattmeter volgens het
inductieprincipe.
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Fig. 17. Inductie-instrument met
draaibare schijf.

M

s

Fig. 19. Electromagnetische wervelstroomdemping.

bekrachtigen. Het ontstane draaiveld wekt een inductiestroom op in
een trommel T, die draaien kan in de luchtspleet, gevormd tussen de
statorpolen en de kern K. De instrumenten van dit type hebben een groot
koppel (orde 500 /tNm), doch ook een groot eigenverbruik (orde 15 W).
Bij de instrumenten van het schijftype (zie fig. 17) kan een koperen
schijf S draaien tussen de polen van een door de te meten stroom be
krachtigde magneet M. Om een gedeelte van de polen zijn kortsluitwikkelingen gelegd (K), waarin door de omsloten flux sterke stromen
7k worden geïnduceerd. Door de vrije poolgedeelten wordt in de schijf
een stroom 7s opgewekt, die in fase is met 7k- Daar 7s en 7k gelijk
gericht zijn, trekken ze elkaar aan, waardoor op de schijf een koppel
wordt uitgeoefend. Dit koppel is evenredig met Is en 7k en deze zijn
weer evenredig met de door de te meten stroom opgewekte flux. De
schaal heeft dus een kwadratisch karakter.
Instrumenten van dit type kunnen ook als wattmeter worden uitgevoerd. In hun eenvoudigste vorm zijn deze opgebouwd zoals in fig. 18
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schematisch is weergegeven. Een magneet Mi zonder kortsluitwikkeling
wordt bekrachtigd door de stroom en veroorzaakt in de schijf de stroom
7S. De twee magneten Mv met de kortsluitwikkelingen K worden be
krachtigd door een stroom, die in fase is met de spanning. Daar de wikkelzin van beide bekrachtigingen tegengesteld is, zijn ook de stromen
ƒ{< in de kortsluitwikkelingen tegengesteld. De rechterstroom 7k wordt
aangetrokken door 7S, de linker even sterk afgestoten, zodat op de schijf
een koppel wordt uitgeoefend. Bij een goede constructie en dimensionnering van de onderdelen zijn de magnetische fluxen &i en <PV in fase
met de stroom, resp. de spanning en hebben &v en 7k dezelfde fasehoek
als 0\ en 7S. De fasehoek tussen 7S en 7k is dus gelijk aan cp, de fase
hoek tussen de stroom 7 en de spanning V, en daar het gemiddeld
koppel evenredig is met 7S 7^ cos (p en 7S en 7j< evenredig zijn met resp.
7 en V, wijst het instrument dus het vermogen 7 V cos 7? aan.
Vervangt men de veer, die het tegenkoppel geeft, door een reminrichting, die een remkoppel geeft, dat evenredig is met de rotatiesnelheid van de schijf, dan zal de schijf gaan draaien met een snel
heid, die evenredig is met het vermogen. Het aantal omwentelingen,
dat de schijf in een bepaalde tijd maakt en dat met een telwerk kan
worden bepaald, is dus evenredig met de in die tijd verbruikte energie
en het instrument is in deze vorm dus een kWh-meter.
Een remmend koppel, dat evenredig is met de snelheid, wordt op
eenvoudige wijze verkregen door de schijf te laten draaien tussen de
polen van een permanente magneet (M in fig. 19).
De draaiveld- en inductie-instrumenten zijn wegens hun groot ver
bruik en temperatuurfout, die geen grotere nauwkeurigheid dan
1 a 2 % toelaat, voor het meten van stroom, spanning en vermogen
vrijwel verdrongen door instrumenten, die volgens andere principes
zijn gebouwd. De kWh-meters van dit type spelen echter een belang
rijke rol bij het meten van electrische energie.
6. Electrostatische instrumenten
a. Principe
Electrostatische instrumenten berusten op de krachtwerking tussen
geladen geleiders. In zijn eenvoudigste vorm kan men zich een derge
lijk instrument opgebouwd denken uit een
vlakke condensator, waarvan één plaat vast is
en de andere bewegelijk (fig. 20). Beide pla
ten trekken elkaar aan en geven bij een
spanning V tussen de platen een koppel
D= CV'1
(5)
De constante C wordt bepaald door de wijze,
waarop de capaciteit van de platen van de
afstand afhangt. In het algemeen heeft de
Radiotechniek VII — 2

Fig. 20. Principe van een
electrostatisch instrument.
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schaal een kwadratisch karakter, doch door de platen bijzondere
vormen te geven kan men de aard van de schaal sterk beïnvloeden.
Daar bij omkeren van de spanning zowel de ladingen als de veld
sterkte van teken omkeren, veranderen de krachten niet van richting
en zijn de instrumenten zowel bruikbaar voor gelijk- als voor wissel
spanningen. Uit de formule volgt, dat ze het gemiddeld kwadraat van
de spanning, dus de effectieve waarde aanwijzen.
b. Diverse uitvoeringsvormen
Daar de electrostatische krachten vrij klein zijn, kunnen voor span
ningen beneden ca 1000 V de instrumenten niet worden uitgevoerd
met puntlagers. Bij meetbereiken tussen ioo en 1000 V kunnen ze nog
met voldoende robuustheid worden gemaakt om als tafelinstrument
te kunnen dienen. Ze bestaan meestal uit één of meer aan een band
opgehangen vleugels (zie fig. 21 en 22), die tussen platen B getrokken
worden, als tussen A en B de te meten spanning wordt aangelegd.
Gevoeliger uitvoeringsvormen volgens dit principe, met spiegelaflezing, zijn in het laboratorium bekend als kwadrantelectrometers.

Fig. 21. Electrostatische voltmeter voor 150 V (H.u.B.).
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Fig. 22. Principe van een
electrostatisch instrument met
draaiende vleugel.

Fig. 23.
Snaarelectrometer.
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Fig. 24. Electrostatisch instru
ment met bewegende plaat.
De plaat B draait om het
punt C. De beweging wordt
door de stang S op de wijzer
overgebracht.

Zeer handelbare instrumenten met een behoorlijke gevoeligheid zijn
de snaarelectrometers. Deze bestaan uit een tussen twee platen A (zie
fig. 23) gespannen gemetalliseerde kwartssnaar S. Wordt de te meten
spanning aangelegd, zoals in fig. 23 is aangegeven, dan krijgt de snaar
een uitwijking, die met een microscoop of door projectie op een schaal
wordt afgelezen. Een meetbereik van enige volts kan hiermee worden
verkregen. Legt men tussen de platen A een constante hoge hulpspanning aan en de te meten spanning tussen een van de platen en
de snaar, dan kan het meetbereik worden verlaagd tot enige mV,
omdat het geladen draadje zich nu in een veel sterker electrisch veld
bevindt, waardoor een grotere gevoeligheid verkregen is.
• Boven 1000 V kunnen instrumenten van het type van fig. 22 uit
gevoerd worden met puntlagers en wijzer. Ook een constructie vol
gens fig. 24 wordt toegepast. Een plaat B kan om een vast punt C
draaien tussen twee vaste platen A. De draaibeweging wordt over
gebracht op een wijzer. De te meten spanning wordt aangelegd tussen
een van de vaste platen en de beweeglijke, die met de andere vaste is
verbonden.
Het eigenverbruik van electrostatische instrumenten is vrij gering.
Bij gelijkspanning wordt het bepaald door de kwaliteit van de isolatie,
bij wisselspanning door de capacitieve stroom. De frequentiegrens
ligt bij ca io7 Hz.
Een vergroting van het meetbereik is mogelijk door middel van
spanningsdelers, die voor wisselspanning ook uit condensatoren kunnen
worden opgebouwd. Bij wisselspanning komen verder spanningstransformatoren in aanmerking.
c. Meetnauwkeurigheid en storende effecten
Door het kleine koppel vinden storingen grotendeels hun oorzaak in
de mechanische constructie; een grotere nauwkeurigheid dan 1,5 %
is dan ook moeilijk te bereiken. De aanwijzing is onafhankelijk van
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de frequentie, dus ook van de vorm van de wisselstroomkromme.
Vanwege het kleine koppel moet voorzichtigheid betracht worden met
uitwendige electrische velden.
De temperatuur doet alleen haar invloed gelden door een verande
ring van de veerkracht der onderdelen, die het tegenkoppel veroorzaken.
7. Hittedraadinstrumenten
a. Principe
Hittedraadinstrumenten berusten op de lengteverandering, die een
draad ondergaat ten gevolge van de temperatuurverhoging, afkomstig
van de er door gaande te meten stroom. De verlenging van de draad is
evenredig met de temperatuur en deze is ongeveer evenredig met de
ontwikkelde warmte, I- R. De draadverlenging en daarmee de uitslag
is dus ongeveer evenredig met het kwadraat van de stroom, zodat de
schaal een kwadratisch karakter krijgt. Daar de verwarming van de
draad evenredig is met het gemiddelde kwadraat van de stroom,
wordt bij wisselstroom de effectieve waarde gemeten. Het instrument
kan met gelijkstroom worden geijkt.
b. Diverse uitvoeringsvormen
Het principe van de meest gangbare uitvoeringsvorm is weergegeven
in fig. 25. De te meten stroom wordt gestuurd door een tussen twee
vaste punten uitgespannen draad H, meestal gemaakt van platina, zilver
of platina iridium, met een, afhankelijk van het meetbereik, tussen
25 en 250 p gelegen draaddikte. Bij een draadverlenging van 0,2 mm
ondergaat A een verplaatsing van ca 2 mm en het punt B op de hulpdraad een van 6 mm. De beweging wordt via een rolletje op de wijzer
overgebracht, waarbij de draden worden strak gehouden met een veer C.
De temperatuurverhoging van de draad ligt meestal tussen 100 en 300 °C.
Hiervoor is bij de kleinste draaddikte een stroom van ca 100 mA nodig.
Bij grote stromen wordt ten gevolge van de thermische traagheid de
aanwijzing kruipend, zodat men met een enkele draad geen grotere
bereiken dan ca 5 A kan toepassen. Door
de draad onder te verdelen en de ver
lenging van een der deeldraden te meten
kan men verder komen.
Het laagste spanningsmeetbereik be
draagt ongeveer 3 V. Door voorschakelweerstanden kan dit worden opgevoerd
tot ca 500 V.
Het eigenverbruik van de stroom
meters bedraagt 0,5—1 W, dat van de
spanningsmeters ca 1 W per 15 V en is
dus veel kleiner dan dat van electrodynamometers en weekijzerinstrumenten.
Fig. 25. Principe van een
Het meetbereik van stroommeters kan
hittedraadinstrument.
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worden verhoogd met behulp van shunts, maar bij frequenties boven
iooo Hz moet men ervoor zorgen, dat deze dezelfde fasehoek hebben
als de meter. Bij hoge frequenties (io6 Hz) stuurt men de stroom
door een aantal op de omtrek van een cilinder gelegen gelijke rechte
bandjes en meet de verlenging van één ervan.
c. Meetnauwkeurigheid en storende effecten
Ten gevolge van de subtiele mechanische constructie kan geen groter
nauwkeurigheid dan i % worden bereikt.
Bij hoge frequenties kan een fout optreden, afkomstig van de schijn
bare weerstandsverhoging van de draad ten gevolge van het skineffect.
Bij spanningsmeters kan de fasehoek van de voorschakelweerstanden
de meting beïnvloeden.
Een temperatuurfout treedt op door de langzame opwarming van het
hele systeem ten gevolge van de ontwikkelde warmte. Verder veroor
zaken schommelingen in de omgevingstemperatuur lengteveranderingen
van de draad. Deze kunnen worden gecompenseerd door de draad te
monteren op een plaat met dezelfde uitzettingscoëfficiënt als de draad.
Men kan de fout ook klein maken door de draadtemperatuur hoog te
kiezen, maar dit vermindert weer de overbelastbaarheid.
8. Thermokoppelinstrumenten
a. Principe
De te meten stroom wordt gestuurd door een gloeidraad, waarvan de
temperatuurverhoging met behulp van een thermokoppel, verbonden
met een gelijkstroominstrument (draaispoelmeter) wordt gemeten (zie
fig. 26).
Het thermokoppel bestaat uit twee draden van verschillend mate
riaal, bv. ijzer en constantaan (Fe en Co in fig. 26), waarvan twee
einden bij A met elkaar en met de gloeidraad zijn verbonden. De
andere einden B en C zijn met het instrument verbonden. Hebben alle
verbindingslassen tussen verschillende materialen,
1 t 1
zoals B en C, de temperatuur £0, behalve de las A,
Fe y^\ Co
die de temperatuur t heeft, dan heerst in het cir
cuit een spanning, die een maat is voor het tempe
3/
>C
to
ratuurverschil t — £0. Bij de gebruikelijke uitvoe
ringen is de temperatuurverhoging t — £0 van de
Cu
Cu
warme las ongeveer evenredig met de ontwikkelde
warmte 72 R en de spanning van het thermoelement evenredig met t —10, zodat de schaal
kwadratisch wordt.
mV
Daar de ontwikkelde warmte evenredig is met
Fig. 26.
het gemiddelde kwadraat van de stroom, wordt bij Principe
van een
wisselstroom de effectieve waarde gemeten. Het
thermokoppelinstrument kan met gelijkstroom worden geijkt.
instrument.
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b. Diverse uitvoeringsvormen
De eenvoudigste constructie is die van het thermokruis, waarbij twee
draden van verschillend materiaal in elkaar zijn gehaakt (zie fig. 27)
en contact met elkaar maken. De stukken a en b vormen samen de
stroomdraad, c en d het thermokoppel. Bij nauwkeurige metingen geeft
o.a. de onbetrouwbaarheid van dit contact aanleiding tot moeilijkheden,
zodat men de gloeidraad uit één materiaal maakt en het thermo-element
erop drukt of soldeert. Men heeft dan tevens meer vrijheid in de keuze
der materialen. Geeft dit directe contact tussen de wisselstroomkring
en de gelijkstroomkring nog aanleiding tot storingen, dan isQleert men,
zij het ten koste van het warmtecontact en dus de gevoeligheid, de
gloeidraad van het thermo-element door middel van een glaspareltje
of een kitverbinding (zie fig. 28 en 29).
De temperatuurverhoging van de gloeidraad ligt meestal tussen
100 en 300 °C; de thermospanning is dan 5 a 10 mV.
Voor het bereiken van de grootste gevoeligheid moeten de draaddikten zeer klein worden genomen (kleiner dan 10 /*) en moet de
afkoeling door de omringende lucht worden uitgeschakeld door insmelting in vacuum. Deze vacuumthermo-elementen worden uitgevoerd
voor stroombereiken tussen 1 en 100 mA met een eigenverbruik van
1 tot 10 mW. Voor stroomsterkten boven 100 mA is het niet nodig het
thermokoppel in vacuum in te smelten (fig. 30). Men past dan dikwijls
een constructie volgens fig. 31 toe. Op het verhittingselement A, dat
bestaat uit een tussen twee koperen staven, die voor de stroomtoevoer
dienen, bevestigd bandje, is in het midden het thermo-element B ge
soldeerd. De twee einden van het thermokoppel zijn gelast op twee naast
elkaar gelegen koperen bandjes C, die in warmtecontact zijn met de
koperstaven, doch electrisch ervan geïsoleerd zijn. Deze constructie
dient ter compensatie van het opwarmeffect. Bij grote stroomsterkten
loopt de temperatuur van de warme las, ten gevolge van de opwarming
der koperstaven door de in het bandje ontwikkelde warmte, langzaam op,
waardoor de meter een kruipende instelling krijgt. De bandjes C worden
nu zo gedimensionneerd, dat ze door temperatuurstijging van de staven
op dezelfde wijze warmer worden als de verhittingsband, zodat het
1

1

I
1

Fig. 27. Thermokruis.

Fig. 28. Geïsoleerd
thermokoppel. P. parel
van isolatiemateriaal.

Fig. 29. Geïsoleerd
tweevoudig thermo
koppel.

Fig. 30. Thermokoppels (Philips). Boven: 1—5 A; links met afgenomen kap;
onder: links: 10—50 A; rechts: 100—500 mA.
_____ » _C

mica

temperatuurverschil tussen warme en
koude lassen constant blijft. Ook ver
anderingen in de omgevingstemperatuur
en temperatuurverschillen tussen de
Fig. 31. Thermokoppel met
temperatuurcompensatie.
staven worden op deze wijze snel ge
compenseerd.
Luchtthermokoppels worden gebouwd voor stroomsterkten tot ca
100 A bij een verbruik van 0,1 tot 10 W.
Het laagste met thermokoppels bereikbare spanningsmeetbereik is
ca 1 V. Door voorschakelen van weerstand kan dit worden verhoogd.
Een belangrijk voordeel van de thermokoppels is hun kleine fasehoek,
waardoor ze tot hoge frequenties (io8 Hz) voor metingen bruikbaar
zijn. Een bezwaar is de kleine overbelastbaarheid, bepaald door het
doorsmelten van de gloeidraad.
c. Meetnauwkeurigheid en storende effecten
De meetnauwkeurigheid wordt bepaald door de kwaliteit van het draaispoelinstrument en door de frequentie. Zonder speciale voorzorgen kan
voor frequenties kleiner dan io6 Hz een nauwkeurigheid van 1 %
worden bereikt. Bij hogere frequenties kan men last krijgen van het

24 a.1.8-g
skineffect van de gloeidraad en van de capaciteiten
en de zelf- en wederzijdse inducties van de ver
Fe,
Co
schillende onderdelen, waardoor speciale schake
lingen nodig worden.
Bij gelijkstroommetingen, die nodig zijn voor
Fig. 32.
de
ijking, kan het voorkomen, dat bij niet elecNiet-puntvormig
trisch gescheiden gloeidraad en thermo-element de
contact tussen
uitslag afhangt van de stroomrichting. Dit omkeerthermokoppel en
stroomdraad.
effect heeft twee oorzaken. In de eerste plaats
neemt het thermo-element door de niet zuiver
puntvormige aanraking een zekere spanning van de gloeidraad af (zie
fig. 32). Verder hangt de temperatuur van de warme las, doordat de
te meten stroom er gedeeltelijk doorheen gaat, ten gevolge van het
Peltier-effect, van de stroomrichting af. Onder dit laatste verstaat men
de temperatuurverhoging of -verlaging, afhankelijk van de stroom
richting, die optreedt op de verbindingsplaats van twee verschillende
metalen als daar een stroom doorheen gaat.
Temperatuurveranderingen van de omgeving geven ten gevolge van
de verschillende thermische traagheid der onderdelen aanleiding tot
langzame variaties in de uitslag en daardoor tot meetfouten.
j

9. Instrumenten met gelijkrichters
a. Principe
De te meten wisselstroom of -spanning wordt meer of minder gelijk
gericht en verder gemeten met een draaispoelinstrument. In principe
kan men gebruik maken van alle toestellen, die op de positieve fase
anders reageren dan op de negatieve, doch hoofdzakelijk komen de
sperlaaggelijkrichters, zoals koperoxyduul- en seleencellen en verder
radiobuizen, in het bijzonder diodes en triodes, in aanmerking.
b. Sperlaaggelijkrichters
Deze gelijkrichters berusten op het feit, dat aan de grenslaag tussen
sommige halfgeleiders en een metaal de
stroom in de ene richting veel beter wordt
doorgelaten dan in de andere. Voor de half
geleiders komen seleen en koperoxyduul
in aanmerking.
Het verband tussen stroom en spanning
heeft een karakter als weergegeven in fig. 33.
Ten gevolge van de eigenaardige vorm van
deze kromme hangt de aard van de gelijkFig. 33.
richting in sterke mate af van de amplitude
Stroom-spanningskarakteristiek van een van de spanning.
We onderscheiden de volgende gevallen.
sperlaaggelijkrichter.
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ie. Kwadratische gelijkrichting. Voor kleine span
1
ningen kunnen we de karakteristiek in het gebruikte
gebied als een parabool opvatten; de gemiddelde
doorgelaten stroom is evenredig met het kwadraat
van de spanning. De schaal is dus kwadratisch en
de meter wijst effectieve waarden aan.
Fig* .34*
Is de kromme van dien aard, dat de stroom
Geïdealiseerde
karakteristiek.
voor negatieve V nul is en voor positieve V even
redig met V2, dan is de aanwijzing evenredig
met de effectieve waarde van de positieve fase van de spanning.
2e. Lineaire gelijkrichting. Bij grote spanningen kan men de karak
teristiek benaderen door een rechte, beginnend in de oorsprong (fig. 34).
De doorgelaten stroom is dan evenredig met de gemiddelde spanning
van de positieve fase. De schaal is dus lineair en geeft de gemiddelde
waarde van de positieve gedeelten van de spanning aan.
je. Exponentiële gelijkrichting. Bij middelmatige spanningen heeft de
kromme dikwijls een vrijwel exponentieel karakter en men spreekt dan
van exponentiële gelijkrichting. De eigenschappen liggen tussen die
van de kwadratische en de lineaire in.
In verband met de grote afhankelijkheid van de temperatuur van
de kwadratische gelijkrichting neemt men de amplitude meestal vrij
groot. Bij seleen- en koperoxyduulcellen mag de topwaarde van de
spanning echter niet groter dan ca 20 V resp. 5 V zijn, omdat anders
doorslag van de sperlaag in de sperrichting optreedt.
De eenvoudigste schakeling is weergegeven in fig. 35a. In fig. 35b is
door het aanbrengen van een capaciteit C en een zelfinductie L de
meter vrij gemaakt van wisselstroom. Een gelijkrichting van beide
fasen wordt verkregen met de schakelingen volgens fig. 35c en d. Het
meetbereik is voor spanningsmeters van de orde van 1 V bij een ver
bruik van ongeveer 1 mW. Met behulp van transformatoren kan men
het bereik verkleinen en vergroten.
C

L
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Fig. 35. a. Gelijkrichting van één fase; b. schakeling, waarbij door de meter
geen wisselstroom vloeit; c. gelijkrichting van beide fasen met behulp van een
transformator; d. idem met behulp van vier gelijkrichtcellen in de schakeling
van Graetz; in de ene richting vloeit de stroom volgens de getrokken pijlen;
in de andere richting volgens de door streeplijnen aangegeven pijlen; de stroom
vloeit door de meter steeds in dezelfde richting.

___

Stroommeters hebben
een meetbereik van de
grootte-orde i mA bij
een verbruik van i mW.
Bij het aanbrengen van
shunts verandert dan de
schaal, omdat de weer
stand van de cel van de
stroom afhangt, zodat
men óf voldoende weer
stand voor de cel moet
schakelen, óf het bereik
met een aftaktransformator moet regelen.
De meters kunnen tot
ca 20 kHz worden ge
maakt met een nauwkeu
righeid van i a 2 %. De
grens wordt gesteld door
de eigencapaciteit (orde
iooo pF) en de gevoelig
heid voor temperatuurvariaties van de gelijkrichtcel (fig. 36).
Vergeleken met andere
wisselstroommeters on
derscheiden zij zich door
hun grote gevoeligheid,
klein verbruik en grote
overbelastbaarheid.
Fig. 36. Universeel instrument met 11 meetbereiken van 3 mA—6 A en van 6 V—600 V
voor gelijk- en wisselstroom.

c. Diodevoltmeters
Wegens de kleine capa
citeit (orde 1 pF) kan
men bij hoge frequenties met voordeel gebruik maken van de gelijkrichtende werking van diodes. Ook hierbij kan men kwadratische,
exponentiële en lineaire detectie onderscheiden met de onder 9.b
behandelde eigenschappen. De diodes vinden verder toepassing in de
zg. topvoltmeters volgens het principeschema van fig. 37. Door de
hoogfrequente wisselspanning wordt de condensator C, waarvan de
capaciteit groot is t.o.v. die van de diode D, door de diode zolang
opgeladen tot de condensatorgelijkspanning gelijk is aan de topwaarde
van de wisselspanning (zie Deel 2, hfdst. VI.A.i). De weerstand R
is zo groot gekozen, dat de condensatorspanning gedurende een periode
maar zeer weinig daalt. De anodegelijkspanning van de diode, die
negatief is, is dus gelijk aan de topwaarde van de wisselspanning en
wordt met het gelijkstroominstrument gemeten.

______
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Veranderingen in de contactpotentiaal
<>
van de diode kunnen met een hulpspanning
volgens fig. 38 worden gecompenseerd.
o
Het laagste meetbereik bedraagt ongeveer
1 V. Het kan worden vergroot door ver
groting van de weerstand R of door aan
ode ingang gebruik te maken van een weer
Fig- 37Diode-topvoltmeter.
stand- of capacitieve verzwakker.
Het vrij gevoelige gelijkstroominstrument kan men door een robuuster instru- 0____ II
ment vervangen als men de spanning op de
weerstand R eerst door een gelijkstroomversterker versterkt (fig. 39 en 40).
Door het aansluiten van de voltmeter
aan de te meten wisselspanning komt over o-------deze spanning een dempingsweerstand te
staan, die in de schakeling van fig. 37
Fig. 38.
gelijk is aan 1/3 R en als men de weerstand
Diode-topvoltmeter met
en de meter parallel aan de condensator compensatie van de contact
potentiaal.
zet, gelijk aan x/2 R (zie Deel 2, hfdst.
VI.A.i.g). Verder wordt de spanning
belast met een capaciteit, die, afgezien van de capaciteit van de be
drading, gelijk is aan die van de diode. De bereikbare nauwkeurig
heid is ongeveer 1 %.
d. Triodevoltmeters
De eenvoudigste schakeling is weergegeven in fig. 41. Ten gevolge van
de kromming van de karakteristiek is de anodestroom voor de ene
spanningsrichting anders dan voor de andere, zodat bij wisselspanning
op het rooster de gemiddelde anodestroom stijgt (anodedetectie, zie
Deel 2, hfdst. VI. A.3). De aard van de gelijkrichting hangt van de voorspanning van het rooster en de amplitude van de wisselspanning af.
In het geval, weergegeven in fig. 42a, treedt kwadratische gelijk
richting op van de hele spanning; in fig. 42b alleen van de positieve
fase, terwijl in fig. 42c de top van de spanningkromme de uitslag
bepaalt.
De gevoeligheid kan men vergroten door de ruststroom van de meter
volgens fig. 43 met een hulpstroom te compenseren. Men kan dan een
gevoelig instrument gebruiken. De grens wordt bepaald door de
stabiliteit van de compensatie, die wordt beïnvloed door anodestroomveranderingen, afkomstig van variaties van de voedingsspanningen en
de karakteristieken. Door toepassing van speciale schakelingen kan
men deze storende invloeden weer gedeeltelijk compenseren.
Bij een geschikte uitvoering zijn triodevoltmeters bruikbaar tot zeer
hoge frequenties. De grens wordt bepaald door resonantieverschijnselen
in de leidingen en de looptijd der electronen in de buizen en ligt
bij io8 & io9 Hz. Ze kunnen worden geijkt bij een lage frequentie.

Fig. 39. Diodevoltmeter met 5 meetbereiken van 3—300 V voor gelijk- en
wisselspanning. De diode is in een afzonderlijke cilinder ondergebracht, die
met een kabel, die slechts gelijkspanning behoeft over te brengen, met de
versterker is verbonden. De voeding van de versterker geschiedt uit het wisselstroomnet (de in fig. 40 aangegeven batterij is vervangen door een voedingsapparaat).
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Zonder speciale schakelingen ligt het laagste meetbereik bij een grootte-orde van 1 V. Bij hogere spanningen kiest men een buis, die bij de
zelfde anodespanning een grotere afknijpspanning, dus een kleinere
versterkingsfactor heeft. Een uitbreiding naar boven is verder mogelijk
met spanningsdelers, naar beneden door het inschakelen van een
versterker (fig. 44).
De terugwerking op de schakeling, waaraan gemeten wordt, wordt
bepaald door de ingangsimpedantie van de buis met bedrading. Deze
bestaat uit een weerstand van de orde 1
en een capaciteit van
ca 10 pF. De instrumenten worden meestal geijkt met een sinus
vormige spanning. Wat men meet bij een spanning van willekeurige
vorm, die dus bestaat uit een aantal harmonischen, hangt af van de
instelling van de meter. Bij een instelling volgens fig. 42a meet men de
!
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Fig. 40. Principeschema van de diodevoltmeter volgens fig. 39.
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Fig. 43. Triodevoltmeter met compensatie
van de ruststroom.

Fig. 41. Principeschema van
een triodevoltmeter.
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Fig. 42. Verschillende instellingen van een triodevoltmeter.
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Fig. 44. Electronische voltmeter voor wisselspanningen van 20—io6 Hz met
10 meetbereiken van 10 mV—300 V (Philips).
effectieve waarde, die onafhankelijk is van de fase van de harmonischen.
In het geval van fig. 42b meet men de effectieve waarde van de posi
tieve fase van de spanning, die afhangt van de fase van de harmo
nischen en die bij omkering van de spanning anders kan zijn, als de
spanningskromme niet symmetrisch is ten opzichte van de nullijn.
10. Diverse instrumenten en hulpapparaten
a. Quotiëntmeters

.

Bij een aantal electrische metingen wordt de te meten grootheid be
paald door de verhouding van twee stromen of spanningen. Zo kan bv.
een weerstandsmeting teruggebracht worden tot het meten van de ver
houding tussen een vaste stroom, die evenredig is met de op de
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weerstand aangebrachte spanning, en de stroom door deze weerstand.
Het is dan dikwijls gewenst, dat men de verhouding direct kan meten,
zonder de stroom apart te meten. Dit kan geschieden met zg. quotiëntmeters. Deze kunnen volgens verschillende principes worden ge
construeerd. Bij één van de uitvoeringsvormen kunnen twee onwrik
baar onder een bepaalde hoek ten opzichte van elkaar bevestigde
spoelen A en B (zie fig. 45) vrij draaien in het magneetveld, gevormd
door een magneet M met de kern K. Op het draaiende deel mag geen
mechanische richtkracht werken, zodat veren ontbreken en de stromen,
waarvan de verhouding moet worden bepaald, over zeer slappe bandjes
aan de spoelen moeten worden toegevoerd. Gaat er stroom door de
spoelen, dan zullen deze zolang draaien tot het resulterende veld van
de spoelen evenwijdig is met het hoofdveld. Daar de richting van het
resulterende veld wordt bepaald door het quotiënt van de beide
stromen, geeft een met de spoelen verbonden wijzer direct dit quotiënt
aan. Het instrument kan met bekende stromen worden geijkt. De
schaal kan men, afhankelijk van het doel, waarvoor de meter gebruikt
moet worden, sterk beïnvloeden door middel van de vorm van de kern
K en door het veranderen van de hoek tussen de beide spoelen.
Voor gelijkstroom kunnen deze instrumenten worden uitgevoerd met
permanente magneet. Voor wisselstroom gebruikt men instrumenten
van het electrodynamische type met of zonder ijzer, of inductieinstrumenten, uitgevoerd als quotiëntmeter.
ö. Registrerende meters
In vele gevallen is een effectieve controle alleen mogelijk, als men
beschikt over een registratie van het verloop van verschillende groot
heden als functie van de tijd. Deze grootheden kunnen zijn van electrische aard, als stroom, spanning, cos (p enz., of van physische of
chemische aard, zoals temperatuur, C02-gehalte van gassen, enz. In
de laatste gevallen worden deze grootheden veelal in een electrische
omgezet en als zodanig gemeten.
De eenvoudigste vorm van een registrerend instrument wordt ver
kregen door aan de wijzer W (zie fig. 46) van een aanwijzend instrument
w
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Fig- 45, .
Quotiëntmeter met gekruiste
spoelen.

V
Fig. 46.
Registratie met schrijfpen.
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een pen P te bevestigen, die schrijft op een papierstrook S, die zich
met constante snelheid beweegt.
Door de grote wrijving van de pen over het papier hebben deze instru
menten een zeer groot koppel nodig van de grootte-orde 1000 //Nm.
De pennen vragen vrij veel onderhoud en de te meten grootheid wordt
niet in rechthoekige coördinaten als functie van de tijd opgetekend.
Deze bezwaren kunnen worden ondervangen met behulp van de valbeugelconstructie van fig. 47. Hierbij kan de wijzer W vrij bewegen,
zodat slechts een gering meetkoppel nodig is. Met regelmatige tussen
pozen valt de beugel B naar beneden en drukt de wijzerpunt en het
registreerpapier op de ribben van het prisma P, dat bestaat uit in
stempelinkt gedrenkte band, zodat op het papier achtereenvolgens een
reeks van meetpunten wordt aangetekend.
Volgens dit principe kunnen op eenvoudige wijze enige grootheden
tegelijk worden geregistreerd. Is nl. de ene grootheid gemeten, dan
kan men overschakelen naar een tweede en als de wijzer tot rust is
gekomen de beugel weer laten vallen. Als men dan tevens het prisma P
draait, zodat een ribbe met een andere kleur boven komt, krijgt men
de tweede grootheid in een andere kleur genoteerd. Op deze wijze
kan men instrumenten maken, die een aantal grootheden, tot zes toe,
gelijktijdig in verschillende kleuren registreren.
De beweging van het registreerpapier, het omschakelen van de spoel,
het draaien van het prisma en de bediening van de valbeugel geschieden
door een ingebouwd mechanisme met motor of uurwerk. Daar de wijzer
na elke omschakeling voldoende tijd moet hebben om zich opnieuw in
te stellen kan de frequentie van de valbeugelbeweging niet groter zijn
dan de grootte-orde 3 per minuut, zodat alleen langzaam verlopende
verschijnselen op deze wijze kunnen worden geregistreerd. De papiersnelheid is van de orde enige cm per uur.
In die gevallen, waar een wijzerinstrument te ongevoelig of te traag
is, kan men zijn toevlucht nemen tot spiegelinstrumenten met fotoB
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Fig. 48. Registratie met be
hulp van een brug van
Wheatstone met servomotor.
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Fig. 47. Registratie met wijzer en valbeugel.

Fig. 49. Stroommeting met
shunt.
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grafische registratie, waarbij men de
A'
door de spiegel gereflecteerde licht
B
P
bundel puntvormig concentreert op een
met constante snelheid lopende film of
fotografische plaat.
Beschikt men slechts over een gering
mV
vermogen voor de beweging van de
meetspoel en wenst men toch een Fig. 50. Shunt met stroom- en
spanningsklemmen.
krachtig schrijforgaan, dan kan men
door tussenschakeling van relais een
belangrijke versterking bereiken. Wil men bv. een temperatuur regis
treren, die gemeten wordt met behulp van de weerstandswaarde van
een draadweerstand R, dan kan men deze opnemen in een brug van
Wheatstone (zie fig. 48). Is de brug niet in evenwicht, dan sluit de
wijzer van de galvanometer het contact C van een relais, dat een motor
inschakelt, die het sleepdraadcontact S verschuift tot de brug weer in
evenwicht is. Aan het contact S is een pen bevestigd, die de tempe
ratuur registreert. Door speciale constructies kan men het vermogen,
dat de galvanometer moet leveren, zeer gering maken.

M
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c. Shunts en voorschakelweerstanden
Het meetbereik van vele stroom- en spanningsmeters kan binnen wijde
grenzen worden gevarieerd door gebruik te maken van shunts en voor
schakelweerstanden. Bij de stroommeting met een shunt stuurt men de
te meten stroom I door een weerstand R en meet de spanning op deze
weerstand met behulp van een mV-meter (zie fig. 49).
Daar dit instrument voldoende robuust moet zijn, mag de spanning
op de shuntweerstand R niet te klein zijn. Aan de andere kant mag
de weerstand niet te groot zijn, omdat de ontwikkelde warmte dan
aanleiding geeft tot een hinderlijke temperatuurverhoging. Een redelijk
compromis ligt voor gelijkstroom bij een spanning van 50 a 100 mV
op de shunt. Daar de verhouding tussen de stromen in de shunt en het
instrument constant moet zijn, moet de weerstand van de shunt onaf
hankelijk zijn van de ontwikkelde warmte. Men kiest dus materialen
met een kleine temperatuurscoëfficiënt van de weerstand, zoals manganien of constantaan. Het laatste is minder geschikt, omdat de grote
thermokracht van constantaan tegen koper bij een temperatuurverschil
tussen A en B een storende stroom door de mV-meter ten gevolge heeft.
De shunts bestaan meestal uit twee zware aansluitstukken A en A'
(zie fig. 50) met klemmen of lippen voor het toevoeren van de stroom,
waartussen een of meer draden, banden of staven B zijn gesoldeerd,
die de eigenlijke weerstand vormen. De spanning moet van aparte
potentiaalklemmen P worden afgenomen, omdat bij het aansluiten van
de meter op de stroomklemmen de contactweerstand de stroomverdeling over shunt en meter beïnvloedt. Om dezelfde reden zal men
bij een aftakshunt bij voorkeur de schakeling van fig. 51a toepassen
en die van fig. 51b vermijden.
Radiotechniek VII — 3
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Fig. 51. Meervoudige shunt. a. weerstand in het
metercircuit onafhankelijk van de kwaliteit van de
schakelaar; b. stroommeting alleen betrouwbaar als de
schakelaar van goede kwaliteit is.

Fig. 52. Spanningsmeting met een voor
schakel weerstand.

Bij wisselstroom wordt de stroomverdeling over shunt en instrument
beïnvloed door de zelfinductie en de capaciteit van de shunt en het
instrument. Door geschikte constructies tracht men de reactanties zo
klein mogelijk te houden, doch bij vele wisselstroominstrumenten
strandt men boven 1000 Hz op moeilijkheden. Alleen bij hittedraaden thermokoppelinstrumenten kan men door de eenvoudige opbouw van
het meetsysteem bij hogere frequenties gebruik maken van shunts.
Voorschakelweerstanden worden gebruikt voor het uitbreiden van
het meetbereik van spanningsmeters, die stroom gebruiken. De te meten
spanning wordt over de voorschakelweerstand i?v (fig- 52) toegevoerd
aan het instrument met een weerstand Rlr waardoor het meetbereik
in de verhouding i?v + Ri wordt vergroot. Bij een gegeven spanning
Ri
wordt de grootte van Rw bepaald door de stroom, die het instrument
nodig heeft. Deze kieze men niet te klein in verband met de robuust
heid van het instrument en niet te groot vanwege de in Rv ontwikkelde
warmte en de belasting van de spanningsbron. De gebruikelijke waarden
liggen voor gelijkstroomdraaispoelinstrumenten tussen 2 en 20 mA,
overeenkomende met een weerstand van 50 tot 500 D. per volt. Bij de
hoge meetbereiken geeft de constructie van constante weerstanden
aanleiding tot moeilijkheden. Wil men de afmetingen binnen de perken
houden, dan moet men gebruik maken van zeer dunne metaaldraden,
die kwetsbaar en moeilijk te verwerken zijn. De grens ligt hier bij de
grootte-orde 1 Md. Grotere weerstanden tot orde 10 000 MO kunnen
worden gemaakt door op isolatoren metaal te verdampen of koollaagjes
in te branden. Ook kan men slecht geleidende organische vloeistoffen
gebruiken als xylol-alcoholmengsels en dergelijke, maar al deze weer
standen hebben een veel grotere temperatuurscoëfficiënt en zijn veel
minder constant met de tijd dan de metaaldraadweerstanden. Om een
groot meetbereik te krijgen zal men veelal een instrument nemen met
een groter stroomverbruik, waardoor de voorschakelweerstand kleiner
kan worden. Als materialen komen in aanmerking manganien en
constantaan. Daar de thermokracht van constantaan tegen koper door
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de hoge weerstanden hier practisch geen effect heeft en het goedkoper
is dan manganien, wordt meestal constantaan gebruikt.
Bij het meten van wisselspanning mag de verhouding van de span
ningen op de voorschakelweerstand en het instrument niet gestoord
worden door de capaciteit en de zelfinductie van de weerstand. Om
deze klein te houden moeten bij hoge frequenties (orde i kHz) speciale
wikkelmethoden worden toegepast.
d. Meettransformatoren
Meettransformatoren zijn kleine transformatoren, waarvan de primaire
wikkeling is opgenomen in het circuit, waarin gemeten moet worden,
terwijl op de secundaire klemmen een meetinstrument is aangesloten.
Door middel van de verhouding tussen de aantallen windingen kan het
instrument aangepast worden aan zeer uiteenlopende waarden van de te
meten grootheid. Stroomtransformatoren hebben secundair meer win
dingen dan primair omdat de te meten stroom groter is dan die door
het instrument. Bij spanningstransformatoren is het omgekeerd, omdat
de te meten spanning hoger is dan de klemspanning van het instrument.
Een belangrijk voordeel van de meettransformatoren in hoog
spanningsinstallaties bestaat in de afscheiding van het hoogspanningsgedeelte van de meetinstallatie. Verder zijn zij beter tegen kort
sluitingen in het net bestand dan de instrumenten en verhogen zij bij
grote stromen en spanningen de meetnauwkeurigheid. De stroom
transformatoren worden meestal ontworpen voor een secundaire stroom
van 5 A, omdat voor stromen van deze grootte-orde de bouw van
wisselstroomampèremeters het eenvoudigst is. De belangrijkste eisen
zijn een constante verhouding tussen primaire en secundaire stroom
en, o.a. voor het gebruik bij wattmeters, een faseverschuiving, die zo
weinig mogelijk van i8o° afwijkt. Aan deze eisen kan worden voldaan
door de magnetiseringsstroom, de ijzerverliezen en de spreiding zo
klein mogelijk te houden.
De transformatoren worden naar hun kwaliteit ingedeeld in de
klassen 0,2—0,5—1—3—10. Deze getallen geven in procenten de maxi
male fout van de transformatieverhouding aan. De maximale hoekfout
is hierbij voor de eerste drie klassen resp. 10, 20 en 40 minuten.
Precisietransformatoren hebben kernen van materiaal van bijzondere
samenstelling en bezitten geen stootvoeg. Daardoor zijn de electrische
eigenschappen zeer goed.
Deze precisie is vooral belangrijk bij
het meten van de electrische energie, die
door een bedrijf, dat veel stroom ver
bruikt, wordt ingekocht. Een fout van
1 °/00 betekent dan een even grote fout
in de inkoopprijs.
De secundaire stroom heeft, ook bij
_
F*o; 53sterke afwijking van de sinuskromme, met
Stroommeting met een
grote nauwkeurigheid dezelfde vorm als de
stroomtransformator.
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primaire; alleen als de primaire stroom een gelijkstroomcomponent
bevat, kunnen sterke afwijkingen optreden.
Bij het gebruik diene men erop te letten, dat de secundaire zijde
steeds belast is door het instrument of een kortsluiting, daar bij open
secundaire klemmen de magnetiseringsstroom gelijk is aan de volle
primaire stroom, waardoor de inductie in het ijzer en de secundaire
spanning sterk oplopen met mogelijke nadelige gevolgen voor isolatie
en omgeving.
Meettransformatoren worden gemaakt in vele uitvoeringsvormen, tot
stromen van 50 000 A en spanningen van 250 kV.
Het eigenverbruik is bij volle belasting van de orde 25 W.
Het meetbereik kan worden veranderd door onderverdelen van de
primaire wikkeling.
Bij toenemende stroomsterkte neemt men het aantal primaire win
dingen steeds kleiner. Via constructies, waarbij de primaire stroomdraad
een of meermalen door de opening in het ijzeren juk K wordt gehaald
• (fig. 53) komt men op uitvoeringsvormen, waarbij de primaire winding
gereduceerd is tot een rechte koperstaaf, omgeven door een kern K met
secundaire wikkeling S (fig. 54 en 55). De staaf C kan in het circuit
opgenomen worden, doch kan ook een bestaande stroomrail zijn. In het

Fig. 54. Stroomtransformator volgens fig. 55 (1000/5 A).
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laatste geval wordt de kern, die
een scharnierend been heeft,
om de rail C gelegd (fig. 56).

■

c

Spanningstransformatoren wor
s
den meestal ontworpen voor
een secundaire spanning van de
grootte-orde 100 V. De fouten
zijn van dezelfde orde als bij de
A
stroomtransformatoren, maar
het aantal variaties van de uit
Fig. 56. StroomFig- 55voeringsvorm is veel kleiner.
Staaftransformator met
transformator.
scharnierend been.
Daar de inductie in het ijzer
alleen door de primaire span
ning wordt bepaald, is het niet zoals bij stroomtransformatoren nodig,
dat de secundaire keten steeds gesloten is.
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IL DE ELECTRONENSTRAALOSCILLOGRAAF

A
INLEIDING
De electronenstraaloscillograaf behoort tot die meetinstrumenten,
welke in de laatste tientallen jaren een steeds belangrijker plaats in
nemen, zowel bij het wetenschappelijk onderzoek als ook bij de bedrijfscontrole. De reden hiervan is, dat met behulp van de electronenstraalbuis op gemakkelijke wijze zowel electrische grootheden als tijden
of tijdsverschillen kunnen worden gemeten en de momentele waarde
van een spanning als functie van de tijd zichtbaar kan worden gemaakt.
Op het scherm van de electronenstraalbuis (zie Deel 2, hfdst. IV.M.10
en Deel 6a) kan het beeldpunt nl. onder de gelijktijdige inwerking van
twee spanningen worden verplaatst, en wel in het algemeen zodanig,
dat één spanning een verticale uitslag en de andere spanning een
horizontale uitslag geeft. Op deze wijze is het dus mogelijk, een elec
trische grootheid als functie van een andere af te beelden. Door nu
bv. een van deze beide spanningen zodanig te kiezen, dat deze een
bekende functie van de tijd is, wordt het mogelijk, de andere span
ning als functie van de tijd af te beelden. In het bijzonder is deze
laatste mogelijkheid in wetenschappelijk zowel als technisch opzicht
van de grootste betekenis. Een voorbeeld moge dit duidelijk maken.
In fig. 1 zijn twee wisselstromen aangegeven van gelijke frequentie,
welke eveneens dezelfde effectieve waarde hebben. Van de rechthoek
vormige stroom is nl. de effectieve waarde gelijk aan de topwaarde;
van de sinusvormige stroom is de effectieve waarde gelijk aan 1/2 V2 X
de topwaarde. Een wisselstroommeter, welke effectieve waarden aanwijst, zoals bv. een thermokoppelmeter of hittedraadinstrument, zal
ten gevolge van beide stromen dezelfde uitslag vertonen, terwijl toch
het gedrag van deze stromen in electrische ketens zeer verschillend
kan zijn. M.a.w. overal, waar het van belang is de momentele waarde
van een stroom of een spanning te kennen, kan met voordeel gebruik
worden gemaakt van een oscillograaf.

—t

Fig. 1. Twee wisselstromen van gelijke frequentie en gelijke effectieve waarde,
maar die op verschillende wijzen van de tijd afhangen.
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Voordelen van de electronenstraaloscillograaf boven andere
typen oscillografen
Voordat de electronenstraalbuis voor deze doeleinden werd toe
gepast, waren reeds twee andere typen oscillografen in gebruik, nl. de
zg. penschrijver en de lusoscillograaf. Daar deze beide laatste typen
ook nu nog worden gebruikt, geven wij hiervan eerst een korte be
schrijving en vergelijking met de electronenstraaloscillograaf (zie ook
hfdst. I.2.b en io.b).
De penschrijver bestaat uit een klein en licht geconstrueerd draaispoelmetersysteem, voorzien van een wijzer, welke op een strook voort
rollend papier een lijn kan schrijven, inkrassen of inbranden.
Ook de lusoscillograaf berust op hetzelfde principe, waarbij echter
het bewegende systeem nog veel lichter en kleiner is uitgevoerd en de
wijzer is vervangen door een spiegeltje, zodat het traagheidsmoment
zeer klein is. Een lichtbron werpt nu een lichtbundel op het spiegeltje,
welke wordt teruggekaatst naar een lichtgevoelige film, waarop zo
doende de beweging van het spiegeltje fotografisch wordt vastgelegd.
De hoogste frequentie, welke door de penschrijver nog kan worden
gevolgd, bedraagt ca ioo Hz; bij de lusoscillograaf bedraagt deze
frequentie ca 5000 Hz.
Ten opzichte van deze beide oscillograaftypen heeft het gebruik van
de electronenstraalbuis de volgende voordelen.
1. Er zijn geen bewegende delen, noch kwetsbare ophangingen, zo
dat het instrument dus robuuster is.
2. De electronenstraalbuis is practisch onbeperkt overbelastbaar.
3. De afbuigsystemen hebben een hoge ingangsweerstand.
4. De traagheid is zeer gering, zodat de buis tot zeer hoge fre
quenties kan worden gebruikt.
5. Op het scherm kunnen ineens complete oscillogrammen worden
verkregen zonder gebruik van rollende papierstroken of films.
6. Met de lusoscillograaf en penschrijver kan alleen een lineaire tijd
schaal of tijdbasis worden verkregen, doordat nl. het papier of de film
met een constante snelheid beweegt. Bij de electronenstraalbuis daar
entegen kan de spanning voor de tijdbasis in principe ieder gewenst
verloop bezitten.
7. Verandering van de tijdbasissnelheid is zeer eenvoudig mogelijk,
terwijl de snelheid continu kan worden geregeld.
8. De electronenstraalbuis is practisch ongevoelig voor trillingen en
schokken en kan zodoende worden gebruikt in ruimten, waar sterke
acoustische of mechanische trillingen aanwezig zijn, of de buis aan
grote versnellingen of vertragingen is blootgesteld, zoals in vlieg
tuigen.
Over enkele van bovengenoemde punten valt nog het volgende op
.te merken.
.
Sub 3. De afbuigplaten van de electronenstraalbuis kunnen bij goede
buisconstructie worden afgesloten met ca 10 Mü. De ingangsweerstand
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is dus inderdaad zeer hoog,
maar wel is steed enige para
sitaire capaciteit aanwezig,
welke hieraan parallel staat
en maakt, dat bij toenemen
de frequentie de ingangsimpedantie lager wordt.
Sub 4. Over de traagheid
Fig. 2. De baan van het electron voor het
valt
nog op te merken, dat
geval, dat de tijd, gedurende welke het
electron zich tussen de afbuigplaten bevindt, bij zeer hoge frequenties van
klein is ten opzichte van de duur van één het te meten signaal de
periode van de sturende spanning (A) en looptijd van de electronen
voor het geval, dat deze tijden van dezelfde
een rol gaat spelen, zodat
orde van grootte zijn (B).
hierdoor toch een begrenzing
optreedt. Zolang nl. de tijd,
amplitude
gedurende welke de elec
x l____ A
tronen zich tussen de afbuigplaten bevinden, verwaar
loosbaar klein is t.o.v. de
tijdsduur, waarbinnen de
spanningen op deze platen
Fig. 3. De uitslag x op het scherm als functie veranderen, zal de span
van de frequentie, bij constante amplitude ningsverandering een evenvan de spanning op de afbuigplaten.
redige verplaatsing van het
beeldpunt ten gevolge heb
ben. Is dit echter niet meer het geval, dan zal, wanneer wij een be
paald electron beschouwen, dit electron eerst bv. omhoog worden
gebogen en dan weer omlaag, daar het zich nog altijd tussen de afbuig
platen bevindt (fig. 2). In het getekende geval zal het zelfs niet boven,
bij A, maar beneden, bij B, het scherm S raken. Bij een constante
anodespanning, d.w.z. een bepaalde snelheid van de electronen, zal de
buis zodoende een amplitudekarakteristiek krijgen volgens fig. 3. Het
punt A van deze karakteristiek ligt voor een gemiddelde waarde van
de anodespanning bij ca 300 a 1000 MHz.

B
DE ELECTRONENSTRAALBUIS
1. Verschillende typen electronenstraalbuizen
Daar de electronenstraaloscillograaf gebaseerd is op de electronenstraalbuis zullen wij eerst de verschillende huistypen, hun eigen
schappen en voor- en nadelen bespreken, alvorens over te gaagn tot de
behandeling van het instrument zelf (zie ook Deel 2, hfdst. IV.M.10
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nu-

en Deel 6a). De huistypen kunnen
^ÏÏL—
worden onderscheiden in twee
[
R;
R
L
'V/)e
groepen: buizen met electrische af
Cp
buiging en buizen met magnetische
afbuiging.
In de electronenstraaloscillo- Fig. 4. Vervangingsschema van het
graaf worden practisch zonder uit detectiesysteem bij magnetische af
buiging.
zondering buizen met electrische
afbuiging gebruikt. De buis met
magnetische afbuiging heeft nl. het nadeel, dat hij slechts in een be
paald frequentiegebied bruikbaar is. De zelfinductie L en de eigencapaciteit Cp van de spoelsystemen voor de afbuiging (fig. 4) hebben
nl. ten gevolge, dat de stroom erdoor een functie zal zijn van de
frequentie, waardoor ook de afbuiging afhankelijk wordt van de fre
quentie en een van de grote voordelen van de electronenstraalbuis
verloren gaat. Voordelen van magnetische afbuiging zijn, dat bij be
trekkelijk korte buislengte een groot schermoppervlak kan worden
bestreken, voordat hinderlijke vervorming optreedt, terwijl bovendien
de spoelen van buiten af bereikbaar zijn en dus kunnen worden ingesteld en gecorrigeerd. Voor een oscillograaf wegen deze voordelen
echter niet op tegen de nadelen.
De buizen met electrische afbuiging kunnen wederom in twee groepen
worden gesplitst, nl. enkelstraalbuizen en meerstraalbuizen. De enkelstraalbuizen zijn voorzien van een zg. kanon voor bundeling van de
electronenstraal met daarbij behorende afbuigsystemen; de meerstraal
buizen bevatten meerdere van zulke complete systemen en zijn daar
door geschikt om een aantal verschijnselen tegelijkertijd op één scherm
zichtbaar te maken. De meerstraalbuizen worden slechts zelden toegepast en dan nog hoofdzakelijk buizen, voorzien van slechts twee
systemen (fig. 5). Voor speciale toepassingen zijn echter buizen ver
vaardigd met 10 systemen in één ballon. Als grote nadelen van de
meerstraalbuizen moeten worden genoemd: de gecompliceerdheid en
het verschil in eigenschappen van de systemen onderling, waardoor
grote meetfouten kunnen ontstaan. Bovendien kunnen de systemen
9,
’ 92

a2

I

92

a2

n

3 2 O"

k o

o,
9i

5.

verticaal

horizontaal

Fig. 5. Een electronenstraalbuis met twee detectiesystemen voor de verticale
afbuiging en één systeem voor de horizontale afbuiging.
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Fig. 6. Een electronenstraalbuis, ingericht voor radiale deflectie, waartoe een
speciaal afbuigsysteem met conische electroden P en Q is aangebracht.

elkaar bij hoge frequenties zeer gemakkelijk beïnvloeden en zijn de
buizen zeer duur.
Dientengevolge is de enkelstraalbuis het tot nu toe algemeen ge
bruikte huistype en wel in de uitvoering met twee onderling loodrecht
staande afbuigsystemen. Voor speciale toepassingen zijn ook nog
typen verkrijgbaar, ingericht voor radiale afbuiging (fig. 6). Op het
weergeven van meerdere verschijnselen tegelijkertijd zal later nog
worden teruggekomen (onder H).
2. Eigenschappen van de enkelstraalbuis met electrische deflectie
Het is van belang nog enkele van de eigenschappen van deze buizen
nader te beschouwen in verband met de constructie van de oscillograaf.
Wij vergelijken daartoe de buis met de in Deel 2, hfdst. IV be
handelde gewone electronenbuis. Tegenover de emitterende kathode k
(fig. 7a) bevindt zich het stuurrooster glf dat in het algemeen op een
negatieve spanning t.o.v. k wordt gebracht. Het aantal doorgelaten
electronen kan hiermede worden geregeld en daarmede de lichthoeveelheid op het scherm S. Het rooster gx neemt practisch geen stroom op.
De op gx volgende electrode g2 vervult de functie van schermrooster,
waarbij g2 meestal met de anode a2 wordt doorverbonden. Daarna volgt
de focuseeranode ax; deze heeft een positieve spanning t.o.v. de kathode
en dient voor de juiste bundeling van de electronenstraal en daarmede
voor scherpstelling van het beeld. In tegenstelling tot g2 en a2 neemt
practisch geen stroom op. Daarna volgt de anode a2, met een hogere posi
tieve spanning t.o.v. de kathode dan a1# waarvan de opgenomen stroom
afhangt van de negatieve spanning op gx. Is deze spanning nul, dan
kan de door g2 en a2 gezamenlijk opgenomen stroom enkele mA bedragen.
Daarna volgen de platen D^D/ en D2D2' voor de horizontale en
verticale afbuiging, welke uiteraard in het geheel geen stroom mogen
opnemen.
Bij buizen met zg. naverstelling volgt daarna de naversnellingselectrode a3, meestal bestaande uit een geleidende laag aan de binnen-
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Fig. 7. a. De ligging van de electroden in een electronenstraalbuis;
b. Een electronenstraalbuis met meervoudige naversnelling ter vergroting
van de maximale schrijfsnelheid.
zijde van het kegelvormige buisgedeelte. Als laatste electrode volgt
tenslotte het scherm S, dat in vele gevallen uit een slecht geleidend
materiaal bestaat. Om te beletten, dat dit scherm door de er op vallende
electronen negatief zou worden geladen, hetgeen een vermindering van
de snelheid der electronen ten gevolge zou hebben, wordt voor het
schermmateriaal een secundair-emitterende stof genomen. Ieder aan
komend electron van de bundel maakt dan gemiddeld wederom min
stens één electron vrij. Deze secundaire electronen vloeien dan terug
naar de naversnellingsanode a3, of, indien deze niet aanwezig is, via
de geleidende laag naar a2. De naversnellingselectrode neemt zodoende
een stroom op, gelijk aan de straalstroom, welke ongeveer 5 a 10 maal
zo klein is als de stroom naar g2 en a2.
3. Invloed van de anodes en de naversnellingsspanning op de
kwaliteit van het beeld en de gevoeligheid
Bij eenzelfde buisconstructie is de kwaliteit, dus de scherpte en de
helderheid van het beeld, groter en de vervorming in het algemeen
kleiner, naarmate de anodespanning Va hoger is. (Met Va is bedoeld
de spanning van de electrode a2 van fig. 7a.) Uit de uitdrukking voor
de gevoeligheid G van de buis, nl.
IL
G=
27a d'

44 a.II.B.3-4
[zie Deel 2, hfdst. IV.M.10, form. (71)] volgt, dat de gevoeligheid
dan kleiner wordt.
Een belangrijk middel om de kwaliteit en de helderheid van het
beeld aanzienlijk te vergroten zonder de gevoeligheid evenredig te doen
afnemen, is gelegen in het toepassen van naversnelling (zie fig. 7b).
De electronen worden hier nogmaals versneld, nadat zij de afbuigsystemen hebben doorlopen, doordat zij de electroden a3, a4 en a5
passeren, waarvan de spanningen opvolgend hoger zijn. De uitwijking
wordt door de eerste naversnellingselectrode a3 nog wel verkleind,
echter niet veel, terwijl de volgende electroden maar zeer weinig invloed
meer hebben op de uitwijking. Toch komen de electronen op het
scherm aan met een snelheid equivalent met bv. 16 000 V (de snel
heid der electronen is evenredig met het doorlopen spanningsverschil),
waardoor een zeer grote helderheid kan worden bereikt en het beeld
kan worden geprojecteerd. Op deze wijze zijn buizen geconstrueerd
voor spanningen tot 50 000 V en maximale schrijfsnelheden van
50 000 km/sec (zie onder 4).
Daar het gebruik van naversnelling aanleiding kan geven tot ver
vorming, doordat de electronen dicht bij de naversnellingselectrode
meer worden versneld dan in het midden, is het in het algemeen
ongewenst de verhouding der spanningen van twee opeenvolgende
electroden hoger op te voeren dan ca 2 X.
4. De schrijfsnelheid
Onder de maximale schrijfsnelheid wordt gewoonlijk verstaan die
snelheid bij een éénmalige beweging van het beeldpunt over. het
scherm, waarbij nog juist op een fotografische plaat een voldoende
zwarting wordt verkregen om het beeld te kunnen waarnemen. Van
zelfsprekend moeten hierbij bepaalde waarden worden vastgelegd voor
de vergroting of verkleining, de lensopening en de gevoeligheid van
het fotografisch materiaal. Bij gebruik van een gewone camera en
normaal fotografisch materiaal komt de op deze wijze gedefinieerde
schrijfsnelheid ongeveer overeen met de snelheid, die nog juist met
het oog kan worden waargenomen, aannemende, dat de waarnemer
zich in een geheel verduisterde omgeving bevindt.
De schrijfsnelheid is bv. belangrijk, wanneer wij zg. éénmalige ver
schijnselen willen vastleggen, zoals in- en uitschakelverschijnselen in
electrische ketens, waarbij het beeld op het scherm wordt gefotografeerd.
De in een bepaald geval benodigde schrijfsnelheid kan globaal worden
berekend. Veronderstellen wij, dat het interessante deel van een ver
schijnsel verloopt in 1 /*sec en wij wensen het zichtbaar te maken op
een scherm met een diameter van 10 cm. Het ingeschreven vierkant
kan dan voor het beeld worden gebruikt en is dus 7 cm hoog en 7 cm
breed. De horizontale snelheid bedraagt aldus 7 cm per ,«sec of
70 km/sec. Nemen wij aan, dat een verschijnsel nog details bevat, bv.
snelle sprongen, waar de snelheid nog ca 10 X zo groot is als deze

a.II.B.4-5 45
horizontale snelheid, dan hebben wij dus een buis nodig, welke een
schrijfsnelheid toelaat van tenminste 700 km/sec. Met normale electronenstraalbuizen, werkend met 1000 V anodespanning, wordt een
maximale schrijfsnelheid verkregen van ca 1 km/sec bij gebruik van
normale camera en filmsnelheid. Nu is de maximale schrijfsnelheid
van de electronenstraalbuis evenredig met V*IZ waarin l^a de span
D '
ning van de het laatst gepasseerde anode, 7a de straalstroom en D de
diameter van het beeldpunt voorstelt. Hieruit zien wij, dat voor een
grote schrijfsnelheid een hoge anodespanning, een grote straalstroom
en een kleine beeldpuntdiameter nodig zijn. In het genoemde geval
zullen wij dus in het algemeen gebruik maken van naversnelling.
5. Sturing van de deflectieplaten en de daarbij
optredende vervorming
in fig. 8 is de anode a2 en het er op volgende stel deflectieplaten
getekend. De electronen verlaten de ruimte binnen a2 met een snel
heid, die afhangt van de op a2 staande spanning. Worden hierna de
electronen nog versneld of vertraagd door de afbuigplaten, dan zal
hierdoor de uitslag op het scherm en de wijze van bundeling ver
anderen, daar dan tussen a2 en de afbuigplaten een zg. electronische
lens ontstaat. Bij het toevoeren van de afbuigspanningen aan de buis
moet dit in het oog worden gehouden, ter verkrijging van een goede
beeldkwaliteit.
Wij zullen nu verschillende gevallen nader beschouwen.
a. Nemen wij aan, dat alleen een spanning wordt gebracht op plaat 1,
terwijl plaat 2 direct met a2 is verbonden, dan gebeurt het volgende.
Wordt plaat 1 positief ten opzichte van plaat 2, dan zal de electronenbundel naar boven worden afgebogen en tegelijkertijd worden versneld,
daar de gemiddelde spanning van de afbuigplaten t.o.v. a2 toeneemt.
De verkregen uitslag op het scherm wordt dan minder groot dan
zonder deze versnelling het geval zou zijn geweest. Bovendien wordt
het beeldpunt onscherp. Wordt plaat 1 negatief t.o.v. plaat 2, dan
wordt de electronenbundel naar beneden afgebogen en treedt ver
traging op en eveneens onscherpte. De amplitude op het scherm
wordt dan groter. Wanneer op plaat 1 een wisselspanning staat, krijgen
wij een beeld te zien volgens fig. 9. De amplitude a naar boven zal
kleiner zijn dan de amplitude b naar beneden, zodat een vervormd
en in de toppen onscherp
beeld van de wisselspan
a2
ning ontstaat.
b. Op een andere wijze
krijgen wij dezelfde ver
vorming te zien, wanneer
Fig. 8. De invloed van symmetrische en asym
de electronenstraal achter metrische sturing van de afbuigplaten op de
eenvolgens twee onderling
vervormingen van het beeld.
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Fig. 9. Vervorming
door asymmetrische
sturing van het afbuigsysteem, dat direct op
de anode volgt. a<b.

Fig. 10. Vooraanzicht van
het systeem voor de hori
zontale deflectie (platen
3 en 4) en het systeem
voor de verticale deflectie
(platen 1 en 2).

Fig. ii. Vervorming door
asymmetrische sturing
van het tweede afbuigsysteem, aannemende, dat
plaat 3 ervan verbonden is
met de anode.

loodrechte afbuigsystemen doorloopt. Nemen wij aan, dat het eerste sy
steem geen vervorming geeft en dat van het tweede systeem, dat bv. de
horizontale uitslag-geeft, plaat 3 met a2 is verbonden (fig. 10), dan zal,
wanneer plaat 4 positief is, de straal naar rechts afwijken en worden
versneld, waardoor zowel de uitslag d in horizontale richting als de uit
slag a in verticale richting wordt verkleind, terwijl, wanneer plaat 4 nega
tief is, de straal naar links afbuigt en de uitslag in beide richtingen (c en
b) wordt vergroot. De omhullende van de aldus beschreven figuur wordt
een trapezium en wij spreken dan van trapeziumvervorming (fig. 11).
c. Wanneer beide platen van een afbuigsysteem een hogere of lagere
spanning hebben dan de anode ontstaan deze amplitudevervormingen
niet, maar de onscherpte blijft.
Daar de onder a en b genoemde fouten in grootte afhangen van de
verhouding tussen de amplituden van de sturende spanning en de
anodespanning, zullen deze vervormingen en onscherpten kleiner zijn
naarmate de afbuigspanningen bij een bepaalde anodespanning kleiner
zijn, d.w.z. naarmate de buis gevoeliger is. Vooral vergroting van de
afstand tussen de afbuigplaten en het scherm geeft gunstige resultaten.
6. Vermijding van vervorming en onscherpte
Wanneer wij de beide platen 1 en 2 in fig. 8 zodanig hadden aan
gesloten op de te meten spanning, dat plaat 1 positief wordt t.o.v. a2
en plaat 2 met eenzelfde bedrag negatief t.o.v. a2, verkrijgen wij een
geheel andere toestand. Zolang de electronenbundel niet vlak langs
een van de beide afbuigplaten loopt, bevindt deze zich in een gebied,
waarin bijna geen spanningsverschil met a2 heerst. Er treedt dus geen
merkbare versnelling of vertraging, noch onscherpte op. Deze wijze
van toevoeren van de afbuigspanningen wordt symmetrisch genoemd,
in tegenstelling tot de onder a genoemde, welke asymmetrisch heet.

.
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Symmetrische sturing is dus de enige juiste methode. Daar de te meten
spanning gewoonlijk asymmetrisch is, d.w.z. aan één zijde geaard, is
dus altijd een voorafgaande balansversterker nodig om deze spanning
om te vormen in een symmetrische. Dit geldt voor beide afbuigsystemen. In de practijk wordt dikwijls gebruik gemaakt van buizen,
welke verticaal symmetrisch worden gestuurd en horizontaal asym
metrisch. Door middel van twee correctiestaafjes, verbonden met de
niet aan a2 liggende afbuigplaat van het horizontale systeem, kan de
trapeziumvorming en de onscherpte practisch geheel worden opgeheven.
7. Electrische en magnetische afscherming
Er zijn nog twee oorzaken, die kunnen maken, dat het verkregen beeld
op het scherm van de electronenstraalbuis niet overeen komt met de
aangelegde spanning. Deze oorzaken zijn gelegen in de aanwezigheid
van magnetische of electrische stoorvelden.
a. Magnetische stoorvelden
Magnetische stoorvelden kunnen afkomstig zijn van het aardmagnetische veld en van de lekvelden van zich in de nabijheid van de buis
bevindende transformatoren.
Het aardmagnetische veld is een veld van constante sterkte en oefent
op de electronenbundel een kracht uit (de Lorentz-kracht), die lood
recht staat op het veld en op de richting van de bundel. Bij een elec
tronenstraalbuis zonder enige afscherming kan deze afbuiging enige
cm bedragen, hetgeen ontoelaatbaar is. Voor het lekveld van trans
formatoren geldt hetzelfde, waarbij echter een beeldlijn ontstaat ten
gevolge van het feit, dat wij hier te maken hebben met een wisselveld.
Beide vormen van magnetische storing kunnen afdoende worden
onderdrukt door het aanbrengen van een afschermkoker a om de buis
(fig. 12). Gewoonlijk is deze vervaardigd van een materiaal, dat bij
geringe veldsterkte een hoge permeabiliteit bezit. Voor het zg. mumetaal bedraagt deze beginpermeabiliteit ca 70 000, terwijl deze bij
gegloeid gietijzer hoogstens 350 bedraagt. Met een koker van gegloeid
mumetaal, 1 mm dik, kan de afschermfactor ca 1000 X zijn, waarmede
een onder alle omstandigheden zeer goede afscherming wordt verkregen.
b. Electrische stoorvelden
Ten opzichte van de buis kunnen de electrische stoorvelden uitwen
dig en inwendig zijn.
ai

1--------

Fig. 12. Electronenstraalbuis, omgeven door een kegelvormige afschermkoker a
van een materiaal met hoge permeabiliteit.
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De uitwendige stoorvelden kunnen worden afgeschermd door het
aanbrengen van een geleidende pijp om de buis. Doordat de meeste
materialen, dienend voor magnetische afscherming, goede geleiders
zijn, schermen zij tegelijkertijd ook de uitwendige electrische stoor
velden af.
De inwendige stoorvelden kunnen in het bijzonder in het h.f.gebied, boven ioo ooo Hz, zeer hinderlijk zijn. Zij worden veroorzaakt
door ongewenste capaciteiten tussen electroden van de buis.
Voor de enkelstraalbuis zijn dit de capaciteiten tussen de afbuigplaten van het verticale en die van het horizontale afbuigsysteem.
Wordt lichtintensiteitsmodulatie toegepast op stuurrooster of kathode,
dan komen hier nog bij de capaciteiten tussen deze electroden en de
afbuigsystemen. Bij de meerstraalbuizen hebben wij bovendien nog te
maken met de capaciteiten tussen de systemen onderling. Worden dus
meerstraalbuizen voor hoge frequenties gebruikt, dan moeten de com
plete systemen met hun aansluitingen geheel van elkaar worden af
geschermd, wat de constructie nog gecompliceerder maakt.
Wij beschouwen de platenparen voor de horizontale en de verticale
afbuiging van een gewone enkelstraalbuis. Fig. 13a geeft aan, welke
capaciteiten en weerstanden aanwezig zijn. Hierin stellen Cv C2, C:>
en C4 de storende capaciteiten tussen de afbuigplaten voor. C9 en C10
zijn de capaciteiten tussen de platen van ieder systeem. Wij nemen
bv. aan, dat op het horizontaal platenstel A-B spanningen elt resp. e2
staan, waarvan het verbindingspunt E is. Wanneer wij verder ver
onderstellen, dat eL en e2 onafhankelijk zijn van de belasting, uit
geoefend door R7 C7 resp. R8 C8, dan kunnen deze laatste dus worden
weggelaten.
De vraag is nu, hoe groot de stoorspanning e is, die op het andere
platenstel C-D ontstaat. De platen C en D worden afgesloten gedacht
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Fig. 13. a. Tussen de afbuigplaten A en B van één afbuigsysteem en C en D
van het andere systeem zijn de storende capaciteiten C„ C2, C3 en C., aanwezig;
b. Vereenvoudigd vervangingsschema met de storende capaciteiten Cu C2,
C3 en C4.
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Fig. 14. Een electronenstraalbuis met een schermdiameter van 70 mm (Philips
DG 7-5), voorzien van inwendige afscherming.
met de impedanties RC) CG en Rb C5, afkomstig bv. van de eindtrap
van een hierop aangesloten versterker. De ongunstigste toestand zal
optreden, wanneer de weerstanden R5 en Rq groot zijn ten opzichte
van de impedanties van C5 en Cf). Nemen wij verder aan, dat C9 klein
is t.o.v. de serieschakeling van C7 en Cs en dat Cl0 klein is ten op
zichte van de serieschakeling van C5 en C6, dan krijgen wij tenslotte
het vereenvoudigde schema van fig. 13b.
Wij kunnen nu afleiden, dat voor de overdrachtsfactor a=e/(e1+e2)
geschreven kan worden:
a=

(1 + d) (C2 C5—Ci Ce) + (.1—d) (C4C6—C3 Cs)—a(CiC3— C2 C4)
2 (Ci -f C4 + C5) (C2 -f C31- Ce)
ei — 62

— de spanningsonsymmetrie.
e\ + €2
Op soortgelijke wijze krijgen wij voor de overdrachtsfactor a', wan
neer de spanningen ev en e2 op de platen C en D worden aangesloten
en de spanning e op A en B onbekend is:
, (i+d)(CiC8—C4C7) + (1 —d) (C3 Ci—C2C8)—2 (C2 C4—CiC",)
a —
2 (C3 + C4 + Cs) (Cx + C3 + Ci)
waarin d

Radiotechniek VII — 4
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Deze overdrachtsfactoren a en a' moeten zo klein mogelijk worden.
Zij zijn nul, en wel onafhankelijk van de spanningsonsymmetrie d, als
Co C5 — C1 CG = o;
C3 C5 = o;
C4 C6

C1 C3 — Co C4 = o;
Cx C8
C4 C7 = o;

C3 C7 — C2 C8 = o;
C2 C4
C: C3 = o.

Stellen wij Cc = p C5 en C8 = q C7, dan worden de voorwaarden:
C\ C3 — C2C4;
Co
— p Ci,

Cs = q C,2*

C3 = p C4;
C4 = 9 C2;

Daar practisch met behulp van bijstelcondensatoren altijd p — q
i
kan worden gemaakt, vinden wij in dit geval Cl = C2 = C3 = C. I*
Wijken de capaciteiten van de buis hiervan af, dan kan toch door
middel van kleine correctiecapaciteiten aan deze voorwaarden worden
voldaan. Bij verwisseling van de buis is het dan echter steeds nodig
opnieuw in te stellen. Dit kan worden vermeden door Cv C2, C3 en C4
zeer klein te maken, m.a.w. door de afbuigsystemen geheel van elkaar
af te schermen. Fig. 14 geeft een voorbeeld van een dergelijke afge
schermde buis (Philips DG 7—5).

c
DE VOEDING VAN DE
ELECTRONENSTRAALBUIS
In beginsel kan de electronenstraalbuis op dezelfde wijze worden
gevoed als een gewone versterkerbuis, dus volgens fig. 15.
Het gelijkrichtercircuit moet in staat zijn de benodigde anodestroom te leveren, welke bij moderne buizen enkele mA bedraagt.
Hiervoor zijn speciale hoogspanningsgelijkrichtbuizen in de handel. De
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De voeding van een electronenstraalbuis met de kathode op aardpotentiaal.
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kleine buizen en 1000 a
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2500 V voor de grotere ty
soooofi
pen, terwijl voor speciale
doeleinden anodespanningen
tot 25 000 V worden ge
25P F
bruikt.
De inwendige weerstand
+ 500V
van het gelijkrichtercircuit
P
T
mag niet te hoog zijn; anders
lOmA
zal bij grote anodestroom,
50 OOO O
d.w.z. bij grote lichtsterkte,
de anodespanning zakken,
25 JlF
waarvan het gevolg weer is,
dat de buis gevoeliger wordt.
■OO
Dit verschijnsel kan bijzon
16. Serieschakeling van twee gelijkder hinderlijk worden, wan Fig.
richtercircuits om een hoge spanning en een
neer gx met een wisselspan relatief lage inwendige weerstand te ver
krijgen.
ning wordt gestuurd, want
dan zal de uitwijking even
redig met de anodespanningsvariatie groter en kleiner worden. Nu kan
een verandering van de uitwijking met 0,2 mm zichtbaar zijn. Wanneer
wij onderstellen, dat de beeldamplitude 7 cm is, dan mag deze ampli0,2
tude dus hoogstens — x 100 % = ca 0,3 % veranderen. De anode-
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spanning mag dus eveneens niet meer dan 0,3 % veranderen. Wordt
7a gevarieerd tussen o en 2 mA en is de anodespanning Vz = 1000 V,
dan is dus een variatie van 3 V toelaatbaar en mag de inwendige weerstand daarbij niet groter zijn dan 3 ü = 1500 D. Deze beschouwing
0,002

geldt bij zodanige lage frequenties, dat de impedantie van de afvlakcondensator nog groot is t.o.v. deze inwendige weerstand. Bij hoge
frequenties blijft dan alleen een gemiddelde variatie over. Wanneer
helderheidsmodulatie, ook wel straalmodulatie genoemd, wordt toe
gepast, is dus een lage inwendige weerstand van het voedingscircuit
gewenst. Ook andere anodespanningsvariaties, veroorzaakt bv. door de
rimpelspanning en eventueel door snelle netspanningsvariaties, moeten
klein gehouden worden.
De inwendige weerstand van hoogspanningsgelijkrichtbuizen is over
het algemeen aanmerkelijk groter dan 1500 £2, zodat wij uit dit oog
punt beter serieschakeling van enkele gelijkrichters voor lagere span
ning kunnen toepassen. Men kan dan ook electrolytische conden
satoren gebruiken, waardoor de rimpelspanning ook klein kan worden
gehouden. Fig. 16 geeft een dergelijke schakeling weer, waarbij de
inwendige weerstand ca 2000 O. bedraagt en de rimpelspanning ca 1 Veff.
Voor het opwekken van de benodigde naversnellingsspanning gelden
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richtbuizen kunnen worden ge
bruikt. De variaties van deze
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spanningen mogen ook groter
zijn, daar de invloed ervan op
de gevoeligheid van de buis
Rs
veel kleiner is.
De meest volmaakte oplos
sing
wordt gevonden door het
r3
toepassen van een schakeling,
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waarvan de uitgangsspanning
+ 700 V
automatisch constant wordt ge
T
houden, en zodoende practisch
o - o
onafhankelijk is van belastingsp
-o
veranderingen of schommelin
Fig. 17. Een schakeling voor het afgeven gen van de netspanning. Een
van een constante gelijkspanning, binnen dergelijke schakeling is aange
bepaalde grenzen practisch onafhankelijk
van de netspanning en van de afgenomen geven in fig. 17. Buis Bx is
hierin een regelbuis, welke een
stroom.
zodanige spanningsval geeft,
dat, wanneer de gelijkspanningen van de voedingsapparaten I en II
variëren, toch de uitgangsspanning tussen de klemmen P en Q constant
blijft. Bl dient hier dus als regelbare weerstand, waarvan de regeling
plaats vindt door verandering van de stuurroosterspanning. Deze
spanningsverandering wordt geleverd door de versterkerbuis B2 met
de anodeweerstand
In de kathodeleiding van B2 bevindt zich een
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Fig. 18. De voeding van een electronenstraalbuis met de anode en de afbuigsystemen op aardpotentiaal.
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neonstabilisatorbuis B3, welke laatste twee functies heeft. Ten eerste
verkrijgt hierdoor de kathode van B2 de vereiste spanning zonder dat
hiervoor een grote kathodeweerstand nodig is.
Ten tweede geeft de buis B3 de constante zg. vergelijkingsspanning.
De spanning over deze stabilisatorbuis is practisch onafhankelijk van
de er door vloeiende stroom. De spanning tussen de punten P en S is
evenredig met de uitgangsspanning tussen de punten P en Q. De
spanning tussen rooster en kathode van de buis B2 is het verschil van
de spanning tussen P en S en de constante spanning over B3. Wanneer
nu bv. de uitgangsspanning toeneemt, zal het stuurrooster van B2
minder negatief worden t.o.v. zijn kathode, de anodestroom stijgen en
zodoende de anodespanning van deze buis dalen. Hierdoor zal bij de
buis Bl de stuurroosterspanning en ook de anodestroom dalen, en dien
tengevolge de spanning tussen anode en kathode toenemen, waardoor
de uitgangsspanning vermindert. Door nu de versterking van B2 zo
groot mogelijk te maken, kan de variatie van de uitgangsspanning zeer
klein worden gehouden. Daar de schakeling op dezelfde wijze werkt,
zowel voor variaties van de afgegeven spanning veroorzaakt door
variaties in de voedingsspanningen, als voor spanningsveranderingen,
veroorzaakt door veranderingen van de belastingsweerstand, bezit deze
schakeling dan ook een zeer lage inwendige weerstand.
Daar ter verkrijging van een grote versterking de buis B2 bij kleine
anodestroom wordt ingesteld, is nog de spanningsdeler R2 R3 aan
gebracht, die ervoor zorgt, dat het schermrooster van B2 de juiste
spanning krijgt, en B:} de juiste stroom.
Een andere veel voorkomende schakeling voor het voedingsgedeelte
is gegeven in fig. 18, waarbij een gewone hoogspanningsgelijkrichtbuis
is gebruikt. Hierbij ligt de anode op aardpotentiaal, hetgeen nodig is,
wanneer wij de afbuigplaten rechtstreeks, dus zonder tussenschakeling
van scheidingscondensatoren, willen kunnen gebruiken. Voor het
voedingsgedeelte bestaan weer dezelfde schakelmogelijkheden als in
het voorafgaande gedeelte genoemd. Een nadeel van deze schakeling is,
dat, wanneer straalmodulatie wordt toegepast, en daartoe tussen i en
aarde een spanningsbron wordt aangesloten, de volle variaties van de
voedingsspanning mede zichtbaar worden als helderheidsvariaties.

D
VERSTERKERS
Gewoonlijk beschikken wij niet over spanningeh met een zodanige
amplitude, dat juist een beeld van de gewenste afmeting op het scherm
wordt verkregen.
Zijn de spanningen te klein, dan is voorafgaande versterking nood
zakelijk. Zijn zij te groot, dan moet worden verzwakt.
Bovendien is nog een inrichting nodig om de electronenstraal in
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één richting volgens een bepaalde functie van de tijd af te buigen.
Deze hulpmiddelen, versterkers, verzwakkers en tijdbasisschakelingen, zullen nu nader worden besproken (zie ook Deel 2, hfdst. V).
1. Frequentiegebieden
Om de eigenschappen van de electronenstraalbuis ten volle tot hun
recht te doen komen, vooral wat betreft de traagheidsloze werking tot
zeer hoge frequenties, worden in de electronenstraaloscillograaf practisch uitsluitend zg. brede-bandversterkers gebruikt (zie Deel 2,
hfdst. V.C.6).
De bandbreedte van deze versterker moet worden aangepast aan het
doel, waarvoor het instrument is bestemd. Globaal kunnen de volgende
frequentiegebieden worden onderscheiden:
o—10 000 Hz voor toepassingen in de mechanische industrie, bv.
voor het meten van krachten, verplaatsingen, snelheden, versnellingen,
trillingen e.d.;
10—20 000 Hz voor toepassing op acoustisch gebied en in de een
voudige sterkstroomtechniek;
10—300 000 Hz voor dezelfde toepassing als hiervoor, maar met
uitbreiding tot het gebied der ultrasonore trillingen en dat der draaggolftelefonie;
10—2 000 000 Hz voor toepassing in eenvoudige h.f.-techniek;
o—10 000 000 Hz voor toepassing in de h.f.-techniek, zoals radio,
televisie en radar.
2. Dc amplitude en de fase als functie van de frequentie
De amplitudekarakteristiek van de versterker moet in het gehele
frequentiegebied, door het weer te geven verschijnsel bestreken, recht
zijn, dus geen verzwakking of extra versterking geven voor lage of
hoge frequenties.
Ook de fasekarakteristiek moet aan bepaalde eisen voldoen. De fasehoek als functie van de frequentie moet nl. een rechte lijn zijn, d.w.z.
de faseverschuiving moet evenredig zijn met de frequentie. Is dit
niet zo, dan worden bepaalde details van het verschijnsel, dat wij
bestuderen, gewoonlijk bepaalde harmonischen ervan, naar ver
houding te vroeg of te laat weergegeven. Het beeld, dat wij dan krijgen,
zal afwijken van het origineel. De eisen met betrekking tot de beide
karakteristieke grootheden, amplitude en fase, kunnen worden samengevat tot één eis, nl. dat de zg. „sprongkarakteristiek” van de ver
sterker aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Met de „sprongkarakteristiek" bedoelen we de karakteristiek, die de uitgangsspanning als
functie van de tijd, weergeeft, indien de ingangsspanning plotseling
verandert, bv. zoals in fig. 20a is getekend.
Wanneer wij een dergelijke rechthoekige spanning op de versterker
aansluiten, moeten wij ernaar streven, deze zo onvervormd mogelijk
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over te dragen, dus de verhouding z/a zo klein mogelijk te houden.
Bekijken wij nu eerst de vervorming, die op kan treden bij lage
frequenties.
Lineaire vervorming bij lage frequenties
De versterkertrappen zijn meestal gekoppeld via koppelelementen, be
staande uit een scheidingscondensator C, een anodeweerstand Rz en een
roosterweerstand Rg, zoals in fig. 19. Wordt op de ingang van de ver
sterker een gelijkspanning aangesloten, dan zal deze het eerste moment
normaal worden overgedragen. De condensatoren C zullen zich echter
geleidelijk over de rooster- en anodeweerstand ontladen, waardoor de
sprongspanning dus geleidelijk kleiner wordt. Bij iedere sprong verloopt
de spanningsverandering na het eerste moment zodoende volgens een
exponentiële functie V = Vn e~ll^c. Het originele verschijnsel van
fig. 20a zal er op het scherm van de oscillograaf uitzien als aangegeven
in fig. 20b. Hoe groot de fout zal worden, kan worden berekend en
wel blijkt, dat met grote benadering geschreven kan worden, wanneer
de procentuele fout p = 100 z/a niet te groot is (kleiner dan 10 %),
50 n
pm

fRC'

het aantal gelijke koppelementen in serie;
waarin: n
ƒ = de frequentie van de rechthoekige spanning;
C = de koppelcapaciteit;
R = de som van anodeweerstand
en roosterweerstand Rg.
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Fig. 19. Algemeen schema van een drietraps-brede-bandversterker.
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Fig. 20. a. De rechthoekige ingangsspanning met een lage frequentie voor een
versterker volgens fig. 19; b. De vervormde uitgangsspanning van de ver
sterker volgens fig. 19 bij een ingangssignaal volgens a.
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Fig. 21. Voorbeeld van een brede-bandversterkertrap met correctie voor lage
frequenties.

Is bv. n = 3,/ = 50, R = 1 M Q,
C = 1/2 /*F> dan vinden wij
p — 6 %. Dit is reeds een zeer
goed zichtbare fout. Omge
keerd kan, wanneer wij een be
paalde fout p toelaten, bij een
bepaalde frequentie en een ge
geven aantal koppelelementen,
de grootte van het product R C
worden berekend uit
50 n
RC>

fP

Voor kleine waarden van p ko
men wij reeds bij niet zeer lage
frequenties tot onpractisch grote waarden van het product R C, die óf
moeilijk te realiseren zijn, óf bij hoge frequenties tot te grote parasi
taire capaciteiten aanleiding geven. Door tegenkoppeling kan de fout p
ongeveer evenredig met de tegenkoppelingsgraad worden verminderd,
zodat in dit geval met evenredig kleinere waarden van het product
R C kan worden volstaan.
Een andere methode is aangegeven in fig. 21. De impedantie in de
anodeketen van de buis bestaat uit de anodeweerstand R1 in serie met
de parallelschakeling van R0 en C*, terwijl R2 en C2 het koppelelement
vormen met de volgende trap. Bij hoge frequenties is de impedantie
van Cx verwaarloosbaar klein, zodat de versterking wordt bepaald door
Rlt aannemende, dat R2 groot is ten opzichte van Rv Bij afnemende
frequentie neemt de impedantie in de anodeketen en dus de versterking
toe, terwijl ten gevolge van C2 de spanning over R2 afneemt. Door juiste
dimensionnering kunnen deze toe- en afname elkaar compenseren. De
correctie zal blijven werken tot een frequentie, waarbij R0 niet meer
zeer groot is ten opzichte van ~~q~ , daar dan de impedantie in de
anodeketen niet veel meer toeneemt bij verlagen van de frequentie.
Onderstellen we, dat R0 zeer groot is ten opzichte van —7^

co Lj

en dat

de anodewisselstroom /a onafhankelijk van de frequentie is. Dan is
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e2 is nu onafhankelijk van de frequentie als
i

JRi

Ci

Ri + Ri

i
■7^ +-7^

dus R{ Cl = R2 C2.

Cl
c2
Men stelt de regelbare weerstand R2 zo in, dat hieraan is voldaan. Dan
blijft e2\E constant tot de frequentie zo laag wordt, dat niet meer
i

R0>>- co Ci *
Als nevenvoordelen van de schakeling van fig. 21 kunnen worden
genoemd, dat het filter R0 Ct de eventueel op de voedingsspanning
aanwezige rimpelspanning sterk verzwakt en tevens de versterkertrappen
onderling ontkoppelt. Bovendien worden ook de wat snellere variaties
van de voedingsspanning verzwakt, zowel door de aanwezigheid van
Rt) Cj als door het feit, dat R2 C2 kleiner kan zijn dan zonder correctie
het geval zou zijn geweest.
3. Gelijkspanningsversterkers
Wanneer zeer lage frequenties moeten worden versterkt, wordt het
product R C van het koppelelement en eventuele correctie-elementen
zeer groot. Behalve dat dit op practische bezwaren stuit, wordt hier
door de insteltraagheid na een eventuele overbelasting van de versterker
zeer groot. In dit geval en ook wanneer het zichtbaar maken van de
gelijkspanningscomponent van een signaal van belang is, gebruikt men
zg. gelijkspanningsversterkers (fig. 22), die geschikt zijn om gelijk
spanningen en wisselspanningen met lage frequenties te versterken.
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Fig* 22. Gelijkspanningsbalansversterker.

58 a.II.D.3-4
De balansversterker, die toch al gewenst is om een symmetrische
spanning voor de deflectieplaten te verkrijgen, is hiervoor aangewezen,
daar het hierbij geen bezwaar is, dat in de tweede trap een kathodeweerstand van een grote waarde wordt gebruikt. De kathoden van de
eindbuizen moeten nl. ongeveer de potentiaal hebben van de anoden
van de voorversterkerbuis. Bij één eindbuis zou deze grote kathodeweerstand aanleiding geven tot sterke stroomtegenkoppeling en daar
door een groot verlies van versterking veroorzaken. Bij de balanseindtrap loopt door de kathodeweerstand geen wisselstroom, zodat er
ook geen tegenkoppeling plaats vindt. De grote moeilijkheid bij de
constructie van gelijkspanningsversterkers bestaat hierin, dat het werk
punt van de voorversterkerbuizen buitengewoon stabiel moet zijn en
blijven, daar iedere verandering hiervan door de volgende trap wordt
versterkt en deze daardoor kan worden ontregeld.
Door geschikte keuze van de voorversterkerbuizen en toepassing van
gestabiliseerde voedingsspanningen kan nog een voldoende stabiliteit
worden verkregen bij een gevoeligheid van ca 1 mV/cm, d.w.z. 1 mV
gelijkspanningsverandering aan de versterkeringang geeft 1 cm beeldpuntsverschuiving op het scherm van de electronenstraalbuis.
4. De omvorming van een asymmetrisch in een
symmetrisch signaal
De te meten spanningsbron is bijna altijd aan één zijde geaard, dus
asymmetrisch, terwijl de electronenstraalbuis symmetrisch moet worden
gestuurd. Daarom moet de asymmetrische spanning eerst in een sym
metrische spanning worden omgezet. In fig. 23a is een veel gebruikte
schakeling aangegeven (zie ook Deel 2, hfdst. V.B.8.d).
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Fig. 23. a. Versterkerschakeling met omvorming van een asymmetrisch ingangs
signaal in een symmetrische uitgangsspanning; b. Verbeterde schakeling voor
het omzetten van een asymmetrische in een symmetrische spanning.
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Het ingangssignaal wordt aangelegd tussen de punten i en 2. Een
deel van de uitgangsspanning van de door de te onderzoeken spanning
gestuurde buis B] wordt toegevoerd aan het rooster van de buis B2.
De verhouding (R{ + R2) : R2 moet ongeveer gelijk zijn aan de ver
sterking van buis B,. Door R2 in te stellen kan ervoor worden gezorgd,
dat de spanning over
gelijk is aan de spanning over R2, waarbij
de spanningen echter onderling 180° faseverschoven zijn.
Een nadeel van deze schakeling is de frequentie-afhankelijkheid van
de spanningsdeler, bestaande uit Rlf R2, C en Cp (Cp is de onver
mijdelijke capaciteit tussen de schakelelementen en de omgeving), en
het feit, dat de schakeling uit het oogpunt van voedingsspanningsvariaties niet symmetrisch is. Voor laagfrequent-brede-bandversterkers
kan daarom beter de schakeling worden toegepast van fig. 23b, welke
uit het oogpunt van voedingsspanningsvariaties wel symmetrisch is.
Tussen de stuurroosters (tussen de klemmen 1 en 2) is de signaal spanning V[ aangesloten, zodanig, dat het deel a Vi aan rooster 1 en
het deel (1 — a) V[ aan rooster 2 ligt. Voor de onsymmetrie d van het
ingangssignaal kunnen wij schrijven:
a Vi~ (l “ a) Vi = 2tt — I.
d=Vi
Wij berekenen nu de stromen I± en I2 uit de vergelijkingen:
/1 = S1 e1;
12 = S2 e2)
Ix — Io — 1 = 0)
a V[ — I Z— «1 = 0;
(1 — a) Vi + IZ — e2 = o.
Hieruit volgt:

'■ (z+i) - /2Z = a Vi)
1

S2

— /, z = (1 — a) Vi;

dus
£ 1 (S2Z + op y .
(Si + S2)Z+i
S2 («5*1 Z T 1
a)
(Si + S2)Z+i
Bij gelijke impedanties Za m de anodeketen zal de uitgangsspanning
Vu bepaald zijn door I =
-f /2, daar Vu = Ix Za + h Za = 7 Za*
2 S i Z T 1 ~r
Nu is

I=

Si— s2

(*S 1 -j- S2) Z + 1

S2v{.
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Daar S1
S2 ^ S is, zien wij, dat in dit geval I = S V\ wordt,
zodat de totale uitgangsspanning onafhankelijk is van de onsymmetrie
van het ingangssignaal. Definiëren wij nu als de onsymmetrie D van
de stromen Ix en I2:
D = 11 — h
I1 + I2'
dan vinden wij na substitutie van de gevonden waarden van Ix en I2,
dat
— «S*2 ~f~ (S1 -f- S2)
D=
2 S1S2Z + S2 -f (51 — S2) vIs weer S1 ^ S2 ^ S, dan wordt D tenslotte
D—

2 a. — 1

2SZ

d
1 ~ 2SZ+ 1*

Hieruit zien wij, dat de onsymmetrie van het ingangssignaal verkleind
wordt met een factor (2 S Z + 1). Door de kathode-impedantie Z
groot te nemen kan dus de onsymmetrie sterk worden verkleind.
Voorbeeld. Gaan wij uit van een volledig asymmetrisch signaal,
waarvoor dus a. = 1 is, dan wordt D =

1

2S Z + 1

. Voor S = 10 mA/V

en Z — 2000 D, vinden wij
D =--

1

2 x 20 + 1

0,025

2V2 %•

5. Lineaire vervorming bij hoge frequenties
Bij hoge frequenties zal de altijd aanwezige parasitaire capaciteit Cp
(fig. 24) tot gevolg hebben, dat de versterking vermindert en de fasehoek tussen in- en uitgangsspanning toeneemt. Wanneer wij aan een
versterkertrap volgens fig. 24 een rechthoekige spanning toevoeren,
dan verloopt bij lage frequenties de
anodespanning als functie van de tijd, zoals
weergegeven in fig. 25a. Bij toenemende
frequentie zal zichtbaar worden, dat ten
gevolge van het feit, dat Cp geladen resp.
ontladen moet worden, de spanningssprong
vertraagd wordt overgedragen, waardoor
Cp
de helling aan het begin afneemt en de
eindwaarde van de spanning pas na enige
tijd wordt bereikt (fig. 25b).
Bij nog hogere frequenties ontstaat op
deze wijze een beeld volgens fig. 25c.
Fig. 24. Versterkertrap met
een anodeweerstand Ra en Teneinde op het scherm van de oscillograaf
een parasitaire capaciteit Cp. een getrouw beeld van de toegevoerde

I

I

a.II.D.5-E 6i

a)

J

c)

b)

Fig. 25. De lineaire vervorming van een rechthoekige spanning bij hoge
frequenties, a. Onvervormde spanning bij lage frequenties; b. Vervormde
spanning bij hogere frequenties; c. Sterker vervormde spanning bij zeer hoge
frequenties.

spanning te verkrijgen is het dus nodig, dat de hoge frequenties even
veel worden versterkt als de lagere. De maatregelen, die men hiervoor
kan nemen bij de constructie van de versterker, zijn beschreven in
Deel 2, hfdst. V.
E
VERZWAKKERS
Voor lage frequenties kunnen wij als verzwakker de spanningsdeler
van fig. 26a gebruiken. Veronderstellen wij, dat deze verzwakker be
last is met een weerstand R en een capaciteit C, bv. de parasitaire
capaciteit van de bedrading, dan kunnen wij schrijven, aangezien voor
lage frequenties C geen invloed heeft, dat de verzwakking Eje = a
voor lage frequenties gelijk is aan
R?R
Rz + R
<7. = —
.. (1)
= I + i?i (r2+ r)
R2R
Rz + R
Bij toenemende frequentie zal de spanningsdeling afhankelijk van
de frequentie worden ten gevolge van de aanwezigheid van C. De
uitgangsspanning zal afnemen en gaan na-ijlen ten opzichte van de
ingangsspanning.
Voor hoge frequenties kan men de spanningsdeler van fig. 26b ge
bruiken. Wanneer wij aannemen, dat R zo groot is, dat deze weerstand
geen rol speelt, dan vinden wij voor de verzwakking
*1 +

a = 1 + (C2 + C)l Cx

(2)

Bij afnemende frequentie zal de invloed van R merkbaar worden en
de uitgangsspanning afnemen.
Wanneer wij beide verzwakkertypen combineren tot een zg. ge
mengde verzwakker, dan kan volkomen onafhankelijkheid van de
frequentie worden verkregen. Deze verzwakker, in principe weer
gegeven in fig. 26c, wordt in electronenstraaloscillografen zeer veel
toegepast in verband met de grote breedte van de frequentieband, die
moet worden doorgelaten. Door één van de condensatoren, bv. Clt
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regelbaar te maken, kan ervoor worden gezorgd, dat de spanningsdeling
over C1 en (C2 + C) gelijk is aan de spanningsdeling over
en de
parallelschakeling van R2 en R. Voor iedere verzwakkerstap is het het
beste een apart netwerk volgens fig. 26c in te schakelen, waarbij dus
de punten 1 en 2 tegelijk worden omgeschakeld, zoals in fig. 2Öd is
aangegeven voor een verzwakker met 4 stappen.
Is het gewenst, een continu-variabele verzwakker te gebruiken, dan
neemt men de schakeling, overeenkomende met die van fig. 26a, zoals
in fig. 26e is aangegeven. Het construeren nl. van een continue ver
zwakker van het gemengde type is practisch onmogelijk, daar dit de
nauwkeurige gelijkheid op ieder punt van de weerstands- en de capacitieve verzwakker zou eisen.
De uitgangsspanning e is bij de verzwakker volgens fig. 26e alleen
dan in voldoende mate onafhankelijk van de frequentie, zolang
R2 << 1 /co C. De onvermijdelijke capaciteit C is oorzaak, dat bij
hogere frequenties niet alleen de amplitude van de uitgangsspanning
kleiner wordt, doch dat bovendien een merkbaar faseverschil optreedt
tussen E en e, hetgeen in de regel niet toelaatbaar is.
In alle gevallen, waar men, in verband met de vereiste verzwakking
en met de capaciteit C, de weerstand R2 niet zo klein kan nemen, dat
ook voor de hoogste in aanmerking komende frequentie R2 << i/w C,
komt dus alleen een stappenverzwakker in aanmerking.
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Fig. 26. a. Verzwakker
voor lage frequenties;
b. Verzwakker voor hoge
frequenties; c. Verzwak
ker voor lage en hoge
frequenties
(gemengde
verzwakker); d. Gemeng
de verzwakker met 4
stappen; e. Continuvariabele verzwakker.
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1. Verzvx/akkers met constante ingangsimpedantie
De hierboven beschreven verzwakkertypen kunnen geheel of ge
deeltelijk onafhankelijk van de frequentie worden gemaakt door óf een
gemengde verzwakker toe te passen, óf door a, Rx of C zo te kiezen,
dat de fouten klein blijven. Daar wij in de keuze van cc en C niet vrij
zijn, zou alleen nog Rv vrij kunnen worden gekozen. Echter moet, om
overbelasting van de versterker te vermijden, de verzwakker in het
algemeen aan de versterker voorafgaan. Zodoende zal de spannings
bron, waaraan moet worden gemeten, door de verzwakker worden be
last. Om deze reden zullen wij dus Rx een zo hoog mogelijke waarde
geven en moet in het algemeen een gemengde verzwakker worden
gebruikt. Bovendien moet veelal de eis worden gesteld, dat de be
lasting van de te onderzoeken spanningsbron constant is, d.w.z. onaf
hankelijk van de stand van de verzwakker. De verzwakker moet dus
een constante ingangsimpedantie hebben, hetgeen eveneens het geval
moet zijn, wanneer enige verzwakkers op elkaar volgen. Deze laatste
situatie is weergegeven in fig. 27a. Bij de getekende stand van de
schakelaar S is de belastingsweerstand R (d.i. de ingangsweerstand
van de versterker) aangesloten op de verzwakker, gevormd door
en i?4. Nadat de schakelaar S 90° is gedraaid (gestippeld aangegeven),
staat de verzwakker, gevormd door Rx en R2t parallel aan R4 en R
parallel aan R2, zoals aangegeven in fig. 27b, zodat tweemaal wordt
verzwakt. Voor de verzwakker Rx R2 zullen wij dus de eis moeten stellen,
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Fig. 27. a. Omschakelbare ver
zwakker voor lage frequenties
met constante ingangsweerstand,
in twee stappen; b. Schakeling
van deze verzwakker bij de
grootste verzwakking; c. Ver
zwakker voor lage en hoge
frequenties met constante in
gangsimpedantie.
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dat de waarden van Rl en R2 zodanig zijn, dat de ingangsweerstand,
gemeten dus op de bovenzijde van Rlf wederom gelijk is aan R, dus
RzR
=R
(3)

#,+

Rz + R

Uit (1) en (3) volgt
1

a -R;

*2 =

Cf. — 1

R.

Hebben wij te maken met een gemengde verzwakker (fig. 27c), dan
moeten wij de weerstanden vervangen door impedanties Z, zodat wij
dus algemeen voor Z\ en Z2 vinden
Zi=—*Z
a

en

Z2

1 Z.
a—1

Voor de capaciteiten van de gemengde verzwakker vinden wij dus
Cj = —

<x —

C

en

C2 — (a — 1) C.

Voor iedere waarde van de gewenste verzwakking kunnen zodoende de
deelweerstanden en deelcapaciteiten, zoals weergegeven in fig. 27c,
worden berekend. Wat de capaciteiten betreft kan worden opgemerkt,
dat het onmogelijk is, de ingangscapaciteit en de uitgangscapaciteit
dezelfde waarde te geven ten gevolge van de steeds aanwezige parasi
taire capaciteit van de bedrading van de verzwakker. Wel kan er voor
worden gezorgd, dat de ingangscapaciteit op iedere verzwakkerstand
steeds dezelfde waarde heeft, waartoe dan per stap de trimmer Ck
moet worden aangebracht.
2. Impedantietransformatie
Uit het voorgaande is gebleken, dat de optredende amplitude- en fasefout o.a. afhangt van de totale weerstand R van de verzwakker. Kunnen
wij R klein genoeg maken, dan kan ook bij hoge frequenties zonder
capacitieve compensatie worden gewerkt. Hierbij moet echter de
ingangsimpedantie toch hoog blijven. Door gebruik te maken van een
Zg. kathodeversterker (een versterkerbuis in anodebasisschakeling) kan
aan deze beide eisen worden voldaan, waarbij dus als het ware impe
dantietransformatie plaats vindt (fig. 28) (zie Deel 2, hfdst. V.B.9).
De kathodeweerstand moet zodanige waarde hebben, dat S R^>> 1,
bv. Rk = 2000 Q en 5 = 10 mA/V. In dat geval is de versterking na
genoeg gelijk aan 1. De kathodeweerstand Rk kan als verzwakker met
lage weerstand worden uitgevoerd. Daar hierover in het algemeen een
grote gelijkspanning staat, zou met het veranderen van de verzwakking
ook steeds een spanningsstoot gepaard gaan. Door het aanbrengen van
de scheidingscondensator C kan worden verzwakt met i?k', waardoor
deze spanningsstoten worden vermeden. Ondanks het feit, dat de
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verzwakker hier een kleine weerstand
heeft, bezit de schakeling toch een
zeer hoge ingangsimpedantie. Men
kan nl. af leiden, dat, aannemende, dat
tussen rooster en kathode van de
buis een impedantie Zg staat, be
staande uit de parallelschakeling van
Cg en Rg, voor de ingangsimpedantie
Zo geschreven kan worden

Hf
Cg

RgË=!

r

\\~
Ri

Rk'

Zo = Zk + t1 + S Zk) Z%>

Het is dus, alsof de ingangsimpe
dantie Zg, welke aanwezig zou zijn
■o o
geweest, wanneer Zk = 0 was, is verFig.
28.
Transformatie
van
de
in
groot met een factor (1 + S Zk)gangsimpedantie van de verzwakker
Door 5 Zk I > > 1 te maken, kan met behulp van een versterker in
anodebasisschakeling.
dus practisch de invloed van i?g en
Cg worden verwaarloosd. Om ervoor
te zorgen, dat de buis toch de gewenste negatieve roosterspanning krijgt,
kan Rg worden verbonden met een aftakking op i?k- Daar Rx<< Rk kan
zijn, heeft dit op de grootte van de ingangsweerstand weinig invloed.
F
TIJDBASISSCHAKELINGEN
Om op het scherm van de oscillograaf een spanning als functie van de
tijd te kunnen afbeelden, is het nodig een van de beide afbuigsystemen
te sturen met een spanning, die verandert volgens een bepaalde functie
van de tijd. Om een stilstaand beeld te krijgen, moet bovendien tussen
deze met de tijd veranderende spanning, tijdbasisspanning genoemd,
en de signaalspanning een bepaald verband worden gelegd en wel
zodanig, dat met een bepaalde momentele waarde van de te meten
spanning steeds weer een bepaalde waarde van de tijdbasisspanning
overeenkomt. Dit gebeurt door middel van de zg. synchronisatie. Daar
bovendien bij de gebruikelijke electronenstraalbuizen met twee onder
ling loodrecht gerichte afbuigsystemen de tijdbasis niet continu door
kan lopen, maar steeds moet worden onderbroken om de horizontale
beweging van het beeldpunt rechts op het scherm te laten eindigen
en na zo kort mogelijke tijd weer links te laten beginnen, is het nodig
te beschikken over een inrichting om dit mogelijk te maken.
In de eenvoudigste vorm kan een tijdbasisschakeling ingericht zijn
volgens fig. 29. Door de voedingsspanning E wordt de condensator C
over de weerstand R1 geladen. De condensatorspanning V zal volgens
een exponentiële functie met de tijd toenemen. Men kan berekenen, dat
Radiotechniek VII — 5
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Fig. 29. Principiële vorm van een
schakeling voor het opwekken van de
tijdbasisspanning.

Fig. 30. De tijdbasisspanning als func
tie van tijd, zoals die wordt verkregen
met een schakeling volgens fig. 29.

R
E 1 —e
V=
Ri + R

R, + R
t
R.RC

Hierbij is R de belastingsweerstand van het op deze schakeling
aangesloten circuit.
In fig. 30 is V = f (t) afgebeeld. Wij krijgen hier een tijdbasis
spanning, zoals dikwijls wordt toegepast bij de bestudering van in
schakelverschijnselen (zie Deel 2, hfdst. III.E). Heeft de condensatorspanning V na verloop van een bepaalde tijd de waarde V1 bereikt,
dan wordt de schakelaar S gesloten, waarna C wordt ontladen over de
weerstand R2, welke zo klein mogelijk wordt gemaakt om de ontlading
zo snel mogelijk te doen plaats vinden. Dit is de zg. terugslag van
de tijdbasis. Vanaf het punt A zal de condensatorspanning dan snel
dalen tot B met spanning V2, waar bv. de schakelaar S automatisch
opent en de lading opnieuw begint.
1. Tijdbasisfrequentie
De tijd, nodig voor de lading en ontlading van de condensator en de
daaruit volgende waarde van de tijdbasisfrequentie, kan als volgt
worden berekend.
Vindt lading plaats van een punt met de spanning V2 tot een punt
met de spanning V1 in de tijd
en ontlading tot het punt met de
spanning V2 in de tijd t2, dan volgt uit de gegeven uitdrukking voor
de verandering van de condensatorspanning
Ri + Rf
R1RC r
R
V!-V2
Ri + R
Hieruit volgt voor
RiR
Ri + R

R(

V.)

_

C ln k(E — V\) — Ri(V\ — V 2)'
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Evenzo kan worden afgeleid, dat voor de teruglooptijd t2 geldt, aan
nemende, dat de ontlading over een weerstand R2 geschiedt en de
laadstroom verwaarloosbaar klein is ten opzichte van de ontlaadstroom
(R2 is klein ten opzichte van R en RJ,
Vi
R2R
h — R2 4- R CIn V2'
De totale tijdsduur van een periode T wordt dus

T=h+
waaruit volgt voor de frequentie
1

T

ti+ £2*

2. Lineariteit
De lijn BC van fig. 30 is niet recht; de spanning op de condensator C
neemt dus niet evenredig met de tijd toe; de tijdbasis is niet lineair.
In de regel wenst men echter een lineaire tijdbasis. Hoe kleiner men
het doorlopen spanningsinterval V1 — V2 neemt ten opzichte van de
R
voedingsspanning
„ E, des te beter wordt een lineaire tijdbasis
R1 — R

benaderd. Doch daarmee wordt de amplitude van de zaagtandspanning
klein. Willen wij een grote amplitude van de tijdbasisspanning, dan
moet, teneinde een voldoend lineair verloop te krijgen, E eveneens
groot worden gemaakt. Beide wegen worden in de practijk bewandeld.
Wij zullen nu nagaan, hoe de niet-lineariteit afhangt van de voedings
spanning, de amplitude van de tijdbasisspanning en de waarden van
en R.
Hiertoe moet eerst het begrip „niet-lineariteit" worden gedefinieerd.
Bij het verloop volgens fig. 30 zal de spanningsverandering per tijds
eenheid aan het begin (B) groter zijn dan aan het eind (C) van een
periode. De snelheid van het beeldpunt zal dus links op het scherm
groter zijn dan rechts, waardoor de afgebeelde spanning als functie
van de tijd wordt vervormd. In fig. 31 is een sinusvormige spanning
weergegeven, waarbij de tijdbasis een
dergelijk niet-lineair verloop heeft. De
nuldoorgangen liggen hier dus niet
meer op onderling gelijke afstanden.
Wij definiëren nu als de niet-line
ariteit n het procentuele verschil tussen
de snelheid v1 links op het scherm en
de snelheid v2 rechts. Dus
Fig. 31. Een sinusvormige span
ning, weergegeven als functie
van een tijdbasisspanning met
n — —-----------100 %.
vi
een grote lineariteitsfout.
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Nu is

/ dV\

en i;2

g(/ dv\
* )c'

(zie fig. 30),
B
waarin g de gevoeligheid van de gebruikte buis voorstelt.
Uit de reeds genoemde uitdrukking voor de condensatorspanning V
kunnen de waarden van v1 en v2 worden berekend, en wel wordt
»i

Vl=g

hC [ 1

—

E_ (
v2 = g RiC l1
Hieruit volgt:
/ , Ri

— ‘ + TT

Ri + R
R

V2

Ri + R
R

X^i \
e r

) Fï*) (■

e

r

I

Ri + R
R

V2\
E j

IOO %.

Wanneer V2 < < E wordt gekozen en R > Rlf wat voor een kleine
waarde van n toch het geval moet zijn, dan wordt n, wanneer VA — V2 =
= Et = de amplitude van de tijdbasisspanning,
/ ,
n ^ (l

R1
*

) ~ir 100 0//°‘

Wij zien hieruit, dat, om de niet-lineariteit zo klein mogelijk te
houden, het gewenst is, dat R >>RX en Et << E, dus een zo groot
mogelijke waarde van de belastingsweerstand R, een zo klein mogelijke
amplitude van de tijdbasisspanning Et en een zo hoog mogelijke waarde
van de voedingsspanning E.
Wanneer wij bv. een zaagtandspanning opwekken met een amplitude
van 20 V, waarmee door middel van een versterker het horizontale
afbuigsysteem kan worden gestuurd, dan krijgen wij, wanneer R > > Ru
bij E = 1000 V een lineariteitsfout van 2 %, welke nog practisch
onzichtbaar is. Willen wij grotere amplituden opwekken, bv. 200 V
of meer, nodig voor het rechtstreeks sturen van het horizontale afbuig
systeem, dan zou E een onpractisch hoge waarde moeten krijgen voor
kleine waarden van n. Hier moet dan een andere weg worden ingeslagen.
Beschouwen wij daartoe het opwekken van een lineaire zaagtand
spanning nog eens op een andere wijze. De stroom I door de conden
sator C komt overeen met de ladingsverandering ervan per tijdseenheid,
dQ
dus
l——
dt
Daar voor de lading Q geschreven kan worden Q = C V, is
I=

C™_
dt *

Voor een zuiver lineaire tijdbasis zal de snelheid van het beeldpunt,
d.w.z. de verplaatsing ervan per tijdseenheid, constant moeten zijn.
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Daar deze verplaatsing weer evenredig is
met de toegevoerde spanning V aan de afR2
buigplaten, zal dus de spanningsverande %
ring per tijdseenheid eveneens constant
2
moeten zijn, d.w.z. dVI dt = constant. Dit
Bi
wil weer zeggen, dat de laadstroom van de
rrs
condensator constant moet zijn. Hier kan op
twee wijzen voor worden zorg gedragen,
nl. door een laadweerstand R1 van een zo
danig karakter te kiezen, dat de erdoor
vloeiende stroom in een bepaald gebied
practisch onafhankelijk is van de spanning
op deze weerstand, of door een gewone
weerstand te nemen en de spanning erover
constant te houden.
Fig. 32. Linearisering van
De eerste methode wordt gevolgd, wan de heenloop met behulp van
een laadpenthode.
neer wij een penthode als laadweerstand
gebruiken. Ten gevolge van de zeer hoge
inwendige weerstand R1 is de anodestroom door de buis practisch
onafhankelijk van de anodespanning en hangt alleen af van de span
ningen van stuur- en schermrooster.
In fig. 32 is de gebruikelijke schakeling getekend, waarbij C door
de penthode B, wordt geladen en door de schakelaar S te sluiten
wordt ontladen over de weerstand R2. Met behulp van een regelbare
schermroosterspanning wordt de anodestroom en zodoende de snel
heid van de tijdbasis ingesteld. Noemen wij
dIJdVgl — de stuurroostersteilheid,
5
s2 dlJdV= de schermroostersteilheid,
S] = dlJdVa = i/Ri = de anodesteilheid en

t

Ik = P h,
dan kan voor de inwendige weerstand R{' van de schakeling tussen de
punten O en Z geschreven worden
*i'

ji + /S (s, + s2 + ~)

fli*

Door het aanbrengen van een kathodeweerstand
kan de inwendige
weerstand van de buis zelf dus nog sterk worden vergroot, wanneer

P ^1 + ^2 + ^7 j

>>

1. Bovendien wordt de anodestroom door

deze vorm van stroomtegenkoppeling practisch onafhankelijk van de
karakteristieken van de buis, waardoor de lineariteit onder alle om
standigheden verzekerd blijft. De overblijvende lineariteitsfout n kan
worden berekend uit de reeds vroeger aangegeven formule, wanneer
voor E wordt ingevuld: E = I R{, waarbij I de laadstroom van de con
densator C is. Wij vinden dus voor n bij gebruik van een laadpenthode:
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Q
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/
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£t

l1 ^ R ) IRir ioo %,

njii
b2

waarbij i?i' ^ (i + S1 i?k) RiHieruit volgt, dat alleen maar
een belangrijke lineariteitsverbetering wordt verkregen,
z
als behalve Ri ook de belastings«2
weerstand R zo groot mogelijk
wordt gekozen, zodat RilR< < i
blijft.
Willen wij een lineaire tijdbasisspanning maken door de
Fig. 33. Linearisering met behulp van spanning over de laadweerstand
een versterker in anodebasisschakeiing. R1 (fig. 29) constant te houden,
dan is ook in dit geval een
hulpbuis nodig. Een voorbeeld is gegeven in de schakeling van fig. 33.
De buis Bx werkt hier als versterker in anodebasisschakeiing, zodat de
spanningsvariatie Vk op Rk practisch gelijk zal zijn aan de spanning V
van de condensator C. Door middel van de neonstabilisatorbuis B2
wordt de spanning Vk overgedragen op de bovenzijde van Rv Zodoende
zal op Q ongeveer dezelfde spanningsvariatie staan als op P, nl. de
zaagtandspanning V. Bovendien staat over R± nog de constant ver
onderstelde spanning van B2, welke tenslotte de laadstroom door Rx
laat vloeien. Deze stroom zal dus ook constant zijn. De neonbuis B2
wordt gevoed via een weerstand
In werkelijkheid zal de spanningsvariatie op Q altijd iets kleiner
zijn dan op P, hetgeen veroorzaakt wordt doordat de versterking van
Bi altijd iets kleiner is dan 1 X en de dynamische weerstand R4 van
de neonbuis niet verwaarloosbaar klein is ten opzichte van i?3, waardoor
Ri
vk op Q
spanningsdeling optreedt en een spanning gelijk aan
Rs + R<1

Vs

Raj

~ Lkr“
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r
Q 250V
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Fig. 34. Linearisering met behulp van een tweetrapsgelijkspanningsversterker.
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wordt overgedragen. Een schakeling, waarbij ook deze overblijvende
fouten nog geheel kunnen worden opgeheven, is getekend in fig. 34.
Hierbij wordt een tweetrapsversterker gebruikt; de beide triodes
kunnen tot één buis, een zg. dubbeltriode, zijn verenigd. Met behulp
van de kathode- en anodeweerstanden R^v i?ai, i?k2 en RZ2 kan de
totale versterking van P naar Q nauwkeurig op 1 X worden afgeregeld,
bv. met RZ2, waardoor de spanning over Rx en dus ook de stroom
door deze weerstand, die de laadstroom voor de condensator C is,
constant blijft. Door de grote waarden van i?ki en Rk* zijn beide
trappen door de stroom tegengekoppeld, waardoor de versterking zeer
constant zal blijven, ook al veranderen de eigenschappen van
de buis in de loop van de tijd. Daar de versterking per trap klein is,
kan deze methode ook voor hoge frequenties worden toegepast.
3. Ontlaadsystemen
Wij zullen nu de ontlading van de condensator C nader beschouwen.
In de besproken schakelingen werd deze functie verricht door de
schakelaar S. In werkelijkheid moet hiervoor een schakeling met één
of meer buizen worden gebruikt, daar een schakelaar in practisch alle
gevallen te traag zou werken. Deze buizen moeten dus onder invloed
van een uitwendige spanning of van de condensatorspanning zelf C
kunnen ontladen en wel liefst zo snel mogelijk, om van het beeld op
het scherm in de zg. terugloop zo weinig mogelijk verloren te laten gaan.
Deze systemen, waarvan er zeer vele bestaan en die ook wel onder de
algemene naam van kipschakelingen bekend zijn, kunnen in verschillende
typen worden onderverdeeld, waarvan wij er nu enkele zullen bespreken.
a. Ontlading met neonbuis
In fig. 35 is deze zeer eenvoudige schakeling getekend. Wanneer bij
de lading van C de spanning voldoende is toegenomen, wordt de
ontsteekspanning van de neonbuis Bi bereikt. Na ontsteking heeft deze
buis een lage inwendige weerstand, waarover C
wordt ontladen tot de doofspanning van Bv waar
na C weer wordt opgeladen via Rlf enz.
Ri
De amplitude van de zaagtandspanning komt dus
overeen met het verschil tussen de doof- en de
ontsteekspanning van BP Synchronisatie kan tot
Bi
stand worden gebracht door de synchroniserende
spanning aan te sluiten tussen P en Q, waardoor
dus de ontsteekspanning wordt beïnvloed en het
moment van ontsteken in zekere mate kan worden
bepaald. Een bezwaar tegen deze eenvoudige scha
Q
keling is, dat bij verhoging van de frequentie
moeilijkheden worden ondervonden ten gevolge
Fig- 35van de traagheid van de ontlading, waardoor de
Ontlaadschakeling
buis tenslotte niet meer dooft. De hoogste te
met neonbuis.
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bereiken frequentie bedraagt ongeveer io ooo Hz. Bovendien levert
de synchronisatie moeilijkheden op, daar de impedantie tussen P
en Q klein moet blijven om de ontlading van C snel te doen plaats
vinden.
b. Ontlading met gastriode
In principe werkt deze schakeling (fig. 36) op overeenkomstige wijze
als de hiervoor behandelde. Wanneer de spanning van de conden
sator C gelijk wordt aan de ontsteekspanning, slaat de buis door
(zie Deel 2, hfdst. IV.M.6) en wordt C ontladen tot de doofspanning,
welke hier echter veel lager is, nl. ca 20 V. Bovendien kan de grootte
van de ontsteekspanning worden geregeld door instelling van de
spanning van het stuurrooster. In fig. 37 is de karakteristiek aan
gegeven van de ontsteekspanning als functie van de negatieve roosterspanning. De aanwezigheid van het stuurrooster maakt dus (met R-)
een gemakkelijke amplituderegeling van de tijdbasisspanning mogelijk,
waarmede echter tegelijkertijd ook de frequentie omgekeerd evenredig
wordt veranderd. In fig. 38 zien wij dit gedemonstreerd. Verschuiving
van de ontsteekspanning van V1 naar V/ verkleint de amplitude en
verhoogt de frequentie.
Het stuurrooster is bovendien het gunstigste punt om de synchronise
rende spanning toe te voeren (nl. aan de klem S), waardoor het moment
van ontsteken en daarmede dus de frequentie van de tijdbasis kan
worden beïnvloed. De in het stuurroostercircuit opgenomen weer
stand #3 kan veel groter zijn dan de weerstand tussen P en Q bij de
schakeling met neonbuis volgens fig. 35, zodat het voor de synchro
nisatie benodigde vermogen veel kleiner is. Na het ontsteken voert
het stuurrooster stroom, waardoor het ongeveer de spanning aanneemt
van de kathode. Op de klem S ontstaat dan een positieve impulsspanning, zodat ervoor moet worden gezorgd, dat deze geen invloed
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Fig. 36. Ontlaadschakeling met gastriode.
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Fig. 37. De ontsteekspanning van een
gastriode als functie van de negatieve
roosterspanning.
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Fig. 38. De invloed van de ontsteek
spanning op de amplitude en de fre
quentie van de zaagtandspanning.

kan uitoefenen op de spanningsbron, die de synchroniserende spanning
moet leveren. De weerstanden R2 en R* dienen ervoor om de grootte
van de ontlaadstromen via anode en stuurrooster te beperken, daar
anders de buis zou worden beschadigd. Van R2 kan een negatieve
spanningsimpuls worden afgenomen, welke kan dienen voor onder
drukking van de stroom van de electronenstraalbuis tijdens de terug
loop van de tijdbasis. De klem O moet daartoe worden verbonden met
het stuurrooster van de electronenstraalbuis.
Met de moderne met helium gevulde trioden kunnen vrij hoge
tijdbasisfrequenties worden verkregen, terwijl toch de ontlaadtijd
redelijk kort blijft. De hoogste bereikbare frequentie bedraagt ca
300 000 Hz.
De aantrekkelijke eigenschappen en grote eenvoud van deze schake
ling hebben ertoe bijgedragen, dat dit tijdbasissysteem zeer veel werd
toegepast. Tegenwoordig worden schakelingen met gastrioden meer en
meer verdrongen door schakelingen, werkende met gewone vacuumbuizen, waarvan wij er enkele zullen bespreken.
c. De zelfvergrendelende oscillator
Deze schakeling, welke veel voor televisiedoeleinden wordt toegepast,
is in Amerika bekend onder de naam „blocking oscillator" (zie Deel 2,
hfdst. VII.9) en is zeer eenvoudig van opzet, zoals te zien is in fig. 39a.
De condensator C wordt geladen over de weerstand Rv Deze laatste
is aangesloten op een hoge positieve spanning, waardoor de lading van
C praclisch lineair plaats vindt. De buis B1 met de h.f.-transformator T
zorgt voor de ontlading van C en wel op de volgende wijze.
Nemen wij aan, dat het stuurrooster van de buis B1 bv. 20 V nega
tief is t.o.v. de kathode; dan zal er geen stroom vloeien door de buis,
terwijl de spanning van het stuurrooster en dus ook de condensatorspanning zal stijgen ten gevolge van de positieve oplading door R^
Deze oplading gaat door totdat de stuurroosterspanning zover is ge
stegen, dat de steilheid van de buis en daarmede de versterking groot
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genoeg is om de schakeling te laten oscilleren. Dit gebeurt bv. in het
punt B (zie fig. 39b). De frequentie, waarin de schakeling oscilleert,
wordt bepaald door de zelfinducties en capaciteiten van T. Tijdens
het oscilleren zal gedurende de momenten, dat het rooster positief is,
deze electrode stroom voeren in de vorm van stroomstoten, welke C
ontladen en waardoor de gemiddelde spanning van het stuurrooster, dus
ook die van de condensator, daalt. Dit proces gaat door totdat het rooster
zover negatief is geworden, dat het oscilleren plotseling afbreekt (C).
De lading van de condensator C zal opnieuw aanvangen. Hoe groter
de verliezen, die in T optreden, des te eerder zal het oscilleren op
houden. De ontlading zal dan dus eerder worden onderbroken, m.a.w.
de amplitude van de op deze wijze verkregen zaagtandvormige span
ning zal kleiner worden. Door over T een dempingsweerstand R2 aan
te brengen kan de amplitude op deze wijze eenvoudig worden ingesteld.
Uiteraard moet de koppeling tussen de wikkelingen van T zo vast
mogelijk zijn om een sterk overoscilleren te veroorzaken. Daar de
werking van de schakeling berust op het zichzelf vergrendelen van de
buis kan de zaagtandamplitude niet willekeurig worden verkleind,
maar moet minstens gelijk zijn aan de zg. afknijpspanning van de buis,
bv. ca 10 V. Bij een laadspanning van 1000 V bedraagt dus de lineariteitsfout ca 1 %. Synchronisatie van de zaagtandspanning kan op een
voudige wijze plaats vinden door middel van het derde rooster van Bx.
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Fig. 39. a. Ontlaadschakeling met zelfvergrendelende oscillator; de zaagtand
spanning wordt verkregen tussen de klemmen O en Z; b. De spanning op het
stuurrooster van de oscillatorbuis bij de schakeling volgens a.
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Door de synchroniserende span
ning wordt op deze wijze de steil
heid en daarmede het moment van
z
het inzetten van de ontlading van
cÉj R4
Bi
de condensator beïnvloed, zonder
dat deze spanning de spanning
93I
van C rechtstreeks kan veran ^=C392
deren, daar de capaciteit tussen
gi en g3 zeer klein is. Hierdoor
wordt vervorming van de zaagtandspanning door het synchroni
serend signaal vermeden. Op de
O
condensator zal behalve de zaagtandspanning nog een klein deel Fig. 40. De transitron- of stroomverdelingsschakeling.
staan van h.f.-spanning, afkomstig
van het oscilleren. Door een filter
/?3 C3 kan deze h.f.-component op eenvoudige wijze van de uitgangsklem Z worden verwijderd. Zowel met het oog op de werking van de
schakeling zelf, als voor het verwijderen van deze h.f.-spanning is het
gewenst, de frequentie van de oscillator hoog te kiezen t.o.v. de hoogste
frequentie van de zaagtandspanning. Door een weerstand i?4 op te
nemen in de anodeketen van Bx kan onderdrukking van de terugloop
worden verkregen, waartoe de spanning van de klem A moet worden
toegevoerd aan het stuurrooster van de electronenstraalbuis. C4 dient
hierbij om de h.f.-spanning van de klem A verwijderd te houden.

£

d. De transitronschakeling
De zg. transitronschakeling (zie ook Deel 2, hfdst. VII.5) is een ontlaadschakeling, die berust op de regeling van de verdeling van de
kathodestroom van een penthode tussen schermrooster en anode met
behulp van het derde rooster. De werking zullen we verklaren aan de
hand van fig. 40.
We onderstellen, dat op een bepaald ogenblik de spanning Vg3 van
het derde rooster afnemende' is. Dan zal de schermroosterstroom /g2
toenemen en de anodestroom /a afnemen. De schermroosterspanning
Vg2 zal daardoor afnemen. Het derde rooster is door de condensator C3
met het tweede rooster verbonden. Daardoor zal ook de spanning van g3
nog verder afnemen, tot de anodestroom vrijwel nul is geworden en de
schermroosterstroom niet verder kan toenemen, omdat de gehele
kathodestroom naar g2 vloeit. (Daar de spanning van gL constant is,
is ook de totale kathodestroom constant.) De spanning van g;* is nu
negatief t.o.v. de kathode. Nu echter Vg3 niet verder daalt, vloeit er
stroom door de weerstand i?3 (geleverd door de voedingsbron), waar
door de lading van C3 verandert. Daardoor stijgt de spanning van gg,
zodat na enige tijd weer anodestroom vloeit, en de schermrooster
stroom /g2 dus afneemt. Hierdoor stijgt Vg2 en, door de verbinding
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Fig. 41. a. Gewijzigde transitronontlaadschakeling; b. De spanning
op de anode van Bt uit fig. a.

a)

van g3 met g2 via C3, stijgt ook Vg3 verder. Dit proces wordt dus ver
sneld totdat /a niet verder toeneemt en /g2 niet verder afneemt. Dan
is Vg3 positief geworden t.o.v. de kathode. Vg2 blijft nu constant,
zodat de spanning van het derde rooster, dat over R3 met de kathode
is verbonden, weer dezelfde zal worden als die van de kathode, en
dus zal dalen. Hierna herhaalt zich weer het beschreven proces.
Bij iedere volledige cyclus bereikt de anodestroom dus eenmaal een
maximale en eenmaal een minimale waarde. Zoals uit het bovenstaande
volgt, is geen dezer beide toestanden stabiel, doch gaat spoedig in de
andere over. De snelheid, waarmee dit gebeurt, dus de frequentie van
de opgewekte trilling, wordt in hoofdzaak bepaald door het product
R3 C3. Dit volgt daaruit, dat de condensator C3 telkens wordt geladen
en ontladen over de weerstand R3, zoals boven beschreven.
Plaatst men nu tussen anode en kathode van de buis een conden
sator C, dan wordt deze gedurende de tijd, dat er geen anodestroom
vloeit, geladen over de weerstand R2. Gedurende de tijd, dat er anode
stroom vloeit, wordt deze stroom geleverd door de lading van deze
condensator, zodat C zeer snel bijna zijn gehele lading verliest, waarna
deze condensator weer over R2 wordt geladen. Tussen de klemmen
O en Z verkrijgt men dus de gewenste zaagtandvormige spanning.
De schakeling wordt gewoonlijk in een enigszins gewijzigde vorm
toegepast, nl. zoals fig. 41 aangeeft. De condensator C is hier in
plaats van met de kathode, met het eerste rooster verbonden. Dit
rooster is over de weerstand R met de positieve klem van de voedings
spanning verbonden, waardoor het een positieve spanning ten opzichte
van de kathode verkrijgt. Er vloeit dan echter roosterstroom, waardoor
de spanning van g! laag blijft. Zonder op alle bijzonderheden be
treffende deze schakeling in te gaan, willen we alleen vermelden, dat
het dalende gedeelte van de anodespanning (fig. 41b) beter lineair
verloopt dan bij de schakeling volgens fig. 40, en dat deze schakeling
zeer geschikt is voor het opwekken van een zaagtandvormige spanning
met een lage frequentie.
Synchronisatie kan zeer goed plaats vinden op een aftakking van R3
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(punt S). Hierdoor zal de synchroniserende spanning de spanning
van het derde rooster en daarmede het moment, waarop de lading
van C begint, beïnvloeden.
e. De multivibratorschakeling
Deze bekende schakeling, voor het eerst aangegeven door Abraham en
Bloch (zie Deel 2, hfdst. VII.11), kan ook voor het ontladen van de
condensator C worden toegepast. Fig. 42 geeft hiervan een veel ge
bruikte uitvoering. De condensator C wordt door R geladen en moet
door Bx wederom worden ontladen, waartoe een extra buis B2 wordt
gebruikt. Gaan wij uit van de toestand, waarbij Bx juist C heeft ont
laden, dan zal het punt Z een wat lagere spanning dan de voedings
spanning hebben, ten gevolge van de aanwezigheid van R. Daar de
spanning van het punt A als resultaat van de stroomonderbreking door
Bj juist in positieve richting is veranderd, zal door de buis B2 stroom
vloeien, waardoor het punt B een veel lagere spanning bezit dan het
punt Z. Door B, vloeit nu geen stroom; C zal worden geladen over R.
De spanning op C neemt nu toe; na enige tijd zullen de kathode en
het stuurrooster van Bx ongeveer dezelfde potentiaal krijgen. Door de
buis Bl vloeit dan weer stroom, waardoor op het stuurrooster van B2
een negatieve spanningsvariatie wordt overgedragen, waardoor het
punt B nog meer positief wordt en de stroom door Bx snel toeneemt.
Dit proces versnelt zich, zodat Bx een grote stroom zal voeren en C
opnieuw snel zal worden ontladen. Deze ontlading gaat door totdat de
spanning tussen de kathode en de anode van Bx zo ver is afgenomen,
dat de ontlaadstroom sterk vermindert. Hierdoor wordt het stuurrooster
van B2 weer meer positief, waardoor deze buis weer stroom doorlaat
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Fig. 42. Ontlaadschakeling met behulp van een multivibrator.
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en Bx verder wordt vergrendeld. Het proces verloopt nu snel in de
omgekeerde richting, waarbij de stroom door Bx nul wordt en de lading
van C opnieuw begint.
Met deze ontladingsschakeling kan een zeer korte ontladingstijd en
daardoor een zeer hoge tijdbasisfrequentie worden verkregen. Hier
voor is een grote ontlaadstroom nodig, zodat voor Bx een flinke eindbuis moet worden genomen. De anodeweerstand R2 moet klein zijn,
daar anders de condensator C niet snel en ver genoeg zou worden ont
laden. Echter moet de versterking van Bx evenals die van B2 groot
blijven, zodat beide een zo groot mogelijke steilheid moeten bezitten.
Met
kan de amplitude van de tijdbasisspanning worden geregeld,
daar hiermede de stroom van B2 en dus de spanning van het punt B
wordt ingesteld. Ter verbetering van de lineariteit van de oplading
kan de laadweerstand R bij D worden aangesloten op een hoge negatieve
spanning. Is deze niet ter beschikking, dan kan R worden vervangen
door een penthode.
De synchronisatie kan bv. geschieden op het derde rooster van de
buis B2 (punt S), waardoor dus de potentiaal van B en daarmede het
moment van opnieuw stroom nemen van Bx kan worden beïnvloed.
Ook kan dit geschieden op het schermrooster van
en wel met behulp
van een aparte versterkerbuis, welke laatste methode bij hoge frequenties
de voorkeur verdient. Door de aanwezigheid van Ck nl. zal bij toe
nemende frequentie van het synchroniserend signaal de door B2 ver
sterkte signaalspanning op de kathode van Bj worden overgedragen,
waardoor de zaagtandspanning zal worden vervormd. Bij synchronisatie
op het schermrooster van Bx is deze fout belangrijk kleiner; tenslotte
kan van de klem O een impuls worden afgenomen voor onderdrukking
van de electronenstraal tijdens de terugloop van de tijdbasis.
4. Radiale tijdbasis
Voor sommige doeleinden is het gewenst om over een ononderbroken
tijdbasislijn van grote lengte te beschikken, bv. voor tijdmetingen. In
andere gevallen kan het zijn, dat wij een electrische grootheid als
functie van de tijd in polaire coördinaten willen afbeelden. In deze
gevallen kan een electronenstraalbuis volgens fig. 6 worden gebruikt.
De speciale tijdbasissl'hakeling, die hiervoor nodig is, is weergegeven
in fig. 43. Alvorens hierop in te gaan zullen wij eerst de vergelijking
afleiden van de baan, die het beeldpunt over het scherm beschrijft,
wanneer op één afbuigsysteem een spanning a werkt, en op het andere
afbuigsysteem een spanning b. Wij nemen hierbij aan, dat beide
afbuigsystemen onderling loodrecht staan én even gevoelig zijn. Voor
de spanningen kan worden geschreven:
a = A sin co t;

b = B sin (co t + cp).

Beide spanningen hebben dus dezelfde frequentie en een onder
linge faseverschuiving 9?.
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Fig. 43. Tijdbasisschakeling voor radiale deflectie.
Wanneer wij t elimineren, vinden wij, daar de verticale verplaatsing y
overeenkomt met B sin (co t + cp) en de horizontale verplaatsing x met
A sin co t, dat

(*)’+(*)•-■(*)(*)

cos cp = sin2 cp•

Dit is de vergelijking van een ellips, waarvan het middelpunt samen
valt met de oorsprong van het assenstelsel en waarvan de assen een
hoek maken met de coördinaatassen. Willen wij, zoals bij een radiale
tijdbasis nodig is, een cirkelvormige baan verkrijgen, dan zien wij uit
de algemene vorm van de baanvergelijking, dat deze overgaat in een
cirkel voor A = B en sin cp = 1, of cp = 90°.
De amplituden van beide spanningen moeten dus gelijk zijn, terwijl
de faseverschuiving 90° moet bedragen.
Aan deze voorwaarden kan voor een bepaalde frequentie door een
eenvoudig netwerk worden voldaan. Door nl. in fig. 43 R = 1/g> C te
maken, zullen de spanningen over R en C gelijk zijn en de fase
verschuiving ertussen 90° bedragen. Een voordeel van deze tijdbasis,
in het bijzonder voor het verkrijgen van een grote snelheid, is, dat wij
kunnen uitgaan van een normale sinusvormige spanning, welke ge
makkelijk kan worden opgewekt.
Voor een andere snelheid, dus een andere waarde van co, moeten
echter de waarden van R of C worden veranderd.
Tenslotte moet bij P en Q de te meten spanning worden aangesloten.
G
ALGEMENE OPBOUW VAN DE
ELECTRONENSTRAALOSCILLOGRAAF
Na de bespreking van de verschillende delen van de electronenstraaloscillograaf afzonderlijk moet nog worden nagegaan, hoe deze worden
verenigd tot één geheel. In fig. 44 is schematisch weergegeven, welke
opstelling de meest gebruikelijke is.
De platen voor de verticale afbuiging van het beeldpunt kunnen met
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behulp van een schakelaar S* naar keuze worden aangesloten op een van
buiten komende spanning bij VU of op de uitgang van de versterker VV.
De platen voor de horizontale afbuiging, welke meestal gecorrigeerd
zijn voor asymmetrische sturing (zie onder B.6), kunnen met S2 naar
keuze worden aangesloten, óf direct op een spanning via de klemmen
HU óf op de generator voor de tijdbasisspanning TB. Deze laatste
. ontvangt via de verzwakker SZ en de schakelaar S3 zijn synchronisatiesignaal van een uitwendige bron, aangesloten op de klemmen SU of
van de spanning, aanwezig op de platen voor de verticale afbuiging.
Met behulp van S4 kan tenslotte naar keuze het stuurrooster g van
de buis worden aangesloten aan een van buiten modulerende span
ning (bij MU), of aan een spanning, afkomstig van de tijdbasis, bv.
dienend voor de onderdrukking van het beeld bij de terugloop.
In moderne electronenstraaloscillografen vinden wij meestal een
opbouw volgens fig. 45. Het kenmerkende verschil met de voorgaande
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Fig. 44. Algemeen principeschema van een electronenstraaloscillograaf.
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Fig. 47. Kathodestraaloscillograaf.
schakeling is, dat hier het „horizontale kanaal" ongeveer dezelfde
elementen bevat als het verticale. De versterking en de faseverschuiving
kunnen dan voor beide signalen gelijk zijn.
Wil men de signalen direct aan de afbuigplaten toevoeren, dan sluit
men deze aan op de klemmen VU en HU en plaatst de schakelaars
S: en S2 in de rechter stand.
Men kan de spanningen ook toevoeren aan de klemmen VI en Hl,
waarbij de schakelaars Si en S2 in de getekende stand worden gezet.
Plaatst men de schakelaar Sn naar boven, dan zijn de kanalen voor
beide signalen gelijk, en bestaan uit een regelbare verzwakker VZ of
HZ en een regelbare versterker W of HV. Aan de aansluiting MI
kan men een spanning aansluiten, die de lichtsterkte kan beïnvloeden
Radiotechniek VII — 6
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Fig. 48a.

Vooraanzicht van de kathodestraaloscillograaf van fig. 47, nadat de
kast is verwijderd.

en bv. op bepaalde tijden de electronenstraal kan onderdrukken. Ook
dit signaal doorloopt een verzwakker MZ en een versterker MV.
Plaatst men S3 in de getekende stand, dan kan de generator TB voor
de tijdbasis gesynchroniseerd worden door een aan Hl aangesloten
signaal. Het door TB geleverde signaal kan worden versterkt door de
versterker HV en dan aan de afbuigplaten worden toegevoerd. De
tijdbasisgenerator TB kan ook een signaal leveren, dat aan het stuurrooster g van de electronenstraalbuis wordt toegevoerd, bv. voor de
onderdrukking van de stroom tijdens de „terugslag''.
Door deze wijze van opbouw is het o.a. mogelijk, Lissajous-figuren
op te nemen of faseverschuivingen te bepalen, ook van twee kleine
spanningen. Een verder voordeel is, dat nu een niet-gecorrigeerde
electronenstraalbuis kan worden gebruikt, daar beide versterkers kunnen
worden uitgevoerd in balansschakeling (zie onder B.6). Bovendien be
hoeven slechts zaagtandspanningen met kleine amplitude te worden
opgewekt, waardoor, zoals reeds eerder werd besproken, op een een
voudige wijze een goede lineariteit kan worden verkregen.
Fig. 46 (uitslaande plaat, achterin) geeft het schema van een katho-

Fig. 48b. Achteraanzicht van de kathodestraaloscillograaf van fig. 47, nadat
de kast is verwijderd.
destraaloscillograaf, geconstrueerd volgens fig. 44. Fig. 47 geeft een
afbeelding van het complete apparaat; fig. 48a en b geven een vcoren een achteraanzicht nadat de kast is verwijderd.
H

WEERGAVE VAN MEER DAN ÉÉN
VERSCHIJNSEL TEGELIJK
Onder B.i werd reeds melding gemaakt van electronenstraalbuizen,
voorzien van meerdere ingebouwde systemen. Behalve door het ver
enigen van meerdere systemen in één buis kan het zichtbaar maken
van meer dan één verschijnsel op één scherm nog langs twee andere
wegen geschieden, en wel optisch en electrisch.
Wij kunnen nl. bij het weergeven van n verschijnselen ook n enkelstraalbuizen opstellen en het met iedere buis verkregen beeld door
middel van spiegels en prisma's werpen op een gemeenschappelijk
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Fig. 49. Principeschema van een oscillograaf voor de weergave van 6 ver
schijnselen tegelijk met behulp van één enkelstraalbuis. Z, tot ZG: verzwakkers;
VVj tot VV0: versterkers; S: roterende schakelaar; EV: eindversterker; B: electronenstraalbuis.
matglazen scherm. Een voordeel van deze methode is, dat gewone
enkelstraalbuizen kunnen worden gebruikt, maar de genoemde optische
hulpmiddelen zijn nogal kostbaar en de afmetingen van het geheel
worden vrij groot.
Bij de andere methode wordt gebruik gemaakt van één enkele gewone
enkelstraalbuis met een scherm met een grote diameter. Door middel
van een schakelaar S worden daarbij de verschijnselen achtereenvolgens
gedurende een bepaalde tijd zichtbaar gemaakt. In fig. 49 zien wij een
dergelijke schakeling voor de weergave van 6 verschijnselen. Achtereen
volgens worden de uitgangen van de voorversterkers W via de omschakelaar S aangesloten op de eindversterker EV en deze tenslotte op
de buis B. Een groot voordeel van deze schakeling is, dat met één
gewone enkelstraalbuis kan worden volstaan en dat, voorzover het deze
buis betreft, alle verschijnselen met dezelfde afbeeldingsfouten worden
weergegeven. Ieder verschijnsel wordt echter niet in zijn geheel zicht
baar, maar zal zijn opgebouwd uit beeldelementen, zoals te zien is in
fig. 50 voor een sinusvormige spanning en een nullijn. Daar weinig
details van het oorspronkelijke verschijnsel verloren mogen gaan, is
het dus nodig, dat ieder verschijnsel
bestaat uit zoveel mogelijk beeld
elementen, m.a.w. de schakelfrequentie moet hoog zijn t.o.v. de
frequentie van de te meten spanning.
Verder zal de omschakeling zelf
zeer snel moeten geschieden, zodat
het overspringen van de electronenstraal van het ene verschijnsel naar
het andere practisch onzichtbaar
wordt, en van ieder beeldelement zo
Fig. 50. Weergave van een nullijn weinig mogelijk wordt afgenomen
en een sinusvormige spanning met voor de omschakeling.
behulp van een electronische
Voor weer te geven spanningen
omschakelaar.
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Fig. 51. Principeschema van een electronische schakelaar voor de weergave van
twee verschijnselen tegelijk.

met een lage frequentie kan het schakelen nog wel gebeuren met
mechanische hulpmiddelen, zoals bv. met een door een motor aan
gedreven contactschakelaar, of met een triller. Voor hogere signaalfrequenties is het nodig om van schakelingen met electronenbuizen
gebruik te maken.
In beginsel wordt bij de electronische schakelaar. gebruik gemaakt
van buizen, welke periodiek worden ingeschakeld door middel van een
schakelspanning van rechthoekige vorm. In fig. 51 is een schakeling
aangegeven voor de gelijktijdige weergave van twee verschijnselen met
behulp van een electronische schakelaar.
en B2 zijn hierin de ge
schakelde buizen, terwijl B3 en B4 in multivibratorschakeling de recht
hoekige schakelspanning afgeven. De op de anodes van B3 en B4 aan
wezige rechthoekige spanningen worden toegevoerd aan de schermroosters van de buizen Bx en B2. Deze buizen krijgen dus afwisselend
een positieve en een negatieve schermroosterspanning.
Wanneer het schermrooster van B1 positief is, zal het te meten
signaal op stuurrooster 1 dus gewoon worden versterkt. Het signaal op
stuurrooster 2 zal niet doorkomen, daar B.> dan juist een negatieve
schermroosterspanning heeft, en dus niet versterkt. Afwisselend ont
staat dus aan de uitgangsklem 3 de versterkte spanning van het eerste
of het tweede meetsignaal.
Met dit soort schakelingen kunnen omschakelfrequenties worden
verkregen van hoogstens 100 000 Hz. Een in V 10 000 sec verlopend
verschijnsel kan dus nog worden weergegeven door 10 beeldelementen,
hetgeen als een minimum is te beschouwen.
Voor meer dan twee verschijnselen zijn de schakelingen in principe
hetzelfde, waarbij echter de schakelfrequentie of schakelsnelheid
nog verder zal moeten worden verhoogd. Bovendien zal ook de totale
lichthoeveelheid, waarover de electronenstraalbuis beschikt, over steeds
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meer verschijnselen worden verdeeld, waardoor dus de beschikbare
lichthoeveelheid per verschijnsel evenredig zal afnemen.
Door deze beide oorzaken wordt tenslotte het maximum aantal
verschijnselen, dat met één electronenstraalbuis kan worden afgebeeld,
beperkt.

'

III. DE TOONGENERATOR

Voor het meten van de amplitudekarakteristiek en de vervorming van
electro-acoustische installaties of van onderdelen daarvan, zoals ver
sterkers, filters, kabels, luidsprekers, moet men beschikken over een
toestel, dat een zuivere sinusvormige spanning levert met een over het
gehele hoorbare frequentiegebied, dus van 30 tot 16 000 Hz, variabele
frequentie.
Een dergelijk toestel wordt toongenerator genoemd. De toongenerator
geeft slechts electrische energie in het acoustische frequentiegebied;
een toon hoort men eerst, indien de electrische energie met behulp van
een luidspreker of een telefoon in acoustische energie is omgezet.
1. Het principe
Het signaal met de gewenste frequentie ƒ (3c—16 000 Hz) wordt
verkregen door een modulatie van twee signalen met veel hogere
frequenties f1 en f2. Van het verkregen „gemoduleerde” signaal wordt
de component met de verschilfrequentie ƒ = \fx — f2\ gebruikt.
De beide oscillatoren voor het voortbrengen dezer hoge frequenties
behoeven procentueel slechts weinig in frequentie te worden veranderd
om de gewenste variatie in de verschilfrequentie ƒ te bewerkstelligen.
In fig. 1 is de samenstelling van een toongenerator schematisch
weergegeven. De twee generatoren Gx en G2 leveren de signalen
met de frequenties f1 resp. /2. De verschilfrequentie ƒ = \ f± — f2\
wordt op dezelfde wijze als in ontvangtoestellen volgens het superheterodyne principe gebruikelijk is, verkregen door de twee signalen toe
te voeren aan een mengbuis M.. De anodestroom van de mengbuis
bevat dan behalve componenten met de frequenties fl en f2 en harmonischen daarvan, ook componenten met de combinatiefrequenties
ƒ2 + /2 en | ƒx—f2\, alsmede combinatiefrequenties van de harmonischen van f1 en ƒ,, dus | m fx ± n f21.
De combinatiefrequentie f=\fi—/21> waarom het begonnen is,
wordt door het laagdoorlatend filter Fx uitgezeefd
f.-f»
en door de versterker V
n
0
op het gewenste niveau
mf) ♦ nf.
gebracht.
De verschilfrequentie ƒ
kan van ƒ = o tot ƒ =
= 16 000 Hz worden ge
regeld door de frequentie
Fig. 1. Principeschema van de toongenerator.
Gj. vaste; G2. variabele oscillator; M. meng /2 van de generator G2 te
veranderen van fx tot
buis; F,, filter; V. versterker.
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fi zb 16 ooo Hz. Het
maakt geen verschil of
2 fi
men f2 met 16 ooo Hz
og I--1-! !
freq.
verhoogt, dan wel met
f,-f.
I
■
16 ooo Hz verlaagt om
ZfrT, I
de verschilfrequentie van
Fig. 2. Ligging der oorspronkelijke frequenties 16 ooo Hz te verkrijgen.
fx en f2 en der combinatiefrequenties m ƒj ± 72/2. Wij zullen in het vol
gende
veronderstellen,
dat we f2 16 ooo Hz verlagen. De absolute grootte van fl en f2 is
daarbij nog niet vastgelegd.
De relatieve verstemming, die de generator G2 moet ondergaan, om
met f1 een verschilfrequentie te geven van f — 16 ooo Hz, bedraagt
3ft-3f,

2fi-2f,

16000

Hieruit blijkt, dat de relatieve verstemming kleiner wordt, naarmate
f1 groter wordt gekozen. Het voordeel van een kleine relatieve ver
stemming ligt in de omstandigheid, dat dan de zelfinductie L en/of
de capaciteit C, die de frequentie f2 bepalen, slechts weinig behoeven
te worden gevarieerd, waardoor ook de spanning van G.2 weinig ver
andert. Dit voordeel springt later in het oog bij de beschrijving van het
mengsysteem. Door f1 en f2 hoog te kiezen wordt bovendien de con
structie van het filter Fx eenvoudiger. Immers moet dit filter de
frequenties fx en f2 tot een verwaarloosbare amplitude onderdrukken,
anderzijds de frequenties ƒ van o tot 16 ooo Hz onverzwakt doorlaten.
Dit wordt eenvoudiger, naarmate f1 en f2 hoger worden gekozen.
Ook de combinatiefrequenties van de harmonischen, bv. | f1 — 2 f2 |,
| 2 fi—3/2! enz. komen, zoals in fig. 2 is verduidelijkt, verder van
16000 Hz af te liggen naarmate fx en f2 hoger zijn gekozen (de
ƒmax
combinatiefrequenties | 2 fx — 2 f2 |, | 3 ƒ1 — 3 ƒ2 I enz* verhuizen
daarbij natuurlijk niet).
Anderzijds kan men de frequenties f1 en f2 niet willekeurig hoog
kiezen in verband met het verlopen van de verschilfrequentie ƒ ten
gevolge van de verandering van de oscillatorfrequenties f1 en f2 door
het opwarmen van de toongenerator, na inschakelen.
In het algemeen komt het hier op neer, dat men de frequenties /t
en/g kiest ongeveer 4^6 maal de maximale waarde van de frequentie ƒ.
Zo is in de Phih'ps-toongenerator GM 2307, die het frequentiegebied
van o tot 16 ooo Hz bestrijkt, de frequentie f2 variabel van 100 kHz
tot 85 kHz en de frequentie fx van 100 kHz tot 101 kHz. Is f2 = 100 kHz,
dan kan men door variatie van f1 het verschilfrequentiegebied van o tot
1000 Hz verkrijgen, terwijl, indien /x = 100 kHz, /2 kan worden ge
varieerd van 100 tot 85 kHz, waarbij het gebied van o tot 15 kHz wordt
bestr ;ken. De schaal van de oscillator G1 met de frequentie fx vermeldt
dan ook o—1000 Hz, met dien verstande, dat in de stand o f1 de waarde
heeft van 100 kHz en in de positie 1000 Hz de waarde 101 kHz. Op
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overeenkomstige wijze is de oscillator G2 voorzien van een schaalver
deling van o tot 15 kHz. Zet men de wijzer op o, dan is /2 = 100 kHz,
terwijl op de deelstreep 15 kHz de frequentie /2 85 kHz bedraagt.
Hierdoor is bereikt, dat de frequentie, die de toongenerator geeft,
gelijk is aan de som der aflezingen van beide schalen.
2. Dc vervorming en de amplitudekarakteristiek
Om de vervorming, die een of ander transmissie-element veroor
zaakt, te meten, moet de hieraan toegevoerde ingangsspanning, d.i. de
uitgangsspanning van de toongenerator, zo goed mogelijk sinusvormig
zijn. Verder is het voor het opnemen van amplitudekarakteristieken ge
wenst, dat de toongenerator voor alle frequenties dezelfde uitgangs
spanning levert, d.w.z. zelf een vlakke amplitudekarakteristiek heeft.
Om na te gaan, hoe aan deze eisen kan worden voldaan, zullen we
het „mengen" van de frequenties f1 en /2 nader moeten bespreken.
j. De mengbuis
De conversiesteilheid Sc van een mengbuis is bij voldoend hoge
oscillatorspanning V0 practisch onafhankelijk van V0 (zie Deel 2,
hfdst. IV.I). Dit is weergegeven in fig. 3. Hiervan maken we gebruik
om de component za met de frequentie ƒ = | fY — f2\ van de anodestroom /a van de mengbuis onafhankelijk te maken van de spanning
van de oscillator G2. Een
schematische voorstelling
wordt gegeven in fig. 4.
m a/v
Nemen we aan, dat de
0,8
spanning V2 van G2 zo
hoog is, dat de buis werkt
0.7
in het gedeelte A-B van
7
de karakteristiek, gegeven
0,6
in fig. 3, dan zal de com
ponent za van de anode0.5
stroom /a met de verschilfrequentie ƒ bij constante
0.4
spanning Vx van de oscil
lator Gj vrijwel onafhan
0.3
kelijk zijn van de waarde
van V2. Indien derhalve
0.2
bij de verandering van de
0.1
frequentie van G2 de
spanning V2 verandert
van 6 tot 16 volt, dan
20 V
IO
15
zal za slechts weinig ver
—- v0
anderen. Men ontgaat Fig. 3. De conversiesteilheid Sc van een meng
dan de moeilijkheid een buis als functie van de oscillatorspanning V0.
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Fig. 4. Schakeling van de mengbuis en de oscillatoren GL en G2.

oscillator G2 te moeten maken, die bij verandering van de frequentie
een constante spanning geeft. De stroom za is verder evenredig met
de spanning V1 van Gv zodat geldt:
Za = 5C V
Aangezien de oscillator Gx slechts variabel is van 100 kHz tot 101 kHz,
zal de spanning V1 van Gx daarbij niet noemenswaardig veranderen,
zodat de stroom za met de verschilfrequentie nagenoeg constant is.
In de anodeketen van de mengbuis is het filter F1 opgenomen. Over
een weerstand R geeft de stroom za een spanning V2, die nu onaf
hankelijk is geworden van de verschilfrequentie, en die met behulp
van een versterker V (fig. 1) op het gewenste niveau wordt gebracht.
De harmonischen van de verschilfrequentie ƒ, nl. 2 ƒ = 2 fx — 2 /3,
3/1 — 3/2 enz., die in het algemeen door het filter fq (fig. 1 en 4)
worden doorgelaten, zijn evenredig met de grootte van Vv Deze
harmonischen kan men klein houden door V1 klein te nemen (van de
orde van 0,1 volt) en door middel van een filter F2 (fig. 4) de harmo
nischen van V1 van de mengbuis verwijderd te houden.
Het behoeft geen betoog, dat de versterker V (fig. 1) zelf vervormingsvrij dient te worden gemaakt, bv. door het toepassen van vol
doende tegenkoppeling. Op deze wijze kan worden bereikt, dat de
amplitudekarakteristiek slechts enkele procenten afwijkt van een rechte
lijn, terwijl de niet-lineaire vervorming kleiner blijft dan 0,5 %.
4. Het verloop van de frequentie
Wanneer een spoel of de condensator van een oscillatorkring wordt
verwarmd, zullen hun zelfinductie of capaciteit in het algemeen veran
deren. Dit brengt met zich mee, dat ook de frequentie zal veranderen.
Stellen we de relatieve frequentieverandering per graad Celsius van
de frequentie/i gelijk aan cq en die van frequentie /2 gelijk aan a2, dan
zal de frequentieverandering Afx van Gx bij een temperatuurstijging
T1 bedragen:

Afx — f1 cq 7\.
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Evenzo geldt voor de frequentieverandering zl/2 van de oscillator G2
bij een temperatuurstijging 7\>: Af2 = /2 a2 T2. (oq en a2 hebben de
grootte-orde van 5 x io~5 en zijn gewoonlijk negatief, d.w.z. bij toe
nemende temperatuur neemt de frequentie af.)
Aangezien men de oscillatoren G1 en G2 op dezelfde wijze maakt,
kan men aannemen, dat bij toenemende temperatuur de frequentie
van de beide oscillatoren zal afnemen. De verandering Af van de
verschilfrequentie is dan
Af -

Afl

Af2 = /i cq T1

f2 u.2 T2 = /i cq T1

(fi

ƒ) a2

In het algemeen zullen cq en a2 verschillen, evenals 7\ en 72. Stellen
we nu a2 = cq — Zla en r2 = 7\ — A T, dan is

zi/ - A 7\ - (A -/) K - zla) (r, - at).
Verwaarloost men producten van Zla en AT, aangezien het product
Au. AT klein is ten opzichte van de overige termen, en neemt men
bovendien in aanmerking, dat ƒ < < fv dan is met goede benadering
Zl/ = /ai 7\+A (oq AT + Tx Au).
Het frequentieverloop bestaat derhalve uit twee termen. De eerste

Fig. 5. Plaatsing der onderdelen in de Philips-toongenerator GM 2307; in het
bovenste compartiment het voedingsgedeelte en de versterker; in het onderste
gedeelte de beide oscillatoren.
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term is evenredig met de verschilfrequentie ƒ en kan alleen klein
worden gehouden door te zorgen, dat de temperatuurscoëfficiënt cq
en de- temperatuurstijging Tl klein zijn. Dit frequentieverloop is ook
aanwezig, indien dcc en AT nul zijn, m.a.w. wanneer de toongenerator volkomen symmetrisch wordt opgewarmd. De tweede term geeft
aanleiding tot een frequentieverloop evenredig met fv veroorzaakt door
ongelijkheden in de oscillatoren en in hun temperatuurstijgingen.
Bij lage verschilfrequentie ƒ overweegt in het algemeen de tweede
term; dan wordt het verloop veroorzaakt door de onsymmetrie in de
bouw. Bij hoge waarden van ƒ spelen beide termen een rol; indien
da en AT negatief zijn, kan het verloop zelfs kleiner worden bij
toenemende waarde van ƒ. Dat in de practijk op symmetrische bouw
wordt gelet ziet men aan de Philips-toongenerator GM 2307, die met
weggenomen achterdeksel in fig. 5 is afgebeeld. Fig. 6 toont deze
toongenerator van voren gezien. Fig. 7 (zie uitslaande plaat, achterin)
geeft het schema, ter wille van de overzichtelijkheid iets vereenvoudigd.
5. Het gebruik van de toongenerator
De spanningen, die men nodig heeft als ingangsspanning voor het
onderzoek van versterkers enz., kunnen zeer uiteenlopen. In de toon
generator wordt daarom de gefilterde uitgangsspanning van de mengbuis via een regelbare potentiometer aan een versterker toegevoerd.
Op deze wijze kan men de uitgangsspanning van de toongenerator
continu regelen. Bovendien wordt meestal achter de versterker nog een
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Fig. 6. De Philips-toongenerator GM 2307.
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verzwakker aangebracht, opgebouwd uit weerstanden. Hiermede kan
men bv. in stappen van io dB de spanning verlagen.
Om de ijking der frequentieschalen nauwkeurig te laten overeen
stemmen met de werkelijk verkregen frequentie, is in de in fig. 5
afgebeelde toongenerator een kathodestraalafstemindicator aangebracht.
De schakeling is zodanig, dat bij zeer lage frequenties (beneden 30 Hz)
de lichtende vlekken in grootte veranderen met dezelfde frequentie als
die van het uitgangssignaal. Alvorens een meting te beginnen stelt
men de beide frequentieschalen op nul en varieert met een afzonderlijke
knop de frequentie van een der oscillatoren een weinig, tot het flikkeren
van de indicator langzamer wordt en tenslotte aangeeft, dat de verschilfrequentie der beide oscillatoren inderdaad nul is.

IV. MEETOSCILLATOREN MET
AMPLITUDEMODULATIE

i. Inleiding

Onder een meetoscillator, meetzender of standaardsignaalgenerator
verstaat men in de radiotechniek een apparaat, waaraan men een wissel
spanning met een hoge frequentie kan ontlenen, waarvan de amplitude
en de frequentie nauwkeurig bekend zijn, terwijl de amplitude ge
moduleerd kan worden.
In het navolgende zullen wij de meetoscillator behandelen speciaal
met het oog op het gebruik bij metingen aan radio-ontvangtoestellen.
De eisen, die men aan dit soort meetoscillatoren stelt, worden bepaald
door de eisen, waaraan de ontvangtoestellen moeten voldoen.
In de eerste plaats wenst men de amplitude van de afgegeven span
ning te kunnen variëren van ca 0,5 microvolt tot 1 of enkele volts,
terwijl de frequentie ingesteld en afgelezen moet kunnen worden
tussen ca 100 kHz en 30 MHz.
Bovendien is het noodzakelijk, dat de amplitude van het signaal
kan worden gemoduleerd met een modulatiediepte, instelbaar tussen o
en 100 %, met kleine modulatievervorming en met frequenties tussen
20 en 16000 Hz.

De spanning wordt aan de ontvanger toegevoerd via een zodanig net
werk van weerstanden, capaciteiten en zelfinducties, dat de impedantie
vanuit de ontvanger gezien bij benadering gelijk is aan de impedantie
van een normale buitenantenne. Dit netwerk noemt men de kunstantenne.
Men wenst met de meetoscillator vlug en nauwkeurig de karakte
ristieke grootheden van de ontvanger te meten, zoals de gevoeligheid,
de selectiviteit, de getrouwheid, de vervorming, de kruismodulatieeigenschappen, de ruis, de A.S.R.-karakteristiek, enz. (zie Deel 7b,
hfdsr, VII).
Men kan bij de gebruikelijke meetoscillatoren twee soorten onder
scheiden: een voor laboratoriumgebruik, waarbij men aan het apparaat
hoge eisen stelt, en een voor gebruik door de radioreparateur, die met
een eenvoudig apparaat kan volstaan.
2. Opbouw van de meetoscillator
Uit het vorenstaande kan men afleiden, dat een meetoscillator uit de
volgende gedeelten is opgebouwd (zie fig. 1):
a. een oscillator, waarvan de frequentie continu kan worden ge
varieerd;
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Fig. i. Blokschema van
een meetoscil'ator.

b. een inrichting, waarin de oscillatorspanning kan worden ge
moduleerd, de modulator genaamd;
c. een verzwakker, waarmee de amplitude van de al of niet ge
moduleerde spanning kan worden veranderd;
d. een oscillator, waarmee de modulatiespanning — meestal van
400 Hz — wordt opgewekt;
e. een kunstantenne, die de antenne-impedantie vervangt;
ƒ. meters voor het meten van de draaggolfspanning en de modulatiediepte;
g. een kabel, waarmee het signaal naar het ontvangtoestel wordt
gevoerd;
h. een voedingsapparaat.
3. De hoogfrequentoscillator
Het voornaamste deel van de meetoscillator is de oscillator, waarin
de trilling met de draaggolffrequentie wordt opgewekt.
Bij de zg. verschilfrequentie-oscillatoren wordt de draaggolffrequentie
verkregen door de spanningen van twee in verschillende frequenties
genererende oscillatoren aan een mengbuis toe te voeren en de ge
wenste frequentie uit het mengresultaat te filteren.
In blokschema ziet deze oscillator er uit als in fig. 2 aangegeven.
Van de zg. „vaste" oscillator I is de frequentie f1 bv. 3 tot 5 maal
zo hoog als de hoogste gewenste draaggolffrequentie, fm, terwijl er
met behulp van een laagdoorlatend filter voor wordt gezorgd, dat de
afgegeven spanning zo goed mogelijk sinusoïdaal is. De frequentie f2
van de „variabele" oscillator II kan worden gevarieerd van f1 tot
fi + An» Achter de mengbuis zorgt het filter ervoor, dat de frequenties
A, A> de veelvouden daarvan en andere combinatiefrequenties worden
tegengehouden en alleen de verschilfrequentie f = f2 — A wordt door
gelaten. De versterker dient om de kleine spanning, die de mengbuis
meestal afgeeft, te versterken.
Aan deze methode van frequentievariatie zijn verschillende voor
delen verbonden ten opzichte van de methode, waarbij men slechts
één oscillator gebruikt, die rechtstreeks een signaal met de gewenste
uitgangsfrequentie opwekt.
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а. Op elegante wijze — zonder omschakeling van spoelen — kan een
groot frequentiegebied worden bestreken.
б. Aangezien bij een geschikte keuze van de frequentie fx de variabele
oscillator II procentueel slechts weinig in frequentie behoeft te worden
veranderd, is het gemakkelijk om de uitgangsspanning als functie van
de frequentie constant te houden.
c. Door de amplitude van de spanning van de „vaste" oscillator I
te moduleren, kan de modulatiediepte gemakkelijk constant worden
gehouden bij verandering van de frequentie ƒ van het uitgangssignaal.
d. Bij het meten van selectiviteitskrommen aan ontvangers is het
gewenst, bij iedere draaggolffrequentie eenzelfde kleine frequentieverstemming te kunnen aanbrengen en aflezen. Bij de verschilfrequentie-oscillator kan men deze verstemming in de „vaste" oscil
lator I teweegbrengen.
e. De opgewekte spanning met de draaggolffrequentie kan klein zijn,
waardoor het probleem der afscherming (zie onder 7) wordt ver
eenvoudigd.
Daartegenover staan echter een aantal constructieve moeilijkheden,
die maken, dat deze methode van frequentievariatie voor het gehele
frequentiegebied van 100 kHz tot 30 MHz ineens, zonder omschake
ling, geen algemene toepassing heeft gevonden.
a. Het is moeilijk om de stabiliteit en de afleesnauwkeurigheid van
de draaggolffrequentie voldoende hoog op te voeren. Wel kan men de
oscillatoren I en II zoveel mogelijk identiek bouwen en er zorg voor
dragen, dat de trillingskringen dezelfde temperatuurcoëfficiënt hebben
en in het apparaat op dezelfde wijze worden verwarmd, maar reeds
zéér kleine temperatuurverschillen kunnen bij de hoge frequenties,
die de oscillatoren I en II moeten hebben, aanzienlijke frequentieafwijkingen ten gevolge hebben.
b. Bij lage draaggolffrequenties zullen de oscillatoren I en II neiging
tot synchronisatie vertonen, hetgeen vervorming van de draaggolfspanning meebrengt. Hiertegen helpt alleen een zeer zorgvuldige af
scherming en ontkoppeling van de oscillatoren I en II.
c. Aangezien de oscillator I op een hoge frequentie werkt, is het
moeilijk, zuivere amplitudemodulatie te krijgen, zonder storende
frequentiemodulatie (zie ook onder 4).
oscillator 1
frequentie f|

mengbuls •

oscillator H

filter

versterker

fa f2"fi

frequentie (2

Fig. 2. Blokschema van een verschilfrequentie-oscillator. Het aangegeven filter
is een laagdoorlatendfilter, dat de frequenties /2 — fx doorlaat, doch de frequen
ties /i, /2 en A + f2 onderdrukt.
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In de meeste gevallen wordt het totale gewenste frequentiegebied
verkregen door omschakeling der afstemspoelen. Voor continue ver
andering van de frequentie dient een draaicondensator met een maxi
male capaciteit van 500 a 1000 jli/li F. Het frequentiegebied, dat per
spoel kan worden bestreken, bedraagt ongeveer 1 : 3, zodat het gebied
van 100 kHz tot 30 MHz met 5 omschakelingen van de spoelen kan
worden verkregen.
De nauwkeurigheid van de frequentie van een meetoscillator wordt
enerzijds begrensd door de mechanische bouw, anderzijds door de
stabiliteit van de frequentie van de oscillator. Voor de mechanische
opbouw zijn de volgende punten belangrijk: de constructie van het
afleesmechanisme voor de frequentie (wijzer en frequentieschaal), de
speling in het aandrijfmechanisme tussen de condensatoras en de schaal,
en de nauwkeurigheid, waarmee de draaicondensator aan de gewenste
capaciteitswaarde voldoet en na verloop van tijd blijft voldoen.
De frequentie, waarmee een schakeling oscilleert, hangt in eerste
benadering af van de resonantiefrequentie van de trillingskring en
in mindere mate van de karakteristieken van de buis (zie Deel 2,
hfdst. VII). Daardoor is
de stabiliteit van de fre
11
quentie ook in hoofdzaak
Rp
afhankelijk van de waar
der voor de kring
nni- den
gebruikte onderdelen en
?z
aangezien deze waarden
steeds afhankelijk zijn van
de temperatuur kunnen
we zeggen, dat de stabi
liteit van de frequentie in
meetoscillatoren in het
bijzonder afhangt van de
temperatuur en de temFig. 3. Penthode-oscillator.
peratuurcoëfficiënt van
de spoel, de draaiconden
sator, de schakelaar en de
\[
bedradingscapaciteit.
De temperatuurcoëfficiënt van de draaiconden
sator kan slechts door
c
zeer bijzondere construc
!o
1
ties kleiner worden ge
maakt dan de lineaire
uitzettingscoëfficiënt van
het materiaal, waaruit het
stator- en rotorpakket zijn
vervaardigd (voor mes
+
sing: 40 X 10—6 ), maar
Fig. 4. Oscillator met dubbele buis.
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dikwijls is de temperatuurcoëfficiënt enkele malen zo groot. De
temperatuurcoëfficiënt van de spoel is alleen in eenvoudige gevallen
te overzien. De temperatuurcoëfficiënt voor spoelen met verscheidene
lagen kan zowel positieve als negatieve waarden hebben; in het bij
zonder is de temperatuurcoëfficiënt van de nulcapaciteit moeilijk te
beheersen.
In een goed geconstrueerde meetoscillator wordt een stabiliteit van
bv. 0,5 a i %0 van de ingestelde frequentie bereikt.
De frequentievariaties, die door veranderingen met de tijd van de
buiskarakteristieken worden veroorzaakt, zijn in het algemeen gering.
Frequentievariaties, die een gevolg zijn van veranderingen in de
voedingsspanningen, kunnen door stabilisatie van die spanningen
worden vermeden.
In zeer vochtige, bv. tropische omgeving moet bovendien rekening
worden gehouden met de mogelijkheid van vochtopneming door het
isolatiemateriaal, dat voor de onderdelen van de schakelaar en de
trillingskringen wordt gebruikt. Men past dan veelal een voor dit doel
geschikt keramisch materiaal toe.
Zelfs als men alle voorzorgsmaatregelen in acht neemt, kan de
nauwkeurigheid van de frequentie van een continu variabele meet
oscillator niet beter worden gemaakt dan 0,5 ü/o0*
sommige gevallen
— bv. voor het afregelen van ontvangapparaten met bandspreiding
(zie Deel 3, hfdst. IV. I) — is dit onvoldoende; men bouwt dan wel
eens een door een kristal gestuurde hulposcillator in, waarmee de
frequentieschaal op de harmonische frequenties van deze oscillator
kan worden gecontroleerd.
In de keuze van de oscillatorschakeling is een grote variatie moge
lijk. In fig. 3 is een normale schakeling getekend, waarbij de trillingskring in de anodeketen is opgenomen; in fig. 4 is een schakeling
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Fig. 5. Oscillator in anodebasisschakeling, waaraan een
afges temde kring in de anodeketen is toegevoegd.
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van een oscillator met een dubbele
buis (de duo-triode ECC 40 of
ECC 81) aangegeven, waarbij geen
il
terugkoppelspoel nodig is; terwijl
fig. 5 een schakeling geeft, die in
principe een Hartley-oscillator is in
anodebasisschakeling, doch met een
afgestemde kring in de anodeketen,
Fig. 6. Oscillator voor hoge
waaraan het signaal wordt ontleend.
frequenties (tot 500 MHz).
Bij deze schakeling is de frequentie
slechts in geringe mate afhankelijk van de voedingsspanningen. Voor
hoge frequenties, bv. tot 500 MHz, wordt dikwijls een schakeling
volgens fig. 6 toegepast, een Hartley-schakeling, waarbij de spoel uit
slechts één winding bestaat.
Het is bij meetoscillatoren een voordeel, indien de opgewekte span
ning als functie van de frequentie constant is. Daartoe wordt soms
automatische sterkteregeling toegepast, maar men kan de spanning
ook binnen enkele procenten constant houden door parallel aan de
trillingskring — die dan een grote Q moet hebben — een weerstand
aan te brengen, die klein is t.o.v. de impedantie L/CR van de kring.
In fig. 3 kan daarvoor bv. de weerstand Rp dienen.

É

4. De modulator
We komen nu tot een bespreking van de problemen, die gelegen zijn
in de modulatie van de draaggolffrequentie (zie hiervoor ook Deel 4a).
In de eerste plaats wenst men in meetoscillatoren de ver
vorming van de modulatie zo klein mogelijk te houden, aangezien
men o.a. de vervorming, die in de ontvanger ontstaat, wenst te meten
en dit alleen met behulp van een onvervormd signaal kan geschieden.
Als extreme laboratoriumeis geldt bv., dat de vervorming der modu
latie niet groter is dan 1 %o bij een modulatiediepte van 90 %. Aan
deze eis is evenwel buitengewoon moeilijk te voldoen.
In de tweede plaats wenst men, dat de modulatiediepte bij het
variëren van de draaggolffrequentie constant blijft.
Vervorming der modulatie is in hoofdzaak te wijten aan:
а. de ongewenste frequentie- of fasemodulatie, die als nevenver
schijnsel bij de amplitudemodulatie optreedt;
б. de kromming van de karakteristieken van de buis, waarin ge
moduleerd wordt.
De ongewenste frequentiemodulatie is een gevolg van het feit, dat
met het variëren van de spanningen aan de buis niet alleen de steil
heid van die buis verandert — hetgeen men voor het moduleren
wenst — maar ook de capaciteiten van de buis (o.a. ten gevolge van
veranderingen in de ruimtelading). Indien men de penthode-oscillator
van fig. 7 moduleert door de anode- en schermroosterspanning te
variëren in de frequentie van de modulatiespanning, dan staat de
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variabele rooster-kathodecapaciteit via de terugkoppelspoel parallel aan
de afstemcondensator C en bij hoge draaggolffrequenties (bv. boven
5 MHz) kan de frequentiemodulatie aanzienlijk zijn. Men kan deze
moeilijkheden grotendeels ontgaan door het modulerende signaal toe
te voeren aan het derde rooster (keerrooster) van de penthode. Neemt
men voor deze penthode een buis EF 50, dan is de optredende fasemodulatie zeer gering, omdat de ingangscapaciteit van deze buis vrijwel
onafhankelijk is van de spanning van het derde rooster.
In moderne meetoscillatoren wordt een modu
latie direct in de oscillator niet meer toegepast;
men moduleert in een op
de oscillator volgende verl C
sterkertrap (fig. 8). Het
optreden van fasemodulatie is dan echter nog
niet geheel uitgesloten.
In de meetoscillator
moeten de gemoduleerde
en de ongemoduleerde
o
ij(0 mod. sp.
spanning onderling zorg
18 400 Hzvuldig
worden
afge
schermd, aangezien ook
een electrische of magne
tische koppeling dezer
spanningen fasemodulatie Fig. 7. Penthode-oscillator, gemoduleerd in
ten gevolge kan hebben.
anode en schermrooster.
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Fig. 8. Oscillator met afzonderlijke modulator. Bx. oscillatorbuis;
B2. modulatorbuis; B3. versterkerbuis.
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De frequentiemodulatie heeft in meetoscillatoren behalve modulatievervorming nog een ander ongewenst gevolg. Een in frequentie ge
moduleerde spanning heeft in een voor amplitudemodulatie geschikte
ontvanger tot gevolg, dat de modulatiediepte van het signaal, dat de
detector bereikt, van de afstemming van de ontvanger afhankelijk is.
De fouten, die hierdoor bij het meten van de gevoeligheid van de
ontvanger en bij het meten van de selectiviteitskromme optreden,
kunnen aanzienlijk zijn. Zo kan men berekenen, dat voor een ontvang
toestel van gemiddelde kwaliteit een frequentiezwaai van ioo Hz (het
geen gering is) bij een draaggolffrequentie van 20 MHz en 30 %
modulatiediepte reeds een fout in de gevoeligheidsmeting van 15 %
kan veroorzaken.
In fig. 9 wordt het een en ander met oscillogrammen toegelicht.
In fig. 9a is het beeld te zien van een 30 % gemoduleerde draaggolf
zonder frequentiemodulatie, aan het einde van het m.f.-gedeelte van
een ontvanger. In fig. 9b ziet men het beeld, indien de ontvanger iets
wordt verstemd. In fig. 9c en gd zijn de overeenkomstige beelden te
zien indien in de draaggolffrequentie een storende frequentiemodulatie
met een frequentiezwaai van ca 2000 Hz aanwezig is.
Om de vervorming in de modulatie, die een gevolg is van de krom
ming der buiskarakteristieken, te verminderen, kan men tegenkoppeling

b

d
Fig. 9. Oscillogrammen van gemoduleerde trillingen, zoals ze in de ontvanger
de detector bereiken, a. 30 % in amplitude gemoduleerde trilling, bij juiste
afstemming van de ontvanger; b. hetzelfde signaal bij een kleine verstemming
van de ontvanger; c en d. als a en b, doch waarbij in het ingangssignaal tevens
een storende frequentiemodulatie aanwezig is.
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toepassen. Hierbij wordt de gemoduleerde spanning gedetecteerd en
de laagfrequente spanning, die hierbij ontstaat, in tegenfase aan de
modulator toegevoerd. Hiermede zijn goede resultaten te bereiken,
indien bij de detectie geen nieuwe vervorming wordt geïntroduceerd.
Bij grote modulatiediepte is dit echter moeilijk te vermijden.
Volgens een andere methode wordt aan de ondiep gemoduleerde
draaggolfspanning een ongemoduleerde spanning van dezelfde fre
quentie in tegenfase toegevoerd. Hierdoor ontstaat een modulatieverdieping, waarbij de vervorming niet groter is dan die van de
oorspronkelijke spanning.
Volgens een derde methode worden twee modulatoren in balans ge
schakeld, waardoor evenals in balansversterkertrappen de even harmonischen kunnen worden vermeden.
De moeilijkheden, die verbonden zijn aan het verkrijgen van geringe
vervorming in de modulatie in een groot gebied van draaggolffrequenties, zijn zeer groot en de meeste thans bekende meetoscillatoren
voldoen nog lang niet aan de eis van hoogstens 1 %0 vervorming
bij 90 % modulatiediepte. Een vervorming, minder dan 2 %, wordt
alleen bij de beste meetoscillatoren bereikt.
In de meeste gevallen is het voldoende, indien met audiofrequenties
van 20 tot 16 000 Hz kan worden gemoduleerd. Voor het onderzoek
van televisie-ontvangers wenst men echter tot bv. 10 MHz te kunnen
moduleren, waarbij de meetoscillator dan een modulatieversterker,
geschikt voor deze brede frequentieband, moet bevatten.
5. De laagfrequentoscillator
Meetoscillatoren worden in het algemeen gemoduleerd met een fre
quentie van 400 Hz, soms ook met 1000 Hz, terwijl tevens de mogelijk
heid aanwezig dient te zijn voor modulatie met frequenties tussen 20
en 16 000 Hz. De spanningsbron voor de laatst genoemde frequenties,
meestal een toongenerator, wordt dan uitwendig aangesloten.
Voor modulatie met een der genoemde vaste frequenties (400 of
1000 Hz) wordt in het apparaat een l.f.-oscillator ingebouwd, die aan
de onderstaande eisen moet voldoen:
a. de vervorming moet klein zijn, dus het geleverde signaal zo goed
mogelijk sinusoïdaal;
b. de frequentie moet niet van de voedingsspanningen afhangen;
c. de oscillator moet de nodige spanning kunnen leveren.
De vervorming kan klein gehouden worden door tegenkoppeling,
door de amplitude te begrenzen en door de toepassing van een balans
schakeling. In oscillatoren, waarin een trillingskring wordt gebruikt
(in tegenstelling met R C-oscillatoren), is de stroom in de spoel meer
sinusoïdaal dan de anodestroom van de buis. De gewenste spanning
wordt daarom bij voorkeur afgenomen van een spoeltje, inductief
gekoppeld met de spoel van de trillingskring.
De vervorming van de l.f.-spanning is het gemakkelijkst klein te
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Fig. io. Principeschema van een oscillator met een modulator, waarbij in de
ano.deketen wordt gemoduleerd.
houden, indien voor de modulatie slechts een geringe spanning nodig is
(zoals bv. bij modulatie in de roosterketen). Bij modulatie in de
anodeketen, zoals in het systeem van fig. io, moet de l.f.-oscillator
een gedeelte van het anodevermogen van de modulator opbrengen,
bij een spanning van bv. 250 V, en in dat geval vereist de l.f.-oscillator
meer materiaal (meer buizen, groter vermogen, enz.).
6. Het meten van de uitgangsspanning
Aangezien het meten van kleine hoogfrequente spanningen (< o, 1 V)
bijzonder moeilijk is, meet men in meetoscillatoren steeds de spanning,
die aan de ingang van de verzwakker wordt toegevoerd. Deze bedraagt
bv. 1 tot 3 V en kan dan met behulp van een diode, een triode, een
thermokoppel of een kristaldetector en een micro-ampèremeter worden
gemeten (zie hfdst. I).
Zeer gebruikelijk is de meting met een diode, die echter het nadeel
heeft, dat de nulstroom van de diode een niet te verwaarlozen deel
van de meetstroom uitmaakt. Deze nulstroom is
afhankelijk van de emissie van de diode en dus
van
de voedingsspanningen. Het nulpunt van de
Kü
diodevoltmeter is daardoor niet zeer stabiel. Dit
nadeel kan worden opgeheven door de diode te
vervangen door een kristaldetector (bv. een germaniumkristal) volgens het schema van fig. n.
o
De aanwijzing van de diode- of kristalvoltmeter is
Fig. 11. Meting van echter afhankelijk van de krommevorm van de
de spanning met
behulp van een aangelegde spanning.
Indien de spanning wordt gemeten met behulp
kristaldetector.
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van twee kristaldetectoren.
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van een thermokoppel, dan meet men de effectieve waarde van de
spanning, zodat bv. 10 % vervorming slechts 0,5 % miswijzing ver
oorzaakt (£eff = £0 Vl2 + (o,i)2 = Eq V 1,01 ^ 1,005 £o)Het thermokoppel heeft bovendien het voordeel, dat men het met
gelijkstroom kan ijken, terwijl men er tevens een aanwijzing voor de
modulatiediepte mee verkrijgt. Immers, indien de modulatiediepte m
is, dan bedraagt de effectieve waarde van de hoogfrequente stroom
m2
'eff ='o]/ 1 +
dus voor m = 1 : /eff = 70 V1 + V2 = 1.225
2

d.w.z. bij 100 % modulatiediepte neemt de stroom 22,5 % toe.
Het thermokoppel heeft daartegenover het nadeel, slechts weinig
te kunnen worden overbelast, zodat in de practijk het euvel van „door
branden" kan optreden, vooral indien de uitgangsspanning van de
meetoscillator als functie van de frequentie niet zeer constant is.
De modulatiediepte wordt in meetoscillatoren dikwijls eenvoudig be
paald door de aan de modulator toegevoerde l.f.-modulatiespanning te
meten, waarbij de meter voor deze spanning is geijkt in modulatiediepte.
Een betere methode is aangegeven in fig. 12, waarbij in de eerste
kristaldetector Kx de hoogfrequente spanning wordt gemeten en in de
tweede kristaldetector K2 de gedetecteerde laagfrequente spanning.
De modulatiediepte is dan evenredig met de verhouding van de uit
slagen van de meters M2 en Mx.
7. De verzwakker
De door de draaggolfoscillator opgewekte spanning, die bv. 50 V be
draagt, moet kunnen worden verzwakt tot 0,5 pV, d.w.z. de spanning
moet ca io8 maal worden verzwakt. De oscillator moet „stralingsvrij"
zijn. Het „stralingsveld" zou anders in het te meten ontvangtoestel
een spanning kunnen induceren, buiten de in de meetoscillator in
gebouwde verzwakker om. (Al spreekt men in dit verband dikwijls
van straling, de hier bedoelde koppelingen zijn eenvoudig electrische
of magnetische koppelingen; werkelijke electromagnetische straling
speelt hier geen rol.) Om dit te bereiken moet de oscillator zorgvuldig
worden afgeschermd, zodat het magnetische en electrische veld buiten
de afscherming zéér klein is.
Een volkomen afscherming wordt alleen bereikt, indien de oscillator
met zijn voedingsapparaat in een geheel gesloten metalen doos wordt
ondergebracht, waarbij het geleidingsvermogen en de wanddikte zo-
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danig moeten worden gekozen, dat het veld aan de buitenzijde van
die doos practisch nul is.
Een dergelijke rigoreuze afscherming laat zich uit practische over
wegingen (verwisseling van buizen, voedingsdraden naar het net)
niet verwezenlijken; meestal worden enige minder volkomen afschermdozen cm elkander aangebracht.
Speciaal moet er door ontkoppeling van de voedingsleidingen voor
worden gezorgd, dat geen h.f.-spanning via de netleiding het aan
gesloten ontvangtoestel kan bereiken.
Men eist van de verzwakker, dat de ingangsspanning onafhankelijk
van de draaggolffrequentie in de juiste verhouding wordt verzwakt.
Bij meetoscillatoren, die een groot frequentiegebied omvatten, is de
w eerstandverzwakker (d.w.z. een verzwakker, uitsluitend uit weer
standen opgebouwd) het meest gebruikte type. Deze heeft nl. voor
alle frequenties dezelfde impedantie.
Fig. 13 geeft het schema van een weerstandverzwakker, waarbij iedere
cel een factor k verzwakt. Dit kan als volgt worden aangetoond.
De verzwakker wordt gevoed tussen de punten A0 en Al met een
stroom Iv
De uitgangsspanning wordt verkregen tussen de punten B0 en B2.
Het punt Bj kan worden verbonden met een der punten A: t/m A5.
De spanning tussen de punten A4 en An noemen we VA. De stroom,
R
die van A4 over A5 naar A0 vloeit door de weerstanden R en
IS
K— I

v4
R

R + k—1
De spanning tussen A5 en B0 is V5 =

’

V4

R+

R
k—1

V4
k

k— 1

dus k maal zo klein als de spanning tussen A4 en Bn.
De weerstand van de schakeling, rechts van het punt An, gevormd
2kR
door twee weerstanden R, een weerstand
en een weerstand
(k — 1)2
R
R
j--—-is
zoals een eenvoudige berekening aantoont. Hieruit
volgt, dat de spanning V4 gelijk is aan V3//c. Daaruit blijkt, dat de
spanning in ieder der punten A2 t/m A5 een factor k kleiner is dan
de spanning in het voorafgaande punt.
Verder kan men berekenen, dat de weerstand tussen ieder der punten
kR
Ax t/m A5 en B0 dezelfde is, nl
. De verzwakker bezit dus voor
* k2 — 1

iedere stand van de schakelaar, die Bt met een der punten At t/m A6
verbindt, eenzelfde inwendige weerstand, hetgeen bij vele metingen
gewenst is.
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Fig. 13. Weerstandverzwakker. Bij iedere stap wordt de spanning een factor k
verzwakt. Cs is een parasitaire capaciteit, Ls een parasitaire zelfinductie. De
kR
weerstand tussen ieder der punten A„ A2 . . . A5 en aarde bedraagt ^---- .
AC"---- 1

Bovendien kan men aantonen, dat, als de voedingsstroom Ix constant
blijft, de verzwakking k blijft, onafhankelijk van de uitwendige impe
dantie, die tussen de punten B0 en BL wordt aangesloten. Ook dit is
voor vele toepassingen van de meetoscillator van groot belang, daar
de ingangsimpedantie van het te onderzoeken apparaat in vele gevallen
betrekkelijk klein is.
Deze laatstgenoemde berekeningen worden aan de lezer overgelaten.
De zelfinductie-arme weerstanden R worden zo klein gekozen, dat
zij door de onvermijdelijke schakelcapaciteiten Cs zelfs bij de hoogste
draaggolffrequentie niet merkbaar worden geshunt.
2 kR
De weerstanden
2" mogen niet zó klein worden gekozen, dat
(k-i)

de onvermijdelijke schakelzelfinductie Ls de impedantie bij de hoogste
frequentie merkbaar vergroot.
Indien k = 10, kan bij draaggolffrequenties tot 30 MHz bij zorg
vuldige constructie R — 100 tot 1000 & worden gekozen. De weerstan
den R zijn gewoonlijk geen draadweerstanden, maar bestaan meestal
uit een op een keramische houder aangebracht laagje kool of metaal.
De spanningspunten Alt A2 enz., moeten onderling en van de
afneemveer goed zijn afgeschermd, terwijl de impedantie van de
gemeenschappelijke aardleiding zéér klein moet zijn.
Weerstandverzwakkers worden dikwijls in een van messing of alumi
nium gegoten huis ondergebracht, waarmee aan de eisen van afscher
ming en kleine impedantie der aardleiding kan worden voldaan.
8. De verbinding tussen meetoscillator en ontvanger
Aan de uitgangsklemmen van de verzwakker wordt een eenaderig afge
schermd kabeltje aangebracht, waardoor de spanning van het apparaat
aan het te meten ontvangtoestel wordt toegevoerd. Deze kabel dient
aan het begin en het einde te worden afgesloten door een weerstand, die
gelijk is aan de golfweerstand van de kabel. Alleen indien hieraan is
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voldaan, is de spanning
aan het einde van de
o
= 20/H
kabel voor alle draagI 5
-Hl /qyp>_r0L
Ci = l25pF|
L
Ci
golffrequenties gelijk
C2=«OOpFi___
R(=Q5MO|
aan die van het begin
nJV
4Flflr
Rt
C5 R,
R?=400nl
2
(behoudens de dem
tt rfnrn
ping van de kabel, die
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i.
echter voor een kabel
:
4
van goede kwaliteit
5
kleiner is dan bijvoor
\
beeld 0,1 dB/m).
Aan het einde van
2
de kabel wordt een zg.
kunstantenne aangeslo
lO2.
ten, d.i. een schake
ÏO2
2
5
lO3
2
5
lO4
2 3
ling van weerstanden,
--------- kHz
zelfinductie en capaci
Fig. 14. Schema en impedantiekarakteristiek van
teiten, die bij benade
de kunstantenne.
ring dezelfde impe
dantie heeft als een gemiddelde „normale" buitenantenne.
Het schema van zo'n kunstantenne is gegeven in fig. 14, waarin ook
de impedantie van de kunstantenne als functie van de frequentie is
uitgezet.
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9. Beschrijving van een eenvoudige meetoscillator
In fig. 15 is het schema getekend van de Philips-meetoscillator GM 2884.
In fig. 16 is het uiterlijk van het apparaat te zien. Het is ontworpen
voor gebruik in radioreparatiewerkplaatsen en is daarom een een
voudig, klein en gemakkelijk hanteerbaar apparaat. Het frequentiegebied loopt van 100 kHz tot 25 MHz. De uitgangsspanning behoeft
voor dit doel niet nauwkeurig bekend te zijn. De afgegeven hoog
frequente spanning kan worden gevarieerd tussen 1 /mV en 0,1 V; deze
spanning kan al of niet worden gemoduleerd met 400 Hz. Bovendien
kan het apparaat een l.f.-spanning van 400 Hz leveren, die met de
Fig. 15 (blz. 109). Principeschema van een eenvoudige meetoscillator.
i?i = 0,1 M12;
Rt' = 1500 12;
R3 = 12 000 12;
R4 = 1000 12;
R6 = 47 000 12;
R, =
560 12;
R7 — 0,1 M12;
330 12;
R» =
R9 —
8200 12;
Ri0 = 47 000 lh
Ru = 0,1 M12;
Ru = 0,47 MQ;
Ri«1000 12;
R,g =
1000 12;

Ris
Rt6
Rl7
R|g
RlO
R10
Rt 1
Rtt

—
1000 12
= 39 000 12
=
IOOO 12
=
IOOO 12
=
1200 12
56 12
=
43 12
=
62 12
=
1 M12
= 18 000 12;
= 10-500 pF;
= 10000 pF;
= 3—30 pF;
= 3—30 pF;

Ru —
R*4
Ci
C*
Cs
C4

C6
C8
C7
CB

=
=
=
=

C9 =
C\ o —

3—30
3—30
3—30
3—30

pF;
pF;
pF;
pF;

100 pF;
32 yuF;

Cu = 1000 pF;
Ci* — 10 000 pF;
C13 = 33 000 pF;
Cu =10 000 pF;

Cig
Cio
Ci7
Cig

=
=
=
=

10 000
10 000
10 000
10 000

pF;
pF;
pF;
pF;

Cio = 10 000 pF;
Cj0 = 10 000 pF;
10 000 pF;
10 000 pF;
C*3 = 12,5
juF;
C.4 = 12,5
H F;
Li = 4.94 mH;
Lt = o,8o mH;
Lt = 0,14 mH;
L4 = 24,4
fjL H;
Ls = 3.2
n H;
Ls = o.75 /iH;
L7 = 10
fiH.
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Fig. 16. De Philips-service-oscillator GM 2884.
potentiometer Rx kan worden veranderd tussen o en 5 V. Uit het net
neemt het apparaat 20 W op.
De draaggolfoscillator is van het type met dubbele buis volgens
fig. 4, waarbij voor Bx een buis ECH 21 is gebruikt. Dit oscillatortype
vereist een frequentiegebied-omschakelaar Sk1# waarbij slechts één
punt van de oscillatorspoel wordt omgeschakeld. De koppelspoelen
Lx' . . . Lq worden tevens omgeschakeld. De frequentiegebieden 100—
250 kHz, 250—600 kHz, 600—1500 kHz, 1,5—4,0 MHz en 10—25 MHz
zijn klein gekozen om een ruime schaalverdeling te krijgen. Ieder
frequentiegebied heeft een eigen schaalverdeling (zie fig. 16). De
frequentie wordt ingesteld met de draaicondensator Cx.
De buis B2 is eveneens een buis ECH 21, waarvan het triodegedeelte

Fig. 17. Het apparaat van fig. 16, waarbij de afscherming
gedeeltelijk is weggenomen.
wordt gebruikt om de l.f.-spanning van 400 Hz op te wekken (in een
Hartley-schakeling), terwijl het heptodegedeelte voor de modulatie
wordt gebruikt. Met de schakelaar Sk2 kan de modulatie worden uit
geschakeld, terwijl de potentiometer R2 dient voor het instellen van
de modulatiediepte.
De modulator en de h.f.-oscillator zijn dus gescheiden, waardoor het
euvel van frequentiemodulatie op bevredigende wijze wordt vermeden.
De modulatorbuis wordt gevolgd door de weerstandverzwakker R2
en Sk;l met Rl7 t/m R22, waarbij de spanning een factor 1 : 20 resp.
1 : 25 per trap wordt verzwakt. Met de potentiometer R2 kan bij iedere
stap de uitgangsspanning continu worden geregeld.
Achter de weerstandverzwakker volgt de h.f.-kabel (die in dit geval
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niet door de golfweerstand is afgesloten, aangezien met een serviceoscillator in het algemeen geen kwantitatieve metingen worden gedaan),
die eindigt in de kunstantenne.
Het voedingsgedeelte bestaat uit een nettransformator Tlt waarin
de primaire wikkeling electrisch is afgeschermd en een dubbelfasige
gelijkrichtbuis EZ 2, gevolgd door een afvlakfilter C23, C24 en i?24.
In fig. 17 is de afscherming gedeeltelijk weggenomen. Men ziet o.a.
de spoelbussen, waarin ook voor ieder frequentiegebied een trimmer
is opgenomen, en de tweevoudige (voor de draaicondensator C} en de
afstemspoelen zelfs drievoudige) afscherming.
Het filter L7, C14, C15 dient voor ontkoppeling van de gloeidraden;
de filters C16, i?13, C17, i?14 en C18, R15, C19, R16 voor ontkoppeling
van de andere voedingsleidingen. De condensatoren C21 en C22 dienen
tenslotte om te zorgen, dat er geen h.f.-spanning bestaat tussen het
net en de „aarde" van de verzwakken

V. EEN MEETOSCILLATOR MET IN
FREQUENTIE GEMODULEERD SIGNAAL

i. Inleiding
Niettegenstaande het verschil in modulatiemethode bij in amplitude
en in frequentie gemoduleerde meetoscillatoren zijn er toch een aantal
belangrijke functies, die in beide inrichtingen met elkaar overeenkomen.
In beide gevallen gebruiken wij een draaggolf met een hoge fre
quentie, die in een hoorbare frequentie kan worden gemoduleerd.
Indien het hoogfrequente signaal niet is gemoduleerd, dragen beide
systemen een gelijkwaardig karakter; wij willen in deze toestand de
frequentie van het afgegeven signaal kunnen instellen, overeenkomstig
de afstemming van het te onderzoeken ontvangtoestel, terwijl wij
eveneens de sterkte van het h.f.-signaal, dat aan de ontvanger wordt
toegevoerd, eenvoudig moeten kunnen instellen en aflezen op een ge
ijkte verzwakken
Zoals uit Deel 3, hfdst. V, blijkt, zijn de ontvangers voor frequentiemodulatie over het algemeen gevoeliger en hebben zij bovendien in het
hoogfrequent- en middenfrequentgedeelte een veel grotere bandbreedte
dan ontvangers voor amplitudemodulatie. Bovendien zijn de meeste
FM-ontvangers van een balansingang voor de antenne-aansluiting
voorzien, daar bij deze hoge draaggolffrequenties in de regel van een
dipoolantenne gebruik wordt gemaakt. Daarom moet o.m. voor gevoeligheidsmetingen aan deze gevoelige ontvangers de kleinste door de
meetoscillator afgegeven meetspanning kleiner zijn dan bij in amplitude
gemoduleerde meetoscillatoren; men wil in dit geval nog spanningen
van 1 /liV betrouwbaar kunnen instellen en aflezen. Hieruit volgt, dat
ook aan het „stralingsvrij" zijn van het geheel veel hogere eisen worden
gesteld. Verder moet de verzwakker in balansschakeling zijn uitgevoerd.
Wij willen achtereenvolgens beschouwen:
a. de hoogfrequente oscillator;
b. de frequentiemodulator;
c. de verzwakker;
d. een practisch uitgewerkt schema.
2. De hoogfrequentoscillator
Voor het opwekken van de hoogfrequente spanning kunnen we gebruik
maken van èen h.f.-penthode als oscillatorbuis, waarbij de afgestemde
kring in het roostercircuit is aangebracht (fig. 1).
De terugkoppelspoel L2 is in de anodeketen opgenomen. Deze is vrij
Radiotechniek VII — 8
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vast met de kringspoel L,
gekoppeld, daar, zoals we
straks zullen zien, de modulatorbuis parallel aan de
kring wordt geschakeld en
deze een sterke demping op
de kring geeft. Daar de afge
y
stemde kring in de stuurroosterketen van de oscil11 11
UJ l2
latorbuis is opgenomen, is
het mogelijk, de spanning
over deze kring te meten
door middel van de rooster+ stroom, die door de lekweerstand vloeit. Bij het ver
Fig. 1. De oscillator.
stemmen is deze spanning
niet constant, doch kan dan op de gewenste waarde worden bijgeregeld
door de gelijkspanning van het schermrooster te variëren. Daardoor
verkrijgt men een stabiele werking van de modulatorbuis, alsmede een
constante uitgangsspanning. Het frequentiegebied van deze meetoscillator bestrijkt in totaal 20 MHz, nl. het voor FM-omroep beschik
bare gebied van 88 tot 108 MHz. Door middel van de schakeling en
de vorm van de condensatorplaten is een frequentieverandering vrijwel
evenredig met de verdraaiing van de condensatoras verkregen. Hier
door is het in de eerste plaats mogelijk, via een spelingsvrije vertragingsoverbrenging kleine verstemmingen aan te brengen, waarbij de fre
quentieverandering Af per hoekverdraaiing Ac/. onafhankelijk is van de
condensatorstand. Deze fijnregeling kan dus in frequenties worden
geijkt, zodat deze ijking geldt voor het gehele frequentiegebied. Hier
door is men in staat de bandbreedte van de in de ontvangers gebruikte
kringen of bandfilters op eenvoudige wijze te meten.

w

3. De frequentiemodulator
Zoals boven reeds gemeld, schakelen we parallel aan de oscillatorkring de modulatorbuis. Dit is een h.f.-penthode, die wij als zg.
reactantiebuis schakelen. Fig. 2 geeft het principe van deze schakeling
weer (zie ook Deel 4a, hfdst. IV).
Bx is de oscillatorbuis, B2 de reactantiebuis. De schakeling van de
oscillator komt overeen met die van fig. 1. De anode van B2 is ver
bonden met de afgestemde kring van Bv De weerstand R en de conden
sator C veroorzaken tussen rooster en kathode van B2 een spanning,
in fase verschoven ten opzichte van de oscillatorspanning. Noemen
we van B2 de anodespanning Va en de roosterspanning Vg, dan is
Va
Vs = i + j R co C*

a.V.3
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De anodestroom van deze buis is met voldoende benadering, daar de
inwendige weerstand van de buis B2 zeer groot is,
5
h = SVg=V2
1 + j R co C'
De impedantie tussen anode en kathode van B., is dus
1

h

r Joj

5

RC
S *

De reactantiebuis kan men dus opvatten als een weerstand R' = i/S
in serie met een zelfinductie L' = R C/S, parallel aan de oscillatorkring geschakeld. Hierdoor wordt dus de effectieve zelfinductie van
de oscillatorkring verkleind en wel des te meer naarmate S groter is.
Het modulerende laagfrequente signaal wordt aangelegd tussen de
punten A en B en toegevoerd aan het rooster van B2, waardoor de
negatieve roosterspanning en dus ook de steilheid van deze buis wordt
gevarieerd overeenkomstig het modulerende signaal. Kiest men voor B2
een buis, waarvan 5 als functie van Vg op de juiste wijze varieert,
dan verkrijgt men een hoogfrequent signaal, dat op de gewenste wijze
in frequentie is gemoduleerd.
Nadere bijzonderheden over deze modulatiemethode vindt men in
Deel 4a, hfdst. IV. Daar de verkregen frequentiezwaai evenredig is
met de spanning van het modulerende signaal, brengt men een buisvoltmeter M2 aan, die deze spanning aangeeft en in frequentiezwaai
kan worden geijkt. Bij het verstemmen van de oscillatorfrequentie geeft
een bepaalde modulerende spanning een constante relatieve frequentie
zwaai da)/w0, waarbij Aco de frequentiezwaai en a>0 de centrale fre
quentie voorstelt. Men wenst echter bij eenzelfde modulerende span
ning steeds eenzelfde zwaai Aco. Daartoe kan men met de as van de
variabele condensator van de oscillatorkring een potentiometer kop
pelen, en deze op zodanig wijze in de schakeling opnemen, dat de
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modulatiespanning bij verstemming omgekeerd evenredig met de
centrale frequentie verandert. Een andere methode voor het verkrijgen
van een frequentiezwaai, die voor alle waarden van de centrale frequentie
dezelfde is bij eenzelfde modulerende spanning, bestaat in het toe
passen van het superheterodyne-principe. Een oscillator met een vaste
centrale frequentie wordt in frequentie gemoduleerd, terwijl van een
andere ongemoduleerde oscillator de frequentie kan worden gewijzigd.
De spanning van beide oscillatoren voert men toe aan een mengbuis,
die de som- en verschilfrequenties vormt. Door een filter aan te
brengen, dat bv. alleen de somfrequentie doorlaat, verkrijgt men het
gewenste gemoduleerde signaal met een frequentiezwaai gelijk aan
die, welke de gemoduleerde oscillator met vaste centrale frequentie
bezit. Men zal bij voorkeur de som- en niet de verschilfrequentie
willen gebruiken, omdat daarbij de beide oscillatoren op een lagere
frequentie werken, zodat de practische moeilijkheden, verbonden aan
oscillatoren voor zeer hoge frequenties, minder groot zijn. Het filter,
dat achter de mengbuis volgt, moet het gehele te bestrijken frequentiegebied doorlaten, doch tevens voor iedere instelling de verschilfrequentie
en de frequenties van de oscillatoren zelf voldoende onderdrukken.
Een goede oplossing hiervoor verkrijgt men met een filter, opge
bouwd uit enige afstembare kringen, waarvan de variabele condensa
toren op één as zijn geplaatst met de variabele condensator van de
ongemoduleerde oscillator. Zorgt men voor voldoende breedte dezer
kringen, dan behoeft men aan de „gelijkloop" der diverse kringen niet
veel zorg te besteden.
4. De verzwakker
Om een verzwakker te maken voor deze meetoscillatoren is het,
wegens de hoge frequenties (88 tot 108 MHz), vrijwel niet meer
mogelijk, deze op te bouwen uit weerstanden, welke steeds door de
bedrading en wegens hun afmetingen seriezelfinducties en parallelcapaciteiten introduceren, waarvan de impedanties bij deze hoge
frequenties niet meer kunnen worden verwaarloosd.
Een zeer doelmatige en eenvoudige constructie voor een verzwakker
voor dit frequentiegebied geeft de zg. buisverzwakker. Deze bestaat
uit een holle metalen cilinder, die aan het ene open einde in het mag
netisch veld van de oscillatorkring wordt aangebracht (fig. 3 en 4);
dit magnetisch veld neemt exponentieel met de lengte in de buis af.

kanpi

Fig. 3. Inductieve verzwakker.
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Fig. 4. Schema van een meetoscillator voor FM.
Wanneer we hierin een koppelspoel in de lengterichting beweegbaar
opstellen, verandert dus ook de geïnduceerde e.m.k. volgens deze
exponentiële functie en verkrijgt men een verzwakker met een exponen
tieel verlopende schaal, hetgeen in de practijk aanbevelenswaardig is.
In fig. 3 is de verzwakker in doorsnede schematisch aangegeven. Het
midden van de koppellus is electrisch verbonden met de metalen wand
van de buis door middel van een sleepcontact. De beide einden van
de koppellus zijn via de weerstanden Rx en R2 verbonden aan de aders
van de gebalanceerde hoogfrequent kabel. De waarden van Rx en R2
worden bepaald door de karakteristieke impedantie van de kabel. Hier
door wordt dus tevens de impedantie van de verzwakker vastgelegd.
Indien het systeem goed symmetrisch wordt uitgevoerd is de ampli
tude van de spanningen op beide aders even groot t.o.v. het midden, dat
in dit geval de mantel van de kabel is. Om te voorkomen, dat via de
capaciteit tussen de oscillatorspoel en de koppellus hoogfrequente
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stromen in de verzwakker ontstaan, welke niet in fase zijn met de
gewenste uitgangsspanning, is tussen de oscillatorspoel en de koppellus
een scherm aangebracht in de vorm van een rooster, dat in één punt
met de buis is verbonden.
5. De complete meetoscillator
Het schema van een in frequentie gemoduleerde meetoscillator met
frequentiezwaaimeter en voedingsgedeelte voor aansluiting op het
wisselstroomnet is gegeven in fig. 4. Fig. 5 geeft een afbeelding van
het apparaat. De buizen Bx en B2 zijn resp. de oscillator- en de modulatorbuis, zoals hiervoor beschreven; beide zijn in een afgeschermde
ruimte ondergebracht (voorgesteld door de stippellijn), om te voor
komen, dat electrische of magnetische velden, afkomstig van de
oscillator of modulator, in de verdere schakeling storende spanningen
kunnen veroorzaken. Om deze reden zijn ook alle voedingsleidingen
voor de buizen via filtercellen, die een grote verzwakking geven in het
frequentiegebied van de oscillator, in deze afgeschermde ruimte
binnengevoerd. De neonbuizen B3 en B., zijn aangebracht om de
voedingsspanning te stabiliseren, zodat de centrale frequentie van de
oscillator en de frequentiezwaai bij moduleren vrijwel niet door ver
anderingen van de voedingsspanning worden beïnvloed.
De laagfrequente modulatiespanning, welke nodig is voor de maximale

Fig. 5. Een meetoscillator voor FM.
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frequentiezwaai, bedraagt slechts enkele tienden volts en wordt via
een potentiometer en verzwakker naar het stuurrooster van de modulatorbuis B2 gevoerd.
De spanning op de verzwakker is, zoals hiervoor reeds werd uiteen
gezet, een maat voor de frequentiezwaai en moet dus worden gemeten;
de aangelegde spanning is echter te klein om, na gelijkrichting door
middel van een diode, een meetinstrument lineair te doen uitslaan.
Het bij A aangelegde modulatiesignaal wordt daartoe eerst versterkt
door middel van een sterk tegengekoppelde buis B5, waarin zich tevens
een diode bevindt, die gebruikt wordt als gelijkrichter voor het ver
sterkte signaal. De gelijkgerichte stroom wordt dan gemeten door het
meetinstrument M2; dit geeft dus de amplitude van de frequentie
zwaai aan en wordt als zodanig geijkt.
Het open einde van de metalen verzwakkerbuis is door de afscher
ming heengevoerd ter plaatse van de oscillatorspoel, zodat de spoeltjes
in de verzwakkerbuis met de oscillatorspoel zijn gekoppeld en de
uitgangsspanning via
en R2 op de kabel wordt verkregen.

*

VI. FREQUENTIEMETERS

Het frequentiegebied, dat in de wisselstroomtechniek wordt gebruikt,
is zeer groot. Het begint aan de ene kant met periodiek optredende
verschijnselen, waarvan de periode vele secunden kan bedragen; aan
de andere kant lopen de frequenties in de radartechniek tot vele
millioenen perioden per secunde (bv. i cm golflengte is 3Xio10Hz).
Men wenst alle frequenties uit dit grote gebied te kunnen meten.
Bepalen wij ons tot de radio-omroeptechniek, dan komt het frequentiegebied van ca 30 Hz tot ca 300 MHz in aanmerking. Het aantal
frequentiemeters voor dit gebied is zo groot, dat wij in dit bestek een
keus zullen moeten doen.
Achtereenvolgens zullen wij enige voorbeelden bespreken van fre
quentiemeters, toegepast in sterkstroom- en laagfrequenttechniek en
vervolgens enkele eenvoudige en gecompliceerde frequentiemeters voor
hoge frequenties.
A

FREQUENTIEMETERS VOOR LAGE
FREQUENTIES
1. Tongenfrequentiemeter
Dit instrument is samengesteld uit een ijzerkern van dynamoblik,
waarvoor een aantal dunne stalen veertjes van opklimmende lengte is
aangebracht (fig. 1). De vrije
uiteinden worden verzwaard
met stukjes soldeer. De spoel,
die de kern omsluit, wordt
aangesloten aan de te con
troleren
wisselspanningsbron. Ten gevolge van het
wisselend magnetische veld
zullen de veertjes gaan tril
len, waarbij dat veertje,
50
45
55
I 1 I ■ I 1 I 1 1 ■ 1 1
waarvan de resonantiefrequentie overeenkomt met de
Pdddddd
te meten frequentie, een
grote uitslag zal geven. Voor
Fig. 1. Tongenfrequentiemeter volgens Hartmann-Kempf. De schaal af te lezen bij het het controleren van de netfrequentie, die ongeveer
veertje, dat de grootste uitslag geeft.
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50 Hz bedraagt, wordt een meter gebruikt, geschikt voor het gebied
van 45 tot 55 Hz, bestreken door 21 tongen.
Behalve voor controle van de netfrequentie wordt dit type ook wel
gebruikt voor het ijken van de lage frequenties van een toongenerator.
Deze frequentiemeters zijn ook voor andere frequentiegebieden in de
handel, lopend van ca 10 tot 1200 Hz. De nauwkeurigheid is 0,2 tot
1 %. Het verbruik bedraagt van 1 tot 5 watt, afhankelijk van fabri
kaat en frequentie.
Er bestaat ook nog een electrostatische frequentiemeter met reso
nerende veertjes, doch deze wordt zelden gebruikt. Het verbruik be
draagt slechts enkele //A bij 50 Hz.
2. Kruisspoelfrequentiemeter
Tussen twee vast opgestelde spoelen wordt een draaiend kruisspoelsysteem aangebracht (fig. 2). Van dit laatste wordt de ene spoel via
een weerstand en de andere via een smoorspoel bekrachtigd. Bij ver
andering van de frequentie verandert de verhouding van de stromen
door de spoelen, waardoor het systeem gaat bewegen tot een nieuwe
evenwichtsstand is bereikt.
Spanningsvariaties mogen natuurlijk geen invloed op de uitslag uit
oefenen.
Vaak wordt ook gebruik gemaakt van resonantie door condensatoren
in de takken op te nemen.

?■

1

Fig. 2. Kruisspoelfrequentiemeter.
Bij een bepaalde frequentie is
2 nf L = R en staat de wijzer in
het midden. Neemt de frequentie
bv. toe, dan wordt 2nfL groter
en neemt de stroom in de induc
tieve tak af, waardoor asymmetrie
ontstaat en de wijzer zich verplaatst.

Fig. 3. Inductiefrequentiemeter. Voor een
bepaalde frequentie is 2 71 f C = R en
staat de wijzer in het midden. Bij ver
andering van ƒ gaan de stromen ver
schillen en zal de schijf zich verplaatsen.
De vlakke spiraal zorgt voor het richtend
koppel.

1 .
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3. Inductiefrequentiemeter
Deze bestaat in wezen uit twee inductievoltmeters (zie hfdst. I),
gekoppeld op één schijf. In serie met één spoel is een condensator
opgenomen, bij de andere een weerstand (fig. 3). Bij verandering van
de frequentie zal de verhouding tussen de beide spoelstromen ver
anderen en daarmede de krachten op de schijf, die hierdoor gaat
bewegen. Een vlakke spiraalveer zorgt voor het richtend koppel.
A.E.G. brengt een dergelijke meter in de handel met een nauw
keurigheid van 0,3 % en 25 W verbruik.
4. De brug van Wien als frequentiemeter
Iedere brug, waarbij de balans afhangt van de frequentie, kan worden
gebruikt als frequentiemeter. Bij de General Radio-frequentiemeter
type 434-B wordt gebruik gemaakt van de brug van Wien (fig. 4;
zie ook Deel 7b, hfdst. II). Door de afwezigheid van spoelen kunnen
uitwendige magnetische velden geen storingen veroorzaken. In balans
geldt, wanneer Rb = 2 Ra,
oj2

1

RdRc Cd Cc'

Is bovendien R& = Rc = R e.n C&= Cc = C, dan is

f=

1

2 tcRC'
en Rc worden op één as gemonteerd en daar zij in de practijk niet
geheel gelijk zullen lopen, is Rp aangebracht (ca 2 % van Ra), waar
mede de nauwkeurige instelling van het evenwicht van de brug

ƒ

Fig. 4. De brug van Wien als frequentiemeter. Rb = 2 Ra en Cc = Q = C.
Rc en Rd zijn op één as gemonteerd, zodanig, dat steeds Rc = Rd = R en
worden bij de te meten frequentie zo ingesteld, dat de telefoon geen geluid geeft.
De stand van de weerstanden Rc en Rd is dan een maat voor de frequentie
ƒ = 2 n R C'

1

iTf", ■(
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Fig. 5. Frequentiemeter voor een gebied van 20 tot 20 000 Hz in
3 stappen. Voor de schakeling zie fig. 4. Voor de verschillende
frequentiegebieden worden vaste condensatoren omgeschakeld.

wordt verkregen. Cc en Cd worden omgeschakeld voor de verschillende
frequentiegebieden, doch steeds is Cc = Cd.
Met de General Radio-frequentiemeter 434-B (fig. 5) wordt een ge
bied verkregen van 20—20 000 Hz (in 3 stappen, nl. 20—200, 200—2000
en 2000—20 000 Hz). Wanneer de te meten frequentie zeer weinig
harmonischen bevat, kan de schaal tot op 0,1 % nauwkeurig worden
ingesteld. De ijking kan in alle standen binnen 0,5 % worden vertrouwd.
Frequenties van 300 tot 5000 Hz kunnen nog wel met behulp van
een hoofdtelefoon als nulpuntindicator worden gemeten, doch met een
buisvoltmeter kan het gehele gebied worden bestreken.
De ingangsimpedantie bedraagt 3 tot 10 kD, de laagste impedantie
bij de hoogste frequentie. De uitgangsimpedantie is 1 tot 4 kQ.
5. Frequentiemeter, gebaseerd op „periodentelling"
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een condensator, die gedurende
de ene helft van iedere periode door een bron van constante gelijk
spanning wordt geladen.
De stroom door de condensator hangt af van het aantal ladingen
per secunde, dus van de frequentie, en wordt gemeten. De schaal van
de meter kan dus in frequentie worden geijkt.
De spanning der te meten frequentie mag de uitslag van de meter
niet beïnvloeden. Bij de schakeling volgens fig. 6 wordt gebruik ge
maakt van de met gas gevulde triodes Bx en B2.
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Een deel van de laad
stroom, die door deze
triodes vloeit, gaat via de
diode B;} door de meter
M. De ontlading van de
condensatoren Cm en Cm'
geschiedt via R m t R
resp. Rm' + R'. Met deze
meetmethode kan een
nauwkeurigheid van ca
2 % worden bereikt.
Een nadeel is, dat de
meter M een gevoelige
micro-ampèremeter moet
Zijn.

Fig. 6. Electronische frequentiemeter. De span
ning, waarvan de frequentie moet worden be
paald, wordt aangesloten tussen A en B. De
condensatoren Cm en Cm' worden beurtelings
geladen door de gelijkspanning Eb bij de posi
tieve en negatieve helften van de periode. Een
gedeelte van de laadstroom loopt via B3 door
de meter. Ontlading van de condensatoren Cm
en Cm' geschiedt door R en Rm resp. R' en Rm'
njlj------

S3

■f
Fig. 7. Electronische frequentiemeter. Terwijl
C via Bx en M vanuit een goed gestabiliseerde
gelijkspanningsbron wordt geladen, is B2 niet
geleidend. Door omkeren van de fase van de
spanning V in de volgende helft van de periode
wordt B2 geleidend en wordt C ontladen,
terwijl Bx dan geblokkeerd is.

Fig. 7 geeft een scha
keling, waarbij een meter
van io mA kan worden
gebruikt. In enige voor
gaande trappen wordt de
spanning met de te meten
frequentie omgezet in
blokken van constante
amplitude, die in tegenphase aan de stuurroosters van Bx en B2 worden
toegevoerd.
In de ene helft van de
periode is de buis B1 open
en geeft laadstroom voor
de condensator C door.
Tegelijkertijd heeft B 2
zoveel negatieve roosterspanning, dat door deze
buis geen stroom vloeit.
In de andere helft van
de periode is de buis B2
geleidend, zodat de con
densator C zich kan ont
laden over deze buis.
Met enige voorzorgen
kan een frequentiegebied
van 25 tot 600 OOO Hz
worden bestreken,
^ Nu willen
1 t-> j -wijr nog de
yeneral Kadio-trequentiemeter type 1176 A
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noemen, die op ditzelfde principe berust. Hierbij geschiedt de lading
van de condensator via een dubbeldiode, ook weer na voorafgaande
begrenzers, enz. Dit apparaat heeft een tolerantie van ca 2 % van de
volle schaaluitslag, een bereik van 25—60 000 Hz in stappen van
—200, —600, —2000 Hz enz. De ingangsspanning mag variëren van
0,25 tot 150 V op 500000 Q en behoeft niet sinusvormig te zijn.

B
FREQUENT IEMETERS VOOR HOGE
FREQUENTIES
1. Absorptiefrequentiemeter
Voor de hogere frequenties wordt dikwijls gebruik gemaakt van de
absorptiefrequentiemeter (ook wel „klik"-frequentiemeter genoemd;
frequentiemeters voor het gebied der radiofrequenties noemt men ook
wel golfmeters). Deze bestaat in de eenvoudigste uitvoering uit een
trillingskring, samengesteld uit een spoel en een condensator, een van
beide of beide variabel, in frequentie geijkt.
Frequentiemeting bij een ontvanger met terugkoppeling geschiedt
door deze juist op de rand van genereren in te stellen. De spoel van
de frequentiemeter wordt dan op enige afstand van de oscillatorspoel
gehouden. Bij draaien aan de condensator van de golfmeter zal bij
passeren van de afstemming de ontvanger even uit genereren slaan ten
gevolge van de energie-opname door de golfmeterkring. De koppeling
moet zo los zijn, dat het uit genereren slaan van de ontvanger slechts
in een zeer klein frequentiegebied geschiedt. Alleen in dat geval geeft
de meter de juiste frequentie aan.
Wanneer wij de frequentie van een zender willen meten met een absorptiegolfmeter, kunnen
diverse indicatiemethoden
worden toegepast. Is een
o
e.,-»
anodestroommeter aano
wezig, dan zal de uitslag
o
o
van deze meter toenemen,
Hh
wanneer de frequentie
Freq. meter
\[
meter energie aan de af
gestemde kring in de
I91
Ia
anodeketen onttrekt. Een
zal
roosterstroommeter
+ Hsp.
Vg
daarentegen een „dip” Fig. 8. Bij afstemming van de frequentiemeter
te zien geven (fig. 8). zal Ja toenemen en Jgl afnemen. De koppeling
Ook hierbij is het weer dient zó los te zijn, dat juist even beweging
van de wijzer te zien is.
nodig, de koppeling zo

Iè
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los te houden, dat maar juist een kleine beweging van de wijzer te
zien is.
Verder is het mogelijk, in de frequentiemeter zelf diverse indicatie middelen aan te brengen. In fig. 9 zien wij achtereenvolgens:
Fig. a. Een gloeilampje in serie opgenomen. De weerstand van het
lampje moet zo gering mogelijk zijn om de demping van de kring
klein te houden. Het lampje beïnvloedt de ijking practisch niet, doch
maakt de afstemming minder scherp. De koppeling met de zender
moet zo gemaakt worden, dat het lampje zwak rood brandt om zo
' goed mogelijk de afstemming te bepalen.
Fig. b. Een neonlampje. Dit reageert op de spanning over de kring.
Een serieweerstand is aangebracht om de stroom te begrenzen en
tevens de capacitieve invloed van het lampje te verminderen.
Fig. c. Deze schakeling geeft aan, hoe een draaispoelmeter met een
gelijkrichter kan worden gebruikt. Als gelijkrichter kan een buis gebruikt

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
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Fig. 10a. Een absorptiefrequentiemeter met
losse spoelen en grafieken.

o
o
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Fig. 9.
Schakeling van absorptiegolfmeters: a. met gloeilampje
als indicator; b. met neon
lampje; c. met gelijkrichter
en gevoelig meetinstrument.

Fig. 10b. Een absorptiefrequentiemeter met
losse spoelen, waarbij de ijking direct op de
speciaal geconstrueerde spoelen is aangebracht.
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worden, bv. DA 50, EA 50,
EB 4, enz. Hierbij behoort
echter steeds een span
ningsbron voor de gloeidraad. Met een kristaldetector, bv. een germaniumdiode, zoals de 1 N
34, is een zeer compacte
frequentiemeter op te
bouwen, omdat daarbij
geen
gelijkspanningsvoeding nodig is.
De General Radiofrequentiemeter type 358,
afgebeeld in fig. 10a, is
geschakeld volgens fig. 9a
WAVgMETEP
en bestrijkt een gebied
GENERAL RADIO CO.
van 1350 kHz tot 20 MHz
met 4 spoelen. Voor de
aflezing wordt van een
grafiek gebruik gemaakt.
De ijking is tot op 1 %
nauwkeurig.
Bij de frequentiemeter
volgens fig. 10b (General
Radio type 574) is de
ijking direct op de spoel
aangebracht.
Een voorbeeld van een
frequentiemeter, waarbij
L en C tegelijk variëren,
is de General Radio type
758 A, direct afleesbaar,
voor een gebied van 55 Fig. 11. Een absorptiefrequentiemeter met groot
tot 400 MHz en tot op bereik, waarbij L en C beide variabel zijn.
2 % nauwkeurig
(zie Een gloeilampje is aangebracht als indicator.
fig- IX)- . .
De Philips-frequentiemeter type GM 1280 bestrijkt het gebied van
30 tot 600 MHz met 5 spoelen (fig. 12a en b). Dit is een zeer gevoelig
instrument met een nauwkeurigheid van 0,2 %. De spoelen voor de
verschillende gebieden hebben verschillende kleuren. De grafieken
hebben dezelfde kleur als de bijbehorende spoelen, waardoor vergis
singen worden vermeden. De gloeidraad van de detectorbuis (een als
diode geschakelde, direct verhitte triode) wordt alleen tijdens de meting
ingeschakeld met de drukknop K, die terugspringt, wanneer hij wordt
losgelaten. Daardoor heeft de batterij B een lange levensduur.
Tenslotte willen wij nog opmerken, dat absorptiefrequentiemeters
I>>{ /!« A
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Fig. 12a. De absorptiefrequentiemeter Philips
GM 1280 met bereik van 30 tot 600 MHz. Spoelen
en bijbehorende grafieken zijn met kleuren gemerkt.
Voor nauwkeurige metingen kan gebruik gemaakt
worden van de ijktabel, die in het deksel is aan
gebracht.
Fig. 12b (links). De schakeling van de in a afgebeelde frequentiemeter. Hierbij wordt een als
diode geschakelde buis DiC als detector gebruikt.

in het algemeen daar gebruikt worden, waar een oriënterende frequentiebepaling moet worden gedaan. Is eenmaal de frequentie ten naaste bij
vastgesteld, dan komen andere typen frequentiemeters in aanmerking
voor precisiemetingen.
2. Interferentiefrequentiemeters
Een nauwkeurige methode van frequentiemeting wordt verkregen door
de te bepalen frequentie te vergelijken met een bekende frequentie,
opgewekt in een meetoscillator. Men kan als vergelijkingsfrequentie
ook een harmonische of subharmonische van de oscillatorfrequentie
gebruiken. De meetoscillator moet aan hoge eisen voldoen, wat be
treft de onafhankelijkheid van netspanning en temperatuur en moet
mechanisch zorgvuldig zijn geconstrueerd.
De meetmethode berust op het mengen van beide signalen in een
detector, om daarna door variëren van de frequentie van de meet
oscillator een hoorbare interferentietoon te produceren. Met een
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afstemindicator kan de verschilfrequentie tot nul worden gebracht. Als
detector kan een radio-ontvangapparaat dienst doen; bij voorkeur geen
superheterodyne ontvanger, daar hierbij door de spiegelfrequentie en
onbedoelde combinatiefrequenties vergissingen kunnen ontstaan.
Een van de eenvoudigste uitvoeringen is de Philips-interferentiefrequentiemeter type GM 3110. Dit is in wezen niets anders dan een
zeer stabiele, met zorg gebouwde en nauwkeurig geijkte generator
voor het gebied van 40 kHz tot 16 MHz in 6 stappen. De ijknauwkeurigheid is beter dan 0,3 %. De constantheid van frequentie is voor
10 % netspanningsvariatie beter dan 0,5 %0 en per °C temperatuurvariatie beter dan 0,1 °/n0. Doordat de GM3110 een voldoend aantal
harmonischen levert met voldoende sterkte, zijn metingen tot ca 60 MHz
gemakkelijk uit te voeren.
Aan de hand van fig. 13 willen wij beschrijven, hoe de frequentie
van een oscillator A kan worden bepaald. Hierbij kunnen zich twee
gevallen voordoen:
a. wij weten de frequentie ongeveer;
b. de frequentie is geheel onbekend.
Voor geval a zoeken wij eerst in de bijgeleverde ijkkrommen het te
verwachten ijkpunt op. Knop Kx wordt in de juiste stand gezet en met
knop Ko de honderdtallenschaal Sx in het te verwachten vak geplaatst.
De oscillator A wordt nu aan de antenne-ingang van de ontvanger O
aangesloten. Als de afgegeven spanning van A groot is, moet de koppe
ling zeer los zijn en kan worden volstaan met de aansluitdraad vlak bij
de antennebus te leggen. De ontvanger wordt nu afgestemd op de
frequentie van A. Daarna wordt de uitgangskabel van het apparaat
GM 3110 aan de ontvanger aangesloten en aan knop K2 gedraaid tot een
toon hoorbaar wordt, die tot de frequentie nul wordt geregeld. Op het
gehoor is dit niet geheel te bereiken, doch bij meting in het omroepgebied is de fout minder dan 0,1 °/oo* Hierna worden S! en S2 afgelezen,
waarbij S! de honderdtallen aangeeft, S2 de tientallen en de eenheden.
Met behulp van de ijkkromme wordt de frequentie afgelezen.
Voor het oplossen van
geval b zijn weer twee
wegen mogelijk. Met be
hulp van een absorptiegolfmeter wordt de fre
quentie eerst ten naaste
bij gemeten. Daarna wordt
op de juist beschreven
4
wijze de frequentie nauw
keurig bepaald.
Is er geen absorptiegolfmeter aanwezig, of
kan om een of andere
reden hiermee geen uit Fig. 13. Een meetopstelling van de Philipsslag worden verkregen,
interferentiefrequentiemeter type GM 3110.
Radiotechniek vn — 9
*«4
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dan moet de frequentie worden bepaald uitsluitend met behulp van
de ontvanger en het apparaat GM 3110. Er bestaat nu gevaar, dat per
ongeluk een harmonische van de te bepalen frequentie wordt gemeten.
Ook kan nog de nz harmonische van A interferentie geven met de pe
van de GM3110. (n en p gehele getallen.) Hebben wij nu de be
schikking over een ontvanger met continue, aansluitende frequentiegebieden, dan gaan we als volgt te werk. Om te beginnen wordt de
ontvanger op de laagste frequentie afgestemd, terwijl alleen oscillator A
is aangesloten.
Wij'zoeken, totdat wij het eerste punt vinden, waar een afstem
ming optreedt en noteren dit, stel 1 MHz. Dan wordt het volgende
punt opgezocht, stel 2 MHz, daarna 3 MHz. Het is nu wel zeker, dat
wij met 1 MHz als grondfrequentie te doen hebben. De ontvanger
wordt dan weer op 1 MHz afgestemd, het apparaat GM3110 aange
sloten en de frequentie nauwkeurig gemeten.
Een direct afleesbare interferentiefrequentiemeter is de Philips
GM 2885. Het bereik is van 50 kHz tot 44 MHz, terwijl de nauw
keurigheid bij 20 MHz beter is dan ± 5 kHz.
Dit apparaat is o.a. geschikt voor het ijken van ontvangers met
bandspreiding en van meetoscillatoren.
Fig. 14a geeft het vereenvoudigde schema; fig. 14b geeft een af
beelding van het apparaat.
De schakeling is opgebouwd uit een kristaloscillator van 1 MHz met
een nauwkeurigheid, beter dan 100 Hz. De resonantiefrequentie van
de anodekringen van de buizen Bx en B2 is variabel van 6 tot 22 MHz,
en kan dus op de 6e t/m 22e harmonische van het kristal worden
afgestemd. Als oscillatorbuis Bi is de EF 50 gekozen. Hier achter volgt
een EBF 2 als versterkerbuis B2.
De harmonischen van het kristal kunnen nauwkeurig worden afge
stemd met behulp van een afstemindicator B4 (EM 1), die de stuurspanning krijgt van een diode uit de buis B2. De wisselspanning op
de diode wordt afgenomen van de anodekring van de buis B2.
B3 is een mengbuis (ECH21), waarvan op het eerste rooster de
JJJltg
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Fig. 14a. Vereenvoudigd schema van de interferentiefrequentiemeter
Philips GM 2885.
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Fig. 14b. De interferentiefrequentiemeter Philips GM 2885.
harmonische van de kristalfrequentie komt. In het triodedeel is een
oscillatorschakeling opgenomen (de frequentie kan worden gevarieerd
van 500 tot 1000 kHz). In de niet-afgestemde anodeketen van de mengbuis ontstaan door de menging signalen met de volgende frequenties:
1. ƒh, de harmonische van de kristaloscillator, waarop de anode ketens van 1^ en B2 zijn afgestemd;
2. ƒh + fo (/o is de frequentie, waarop de variabele oscillator is af
gestemd);
3- fh —/o;

4* Zo>

5- n fh + P fo (harmonischen-combinatie, waarbij dus n en p gehele
getallen zijn);
6. h/h —P foTwee hulpmiddelen zijn aangebracht om een aantal frequentieinstellingen te kunnen controleren:
1. beide oscillatoren zijn ieder apart uitschakelbaar met de schake
laars Sk1 en Sk2;
2. de kristaloscillator is gemoduleerd met een 50 Hz signaal, dat
aan het derde rooster wordt toegevoerd. Door omzetten van een paar
stripjes kan de modulatie worden uitgeschakeld of ook uitwendige
modulatie worden aangesloten.
De sterkte van het uitgangssignaal wordt geregeld met de negatieve
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voorspanning van de buizen B2 en Ba. De hiervoor benodigde gelijk
spanning wordt verkregen door getransformeerde netspanning met be
hulp van de tweede diode in de EBF 2 (B2) gelijk te richten (in fig. 14a
niet getekend).
Frequenties van 6 tot 22 MHz kunnen direct op de schaal worden
afgelezen (frequentieschaal links ± frequentieschaal rechts).
Van 500 kHz tot 6 MHz wordt alleen de variabele oscillator gebruikt.
Verschillende harmonischen kunnen met de kristaloscillator worden
gecontroleerd.
Van 50—500 kHz wordt weer gemengd en wel: 1 MHz — 950 kHz =
= 50 kHz enz.
Boven 22 MHz worden harmonischen gemengd; meegeleverde ta
bellen vergemakkelijken het kiezen van de juiste instellingen.
Bij een ingewikkelder interferentiefrequentiemeter is, behalve een
kristalcscillator, ook een detector ingebouwd, waarmede een aantal
nauwkeurige ijkpunten wordt verkregen.
General Radio brengt een dergelijk type in de handel (620A).
Fig. 15a geeft een afbeelding van deze direct-afleesbare frequentiemeter. Het bereik van de oscillator loopt van 10 tot 20 MHz, verdeeld
in stappen van 1 MHz, met een nauwkeurigheid van 0,1 °/oo- Met be
hulp van harmonischen kan het apparaat echter gemakkelijk worden
gebruikt van 300 kHz tot 300 MHz.
In fig. 15b is het schema in vereenvoudigde vorm weergegeven. Een
spanning, waarvan de frequentie moet worden gemeten, wordt met
een koppeldraad aangesloten aan K. Deze geeft een signaal op de
detector B3. De variabele oscillator B: is eveneens gekoppeld met de
detector en wordt zodanig afgestemd, dat de ontstane interferentietoon

Fig. 15a. Een direct-afleesbare interferentiefrequentiemeter, die zowel voor
zenders als ontvangers kan worden gebruikt. Het grondbereik loopt van 10 tot
20 MHz, in 10 stappen van 1 MHz. Met behulp van harmonischen kan worden
gemeten van 300 kHz tot 300 MHz.
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Fig. 15b. De schakeling van het in a afgebeelde apparaat bevat een zorgvuldig
geconstrueerde osciliator met omschakelbare spoelen. Het signaal van deze
osciliator wordt in de detector gemengd met het bij K aangelegde te meten
signaal, op welk punt eveneens het signaal van de ijkoscillator komt. Na ver
sterking is met de telefoon de interferentietoon te horen.

nul is. Wanneer de te meten frequentie binnen het grondbereik van
de oscillatorfrequentie ligt, dus tussen 10 en 20 MHz, kan de waarde
direct worden verkregen door optelling van de aflezing f0 van de
schakelaar (aantal MHz) en de aflezing Af van de draaibare schaal
(aantal kHz): ƒ = ƒ0 + Af.
Als de te meten frequentie lager dan 10 MHz of hoger dan 20 MHz
is, werkt men met harmonischen en moet de aflezing worden vermenig
vuldigd met of gedeeld door het rangnummer van de harmonische.
Voor frequenties lager dan 10 MHz vergelijkt men een zo laag
mogelijke harmonische van het te meten signaal met de frequentie
van de osciliator. Zo zal men, als de frequentie van het te meten
signaal ongeveer 4 MHz bedraagt, de 3e harmonische hiervan laten
interfereren met de oscillatorfrequentie van ongeveer 12 MHz; om vast
te stellen, dat men inderdaad met de derde harmonische te doen heeft
en niet bv. met de 4e, in welk geval de te meten frequentie 12 :4 =
= 3 MHz zou zijn, controleert men, of bij 16 MHz de volgende inter
ferentie optreedt. Was de te meten frequentie 3 MHz, dan zou de
volgende interferentie optreden bij 12 + 3 = 15 MHz.
Voor frequenties hoger dan 20 MHz vergelijkt men het te meten sig
naal met een harmonische van de osciliator met zo laag mogelijk rang
nummer. Is de frequentie van het te meten signaal bv. ongeveer 90 MHz,
dan bepaalt men de oscillatorfrequentie in de buurt van 18 MHz, waarbij
interferentie optreedt; de 5e harmonische van het oscillatorsignaal
heeft dan dezelfde frequentie als het te meten signaal. Om te contro
leren of men inderdaad met de 5e harmonische te doen heeft, draait
men de osciliator terug tot ongeveer 15 MHz, waarbij weer een inter
ferentietoon moet optreden, doordat dan de 6e harmonische van de
osciliator dezelfde frequentie heeft als het te onderzoeken signaal.
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3. Frequentiemeters voor zeer hoge frequenties
In de voorgaande paragrafen is een greep gedaan uit de veel voor
komende frequentiemeters, die het normale omroepgebied bestrijken.
Wij willen nu nog in het kort nagaan, aan welke speciale eisen moet
worden voldaan om golfmeters te construeren en te gebruiken bij
hogere frequenties.
Willen wij bv. een kring samenstellen voor ƒ = 300 MHz, dan is
L C
250 (nH, pF). Bijvoorbeeld voor C = 5 pF wordt L = 50 nH.
Een rechte draad van 2 mm diameter en 61/2 cm lengte heeft reeds
deze zelfinductie. Hieruit blijkt dus, dat het "bij de hoge frequenties
moeilijk zal zijn een kring op te bouwen uit een normale spoel en
een normale condensator. Door de toenemende verliezen neemt
bovendien de Q sterk af.
Een dooskring heeft echter bij deze frequenties een goede kwaliteit
(grote Q). Met deze kring kan een absorptiegolfmeter of een interferentiegolfmeter worden samengesteld. Het hiermee te bestrijken
frequentiegebied is evenwel niet zeer groot.
Een kring met zeer groot bereik, doch van mindere kwaliteit dan de
dooskring is de „Butterfly"-schakeling. Door in een spoel een stuk
metaal, bv. koper (geen ijzer) te brengen, wordt de zelfinductie ver
laagd. Dit is in de „Butterfly" toegepast, die zodanig is opgebouwd, dat
de draaibare platen van een condensator bij capaciteitsvermindering de
ermede verbonden „spoel" gaan opvullen. In fig. 16 is dit te zien.
Zelfinductie en capaciteit
variëren dus tegelijkertijd
in dezelfde zin.
De General Radioabsorptiefrequentiemeter
type 1140-A, afgebeeld
in fig. 17, heeft een be
reik van 240 tot 1200
MHz met een nauwkeu
righeid van d: 2 %. Als
indicatiemiddel wordt ge
bruik gemaakt van een
silicondetector in combi
natie met een microampèremeter. Een oscillator, die 10 mW levert,
geeft nog een uitslag van
de meter. Indien nog min
der vermogen aanwezig
is, kan de reactie van de
golfmeter op de anodeDe „Butterfly”-kring is opgebouwd uit een ge stroom of roosterstroom
stapelde stator en een rotor van speciaal model. van de oscillator worden
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gebruikt, om resonantie
aan te geven.
De interferentiefrequentiemeter type 720 A van
General Radio heeft een
oscillerende „Butterfly"kring met een bereik van
100 tot 200 MHz. Hier
mede kan van 10 MHz
tot ca 3000 MHz worden
gemeten, met een nauw
keurigheid van 0,1 %.
Het te meten signaal komt
via de instelbare antenne
aan de silicondetector (zie
fig. 18) en wordt daar
gemengd met het ijksignaal van de „Butterfly"-oscillator, welke af
gestemd wordt tot een
interferentietoon wordt
gehoord. Wanneer het sig
naal zwak is, kan in
plaats van de luidspreker
een hoofdtelefoon worden
aangesloten. Tevens is
nog een meter ingebouwd
om visuele indicatie te
verkrijgen. Daar de band
breedte van de detectorkring 50 kHz bedraagt,
zal de meter nog uitslaan,
wanneer de te meten fre
quentie onstabiel is en
geen constante hoorbare
interferentietoon geeft.

Fig. 17b. Het inwendige van
de in a afgebeelde frequentie
meter, welke opgebouwd is
uit een „Butterfly”-kring,
een silicondetector en een
meter van 200 /*A.
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Fig. 17a. Een frequentiemeter met een bereik
van 240—1200 MHz, direct afleesbaar. Voor
koppeling met een zender behoeven geen aan
sluitingen te worden gemaakt.
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Fig. 18. Interferentiefrequentiemeter met een grondbereik van 100—200 MHz
en een toepassingsbereik van 10—3000 MHz door het gebruik van harmonischen.
De oscillator bevat een „Butterfly”-kring, zie fig. 16.
4. Lechcrssystcmcn
Bij golflengten in de grootte-orde van enkele meters en minder kan op
zeer eenvoudige wijze de golflengte worden gemeten. Wij kunnen hiertoe
een Lecher-systeem gebruiken, waarbij een duimstok voor het aflezen
van de golflengte kan worden gebruikt (zie Deel 2, hfdst. III.D).
Indien wij spanningskopv« a
peling toepassen, wordt het
systeem V4 A lang en is aan
E
het koppelingseind open (zie
fig. 19a).
Bij stroomkoppeling wordt
</2 A
het systeem x/4 A lang en is
aan het koppelingseind ge[
gesloten (fig. 19b).
Om nauwkeurige resul
taten te verkrijgen is het
gewenst, het systeem enige
staande golven lang te nemen
(fig. 19c). De afstanden llt
Z2 en Z3 worden gemeten;
daarvan wordt het gemiddel
I
de genomen (A — 2 Z).
r-.,
Bij toepassing van een
juiste indicatiemethode is
E
zo een nauwkeurigheid van
ii
12
13
0,1% te bereiken.
Met betrekking tot de af
Fig. 19. a. V4 A-Lecher-systeem. b. l/a ALecher-systeem. c. Lecher-systeem met een metingen van het Lecheraantal staande golven. Door het gemiddelde systeem moet voor nauwkeu
te nemen van enige metingen is een grotere riger metingen een correctie
nauwkeurigheid te bereiken. De getrokken A worden aangebracht.
lijnen stellen het verloop van de spanning,
de streeplijnen het verloop van de stroom
voor.
;,0 = 2*(i + A)m;
I

--7--

j

--
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Fig. 20. Schema van een complete absorptiefrequentiemeter met Lechersysteem. Bx is een diode DA 50. i?! = Z0 (golfweerstand). De gelijkstroombedrading van de diode is binnen door de Lecher-draden gevoerd, die uit
verzilverde koperbuizen bestaan. Zie fig. 21.
ƒ=
A
waarin

1,4991 X IO8
(1 — zl) Hz ;
/
io3 V10 ro
8 Vco [1 —(d/a)2] ln B ’

1 -f- Vi — (d/a)2
B= d/a

Hierin is
r0 = gelijkstroomweerstand in iQ per m lengte van de dubbele lijn;
a = afstand tussen de geleiders hart op hart;
d = diameter van de geleiders.
In de practijk is a meestal groot t.o.v. d en A in de grootte-orde
van enige
Indicatiemiddelen
Wij kunnen in de kortsluitbrug een stroommeter opnemen. Er moet
echter op worden gelet, dat de weerstand hiervan klein is ten opzichte
van de golfweerstand. Een geschikte indicator bestaat uit een thermokruismeter van 0,1 A met 5 & weerstand, parallel geschakeld aan een
koperen strip.
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Een andere methode bestaat in het meten van de spanning met behulp
van een diode en een gevoelige draaispoelmeter. Voor globale metingen
kan een gloeilampje, van bv. 2 V, 0,2 A, in de stroombrug worden
opgenomen.
In fig. 20 is het schema van een frequentiemeter met een opgerold
Lecher-systeem afgebeeld. Hierbij is een diode DA 50 (B,) gebruikt
voor spanningsmeting. De gelijkstroombedrading en de voeding van
de gloeidraad zijn door het inwendige van de beide geleiders gevoerd.
Fig. 21 laat de constructie zien.

fcFig. 21. Constructie van een opgerold V4 A-Lecher-systeem. De diode Bx heeft
zeer kleine afmetingen. Direct daarnaast de trimmer Ba (in fig. 20 aangegeven
met C5). Voor het schema zie fig. 20.
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Fig. 22. Schets van een coaxiaal Lecher-systeem, gebruikt als frequentiemeter.
Buitengeleider 1 en binnengeleider 2 zijn van koper. De ringvormige kortsluitbrug 3 wordt door trekstangen 4, welke van isolatiemateriaal zijn vervaardigd,
voortbewogen. Buiten op de buis is een direct-afleesbare schaalverdeling aan
gebracht. De polystyreenschijf 6 zorgt voor centrering.

Het voordeel van het opgerolde Lecher-systeem bestaat hierin, dat
de rechtlijnige schuifbeweging is omgezet in een roterende beweging,
waardoor gemakkelijk met een knop kan worden ingesteld en een
schijfvormige schaal kan worden afgelezen. In combinatie met de diode
is een brugschakeling met een triode EBC3 (B2) opgenomen; voor de
indicatie wordt een afstemindicator gebruikt, type EM 1 (B3).
C5 is een trimmer, in fig. 21 te zien als een schroefspilletje (daar
aangeduid met B8), dat tussen de Lecher-draden is aangebracht. Het
dient om bij uitwisselen van de buis DA 50 de capaciteit bij te regelen
(0,25 pF). Rl heeft de waarde van de golfweerstand en dient ter ver
mijding van staande golven op het gedeelte achter de kortsluitbrug.
Deze golfmeter heeft een bereik van 20 tot 110 cm en is zo gevoelig,
dat op een afstand van 1 a 2 m van een oscillerende eikeltriode nog
voldoende indicatie wordt verkregen zonder gebruik van antennes.
Tenslotte willen wij volledigheidshalve nog het coaxiale systeem
noemen, bestaande uit een buis 1 met binnengeleider 2 en een soort
zuiger 3. Fig. 22 geeft een schets van een x/4 A-systeem. De trek
stangen 4 zijn verbonden met een brug en knop, alles van isolatie
materiaal. Op de buis is een schaalverdeling 5 aangebracht. De eerder
besproken indicatiemiddelen kunnen weer worden toegepast.
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VII. DE FREQUENTIE-ANA LY S AT O R

Voor het verrichten van vervormingsmetingen in het gebied der
hoorbare frequenties (zie bv. Deel 7b, hfdst. VII) wenst men te be
schikken over een toestel, waarmee de grootte en de frequentie der
sinusoïdale componenten van een niet-sinusoïdaal signaal kunnen
worden gemeten. We willen hier de werking van een dergelijke
frequentie-analysator (Eng.: wave analyser) beschrijven.
1. Principe
De analysator berust op het heterodyne principe. De te onderzoeken
niet-sinusoïdale spanning V1 wordt via een potentiometer
toegevoerd
aan een modulator of mengbuis M (fig. 1). Aan deze modulator wordt
bovendien een spanning V2 toegevoerd, geleverd door een oscillator G,
waarvan de frequentie /h kan worden veranderd. De anodestroom van
de modulator of mengbuis M bevat o.a. componenten met de fre
quenties /h ± fv fh ±
fh ± h enz., waarbij fv f2, /3 enz. de fre
quenties zijn van de componenten van Vv Men kan het ook zo uit
drukken, dat het signaal V2 door het signaal Vj wordt gemoduleerd
(zie ook Deel 2, hfdst. IV.G en I). Het op deze wijze verkregen signaal
V3 wordt geleid door een versterker, die een filter F bevat, dat een zeer
smalle frequentieband doorlaat. Het uitgangssignaal van deze ver
sterker wordt gemeten met een voltmeter VM. De versterker met
filter en voltmeter doet dus dienst als een selectieve voltmeter.
Onderstel, dat het filter een klein frequentiegebied rondom f0 =
= 50 kHz doorlaat, en dat de frequentie van de oscillator G kan
worden gevarieerd van fh = 35 kHz tot fh = 50 kHz. Is de spanning V1
sinusoïdaal met een frequentie fi= 1 kHz, dan zal, indien we fh in
stellen op 49 kHz, de modulator M een spanning leveren, die een
component bevat met de verschilfrequentie 49 — 1 =48 kHz en een
component met de somfrequentie 49 + 1 = 50 kHz. De frequentie
van deze laatste component komt overeen met de doorlaatfrequentie van
het filter, zodat de voltmeter VM een uitslag geeft. In het algemeen zal
de uitslag van de voltmeter evenredig zijn met VY. Zou fx — 2 kHz zijn,
dan verkrijgt men een uitslag, indien de frequentie van de oscillator G
wordt ingesteld op fh = 48 kHz,
daar dan de somfrequentie weer
G Jvg
50 kHz bedraagt.
Is de spanning V1 niet sinusoï
Mv,
daal, en bevat deze, behalve de
| 1V3 J\L
component met de frequentie
ƒ1 = 1 kHz, harmonischen me t de
Fig. 1.
frequenties f2 — 2 kHz en /3 =
Principeschema van de analysator.
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= 3 kHz, dan worden, indien /h = 49 kHz, deze laatste componenten
niet mee gemeten, daar de somfrequenties dan resp. 51 en 52 kHz
en de verschilfrequenties 47 en 46 kHz bedragen, die door het filter
niet worden doorgelaten. Door /h te veranderen in 48 kHz wordt de
somfrequentie van /h en /2 50 kHz, zodat de voltmeter een uitslag
geeft, evenredig met de amplitude van de component van VL met de
frequentie f2 = 2 kHz. Evenzo kan men de component met de fre
quentie /3 = 3 kHz meten door ƒh te veranderen in 47 kHz. Zo voort
gaande kan men achtereenvolgens alle componenten van Vx meten.
We willen nu nagaan, aan welke voorwaarden moet worden voldaan
om betrouwbare, nauwkeurige metingen te kunnen verrichten.
2. De modulator of mengbuis
Als mengbuis kan men verschillende typen buizen gebruiken, zoals
een triode, een penthode, een hexode enz. Eenvoudigheidshalve willen
we onderstellen, dat een triode of een penthode wordt gebruikt. In
dat geval worden de beide spanningen Vy en V2 in serie geschakeld
tussen het stuurrooster en de kathode. Bij het gebruik van een ander
type buis, bv. een hexode, worden de hier volgende beschouwingen
niet wezenlijk anders.
We onderstellen, dat de negatieve roostergelijkspanning —Vg zo is
gekozen, dat de anodestroom kan worden voorgesteld door
-fa ==: -fao + Qi V + a2 V2 + a3 V3 + a4 V‘l +................. (1)
Hierin stelt V de spanning voor, die in serie met — Vg tussen rooster
en kathode is geschakeld. (Zie ook Deel 2, hfdst. IV.G.8.) De getallen
ai, a2, a3 enz. zijn, bij een bepaalde negatieve roostergelijkspanning
—Vg, constant, doch zijn afhankelijk van —Vg. (Zie Deel 2,
hfdst. VI.A.3, fig. 23 en 24, waar deze coëfficiënten als functie van
—Vg zijn aangegeven voor een bepaalde buis. Voor andere gebruike
lijke buizen is de orde van grootte van deze coëfficiënten dezelfde.)
De opvolgende coëfficiënten worden in het algemeen steeds kleiner.
Het te onderzoeken signaal stellen we voor door
(2)

Vi = Vim cos p t
Ia

V|K

8

-v9
Fig. 2. Twee wisselspanningen in serie
in de roosterketen.

Ia

Iao
-Vg

Fig. 3. De /a-Vg-karakteristiek van de
buis van fig. 2.
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en het hulpsignaal, dat wordt geleverd door de oscillator G (fig. i), door
V2 = V2m cos q t,
zodat

v=v1 + v2

(3)
(4)
(zie fig. 2).

Substitueren we (4) in (1), dan verkrijgen we
h = /ao + «1 iVi + V2) + *2 (^1 + V2)2 + *3 (V'i + V2)* + . . • (5)
De verschillende termen van (5) willen we achtereenvolgens beschouwen.
1. De term van de nulde graad, 7ao, is de gelijkstroom, die vloeit,
als de spanningen V1 en V2 niet aanwezig zijn (fig. 3).
2. De term van de eerste graad is
al(Vl -f V2) = ax Vim cos pt + ax V2m cos q t

----- (6)

Deze levert dus twee componenten van de anodestroom met de
frequenties van de aangelegde spanningen.
3. De term van de tweede graad is
a2 (V1 + V2)2 = a2 (Vx* + 27,7,+ V22) =
= a2 {Vim2 cos2 p t + 2 Vim V2m cos p t cos q t +- Kom2 cos2 g i) =
= «2 {V2 ^im2 + V2 72m2 + V2 ^im2 cos 2 p f +- V2 ^am2 cos 2 g f +
+ 7im V2m cos (p + g)f +- Vim V2m cos (p — q)t}
(7)
De beide eerste termen van deze uitdrukking zijn constanten en geven
dus een verandering van de gelijkstroomcomponent van de anode
stroom. De beide volgende termen geven componenten van de anode
stroom met frequenties, die tweemaal de freqienties van de wissel
spanningen in de roosterketen zijn. De beide laatste termen geven
componenten met frequenties, gelijk aan de som en het verschil van
de frequenties der spanningen in de roosterketen. De tïrm
a2 ^im ^2m cos (p -+ q)t wordt gebruikt voor het onderzoek van het
frequentiespectrum van de spanning Vv
4. De term van de derde graad is
aziV1 + V2f = «3 {(74 7im3 + 7a ^im VtJ) cos pt +
+- (74 ^2m3 + 72 7im2 v2m) cos q t +- x/4 ^im3 cos 3 pt +
+- lU v2tn cos 3 q t + 3/4 Vim2 V2m cos (2 p + q)t +
+ 74 ^im2 V2m cos (2 p — q) t + 3/4 Vim V2m2 cos (p -+ 2 g)f ++ 74 7im V2m2 cos (p — 2

(8)

We verkrijgen hierdoor dus termen met de frequenties van de oor
spronkelijke spanningen, die de grootte van de uit de eerstegraadsterm
gevonden componenten wijzigen, componenten met de drievoudige
frequenties, en termen met de frequenties 2p±? enp + 2g.
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5. De term van de vierde graad is
a4 (Vi + 72)4= a4 (V / + 4 V,» V2 + 6 742 722 + 4 V, IV + 7,4) . (9)
Wanneer we hierin de waarden van V1 en V2 volgens (2) en (3)
substitueren en de gevonden uitdrukking herleiden op overeenkomstige
wijze als we met de derdegraadsterm hebben gedaan, blijkt, dat we
vinden: een constante term, die een verandering in de gelijkstroomcomponent van de anodestroom veroorzaakt, termen met de fre
quenties 2 p, 2 q, p -r q en p — q, die de grootte van de componenten,
door de tweedegraadsterm veroorzaakt, wijzigen, en bovendien termen
met de frequenties 4/7, 49, 3 p ± q, 2p±2genpi3g.
De termen van (1) tot en met die van de vierde graad leveren zo
reeds 21 componenten met verschillende frequenties op. De term van
de vijfde graad zou nog 10 nieuwe frequenties hebben opgeleverd, nl.
5 Pt 4 P ± q, 3 P ±: 2 q, 2 p ± 3 q* P ± 4 ? en 5 q.
Indien de spanning Vl niet sinusoïdaal is, doch ook componenten
bevat met de frequenties 2 p, 3 p enz., dan geven deze zelf ook aan
leiding tot eenzelfde aantal termen, zodat de anodestroom een zeer
ingewikkeld verloop krijgt.
3. De balansmodulator
Uit de voorgaande beschouwingen volgt, dat de voltmeter VM
(fig. 1) een uitslag zal geven voor al die waarden van q, waarvoor

± n p ± m q = ƒ„,

(10)

waarbij n en m gehele getallen zijn, ook als V1 sinusoïdaal is en geen
harmonischen bevat. Dit zou de indruk wekken, dat de spanning
V1 niet sinusoïdaal is. Daarom richt men de analysator zo in, dat
alleen dan een uitslag
wordt verkregen, als

T3
Ri

©

Vi

o
o
o

£if

o
o
o o
o

o

::: lB2

Fig. 4. Schema van een balansmodulator, waarbij
de uitgangsspanning geen component bevat met
de frequentie van de spanning V2.

p 4- q = fa, • • (11)
terwijl er vrijwel geen
uitslag optreedt, als m
en n in (10) niet gelijk
aan 1 zijn. Men be
reikt dit op bevredi
gende wijze door een
balansmodulator te ge
bruiken (fig. 4).
Een balansmodulator
bevat twee buizen,
waarvan de karakteris
tieken gelijk zijn. De te
onderzoeken spanning
Vi = Vim cos p t wordt
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via een potentiometer Rx en een balanstransformator Tx met tegengestelde
fasen toegevoerd aan de stuurroosters der buizen. De spanning
V, = V2in cos q t, geleverd door een hulposcillator met instelbare
frequentie, wordt via een transformator T2 met gelijke fasen aan de
roosters toegevoerd. De wisselspanningen op de stuurroosters der
buizen zijn nu

l/gi = ^ + v2; ]

vg2 = -Vi + vj

(12)

De anodestromen der buigen zijn, volgens (1),
hi -

+ «1 O'i + V.) + a2 (V1 + F2)2 + a3 (V1 + V2f +
+ a4 (V1 + V2)* + ...;
hi — I30 + (—V1-\-V2)Ji~a2 (—Vjd" V2)2+a3 (—V^VS)3 +

(13)

+ a4 (-K4 +v2y + ...
Hiervoor kan men schrijven
/ai = /ao + a, (v, + H2) + a2 (V3 + 2V1V2+ VS) +
+ a3 (VS + 3 H4- V2 + 3 K4 H,2 + 723) +
+ a4 (VS+4 VS V2+6 VS VS+4
K23+H24) + ...;
/at = 1*0 + fli (~Vi + V2) + a2 (V12-2V1 V2 + V22) +
+ *3 (-^i3 + 3 vx' V2 - 3 v, V22 + 723) +
+ (Vi4—4 *7 V2+6 V2 V 2—4
723+724) + ...

(14)

De spanning, die ontstaat tussen de uiteinden van de impedantie,
die tussen de anodes der buizen is opgenomen, is evenredig met het
verschil dezer beide stromen, dus met
/ai — /a2 = 2 ax V1 + 4 a2 V1 V2 + 2 a3 Vx* + 6 a3 V1 V22 +
(15)
+ 8 a4 V,3 V2 + 8 a4 Vx V23 + ...
Substitueert men hierin weer V1 = Vim cos p t en V2 = I/2m cos q t,
dan vindt men, na herleiding,
/ai — /a2 = (2 ai 7im + 3/2 a3 ^im3 + 3 «3 ^im V2m2) cos p t +
“b (2 a2 ^im ^2m “b 3 a4 ^im3 b,m -b
+ 3 04 V'im ^2m3) cos {q ± p) t +
+ V2 «3 bjm3 cos 3 p +
+ 3/2 «3 ^im ^ssm2 cos (2 q ± p) t +
+ «4 ^im3 V2m cos (? ± 3 P) t +
“b a4 ^im ^2m3 cos (3 ? i p) ^ 4* • • •

(16)

In practische gevallen kan men de uitdrukking (16) beëindigen bij
de hier opgeschreven termen; de coëfficiënten a5 en volgende zijn ge
woonlijk zo klein, dat hun invloed kan worden verwaarloosd.
Radiotechniek VII -r-10
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Zoals reeds vermeld, geeft de voltmeter VM (fig. 1) een uitslag,
als (16) een term bevat met de frequentie /0. Men kan het nu zo in
richten, dat alleen de term met de frequentie p + q een uitslag kan
veroorzaken. Daartoe wordt q gevarieerd tussen oj0 (= 2 n f0) en 2/3 co0,
terwijl we zorgen, dat V1 geen componenten met meetbare amplitude
bevat, waarvan de hoekfrequentie p groter is dan 1/3 <x>0. Dan is steeds
p < oj0, q — p < m0, 3 p < oj0, 2 q dz p > w0, q — 3 p < co0 en
3 q ±p> oj0.
De frequentie q + 3/? kan nog wel de waarde oj0 aannemen, doch
deze term is zeer klein, indien men Vim klein neemt. Er blijft dus
alleen over de term
(2 cl2 Vim V2m + 3 ai ^im3 ^2m + 3 a\ ^im ^m'5) cos (<7 + P) t
met de frequentie q + p. Bij een constante waarde van V2m kan men
de amplitude van deze term evenredig stellen met Vim, daar de 2e en
3e term in de amplitude klein zijn t.o.v. de eerste (a4 << a2).
Onderstellen we nu, dat de spanning V1 (fig. 4) niet sinusoïdaal is,
doch een aantal sinusoïdale componenten bevat met frequenties
Pit Pit P3 enz., alle lager dan V3wo- De frequentie q van de spanning
V2 wordt ingesteld op de waarde w0, die door het filter F (fig. 1)
wordt doorgelaten. De frequentie q wordt daarna geleidelijk verlaagd.
Is q verlaagd tot qlt zodanig, dat q1 + p1 = w0, dan geeft de volt
meter VM een uitslag, evenredig met de amplitude van de component
van V1 met de frequentie pv Vervolgens wordt q verder verlaagd tot
de waarde q2, zodanig, dat q2 -f p2 = oj0. Weer geeft de voltmeter een
uitslag, nu evenredig met de amplitude van de component van V1 met
de frequentie p2. Op deze wijze gaat men door tot qY = 2/3 co0 is &e"
worden. Dan heeft men alle componenten van V1 met frequenties
lager dan 1/3 a>0 onderzocht.
De frequentie f0 neemt men bv. 50 kHz (zoals in de General Radio
Wave analyser). Dan kan men een frequentiegebied tot ongeveer 17 kHz
50/3) onderzoeken zonder moeilijkheden te ondervinden van de nietbedoelde componenten van (16). De schaal van de variabele conden
sator van de oscillator, die de spanning V2 levert, is geijkt in de bij
behorende frequentie van Vv dus van o tot 17 kHz; indien er een
uitslag optreedt, leest men direct de frequentie af van de component
van Vlf waardoor deze uitslag wordt veroorzaakt. De grootte van de
uitslag is evenredig met de amplitude van de desbetreffende component.
Op deze wijze kan bij vervormingsmetingen de n^£ harmonische
nog worden gemeten van een spanning met een frequentie van 17/n kHz.
De laagste grens voor de frequentie p wordt bepaald door de selec
tiviteit van het filter. Stel V1 is een spanning met een frequentie van
30 Hz met 1 % vervorming door de tweede harmonische. De voltmeter zal
dan een uitslag geven bij qxl2,n = 49970 Hz, omdat dan (px + qi)l2n =
==30 + 49 97° = 50 000 Hz = /o- Evenzo zal er een uitslag ontstaan
bij qzl2 7t = 49 940 Hz, ten gevolge van de tweede harmonische van Vlt
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omdat dan (p2 q2)l2 tz = 60 49940 = 50000 Hz = /0. Dan is echter
(p 1 Jrq2)l2 = 30 + 49 940 = 49 970 Hz, waardoor de uitslag van de voltmeter wordt beïnvloed, indien het filter bij 49 970 Hz nog merkbaar
doorlaat. Indien de doorlaatkromme van het filter bij 49 970 Hz tot
op 11100 is gevallen, zullen de ie en de 2e harmonische in de uitgangsspanning in ons geval even sterk zijn, waardoor de uitslag V2 maal te
groot wordt. De selectiviteit van het filter bepaalt dus de ondergrens
van de frequentie p van het signaal, waarvan de vervorming nog met
voldoende nauwkeurigheid kan worden bepaald.
Hieruit blijkt tevens, hoe belangrijk het is, dat in de balans
modulator de component met de frequentie q wegvalt. Immers de
spanning V2 met de frequentie q is vrij groot, zodat de frequenties
qj2 71 = 49 970 Hz en q2/271 = 49 940 Hz zelf reeds een uitslag van de
voltmeter zouden kunnen veroorzaken. Nu in de balansmodulator de
frequentie q wegvalt, is deze moeilijkheid vermeden. De compensatie is
echter alleen dan voldoende, als de coëfficiënt ax voor beide buizen
gelijk is. Dit is in het algemeen niet met voldoende nauwkeurigheid
het geval. Een goede compensatie kan men dan verkrijgen door het
punt op de weerstand R2, waarmee de positieve pool van de voedings
spanning wordt verbonden (fig. 4), in te stellen. Bovendien is nog een
instelbare differentiaalcondensator C aangebracht (fig. 4), waardoor het
mogelijk is, een faseverschil tussen de anodestromen der beide buizen
op te heffen.
4. De selectieve versterker
Zoals uit het voorgaande blijkt, moet het filter, dat deel uitmaakt
van de selectieve versterker, zeer selectief zijn. Daarom zijn in de
versterker (fig. 5) twee kristallen Kx en K2 aangebracht met als resonantiefrequentie 50 kHz, die, wat hun gedrag in electrisch opzicht
betreft, kunnen worden beschouwd als zeer selectieve kringen (zie bv.
Deel 3, hfdst. VIII.2.b). De kringen Lx Cx t/m L5 C5 zijn eveneens op
50 kHz afgestemd. De condensatoren C6 en C7 zijn zeer klein (enkele
pF). Op deze wijze wordt voldoende selectiviteit en voldoende ver
sterking verkregen.

Hg

I«3
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O )C>
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-no
------- O1* I50V
---------- H+120V

Fig. 5. Schema van de selectieve versterker met kristalfilters.
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De buis B5 werkt als roosterdetector en vormt met de meter M de
buisvoltmeter. De regelbare weerstand R3, die aan een hogere spanning
is aangesloten dan de meter M, wordt zo ingesteld, dat M geen uitslag
geeft als op het rooster van B5 geen signaal aanwezig is, zodat M
alleen de door detectie verkregen anodestroomveranderingen aanwijst,
waardoor het apparaat gevoeliger wordt.
5. Een eenvoudige vervormingsmeter
In vele gevallen stelt men zich bij het meten van de vervorming,
die een signaal in een l.f.-versterker krijgt, tevreden met het meten
van de procentuele vervorming d, die de effectieve waarde van de ge
vormde harmonischen gedeeld door de effectieve waarde van de com
ponent met de grondfrequentie aangeeft (zie Deel 3, hfdst. IV.B.4).
Ter wille van een eenvoudiger meetmethode meet men echter gewoonlijk
d=*

V V22 + 732 + V42+ ..

= x 100 %>

VKlHK22+^32+^2...
waarbij Vlf V2 enz. de effectieve waarden van de verschillende
sinusoïdale componenten voorstellen. Indien de vervorming klein is
(d < 25 %), maakt dit weinig verschil.
Voor het meten van deze vervorming kan men een meetapparaat ge
bruiken, geconstrueerd volgens het principe van fig. 6. Het te onder
zoeken signaal wordt aangesloten aan het rooster van de buis Bv In de
anodeketen is een brugschakeling ABDE opgenomen. Men neemt
= 2 Rk, Rx = R2, Cx = C2. Rif R2f C1 en C2 zijn variabel. De
condensator C0 dient om kortsluiting van de anodespanning te voor
komen en wordt zo groot genomen, dat zijn impedantie kan worden ver
waarloosd. Daar de anodewisselstroom ook door de weerstand Rk vloeit,
is de buis Bi sterk tegengekoppeld. Dit om te voorkomen, dat deze buis
het ingangssignaal vervormt. De spanning tussen de punten D en E
wordt toegevoerd aan de buis B2; op de voltmeter VM leest men een
spanning af, evenredig met de spanning tussen de punten D en E.
Bij een sinusoïdaal ingangssignaal V met een hoekfrequentie co
is de spanning tussen de punten D en E nul, indien R1coC1 =

-0™

Fig. 6. Principe van een vervormingsmeter.
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Fig. 7. Vervormingsmeter.
= R2coC2 = 1, zoals de lezer gemakkelijk zal kunnen afleiden. Voor
de harmonische frequenties 2 oj, 3 co enz. is de brug echter niet in
evenwicht en is dus de spanning tussen D en E niet nul. Men kan
berekenen, dat bij de schakeling van fig. 6, indien de voltmeter VM
effectieve waarden aanwijst, inderdaad met voldoende benadering de
gewenste effectieve waarde van de harmonischen wordt aangewezen.
De meting wordt nu voltooid door de brugtakken AE en BE te ver
vangen door weerstanden, zodat de uitslag van de voltmeter even
redig is met de effectieve waarde van het volledige signaal.
Tussen de buis B2 en de voltmeter VM, die nog een versterker
bevat, bevindt zich een geijkte verzwakker, waarmee de uitslag van de
voltmeter kan worden ingesteld op een goed afleesbare waarde.
Fig. 7 geeft een afbeelding van een volgens dit principe gecon
strueerde vervormingsmeter.

VIII. DE DETECTORVERSTERKER

1. Inleiding
In vele gevallen, bv. bij het zoeken van storingen in een ontvanger
(zie Deel 7b, hfdst. X), wenst men te weten, of tussen twee punten
een spanning aanwezig is (gelijkspanning, l.f.-, m.f.- of h.f.-wisselspanning), zonder dat het nodig is, de grootte van deze spanning
nauwkeurig te kennen en zonder dat het nodig is, verbindingen los
te solderen. In dergelijke gevallen kan men met voordeel gebruik
maken van een zg. detectorversterker (Eng.: signal tracer).
Dit apparaat bestaat uit een diodedetector, gevolgd door een l.f.versterker, voorzien van een luidspreker en een kathodestraalindicator,
terwijl aan twee uitgangsklemmen bovendien desgewenst een voltmeter kan worden aangesloten, om ook nauwkeurige metingen te
kunnen uitvoeren. Fig. 1 geeft het vereenvoudigde schema, fig. 2 een
afbeelding van het complete apparaat en fig. 3 een achteraanzicht,
nadat de kast is weggenomen.
De diode is ondergebracht in een meetkop. Dit is een cilinder van
isolatiemateriaal, door een kabel met het overige deel van het apparaat
verbonden (in fig. 2 links in een beugel aan de kast opgehangen).
Een lange, spitse pen maakt het mogelijk, de gewenste punten in de
ontvanger te bereiken. Op deze wijze zijn geen lange leidingen nodig
van het te onderzoeken punt naar een of ander meetinstrument, zodat
r
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Fig. 1. Vereenvoudigd schema van de detectorversterker Philips GM 7207.
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Fig. 2. De detectorversterker Philips GM 7207.

Fig. 3. Achteraanzicht van het apparaat van fig. 2, nadat de kast is weggenomen.
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verstempiing van kringen, ongewenste koppelingen of dempingen
worden voorkomen.
Wenst men l.f.-spanningen of gelijkspanningen te meten, dan wordt door
een omschakeling in de meetkop de diode uitgeschakeld (zie fig. i).
De luidspreker kan worden uitgeschakeld; dan doet alleen de
kathodestraalbuis als indicator dienst, of een aan de uitgangsklemmen
aangesloten voltmeter.
Er zijn twee verzwakkers aangebracht, die tegelijk met de schakelaar
links in fig. 2 in stappen worden omgeschakeld. Bij de eeiste twee
standen van de hiervoor dienende schakelaar werkt de versterker niet,
doch wordt het van de meetkop afkomstige signaal direct aan het
indicatie-instrument toegevoerd.
2. Technische gegevens van het apparaat
De maximaal toelaatbare ingangsspanning is 250 V gelijkspanning
met hoogstens 100 V wisselspanning er op gesuperponeerd. Wissel
spanningen kunnen worden gemeten met frequenties tot 100 MHz.
De ingangscapaciteit is kleiner dan 10 pF. De ingangsweerstand be
draagt, met de schakelaar in de stand „A.V.R." en open uitgangs
klemmen, ongeveer 12 MQ; in de stand „L.F/' meer dan 1 MÜ;
in de stand „H.F." bij 1,5 MHz: 0,2 MQ.
De gevoeligheid is als volgt.
Bij een h.f.-signaal van ca 100 mV, dat 30 % is gemoduleerd met
400 Hz, geeft de kathodestraalindicator volle uitslag; een h.f.-signaal
van 15 mV geeft nog een duidelijk zichtbare uitslag. Een l.f.-signaal
van 100 mV, 400 Hz, geeft volle uitslag; een l.f.-signaal van 15 mV
geeft nog een duidelijk zichtbare uitslag. In de stand „Osc." is een
h.f.-spanning nodig van ca 18 V voor volle uitslag, terwijl 1 V nog
een duidelijk zichtbare uitslag geeft. In de stand „A.V.R." is een
gelijkspanning van 18 V nodig voor volle uitslag en geeft 1 V nog een
duidelijk zichtbare uitslag.
Met de schakelaar rechts in fig. 2 kan het uitgangscircuit. worden
omgeschakeld. In de meest linkse stand zijn de verbindingen zoals in
fig. 1 aangegeven. De impedantie tussen de uitgangsklemmen is dan
groter dan 1,5 MQ. De volgende stand is bestemd om de spanning
van de oscillator van een ontvanger te meten met een op de uitgangs
klemmen aangesloten gelijkstroomvoltmeter. De derde stand is aan
gepast aan een impedantie van 10 000 D tussen de uitgangsklemmen;
de vierde stand is aangepast aan een impedantie van 2,5 D. Het
maximale uitgangsvermogen is hierbij 0,9 W bij 1000 Hz (d.w.z. dat
bij dit uitgangsvermogen de vervorming 10% bedraagt).
De gebruikte buizen zijn, in fig. 1 van links naar rechts, EA 50,
EF 41, EL 41, EM 4. Als gelijkrichtbuis in het (in fig. 1 niet ge
tekende) voedingsgedeelte wordt een AZ 41 gebruikt. Het uit het net
opgenomen vermogen is 26 W. De afmetingen zijn 30 X 19 X 15 cm3.
Het gewicht is 5 kg.

b. Metingen

I

I. HET METEN VAN
STROMEN, SPANNINGEN
EN VERMOGENS

i. Dc keuze van het meetinstrument
De te meten grootheden kan men verdelen in de grootheden, die de
bedrijfstoestand bepalen, zoals stroom, spanning, frequentie, cos (p enz.
en de grootheden, die de eigenschappen van de elementen der schake
ling vastleggen, zoals weerstand, zelfinductie, capaciteit, tg <5, enz.
Wil men een bedrijfsgrootheid nauwkeurig meten, dan moet men er
door een geschikte keuze van de meetmethode en het meetinstrument
voor zorgen, dat de bedrijfstoestand door de meting niet te veel ver
andert. Zo zal men bv. in de schakeling van fig. ia de spanning alleen
dan nauwkeurig meten, als de weerstand van de voltmeter groot is ten
opzichte van de weerstand Rv In fig. ib meet men de stroom alleen
dan nauwkeurig, als de weerstand van de ampèremeter klein is ten
opzichte van de weerstand /?2, die er mee in serie staat.
Wil men de frequentie van een resonerende L C-kring meten, dan
moet het meetinstrument zo zwak met de kring zijn gekoppeld, dat de
resonantiefrequentie door de koppeling met het meetinstrument niet
meer verandert dan de precisie van de meting toelaat, enz.
Van de verdere factoren, die de keuze van het meetinstrument be
palen, noemen we nog de frequentie, waarbij de meting moet geschieden,
het niveau of de orde van grootte van de te meten grootheid en de
vereiste precisie.
Fig. 2 geeft een overzicht van de frequentiegebieden, waarin de
verschillende typen van instrumenten kunnen worden gebruikt. We zien
hieruit, dat bij een gegeven fre
quentie dikwijls meer dan een
type instrument voor de me
ting in aanmerking komt. De
riMIH
keuze wordt dan in de eerste
R2
plaats bepaald door het niveau,
Ri
L-rUlr-®waarop de te meten grootheid
ligt. Zo kan men bv. zeer kleine
gelijkstromen alleen met draaia)
b)
spoelinstrumenten meten. Bij
lage frequentie is men bij kleine Fig. i. a. De weerstand van de volt
stromen meestal aangewezen meter V moet groot zijn ten opzichte
de weerstand Rx. b. De weerstand
op draaispoelinstrumenten met van
van de ampèremeter A moet klein zijn
gelijkrichtcellen of op thermoten opzichte van de weerstand i?a«
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koppels. Bij hoge frequenties zal
men grote spanningen bij voor
draaispoel
keur electrostatisch meten, kleine
el.dynamisch
spanningen met diodevoltmeters
en zeer kleine spanningen met
lusoscillograaf
instrumenten
met voorgeschakelde
weekijzer
versterkers.
draaiveld en indDe keuze wordt verder beïn
el.statisch
vloed door de vereiste nauwkeu
hittedraad
righeid. De hoogste precisie is al
thermokoppel
leen mogelijk bij gelijkstroom
(draaispoelmeters) en wisselstroom
gelijkrichtcel
met lage frequenties (electrodiodevoltmeter
dynamische meters). Naarmate de
triodevoltmeter
frequenties hoger worden, worden
kathodestr. buis
de metingen meestal minder nauw
Fig. 2. Frequentiegebieden van meet keurig.
Bij het meten van wisselstromen
instrumenten.
en -spanningen dient men zich
tevens af te vragen, of men de effectieve, de gemiddelde of de topwaarde wenst te meten. Daar de effectieve waarde voor de practijk
meestal het belangrijkste is, geeft men veelal ook de instrumenten, die
naar hun meetprincipe de gemiddelde of de topwaarde meten, een
schaal van effectieve waarden. Zij zijn geijkt met een zuiver sinusoïdale
stroom of spanning en wijzen dus bij een wisselstroom van een andere
krommevorm een foutieve waarde aan. Wenst men van een nietsinusoïdale stroom of spanning de effectieve waarde zo nauwkeurig
mogelijk te meten, dan zal men dus bij voorkeur gebruik maken van
thermokoppels, hittedraadinstrumenten enz., en buisvoltmeters en
meters met gelijkrichtcellen vermijden.
Naast genoemde factoren kunnen de overbelastbaarheid, de stabili
teit en de robuustheid de keuze van het instrument beïnvloeden,
terwijl onder omstandigheden ook de prijs een rol kan spelen.
Zo zal men, als de schakeling, waarin gemeten moet worden, on
betrouwbare onderdelen bevat, bfj voorkeur geen thermokoppels voor de
stroommeting gebruiken, daar deze zeer gevoelig zijn voor over
belasting. Buisvoltmeters daarentegen kunnen veel grotere overbelastingen verdragen en zijn ook veel robuuster dan bv. draaispoel galvanometers.
frequentie (Hz)
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2. Het meten van spanningen
a. Gelijkspanning
Spanningsmetingen, nauwkeuriger dan 0,1 %, zijn alleen mogelijk
bij gelijkstroom en wel door directe vergelijking van de te meten
spanning met die van een normaalelement. Dit geschiedt meestal door
middel van een zg. gelijkstroomcompensator, waarvan het principe is
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N
Gl f
weergegeven in fig. 3. Met behulp van de
batterij B en de weerstand Rl wordt de
stroom door
afgeregeld op een afgeronde
R.
R2
waarde, die meestal 1, 10, 100 of 1000 mA
pMjL-L
-H/h
bedraagt. Dit kan met grote nauwkeurigheid
geschieden, omdat bij deze stroomwaarden de B -i«3
spanning op de precisieweerstand R2 juist
gelijk is aan de spanning van het normaalelement N en de gevoelige galvanometer Gx
dus stroomloos is. Van de precisieweerstand
R:i met een zeer fijn instelbare aftakking
wordt nu een spanning afgenomen, die ge Fig. 3. Principeschema
schakeld wordt tegen de te meten spanning x,
van een gelijkstroomcompensator.
zodanig, dat de galvanometer G2 stroomloos
is. Uit de bekende stroom en de waarde van
het afgetakte deel van
volgt dan de waarde van de spanning x.
Om de grootste nauwkeurigheid te bereiken moet aan de weer
standen en contacten zeer veel zorg worden besteed, zodat goede
compensatoren vrij dure instrumenten zijn.
Bij de practische uitvoeringsvorm gebruikt men meestal in plaats
van Gx en G2 een omschakelbare galvanometer. Compensatoren worden
vooral gebruikt voor het ijken van volt- en ampèremeters. Bij de
laatste meters wordt de ijkstroom door een precisieweerstand gestuurd
en de spanning op deze weerstand met de compensator gemeten.
Verder maakt men van het compensatorprincipe gebruik, als men een
spanning wil meten zonder van het te meten object stroom af te nemen.
De bedrijfstoestand van de schakeling wordt dan door de meting in
het geheel niet gestoord, zodat een zeer nauwkeurige meting van de
spanning mogelijk is.
Daar met de compensator geen directe aflezing van de spanning
wordt verkregen en de metingen ermee betrekkelijk gecompliceerd zijn,
wordt hij alleen gebruikt, wanneer de hoogste precisie vereist is. In
andere gevallen gebruikt men meestal draaispoelinstrumenten. De
grootste gevoeligheid, grootte-orde 10 /tV voor volle uitslag bij een
inwendige weerstand van de grootte-orde 10 D, wordt verkregen met
spiegelgalvanometers, maar deze instrumenten zijn nog vrij moeilijk te
hanteren. De tafelinstrumenten met spiegelaflezing en bandophanging
met een gevoeligheid van grootte-orde 1 mV voor volle uitslag zijn al
veel eenvoudiger in het gebruik, maar voor verreweg het grootste deel
der metingen maakt men gebruik van de wijzerinstrumenten, die een
spanning van 5 h 100 mV nodig hebben. Tot ca :ooo V kan het
meetbereik zonder moeilijkheden worden uitgebreid door middel van
voorschakelweerstanden, die een waarde hebben overeenkomende met de
grootte-orde 100 O per volt. Boven 1000 V levert de constructie van
de weerstanden moeilijkheden op en is ook het stroomverbruik van
10 mA, overeenkomend met de 100 Q per volt, dikwijls te groot, omdat
de bedrijfstoestand van de schakeling te sterk wordt gestoord. Bij
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deze hoge spanningen zal men daarom bij voorkeur electrostatische
instrumenten gebruiken.
6. Wisselspanning
Wisselspanningen kunnen niet met dezelfde nauwkeurigheid worden
gemeten als gelijkspanningen, omdat men niet, zoals bij gelijkstroom,
beschikt over een normaal, waarvan de spanning op nauwkeurige wijze
met de te meten spanning kan worden vergeleken. In de wisselstroomcompensator (zie fig. 4) wordt de stroom op een bepaalde afgeronde
waarde afgeregeld met behulp van een weerstand Rl en een precisie electrodynamische meter ED, die met gelijkstroom is geijkt. Van de
weerstand i?3 wordt dan evenals bij de gelijkstroomcompensator een be
kende spanning afgetakt en door middel van de vibratiegalvanometer
VG vergeleken met de te meten spanning x. De uitslag van de vibratie
galvanometer kan alleen nul gemaakt worden als de spanningen N en x
dezelfde fase hebben. N moet dus zodanig zijn ingericht, dat de fase
kan worden gedraaid.
De nauwkeurigheid van de meting wordt begrensd door die van de
electrodynamische meter en kan dus niet groter zijn dan 0,1 a 0,2 %.
Met toenemende frequentie wordt dit instrument nog onnauw
keuriger, ten gevolge van de zelfinductie van de meetweerstand R:i.
Boven 2 kHz wordt de wisselstroomcompensator ook bijna niet ge
bruikt en bij lagere frequenties, omdat hij nog moeilijker te hanteren
is dan de gelijkstroomcompensator, alleen voor ijkdoeleinden.
In tegenstelling met kleine gelijkspanningen kunnen wisselspanningen
kleiner dan 1 mV niet direct met wijzerinstrumenten worden gemeten,
zodat men in dit gebied op versterkers is aangewezen. Bij lage fre
quenties gebruikt men in het gebied van 1 tot 1000 V voor het nauw
keurig meten van de effectieve waarde electrodynamische, hittedraad-,
weekijzer- of thermokoppelinstrumenten, maar deze hebben een vrij
groot stroomverbruik. Boven 1000 V wordt het meetbereik uitgebreid
met behulp van meettransformatoren.
Instrumenten met gelijkrichtcellen onderscheiden zich door hun
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Principeschema van een
wisselstroomcompensator.

I

Fig. 5. Asymmetrische stroomvorm, opge
bouwd uit de grondgolf a en de tweede
harmonische b.
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Fig. 6.
Principeschema van een voltmeter voor kleine wisselspanningen
met staartbuizen en logarithmische schaal.

laag stroomverbruik en dus geringe terugwerking op de schakeling,
maar omdat ze eigenlijk reageren op de gemiddelde waarde en meestal
zijn geijkt in effectieve waarde, hangt de aanwijzing nogal van de
vorm van de spanning af. Dit laatste effect is ook belangrijk bij de
spanningsmeting met diode- en triodevoltmeters, de belangrijkste
instrumenten voor metingen bij hoge frequenties.
Bestaat de spanning bv. uit een sinusoïdale spanning met haar
tweede harmonische, zoals dit is weergegeven in fig. 5, waarin a de
grondgolf is en b de tweede harmonische, dan zal een diodevoltmeter,
werkende volgens het schema van fig. 37, Deel 7a, hfdst. I, de waarde
p of de waarde q aanwijzen, afhankelijk van de wijze, waarop de span
ning is aangesloten. Uit de figuur volgt tevens, dat p en q nog af
hankelijk zijn van de fase van a ten opzichte van b en dat de variaties
vrij groot kunnen zijn. Dezelfde overweging geldt voor een triodevoltmeter, werkende volgens het schema van fig. 42c, Deel 7a, hfdst. I.
Werkt een triodevoltmeter volgens het schema van fig. 42b, dan
meet men afhankelijk van de aansluiting ongeveer de gemiddelde
waarde van de kromme boven of onder de nullijn, en deze zijn in het
algemeen verschillend en hangen af van de fase der harmonischen.
Is de buis daarentegen ingesteld volgens fig. 42a, dan meet men de
effectieve waarde van de spanning en deze is onafhankelijk van de
wijze van aansluiten en van de fase der harmonischen.
Door deze effecten is met buisvoltmeters geen grote nauwkeurig
heid te bereiken. Daar staat echter tegenover, dat ze in een groot
frequentiegebied en bij zeer uiteenlopende waarden van de spanning
gebruikt kunnen worden, terwijl de terugwerking op de schakeling in
vele gevallen gering is. Bij zeer hoge frequenties wordt de toepassing
begrensd door de looptijd van de electronen in de buizen.
Het gebruikelijke meetbereik van 1 k 100 V kan men aan de onder
zijde tot enige /*V uitbreiden door het voorschakelen van versterkers,
die tevens de mogelijkheid bieden, door tegenkoppeling de stabiliteit
van de meetinrichting te verbeteren. Aan de bovenzijde kan men het
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meetbereik uitbreiden door gebruik te maken van op de juiste wijze ge
construeerde spanningsdelers, opgebouwd uit weerstanden of conden
satoren.
De terugwerking wordt in hoofdzaak bepaald door de verbindingsdraden en de ingangsimpedantie van de eerste buis eventueel met bij
behorende spanningsdeler en is dus van de grootte-orde 10 pF parallel
met 1 MO.
In die gevallen, waarin de te meten grootheid binnen wijde grenzen
varieert, is een voltmeter met een logarithmische schaal op zijn plaats.
Een benadering van een logarithmische schaal kan o.a. worden ver
kregen door gebruik te maken van een versterker, die buizen met
variabele steilheid bevat in een schakeling, zoals die bij automatische
sterkteregeling in ontvangers wordt toegepast (zie fig. 6).
3. Het meten van stromen
a. Gelijkstroom
De grootste gevoeligheid bij gelijkstroommetingen wordt verkregen
met indirecte methodes. Men kan in de eerste plaats met de te meten
stroom I gedurende een bekende tijd t een gevoelig electrostatisch
instrument laden. Wijst dit instrument een spanning V aan en is de
capaciteit C, dan is
VC
t *
Op deze wijze kan men stromen van de orde io~14 A meten.
Volgens een andere methode leidt men de te meten stroom door
een grote weerstand (orde io10 Q) en meet de spanning op deze weer
stand met een instrument, dat zelf zeer weinig stroom verbruikt,
zoals een electrostatisch instrument of een buisvoltmeter, waarin de
eerste buis een zeer grote ingangsweerstand heeft. Men komt op deze
wijze niet verder dan een grootte-orde van io-12 A, omdat men
moeilijkheden ondervindt met de isolatie en de constructie van grote
weerstanden, die voldoende constant zijn en weinig afhankelijk van de
temperatuur. Voor het meten van stromen van de orde io-G tot
io~10 A gebruikt men spiegelgalvanometers met bandophanging van
het draaiende systeem. Bij 10 6 A kunnen dit reeds tafelinstrumenten
zijn. Vanaf io-5 A kunnen wijzerinstrumenten worden gebruikt, maar
een behoorlijke robuustheid verkrijgen deze instrumenten eerst wanneer
zij geschikt zijn voor stromen van enige mA. Grotere stromen, tot
50 000 A toe, worden gemeten met behulp van shunts.
6. Wisselstroom
Het meten van kleine wisselstromen is moeilijker dan het meten van
kleine gelijkstromen. Wil men de stroom meten door middel van de
spanning op een grote weerstand, dan loopt reeds bij vrij lage frequenties
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een vrij groot deel van de toege
voerde stroom door de aan deze weer
stand parallel geschakelde capaciteit,
bestaande uit de bedrading en de ingangscapaciteit van de buis of de
electrometer. Een capaciteit van 3 pF
heeft bij 50 Hz een impedantie van
io9 H en deze komt parallel aan de
Fig. 7. Therinokoppelopstelling
meetweerstand, die dus niet groter dan voor
grote stroom en hoge
van de orde io7 £2 mag zijn.
frequentie.
Vanaf ca 1 mA kan de stroom direct
worden gemeten met thermokoppels of
met draaispoelinstrumenten met gelijkrichtcellen.
Thermokoppels worden gemaakt voor
het gebied van 1 mA tot enige ampères
Fig. 8. Capacitieve shunt.
en zijn bruikbaar van gelijkstroom tot
wisselstroom met zeer hoge frequenties.
De bovenste grens ligt bij ongeveer 100 MHz en wordt bepaald door
het skineffect, dat de weerstand van de verwarmingsdraad en daar
mede de ontwikkelde warmte en de uitslag vergroot en verder door
de capaciteit en de zelfinductie van de verschillende draden, waaruit
het meetsysteem is opgebouwd.
Daar het skin-effect toeneemt met de draaddikte, vervangt men voor
het meten van grote stromen, zoals die in zendinstallaties kunnen voor
komen, de verwarmingsdraad door een buis, die een kleiner skin-effect
heeft. Ook neemt men wel een aantal langs de omtrek van een cilinder
gespannen en parallel geschakelde gelijke draadjes of bandjes, terwijl
op één hiervan het thermokoppel is aangebracht (zie fig. 7).
Voor het meten van grote stromen bij hoge frequenties kan men
gebruik maken van een capacitieve shunt (zie fig. 8). Als men er zorg
voor draagt, dat de impedantie van C2 groot is ten opzichte van die
van het thermokoppel th, verhouden de stromen in beide takken zich
als de capaciteiten.
Bij lage frequenties kan men gebruik maken van een stroomtransformator.
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4. Het meten van vermogens
a. Gelijkstroom
Wegens de grote gevoeligheid en de gemakkelijke verandering van het
meetbereik van draaispoelinstrumenten meet men bij gelijkstroom het
vermogen bij voorkeur als het product van stroom en spanning met
behulp van een volt- en een ampèremeter.
De .voltmeter kan op twee manieren worden aangesloten (zie fig. 9).
In geval a meet men de juiste spanning, maar de ampèremeter wijst
behalve de gewenste stroom nog de stroom van de voltmeter aan zodat
Radiotechniek VII — 11
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het product van de afgelezen stroom en spanning
gelijk is aan het te meten vermogen, vermeerderd
met het vermogen, dat de voltmeter opneemt.
Sluit men aan volgens b, dan meet men de juiste
stroom, doch een te grote spanning en de fout is
gelijk aan het verbruik van de ampèremeter.
In het algemeen zal men die schakeling
Fig. 9. Het meten van
gelijkstroomvermogen kiezen, waarbij de fout het kleinst is. Als het
met een volt- en een verbruik van het instrument, dat de fout be
ampèremeter.
paalt, niet klein is ten opzichte van het te
meten vermogen, zal men hiervoor een correctie
moeten aanbrengen.
In die gevallen, waar het vermogen snel ver
andert,
levert de gelijktijdige aflezing van twee
■L-O
instrumenten moeilijkheden op en gebruikt men
de minder gevoelige electrodynamische meter,
waarvan één spoel met een voorschakelweerstand
op de spanning wordt aangesloten en de andere
door de stroom wordt doorlopen (zie fig. io).
Voor
de aansluiting van de spanningsspoel zijn
Fig. 10. Aansluiting
van een electrodyna er weer twee mogelijkheden a en b, waarvoor
mische wattmeter.
dezelfde overwegingen gelden, die bij de me
ting met volt- en ampèremeter genoemd zijn.
In geval a is de fout gelijk aan het verbruik van het spanningscircuit
van de meter, in geval b gelijk aan dat van de stroomspoel. Dit is
voor beide circuits ongeveer gelijk en van de grootte-orde 5 W. Daar
electrodynamische meters nogal gevoelig zijn voor uitwendige magne
tische stoorvelden, is het gewenst, stroom en spanning te commuteren
en het gemiddelde te nemen van de twee aflezingen. Bij de commutatie
blijft het gewenste koppel dezelfde grootte en richting behouden,
terwijl het storende koppel van richting omkeert.
b: Eénfase-wisselstroom en draaistroom bij lage frequenties
Bij éénfase-wisselstroom is het vermogen gelijk aan
W = E I cos cp.
Voor de meting van de kleinste vermogens bepaalt men met behulp
van een wisselstroombrug de impedantie R + j X en met een volt- of
ampèremeter de stroom of de spanning en hieruit het vermogen
PR of E*/R.
Bij de frequenties van de sterkstroomtechniek (tot 1000 Hz) is de
electrodynamische wattmeter het aangewezen instrument. Voor de
aansluiting van de spanningsspoel en de meetfout ten gevolge van
het eigenverbruik gelden dezelfde overwegingen als bij gelijkstroom.
Een extra fout treedt hier op, doordat de velden van de stroom- en
de spanningsspoel niet precies in fase zijn met de stromen, die er
door lopen. Door de in de omgeving van de stroomspoel opgewekte
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wervelstromen is het veld van deze spoel O j een
hoek a. achter bij de stroom (zie fig. 11) en door
de zelfinductie van de spanningsspoel is de
stroom in deze spoel en daarmede het veld 0£
en hoek p achter bij de spanning. De aanwijzing
van de meter is dus evenredig met
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'-X /v c<-
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W' --- EI cos {cp -ba — p).
Fig. 11.
Door geschikte constructie en dimensionnering Fasediagram van een
van de onderdelen kan men over een vrij groot
electrodynamische
wattmeter.
frequentiegebied a. ongeveer gelijk aan p maken
en daarmede de fout beperken. Blijft er een
hoekfout y> = a. — p over, dan kunnen we de relatieve fout p in
procenten als volgt berekenen.
W'—W
cos (<p -j- y) — cos cp
p=±ioo
w
= ± 100
cos (p
cos (p cos y) — sin cp sin ip — cos cp
= dz 100
cos cp
Daar y) zeer klein is, kunnen we cos y) = 1 en sin y> — rp stellen.
Voor p volgt dan
p = T 100 y) tg cp.
Drukken we y) uit in graden, dan wordt dit
2 71

xpigcp;
360
P = T i,75 V> tg <PDe meetfout neemt blijkbaar sterk toe met de fasehoek cp.
De fasefout y) speelt eveneens een belangrijke rol, als men het
meetbereik van de wattmeter uitbreidt door middel van stroom- en
spanningstransformatoren. Deze transformatoren hebben nl. behalve
een fout in de transformatieverhouding van de orde 0,5 % ook nog
een fasefout van de orde van een halve graad. Uit de formule voor p
volgt, dat deze fout vooral bij grote cp het meetresultaat belangrijk
kan beïnvloeden.
Bij nauwkeurige metingen moet men zeer voorzichtig zijn met mag
netische stoorvelden. Ter oriëntering diene, dat een rechte geleider
met een stroom van 1000 A op 10 m afstand een veld van ongeveer
16 A/m opwekt, dat bij de gebruikelijke electrodynamische meters een
fout geeft van de orde 0,5 %.
Bij draaistroommetingen moet men onderscheid maken tussen
systemen met en zonder nulgeleider en al of niet gelijkmatige belasting
van de fasen. Is er een nulgeleider, dan kan men in elke fase met
één omschakelbare of drie aparte wattmeters het vermogen meten en
de resultaten optellen (zie fig. 12). Is er geen nulgeleider en zijn de
fasen gelijk belast, dan kan men bij toegankelijk sterpunt het vermogen
p = -F 100
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per fase meten op dezelfde wijze als bij het nulgeleidersysteem en
het resultaat met drie vermenigvuldigen. Bij een niet toegankelijk sterpunt kan men met behulp van weerstanden een kunstmatig sterpunt
maken (zie fig. 13). Zijn de drie fasen niet gelijk belast, dan wordt
het vermogen meestal gemeten volgens de twee-wattmetermethode
van Aron (zie fig. 14). Deze berust op het volgende.
Bij sterschakeling (zie fig. 15a) is de momentele waarde van het
vermogen
w = ex ij. + e2 i2 + e3 i3,
waarin i en e de momentele waarden van de fasestroom en de fase
spanning zijn. Elimineren we i2 met behulp van ix + i2 + i3 = o, dan
vinden we
w = (e1 — e2) ix + (e3 — e2) i3.
Nu zijn (e1 — e2) en (e3 — e2) de spanningen, die op de spanningscircuits van de beide wattmeters staan en ix en i3 de stromen door de
beide stroomspoelen. Het totale vermogen krijgen we dus door de
aflezingen van de beide wattmeters op te tellen.
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Fig. 12. Het meten van draaistroomvermogen bij aanwezigheid van een
nulgeleider.

Fig. 13. Kunstmatig sterpunt.

D)

Fig. 14. Twee-wattmetermethode van Aron.

Ê/jJüa'Vi,

Fig. 15.
a. Stromen en spanningen bij sterschakeling;
b. stromen en spanningen bij driehoekschakeling.
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Bij driehoekschakeling (zie fig. 15b) is

O—■+

w = e1il + e2i2 + e3z3.
Eliminatie van e2 met behulp van
ei + e2 + es = 0 geeft
W = «1 (4 — I's) + e3 (4 — 4)
en dit wordt weer door de wattmeters aangewezen.
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c. Hoge frequenties
0—j-iTUlr
Bij frequenties groter dan onge
veer 1000 Hz zijn electrodynamische instrumenten wegens de Fig. 16. Het meten van wisselstroomgrote meetfouten niet meer te ge vermogen met behulp van een buis
met twee stuurroosters.
bruiken.
De meest gebruikelijke methode
bij hoge frequenties bestaat uit het bepalen van de dempingsweerstand
R van de schakeling en de stroom I of de spanning E. Het vermogen
is dan 12 R, resp. E2jR.
Direct aanwijzende wattmeters kan men maken met behulp van
electronenbuizen, bv. met een hexode met twee stuurroosters, zoals in
principe in fig. 16 is aangegeven. De spanning op de impedantie Z,
waarin men het energieverbruik wil meten, wordt toegevoerd aan een
van de stuurroosters, bv. g3 en de spanning op R, die evenredig is
met de stroom, aan gv De buis wordt nu zodanig ingesteld, dat de
stroom, die de roosters g1 en g3 doorlaten, lineair samenhangt met de
spanning op deze roosters en evenredig is met de stroom vóór het
desbetreffende rooster.
Dus

h = h (A V# + B).

Verwaarlozen we de stroom, die g2 en g4 opnemen, dan is verder
/a = I, (C Vg3 + D)
= Ik (A 7gl + B) (C Vg3 + D).
Brengen we de stroomopname van g2 en g4 in rekening, dan komt hier
nog een factor a < 1 voor, die geen invloed heeft op het meetprincipe.
Voor 7a kunnen we schrijven

i

ia = p vgl + q Vga + s vgl vg3 + r.

!

Verbinden we nu de roosters 1 en 3 met Z en R, dan komen daarop
behalve de constante voorspanningen Vgl en Vg3 nog de wissel
spanningen Vi en Vr van Z en R te staan en /a verandert met een
bedrag za, gegeven door
/a+Za = p (Vgl+VR) +Q (Vg3+ Vz)+S (Vgl+VR) (Vg3+ VZ) + r,
of
ia = P VR + Q Vz + S (Vgl VZ + Vg3 VR) + SVR vz.

i..
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Daar 7r en Vz wisselspanningen
zijn, is hierin de gemiddelde waar
R.
de van alle termen, genomen over
—TJij—r^-nih—
een periode, gelijk aan nul, be
halve van de laatste, die juist
evenredig is met het vermogen.
Dit vermogen is dus evenredig
met de toename van de anoder2
Rs
stroom en kan dus op een in de
anodekring opgenomen gelijkb
stroominstrument worden afge
r3
lezen. De apparatuur kan geijkt
B
worden met een weerstand, waar
door een bekende stroom loopt.
De nauwkeurigheid is niet groot,
Fig. 17. Het meten van wisselstroomvermogen met behulp van buizen met daar de stroomdoorlating door
een kwadratische karakteristiek.
het rooster meestal niet of althans
slechts in een zeer klein gebied
lineair is. Verder moeten de spanningen van Z en R door potentiometers of versterkers, die geen faseverschuiving mogen geven, aan de
buis worden toegevoerd.
Ook een schakeling volgens fig. 17, waarin de buizen in een kwa
dratisch deel van de karakteristiek werken, kan zodanig worden in
gericht, dat de aanwijzing van het gelijkstroominstrument M een maat
is voor het in Z opgenomen vermogen.
Maken we nl. de schakeling symmetrisch ten opzichte van de lijn
PQ, dan zullen de beide roosters dezelfde spanning hebben, als de
spanning tussen A en B nul is. De brug, gevormd door de buizen en
de weerstanden Rlf is dan in evenwicht en de micro-ampèremeter M
slaat niet uit. Wordt tussen A en B een wisselspanning aangelegd, dan
is de spanning op R2 evenredig met de stroom door Z en de spanning
op i?3 evenredig met de spanning op Z, mits R2 klein en i?3 groot
genoeg is. De stroomverandering za in de linkse buis is zai = S Vg.
Meten we Vg ten opzichte van het punt D, dan is de stroomverandering
in de rechtse buis z'a2 = —S Vg, waarin Vg de spanning op R2 is. De
aanwijzing van de ampèremeter is dus evenredig met zai — za2 = 2 o Vg.
S wordt bepaald door het werkpunt op de karakteristiek en omdat
deze kwadratisch is, is 5 dus evenredig met de spanning op i?3. De
momentele stroom door de meter is dus evenredig met de spanning
op R2 en met de spanning op R2, dus met het momentele vermogen.
Gemiddeld over de tijd is de aanwijzing dus evenredig met het in Z
afgegeven vermogen VI cos (p.
Verder kan men gebruik maken van een kathodestraalbuis in de
schakeling van fig. 18a. Van de spanning op Z wordt met behulp van
de potentiometer P een bekend gedeelte afgetakt en toegevoerd aan de
platen V voor verticale afbuiging. In serie met Z wordt een condensator
geschakeld, die aangesloten wordt op de andere platen H. Het licht<M>
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punt op het scherm beschrijft nu
een gesloten lijn (fig. 18b).
In de kleine tijd At, waarin het
lichtpunt van A naar B loopt, is
de in Z afgegeven energie
AW= VI At.
Is Q de lading van de condensa
tor en Vc de spanning, dan is
dus
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H

TT*

AQ — I At — C AVC,
AW = CV AVC.

Nu is in fig. 18b AA' evenredig
met V en A'B' met AVC, dus het
oppervlak van AA'B'B is op een
constante na gelijk aan AW.
Sommeren we AW over de hele Fig. 18. Het meten van wisselstroomperiode, dan is de energie per vermogen met behulp van een kathodestraalbuis.
periode en dus ook het vermogen
evenredig met het oppervlak van
de door het lichtpunt beschreven
figuur. Dit oppervlak kan met een
planimeter of door tellen van het
.E
aantal omsloten vierkantjes wor
den bepaald. De apparatuur kan
I
worden geijkt met een weerstand,
waar een bekende stroom door
vloeit.
D)
Het ontwikkelde vermogen in a)
onderdelen, die met water of Fig. 19. Meting van het wattloos ver
lucht worden gekoeld (bv. zend- mogen met een electrodynamometer.
buizen), kan worden bepaald uit
de hoeveelheid en de temperatuurverhoging van het koelmiddel.
Belastingsproeven aan generatoren zijn mogelijk door het afgegeven
vermogen toe te voeren aan een gloeilamp en vervolgens het gelijkstroomvermogen te meten, dat de lamp dezelfde helderheid geeft.
d. Wattloos vermogen en cos <p
Daar het van een leiding afgenomen vermogen gelijk is aan EI cos y,
terwijl het warmteverlies in de leiding alleen wordt bepaald door I,
zal men, teneinde de verhouding tussen het verlies in de leiding en
het afgegeven vermogen zo klein mogelijk te houden, cos (p zo hoog
mogelijk trachten op te voeren. Men kan ook zeggen, dat het gewenst
is, het zg. wattloze vermogen E I sin cp zo klein mogelijk te houden.
Dit vermogen kan gemeten worden met een electrodynamische meter,
waarin door middel van een zelfinductie L (zie fig. 19) de stroom door
de spanningsspoel 90° is verschoven ten opzichte van de spanning.
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Het koppel is dan evenals in elke electrodynamische meter evenredig met
I i cos a, als a de fasehoek tussen I en i is. Daar i 90° verschoven
is ten opzichte van E is cos a. = sin cp en het koppel dus evenredig
met het wattloos vermogen.
Daar de stroom door de spanningsspoel afhangt van de frequentie,
mag een instrument met één schaal slechts bij één bepaalde frequentie
worden gebruikt.
De meting van de fasehoek 9o kan op verschillende wijzen geschieden.
In de eerste plaats kan men cp indirect bepalen uit het vermogen, de
stroom en de spanning door middel van de betrekking W = E I cos cp,
maar omdat men drie instrumenten moet aflezen is de meting niet
erg nauwkeurig.
Een directe meting is mogelijk met behulp van een instrument met
twee gekruiste spoelen. Dit kan bv. worden uitgevoerd zoals in fig. 20a
is aangegeven. Twee spanningsspoelen A en B zijn onder een hoek
van 90° aan elkaar bevestigd en draaien vrij, zonder veer, binnen een
stilstaande stroomspoel C. De stromen van de spanningsspoelen worden
toegevoerd over zeer dunne bandjes, die een te verwaarlozen koppel
geven. Van deze stromen is de ene (z'a) in fase met de spanning, terwijl
de andere (z‘b) door middel van de schakeling van fig. 20b 90° ten
opzichte van de spanning wordt verschoven en gelijk gemaakt aan de
andere. Het koppel op de spoel A is dan
en dat op spoel B

Da = ai I cos cp sin a
Db — a i I sin cp cos a.

Hierin is i = z'a = z‘b en a een constante.
De spoel is in evenwicht, als Da = Db> dus als cp = a. Een aan de
draaiende spoelen bevestigde wijzer geeft dus direct de fasehoek <7
aan. De in het voorgaande beschreven instrumenten zijn in wezen
electrodynamische meters en kunnen dus in het algemeen slechts tot
1000 Hz worden gebruikt.
Bij hogere frequenties kan men de faseverschuiving o.a. meten met
cos (f* O
A

B

I
C

$

Ia

b)

Fig. 20. Het meten van de fasehoek met behulp van
een instrument met twee gekruiste spoelen.
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Fig. 21. Het meten van
de fasehoek (7) met be
hulp van een kathodestraalbuis.

R

b

Fig. 22. Het meten van de
fasehoek (p met een hulpweerstand en een voltmeter.

a)

Fig. 23. Het meten van
de fasehoek cp met een
hulpweerstand en een
ampèremeter.

behulp van de kathodestraalbuis. Zet men op de platen voor horizon
tale afbuiging een spanning Vh sin co t en op de andere een spanning
Vv sin (co t — cp), dan beschrijft het lichtpunt op het scherm een ellips
vormige figuur (zie fig. 21). In A is de spanning voor de verticale af
buiging maximum, dus OA' = a Vv. Hierin is a een constante. In B
is de spanning voor horizontale afbuiging nul, dus cot = nn. De
verticale uitwijking van het lichtpunt is daar dus
OB = a Vv sin (n tl — 9?) = iaFv sin cp
en dus is
OB

sin cp = ± OA'*
Een andere methode bestaat hierin, dat men in serie met de impedan
tie, waarvan de faseverschuiving gemeten moet worden, een weerstand R
plaatst (zie fig. 22a) en de spanningen V, Vr en Vz meet, die samen
de spanningsdriehoek van fig. 22b vormen. Daar Vr in fase is met /,
is de hoek tussen Vr en Vz gelijk aan de fasehoek cp. Bij de meting
diene men erop te letten, dat door het toevoegen van de weerstand R
en het meten van de spanning de bedrijfstoestand niet te veel wordt
gestoord.
Men kan ook parallel aan Z een weerstand R schakelen (zie fig. 23a)
en de drie stromen /, Iz en Ir meten. Deze geven de stroomdriehoek
van fig. 23b en daar Ir in fase is met de spanning op Z, is de hoek
tussen /r en /z de gezochte fasehoek.

II. HET METEN VAN IMPEDANTIES MET
GELIJKSTROOM EN MET WISSELSTROOM
VAN NIET TE HOGE FREQUENTIE
(TOT CA 100 kHz)

A. HET METEN VAN WEERSTANDEN
1. Meting uit stroom en spanning
Indien wij de wet van Ohm schrijven in de vorm

r-Z..............
v

(o

is het duidelijk, dat de weerstand R van een geleider kan worden be
rekend, als men de spanning V op de klemmen van de geleider en de
stroom I door de geleider kent.
Deze grootheden kunnen worden gemeten met een voltmeter en een
ampèremeter, waarvan de meetgebieden geschikt liggen. Als wij het
schema tekenen, blijkt dat er twee schakelingen mogelijk zijn.
Bij de schakeling volgens fig. ia meten wij met de voltmeter V de
spanning aan de klemmen van R zonder fout.
Met de ampèremeter A meten wij echter niet alleen de stroom
door R, maar ook die doorV. Op vele voltmeters is de stroom per ge
meten volt aangegeven. Is deze stroom bv. a A/V, dan moeten wij de
gemeten stroom verminderen met a V om de stroom door R te vinden.
Het is duidelijk, dat deze correctie groter zal zijn naarmate a groter is,
en verwaarloosbaar als i/a, de weerstand van de voltmeter, zeer groot
is ten opzichte van de te meten weerstand. Men vindt immers de
weerstand uit de formule
r+

T

<£>

V
I—a V

R = ~T------- T/•
^=-9a>

r-*
X

<*>

2
c|

b)

Fig. i.

Meting van de weerstand
R uit stroom en spanning,

; •:

De schakeling van fig. ib is te beschouwen
als een tegenhanger van de zo juist behan
delde. Nu meten wij nl. de stroom goed,
maar de spanning te hoog, daar wij hier de
spanning over de ampèremeter mee meten.
Als het spanningsverlies per ampère van de
meter bekend is, stel v, moeten wij dus de ge
meten .spanning met v I verminderen. Deze
correctie zal verwaarloosbaar zijn als v, de
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weerstand van de ampèremeter, zeer klein is ten opzichte van de te
meten weerstand. De formule wordt hier
R=

V — vI
I

Hieruit volgt, dat men voor het meten van zeer grote weerstanden
het beste schakeling ib kan kiezen en voor zeer kleine beter ia. Als
de te meten weerstand niet zeer groot of zeer klein is, kan men het
beste een schatting maken van de correcties in beide gevallen en dan
de schakeling met de kleinste correctie kiezen. Uiteraard zullen de
waarden van a, resp. v van de beschikbare meetinstrumenten hierop
invloed uitoefenen.
Wat betreft de gevallen, waarbij de meting van een weerstand uit
stroom en spanning zeer geschikt is, het volgende. Het is in de eerste
plaats een meting, die gemakkelijk te improviseren is en, als men over
behoorlijke meetinstrumenten beschikt, ook resultaten met een behoor
lijke precisie kan opleveren. Hierdoor is het ook allereerst een meting,
geschikt voor gelijkstroom, daar men meestal wel behoorlijke gelijkstroomvolt- en ampèremeters tot zijn beschikking zal hebben. Ook voor
wisselstroom met lage frequentie, bv. afkomstig van een 50-periodennet,
is de meting wel bruikbaar, mits men weet, dat de te meten weerstand
geen zelfinductie (men kan dus op deze wijze bv. niet de weerstand
van een transformatorwikkeling meten) of parallelcapaciteit heeft.
2. De brug van Wheatstone
De weerstandmeting met behulp van de brug van Wheatstone laat met
vrij eenvoudige middelen een veel grotere precisie toe dan die onder 1.
beschreven. Het principe is als volgt, waarbij wij ons aanvankelijk
weer tot gelijkstroom beperken.
De vier weerstanden RL t/m i?4 zijn
2
volgens fig. 2 in een vierhoek ge
schakeld. Tussen de twee overstaande
Ri
hoekpunten 1 en 4 is een span
ningsbron aangesloten, terwijl met de
/
beide andere een gevoelige draaispoelgalvanometer G is verbonden. Wij ver
onderstellen, dat Ra een regelbare weer
♦
stand is, waarmee wij nu zo regelen, dat
«3
f
*4
G geen uitslag heeft. Als dit het geval
is, vloeit door R1 en R2 volgens de
13
13
eerste wet van Kirchhoff dezelfde
3
stroom, die wij
noemen en eveneens
door R3 en i?4 een stroom /3. Wij weten -------------------p V 0.-----------------echter ook, dat er tussen de klemmen Fig. 2. Schema van de brug van
2 en 3 van G geen spanningsverschil
Wheatstone.

0C'

i
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aanwezig is, zodat volgens de tweede wet van Kirchhoff het spannings
verschil Ix R1 tussen i en 2 gelijk moet zijn aan dat tussen 1 en 3,
nl. /3 i?3. Evenzo moet Ix R2 gelijk zijn aan /3 R 4*
Wij hebben dus
Ii Ri — /3 i?3 en IY R2 — /3 Rx.
Door deling vindt men hieruit
Ri _ R3
(2)
of R j R4 — R2 R%
Ri ~ Ra
Als nu R2 de onbekende weerstand is, en Rlt R3 en Rt zijn bekend, is
R1 Ra
(3)
Naar aanleiding van dit resultaat wijzen wij op de volgende punten.
1. De betrekking (3) bevat uitsluitend weerstandswaarden; wij
hebben dus de onbekende weerstand uitgedrukt in drie bekenden, en
wel binnen zekere grenzen onafhankelijk van de aan de klemmen 1—4
aangelegde spanning. Dit geldt, als de weerstanden onafhankelijk zijn
van de stroom, die erdoor vloeit. Als de wet van Ohm geldt voor deze
weerstanden, is dat het geval, zo lang de door de stroom ontwikkelde
warmte de weerstanden niet zo ver verhit, dat hun weerstandswaarden
daardoor veranderen (alle weerstanden hangen in meer of mindere
mate af van de temperatuur).
2. De galvanometer behoeft niet in stroomsterkte te zijn geijkt. Wel
hangt de bereikbare nauwkeurigheid van de meting behalve van de
nauwkeurigheid, waarmede de waarden der weerstanden Rlf R:i en Rti
bekend zijn, ook af van de gevoeligheid van G.
3. De voorwaarde (3) blijft gelden, als de spanningsbron en de
galvanometer worden verwisseld.
4. Bij de meting uit stroom en spanning vloeit dezelfde stroom door
de weerstand en de ampèremeter en staat dezelfde spanning op de
weerstand en de voltmeter (waarbij wij de correctie even niet in aan
merking nemen). De procentuele nauwkeurigheid, die daar bereikt
kan worden, wordt dus bepaald door de nauwkeurigheid, waarmede
deze meters kunnen worden afgelezen in procenten van hun uitslag.
Bij de meting met de brug van Wheatstone wijst de galvanometer nul
aan, als de brug is ingesteld; men kan dus een instrument gebruiken,
dat vele tientallen malen gevoeliger is. Een afwijking van de voor
waarde (2), die zo klein is, dat de verandering van de stroom door de
onbekende weerstand met een ampèremeter niet te meten zou zijn,
geeft dan al een flinke uitslag. De brug van Wheatstone geeft dus een
veel gevoeliger meting, die daardoor ook veel nauwkeuriger kan zijn
dan de methode uit stroom en spanning.
Verschillende fabrieken brengen complete meetapparaten in de
handel, gebaseerd op het principe van ‘de brug van Wheatstone.
Deze apparaten kunnen in twee klassen worden onderscheiden, nl.
eenvoudige en zeer nauwkeurige.

:
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b

Fig. 3a en b. Philoscoop.
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De eenvoudige apparaten, die soms voor gelijkstroom- en soms voor
wisselstroomvoeding met lage frequentie geschikt zijn (Philoscoop,
fig. 3a en b) zijn meestal zo ingericht, dat, afwijkend van fig. 1, R;i
en R:, samen één weerstand vormen, waarlangs het punt 3 als sleepcontact loopt.
Deze weerstand met sleepcontact kan recht of cirkelvormig opgesteld
worden en is meestal voorzien van een verdeling, waarop men voor
iedere stand van het sleepcontact de waarde van RJR:, kan aflezen.
Wij veronderstellen namelijk, dat R2 de onbekende weerstand is en
kunnen dan i.p.v. (2) ook schrijven:
r
Men kan nu R1 nog omschakelbaar maken, zodat deze met factoren
10 of 100 omhoog gaat. Het bereik van RJR3 moet natuurlijk de
sprongen juist overlappen.
Op deze wijze kan men in klein bestek een zeer groot meetbereik
onderbrengen. Anderzijds is de ijking RJR^ het zwakke punt, daar
men geheel afhangt van de constantheid van deze ijking en de repro
duceerbaarheid van de instelling.
Indien het apparaat voor wisselstroom van lage frequentie is in
gericht, moet men G vervangen door een eenvoudige versterker met
bv. een kathodestraalindicator.

Fig. 4. Brug van Wheatstone.
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Fig. 5. a. Decadenbank; b. stoppenbank.
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Bij de zeer nauwkeurige apparaten, die in
het algemeen alleen voor gelijkstroom zijn
ingericht, is RlX (fig. 2) een weerstandsbank
met bv. vier of vijf schakelaars, elk met
tien standen. - Deze standen corresponderen
met 1, 2, ... 10 maal een weerstand van
Fig. 6. Schakeling van een 0,1; 1; 10. . . 1000 Cl (decadenbank). Zo
stoppenbank.
kan men op een bank met vijf schakelaars
direct een getal van vijf cijfers aflezen,
dat dan de weerstand i?4 aangeeft.
De weerstanden Rx en R% worden nu nog omschakelbaar gemaakt,
zodat telkens een ander paar in gebruik komt. Deze paren worden zo
gekozen, dat RJR^ gelijk wordt aan verschillende machten van 10. Op
de knop, waarmee deze omschakeling wordt verricht, leest men dus af,
waar men de komma in het op i?4 afgelezen getal moet zetten om de
gezochte weerstand te vinden (fig. 4).
Lang niet altijd echter zal men in laboratorium of fabriek een als
in fig. 4 afgebeeld klaargekocht precisie-apparaat aantreffen. Er zijn
nl. ook zeer goede decadenbanken los in de handel, zodat men, indien
men ook de beschikking heeft over enige goede vaste weerstanden,
op veel goedkopere wijze zelf iets kan samenstellen, dat ook zeer
goede resultaten geeft, zij het met minder comfort dan het apparaat
van fig. 4 biedt.
Ook zal men nog dikwijls in plaats van een decadenbank (fig. 5a)
de minder moderne stoppenbank (fig. 5b) aantreffen. Hierin bevinden
zich in plaats van elke decade van een decadenbank vier weerstanden,
die de gehele decade kunnen bestrijken. Voor bv. de decade van 1 tot
10 Cl zijn dit weerstanden van 4, 3, 2 en 1 D. Alle weerstanden van de
bank zijn in serie geschakeld, maar elk verbindingspunt van twee
weerstanden is verbonden met een metalen blokje op het deksel van
de bank. Tussen elke twee blokjes kan een metalen stop worden ge
stoken, die dus één weerstand kortsluit (fig. 6).
De stoppenbank heeft voor dezelfde maximale weerstandswaarden
een kleiner volume en is goedkoper dan de decadenbank, maar de
laatste is veel handiger in het gebruik.
3. De dubbele brug van Thomson
De in de vorige paragraaf behandelde brug van Wheatstone is bruik
baar voor het meten van weerstanden van zeer verschillende waarden,
echter niet voor zeer lage weerstanden.
Als wij evenals eerder veronderstellen, dat R2 in fig. 2 de te meten
weerstand is, moeten wij bedenken, dat de weerstand, die uit de waar
den van Rlf Z?3 en i?4 bij ingestelde brug voor R2 wordt berekend, altijd
de totale weerstand tussen de punten 2 en 4 is. Deze totale weerstand
bestaat uit de te meten weerstand vermeerderd met de weerstand der
draden, die de verbindingen met 2 en 4 tot stand brengen. Zo lang
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2
nu maar de te meten weerstand zeer
rv
groot is in vergelijking met de weer
stand der verbindingsdraden, zal men
2'
2* R,
deze laatste zonder bezwaar mogen ver
r3
waarlozen. Uiteraard zal dit niet meer
3
&
i
opgaan als de te meten weerstand zeer
klein is, terwijl ook de mogelijkheid
«3
Ra
bestaat, dat men, door omstandigheden
gedwongen, zeer lange verbindings
-----------------4 V 0-----------------draden moet gebruiken, die dan een
tamelijk grote weerstand kunnen hebben.
Fig. 7.
In deze gevallen kan men gebruik Dubbele brug van Thomson.
maken van de zg. dubbele brug van
Thomson, die de mogelijkheid geeft de weerstand der verbindings
draden te elimineren.
Wij veronderstellen nu, dat in fig. 7 Ry en R2 zeer kleine weerstanden
zijn, aan een einde door een zo kort mogelijke verbindingsdraad ver
bonden, waarvan we de weerstand rv noemen. Deze verbinding kan in
punt 2 worden onderbroken. Bovendien zijn de einden 2' en 2" van
Rl en R2 verbonden door de weerstanden r3 en r4, met het vertakkingspunt 2'" er tussen. De vertakkingspunten 1 en 3 moeten zich onmiddellijk
op R1 en R2 bevinden. De weerstand in serie met de spanningsbron
geeft geen fout, daar evenals bij de brug van Wheatstone, de instelling
van de brug onafhankelijk is van de spanning. De weerstanden R3 en R4
moeten zo groot zijn, dat de weerstanden van hun verbindingen met
de punten 1 en 3 ten opzichte van R3 en R4 mogen worden verwaarloosd.
Men kan nu door de in driehoek geschakelde weerstanden r3, r4 en rv
te vervangen door de gelijkwaardige sterschakeling (zie Deel 2,
hfdst. III.B.6) afleiden, dat, als de verbinding bij 2 gesloten is, de
galvanometer G geen uitslag geeft als
f4

R2 +

UTy____
f"3 T ^4 T Tv

R4

rzrw

Ri

*1 + :f3+ 7*4 + TV

terwijl, als de verbinding 2 open is, G geen uitslag geeft als
Ri ~b
_R4
R1 + f3
Z?3
Als beide voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn, heeft men dus de
vergelijkingen
r4 rv

*4

R2 + 73+ 7*4 +i?3
i?2 + r4
Radiotechniek VU — 12

R4

i?4
^3 rv
R3 7*3 + T4-f-rv ’
i?4

= lhRl+ïhr3

(4)
(5)
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Door aftrekking vindt men
ry
4 \T3 + ^*4 “1” ^v

en door deling

I

'j

^4

ry

R3 3 U3 + T4+ rv

-1 .

U == R4

r3 Rz
Door substitutie in (5) vinden wij dan
Ri _ Ra
(6)
Ri~ Rz '
Dit is dus weer de oude voorwaarde van Wheatstone. Men ziet, dat
rv uit de vergelijkingen is geëlimineerd.
Het is duidelijk, dat het voor het vinden van de juiste instelling
nodig is, dat zowel i?4 als bv. r4 regelbaar zijn.
Men regelt nu
met de verbinding 2 gesloten en daarna r4 met
deze verbinding open. Sluit men nu 2 weer, dan zal er weer een kleine
uitslag van G optreden. Men regelt nu i?4 weer bij, daarna met open
verbinding weer r4. Na enige keren zal men dan die instelling be
reiken, waarbij G geen uitslag vertoont, zowel met open als met ge
sloten verbinding in 2.
4. Meting met de differentiaalgalvanometer
Bij de behandeling van deze meetmethode, die alleen voor precisiemetingen met gelijkstroom wordt gebruikt, grijpen wij terug op het
behandelde onder 1.
Indien wij in fig. ia de ampèremeter vervangen door een bekende
weerstand, is de spanning over deze weerstand een maat voor de stroom.
In fig. 8 stelt Rx de onbekende weerstand voor, Rb de bekende. Voor
het gemak van de afleiding verwaarlozen wij even het stroomverbruik
der voltmeters. Dan is dus
Vx
RX— y2 Rb’
daar Rx en Rb dpor dezelfde stroom worden doorlopen.
*

«b

0V

—ruirif

JUb-

2

Rx
Rx

0Fig. 8. Meting van de weer
stand Rx met behulp van
twee voltmeters en een be
kende weerstand i?b*

1!

j Differentiaal/
Galvanometer

----------------------- 0 y 0-----------------------Fig. 9. Meting van een weerstand met
een differentiaalgalvanometer.
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Wij denken ons nu /?b va
riabel en regelen deze zo, dat
de beide voltmeters dezelfde
uitslag krijgen, zodat nu
Rx

Tiïïlr

2

179

1ytfb—^
Rb

Rx

KbJ CMferentiaai-

/
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Als nu de beide voltmeters
maar gelijke weerstanden
hebben, is dit resultaat exact
juist, ongeacht de grootte
van deze weerstanden. Wij
Fig. 10. Overgrijpende shunt volgens
Kohlrausch.
veronderstellen, dat de beide
voltmeters draaispoelmeters
zijn en precies aan elkaar gelijk. Nu denken wij ons, dat de spoelen
van beide meters op één as zitten en zich in hetzelfde magnetische
veld bevinden. Men kan bv. zo'n dubbele spoel wikkelen van twee
draden tegelijk (bifilair gewikkeld). Als wij nu de spoelen zo schakelen,
dat ze voor dezelfde stroom tegengestelde uitslagen zouden willen
geven, blijft de meter juist op nul staan, als de stromen gelijk zijn.
Een dergelijk instrument, als galvanometer uitgevoerd, noemt men een ,
differentiaalgalvanometer. De uitslag hiervan is dus een maat voor het
verschil der stromen door de beide wikkelingen. Het instrument kan
worden gebouwd met een gevoeligheid voor dit verschil, die ongeveer
overeenkomt met de gevoeligheid voor de stroom zelf van een gewone
galvanometer. Bij de differentiaalgalvanometer kunnen nu de stromen
zelf vele malen zo groot zijn als hun verschil, zodat wij ten opzichte
van het schema met twee voltmeters een enorme vergroting van de
gevoeligheid hebben verkregen.
Het schema ziet er dus uit als in fig. 9 getekend.
Daar de verbindingen met de beide galvanometerwikkelingen in de
punten 1 en 2 resp. 3 en 4 direct op de te meten weerstand en de
bekende weerstand kunnen worden aangebracht, is de invloed van
bedradingsweerstanden hier evenals bij de brug van Thomson ge
ëlimineerd. Er blijven nog als foutenbronnen over de ongelijkheid in
weerstand van de galvanometerwikkelingen (met inbegrip van de
weerstanden der verbindingsdraden) en de onvermijdelijke ongelijkheid
in stroomgevoeligheid van de beide wikkelingen.
Door een vernuftige schakeling van Kohlrausch, de zg. overgrijpende
shunt, kunnen deze fouten ook worden geëlimineerd. De kunstgreep
bestaat daarin, dat de draden aan de punten 2 en 3 worden verwisseld
en voorts, dat er een commutator wordt aangebracht, die in de ene
stand 2 en 3 verbindt en de spanningsbron aan 1 en 4 legt, en in de
andere 1 en 4 verbindt en de spanningsbron aan 2 en 3 legt (fig. 10).
Men ziet, dat, als de spanningsbron van de gepuntstreepte naar de ge
stippelde positie wordt overgebracht, wel de stroom in Rx en R^ van
richting omkeert, echter niet die door de galvanometerwikkelingen.
De galvanometerwikkelingen worden vervolgens met betrekking tot
-------- $ V &------- *■
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de weerstanden Rx en i?b verwisseld. Deze commutatie tezamen met
de overgrijpende shunt, geeft de mogelijkheid om te bepalen of een
galvanometeruitslag het gevolg is van ongelijkheid van Rx en Rb dan
wel van een asymmetrie in de galvanometerwikkelingen. Veronder
stellen wij eens, dat Rx en Rb precies gelijk zijn. Als er dan een uitslag
is, kan er niets veranderen als de commutator wordt omgelegd. De
uitslag, die een gevolg is van asymmetrie in de wikkelingen, verandert
dus niet bij omleggen van de commutator. In het andere geval, waarbij
de galvanometer precies symmetrisch is, maar Rx en Rb ongelijk zijn,
zal bij het omleggen van de commutator de galvanometeruitslag wel
veranderen. Immers de wikkelingen zijn nu verwisseld en dus gaat een
eventuele positieve uitslag over in een even grote negatieve of om
gekeerd. Men regelt nu zo aan i?b> dat de uitslag bij omleggen niet
verandert en daarna regelt men een weerstand, die met een der
galvanometerwikkelingen in serie wordt geschakeld, tot de uitslag nul
is. Als men nu de ccmmutator omlegt zal er weer een kleine uitslag
zijn, die men weer nul maakt, door Rb iets bij te regelen. Zo verkrijgt
men, dat tenslotte in beide standen van de commutator de uitslag
nul is en men kan bewijzen, dat dan ook Rx en Rb exact aan elkaar
, gelijk zijn, ongeacht het stroomverbruik en de asymmetrie van de
galvanometer. Slechts moet nog aan één voorwaarde voldaan zijn, nl.,
dat de weerstand van de verbinding 2—3 als de spanningsbron aan
1 en 4 ligt, gelijk is aan de weerstand van de verbinding 1—4 als de
spanningsbron aan 2 en 3 ligt. Uiteraard is het niet moeilijk aan deze
' voorwaarde te voldoen.
De methode met de overgrijpende shunt is zeer gevoelig en nauw
keurig, doch heeft het nadeel, dat Rx en Rb even groot moeten zijn.
Voor zeer lage en zeer hoge weerstanden komt men dus in moeilijk
heden. Wel bestaat er een methode (van Hausrath) om de schakeling
zo te veranderen, dat ook ongelijke weerstanden met elkaar kunnen
worden vergeleken (zodat dan bv. Rx= 10 Rb of Rx = 0,1 Rb enz.),
doch deze schakeling is vrij ingewikkeld en wordt zelden toegepast.
Een beschrijving daarvan laten wij daarom achterwege.
B. HET METEN VAN Z E L F IN D U C T IE S
EN CAPACITEITEN
1. Meting uit stroom, spanning en frequentie
Deze meetmethode is geheel analoog aan de onder A.i behandelde
meting van weerstanden uit de stroom I en de spanning V.
Indien wij een zelfinductie L hebben met serieweerstand R\, is bij
de cirkelfrequentie ca de impedantie
Z = J= Va)2L2+ Rf.
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Een condensator met capaciteit C en
serieweerstand Rc heeft een impedantie
Z

V
1 _ \ ft,2 C2 + ^

0-

Indien R\ en
verwaarloosd mogen
worden ten opzichte van co L resp. i/co C,
krijgen wij
V

I

i

co

/ *

...(8)

<A>-J

T
Fig. ii. Meting van een zelfinductie of een capaciteit uit
stroom en spanning.

V
i
i I
of C =
(9)
co V'
I
co C
Men ziet, dat L resp. C onmiddellijk te berekenen is, als /, V en co
bekend zijn. Uit de eerste formules voor de impedantie blijkt ook,
dat het verwaarlozen van R\, resp. Rc noodzakelijkerwijs geoorloofd
moet zijn, daar er anders twee onbekenden voorkomen in de ver
gelijking voor L resp. C.
Men moet hierbij bedenken, dat de weerstand R\ in het algemeen
groter zal zijn dan de gelijkstroomweerstand van de spoel, daar men
zich de, bij de cirkelfrequentie co optredende, verliezen, bv. ijzerverliezen als de spoel een ijzeren kern heeft, mede in de weerstand R[
verdisconteerd moet denken. Zo zal bij de condensator meestal de
weerstand Rc voornamelijk te danken zijn aan de bij de cirkel
frequentie co optredende diëlectrische verliezen. Overigens zal deze
methode in het algemeen slechts voor tamelijk ruwe metingen worden
toegepast, zodat het met de fout, die gemaakt wordt, als men R\ resp.
Rc verwaarloost, nog zo'n vaart niet loopt, als men bedenkt, dat dan
een tg d (= Ri/coL of = Rc co C) van io % nog maar een fout van
1j2 % in L resp. C veroorzaakt. Immers dan is 7?i2 resp. Rc2 gelijk
aan (Vio)2 = o,oi maal de andere term onder het wortelteken en
Vi,oi is met grote benadering gelijk aan 1,005.
Het schakelen van de stroom- en de spanningsmeter gaat geheel ana
loog aan het behandelde onder A.i. Wel willen wij er nog op wijzen,
dat men dikwijls met vrucht een moderne buisvoltmeter zal kunnen ge
bruiken, daar deze meters meestal een hoge impedantie hebben, wat,
zoals wij gezien hebben, voor een voltmeter zeer gunstig is. Men moet
dan echter wel bedenken, dat meestal één der klemmen van zo'n
instrument aan aarde moet liggen, terwijl ook dikwijls één der klemmen
van de spanningsbron geaard zal zijn. Zie het schema van fig. 11.
Voor het meten van de stroom zijn verschillende typen van instru
menten te gebruiken, voor lage frequenties bv. een weekijzermeter of
een gelijkrichtmeter, terwijl voor hogere frequenties een thermokruis
met galvanometer geschikter is.
Soms kan de schakeling van fig. 12 worden toegepast. In plaats van
de stroommeter hebben wij hier een bekende weerstand R, die liefst
en

I

i 7

— co L, of L = —

L0( C [-

k'- \
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van dezelfde orde van grootte
moet zijn als de impedantie
van
de te meten zelfinductie L
Vr
V2
of de capaciteit C. De voltmeter
Lof C
TiliH
wordt nu beurtelings parallel
R
.«s
aan deze weerstand en aan de
V
te meten impedantie gescha
_J
keld. De verhouding der span
Fig. 12. Meting van een zelfinductie of
een capaciteit met behulp van één volt ningen geeft dan de verhouding
van R tot co L of i/co C in ohm.
meter en een bekende weerstand.
Zoals men ziet is hier een
transformator opgenomen tussen de spanningsbron en het meetcircuit.
Dit is nodig, als, evenals bij de vorige schakeling, zowel één zijde van
de voltmeter als één zijde van de spanningsbron met aarde verbonden
moet zijn. Hierbij treedt nog wel het gevaar op, dat een parasitaire
capaciteit Cp tussen de beide wikkelingen van de transformator de
meting kan beïnvloeden. Deze capaciteit moet een impedantie hebben,
die zeer hoog is vergeleken met R en de te meten impedantie, daar
er anders fouten zouden ontstaan.
Een beschouwing van het schema zal doen zien, dat de gestippeld
getekende capaciteit Cp parallel op de te meten impedantie komt te
staan en daardoor de meting beïnvloedt.
„

2. De driesvoltmetermethode

De laatste schakeling van de vorige paragraaf (fig. 12) kan gemakkelijk
nog enigszins worden uitgebreid en daardoor geschikt worden gemaakt
voor het meten van zelfinducties of capaciteiten, die wel grote verliezen
hebben. De voltmeter mag nu niet aan een zijde worden geaard, zodat
een buisvoltmeter niet bruikbaar is. Hierdoor blijft de methode practisch beperkt tot metingen bij 50 Hz, waarbij dan als voltmeter bv.
een weekijzermeter of een gelijkrichtermeter kan worden gebruikt.
Doordat deze instrumenten meestal geen grote impedantie hebben,
wordt de methode nog meer beperkt, nl. tot niet al te grote zelfinducties
en niet te kleine capaciteiten, daar de impedantie van het te meten
object klein moet zijn in vergelijking met de impedantie van de meter.
Men meet nu drie spanningen (zie fig. 12), nl. de spanning Vz over
de onbekende impedantie, de spanning VR over de bekende weer
stand R en de totale spanning Vtot* Wij kunnen dan het vectordiagram
van fig. 13 tekenen.
Vtot2-zXzJ-Vr 2
Dat cos <P = —
Icj)L x
2VrVz
volgt, uit de figuur (cosinusregel).
Verder is
1
VR=l R
iRx.
Vz
Vz sin <p en Rx = -jFig. 13. Vectordiagram voor de co Lx = -j~
cos q>.
drie-voltmetermethode.
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Vr
substitueren en krijgen dan
R

D VZ •
coLx — ti
.. sin <p ,
Vr
Vz
RX = R — cos cp
VR

(10)

(ti)

Als de onbekende impedantie capacitief is, moet de hele figuur om de
lijn van de I-vector worden omgeklapt en co Lx worden vervangen door
O) Cx
In de meeste gevallen kan men sneller de onbekende grootheden met
voldoende nauwkeurigheid grafisch bepalen door na het meten van de
drie spanningen het vectordiagram volgens fig. 13 te construeren.
Een voordeel van de methode is nog, dat beide componenten van de
impedantie kunnen worden bepaald. De nauwkeurigheid, waarmee Rx
kan worden bepaald, neemt af met stijgende waarde van cp. Verder zal
een blik op het diagram de lezer ervan overtuigen, dat de weerstand R
van dezelfde orde van grootte moet zijn als VRX + co2 Lx2, om de
methode niet al te onnauwkeurig te maken. De methode is met een
voudige instrumenten uit te voeren en geschikt voor niet te nauw
keurige metingen.
Een klasse van meetmethoden, waarbij eveneens beide componenten
van de onbekende impedantie worden bepaald, maar die tot con
structies heeft gevoerd, die zeer hoge precisie veroorloven, zijn de
brugmethoden, die nu zullen worden behandeld.
3. Brugmetingen
Indien wij vier impedanties schakelen zoals in fig. 14 is aangegeven
en wij verbinden met de klemmen 1 en 2 een wisselspanningsbron en
met 3 en 4 een wisselspanningsdetector, hebben wij de grondvorm van
alle wisselstroombruggen voor ons.
Geheel analoog met de afleiding van de evenwichtsvoorwaarde voor de brug van Wheatstone,
die wij in A.2 hebben gegeven, vinden wij hier
als voorwaarde voor de toestand, waarbij de
detector spanningsloos is, dat
•£13 ^24 = ^14 ^23

(12)

Hierbij moet worden opgemerkt, dat deze im
pedanties in rekening moeten worden gebracht
naar grootte en fasehoek; wij zullen dan ook
verder met complexe getallen voor de impe
danties rekenen.
Voor wij hiermee verder gaan willen wij

-------- £"\/0-------Fig. 14.
Brugschakeling voor
wisselstroom.

I
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eerst nog iets zeggen over de spanningsbron en de detector. Van de
spanningsbron veronderstellen wij, dat hij een constante wisselspanning
levert van één constante frequentie. Als detector kunnen verschillende
apparaten worden gebezigd. Indien de frequentie, waarbij wordt ge
meten, in het hoorbare gebied ligt, is bv. een versterker met telefoon
zeer geschikt, daar men het verdwijnen van een toon zeer gemakkelijk
kan horen. Bij niet of slecht hoorbare frequenties kan men een visuele
detector gebruiken, bv. een versterker met een kathodestraalindicator.
Voor wie de voorkeur geeft aan acoustische detectie kan bij metingen
met hoge frequenties een apparaat dienen, waar volgens het heterodyneprincipe uit een hoogfrequentsignaal een hoorbare frequentie
wordt verkregen. Indien zeer nauwkeurige metingen moeten worden
verricht, waarbij dus zeer kleine spanningen moeten worden gedetecteerd,
zal het dikwijls nodig zijn de detector selectief te maken voor de
meetfrequentie, daar men anders te veel storing ondervindt van het
onvermijdelijke geruis van een versterker met hoge versterkingsgraad.
Keren wij nu terug tot de evenwichtsvoorwaarde (12).
In het algemene geval zijn alle vier impedanties complex. Wij kunnen
dan de vergelijking uitschrijven en vervolgens de reële en imaginaire
termen links en rechts afzonderlijk aan elkaar gelijkstellen. Een der
vier impedanties zal nu de onbekende zijn, voor te stellen door

Rx + i xx

(13)
Door het splitsen van de vergelijking krijgen wij twee vergelijkingen
met Rx en Xx als onbekenden, die dus kunnen worden opgelost en
aldus uitgedrukt in de reële en imaginaire delen der drie bekende
impedanties.
Het is echter niet nodig en ook niet gewenst, alle impedanties com
plex te nemen, daar men door van sommige der vier het reële of het
imaginaire deel nul te maken zeer eenvoudige evenwichtsvoorwaarden
kan verkrijgen. Hetzelfde is het geval, indien men speciale voorwaarden
stelt aan de fasehoeken van sommige der vier impedanties.
Aldus zijn in de loop der jaren een groot aantal brugschema's ge
publiceerd en in practijk gebracht, die speciaal geschikt zijn voor het
meten van zelfinducties of wel van capaciteiten. Wij zullen dit met
enige voorbeelden toelichten en aldus enige belangrijke brugtypen be
handelen. 1
Verhoudingsbrug
Wij schrijven de algemene evenwichtsvoorwaarde eerst in de vorm
Z12
Z 23

Zu
Z24

1 Lezers, die op het gebied der wisselstroombruggen nader wensen in te gaan,
verwijzen wij naar het uitstekende leerboek van HAGUE, Alternating current
bridge methods, London, 1943.
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Wij kiezen nu voor Z13 en Z23 waarden A13-\-j Bl3
en A23 + j Bo3, die voldoen aan
Al3 _ ^13
A23 &23
In dit geval is

Zu een reëel getal a:
Z23
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Z13 _ A 13 _ S13 _ ^
Z23 ^23 #23
Wij zullen nu voor dit reële getal een macht
--------'Xi 0
van 10 kiezen (io° = 1 hieronder begrepen).
Fig.
15. VerhoudingsWij stellen nu, dat Z\\ de onbekende impe
brug voor het meten
dantie is en Z24 instelbaar. Nu moet dus in de
van condensatoren.
evenwichtstoestand
Z14 —
d- j Xx — ^ Z24 Zijn.
Stellen we nu Z24 == Rn + j Xn> dan is dus
Rx == a Rn...................
(14)
Xx=*Xn..................
(15)
Zowel Rn als Xn moeten dus instelbaar zijn en tevens moet het teken
van j Xx en jXn hetzelfde zijn. Dit houdt in, dat als de brug gebruikt
wordt voor het meten van capaciteiten, Xn ook een capacitieve impe
dantie moet zijn en in het geval van een inductieve Xx, Xn ook een
zelfinductie moet zijn.
Zi3 en Z23 noemt men de verhoudingstakken; in het algemeen zal men
hier weerstanden voor nemen. Volgens het bovenstaande is het echter
ook mogelijk om, als de weerstanden door restzelfinducties of wikkelcapaciteiten niet geheel gelijke fasehoeken hebben, dit bv. door het
schakelen van een kleine capaciteit parallel aan één der weerstanden te
corrigeren. Het bestek van dit werk laat niet toe nader in te gaan op
de nauwkeurigheid, waarmee en het frequentiegebied, waarbinnen deze
gelijkheid in fasehoek van twee weerstanden is te realiseren.1
Wij geven in fig. 15 nu het schema van een verhoudingsbrug voor
het meten van condensatoren.
Evenals een spoel steeds enige weerstand heeft, zodat zijn impe
dantie kan worden voorgesteld door Z = R + j L, is een condensator
ook nooit een zuivere capaciteit. De bekleedsels van een condensator zijn
van elkaar gescheiden door isolatiemateriaal. Legt men aan een conden
sator een gelijkspanning, dan vloeit door het isolatiemateriaal een ge
ringe gelijkstroom, de zg. lekstroom. Men kan de condensator dus
1 Lezers, die zich hiervoor speciaal interesseren, verwijzen wij naar:
C. G. KOOPS, Meting van zeer kleine verlieshoeken. Philips Techn. Tijdschr.
5 (1940) blz. 311—319; J* W. L. KÖHLER and C. G. KOOPS, A new alternating
current bridge for precision measurements. Philips Research Reports 1 (1946) blz.
419—446; J. W. L. KÖHLER and C. G. KOOPS, Absolute measurement
of the time constant of resistors. Philips Research Reports 2 (1947) pag. 454—467.
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opvatten als een capaciteit C met een grote weerstand Rg parallel. Legt
men aan de condensator een wisselspanning, dan kan de condensator
worden beschouwd als een capaciteit Cp met een weerstand Rp parallel,
waarbij de weerstand Rp veel kleiner is dan de met gelijkspanning
gemeten weerstand Rg. In het diëlectricum treden verliezen op, af
hankelijk van de aard van het isolatiemateriaal, en die voor diverse
materialen op verschillende wijze van de frequentie afhangen.
De admittantie van een condensator kan men dus voorstellen door
i

Y=

+ j °> c p

i?P
(zie het admittantiediagram in Deel 2, hfdst. III.A.8, fig. 41).
Zoals in Deel 2, hfdst. III.A.9 is aangegeven, kan men deze parallel
schakeling vervangen denken door een gelijkwaardige serieschakeling
van een capaciteit Cs en een weerstand Rs, waarvan de impedantie is
Z = RS +

1
jcoCs

(zie het impedantiediagram in Deel 2, hfdst. III.A.7, fig. 36).
De fasehoek cp is gegeven door
1

p C p.
Rsw Cs
Het complement van de fasehoek cp noemt men de verlieshoek ö, dus
tg

tg 6 = Rsü) Cs =

1

Rp co Cp

Bij een goede condensator is Rp groot, Rs klein, cp slechts weinig
kleiner dan 71/2 en <5 zeer klein. Uit de formules van Deel 2, hfdst.
III.A.9 volgt, dat dan Cs en Cp vrijwel gelijk zijn.
In Deel 3, hfdst. VI.C en D is voor verschillende diëlectrica de
waarde van tg ö aangegeven.
Van de in fig. 15 in de tak 1—4 getekende condensator onderstellen
we, dat deze verliezen heeft, voorgesteld door een serieweerstand RXf
zodat
Z i4
• ~r'—
JojCx

Wij krijgen dus

^
jco Cx
R13
R23

Wij stellen weer ■=— = a, zodat

r__Lr
x—
^n

(16)

Rx= «Rn----— Rx w Cx = Rn u>Cn

(17)

A

tg

a

11

(18)
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Indien nu voor a nog verschillende waarden
3
2
kunnen worden gekozen, kan men met een
variabele luchtcondensator Cn een groot gebied
van te meten capaciteiten bestrijken. Wij ver
onderstellen hierbij, dat Cn zelf ofwel geheel
vrij van verliezen is, ofwel dat de eigen verliesweerstand van Cn tegenover Rn mag worden
verwaarloosd. Wil men zo'n hoge precisie be
reiken, dat deze verwaarlozing niet meer toe Fig. 16. Verhoudingslaatbaar is, dan zal men de verliezen van Cn apart brug voor het meten
van zelfinducties.
moeten meten. Hoe dit kan worden gedaan, zou
ons te ver voeren. Wij moeten weer volstaan met
te verwijzen naar het eerste der drie geciteerde artikelen van de noot
op blz. 33.
Voor net meten van zelfinducties zal men in het algemeen iets anders
te werk gaan. Het is nl. lang niet zo gemakkelijk om variabele zelfinductiespoelen te maken of te kopen als dit het geval is voor variabele
condensatoren.
Wij kunnen dan het schema van fig. 16 toepassen. Hierin worden R1Z
en R2Z door een draad gevormd, waarlangs een sleepcontact loopt, dat
dus het punt 3 vormt. Hiermee kan men dus de verhouding a = R)Z

*2?

die gelijk is aan de lengteverhouding van de stukken van de draad en
die bepaald wordt door deze lengten te meten, instellen. Het is dus
noodzakelijk, dat de draad homogeen en zeer gelijkmatig van door
snede is. Het is gemakkelijk een schaalverdeling aan te brengen, waarop
men voor iedere stand van het sleepcontact a direct kan aflezen. De
evenwichtsvoorwaarden worden nu
Lx
Rx
= a.
(19)
Ln
Rn + R\n
R[ n is hierin de weerstand van de spoel Ln, die bekend moet zijn.
Om de brugtak 3—4 (waarin een telefoon of een ander indicatieinstrument is opgenomen) stroomloos te maken, moet men zowel het
punt 3 op de meetdraad als de waarde van Rn instellen.
Uit form. (19) volgt ook, dat
Rx
Rn ~h Rln
hn
*
Lx
\
R
- < -jLk, In dat geval zou dus Rn negatief
Het is nu mogelijk, dat ■=—
Lx
Ln
moeten worden ingesteld. Men maakt nu meestal de weerstand Rn
omschakelbaar, zodat deze ook met Rx, Lx in serie geschakeld kan
worden. In dat geval krijgen wij dus (gestippeld getekend)
Lx _ Rx + Rn ___
Rln
Ln

»
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Om nu een groot bereik in de zelfinductie te krijgen, kan men een aantal
vaste spoelen Ln gebruiken, bv. met factoren 10 opklimmend. Bij de
meting zal men dan steeds die spoel kiezen, waarbij a zo weinig mogelijk
van de eenheid afwijkt, daar men dan de grootste nauwkeurigheid zal
krijgen (immers als a » 1 of << 1 is, zal bij kleine ongelijkmatig
heden in de doorsnede van de draad de verhouding van de weerstanden
veel sterker kunnen afwijken van de lengteverhouding, daar er in het
korte stuk minder kans op is, dat positieve en negatieve fouten elkaar op
heffen). Neemt men de waarden van de spoelen opklimmend met fac
toren 10, dan zal a dus steeds tussen V10 en V10 V10 kunnen blijven.
De beschreven verhoudingsbrug voor het meten van de capaciteit
en de verlieshoek van condensatoren is gemakkelijk in het gebruik en
maakt grote precisie mogelijk.
Voor de verhoudingsbrug met regelbare a. voor het meten van de
zelfinductie en de weerstand van spoelen geldt dit niet zo zeer. Deze
methode is meer geschikt voor globale metingen, waarbij men geen
hoge eisen stelt aan de nauwkeurigheid, waarmee de weerstand wordt
gemeten. De twee voornaamste bronnen van fouten zijn hier de
ongelijkmatigheid van de draad, die de nauwkeurigheid, waarmee Lx,
zowel als Rx worden gemeten, beperkt tot enige procenten en voorts
de weerstand van de normaalspoel Ln. Men mag hiervoor nl. niet de
gelijkstroomweerstand alleen nemen, maar moet die vermeerderen met
een bedrag, veroorzaakt door wisselstroomverliezen in de normaalspoel.
Om deze verliezen klein te houden zal men in het algemeen luchtspoelen kiezen als normaalspoelen, daar men dan geen ijzerverliezen
heeft. Desondanks kunnen er nog aanmerkelijke wervelstroomverliezen
optreden in het koper van de spoel (,,skin"-effect).
Een tweede punt is, dat de snelheid van instellen bij de brug met
regelbare a soms te wensen overlaat. Dit hangt samen met de wijze,
waarop bij alle wisselstroombruggen de evenwichtstoestand wordt be
reikt en daarom zullen wij het probleem algemeen stellen.
4. Bruggen met van elkaar onafhankelijke instellingen
We kunnen bij het onderzoek van spoelen en condensatoren 4 gevallen
onderscheiden, nl.:
1. de onbekende impedantie is inductief:

= #*(l) + ; co

2. de onbekende impedantie is capacitief: zTx(2)

(2) + j(X)CX

(2)*

Men kan echter ook de te meten grootheid als admittantie opvatten
en krijgt dan:
1
3. de onbekende admittantie is inductief: Yx (3 =
1
**(3) j(oLx (3) '
4. de onbekende admittantie is capacitief: Y x (4)

RxM

H- ;co Cx(4).

I

b.II.B.4

189

Met de uit de elementaire wisselstroomtheorie bekende formules kan
men, als bv. Z*(l) en Yx(3) op dezelfde spoel betrekking hebben,
en
in Rx^3\
en 0J uitdrukken en omgekeerd. Voor de capacitieve grootheden geldt hetzelfde (zie Deel 2, hfdst. III.A.g).
In elk van de vier gevallen drukt men nu voor het berekenen van de
evenwichtsvoorwaarden de reële en de imiginaire term van de onbekende grootheid in de andere elementen van het brugschema uit.
Er zijn verder slechts twee variabele elementen nodig om aan de beide
evenwichtsvoorwaarden gelijktijdig te kunnen voldoen.
Men zal nu één der twee variabele elementen zover regelen, dat de
spanning op de detector minimaal wordt. Vervolgens regelt men het
andere variabele element tot er een nieuw minimum ontstaat. Zo gaat
men door, tot de spanning op de detector practisch gelijk nul is ge
worden. Het is duidelijk, dat de snelheid, waarmee de uiteindelijke
instelling wordt bereikt, het grootst is, indien de instelling van het
ene variabele element niet wordt beïnvloed als met het andere wordt
geregeld. In dit geval zal'men theoretisch het eerste element, waarmee
wordt geregeld, direct goed instellen en daarna het tweede element
goed kunnen zetten. Theoretisch zou men dan dus met één keer
regelen aan elk element uit kunnen komen. In de practijk gaat het
nooit zó snel, doordat eerst de minima te weinig geprononceerd zijn
om ze scherp te kunnen onderscheiden.
We geven nu de volgende stelling, waarvan we het bewijs achter
wege laten.
Stel, dat een onbekende impedantie of admittantie wordt gemeten en
deze onbekende grootheid wordt voorgesteld als A + j B. Stel verder,
dat A en B worden uitgedrukt in de overige elementen van het brug
schema, en dat de grootheden, waarmede wordt geregeld, P en Q zijn.
Indien nu de vergelijkingen voor A en B van de vorm zijn: A — Fx (P)
en B = F2 (Q), terwijl in F* (P) de Q niet voorkomt en in F2 (Q) de P
niet, dan zijn de instellingen van de brug onafhankelijk van elkaar.
Passen we deze stelling toe op de verhoudingsbrug voor capaciteiten
met de evenwichtsvoorwaarden

C ——C
v^/2 t
a
«
^V —
A

Rx = a Rn/
dan zien wij, dat, als Cn en Rn de regelelementen zijn, de instellingen
onafhankelijk van elkaar zijn.
Voor de beschreven zelfinductiebrug zijn de evenwichtsvoorwaarden:
Lx — oc Lji,

Rx — a (Rn + R\n)t
waarin a en Rn nu regelgrootheden zijn. Daar a ook in de tweede
vergelijking voorkomt, zijn de instellingen afhankelijk van elkaar.
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We zullen nu nog kort enige schema's geven, met de evenwichtsvoorwaarden.
Brug voor zelfinductiespoelen volgens Maxwell (fig. 17).
R(iljcoC)
(Rx + jcoLx)
R + (1 Ij oj C) — R\ R2 f
(Rx + j o.) Lx) R (1 Ij coC) = R1 Ro R -f Ri Rolij 0J C);

waaruit volgt:
R1R2
RlR2
of Rx = j OJ C
R ’
RLx/C = RiR2R of Lx = R1R2 C. I
Daar wij veronderstellen, dat R en C de regelgrootheden zijn, zijn de
instellingen onafhankelijk van elkaar.
Met deze brug, mits goed gebouwd, is een zeer hoge precisie
mogelijk, evenals met de volgende, de brug volgens Owen (fig. 18).
Deze dient ook voor het onderzoek van zelfinductiespoelen en heeft
ook, zoals wij zullen zien, onafhankelijke instellingen.
RxR

j co C

(Rx "b -^ï
waaruit volgt
en

jw

1

ja> Cl

Rx+Ri_ R
j co C1
j (O Cz
Lx

Cl ~ RRl

of

1

- R (R2 +

; g> Cz

of Rx =

Cl

C2

R — R1

L* ~ R Cl Rl‘

Met R1 en R2 als regelgrootheden zijn de instellingen onafhankelijk
van elkaar.
Het grootste verschil tussen de bruggen van Maxwell en Owen is,
dat in de ene een variabele capaciteit en een variabele weerstand, in de
andere twee variabele weerstanden als regelgrootheden worden gebruikt.
«2

*

R.

;c2
2

Rx
Cx

'D % 0------------

Fig. 17.
Brug volgens Maxwell
voor het meten van
zelfinducties.

Fig. 18.
Brug volgens Owen
voor het meten van
zelfinducties.

Fig. 19.

Brug volgens Schering
voor het meten van
condensatoren.

!
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Brug voor condensatoren volgens Schering (fig. 19):
jojCx

Rz (1 Ij w C2) _ Ri
1
j<oCi’
R2-f

j <*> c2 '

;'wCx

;»c2 + —

R1
jcoC i;

jco C J

C2
;
C11’

Rx • ja>C1=Rl - jcoC2

of

ftx =

Ci = fli
Cx ï?2

of

Cx = ^Cy

Met C1 en C2 als regelgrootheden zijn de instellingen afhankelijk, met
R2 en Co als regelgrootheden zijn de instellingen onafhankelijk van
elkaar. Toch neemt men voor precisiemetingen veelal de instelling met
Cx en C2, om redenen, waar we hier niet verder op in kunnen gaan.
Wel kunnen wij zeggen, dat dit samenhangt met de zg. restgrootheden
van de bekende brugimpedanties. Het is immers physisch onmogelijk
volkomen verliesvrije condensatoren of volkomen fasevrije weerstanden
te construeren. Deze kleine verlieshoeken van in de fig. 17, 18 en 19
als verliesvrij getekende condensatoren en evenzo de fasehoeken van
de als fasevrij getekende weerstanden, noemt men restgrootheden. Om
de invloed van deze restgrootheden te onderzoeken moet men de
evenwichtsvoorwaarden opnieuw afleiden, nu met de restgrootheden
erin. Dit voert tot uitgebreide berekeningen; wij volstaan met nog1
maals naar de eerder opgegeven literatuur te verwijzen.
5. Wagnersaarde
Een zeer belangrijke bron van fouten bij metingen met wisselstroombruggen wordt gevormd door parasitaire capaciteiten en lekken tussen
de brugelementen en aarde.
Bezien wij eens fig. 20, waar behalve de gewone brugimpedanties
Z13, enz., ook nog impedanties Zu Z2, Z3 en Zx zijn getekend tussen
de hoekpunten 1, 2 3 en 4 en aarde (A). Deze impedanties worden
gevormd door parasitaire capaciteiten, eventueel met diëlectrische ver
liezen en lekken. Indien nu de detector stroomloos is, dus de punten
3 en 4 aequipotentiaalpunten zijn, zal in het algemeen niet voldaan
zijn aan de voorwaarde Zia Z24 — Z<23 %14
(20)
K. W. Wagner heeft echter bewezen, dat onder één omstandigheid deze
voorwaarde wel is vervuld. Deze omstandigheid is, dat de punten 3 en 4
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l^j\d23
2.3
23

2 23

niet alleen aequipotentiaalpunten
zijn, maar dat ze bovendien aardpotentiaal hebben. In dit geval
zijn nl. de impedanties Z;{ en Z4
stroomloos, zodat
M3 = ^23

^14 = -^24 ♦

De afleiding van voorwaarde (20)
verloopt verder op dezelfde wijze
als die voor de gelijkstroombrug.
Wagner heeft tevens aange
geven, dat men door aan Z\ en Z2
geschikte, regelbare impedanties
parallel te schakelen deze ge
Fig. 20. Brug met Wagner-aarde.
wenste omstandigheid kan reali
seren. Het zal nl. duidelijk zijn,
dat, om de punten 3, 4 en A tot aequipotentiaalpunten te maken,
men zal moeten zorgen, dat
Z13 _ Z14
Z23
Z24

Zi
Zi

Hiertoe schakelt men de detector beurtelings tussen 3 en 4 (hoofdbruginstelling) en tussen óf 3 en A óf 4 en A (hulpbruginstelling). In de
eerste stand regelt men normaal de hoofdbrug, gevormd door Zu, Z 23)
Zi4 en Z2^ in de tweede regelt men één der impedanties Z\ of Z2.
Zo bereikt men meestal na enige keren omschakelen zijn doel. De
invloed van de parasitaire impedanties tussen de hoekpunten en aarde
is dan geëlimineerd. Deze schakeling staat bekend als „Wagner-aarde".
Daar bij deze schakeling geen der brughoekpunten met aarde ver
bonden mag zijn en zowel de spanningsbron als de detector steeds een
geaard punt zullen hebben, is dus een transformator noodzakelijk,
Zowel tussen spanningsbron en brug als tussen brug en detector.
6. Afgeschermde bruggen
Bij bruggen voor zeer hoge precisie wil men veelal de parasitaire
capaciteiten geheel in de hand hebben. Het gehele schema wordt
zodanig door schermen omgeven, dat elk hoekpunt uitsluitend capa
citeit heeft t.o.v. aarde, dat is zijn eigen scherm. Hierdoor worden dan
capaciteiten parallel aan de brugtakken vermeden, terwijl de capaci
teiten naar aarde goed gedefinieerd en constant kunnen zijn.
Wel moet men dan nog letten op de zg. verdeelde capaciteit van
de brugelementen ten opzichte van aarde. Als voorbeeld zien we in
fig. 21 een weerstand in een afschermbus.
Elk stukje van de weerstand heeft nu capaciteit ten opzichte van de
bus. Als de bus wordt geaard, worden deze capaciteiten niet door de
Wagner-aarde geëlimineerd, daar, zoals boven is uiteengezet, deze
■

j

L

,

■
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slechts capaciteiten van de brughoekpunten naar aarde onwerkzaam
kan maken. De theorie der verdeelde capaciteiten kunnen wij hier niet
volledig geven. Wel kunnen wij zeggen, dat de weerstand met bus van
fig. 21 kan worden vervangen door een driehoek van impedanties
tussen dezelfde drie punten (fig. 22).
Hierin is Z12 bij benadering gelijk aan de weerstand R12 van fig. 21,
echter behept met een zekere fasehoek. De impedanties Zi3 en Z23 zijn
bij benadering capaciteiten. Deze zullen nu wel worden geëlimineerd
als 3 aan aarde ligt en de punten 1 en 2 brughoekpunten zijn. Verder
is de fasehoek van Zi2 inductief.
Men kan nu ook het punt 3 met een der einden verbinden, bv. met 2.
Nu wordt Z23 kort gesloten en komt Z13 parallel aan Zi2. De hieruit
resulterende impedantie is weer bij benadering gelijk aan R12, nu
echter met een capacitieve fasehoek. Analoge overwegingen gelden voor
andere impedanties dan weerstanden. Al naar dit wenselijk is, kan
men dus een afschermbus met aarde of met een der einden van de
af te schermen impedantie verbinden. In het laatste geval zal men
echter om de eerste bus nog een tweede moeten aanbrengen en die
aarden. We krijgen dan dus een dubbele afscherming (fig. 23).
Fig. 24 toont het volledige schema van een compleet afgeschermde

1111

-L-L ixr
L 2

TTTT.TTTT

Cx

3

Fig. 21. Afgeschermde weerstand.

Ojó-rfj
8

m

Fig. 22. Driehoekschakeling, gelijk
waardig met het schema van fig. 21.
0000

JJ

Z12

X
Fig. 23. Impedantie met dubbele
afscherming.
Radiotechniek VII — 13

i

Fig. 24. Afgeschermde Schering-brug
met Wagner-aarde. De punten A en B
worden met het indicatie-instrument
verbonden.
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Schering-brug voor het meten van uiterst kleine verlieshoeken van
condensatoren. Fig. 25 geeft een aanzicht van een dergelijke precisiebrug, geconstrueerd in het natuurkundig laboratorium der Philips'
fabrieken.
Sommige constructeurs, voornamelijk Amerikaanse, hebben over
wegende bezwaren tegen het gebruik van een Wagner-aarde. Men grondt

Fig. 25. Schering-brug.

)i

b.II.B.6 195
deze bezwaren op het
feit, dat het instellen van
een brug met Wagneraarde langer duurt dan
van een zonder Wagneraarde. In vele gevallen
is het, zij het ten koste
van een ingewikkelder
constructie, mogelijk ook
zonder Wagner-aarde een
hoge graad van precisie
te bereiken. Men legt
dan één der hoekpunten
van de brug aan aarde
en moet door, soms ge
compliceerde, schermen
Fig. 26. Afgeschermde Owen-brug zonder
Wagner-aarde.
de parasitaire capaciteiten
zien af te leiden naar
plaatsen, waar deze geen ernstige fouten veroorzaken.
Als voorbeeld geven wij in fig. 26 het schema van een op deze wijze
uitgevoerde Owen-brug, van welke brug in fig. 18 reeds het principeschema is gegeven.
In fig. 26 zijn ten opzichte van fig. 18 de spanningsbron en de
detector verwisseld; de letters hebben dezelfde betekenis. Verder geeft
fig. 26 enige schermen (getrokken getekend), die met punt 4 zijn ver
bonden, terwijl punt 4 geaard is, een groot scherm (gestippeld ge
tekend), dat met punt 2 is verbonden, en twee kleinere schermen (gepuntstreept getekend), die resp. met de punten 1 en 3 zijn verbonden.
Bij nauwkeurige beschouwing blijkt, dat alle getekende brugelementen zijn omgeven door een scherm, dat met een brughoekpunt
is verbonden en dat alle capaciteiten tussen de verschillende schermen
óf parallel aan de detector-transformator, óf parallel aan de voedingstransformator óf parallel aan Cx staan. De eerstgenoemde capaciteiten
hebben geen invloed op het brugevenwicht; die parallel aan Cx wordt
gemeten en in rekening gebracht.
De meting van deze laatste capaciteit is zeer eenvoudig, daar men
slechts de klemmen, bestemd voor de aansluiting van de te meten spoel,
behoeft kort te sluiten en zo de brug in te stellen. De eerder gegeven
evenwichtsvoorwaarden gaan, als we voor Rx en Lx nul substitueren,
over in
Cl
R2 = o; Rl =
R.
C2
Daar
wordt afgelezen en C2 en R bekend zijn, is de nieuwe waarde
van Cx (oorspronkelijke waarde -f parasitaire capaciteiten) bekend.
Men moet dan bij de eigenlijke meting de nieuwe waarde van C1
in de evenwichtsvoorwaarden invullen. Wij kunnen nog opmerken,
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dat bij deze schakeling de voedingstransformator onvermijdelijk is,
doch dat de detector-transformator gemist kan worden. Meestal wordt
deze toch gebruikt, daar er dan minder storingen optreden. Fig. 26
is wel een illustratie van de gecompliceerde opbouw, waartoe men
komt bij het bouwen van een brug voor grote precisie met één geaard
hoekpunt. Hier komt nog bij, dat de isolatie tussen de gestippelde en
de getrokken schermen van hoge kwaliteit moet zijn, daar anders de
capaciteit, waarmede C1 wordt vergroot, een te grote verlieshoek zou
hebben, wat ook weer fouten zou veroorzaken.
7. Het meten van wederzijdse inductie
Als laatste punt rest ons nog iets te zeggen over het meten van de
coëfficiënt van wederzijdse inductie van twee spoelen. Indien men be
schikt over een brug voor het meten van zelfinducties, kan men de
wederzijdse inductie meten door de spoelen in serie geschakeld en
meegekoppeld te meten en daarna in serie en tegengekoppeld.
In het eerste geval zal men als zelfinductie van het geheel vinden:
L1 + L2 + 2 M, in het tweede geval

-j- L2 — 2 M,

waarin
en L2 de zelfinducties der beide spoelen voorstellen en M
de wederzijdse inductie. Door het verschil te nemen vindt men dus
direct 4 M.
Indien M zeer klein is in vergelijking met Lx en L2 kan men, als
men over een geijkte variabele wederzijdse inductie beschikt, beter de
schakeling van fig. 27 toepassen. Als de de
tector spanningsloos is, zijn de in de secundaire
wikkelingen van Mx en Mn geïnduceerde span
ningen gelijk en tegengesteld. Daar de primaire
wikkelingen in serie staan, moet dus, afgezien
van het teken, Mx = Mn zijn.
Mx
Er bestaan ook een aantal brugschakelingen
met
een wederzijdse inductie in een der takken.
--------- 0 'V 0--------Deze
zullen we hier niet behandelen. In het
Fig. 27. Schakeling
eerder
geciteerde boek van B. Hague kan men
voor het meten van
wederzijdse inductie. zich ook hierover oriënteren.
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III. HET METEN VAN IMPEDANTIES
BIJ HOGE FREQUENTIES

Bij de in het volgende te beschrijven metingen wordt aangenomen,
dat de verliezen in de condensatoren en spoelen zó klein zijn, dat zij
geen invloed hebben op de afstemming van de kringen, die uit de
condensatoren en spoelen zijn samengesteld; m.a.w. wij veronderstellen
steeds, dat de resonantiefrequentie co voor een kring met de zelfinductie L en de capaciteit C wordt gegeven door
w2 LC= i.
1. Het meten van de capaciteit van een condensator
a. Eerste methode
De te meten condensator met capaciteit Cx wordt parallel geschakeld
aan een L C-kring (fig. i), die is gekoppeld met een op een vaste
frequentie afgestemde oscillator. De spanning op deze kring wordt
gemeten met de voltmeter V. Met behulp van de variabele, geijkte
condensator C wordt deze voltmeter op maximum-uitslag ingesteld.
Zij C\ de eigeneapaciteit van de zelfinductiespoel, Cx de capaciteit
van de condensator C bij resonantie zónder Cx en C2 de capaciteit bij
afstemming mét Cx parallel aan
T
de kring, dan volgt uit de voor
T
waarde voor resonantie

Cx=(CH-C1)-(Ci+C2) =

= Q — C2 >

(I)

daar de totale capaciteit in
beide gevallen even groot is.
Daar een kleine variatie van
de capaciteit juist bij de af
stemming weinig invloed heeft
op de spanning (in het resonantiepunt is dVjdC = o), is
deze meetmethode niet zeer
nauwkeurig. Om de nauw
keurigheid te vergroten bepalen
we de waarden C? en Cb van de
capaciteit, waarbij de spanning
tot op een bepaald bedrag is
gedaald. De juiste waarde van

©

1 iL s'^c
oj p

jCt

7c

Cx

-i

Fig. i. Meting van de capaciteit Cx door
substitutie in een afgestemde kring.

Cb

c

Ca

—- C

Fig. 2. Instelling van de afstemcapaciteit,
gebruik makend van de symmetrische
resonantiekromme.
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V
© Lg -

V
ontvanger

Cx

C is dan de gemiddelde
waarde van Ca en Cb (zie
fig. 2), dus
C-

1

Ca + Cb

Fig. 3. Meting van de capaciteit Cx door
substitutie in een oscillatorkring.

2

b. Tweede methode
De te meten condensa
tor wordt opgenomen in de L C-kring van een oscillator (fig. 3),
waarvan de frequentie met behulp van een geijkte draaicondensator C
wordt ingesteld op een vaste vergelijkingsfrequentie /0 (bv. met behulp
van een ontvanger op die van een omroepzender) door instelling op
Zweving nul.
Heeft de spoel L, die in de meetschakeling voorkomt, een eigencapaciteit C] en is C1 de capaciteit van de geijkte condensator C bij
afstemming op /0, zonder inschakeling van Cx, dan is de werkzame
capaciteit C\ + C i*
Indien daarna Cx aan de kring parallel wordt geschakeld en de
kring weer wordt afgestemd op dezelfde frequentie /0, dan zal de
capaciteit van de geijkte condensator bv C2 zijn. De totale werkzame
capaciteit is dan Cl + C2 + Cx = C\ + Cv
Hieruit volgt nu de waarde van Cx, nl.
(1)
Cx = (Cl + CJ — (Cl + C2) = c, — c2
Voor de indicatie van de oscillatorfrequentie is dus een ontvang
apparaat nodig.
Deze methode is nauwkeuriger dan de eerste, daar de frequentie
van de oscillator bij een kleine bepaalde capaciteitsverandering in de
omgeving van de resonantiefrequentie steeds evenveel verandert.
Is (oQ de resonantiefrequentie van een L C-kring, dan is co02 L C = 1.
Vergroot men C met een klein bedrag ó C, dan wordt de resonantie
frequentie een klein bedrag öco kleiner, dus is
(ct>0 — <5a>)2 L (C + <5 C) = 1.
Deelt men het linkerlid door co02 L C, dan verkrijgt men
<5 (o \2
ÖC
ö co
—
ö co ö C .
öcoV . ÖC
I —
—■ 1 — 2--------b
i---- 7;----- 2----------TT —
(o o
a>o
a>o
C
(o o C
öco\2 ÖC
C
O) 0
Daar — en
klein zijn ten opzichte van 1, kan men de hogere

+ —

CÜQ

machten en producten hiervan verwaarlozen en vindt men
öco
öƒ
ÖC
2 — = 2—
CO o
C '
/o
/o
<5 ƒ
waaruit volgt
ÖC
2C"25l^°3L'

(2)

(3)
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2. Het meten van de zelfinductie van een spoel
a. Eerste methode
Parallel aan de te meten spoel, waarvan de zelfinductie L is, wordt
een geijkte variabele condensator geschakeld (fig. 4). De zo ontstane
kring wordt inductief of capacitief gekoppeld met een oscillator, die
een signaal met de frequentie ƒ geeft. De capaciteit van de variabele
condensator C wordt nu zo ingesteld, dat de kring in resonantie is bij
de bekende frequentie ƒ, hetgeen met een voltmeter V wordt ge
constateerd. De zelfinductie L kan nu uit de bekende waarden van de
capaciteit C en de frequentie ƒ worden berekend:
1

4

(4)

ƒ2 C

(ƒ in Hz, C in farad, L in henry).
De koppeling van de L C-kring met de oscillator moet zó los zijn,
dat de kring niet op de oscillator terugwerkt, dus bij afstemming geen
frequentie- of amplitudeverandering van de oscillator teweegbrengt.
De voltmeter mag de kring niet te sterk dempen, daar anders de meting
minder nauwkeurig wordt. Een diode- of triodevoltmeter is voor dit
doel geschikt. De capaciteit van de voltmeter moet in de waarde van
C zijn opgenomen.
b. Tweede methode
In plaats van een vaste frequentie en
bruiken kunnen we de capaciteit een
vaste bekende waarde geven, bv.
1500 pF, en de frequentie van de os
cillator variëren totdat resonantie van
de kring, bestaande uit de te meten
spoel en de vaste condensator, op
treedt. De resonantie kan weer met
behulp van een voltmeter worden ge
constateerd (fig. 5). De zelfinductie
L wordt op dezelfde wijze als bij de
eerste methode uit ƒ en C berekend.
Deze methode heeft het voordeel, dat
de frequentieschaal van de oscillator
in de waarden van de zelfinductie kan
worden geijkt, waardoor we de zelf
inductie direct kunnen aflezen.
Opmerking betreffende de eigencapaciteit van de spoel Een spoel
heeft steeds een eigencapaciteit C\,
die parallel aan de zelfinductie kan
worden gedacht. Bij de methoden a.
en b. wordt met C\ geen rekening

een variabele condensator te ge
I

(4

o
OI
oL

c

©

Fig. 4. Meting van de zelfinductie
L door bepaling van de voor
resonantie vereiste capaciteit.

o

O
O

Oi

L

T

<$>

Fig. 5. Meting van de zelfinductie
L uit de resonantiefrequentie van
de kring, gevormd door de te
meten spoel en een vaste, bekende
capaciteit.
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gehouden, hetgeen hierop neerkomt, dat in plaats van de ware zelf
inductie L, een schijnbare zelfinductie L' wordt gemeten.
De impedantie van de zelfinductie L en de hieraan parallel ge
schakelde capaciteit C\ bedraagt
L
LJCy
• (5)
= J “> 1 — co2LC 1

j(oL+

J OJ Cl

De impedantie wordt geïnterpreteerd als die van een zelfinductie L'
dus
Z = j coL'.............................
(6)
Uit (5) en (6) vinden we de schijnbare zelfinductie L':
L
L'
1 — (o2LC[

(7'

Bij de hierna te behandelen methoden c. en d. wordt de eigencapaciteit bij de totale kringcapaciteit gerekend, zodat hierbij de ware zelf
inductie L wordt gemeten.
c. Derde methode
De spoel met eigencapaciteit C\ vormt met een geijkte variabele con
densator de trillingskring van een oscillator. Eerst wordt deze oscillator
met behulp van de condensator afgestemd op een standaardfrequentie fv
Hierbij geldt dus
(B)
4 TC2 ƒ12 L (Cl + CJ = I
Vervolgens wordt de oscillator op een tweede standaardfrequentie f2
afgestemd. Zij C2 de capaciteit van de variabele condensator bij deze
afstemming, dan geldt hiervoor
4tt2/22L(Ci + C2) = 1...........................

(9)

De zelfinductie .van de te meten spoel volgt uit (8) en (9):
L ~ 47c2 (C2 — Ci) (ƒ22

ƒ12

(10)

(L in henry, de capaciteiten in farad, de frequenties in hertz).
Bij deze meting moeten we beschikken over twee vergelijkingsfrequenties en een ontvanger. De condensator behoeft slechts geijkt te
zijn op verschil in capaciteit. Als bijzonder geval kunnen we fx = 2 /2
nemen, d.w.z. bij de tweede instelling stemmen we op de tweede
harmonische van de oscillator af, zodat we met één vergelijkingsfrequentie kunnen volstaan.
d. Vierde methode
Methode c. kan niet worden toegepast in het geval, dat de zelfinductie
in sterke mate van de frequentie afhankelijk is (ijzerkernspoelen). In
dit geval kiezen we f2 zeer dicht bij
en wel /2 = ƒ1 — 4/, waarin
Af bv. 1000 Hz is.

b.III.2-3

Op dezelfde wijze als bij c.
wordt de oscillator op
een vergelijkingsfrequentie fx afgestemd (fig. 6),
zodat
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4 n2 fi2 L Q = i .. (n)

=5“
Ca

7 Cm

ontvanger

stemvork

We variëren nu de ca Fig. 6. Meting van de zelfinductie L met be
paciteit van de kring met
hulp van een bepaalde Af door een AC.
een bedrag zlC zodanig,
dat in de ontvanger een zwevingstoon met een frequentie Af ontstaat;
de toonhoogte wordt gecontroleerd met die van een stemvork of een
toongenerator. Het verband tussen de aangebrachte capaciteitsvariatie
en de hierdoor veroorzaakte frequentieverandering Af wordt gegeven
door
2 Af _ ZlC
( 12)
h
Ci
[zie (form. (2)].
Hieruit vinden we voor C
zlC

c‘ = 7/‘ Af

(l3)

Substitueren we (13) in (n), dan kunnen we L berekenen uit

Af
L______ 1______
4 TT2/l2 Cl ~ 27l2fPAC '

(14)

waarin flt Af en AC bekend zijn; f1 en Af in hertz, zlC in farad; dan
vinden we L in henry.
Bij deze methode moet de frequentie fx zeer nauwkeurig bekend
zijn, daar f1 in (14) tot de 3e macht voorkomt. Een kleine fout in fx
kan om deze reden een vrij grote fout in de gevonden waarde van L
tot gevolg hebben.
Het voordeel van deze methode ten opzichte van die onder c. is
gelegen in het feit, dat we bij één frequentie meten; een nadeel is de
iets uitgebreidere benodigde apparatuur, nl. een stemvork of toon
generator en een fijn-variabele geijkte condensator Cm, die parallel
aan de grof-variabele afstemcondensator Ca wordt geschakeld. Ca be
hoeft niet geijkt te zijn.
3. Het meten van tg <5 van een condensator
Bij hoge frequenties wordt tg <5 (zie hfdst. II) steeds uitgedrukt in een
parallel-weerstand Rp (fig. 7).
Voor kleine waarden van tg ö is de capaciteit eenduidig bepaald en
kan op de in 1. beschreven methoden worden gemeten. De methode
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voor het bepalen van tg <5 komt neer op het meten van de parallelweerstand Rp, waarna tg d kan worden berekend volgens de formule
tg <5 =

i

(15)

(O RpC

In fig. 8 is een opstelling voor het meten van Rp aangegeven. Een
L C-kring (de meetkring) is door middel van de kleine condensator Ck
zeer los gekoppeld met een oscillatorkring, terwijl een buisvoltmeter V,
hetzij inductief, hetzij capacitief, los met de meetkring is gekoppeld.
Ck moet zó klein zijn, dat de stroom door Ck en dus ook die door
de meetkring nagenoeg onafhankelijk is van de impedantie van de
meetkring, dus dat de impedantie van de meetkring klein is ten op
zichte van de impedantie van de condensator Ck- Onder deze voor
waarde is de spanning, door V aangewezen, evenredig met de impe
dantie Z van de meetkring.
De meting van Rp geschiedt nu als volgt. Eerst wordt de meetkring

r
ivmax
Vmax 1

Vz

Rp
Cx

C

1

—- c

fig. 7. Vervangingsschema voor een con
densator met ver
liezen.

ÓC I ÓC
Ca

Fig. 9. Resonantiekromme bij variabele capaciteit.
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Fig. 8. Meting van tg S van een condensator Cx.
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Fig. 10. Vervangingsschema voor fig. 8.
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zonder Cx met behulp van Ca afgestemd op de frequentie ƒ van de
oscillator. De impedantie Z0 van de kring zonder Cx wordt bepaald
uit de breedte van de resonantiekromme bij 1/V2 van het maximum
(zie fig. 9) met behulp van een fijn-variabele, geijkte microcondensator Cm. Zij het verschil in capaciteit tussen de twee punten, waar
de spanning tot op (1/V2) V max is gedaald, AC, dan kan de impedantie Z() worden berekend uit
2

(16)

OJqAC

Deze formule kunnen wij als volgt afleiden.
Wij denken de verliezen van de kring geconcentreerd in een parallelweerstand i?p (fig. 10). De admittantie van de kring bij de frequentie co bedraagt
1

Y ~ JvTL

; w c + 1^Rp’

1

Bij de afstemming is —
+ j w0 C = o, dus de impedantie Z0 bij de afstemj o)0 L
frequentie co0 is
Zo — Rp
(17)
Dit is de maximale waarde, welke kan optreden.
Wanneer wij bij de frequentie co0 de capaciteit C met een bedrag ± 8 C
variëren, wordt de admittantie
1

Y = -r-:
\-j(o0(C ±öC)+ p—J
j oj0 L
1

1

y!=T^ï+;'“oC±;'“0

c + ^‘

I

Daar voor a>0 geldt —= iu0 C
co„ Lvinden we
1

Y — ± j o)0 ö C -f- -5 .
■ttp

De spanning, die op de voltmeter wordt afgelezen, is evenredig met de abso
lute waarde van de impedantie, dus met
1

\Z\ =

V

+ < (<5 Cr-

Voor de verhouding [ Z \/Z0 = 1 Z \/Rp vinden we
1

V1 +<

C)=

(18)

Wanneer de spanning is gedaald tot op het V2-de deel van de maximale
waarde, moet dus co0 Rp 8 C = 1 zijn. Hieruit vinden we
co0 <5 C'

Indien wij de totale breedte van de resonantiekromme AC noemen (AC =
= 2 SC), dan vinden wij voor de impedantie
2

*p =

co0 AC

(19)
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Vervolgens schakelt men de te meten condensator Cx parallel aan de
meetkring en varieert de afstemcondensator Ca totdat weer resonantie
optreedt. De capaciteit van Ca moet evenveel worden verminderd als
de capaciteit Cx bedraagt. Indien Ca geijkt is, heeft men tevens de
waarde van Cx gevonden.
Door het inschakelen van Cx en daarna bijregelen van Ca verandert
(o0 dus niet. De verliesweerstand van Cx komt nu echter parallel te
staan aan Rp, die we in het voorgaande hebben bepaald. Noemen we
deze extra parallelweerstand Rpx, dan kan deze weerstand op twee
manieren worden gevonden.
a. De breedte van de resonantiekromme bij (i/\/2) Vmax van de
kring met Cx wordt gemeten met behulp van de microcondensator Cm;
deze breedte zij AC'. De admittantie Y = i\Z bij afstemming, die als
de parallelschakeling van Z0 = Rp en RpX kan worden opgevat, wordt
dan gegeven door
1

y= ftp
è- + i\pX
-R

en dit moet volgens (16) ook opleveren
y
ojo AC'

(20)

(21)

2

Uit (19), (20) en (21) volgt
1

cdq

R px
zodat voor tg ö wordt gevonden:
tg <5 =

1

(AC — AC)

(22)

2

AC' — AC
2 Cx

(23)

wo Rpx Cx
b. In plaats van de breedte van de resonantiekromme met Cx parallel
Rp Rpx
aan de kring te meten kan de impedantie Z = •4 o Rpx
Zo + RpX Rp "b ■ftpx
worden bepaald uit de spanning Vm' bij resonantie.
Zij de spanning bij resonantie zonder Cx gelijk Vm, dan krijgen wij,
daar de spanning evenredig is met de impedantie,
Vm
Z
Z
__ Rpx
(24)
Vm
Zo
Rp Rp "b Rpx
terwijl i?p bekend is uit (19), dus uit de breedte van de resonantie
kromme zonder Cx.
Uit de vergelijkingen (19) en (24) volgt:
2
Vm'
(25)
^px =
V m Vm a>AC
zodat tg ö berekend kan worden uit
1
Vm
Vm A C
tg (5 = —-—jr(26)
w Rpx Cx
2 Cx
Vm'
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Deze methode is bij kleine waarden van tg «5 nauwkeuriger dan
methode a. Bovendien kan op deze wijze sneller worden gemeten, daar
slechts Vm en Vm' afgelezen behoeven te worden, terwijl AC eens
voor al bepaald kan worden. Opgemerkt dient te worden, dat bij beide
methoden in de formule voor tg ö de frequentie niet meer voorkomt.
4. Het meten van de kwaliteit Q van een zelfinductiespoel
De kwaliteit van een spoel wordt gewoonlijk uitgedrukt met behulp
van een serieweerstand R
co L

Q

(27)

R

De reciproke waarde van Q is tg <5
xgö

R

(28)

co L

De grootheid R/L kan worden bepaald uit de breedte van de resonantiekromme van een kring, bestaande uit de te meten spoel en een
verliesvrije condensator Ca. Deze kring wordt inductief of capacitief
gekoppeld aan een oscillator, terwijl een buisvoltmeter zwak gekoppeld
is met de kring voor aanwijzing van de spanning.'De kring moet zo
zwak aan de oscillator worden gekoppeld, dat geen terugwerking op
de oscillator optreedt. De voltmeter moet zo zwak met de meetkring
worden gekoppeld, dat de demping, die de voltmeter op de kring uit
oefent, te verwaarlozen is t.o.v. de demping van de kring zelf.
De voltmeter behoeft niet de waarde van de spanning over de kring
aan te wijzen; de uitslag behoeft slechts evenredig te zijn met deze
spanning.
*
De capaciteit Ca wordt ingesteld tot resonantie optreedt, hetgeen
het geval is, wanneer de voltmeter maximale uitslag geeft. De fre
quentie van de oscillator wordt nu zo ver verlaagd _resp. verhoogd, dat
de spanning op de meetkring is gedaald tot op i/V2 van de waarde bij
afstemming. Uit het frequentie
verschil Af (zie fig. 11) volgt
de grootheid R/L
R/L = Aco = 2 Ti Af .... (29)
Deze formule kan op eenvoudige
wijze uit (16) worden afgeleid.
Daar, overeenkomstig fig. 9 en 11,
Af = 2 S ƒ en AC = 2 SC, volgt
uit (2)
AC

Vmax
max
V2

4freq.
óf !
Ifo

[Men bedenke hierbij, dat, als
AC een toename van de capaciteit

Fig. 11. Resonantiekromme bij variabele
frequentie.
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voorstelt, Acu een afname van de frequentie is en omgekeerd; zie de afleiding
van form. (2).]
Nu is volgens (16)
AC = —^=-, dus
w0 Ao

*

2
_ "o ____
_ ______
0J
2 co0 Zo C
Zo C'

Daar Zo = -0-7=. (-R = de serieweerstand van de spoel), vinden we
HC
R
Aoj = -=L ’

waarin Aco de totale breedte van de resonantiekromme is, gemeten tussen de
punten, waar deze kromme is gedaald tot op i/V2 maal de maximale waarde.

Hieruit kunnen Q en tg 6 worden berekend;
n
o)L
wo
fo
V ~ R ~ Aco ~ Af ’ '
tg <5

R

Af

coqL

fo

(30)

(31)

In de regel is tg ó klein, dus is tg d ^ 6, zodat dan de verlieshoek ö
wordt gegeven door
/o*

Om de grootheid R/L over een groot frequentiegebied te kunnen
meten, kan het aan de meetkring toegevoerde signaal worden verkregen
door menging van twee hoge frequenties, waarvan het verschil de meetfrequentie ƒ is. Eén der oscillatoren heeft een semi-vaste frequentie fx;
de frequentie van de andere kan gevarieerd worden over een groot
frequentiegebied f1 tot /2. Daardoor kan de meetfrequentie ƒ ge
varieerd worden van o tot /2—fv
De meetfrequentie wordt dus ingesteld met de tweede oscillator,
terwijl de breedte van de resonantiekromme bepaald wordt door de
frequentie van de eerste (de semi-vaste) oscillator te variëren. De verstemming vanaf het resonantiepunt naar bv. het bij lagere frequentie
gelegen VmjV2-punt van de resonantiekromme kan met de tweede
oscillator geschieden. Deze oscillator kan worden voorzien van een
schaal, welke direct in R/L gecalibreerd is. Deze verstemming behoeft
dan niet te kunnen worden afgelezen.
Opmerking. Indien de condensator, die parallel over de te meten
spoel wordt geschakeld, niet verliesvrij is, moet hiervoor een correctie
worden aangebracht. Gemeten wordt de som van tg ól v^n de zelfinductiespoel en tg óc van de condensator, dus
tg

Af - tg &C-

f
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5. Het meten van de eigencapaciteit C\ van een
zelfinductiespoel
Onder de eigencapaciteit van een spoel verstaan we de capaciteit C\,
die schijnbaar parallel aan de zelfinductie L staat. Deze eigencapaciteit
kan indirect worden bepaald uit een zelfinductiemeting, waarbij de
ware zelfinductie L wordt gemeten (zie 2.c en 2.d) en een meting van
de schijnbare zelfinductie L' (zie 2.a en 2.b), die bepaald wordt door
L'=L

1

(7)
1—oi2LC\
Uit de gemeten waarden van L en L' volgt de eigencapaciteit
' —L
r
(32)
1 ~w2LL'
Hieronder volgen twee meer directe methoden voor het bepalen van Cj.
a. Eerste methode
Eerst wordt de ware zelfinductie L gemeten volgens 2.c of 2.d. Ver
volgens wordt de te meten spoel parallel geschakeld aan een oscillatorkring, die op de meetfrequentie ƒ is afgestemd (zie fig. 12). We maken
nu gebruik van het feit, dat bij parallelschakeling van twee kringen,
die ieder voor zich zijn afgestemd op een frequentie ƒ en niet inductief
zijn gekoppeld, een kring ontstaat, die eveneens op dezelfde frequentie
is afgestemd.
Om na parallelschakelen weer resonantie bij dezelfde frequentie ƒ
te verkrijgen moet de capaciteit van de geijkte variabele condensator C
worden vergroot met een bedrag
(33)

Cl,

immers, indien weer resonantie bij de frequentie ƒ optreedt, moet over
de zelfinductie L een zodanige capaciteit staan, dat co2 L (Ci -j- AC) = 1.
De eigencapaciteit (in fig. 12 en 13 met C0 aangegeven) volgt dan uit
de afgelezen waarde van AC, de te voren gemeten waarde van L en
de meetfrequentie ƒ

c' = Jz~AC
Indien Ci en L onafhankelijk van
de frequentie zijn, kan Ci het nauw
keurigst worden gemeten bij die fre
quentie, waarbij de te meten spoel
met zijn eigencapaciteit in resonantie
is, immers dan is AC = o.
6. Tweede methode
Parallel aan de te meten spoel wordt
een bekende vaste capaciteit Cx

(34)

o

9 1

c

Fig. 12. Meting van de eigen
capaciteit C0 van een spoel.
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Fig. 13. Bepaling van de eigencapaciteit C0 van een spoel door meting bij
twee frequenties, waarvan de ene de dubbele is van de andere.
geschakeld, terwijl deze kring zwak gekoppeld is met een oscillator
(fig. 13). De spanning op de kring wordt gemeten door een met de
kring los gekoppelde buisvoltmeter V. De frequentie van de oscillator
wordt nu gevarieerd tot resonantie van de meetkring optreedt; stel
dit is het geval bij de frequentie ƒ. Daarna wordt de capaciteit C1
vervangen door een condensator, waarvan de capaciteit nauwkeurig
gelijk is aan CJ4. Indien de eigencapaciteit C\ = o was, zou dus
resonantie optreden bij de frequentie 2 ƒ, dat wil zeggen op de tweede
harmonische van de oscillator. Bij een eindige waarde van Ci moet
de capaciteit CJ4 worden verminderd met 3/4 C\ opdat resonantie bij
2 ƒ optreedt, dus
— AC — 3IA Ci,
zodat
Ci = -*I3AC = *I3\AC\
(35)
Een voordeel van deze methode is, dat de variabele condensator met
een maximale capaciteit CJ4 in de gefixeerde stand in C\ geijkt kan
worden; bovendien behoeft de zelfinductie L niet bekend te zijn.
Een nadeel van methode b. is, dat de eigencapaciteit slechts gemeten
kan worden bij één enkele frequentie, die door de waarde van L wordt
bepaald (Cx heeft een vaste waarde).

I

IV* HET METEN VAN FREQUENTIES

i. Definitie
Als iemand zegt, dat de frequentie van het sterkstroomnet 50 perioden
per secunde is, dan zal deze uitspraak geen aanleiding geven tot mis
verstand. Iedereen weet, dat hiermee het volgende wordt bedoeld:
hetzelfde verschijnsel wordt 50 maal per secunde herhaald.
Men kan echter ook zeggen, dat de netspanning de frequenties 50,
100, 150, .. . Hz bevat. Ieder periodiek verschijnsel immers, dat niet
zuiver sinusvormig is, kan door een reeks van Fourier (zie Deel 2,
hfdst. II.B.3) worden voorgesteld. De netspanning zal altijd enigszins
vervormd zijn en dus opgebouwd zijn uit een grondgolf en een aantal
harmonischen.
Spreekt men over frequentiemeetapparatuur, dan hecht men aan fre
quentie de betekenis van de eerste alinea, dus van „herhalingsfrequentie".
Een instrument, waarmee de verschillende componenten van Fourier
van een periodiek verschijnsel in hun onderlinge sterkteverhouding
worden gemeten, wordt „analysator" genoemd (zie Deel 7a, hfdst. VII).
2. Standaardfrequenties
Het meten van een frequentie is dus: het aantal perioden tellen per
tijdseenheid. De tijdseenheid, de secunde, is astronomisch gedefi
nieerd, waarbij men uitgaat van de tijd, waarin de aarde eenmaal om
zijn as draait, de sterredag. 1 sterredag = 86 164,09 secunden. Men
kan ook zeggen, dat de frequentie, waarmee de aarde om zijn as draait,
gelijk is aan 1/86 164,09 Hz en iedere frequentiemeting opvatten als een
vergelijking van de te meten frequentie met de rotatiefrequentie van
de aarde. Deze doet dus dienst als frequentiestandaard.
In het onderstaande zal uitsluitend gesproken worden over meet
methoden, waarbij deze frequentie-vergelijking langs vrij directe weg
geschiedt, zodat het verband tussen de te meten frequentie en de
standaard-frequentie gemakkelijk is te overzien.
Het zal duidelijk zijn, dat de rotatiefrequentie van de aarde veel
te laag is om in de electrotechniek onmiddellijk bruikbaar te zijn.
Daarom worden er andere standaardfrequenties van afgeleid, waar
voor men gemakshalve altijd ronde waarden kiest, bv. 1000 kHz, of
1 kHz. Een primaire frequentiestandaard is een apparaat, waarin een
dergelijke frequentie wordt opgewekt en vergeleken wordt met de aardfrequentie. Een secundaire frequentiestandaard wordt vergeleken met
een primaire, enz.
Radiotechniek VII — 14
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3. Meten met behulp van standaardfrequenties
Het meten van een frequentie kan worden vergeleken met een lengte
meting of een weging. In deze gevallen gaat men ook uit van een
standaard, een standaardlengte of een standaardmassa.
Neem als voorbeeld een weging. Men zou hierbij als volgt te werk
kunnen gaan. Het voorwerp, waarvan men de massa wenst te kennen,
zet men op de rechterschaal van een balans. Men heeft een doos met
gewichten van 1 gram en hiervan schudt men er zoveel op de linkerschaal tot de balans in evenwicht is. Daarna telt men dit aantal ge
wichten. Het zijn er 2123. De massa van het voorwerp is dus 2123 gram.
Van deze methode kan men zeggen, dat de onbekende massa op zeer
rechtstreekse wijze wordt vergeleken met de massa-eenheid. Toch zal
een weging nooit op deze manier worden uitgevoerd. Men komt zeer
veel sneller tot het gewenste resultaat en met minder kans op ver
gissingen door op de linkerschaal 2 gewichten te plaatsen van 1000 gram,
1 van 100 gram, 2 van 10 gram en 3 van 1 gram. Het tellen wordt
dan vereenvoudigd tot het rekensommetje
2 X 1000 + 1 X 100 + 2X10+3x1 = 2123.

Hetzelfde rekensommetje kan ook worden toegepast op een frequentie
van 2123 kHz. Het is echter de vraag, of er een geschikte meetmethode
mee correspondeert. Bij het wegen was dit inderdaad het geval; een
blok met gewichten heeft hiervoor de geschikte samenstelling.
Het is duidelijk, dat men even goed een geschikt stel standaard
frequenties, bv. 1000, 100, 10 en 1 kHz op kan wekken. Nu blijkt
het bovendien mogelijk te zijn langs electrische weg met frequenties
de eenvoudige rekenkundige bewerkingen: optellen, aftrekken, ver
menigvuldigen en delen uit te voeren.
Juist zoals men uit een blok met gewichten ieder gewenst gewicht
kan samenstellen, zou men dus uit een aantal standaardfrequenties
iedere gewenste frequentie kunnen opbouwen. Als men bovendien nog
over een middel beschikt om uit te maken, of deze „synthetische"
frequentie hoger of lager is dan de te meten frequentie, heeft men
ook nog een aequivalent voor de balans.
Practisch gaat men echter meestal anders te werk, en wel omdat de
uitvoering van de eenvoudige rekenkundige bewerkingen verschillende
complicaties met zich mee brengt. Het is daarom goed nu eerst ver
menigvuldigen, delen, optellen en aftrekken van frequenties te be
spreken; vervolgens het opwekken van de standaardfrequenties en daarna
weer terug te komen op de verschillende frequentiemeetmethoden.
4. Frequentievermenigvuldiging
Zoals reeds in de eerste paragraaf werd opgemerkt, bestaat een perio
diek verschijnsel, dat niet zuiver sinusvormig is, uit een grondgolf en
een aantal harmonischen. De harmonische frequenties zijn veelvouden
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van de grondfrequentie. In beginsel is hier dus al sprake van frequentievermenigvuldiging.
Stel nu, dat men de frequentie van een sinusvormig signaal met 6
wil vermenigvuldigen. Als eerste stap moet het signaal zodanig worden
vervormd, dat de zesde harmonische sterk in het vervormde signaal
aanwezig is. Behalve de zesde zullen ook andere harmonischen sterk
voorkomen. De tweede stap is dus het afzonderen van de gewenste
zesde harmonische met een geschikt filter.
Er zijn veel methoden om een gegeven signaal sterk te vervormen,
waarvan er hier enkele zullen worden aangegeven.
a. De vervorming, die door een versterkbuis wordt veroorzaakt
(zie Deel 2, hfdsi'. IV) en die in een normale versterker ongewenst is,
kan hier nuttig worden gebruikt. Fig. 1 geeft een mogelijke schake
ling. Daar in dit geval de anodestroom betrekkelijk weinig hoge har
monischen bevat, zijn schakelingen als deze alleen geschikt voor ver
menigvuldiging met een kleine factor (om de orde van grootte aan te
geven: niet groter dan 10).
b. Om met een grote factor te vermenigvuldigen, maakt men ge
bruik van multivibratoren en soortgelijke schakelingen (zie Deel 2,
hfdst. VII), waarmede men bv. een symmetrische blokspanning kan
opwekken (zie fig. 2). Hierin komen even harmonischen niet voor.
De amplitude van de oneven harmonischen is omgekeerd evenredig
met het rangnummer (zie Deel 2, hfdst. II.B.5).
Is het gewenst, dat de verschillende harmonischen ongeveer gelijke
amplitude hebben, dan is dit te bereiken met een eenvoudige R (In
schakeling (fig. 3). Bij een sinusvormige ingangsspanning is het quotiënt
R
. Voor die frequenties,
van uitgangs- en ingangsspanningR-b—^
j co C
Ia

Fig. 1. Schakeling voor frequentievermenigvuldiging. Bij voldoend groot signaal
krijgt de buis automatisch een C-instelling. De kring in de anodeketen is
afgestemd op de gewenste harmonische van de roosterspanning.
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n_

oFig. 2. „Vierkante cosinus” of
„kanteelspanning”.
V = 4/n (cos co t — V3 cos 3 co t +
+ Vs cos 5 co t. . .).

nc

o

c

Fig. 3. De condensator C vormt een
kortsluiting voor de sprongen in de ingangsspanning. Deze worden dus door
gegeven naar de uitgang. Daar een con
densator op den duur echter geen gelijk
spanning kan doorgeven, loopt de uitgangsspanning steeds weer naar nul
terug, met een snelheid, bepaald door de
R C-tijd van de schakeling. (Zie ook
Deel 2, hfdst. III.E.2.)

waarvoor i/cu C >> R, dus co « ijR C, is dit quotiënt bij be
nadering gelijk aan j co R C, dus evenredig met co. Bij een irgtngsspanning volgens fig. 2 zijn de amplituden van de verschillende harmonischen in de ingangsspanning omgekeerd evenredig met hun
frequentie. In de uitgangsspanning van de schakeling volgens fig. 3
zijn dus de amplituden van al deze harmonischen bij benadering
gelijk, mits co << i/i? C. Het gewenste resultaat wordt dus in een
groot frequentiegebied bereikt. Onderdrukt men de negatieve impulsen,
bv. met een diode parallel aan de uitgangsklemmen, dan zijn ook de
even harmonischen weer aanwezig en hebben alle harmonischen
dezelfde amplitude.
•De multivibrator moet worden gesynchroniseerd met het signaal,
waarvan men de frequentie wil vermenigvuldigen. Een bezwaar is
hierbij, dat de multivibrator uit synchronisatie kan lopen. Dit bezwaar
kan worden ondervangen met schakelingen, die evenals de multivi
brator een blokspanning opwekken, echter alleen als er een uitwendige
spanning aanwezig is (zie Deel 2, hfdst. VII.n).
c. Veel toepassingen vinden schakelingen, waarmee rechtstreeks
impulsvormige spanningen worden opgewekt en die dus harmonischen
met gelijke amplitude afgeven, zoals de asymmetrische multivibrator
en de oscillator met zelfonderbreking (zie Deel 2, hfdst. VII.9 en n).
Heeft het signaal eenmaal de gewenste vervorming, dan kan de ge
wenste harmonische met een resonantiekring of een bandfilter worden
afgezonderd. Gaat het om een harmonische met hoog rangnummer,
bv. de honderdste, dan zijn deze filters moeilijk voldoende selectief te
maken. In dat geval kan men een oscillator, ongeveer afgestemd op
de honderdste harmonische, met het vervormde signaal synchroni
seren. De gesynchroniseerde oscillator is als een zeer scherp filter te
beschouwen.
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5. Frequentiedeling
Op zeer eenvoudige wijze is frequentiedeling mogelijk met behulp
van een multivibrator. Deze kan niet alleen worden gesynchroniseerd
met een spanning, waarvan de frequentie ongeveer gelijk is aan die
van de „vrije” multivibrator, maar synchronisatie is ook mogelijk, als
de synchronisatiefrequentie ongeveer een veelvoud is van de multivibratorfrequentie (zie Deel 2, hfdst. VII. 11).
Deze wijze van frequentiedelen heeft echter twee belangrijke be
zwaren:
ei. de multivibrator kan uit synchronisatie lopen;
b. de schakeling kan overspringen naar een andere deelverhouding.
Daarom zijn verschillende andere deelschakelingen ontwikkeld, die
o.a. bij televisie een uitgebreid toepassingsgebied hebben gevonden.
Hiervoor raadplege men Deel 6a.
6. Optellen en aftrekken van frequenties
Zoals bekend is, kan men som- en verschilfrequenties doen ontstaan
met een mengschakeling (zie Deel 2, hfdst. IV.I). Voert men aan een
mengbuis twee sinusvormige signalen toe met frequenties p en q, dan
komen in het uitgangssignaal de frequenties k p -j- l q voor, waarin
k en l positieve of negatieve gehele getallen zijn. Eigenlijk heeft men dus
te maken met een combinatie van vermenigvuldigen en optellen en af
trekken. Door geschikte filters moet men de gewenste frequentie afzonde
ren. Dit is een complicatie, die de frequentiesynthese erg bezwaarlijk
maakt. Om bv. een frequentie van 8010 kHz samen te stellen zou men,
volgens een decimaal systeem werkend, kunnen uitgaan van twee signalen
met frequenties respectievelijk van 8 X 1000 = 8000 kHz en 10 kHz.
Dan echter ontstaat, behalve de gewenste somfrequentie, ook de verschilfrequentie 7990 kHz en daar deze frequenties dicht bij elkaar
liggen, zijn zij moeilijk met een filter te scheiden. Men zou dus bv.
moeten uitgaan van twee signalen met frequenties 9000 en 990 kHz.
Dan ontstaan de frequenties 8010 en 9990 kHz, die veel verder uit
elkaar liggen.
Behalve door mengen kunnen som- en verschilfrequenties ook ge
vormd worden door amplitude- en frequentiemodulatie (zie Deel 2,
hfdst. II.C).
7. Het vergelijken van frequenties met behulp van een
electronenstraalbuis
De hiervoor besproken methoden van frequentievermenigvuldiging en
-deling geven exact en automatisch het gewenste veelvoud of deel van
de frequentie, waarvan men uitgaat. Er is echter nog een geheel andere
mogelijkheid: men kan de frequentie van een of andere generator met
de hand instellen op het gewenste deel of veelvoud. Dit is dus niet
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automatisch en ook niet exact, ten gevolge van het altijd aanwezige
frequentieverloop zowel van de bedoelde generator als van het andere
signaal. Toch wordt deze methode veel toegepast, omdat er een een
voudige controle op de frequentieverhouding is. Deze verhouding be
hoeft hiervoor geen geheel getal te zijn. Ook rationele breuken zijn
mogelijk. Wel moeten dan de beide signalen een redelijke sinusvorm
hebben. Men kan dus vermenigvuldigen en delen tegelijk. De getallen
in teller en noemer moeten echter niet te groot zijn.
Controle op de frequentieverhouding: De twee signalen, waarvan
men de frequenties wil vergelijken, voert men toe aan de twee paren
afbuigplaten van een electronenstraaloscillograaf (zie Deel 7a, hfst. II).
Staan de frequenties tot elkaar in een eenvoudige verhouding, dan
ziet men op het scherm een figuur van Lissajous.
Het eenvoudigste geval is een frequentieverhouding 1 : 1. De figuur
van Lissajous is dan in het algemeen
een ellips (fig. 4), die in een rechte
lijn overgaat, als de signalen in fase
zijn. Is de uitwijking in horizontale en
verticale richting even groot en is het
faseverschil 90°, dan gaat de ellips in
een cirkel over. In fig. 4 zijn ook nog
s
figuren van Lissajous getekend voor de
1:1
frequentieverhoudingen 1:2 en 2:3.
Hoe is nu uit de figuren van Lissajous
de frequentieverhouding te bepalen?
Dit volgt eenvoudig uit het aantal
maxima in horizontale en verticale rich
ting. Verhoudt de „horizontale fre
quentie" zich tot de „verticale" als
n : m, dan zal de figuur n maal raken aan
elk der verticale zijden van de omge
schreven rechthoek en n maal aan elk
1:2
der horizontale zijden. Als n en m grote
getallen zijn, wordt het uittellen be
zwaarlijk, vooral als de figuur niet stil
staat ten gevolge van kleine afwijkingen
in de eenvoudige frequentieverhouding.
Is slechts een der getallen nen/n groot,
bv. m, dan kan men door een kunst
greep het uittellen vergemakkelijken.
Men voert het n-signaal aan beide paren
afbuigplaten toe, maar met een fasever
2:3
schil, bij voorkeur in de buurt van 90°,
Zodat een stilstaande ellips ontstaat. Het
m-signaal voert men alleen toe aan de
platen voor de verticale (of horizontale)
Fig. 4. Figuren van Lissajous. afbuiging. Isbv. de frequentieverhouding
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1 : 10, dan ontstaat een beeld als in
fig. 5, waarbij men deze verhouding
gemakkelijk ziet.
Is n of m gelijk aan 1, dan is de
frequentieverhouding ook op de vol Fig. 5. Figuur van Lissajous, ver
gende manier te meten.
kregen door het ene signaal aan
Het signaal met de lage frequentie beide paren afbuigplaten toe te
voert men toe aan een van de afbuig- voeren, doch met een faseverschil
het andere signaal aan slechts
systemen van een electronenstraal- en
één paar afbuigplaten. Op deze
buis. Op het andere paar staat de nor wijze kan men de verhouding der
frequenties gemakkelijk aflezen.
male gesynchroniseerde tijdbasisspanning. Men ziet dus een stilstaand
beeld. Het signaal met de hoge frequentie gebruikt men nu om de
intensiteit van de straal te moduleren. Is de frequentieverhouding
1 : 12, dan vertoont het beeld per periode 12 maxima in de licht
intensiteit.
Deze methode werkt ook uitstekend bij signalen, die niet sinus
vormig zijn. Men moet slechts eisen, dat het signaal met hoge frequentie
per periode één en niet meer dan één uitgesproken maximum heeft.
8. Het constateren van frequentiegelijkheid. Zwevingen
In het bijzondere geval van een frequentieverhouding 1 : 1 zijn er
nog verschillende andere mogelijkheden voor controle.
In de eerste plaats kan men van „zwevingen" gebruik maken. De
amplitude van de som van twee signalen zal langzaam op en neer gaan
met een frequentie, gelijk aan het verschil van de frequenties van beide
signalen. Zijn de signalen synchroon, dan is de zwevingsfrequentie
gelijk aan nul; dat wil zeggen: de amplitude blijft constant en hangt
af van het faseverschil tussen de beide signalen.
Zwevingen zijn op verschillende manieren waar te nemen. Ieder
instrument, dat op de amplitude van een signaal reageert, is bruikbaar.
Het menselijk oor is gevoelig voor acoustische trillingen. Zwevingen
van signalen met frequenties in het hoorbare gebied kunnen dus met
behulp van een luidspreker of hoofdtelefoon worden waargenomen.
Men hoort een toon van vrijwel constante toonhoogte, doch variërende
intensiteit. Het aantal intensiteits-maxima (of minima) per secunde is
gelijk aan het frequentieverschil der beide trillingen.
Ook visueel kunnen zwevingen worden waargenomen. Niet te snelle
zwevingen kunnen worden aangetoond met een stroom- of spanningsmeter, waarvan de wijzer de zwevingsfrequentie (d.i. de verschilfrequentie) kan volgen en die de som der beide signalen meet.
Gebruikt men een electronenstraaloscillograaf, dan moeten beide
signalen worden toegevoerd aan hetzelfde stel afbuigplaten. Verge
leken met het beluisteren van zwevingen zijn er twee voordelen: men
kan gaan tot veel hogere frequenties, terwijl bovendien veel hogere
zwevingsfrequenties al waarneembaar zijn bij geschikte keuze van de
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tijdbasisspanning. Hiervoor neemt
men bij voorkeur een zaagtandspanning van lage frequentie.
Verschillende mogelijkheden wor
den geboden door een ontvanger.
Voert men beide signalen toe aan de
antenne-ingang, dan wordt in de detectortrap het zwevingssignaal ge
vormd. Te lage zwevingsfrequenties
Fig. 6. De vectoren OP, PQ en PR (< 50 Hz) worden echter onvol
stellen resp. de draaggolf en de doende weergegeven door de laagzijbanden van een AM-signaal voor. frequenttrap met luidspreker. Om
De vector PS stelt een signaal voor, toch langzame zwevingen te kunnen
waarvan de frequentie iets hoger is
dan de_draaggolffrequentie. De waarnemen zou men de detectorvector OS is de resulterende draag spanning met een gelijkstroominstrugolf. Het uiteinde S loopt met een ment kunnen meten. Bij een toestel
parige snelheid langs de cirkel. met automatische sterkteregeling is
Bevindt S zich in A of B, dan is dit echter niet nodig en kan men de
de eerste harmonische van de zwevingen toch horen. Immers de
modulatie gelijk aan nul.
signaalintensiteit verandert langzaam.
Is deze maximaal, dan is de versterking en dus ook het hoorbare geruis
minimaal. Is de signaalintensiteit minimaal, dan is de sterkte van het
geruis maximaal. Men hoort dus zwevingen in het geruis.
Is van een der signalen de amplitude gemoduleerd met een hoor
bare frequentie, dan zal men de zwevingen horen in de geluidssterkte.
Ten dele is dit weer een gevolg van de automatische sterkteregeling,
maar belangrijker is een ander effect. Het AM-signaal bestaat uit een
draaggolf met zijbanden. De som van deze draaggolf en het andere
signaal is in de ontvanger echter als draaggolf werkzaam. De vector,
die de resulterende draaggolf voorstelt, loopt met de zwevingsfrequentie
langs een cirkel, zoals in fig. 6 in een vectordiagram is aangegeven.
In de punten A en B is de positie van draaggolf en zijbanden ongeveer
gelijk aan die bij frequentiemodulatie bij kleine modulatie-index (zie
Deel 2, hfdst. II.C.3, fig. 51). In eerste benadering is er geen amplitudemodulatie meer en men hoort geen geluid.
Dit geval doet zich o.a. voor als men een of andere frequentie ver
gelijkt met die van een omroepzender.
Tenslotte kan men ook mengschakelingen toepassen om frequentie
gelijkheid te constateren. De verschilfrequentiè moet dan gelijk zijn
aan nul. Om de zeer lage verschilfrequentie waar te nemen kan men
een gelijkstroominstrument of een kathodestraalindicator gebruiken.
Ook kan men een kunstgreep toepassen en een derde signaal mee
mengen. Dit derde signaal geeft met de beide te vergelijken signalen
een verschilfrequentie. Het instelkenmerk is nu, dat het verschil van
de twee verschilfrequenties gelijk aan nul wordt. Volgens een van de
hiervoor besproken methoden is dit te constateren, bv. op het gehoor.
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9. De primaire en de secundaire frequentiestandaard
Een standaardfrequentie moet aan twee eisen voldoen:
a. zeer nauwkeurig bekend zijn;
b. zeer stabiel zijn.
Een primaire frequentiestandaard moet dus een zeer stabiele oscillator bevatten. Het blijkt, dat de grootste stabiliteit bereikt kan worden
als men uitgaat van een mechanisch trillend systeem. Om met een
mechanisch systeem electrische trillingen op te kunnen wekken,
moeten mechanische grootheden op een of andere wijze met electrische
zijn gekoppeld. Op verschillende manieren is dit mogelijk. Een trillende
stemvork kan bv. het magnetisch circuit van een spoel periodiek
variëren. Bij piëzo-electrische verschijnselen en magnetostrictie hebben
de koppelingen een moleculair karakter, komen tot stand in het
materiaal zelf. Vooral de piëzo-electriciteit vindt een uitgebreide toe
passing in de vorm van oscillatoren, bestuurd door kwartskristallen
(zie Deel 2, hfdst. VII.6). Een primaire frequentiestandaard bevat
dan ook meestal een zorgvuldig uitgevoerde kristaloscillator. Deze
heeft bv. een frequentie van 100 kHz. Fig. 7 geeft het blokschema
van een complete frequentiestandaard, die impulsvormige standaard
signalen afgeeft van 100, 10 en 1 kHz. Het signaal met de laagste
standaardfrequentie drijft een synchroonklok aan. Deze wordt ver
geleken met de tijdseinen, afkomstig van een sterrenwacht. Onderlinge
vergelijking van verschillende „kwartsklokken" heeft geleerd, dat de
stabiliteit zo groot is, dat men onregelmatigheden in de rotatie van
de aarde er mee kan meten.
De secundaire frequentiestandaard is op dezelfde wijze opgebouwd
als de primaire. De frequenties worden echter niet rechtstreeks met de
sterretijd gecontroleerd, maar met een primaire standaard, of met
een andere secundaire standaard, die
zelf weer met een primaire wordt ver
impuls
kristal geleken.
generator
oscillator
Practisch zijn de frequenties van veel
lOO kHz
lOO kHz
omroepzenders uitstekend als standaardfrequentie te gebruiken. Regelmatige
impuls
deeltrap
controle van de zenderfrequentie vindt
generator
IO kHz
lOkHz
plaats door de Union Internationale de
Radiodiffusion te Brussel, welk Instituut
ook regelmatig een opgave verstrekt
impulsdeeltrap
van zijn meetresultaten. De Engelse
genérator
I kHz
I kHz
zender Droitwich is bijzonder geschikt
voor meetdoeleinden, omdat de fre
quentie zeer nauwkeurig is en een ronde
synchroon
waarde heeft: 200 kHz.
klok
Een kristal van 100 kHz kan hier
mede op eenvoudige wijze worden ver
Fig. 7. Blokschema van een
geleken.
frequentiestandaard.
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10. Metingen met een frequentiestandaard
De frequentiesynthese, zoals deze beschreven werd onder 3., vindt
weinig practische toepassing. De hiervoor benodigde apparatuur is vrij
gecompliceerd. Daar staat echter tegenover, dat metingen er mee erg
eenvoudig zijn.
Hoe men meet met een frequentiestandaard van het onder 9. be
sproken type, zal aan de hand van enkele voorbeelden worden duidelijk
gemaakt.
Stel, dat de frequentie, die men wil meten, een waarde heeft van
684 421 Hz. De eerste rekenkundige bewerking, die hiervoor moet
worden uitgevoerd, is vermenigvuldiging. De 100 kHz-impulsgenerator
levert onder meer het zesvoud van de kristalfrequentie. Als tweede
bewerking wordt deze 600 kHz frequentie afgetrokken van de te meten
frequentie. Het verschil is 84 421 Hz. De meting is hiermee terug
gebracht tot het bepalen van deze lagere frequentie.
Het procédé kan nu op dezelfde wijze worden voortgezet. Juist
zoals de oorspronkelijke frequentie werd gemengd met de zesde har
monische van 100 kHz, moet deze frequentie gemengd worden met de
achtste harmonische van 10 kHz. Hieraan moet noodzakelijk als derde
bewerking een frequentiedeling zijn voorafgegaan, nl. het delen van de
kristalfrequentie door tien.
De achtste harmonische van 10 kHz levert met 84 421 Hz een verschilfrequentie van 4421 Hz enz. Daar men bij lage frequenties op
practische moeilijkheden vastloopt, kan men op deze wijze niet on
beperkt verder gaan. Dat is echter ook niet nodig. Daar immers de
verschilfrequenties steeds lager worden, wordt de vereiste relatieve
nauwkeurigheid bij de metingen steeds geringer. In het onderhavige
geval kan men het verschil van 4421 Hz en 4 kHz onmiddellijk meten
met een geijkte toongenerator. Als regel geeft dit voldoende nauw
keurigheid. Is bv. de fout hierbij kleiner dan 6 Hz, dan geeft dit een
fout van minder dan 1 : io5 op de totale meting.
De hierboven beschreven methode is in fig. 8 schematisch voor
gesteld.
Een voordeel van deze meetmethode is, dat de meting zeer over
zichtelijk is en vrij eenvoudig uit te voeren. Er is echter een vrij omvang
rijke apparatuur voor vereist. Bij het vermenigvuldigen immers moet
steeds de gewenste harmonische met behulp van een filter worden
afgezonderd. Nu kan men dit achterwege laten en mengen met alle
harmonischen tegelijk, d.w.z. rechtstreeks met het signaal van de
impulsgenerator. De apparatuur wordt hierdoor eenvoudiger, de meet
methode echter minder overzichtelijk. Bij iedere menging ontstaat
een zeer groot aantal verschil- en somfrequenties, zoals onmiddellijk
duidelijk is bij beschouwing van fig. 9.
Nu is het niet moeilijk de laagste verschilfrequentie af te zonderen
van de rest. In het uitgangscircuit van de mengbuis moet men hier
voor een laagdoorlatend filter opnemen, waarvan het doorlaatgebied
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60000C
80000
4 000
42i
loopt tot een frequentie
van 50 kHz respectievelijk
5 kHz en 0,5 kHz. Fig.
1
2
3
084421
421
84 421
4421
10 geeft schematisch het
verloop van de meting Fig. 8. Schematisch overzicht van een freweer.
quentiemeting. De blokken 1, 2 en 3 stellen
Meet men volgens dit mengtrappen voor. Hierin wordt met een ge
systeem, dan moet men selecteerde harmonische van een impulsgene
gemengd. Blok 4 is een inrichting, waar
bij iedere trap nog be rator
mee frequentiegelijkheid kan worden geconsta
palen, met welke harmo
teerd.
nische van de impuls
generator de verschilfrequentie gevormd wordt.
Hiervoor is een ruwe
IOO
200 300 400
500 600 700 800
frcquentiemeting
volFig. 9. Langs een horizontale frequentieschaal
doende, die met een fre- zijn door verticale lijnen de intensiteiten aan
quentiemeter van een een gegeven van de harmonischen van een ioo kHzvoudiger type kan wor impulsgenerator en van een signaal, waarvan de
frequentie gemeten moet worden (streeplijn).
den uitgevoerd.
Moeilijkheden
doen
700 000
20000
421
4000
zich voor, als de te meten
I
frequentie weinig ver
1
schilt van een harmo
2
3
684 421
15 579
4421
421
nische van de impuls
generator, of midden tus Fig. 10. Schematisch overzicht van een fresen twee harmonischen in quentiemeting. De blokken i, 2 en 3 stellen
mengtrappen voor. Hierin wordt rechtstreeks
ligt.
met een signaal van een impulsgenerator ge
Een frequentie van mengd. Blok 4 is een inrichting, waarmede,
600 421 Hz geeft een frequentiegelijkheid kan worden geconstateerd.
voorbeeld van het eerste
geval. De verschilfrequentie is 421 Hz. Deze ontstaat ook bij een
frequentie van 599 579 Hz. Een ruwe frequentiemeting kan niet tussen
de twee mogelijkheden beslissen.
Een voorbeeld van het tweede geval wordt gegeven door een fre
quentie van 650 421 Hz. Er ontstaan nu twee verschilfrequenties, nl.
50 421 Hz en 49 579 Hz, die zo dicht bij elkaar liggen, dat zij door
het laagdoorlatend filter niet kunnen worden gescheiden. De vraag is
nu, welke verschilfrequentie ontstaat door menging met de zesde en
welke door menging met de zevende harmonische van 100 kHz. Ook
op deze vraag kan een ruwe frequentiemeting geen antwoord geven.
In beide gevallen kan men de moeilijkheid oplossen door frequentie variatie. Verhoogt men in het eerste geval de te meten frequentie met
10 Hz, dan wordt de verschilfrequentie 431 Hz, als de te meten fre
quentie oorspronkelijk 600 421 Hz was en 411 Hz als deze oorspronke
lijk 599 579 Hz was. Het is eenvoudig na te gaan, dat men ook in het
tweede geval door frequentievariatie tot een keuze komt. Hier is echter
een eenvoudiger oplossing mogelijk: wordt de frequentie van de
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impulsgenerator verdubbeld, dan verdwijnen de oneven harmonischen
van ioo kHz uit het spectrum en blijft dus alleen de verschilfrequentie
met 600 kHz over.
Variatie van de te meten frequentie is niet altijd mogelijk, bv. niet
als men de frequentie van een omroepzender wil meten. Men zou
dan de standaardfrequentie kunnen variëren. Dit is echter juist een
grootheid, die men in het algemeen zo constant mogelijk wil houden.
Een betere oplossing biedt de toepassing van een hulposcillator, waar
van het gebruik hierna zal worden beschreven.
11. Gebruik van een hulposcillator
In veel gevallen is het van voordeel de onbekende frequentie niet
rechtstreeks met een frequentiestandaard te meten, maar dit indirect
te doen en als tussenstadium een hulposcillator te gebruiken.
De gang van zaken is dan deze: met de frequentiestandaard meet
men de frequentie van de hulposcillator, nadat men deze in een een
voudig verband heeft gebracht met de onbekende frequentie. Het
eenvoudigste verband is uiteraard frequentiegelijkheid.
Voordelen hiervan zijn de volgende.
a. Aan de hulposcillator kan men zonder bezwaar de kleine frequentievariaties geven, waarvan onder 10. sprake was.
b. De hulposcillator doet dienst als „frequentiemeter van een een
voudiger type"; de frequentieschaal van deze oscillator zelf geeft aan,
welke de dichtstbijgelegen multivibratorharmonische is.
c. Het frequentiegebied van een frequentiestandaard wordt belangrijk
uitgebreid. Moet een zeer hoge frequentie worden gemeten, dan maakt
men de hulposcillatorfrequentie gelijk aan een breukdeel hiervan;
moet een zeer lage frequentie worden gemeten, dan aan een veelvoud.
d. Worden niet de hoogste eisen aan de nauwkeurigheid van de
frequentie gesteld, dan kan men de frequentie meten door interpolatie.
Een voorbeeld moge dit verduidelijken. De hulposcillatorfrequentie
wordt eerst gelijk gemaakt aan de onbekende frequentie. Op de schaal
leest men af: 487,6. Nu wordt de schaal doorgedraaid, totdat men
gelijkheid constateert met een 10 kHz harmonische. De schaalaflezing
is 498,4. Uit de ijking volgt, dat de hierbij behorende frequentie
690 kHz moet zijn. Daarna draait men de schaal terug, totdat de
frequentie gelijk aan 680 kHz is. Hierbij leest men af 479,2. De on
bekende frequentie is dus
487,6 —- 479,2
680 000 -f
X 10000 = 680000 -f 4400 = 684400 Hz.
498,4 — 479,2
Het behoeft geen betoog, dat de frequentiestabiliteit van de hulp
oscillator goed moet zijn, althans op korte termijn: tijdens een meting
mag de frequentie niet verlopen.
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12. Twee voorbeelden van een frequentiemeting
a. Gevraagd wordt de frequentie te meten van een zender, waarvan
de golflengte bij 21 m ligt. Hiervoor beschikt men over een kristal oscillator van 100 kHz, een impulsgenerator van 100 kHz, een ont
vanger en een meetoscillator, waarvan de knop voor fijnregeling van
de frequentie voorzien is van een interpolatieschaal.
Is men niet geheel zeker van de kristalfrequentie, dan is het goed
deze eerst te vergelijken met de frequentie van de zender Droitwich.
De ontvanger wordt daartoe op Droitwich afgestemd. Het signaal van
de impulsgenerator, die gesynchroniseerd is door de kristaloscillator,
wordt zodanig gekoppeld met de antenne van de ontvanger, dat men
zwevingen in de geluidssterkte hoort. Hiervan maakt men gebruik om
de kristaloscillator bij te regelen. Nu stemt men de ontvanger af op
de 21 meter-zender. Men hoort een fluittoon, die verdwijnt, als de
impulsgenerator wordt uitgeschakeld. Blijkbaar ligt de zenderfrequentie
dus dicht bij een veelvoud van 100 kHz. Men koppelt dan de meet
oscillator met de antenne en terwijl de ontvanger blijft afgestemd op
de zender, zoekt men naar een fluittoon door de frequentie van de
meetoscillator te variëren om een frequentie heen van 30ü/21 = 14,3 MHz.
Deze fluittoon stelt men in op nul. De stand van de interpolatieschaal
is 49,7.
De impulsgenerator wordt nu weer ingeschakeld. De ontvanger
wordt losgemaakt van de antenne, met de impulsgenerator gekoppeld
en achtereenvolgens afgestemd op de beide harmonischen van 100 kHz,
die het dichtst bij de zenderfrequentie liggen. Het afstemkenmerk is
hierbij het wegvallen van het geruis en het uitslaan van de kathodestraalindicator. In beide gevallen wordt de meetoscillator gekoppeld
met de ontvanger en zo ingesteld, dat de interferentietoon met de
impulsgenerator de frequentie nul bereikt. De standen van de inter
polatieschaal zijn hierbij 33,9 en 50,5, terwijl de frequentieschaal
ongeveer staat bij respectievelijk 14,3 en 14,4 MHz. De frequentie
van de zender is dus
14,300 + 49,7 — 33,9 X o,ioo = 14,395 MHz.'
50,5 — 33,9
In dit bijzondere geval, waarin de zenderfrequentie dicht bij een
harmonische van 100 kHz ligt, kan men op eenvoudige wijze een veel
grotere nauwkeurigheid bereiken. De fluittoon, die ontstaat door
interferentie van de zenderfrequentie met de 144e harmonische van
100 kHz, kan men vergelijken met de frequentie van een toongenerator.
Hiervoor kan men de laagfrequenttrap van de ontvanger gebruiken.
Hoort men een zweving als de toongeneratorfrequentie 4950 Hz is,
dan is de zenderfrequentie dus 14,395 050 MHz.
b. Men wil een frequentie van de orde van grootte van 100 MHz
meten. Men beschikt over een ontvanger, een impulsgenerator van
100 kHz, gesynchroniseerd door een kristaloscillator en over een hulp-
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oscillator met een frequentiegebied van io—13 MHz, die voorzien is
van een fijnregelknop voor de frequentie met interpolatieschaal. Bij
de hulposcillator is een diodemengtrap (zie Deel 2, hfdst. IV. 1.5) in
gebouwd. Behalve voor optellen en aftrekken is deze ook geschikt voor
vermenigvuldigen. Mengt men hiermede immers een groot signaal
(frequentie p) met een klein signaal (frequentie q), dan ontstaan voor
namelijk de combinatiefrequenties k p ± q. Op de diode staat nu een
groot signaal, afkomstig van de hulposcillator. Men voert er ook een
klein signaal van de te meten frequentie aan toe. Het uitgangssignaal
van de mengtrap wordt met het laagfrequentgedeelte van de ontvanger
hoorbaar gemaakt. Men hoort een sterke fluittoon als de hulposcillator
een frequentie heeft van 10,8 MHz en ook bij 12,1 MHz. Tussen deze
waarden hoort men er geen. In het eerste geval is de golflengte
= 27,9 meter; in het tweede geval A2 = 24,8 meter.
Men kan eenvoudig aantonen, dat de te meten golflengte /m gelijk
moet zijn aan het verschil hiervan
^1 — k
____ (k— i)Am
A1 ?.2 = X mDus: Am = 3,1 meter, waaruit volgt, dat de fluittonen ontstonden
door menging met respectievelijk de negende en de achtste harmo
nische van de hulposcillator. Een van deze „onderharmonischen" van
de te meten frequentie moet nu nog nauwkeurig worden gemeten door
vergelijking met de 100 kHz-impulsgenerator. Analoog aan het vorige
voorbeeld gebeurt dit door interpolatie.
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V. MEETMETHODEN BIJ ZEER HOGE
FREQUENTIES

i. Inleiding
De toepassing van zeer hoge frequenties voor straalzenders, radar,
kortom overal waar men prijs stelt op sterk gerichte uitzending en
ontvangst, veroorzaakt een groot aantal nieuwe problemen, die men bij
omroepfrequenties niet ontmoet. Zoals reeds in Deel 2, hfdst. III en
IV is beschreven, zijn zowel de schakelelementen als de buizen voor
zeer hoge frequenties zeer verschillend van de normale radiotechnische
onderdelen. De oorzaak van dit verschil is, kort samenvattend, gelegen
in het feit, dat bij zeer hoge frequenties de golflengte van de trilling
niet meer zeer groot is ten opzichte van de afmetingen van de gebruikte
apparatuur en voorts dat de looptijden van electronen in een buis niet
meer verwaarloosbaar zijn t.o.v. de trillingstijd. Zoals duidelijk zal
zijn, hebben deze verschijnselen ook een sterke invloed op de meet
methoden, welke men tij zeer hoge frequenties toepast.
Nu is het, begrijpelijkerwijze, niet wel mogelijk, nauwkeurig aan te
geven, bij welke frequentie de toepassing van deze speciale meet
methoden begint. Bij steeds toenemende frequentie ontmoet men eerst
een gebied, waar men de normale radiotechnische metingen, zoals die
hiervóór uitvoerig zijn beschreven, nog met vrucht kan gebruiken,
mits men een aantal speciale voorzorgen in acht neemt. Voor de kortste
golven echter, die men kan opwekken (golflengte kleiner dan 10 cm),
heeft de apparatuur elke uiterlijke overeenkomst met onderdelen, zoals
weerstanden, spoelen, condensatoren e.d., verloren. In dit hoofdstuk
beperken wij ons tot de beschrijving van apparatuur en methoden, die
gebruikt worden voor frequenties, hoger dan rond 300 MHz, waarbij
wij echter speciaal de nadruk leggen op de microgolven (ƒ > 1000 MHz,
X < 30 cm), om bovengenoemde verschillen duidelijk te doen uit
komen.
Wat de metingen zelf betreft kan men twee hoofdgroepen onder
scheiden en wel metingen aan schakelelementen, d.w.z. aan leidingen,
trillingskringen e.d. en metingen aan buizen. De grootheden, die bij
zeer hoge frequenties voor meting toegankelijk zijn, zijn slechts ge
deeltelijk dezelfde als bij lagere frequenties; zo kan men van een
trillingskring niet meer de zelfinductie, de capaciteit en de weerstand
ieder afzonderlijk meten, maar wel hun gezamenlijk effect, zoals dat
tot uiting komt in de resonantiefrequentie en de kwaliteitsfactor.
Evenzo meet men van een hoogfrequente trilling, die door een leiding
loopt, niet meer de stroom en de spanning afzonderlijk, doch slechts
het vermogen, dat erdoor wordt overgebracht.
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Wij zullen nu achtereenvolgens een aantal, voor deze frequenties ken
merkende, meetmethoden bespreken, zonder evenwel aanspraak op
volledigheid te maken. De bedoeling is slechts, de lezer in beknopt
bestek een zo goed mogelijk inzicht te verschaffen. Alvorens echter
over de metingen zelf te spreken willen wij eerst enige belangrijke
gevolgtrekkingen uit de theorie samenvatten.
2. Transmissieleidingen en golfpijpen
In Deel 2, hfdst. III is uiteengezet, dat bij zeer hoge frequenties
voor energietransport uitsluitend gebruik wordt gemaakt van trans
missieleidingen en golfpijpen. Wat de eerstgenoemde aangaat onder
scheiden we de dubbeldraadsleidingen en de coaxiale kabels. Er werd
reeds op gewezen, dat deze laatste voor zeer korte golven te verkiezen
zijn boven dubbeldraadsleidingen, vanwege de stralingsverliezen, die
hier op kunnen treden, terwijl de kwaliteitsfactor van een golfpijp nog
groter is dan die van een coaxiale kabel.
De theorie voor golfpijpen en transmissieleidingen vertoont een
vergaande overeenkomst. Immers in beide systemen kunnen de golf
verschijnselen beschreven worden met een combinatie van twee in
tegengestelde richting lopende golven, waarbij men de naar de gene
rator teruglopende golf denkt ontstaan te zijn door een reflectie van de
heengaande golf aan een afsluitimpedantie. De verhouding van de
amplituden van de gereflecteerde golf en de heengaande golf werd ge
definieerd als de reflectiefactor ƒ, waarvan de waarde verbonden is
met de waarde van de afsluitimpedantie Z\ volgens de formule
Z\ — Rk
Z\ + R k

(1)

Hierin stelt
de karakteristieke impedantie van de leiding voor.
Wij willen ook wijzen op enkele essentiële verschillen in het gedrag
van transmissieleidingen en golfpijpen.
Bij transmissieleidingen is de golflengte A van de trilling uitsluitend
afhankelijk van het materiaal tussen de geleiders en wordt gegeven
door
A = 2 71 v/CO,

(2)

waarin co de cirkelfrequentie voorstelt en v de voortplantingssnelheid
in het materiaal, dat zich tussen de geleiders bevindt. Noemen we c de
lichtsnelheid in vacuo, dan is v gegeven door
v = clVe/J, ,

(3)

voor een materiaal met een relatieve diëlectrische constante e en een
relatieve magnetische permeabiliteit fi. De golflengte A is dus geheel
onafhankelijk van de vorm van de leiding en alleen afhankelijk van de
eigenschappen (e en /x) van het materiaal tussen de geleiders.
Dit is geheel anders bij golfpijpen. Voor de golflengte Ag, waarmede
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een trilling zich door een rechthoekige golfpijp voortplant, werd in
Deel 2, hfdst. III, de volgende formule aangegeven:
X
;.2
(4)

V

Hierin is X de golflengte in de vrije ruimte en X^ de zg. grensgolflengte, die voor rechthoekige golfpijpen gelijk is aan tweemaal de
breedte van de pijp (inwendig gemeten natuurlijk!).
Men kan bewijzen, dat formule (4) geldig is voor iedere golfpijp
met willekeurig profiel, waarbij steeds X^ bepaald wordt door de af
metingen van de dwarsdoorsnede. Wij ontmoeten hier dus twee be
langrijke verschillen met transmissielijnen: ten eerste is de golflengte
van de trilling in de golfpijp afhankelijk van de dwarsafmetingen van
de pijp en voorts treedt hier een grensgolflengte op, hetgeen wil zeggen,
dat trillingen met een golflengte in de vrije ruimte groter dan de
grensgolflengte zich niet door de pijp kunnen voortplanten. In zekere
zin vormt een golfpijp dan ook een hoogdoorlatend filter.
3. De essentiële onderdelen van een meetopstelling
a. De generator
Om een meting te verrichten aan een onderdeel uit een systeem, op
gebouwd uit coaxiale kabels of golfpijpen, moet men allereerst over een
generator beschikken. De buizen, die hiervoor in aanmerking komen in
het beschouwde golflengtegebied, zijn de schijftriode (voor golflengten
van ca 10 cm en langer) en de reflectiebuis, ook wel reflectie-klystron
genoemd (voor golflengten van ca 50 cm en korter). Zie hiervoor
Deel 2, hfdst. IV en V. De schijftriode wordt gewoonlijk voorzien van
twee elkaar omvattende coaxiale Lecher-systemen, waarvan de af
stemming geregeld kan worden met verplaatsbare kortsluitzuigers (zie
Deel 2, hfdst. V, fig. 80). Reflectiebuizen hebben slechts één trillingskring; deze wordt somtijds uitwendig aangebracht, vaak echter, speciaal
voor de kortste golven, is hij in de buis ingebouwd in de vorm van een
trilholte. Het is dan gebruikelijk, dat een van de wanden van de tril
holte als een soepel membraan is uitgevoerd. Met een uitwendig ge
monteerde hefboom kan dan de trilholte worden vervormd en zo
doende wordt een vrij groot afstemgebied verkregen. In fig. 1 zijn een
schijftriode en een reflectie-klystron afgebeeld.
Bij een oscillerende triode wordt de frequentie van de opgewekte
trilling vrijwel alleen bepaald door de trillingskring; dit is niet het
geval bij een reflectiebuis.
Wil men een reflectie-klystron laten oscilleren, dan moet de gelijk
spanning, die toegevoerd wordt aan één van de electroden, de zg.
reflector, in een bepaalde verhouding staan tot de andere spanningen
op de buis. Verandert men de reflectorspanning t.o.v. deze optimale
waarde, dan constateert men, dat het afgegeven h.f.-vermogen in beide
richtingen snel afneemt tot nul. De buis oscilleert dus slechts bij een
Radiotechniek VII — 15
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Fig. i. Een schijftriode (rechts) en een reflectie-klystron (links). Bij de hier ge
toonde uitvoering van een reflectie-klystron voor circa 9000 MHz is de trilholte
in de buis ingebouwd. De verlengde pen in de voet is een coaxiale leiding,
waaruit men de h.f.-energie kan afnemen.

reflectorspanning, die tussen twee dicht bij elkaar gelegen waarden
moet liggen. Wanneer men de reflectorspanning van nul tot de maximaal
toelaatbare waarde opvoert, vindt men gewoonlijk aan aantal, bv. 3 tot 5,
van deze oscillatiegebieden. Binnen elk oscillatiegebied blijkt de fre
quentie van het opgewekte signaal ca 1 % te variëren bij verandering
van de reflectorspanning. Dit lijkt heel weinig, maar men bedenke,
dat 1 % van bv. 10000 MHz reeds 100 MHz bedraagt! Wij zullen
hieronder zien, hoe men van deze eigenschap gebruik kan maken.
6. De koppeling van de generator aan de meetopstelling
Het in de buis opgewekte hoogfrequente vermogen wordt gewoonlijk
afgenomen door een coaxiale kabel, waarvan het uiteinde van de binnengeleider is omgebogen en vastgezet op de buitenmantel. Het lusje, dat
zo wordt gevormd, wordt in het Lecher-systeem of de trilholte van de
buis gebracht. Men kan dit lusje beschouwen als een spoel met één
winding; het vlak van het lusje wordt loodrecht op de magnetische
krachtlijnen in de trillingskring geplaatst, zodat de (hoogfrequent)
wisselende omvatte flux een spanning in de winding induceert.
Wenst men het vermogen aan een golfpijp toe te voeren, dan beperkt
men zich tot slechts een kort stuk coaxiale kabel, waarvan het vrije
uiteinde als een korte antenne in de golfpijp wordt gebracht; de
buitenmantel van de kabel wordt aan de wand van de golfpijp be
vestigd (fig. 2).
In een meetopstelling moet men steeds zorg dragen, dat de generator
slechts los gekoppeld is met het meetsysteem zelf om te vermijden,
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Fig. 2. Coaxiale kabel, waardoor de microgolven, welke door de reflectiebuis worden op
gewekt, naar de golfpijp lopen. Het lusje 1 neemt,
in de trilholte T van de buis gebracht, het vermo
gen op; de „antenne” a is de binnengeleider van
de coaxiale kabel, die evenwijdig aan de electrische
krachtlijnen in de golfpijp G steekt. De meet
G
opstelling bevindt zich hier aan de linkerzijde
van de antenne; de golfpijp is echter nog iets
naar rechts verlengd om de afsluiting van de
pijp aan die zijde met een zuiger Z zo te kunnen instellen, dat men maximaal
vermogen verkrijgt in de gewenste richting.
dat door de meting de frequentie of het door de buis afgegeven ver
mogen verandert. Dit wordt bereikt door de koppellus zeer ondiep in
de trillingskring te steken. Bij cm-golven, waar de trilholte en de
kabel met lusje veelal in de buis zijn ingebouwd, kan men deze losse
koppeling verkrijgen met een verzwakker, die voor een golfpijpsysteem
de vorm heeft zoals in fig. 3. Door een spleet in de wand kan een
dun plaatje slecht geleidend materiaal in de pijp worden gebracht.
Het hoogfrequente veld wekt in dit plaatje wervelstromen op, die
hoogfrequente energie als warmte verloren doen gaan, zodat slechts
een deel van de energie het plaatje kan passeren. Een in de opstelling
achter de verzwakker gereflecteerde golf kan dus ook slechts sterk
verzwakt de buis weer bereiken, hetgeen slechts een andere wijze is
om aan te duiden, dat de buis los gekoppeld is met het meetsysteem.

Fig. 3. Golfpijpverzwakker. Deze bestaat uit een plaatje slecht geleidend mateteriaal, dat door een longitudinale spleet in de brede zijde van de golfpijp naar
binnen kan worden gebracht.
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Fig. 4. Kristalhouder. De beide van een stelschroef voorziene zijbuisjes zijn
variabele afstemelementen; de schroef aan het rechtereind van de pijp bedient
een instelbare kortsluitzuiger. De patroon, die het kristal bevat, is uit de houder
genomen.

c. De detector
Om de aanwezigheid en de sterkte van een signaal in een meetsysteem
aan te tonen moet men beschikken over een detector. Voor trillingen
met een golflengte groter dan 20 cm kan men hiertoe een diode ge
bruiken, die het hoogfrequente signaal gelijkricht. De buizen, die voor
dit doel worden gemaakt, hebben een zeer kleine afstand tussen kathode
en anode om de looptijd van de electronen klein te doen zijn (verg.
Deel 2, hfdst. IV.K.2). Voor nog kortere golven is genoemd effect oor
zaak, $at de diode zeer ongevoelig wordt en daardoor onbruikbaar. Men
moet hier gebruik maken van kristallen, zoals die ook worden toegepast
in de mengtrap van een radarontvanger (verg. Deel 6b). Voor vele
metingen is het echter niet noodzakelijk om over een complete superheterodyne ontvanger te beschikken, zodat men het kristal als gelijkrichter schakelt.
Een kristaldetector verschilt in principe niet van de kristallen, welke
vroeger in de radiotechniek werden gebezigd; bij recente onder
zoekingen is men er in geslaagd de kristallen stabiel te maken, waar
door redelijk betrouwbare en reproduceerbare uitkomsten kunnen
worden verkregen. Voor microgolven is de kristaldetector zeer geschikt
wegens zijn geringe afmetingen en kleine parallelcapaciteit.
. Het kristal is gemonteerd in een patroon (een keramisch buisje met
metalen uiteinden), die in een kristalhouder wordt bevestigd. Een uit
voering hiervan voor een golfpijpopstelling is in fig. 4 afgebeeld. De
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pijp is aan één zijde afgesloten met een instelbare kortsluitzuiger en
verder zijn twee instelbare schroeven aangebracht, waarmede de aan
passing zodanig kan worden geregeld, dat het gehele invallende ver
mogen in het kristal wordt geabsorbeerd, en dus geen reflectie optreedt.
De lengteas van de patroon wordt evenwijdig aan de electrische kracht
lijnen geplaatst. Daar het vaak voorkomt, dat men slechts zeer geringe
spanningen in een opstelling wil meten, waardoor de door het kristal
gelijkgerichte stroom uiterst klein en moeilijk te bepalen is, werkt men
veelal met een signaal, dat laagfrequent in amplitude is gemoduleerd.
Een door een triode opgewekte golf kan men zonder veel bezwaar
sinusvormig moduleren; zoals reeds vermeld treedt bij een reflectieklystron echter ook frequentiemodulatie op, wanneer men de reflectorspanning varieert. Men kan een dergelijke buis door een kunstgreep
toch zuiver in amplitude moduleren door er een „kanteelspanning" 1
aan toe te voeren, die een zodanige waarde heeft, dat de buis afwisselend
oscilleert en niet oscilleert. Is de generator op de boven beschreven
wijze gemoduleerd, dan kan de door een kristal gelijkgerichte stroom
laagfrequent worden versterkt, zodat ook zwakke signalen gemakkelijk
kunnen worden gemeten.
4. Het meten van frequenties
Een gegeven, dat bij elke meting bekend moet zijn, is de frequentie
van het signaal, waarmede de meting wordt verricht. De principes van
de methoden voor het meten
van zeer hoge frequenties zijn
dezelfde als welke ten grond
slag liggen aan de methoden
—vQQQQs——
voor veel lagere frequenties.
WJ
De meest gevolgde weg is het
gebruik van een afstembare
(a
trillingskring, voorzien van een
in frequentie geijkte schaal, die
zwak gekoppeld wordt met het
meetsysteem. Wanneer de kring
in afstemming wordt gebracht
zal de amplitude van de trilling
in deze kring sterk stijgen. Men
kan dit op twee manieren con Fig. 5. Twee methoden voor het meten
stateren, die schematisch zijn van frequenties; a. absorptiegolfmeter;
bepaald wordt bij welke instelling van
de golfmeter het vermogen, dat in de
1 Een kanteelspanning is een span golfpijp verloren gaat als gevolg van de
ning, die periodiek van de waarde absorptie in de resonerende golfmeter,
Vx springt op de waarde Vo en weer maximaal is; b. transmissiegolfmeter;
terug. In grafische voorstelling bepaald wordt de instelling, waarbij het
tegen de tijd uitgezet heeft hij vermogen, dat door het resonerende
een blokvormig verloop (zie Deel 2, systeem aan de meter wordt doorgegeven,
maximaal is.
hfdst. II.B.5, fig. 41)-

»
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weergegeven in fig. 5. In het geval van de absorptiegolfmeter wordt de
vermindering van het vermogen in de hoofdleiding als indicatie gebruikt.
Immers bij maximale amplitude in de kring zullen ook de verliezen het
grootst zijn, waardoor een golf, die de meter passeert, merkbaar wordt
verzwakt, hetgeen een verminderde aanwijzing op de meter veroorzaakt.
Een transmissiegolfmeter is zelf voorzien van een detector, waaraan
door de kring energie kan worden afgegeven. De kring werkt dan als
een afgestemde transformator; de uitslag op de meter is in dit geval
maximaal bij de juiste afstemming.
In fig. 5 stelden wij de trillingskring schematisch voor door een spoel
en een condensator. De practische uitvoering van een kring voor de
zeer hoge frequenties, waarvan hier sprake is, gelijkt echter niets meer
op de L C-kring voor lagere frequenties. Men gebruikt hier Lechersystemen, dooskringen of trilholten. De koppeling met de meetleiding,
die zwak moet zijn, kan geschieden via een lusje en een kort verbindingskabeltje. In een golfpijpsysteem wordt de kring vaak direct
op de pijp gemonteerd; de koppeling geschiedt dan door een koppelvenster
in de gemeenschappelijke wand. Fig. 6 geeft twee voorbeelden. De
absorptiegolfmeter voor 3000 MHz bestaat uit een coaxiaal Lechersysteem, dat in resonantie driekwart golflengte lang is (fig. 7). Een
zijde is kortgesloten; de andere kant is open; de diameter van de buiten
wand, die doorloopt, is zodanig, dat er zich geen golven kunnen voort
planten in het gedeelte, waar de binnengeleide!' ontbreekt. De golf-

Fig. 6. Links: transmissiegolfmeter in de vorm van een afstembare trilholte
voor golven van circa 3 cm. Een der eindplaten is met een micrometerschroef
verschuifbaar. Rechts: absorptiegolfmeter voor golven van 10 cm; deze is uit
gevoerd als een afstembare coaxiale Lecher-leiding.
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Fig. 7. Doorsneetekening van de golfmeter van
y4*
’/2a ,
fig. 6 (rechts). De binnengeleider is bij reso
nantie 3/., golflengte lang; het schuifcontact ligt
°P 7*i golflengte van de kortgesloten zijde van
de buitengeleider. De golfpijp G (de lengte
richting hiervan staat loodrecht op het vlak van
G
tekening) is door middel van het koppelvenster K
op de golfmeter aangesloten. De Lecher-leiding
is aan de rechterzijde open; door de keuze van de afmetingen van het systeem
wordt voorkomen, dat de golven zich in het rechtergedeelte van de cilinder,
waar geen binnengeleider is, kunnen voortplanten.

I

lengten van de trillingen in de frequentieband, waarvoor de meter ge
maakt is, zijn nl. langer dan de grensgolflengte van de ronde golfpijp,
gevormd door de buitenwand. De transmissiegolfmeter voor 9000 MHz
(fig. 6, links) bestaat uit een trilholte; de afstemming kan worden ge
varieerd door een van de eindplaten te verschuiven. Het stukje golfpijp
boven op de trilholte is voorzien van een houder voor een kristal,
waarop een meter kan worden aangesloten voor de afstemindicatie.
De methode van frequentiemeting door vergelijking met een signaal
van nauwkeurig bekende frequentie is bij zeer hoge frequenties ook
mogelijk; hiervoor wordt echter meer hulpapparatuur vereist dan voor
de hierboven beschreven methoden.
5. Het meten van impedanties
a. Definitie van impedantie; genormeerde impedantie
Impedantie is een begrip, dat in de wisselstroomtheorie gedefinieerd
wordt als de (complexe) verhouding tussen spanning en stroomsterkte.
De meest voor de hand liggende methode om een impedantie te meten
volgt direct uit deze definitie; men meet afzonderlijk de spanning en
de stroomsterkte en berekent hieruit de impedantie.
Wil men deze werkwijze toepassen bij zeer hoge frequenties, bv. in
een Lecher-systeem, dan ontmoet men grote bezwaren. Het wordt nl.
uiterst moeilijk stroom- en spanningsmeters te ijken en zo dit al
mogelijk is, is de gevoeligheid van de instrumenten afhankelijk van de
gebruikte frequenties. Voor golfpijpsystemen is de situatie nog moeilijker. Kan men bij Lecher-systemen nog met goed recht over spanning
en stroom spreken, deze begrippen verliezen voor golfpijpen zelfs hun
betekenis. Beschouw bv. het begrip stroomsterkte; in een tweedraadsleiding is dit heel duidelijk de totale stroom, die door een dwars
doorsnede van een der draden vloeit. In een golfpijp vloeien de heenen de teruggaande stromen beide in de wand van dezelfde metalen pijp,
terwijl er ook nog dwarsstromen vloeien. Het is dus wel duidelijk,
dat het geen zin heeft om van de stroomsterkte van een signaal in een
golfpijp te spreken. Een gevolg hiervan is ook, dat het begrip impe
dantie, zoals dat aan het begin van deze paragraaf is gedefinieerd,
voor golfpijpen zijn betekenis verliest.
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We zullen dus een geheel ander uitgangspunt moeten nemen. Dit
vinden we in de reeds besproken formule voor transmissieleidingen
, = Z\ — Rk

1

Z\+Rk

(i)

waarin ƒ de reflectiefactor voorstelt, Z\ de impedantie, waarmede de
transmissieleiding is afgesloten en Rk de karakteristieke impedantie
van de leiding. Uit deze vergelijking kunnen we Z\ oplossen en we
verkrijgen dan

!+ƒ

(5)
I—ƒ
Hieruit blijkt, dat we, indien Rk bekend is, Z\ kunnen bepalen door ƒ
te meten. Voor transmissieleidingen is Rk steeds te berekenen uit de
afmetingen van de metalen geleiders en het isolatiemateriaal ertussen
[zie Deel 2, hfdst. III.D.3, formules (151) en (152)]. Trouwens Rk kan
ook uit een meting van spanning en stroomsterkte worden bepaald. Voor
golfpijpen ligt de zaak anders; evenals het gewone impedantiebegrip
zijn betekenis heeft verloren, kan men ook de waarde van de karakte
ristieke impedantie niet ondubbelzinnig definiëren of uit een meting
bepalen. Men stelt nu bij afspraak voor een golfpijp
Z\ =

i?k = 1

(6)

Uit formule (5) volgt dan

!+ƒ

17)

Deze laatste formule moet men opvatten als de definitie van impe
dantie voor een golfpijp en wel noemt men dit de genormeerde impe
dantie. Men kan zich afvragen, wat nu wel het nut is van dit alles;
het grote voordeel van het invoeren van genormeerde impedanties voor
golfpijpen is, dat men nu — met de nodige voorzichtigheid — vele
resultaten van berekeningen en trouwens de hele vaktaal van trans- missieleidingen kan gebruiken voor golfpijpen.
Uit (5) en (7) zien we dus, dat de impedantiemeting neerkomt op een
meting van de reflectiefactor. In Deel 2, hfdst. II I.D is deze grootheid
uitvoerig besproken; daar is aangetoond, dat de reflectiefactor het
quotiënt is van de amplitude B van de gereflecteerde en de amplitude A
van de heengaande golf. A en B zijn beide complexe getallen, zodat
dus zowel de grootte als de fase van de golven erin is vastgelegd.
Wij willen ons hier beperken tot de bespreking van de wijze, waarop
men de absolute waarde van de reflectiefactor | ƒ | bepaalt.
B
(8)
Uit
f
A
volgt

1/1 = Hl
1^1

(9)
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De resultante C van de twee golven is op elk punt van de leiding de
vectoriële som van de vectoren A en B.
Omdat de golven tegen elkaar in lopen is de fase van B t.o.v. A
voor elk punt van de leiding verschillend. We kunnen dit schematisch
voorstellen als in fig. 8.
Beweegt men zich langs de leiding, dan zal het uiteinde van de
vector B en dus ook van de vector C zich langs de gestippelde cirkel
verplaatsen.
Hieruit kan men bereke
nen, hoe de effectieve waarde
van de golfamplitude langs
de leiding varieert. Wij ver
wijzen hiervoor naar Deel 2,
hfdst. III.D. Ter illustratie is Fig. 8. Is in een leiding een naar rechts
golf met een amplitude A en een
hier in fig. 9 het verloop van lopende
naar links lopende golf met een amplitude B
de aldus verkregen staande aanwezig, dan zal de resultante C van de
golven weergegeven.
twee golven van plaats tot plaats variëren en
We kunnen uit dit dia wel al die waarden aannemen, die men ver
het eindpunt van C (en B) langs
gram direct zien, wat de krijgtdedoor
gestippelde cirkel te bewegen.
grootste en kleinste waarden
zijn, die C kan aannemen.
A B
I C Imax = IA | T B |;
I C Imin == IA |
| B | .. (10)
De verhouding | C max tot
I C Imin noemen we de
staande-golfverhouding r, dus

|C| max

b)

_\A\±jB\
\A\-\B\-

min

(11)

We kunnen met behulp
van deze formule r ook uit
drukken in | ƒ |. Delen we
teller en noemer van het
rechterlid van (n) door |^4|,
dan krijgen we
1 4
I

a)

BI
1^1

I

IB
\A\

..

(12)

Uit (9) volgt dus, dat

* + 1/1 .
i-i/r *

(13)

voeffï
c) J-

a\i/b

cv/

V/

d)

Fig. 9. Staande golven op een leiding,
a. lange leiding, die is afgesloten met een
impedantie Z\, die niet gelijk is aan de golfweerstand; b. momentele waarde op een be
paald ogenblik van de beide delen, waarin
de spanning op de leiding kan worden ge
splitst (heengaande en gereflecteerde spanningsgolf); c. verdeling van de effectieve
waarde van de spanning langs de leiding
(staande spanningsgolven); d. verdeling van
de effectieve waarde van de stroom langs de
leiding (staande stroomgolven). De stroom
vertoont een minimum (knoop) op dezelfde
plaats, waar de spanning een maximum
(buik) vertoont en omgekeerd.
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b. Het meten van de staandegolfverhouding
Door de staande-golfverhouding r te meten is dus |/|
te bepalen; nu is juist de
staande-golf verhouding r een
X
grootheid, die zeer goed voor
Fig. io. Principeschcma van de wijze, waarop meting toegankelijk is. Im
staande golven in een dubbeldraadsleiding mers men behoeft slechts
veroorzaakt door een afsluitimpedantie Z
met een diode kunnen worden gemeten. het verloop van de staande
Door blokkeringscondensatoren in de leiding golf in de lengterichting
op te nemen kan de gelijkstroom door de van de leiding af te tasten en
meter M worden geleid.
de maximale en de mini
male waarde te noteren.
Volgens (n) volgt hieruit r.
Men merke op, dat wij in
de voorafgaande uiteenzet
ting uitsluitend over de am
plitude van de golf hebben
gesproken en niet over spanningen. De theorie en de
practijk van de metingen bij
staande golven is dan ook
evenzeer geldig voor transFig. n. Schets van een langs een golfpijp missieleidingen als voor golfverschuifbare sonde.
pijpen.
Voor niet al te hoge fre
quenties op een dubbeldraadsleiding gebruikt men wel een diodevoltmeter om het spanningsverloop langs de leiding te bepalen. De diode
wordt dan verschuifbaar tussen de beide draden aangebracht, zoals
schematisch is weergegeven in fig. io.
De belasting van de diode op het meetsysteem is echter vaak niet
te verwaarlozen en. kan tot belangrijke meetfouten leiden.
Voor coaxiale ka"bels en golfpijpen gaat men dan ook anders te werk.
In de buitenwand wordt een lange smalle spleet gezaagd en hierdoor
steekt een kort stukje draad, een sonde, naar binnen. Hoe korter de
sonde, des te minder wordt het veld verstoord, maar ook des te minder
signaal wordt op de sonde geïnduceerd. De sonde* is op een slede
gemonteerd en kan hiermede langs de leiding worden verplaatst. Ge
woonlijk wordt de sonde gevormd door de binnengeleider van een korte
coaxiale leiding, zoals is geschetst in fig. u. Aan het andere einde van
de coaxiale geleider wordt een kristal aangebracht. Dit laatste wordt op
een meter of — in het geval van een gemoduleerd signaal — op een
versterker aangesloten.
Is de leiding re flectievrij afgesloten (voor een transmissielijn dus
met zijn karakteristieke impedantie), dan is de amplitude van de
z

Q

w
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gereflecteerde golf B = o, dus volgens (12) r = 1 en het signaal op
de sonde varieert niet, wanneer men de slede langs de leiding ver
plaatst. Is dit niet het geval, dan zoekt men door de slede te ver
plaatsen de maximale meteruitslag op, noteert deze en evenzo de
minimale meteruitslag. Uit deze twee waarden berekent men dan de
staande-golfverhouding.
6. Het meten van Q
a. Definitie
Als laatste meting aan schakelelementen willen wij nu enkele woorden
wijden aan het bepalen van de kwaliteitsfactor Q van een trillingskring,
die, zoals reeds meermalen vermeld, bij zeer hoge frequenties de
vorm heeft van een Lecher-systeem, dooskring of trilholte. Wij her
inneren eraan, dat uit de radiotechniek bekend is, dat de kwaliteits
factor Q van een trillingskring in nauw verband staat met de halfwaardebreedte 1ƒ volgens de formule
/o

q=

/o

W=7^F

(14)

waarin ƒ„ de resonantiefrequentie voorstelt (zie hfdst. III). De halfwaardebreedte Af is het verschil tussen de twee frequenties, respectievelijk
groter en kleiner dan de resonantiefrequentie ƒ„, waarvoor het in de kring
geabsorbeerde vermogen de helft bedraagt van het vermogen, dat geab
sorbeerd wordt bij resonantie. Hierbij moet men zich een seriekring

Fig. 12. Opstelling voor het meten van de Q van een trilholte bij 9000 MHz.
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aangesloten denken op een generator van constante spanning, een parallelkring daarentegen op een generator, die een constante stroom levert.
Een andere definitie voor de halfwaardebreedte, die natuurlijk op
hetzelfde neerkomt, is het verschil tussen die twee frequenties, waar
voor de impedantie (parallelkring) of de admittantie (seriekring) 1/V2
maal de waarde bedraagt van de impedantie, resp. de admittantie van
de kring bij resonantie.
Formule (14) behoudt zijn volle geldigheid ook voor zeer hoge
frequenties en vormt de basis voor de meetmethode van de kwaliteitsfactor van een kring. We behoeven slechts de drie frequenties /n, f{ en f2
te meten om daaruit de gezochte Q te berekenen.
b. Het meten van Q van een trilholte
Als voorbeeld van een Q-meting willen we de opstelling, afgedeeld in
fig. 12, nader bespreken. De kring is in dit geval een met gas gevulde
trilholte, die als ontvangerblokkeerbuis dient in een radarsysteem (verg.
Deel 6b). De meting geschiedt bij ongeveer 9000 MHz. De trilholte is
via een korte zijpijp aan de hoofdleiding aangesloten; vertaald in
Lecher-systeemsymbolen kunnen we dit voorstellen als een parallel
kring, die aan een dubbeldraadsleiding is gekoppeld (zie fig. 13).
Zolang de kring niet in resonantie is, heeft hij practisch geen invloed
op het systeem. Ligt de frequentie van het signaal echter nabij de
afstemfrequentie van de kring, dan zal er een grote stroom in gaan
vloeien, waardoor een aanmerkelijk deel van het vermogen in de weer
stand R verloren zal gaan.
Als generator voor de opstelling wordt een reflectie-klystron (zie Deel
2, hfdst. IV en V) gebruikt. Zoals reeds eerder werd vermeld, oscilleert
deze buis slechts in bepaalde gebieden van de waarde van de reflectorspanning. Indien we nu de zaagtandspanning, die in een oscillograaf
wordt opgewekt voor de horizontale afbuiging, toevoeren aan de
reflectorelectrode, de door de buis afgegeven energie detecteren en de
gelijkgerichte spanning na versterking op de verticale platen van de
oscillograaf zetten, verkrijgen we een oscillogram als weergegeven in
fig. 14. We zien hier drie verschillende oscillatiegebieden, waarin
telkens het door het klystron afgegeven vermogen van nul stijgt naar een
maximale waarde en weer tot nul afneemt. De frequentie van het signaal

w

Fig. 13. Vervangingsschema van een trilholte, die door een koppelvenster aan
een golfpijp is gekoppeld.
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Fig. 14. Oscillogram van het door een
reflectie-klystron afgegeven vermogen als
functie van de spanning aan de reflectorelectrode.

Fig. 15. Oscillogram, dat de absorptie, ver
oorzaakt door een trilholte, laat zien. Dit
beeld wordt verkregen door de horizontale
schaal van fig. 14 zodanig uit te rekken,
dat slechts één czcillatiegebied zichtbaar
is, waarbinnen dan Je resonantiefrequentie van de te meten trilholte valt. De kleine
scherpe uitwijking op de linkerflank is
afkomstig van de golfmeter.

binnen elk oscillatiegebied varieert ongeveer lineair met de reflector spanning. Het signaal heeft dus behalve een amplitudemodulatie, die
zichtbaar is in het oscillogram, ook een frequentiemodulatie; in dit
geval bedraagt de frequentiezwaai binnen één oscillatiegebied circa
80 MHz. Stellen we nu de mechanische afstemming van het klystron
zodanig in, dat de gemiddelde frequentie overeenkomt met de resonantiefrequentie van de te meten trilholte, dan zal de oscillograaf een
beeld vertonen van het door de kring geabsorbeerde vermogen.
De amplitude van de aan het klystron toegevoerde zaagtandspanning
zal men dan zover verkleinen, dat slechts één oscillatiegebied de volle
breedte van het beeld beslaat. Het zo verkregen oscillogram is afgebeeld
in fig. 15. Men ziet hier de kromme, welke de absorptie door de tril
holte als functie van de frequentie voorstelt gesuperponeerd op de
vorige figuur. De kleine scherpe uitwijking op de linker flank van deze
kromme wordt veroorzaakt door de absorptiegolfmeter, die ook in de
opstelling is geschakeld. Vergelijking van de absorptiefiguren van de te
meten trilholte en de golfmeter leert ons, dat de Q van de laatste zeer
veel groter is dan de Q van de trilholte [denk aan vergelijking (14)!]
en tevens dat de golfmeter zwakker aan de golfpijp is gekoppeld dan
de trilholte, omdat zijn maximale absorptie relatief geringer is. De
aanwijzing van de golfmeter kunnen we over de figuur verplaatsen
door de micrometer van de golfmeter te verdraaien. We nemen de
aflezingen ervan, wanneer de scherpe uitwijking in het diepste punt
(/0) staat en links en rechts voor de halve diepte (fl en f2) en berekenen
dan volgens (14) de Q van de trilholte.
7. Metingen aan buizen
a. Buistypen
Evenals bij lagere frequenties kunnen wij de buizen voor frequenties,
waartoe wij ons in dit hoofdstuk hebben beperkt, al naar hun toepassing
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verdelen in twee hoofdgroepen: oscillatorbuizen en versterkbuizen.
De belangrijkste grootheden, die wij door metingen wensen te be
palen, zijn voor de eerste groep de frequentie en het vermogen van
het opgewekte signaal en voor de tweede groep de versterking.
Bij deze laatstgenoemde grootheid willen wij hier even stilstaan. In
Deel 2, hfdst. IV en V is uiteengezet, dat bij zeer hoge frequenties de
looptijd van de electronen in een buis van dezelfde grootte-orde kan
worden als een periode van de te versterken trilling. Wanneer dit, in
een triode bv., het geval is voor de looptijd tussen kathode en rooster,
dan heeft dit onder meer een terugwerking op de roosterkring ten ge
volge. Wij beschrijven dit door aan de buis een ingangsimpedantie toe
te kennen, die wij ons tussen rooster en kathode geschakeld denken.
Wensen wij nu uit een generator met een bepaalde klemspanning en
inwendige weerstand de maximale spanning tussen rooster en kathode
aan te brengen, dan is deze voorwaarde natuurlijk dezelfde als de
conditie om de generator een zo groot mogelijk vermogen aan de
ingangsimpedantie af te laten geven. Met andere woorden, de gene
rator moet door middel van een geschikte transformator aan de ingangs
impedantie van de buis worden aangepast.
Het maximale vermogen, dat een generator af kan geven, is natuurlijk
alleen door de eigenschappen van de generator zelf bepaald.
De methode om de versterking van een buis te meten ligt nu voor
de hand. Het maximum-vermogen van de generator wordt gemeten
en het (versterkte) vermogen, door de buis afgegeven, eveneens. De
verhouding van deze twee vermogens geeft de versterking van de buis;
dit is dus de vermogenversterking.
Zowel bij oscillatorbuizen als bij versterkbuizen is de belang
rijkste meting dus een vermogenmeting.
Het bepalen van de frequentie van een signaal hebben wij reeds
eerder besproken.
In de volgende paragrafen zullen wij enige instrumenten en methoden
bespreken voor het meten van vermogens van microgolven en wel
speciaal met het oog op metingen aan oscillatorbuizen. Dat wij ons
hiertoe beperken, vindt zijn oorzaak in het volgende.
Het voornaamste toepassingsgebied van microgolven is de radar; een
radarsysteem omvat een zender en een (uiterst gevoelige) superheterodyne ontvanger. Een dergelijke ontvanger begint vrijwel steeds
direct met de mengtrap, waarin een kristal als „mengbuis" wordt ge
bruikt, omdat men op deze wijze de gunstigste signaal-ruisverhouding
verkrijgt, hetgeen zeer belangrijk is bij de uiterst zwakke signalen, die
men nog wil ontvangen. Hoogfrequentversterking wordt dus niet toe
gepast. .Derhalve zijn de enige microgolfbuizen, die in een radar
systeem worden toegepast, de zendbuis (meestal een magnetron) en
de hulposcillator (meestal een reflectie-klystron).

I
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b. Het meten van grote vermogens
Van de diverse methoden voor het meten van een vermogen willen wij
er allereerst één bespreken, die geschikt is voor vrij grote vermogens,
bv. van een magnetron. Deze zendbuis is speciaal ontworpen (voor
radar) om intermitterend te werken, met dien verstande, dat zij met
constante tussenpozen gedurende een zeer korte tijd een zeer groot
vermogen levert. De korte stoten energie, die het magnetron geeft,
noemt men impulsen en de waarde van het vermogen tijdens een
impuls het piekvermogen. Dit piekvermogen is zeer groot en varieert
bij normale typen van 20 kW tot 500 kW.
De tijdsduur van een impuls, kortweg impulsduur genaamd, is bv.
een millioenste deel van een secunde (1 //sec) en de duur van de
tussenpozen bv. een duizendste van een secunde. Gemiddeld werkt het
magnetron in dit voorbeeld dus slechts ongeveer één duizendste van de
totale tijd. Men zegt dan, dat de werkfractie 1lmQ bedraagt.
Het gemiddeld afgegeven vermogen van een buis, die impulsgewijze
wordt bedreven, is het product van de energie per impuls en het
aantal impulsen per secunde of, hetgeen op hetzelfde neerkomt, het
product van de werkfractie en het piekvermogen. Dit laatste is nu de
grootheid, die men wenst te kennen; het is echter duidelijk, dat men
daartoe het gemiddeld vermogen kan meten, indien de werkfractie
bekend is. Meet men bv. 50 W gemiddeld vermogen en is de werk
fractie V mon> dan is het piekvermogen 50 kW.
Een gemiddeld vermogen van enige tientallen watt of hoger kan men
zeer goed meten met een watermeter. Dit is een instrument, waarbij
het door een buis afgegeven h.f.-vermogen wordt opgenomen in stro
mend water en een temperatuurstijging van het water veroorzaakt. Men
bepaalt de hoeveelheid water, die per secunde door het apparaat vloeit
en de temperaturen van het binnenvloeiende en het afvloeiende water.
Het product van het verschil dezer temperaturen en de per secunde
doorstromende hoeveelheid water in grammen geeft het vermogen in
cal/sec; dit is weer om te rekenen in watt volgens de bekende formule
1 cal/sec = 4,2 W

(15)
Een belangrijk punt voor alle vermogensmeters is de aanpassing aan de
leiding. Wil men immers op correcte wijze een vermogen meten, dan
moet men zorg dragen, dat het gehele vermogen in het meetinstrument
wordt opgenomen en dat niet een deel ervan wordt gereflecteerd. In
transmissieleidingtaal wil dit zeggen, dat de vermogensmeter een impe
dantie moet hebben gelijk aan de karakteristieke impedantie van de lei
ding, waarop hij wordt aangesloten. Dit is voor een brede frequentieband
te bereiken door de afmetingen van het waterlichaam zeer geleidelijk
over een lengte van een paar golflengten te laten verlopen. Een en
ander is duidelijk te zien in fig. 16 en 17, waar twee meters reso- voor
een coaxiale leiding en voor een golfpijpsysteem zijn afgebeeld.
Een ander probleem, dat zich bij de meting van het vermogen van
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een magnetron voordoet, is het optreden van overslag. Wij zagen
reeds, dat het piekvermogen van een magnetron zeer hoog is, hetgeen
aanleiding is tot het ontstaan van zeer grote veldsterkten in de leiding.
Nu is het bekend, dat scherpe kanten en hoeken steeds plaatselijk een
grote veldsterkte veroorzaken.
Men moet dus plotselinge overgangen van de geleider zoveel mogelijk
vermijden, welke eis gelukkig samenvalt met hetgeen over de aan
passing is gezegd.

Fig. 16. Watermeter voor aansluiting op een coaxiale leiding. Het water stroomt
door een glazen buis, die kegelvormig van de binnengeleider naar de buiten
geleider uitloopt. Op de afbeelding is de binnengeleider uit de buitengeleider
genomen.

Fig. 17. Watermeter voor een golfpijpopstelling. Op de voorgrond wordt de
glazen buis apart getoond.

______________
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c. Het meten van kleine vermogens
R'.
R3
Hoewel de watermeter een zeer be
trouwbaar instrument is, is het ge
bruik ervan vrijwel tot het laborato
R2
R
rium beperkt, vanwege de noodzaak
om steeds over een watertoevoer en Fig. 18. Brug van Wheatstone. R is
-afvoer te moeten beschikken. Een het meetelement, i?u R2 en i?3 zijn
ander bezwaar van het instrument is, vaste weerstanden, die zodanig
dat het niet direct aanwijzend is. worden gekozen, dat vóór de meting
wordt voldaan aan Rx R = R2 R2.
Voor elke meting moet men nl. on Verandert de weerstand R door
geveer een halve minuut wachten tot verhitting, dan zal de meter een
uitslag geven.
het temperatuurverschil zich op een
evenwichtswaarde heeft ingesteld.
Voor technische metingen gebruikt men dan ook andere instrumenten,
waarvan wij nu de twee voornaamste zullen bespreken. Om de temperatuurverhoging in een stof, veroorzaakt door geabsorbeerde stralings
energie, te bepaisn, is het niet noodzakelijk de temperatuur zelf te
meten. Men kan ook de verandering meten van een materiaaleigenschap,
die van de temperatuur afhangt, bv. van de electrische weerstand. Dit
is dan ook het principe, dat aan de nu te behandelen toestellen ten
grondslag ligt. De verandering van een weerstand kan men zeer een
voudig bepalen met een brug van Wheatstone (zie fig. 18). Is de brug
eerst zodanig ingesteld, dat er geen stroom door de meter vloeit, dan
zal een verandering in de meetweerstand R het evenwicht verbreken
en een uitslag van de meter ten gevolge hebben.
Men onderscheidt twee typen meetelementen: bolometers en thermistors. De eerstgenoemde zijn metalen draadjes, die door hun zeer ge
ringe diameter een vrij hoge weerstand hebben. Men behoeft er dus
slechts een geringe stroom in op te wekken om de temperatuur ervan
aanmerkelijk te doen stijgen. Als gevolg hiervan stijgt de weerstand
met een bedrag, dat op de zojuist genoemde wijze kan worden bepaald.
Een thermistor is een weerstand, bestaande uit een stukje slecht
geleidend materiaal van speciale samenstelling, waarvan de weerstand
sterk ajneemt met stijgende temperatuur (dit in tegenstelling met een
bolometer).
In fig. 19 is een thermistor voor zeer hoge frequenties weergegeven.
De eigenlijke thermistor is een bolletje met een diameter van slechts
enkele tienden van een millimeter, opgehangen aan twee dunne toevoerdraadjes. Het geheel is gemonteerd in een glazen ballon, waardoorheen
de toevoerdraden zijn ingesmolten. Op deze wijze is bereikt, dat de
warmtecapaciteit van het weerstandselement gering is, zodat tijdens
het gebruik de evenwichtstemperatuur zich snel instelt.
Zowel bolometers als thermistors zijn geschikt om kleine vermogens
te meten (bv. 1 mW) en zijn derhalve zeer geschikt voor metingen aan
oscillatorbuizen voor ontvangers. Zoals reeds opgemerkt worden zij
echter ook voor magnetrons gebruikt. Het gemiddeld vermogen van
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een magnetron is echter
veel te groot om direct
aan een bolometer of
thermistor te worden
toegevoerd. Derhalve
-rr- -,r'*
moet een klein deel van
2 ' •
het vermogen uit de
hoofdleiding worden
afgetapt. Kent men de
verhouding van dit deel
tot het totale vermo
gen, dan kan dit laatste
worden bepaald door
het afgetapte deel te
Fig. 19. Thermistor, geschikt voor vermogensmeting bij zeer hoge frequenties. Vergelijk de afme meten.
Wij willen nu nog
tingen met de afgebeelde cm-schaal.
even stilstaan bij de
wijze, waarop men een klein deel van het vermogen uit een leiding
afsplitst.
d. Richtingskoppeling
Volgens het voorafgaande zou het wellicht voor de hand liggen om dit
afsplitsen te doen met een sonde op de wijze zoals dit ook gebeurt bij
een staande-golfmeter (zie 5.b). Bij de bespreking van dit instru
ment hebben wij echter juist gezien, dat, indien er in de leiding
reflecties optreden, de op de sonde geïnduceerde spanning varieert met
de plaats van de sonde. Omgekeerd zal ook de spanning op een vast
opgestelde sonde afhankelijk zijn van de mate, waarin staande golven
optreden. Wij moeten nu bedenken, dat het ons hier gaat om de meting
van het door een buis afgegeven vermogen, d.w.z. van de sterkte van de
voorwaartse golf. Hiervan willen wij een deel aftappen in een vaste
verhouding, die niet mag worden beïnvloed door de mate, waarin
reflecties optreden in het aan de buis gekoppelde systeem. Dit nu
wordt bereikt met een richtingskoppeling. Een van de vele mogelijke
uitvoeringsvormen voor golfpijpen is schematisch voorgesteld in fig. 20.
Parallel aan de hoofdleiding loopt een tweede golfpijp, die aan de
eerste is gekoppeld door twee gelijke gaten in de gemeenschappelijke
wand. De gaten zijn aangebracht op een onderlinge afstand van een
kwart van de golflengte Ag [zie formule (4)], waarmede de trilling zich
door de pijp voortplant. Stel, dat in de hoofdleiding een golf naar rechts
loopt. Deze veroorzaakt bij het passeren van de gaten in de zij leiding
vier golven, in de figuur aangegeven met Av BL en A2, B2.
Indien de gaten zo klein zijn, dat de hoofdgolf door de afgifte van
de golven Ax en Bx niet noemenswaard is verzwakt, mogen we aannemen, dat de golven Ax en A2 en ook de golven B1 en B2 van gelijke
amplitude zijn. Nu hebben de golven Bx en B2, die in de zijpijp naar
links lopen, aan elkaar tegengestelde fasen. Immers t.o.v. golf Bx
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heeft de golf B2 een langere weg afge
legd en wel tweemaal de afstand tussen
de gaten en dat is juist een halve golf
B^A, B2^A2
lengte. Nu is bekend, dat twee golven
van tegengestelde fase en gelijke ampli
tude elkaar opheffen, zodat de resulte Fig. 20. Schets van het principe
een richtingskoppeling. De
rende golf in de zijpijp naar links nul van
beide gaten in de gemeen
is. De golven A, en A2 daarentegen schappelijke smalle wand van
hebben even lange wegen afgelegd, zodat de golfpijpen hebben een on
zij in fase zijn; de amplitude van de derlinge afstand van een kwart
resulterende golf naar rechts is dus de golflengte. Een wig sluit het
linkereinde van de zijpijp resom van de amplituden van AL en A2. flectievrij af. Op de uitgang U
We zien dus, dat een naar rechts lo kan een vermogensmeter worden
aangesloten.
pende golf in de hoofdleiding uitsluitend
een naar rechtslopende golf in de zijpijp
ten gevolge heeft en evenzo veroorzaakt een naar links gaande golf in
de hoofdleiding uitsluitend een naar links gaande golf in de zijpijp.
De verhouding van de amplitude van de in de zijpijp opgewekte golf
t.o.v. de amplitude van de golf in de hoofdleiding wordt op de gewenste
waarde gebracht door de afmetingen van de gaten geschikt te kiezen.
Om een richtingskoppeling te gebruiken om het vermogen van de
naar rechts lopende golf in de hoofdleiding te meten sluiten we een
bolometer of thermistor aan op het rechter uiteinde van de zijpijp, ter
wijl de linkerkant rejlectievrij wordt afgesloten. Voor een transmissieleiding betekent dit het aanbrengen van een weerstand gelijk aan de
karakteristieke impedantie. Voor golfpijpen, waarvoor deze grootheid,
zoals we gezien hebben, slechts een symbolische betekenis heeft, be
reikt men dit met een stukje slecht geleidend materiaal, bv. bakeliet
met grafiet vermengd, in de vorm van een wig. Een eventueel aanwezige
gereflecteerde, dus naar links lopende, golf in de hoofdleiding ver
oorzaakt in de zijpijp ook een naar links gaande golf, die nu dood
loopt in de wig en dus het meetapparaat niet kan bereiken.
Een extra voordeel van het gebruik van een richtingskoppeling voor
de vermogensmeting is, dat de meting kan geschieden tijdens het
bedrijf van de apparatuur. Immers voor de meting wordt slechts een
zeer klein deel van het vermogen gebruikt, zodat de rest voor normaal
gebruik beschikbaar blijft.
De lezer heeft zich misschien al afgevraagd, waarom de reeds eerder
vermelde kristallen niet gebruikt worden om vermogens te meten. Het
antwoord op deze vraag is tweeledig. Enerzijds is de nog te geringe
stabiliteit van een kristal hiervan de oorzaak. Wel zijn, vergeleken met
de een 25-tal jaren geleden in de radiotechniek gebruikte kristallen, de
vorderingen enorm geweest, maar de constantheid van de eigenschappen
is toch nog te gering voor het gebruik als vermogenmeter. Anderzijds
is een kristal zeer gevoelig voor, zelfs kortstondige, overbelasting. Spe
ciaal voor metingen aan een impulsgewijze werkende buis met hoge piekvermogens, zoals een magnetron, is een kristal dus zeer ongeschikt.
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e. Het meten van de impulsduur
Wij willen dit hoofdstuk besluiten met enkele opmerkingen over een
meetapparaat, dat weliswaar strikt genomen niet bij de apparatuur
voor zeer hoge frequenties thuis hoort, maar bij metingen aan impuls
magnetrons een belangrijke rol vervult. Wij zagen reeds, dat voor de
herleiding van een gemeten gemiddeld vermogen van een magnetron
tot het gezochte piekvermogen de kennis van de werkfractie nood
zakelijk is. Voor het bepalen van deze laatste grootheid moet men de
impulsduur kennen. Deze wordt bepaald door enige onderdelen van
de impulsmodulator, d.i. het voedingsapparaat, dat impulsgewijze een
hoge spanning aan het magnetron toevoert. Het is dus duidelijk, dat
het voor een controle op de impulsduur gewenst is de vorm van de
spanningsimpuls en ook van de stroomimpuls, die als gevolg hiervan
door het magnetron loopt, te kennen. Met voordeel kan hierbij van
een oscillograaf gebruik worden gemaakt. Een normale kathodestraaloscillograaf is echter voor dit doel niet geschikt, omdat het hier gaat
om een verschijnsel, dat weliswaar periodiek is, doch telkens uiterst
kort duurt met relatief lange tijden ertussen. Men zou dan slechts
zeer smalle naaldvormige uitwijkingen zien, waardoor het onmogelijk is
iets te zeggen over de breedte ervan.
Derhalve is er een speciale soort oscillograaf ontworpen, synchroscoop genaamd. Het meest kenmerkende van het instrument is, dat het
een zeer snelle, eenmalige tijdbasis heeft. Hieronder verstaat men een
tijdbasis, die door een korte spanningsimpuls in werking kan worden
gebracht. Het lichtpunt loopt dan in een korte tijd, bv. 2 //sec, van links
naar rechts over het scherm; daarna wordt de straalstroom automatisch
onderdrukt en vindt de terugslag plaats. Weer links aangekomen wordt
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Fig. 22.
Oscillogram van de stroomimpuls
door een magnetron. De impuls
duur bedraagt 0,5 /*sec.

Fig. 21.
Blokschema van een synchroscoop.
Sx. synchronisatie-spanningsimpuls;
Z. zaagtandgenerator;
O. straalonderdrukker; V. vertragingsschakeling; S2. synchronisatie-impuls voor
de modulator; MM. impulsmodulator en magnetron; Y. ijkoscillator; i.
magnetronstroomimpuls.
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er gewacht tot de volgende spanningsimpuls wordt toegevoerd. De straal
stroom wordt dan weer automatisch ingeschakeld en het spel begint
opnieuw.
De spanningsimpuls om de tijdbasis te starten kan men ontlenen aan
de impulsmodulator zelf. Vaak evenwel valt deze samen met het begin
van de impuls, welke men zichtbaar wil maken, zodat het begin van de
impuls, die aan de verticale platen wordt toegevoerd, niet zichtbaar
wordt. Om dit bezwaar op te heffen is in sommige synchroscopen een
inrichting aangebracht, die een korte tijd, bv. x/2 //sec nadat de synchro
niserende spanningsimpuls is toegevoerd, een tweede spanningsimpuls
afgeeft. De eerste kan worden gebruikt om de tijdbasis te starten,
terwijl de tweede (vertraagde) impuls de modulator van het magnetron
in werking stelt. Zodoende bereikt men, dat het beeld van de magnetronstroom- of spanningsimpuls steeds goed midden op het scherm staat.
Om de tijdbasis te ijken is vaak een oscillator ingebouwd, die een
sinusoïdale spanning levert. Door een schakelaar om te zetten wordt
de grafiek van deze spanning zichtbaar, terwijl het uitwendige signaal
wordt afgeschakeld. Heeft deze oscillator bv. een frequentie van 1 MHz,
dan weet men, dat de nuldoorgangen van de sinusoïde een onderlinge
afstand van l/2 //sec hebben.
Een blokschema van een synchroscoop is weergegeven in fig. 21,
terwijl een oscillogram van de stroomimpuls door een magnetron in
fig. 22 staat afgebeeld.
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VL METINGEN AAN BUIZEN
A

HET METEN VAN DE STATISCHE
KARAKTERISTIEKEN EN DE
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN
VAN BUIZEN
1. Een meettafel voor het meten van de karakteristieken
van ontvangbuizen
Van een meettafel voor ontvangbuizen, zoals deze voor het meten
van de statische karakteristieken wordt gebruikt, geeft fig. i een foto
en fig. 2 een blokschema.
De meettafel bevat acht p.s.a.'s, waarvan bij drie van o—300 V en
bij twee van o—600 V de negatieve pool is geaard. Bij één p.s.a. van
o—300 V kan zowel de positieve als de negatieve pool worden geaard
en bij een ander p.s.a. van o—300 V kan de negatieve of de positieve
pool worden verbonden met een andere spanning naar keuze, zodat

Fig. 1. Meettafel voor het meten van de karakteristieken van ontvangbuizen.
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Fig. 2. Blokschema van de schakeling van de meettafel van fig. i.
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desgewenst zowel 600 V negatief als 900 V positief kan worden ge
produceerd. Van ieder van deze p.s.a/s is de afgegeven spanning ge
stabiliseerd, zodat netspanningsvariaties slechts een zeer geringe
invloed hebben op de afgegeven gelijkspanning en de inwendige
weerstand zeer laag is. Zij kunnen maximaal ca 150 mA leveren. De
stabilisatie van de afgegeven gelijkspanningen dezer voedingsapparaten
kan bv. geschieden op overeenkomstige wijze als in Deel 7a, hfdst.
II.C, fig. 17, is aangegeven.
Het achtste p.s.a. is er een van gering vermogen. Het levert een
negatieve roosterspanning van maximaal 100 volt, maar is omschakelbaar, zodat eveneens lage positieve spanningen kunnen worden geleverd.
In serie met deze spanning (VG in fig. 2) is een («A-meter met maxi
male uitslag bij 10 //A geschakeld, welke ook geshunt of kortgesloten
kan worden. Bij alle p.s.a/s is een voltmeter parallel geschakeld,
terwijl tussen de positieve pool ervan en de electrode, waarmede deze
pool wordt verbonden, een mA-meter is geplaatst. Al deze meters zijn
omschakelbaar op verschillende meetbereiken, zodat de maximale uit
slag 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 V, of 1, 3, 10, 30, 100, 300 mA
bedraagt. De inwendige weerstand van de mA-meters wordt zo laag
mogelijk genomen, zodat de spanningsval niet meer dan enige tienden
volts bedraagt bij volle uitslag. Toch kan deze spanningsval bv. bij
het meten van dioden of van trioden met lage inwendige weerstand
reeds ontoelaatbaar hoog zijn. Hierom is op de meters voor ieder van
de meetbereiken aangegeven, hoeveel deze spanningsval bedraagt,
zodat de spanning van het desbetreffende p.s.a. bij de meting een
overeenkomstig bedrag hoger kan worden ingesteld. Om de meters te
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controleren kunnen met een schakelaar alle mA-meters in serie en alle
voltmeters parallel geschakeld worden, zodat met één oogopslag kan
worden gecontroleerd of er een meter niet meer goed aanwijst.
Op de foto, fig. 1, zijn links de spanningmeters en stroommeters
van de p.s.a.'s te zien, die niet omschakelbaar zijn; rechts, V1 en V8,
de omschakelbare. Tussen VG en V1 bevinden zich een gloeispanningen gloeistroommeter en een meter voor een kleine spanning V9, welke
bij steilheidsmetingen wordt gebruikt. Deze spanning wordt geleverd
door een accu en kan met een potentiometer op een kleine waarde,
bv. 0,25 V, worden ingesteld. De spanning V9 is geschakeld in de
leiding van V8 naar de klem 6.
De gloeispanning der te meten buizen kan zowel aan een trans
formator als aan een accubatterij worden ontleend. Bij het meten van
de gloeistroom der buizen wordt van gelijkspanning gebruik gemaakt,
omdat daarbij de meetnauwkeurigheid groter is dan bij wisselspanning.
Er is ook een regelbare wisselspanning aanwezig, die wordt gebruikt
bij dynamische metingen. Verder is een kleine meetbrug aanwezig
voor het controleren van weerstanden en zekeringen. Alle mA-meters
zijn beveiligd door zekeringen en relais.
2. Het meten van de karakteristieken
Bij het meten van een statische karakteristiek van een buis varieert
men de gelijkspanning van één van de electroden en meet men de
stromen naar de verschillende electroden als functie van de grootte van
deze spanning. De spanningen van de andere electroden worden tijdens
deze meting zorgvuldig constant gehouden. Het resultaat van de meting
wordt neergelegd in een grafiek. In een rechthoekig coördinatenstelsel
wordt langs de horizontale as de variabele spanning uitgezet en langs de
verticale as de resulterende stromen. Men verkrijgt een bundel karakte
ristieken, wanneer men de meting herhaalt bij verschillende waarden
van de spanning van een tweede electrode; men kan deze laatste spanning
dan beschouwen als een parameter (zie Deel 2, hfdst. IV). Het aantal
meetpunten voor een karakteristiek hangt enigszins af van het doel van
de meting. Meet men bv. de /a-Va-karakteristieken van een penthode
met Vgj als parameter, dan kan men zich als doel stellen de keuze van
een anodeweerstand, waarbij het uitgangsvermogen maximaal is. Hier
voor kan men volstaan met een betrekkelijk gering aantal meetpunten,
die althans globaal de loop van de karakteristieken aangeven. Wil men
iets berekenen over de vervorming bij gebruik van verschillende
anodeweerstanden, dan is een nauwkeuriger kennis van de karak
teristieken noodzakelijk en dus ook een groter aantal meetpunten.
Tenslotte kan de bestudering van de physische verschijnselen in de
penthode het nodig maken in een beperkt spanningsgebied een nog
veel groter aantal punten te meten.
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3. Het meten van de steilheid
De verschillende electroden van de buis worden met de gewenste
spanningen verbonden; het stuurrooster wordt verbonden met de klem 6
(fig. 2). De spanning Vd wordt ingesteld op 0,25 V en de anodestroom
afgelezen. De schakelaar S wordt omgeschakeld. Hierdoor verandert de
anodestroom met een bedrag zl/a. De steilheid is dan 5 = 2 AIa (mA/V)
bij de negatieve roosterspanning, aangegeven door de voltmeter VG.
Een andere, dynamische, me
thode om de steilheid te meten is
aangegeven in fig. 3. Tussen de
pool voor de stuurroosterspanning
OC K>
j
en het stuurrooster is een trans
~ O O 0vi
formator opgenomen, die een
§ § T
kleine, bekende wisselspanning V[
geeft. In de anodeleiding is een
weerstand R opgenomen, die veel
kleiner is dan de inwendige weer Fig. 3. Schakeling voor het dynamisch
meten van de steilheid.
stand R{ van de buis. De wissel
spanning over deze weerstand R
wordt gemeten met een gevoelige voltmeter, waarvan de weerstand Rv
is. Meet men een spanning Vu over de weerstand R, dan is de steilheid
(i? R{ + RyJRi±RRy)
Vi RRiRv
Zijn Ri en Rv zeer groot ten opzichte van R, dan kan men stellen
R Vi
De condensator C (fig. 3) moet zo groot zijn, dat zijn admittantie
groot is ten opzichte van 1 }RV.
4. Het meten van de inwendige weerstand
De inwendige weerstand van een buis meet men door de spanningen
der electroden op de gewenste waarde in te stellen en vervolgens de
anodespanning eerst een bedrag AVa groter en daarna eenzelfde be
drag kleiner- te maken. Is het verschil der anodestromen in beide
gevallen AIar dan is de inwendige weerstand
2AVa
AIa *
Men neme AVa niet te groot. Geeft een verkleining van ± ^Va tot
de helft een anodestroomverandering AIa, waarneembaar groter of
kleiner dan de helft van de oorspronkelijke waarde van AIa, dan was .
de oorspronkelijke waarde van AVa te groot.
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Is Ri zeer groot, dan is zl/a zeer klein en moeilijk op deze wijze
voldoende nauwkeurig te meten. Men kan dan
meten volgens een
dynamische methode of met behulp van een compensatieschakeling.
Fig. 4 geeft de schakeling voor het dynamisch meten van de in
wendige weerstand. De weerstand R is klein ten opzichte van de
inwendige weerstand Rj. Een transformator levert een wisselspanning
V\ in de anodeketen, die met de voltmeter Vj wordt gemeten. Men
meet met een gevoelige wisselspanningsvoltmeter (met ingebouwde
versterker) de spanning Vn over de weerstand R. Is de weerstand van
eze voltmeter (d.i. de ingangsweerstand van de versterker voor deze
oltmeter) Rv, dan is de inwendige weerstand van de buis
RRv(Vi-Vu)
(R + Rw) Vu *
Is R zeer klein ten opzichte van Ri en Rv, dan kan men stellen

RÏk

Vu
Men moet er rekening mee houden, dat door R ook de anodegelijkstroom vloeit en C zo groot nemen, dat de impedantie er van klein is
in vergelijking met Rv. Bij inwendige weerstanden groter dan io7 ü
kunnen bovendien, zelfs bij 50 Hz, capacitieve stromen vloeien, die
meetfouten veroorzaken.
Een schema van een compensatie
schakeling voor het meten van in
wendige weerstanden of andere zeer
kleine stroomvariaties geeft fig. 5.
Parallel aan de ,aA-meter, waarmede
men de stroomvariaties meet, staan
een beveiligingsweerstand Rlf die
ongeveer 100 X zo klein is als de
weerstand van de micro-ampèremeter,
en een serieschakeling van een accubatterij, een mA-meter en de weerSchakeling voor het dynamisch standen R„ en i?3, waarvan de een
meten van de inwendige weerstand. voor grofregeling, de andere voor
fijnregeling dient. Terwijl de schake
laar S gesloten is, stelt men deze
weerstanden (die samen groter moeVh
ten zijn dan -=-) zó in, dat de jliA

h

Fig- 5Compensatieschakeling voor het
meten van de inwendige weerstand,

meter een stroom nul aanwijst. Ver
volgens opent men de schakelaar S
en regelt opnieuw de ^A-meter op
stroom nul. De mA-meter wijst nu de
anodestroom 7a aan; kleine variaties
in 7a worden door de /.tA-meter
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aangegeven. Men kan nu de in
wendige weerstand R[ meten op
de boven aangegeven wijze, ook
als daarbij A/a klein is, daar
alleen de stroom Alz door de ge
voelige //A-meter vloeit.
Deze is evenwel geshunt door
o o
de weerstanden van batterij en
^ §o Io
mA-meter plus 'R., + R3. Men
neemt hierom Vb zo hoog, dat
R2 en Ra veel groter worden dan
p.s.a
de inwendige weerstand van de
//A-meter. Bovendien kan men de
verminderde gevoeligheid van de
//A-meter op de volgende wijze Fig. 6. Schakeling voor het op een
oscilloscoop zichtbaar maken van de
in rekening brengen.
Ia-Fa-karakteristiek.
De werkelijke verandering van
de anodestroom AIZ bedraagt
R2 H" ^3 "h Rm + -^b
R
Alza — Al..
//
Ro + R3 + Rm H" -^b
Hierin is AIU de gemeten variatie van de stroom door de //A-meter;
en Ru zijn de weerstanden van resp. de mA-meter, de accuRmt
batterij en de //A-meter.
Voor uiterst gevoelige metingen kan men natuurlijk in plaats van
een //A-meter een gevoelige galvanometer gebruiken. In dit geval moet
men de gloeistroom van de buizen ook zeer goed constant houden.
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Metingen met de oscilloscoop
Men kan de statische karakteristieken ook meten door ze op een
oscilloscoop zichtbaar te maken.
Een vereenvoudigd schema voor het op een oscilloscoop zichtbaar
maken van een 7a-Va-karakteristiek geeft fig. 6. Om de weergave van
capacitieve stromen en faseverschuivingen tot een minimum te be
perken, is de aardkiem van de kathodestraal-oscilloscoop verbonden met
de wisselende anodespanning van de te meten buis. De anodeweerstand
Rz wordt verwaarloosbaar klein genomen in vergelijking met de kleinste
inwendige weerstand van de buis. De schakeling komt overeen met die
van fig. 4. Aan het stel platen voor de horizontale afbuiging wordt de
anodewisselspanning V{, aan het stel platen voor de verticale afbuiging
de spanning Vu over de weerstand R na versterking toegevoerd.
5. Het meten van het contactpotentiaalverschil
Wanneer men twee geleiders van verschillend materiaal in ge
leidende verbinding met elkaar brengt, kan men aannemen, dat ze
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dezelfde potentiaal hebben. Dit betekent niet, dat de electrostatische
veldsterkte tussen het oppervlak van het ene materiaal en dat van het
andere nul zou zijn. Fig. 7 toont twee stukken gebogen metaal, het
ene ijzer, het andere koper, die bij S aan elkaar zijn gelast. Ook wanneer
hun temperatuur overal gelijk is, zal een electron, in de ruimte F
gebracht, een kracht ondervinden. Men meet dan ook tussen een vlak,
iets buiten het oppervlak van het stuk ijzer en een vlak, iets buiten
het oppervlak van het stuk koper, een potentiaalverschil gelijk aan het
verschil van de uittreepotentialen van deze materialen. Men noemt
dit het contactpotentiaalverschil.
Om een electron, dat zich binnen in het metaal bevindt, te ver
plaatsen tot juist buiten het oppervlak, is een zekere arbeid nodig,
die men voorstelt door e cp, waarbij e de lading van het electron is
en cp de zg. uittreepotentiaal. Deze is dus het potentiaalverschil, dat
door een electron moet worden overwonnen om uit het metaal in de
vrije ruimte te treden. Voor verschillende metalen is de waarde van cp
verschillend, en bovendien sterk afhankelijk van de gesteldheid van
het oppervlak. Een zeer zuiver oppervlak heeft een uittreepotentiaal,
die belangrijk hoger is dan die voor een oppervlak, waarop zich bv.
een laagje BaO bevindt ter dikte van een molecuul. Zulk een laagje,
dat door overdampen van BaO van de kathode op het stuurrooster
kan ontstaan, kan het contactpotentiaalverschil tussen kathode en
stuurrooster enige volts wijzigen. In een radiobuis kan hierdoor een
belangrijke wijziging van de karakteristieken ontstaan. Het is alsof in
serie met de toevoerleiding naar het stuurrooster een kleine batterij
is opgenomen, waarvan de e.m.k. wisselt met de wisselende bedekking
van het stuurroosteroppervlak.
Om het contactpotentiaalverschil te meten wordt de kathodetemperatuur van de buis zo laag genomen,
dat de emissie niet meer dan enige //A be
draagt. Men kan aannemen, dat de ruimte lading dan het electrostatische veld tussen
kathode en stuurrooster niet meer merkbaar
beïnvloedt. Bij deze emissie meet men nu de
karakteristiek Ig “ f (Vg) en maakt van deze
afhankelijkheid” een grafische voorstelling.
Hierbij wordt /g op logarithmische schaal en
Vg op lineaire schaal uitgezet. Bij een diode
zou men, wanneer over het gehele oppervlak
van de kathode de uittreepotentiaal gelijk
Fig. 7. Een stuk koper zou zijn en wanneer hetzelfde zou gelden
(Cu) en een stuk ijzer (Fe)
zijn bij S aan elkaar ge voor de anode, terwijl bovendien de anode
last. In de luchtspleet bij geen electronen zou reflecteren en de invloed
F is een electrostatisch van de ruimtelading geheel uitgeschakeld was,
veld aanwezig, veroor een karakteristiek verkrijgen, zoals in fig. 8
zaakt door het contact
potentiaalverschil tussen geschetst. Het contactpotentiaalverschil is in
dit geval 0,15 V; bij een anodespanning
koper en ijzer.

....
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hoger dan 0,15 V gaat
de gehele emissie naar
de anode. Zou er geen
contactpotentiaalverschil zijn tussen ka
thode en anode, dan
zou dit bij o V het
geval zijn. Het opper
vlak van de anode is
dus schijnbaar 0,15 V
negatief t.o.v. dat van
de kathode.
Bij het meten van de
contactpotentiaal van
een stuurrooster ont
staan er afwijkingen van
l«f9
deze ideale karakteris
tiek door ongelijkmatig
heid van het oppervlak,
door de ruimtelading
en doordat een deel van
de electronen terug
t
+0,5
+1
keert naar de kathode
V
na een gebogen baan
8. Bepaling van het contactpotentiaalverschil
om een roosterdraad Fig.
tussen kathode en anode bij een diode (streep-puntte hebben beschreven lijn) en tussen kathode en rooster bij een triode
of tegen zo'n draad ge
(stippellijn).
reflecteerd te zijn.
Hierdoor vindt men karakteristieken, zoals de stippellijn van fig. 8
er een geeft. Om het contactpotentiaalverschil te bepalen extrapoleert
men het logarithmische deel van de karakteristiek en het deel bij ver
zadigde stroom. Het snijpunt geeft dan, althans bij benadering, het
gezochte verschil in potentiaal. De getrokken lijn in fig. 8 geeft een
voorbeeld van de bepaling van het snijpunt, dat in dit geval bij
+0,2 V ligt.
Bij verschillende belasting van een buis verloopt tijdens de levens
duur het contactpotentiaalverschil verschillend. Dit is o.a. een gevolg van
het feit, dat zeer geringe hoeveelheden gas uit de electroden vrijkomen
en aan het oppervlak van het stuurrooster geadsorbeerd worden. Hier
door verschuift de karakteristiek op dezelfde wijze als bij het in
schakelen van een veranderende e.m.k. in de toevoerleiding naar het
stuurrooster. Deze verschuiving kan een verschillende richting hebben
tijdens bedrijfsperioden en rusttijden. Vooral bij gelijkstroom versterkers is het van belang, de versterkbuizen zodanig in te stellen,
dat het contactpotentiaalverschil slechts weinig verloopt.
10-7
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METINGEN BIJ LAGE FREQUENTIES
1. Het meten van de conversiesteilheid van een mengbuis
Zoals in Deel 2, hfdst. IV. I, is uiteengezet, verstaat men onder de
conversiesteilheid Sc van een mengbuis de component van de anodestroom met de middenfrequentie gedeeld door de h.f.-spanning op het
stuurrooster.
Evenals de gewone steilheid is de conversiesteilheid bij kleine h.f.spanning op het stuurrooster (bv. kleiner dan 0,25 Veff) practisch
onafhankelijk van de grootte van deze spanning, doch wel afhankelijk
van de grootte van de oscillatorspanning. Men meet daarom de conversie
steilheid als functie van de oscillatorspanning. Soms stelt men zich
tevreden met het meten bij een bepaalde waarde van de oscillatorspanning, nl. bij die waarde, waarbij Sc ongeveer maximaal is.
Men kan Sc op verschillende manieren bepalen. Enkele methoden
willen we hier aangeven.
a. Bepaling van Sc uit een dynamische meting
Bij deze meetmethode schakelt men de mengbuis op dezelfde wijze
als bij normaal gebruik in een ontvanger, zoals in fig. 9 voor een
triode-heptode. Aan het stuurrooster wordt het h.f.-ingangssignaal V{
toegevoerd, waarvan de spanning met een voltmeter wordt gemeten. Aan
het derde rooster wordt een regelbare spanning Vosc gelegd, die ook
met een voltmeter wordt gemeten. In de anodeketen is een L C-kring
opgenomen, afgestemd op de verschilfrequentie (de middenfrequentie).
De spanning Vm, die over deze kring ontstaat, wordt eveneens met
een voltmeter gemeten. De impedantie Ra van de anodeketen voor de
frequentie, waarop deze keten (met
de buis en de voltmeter parallel)
is afgestemd, wordt bepaald. Men
bepaalt
nu bij een constante, kleine
Zao VmJ
-L_ O
waarde van V\ (bv. 0,2 V) de
O
waarde van Vm voor verschillende
waarden van F0sc- Nu is de con
versiesteilheid

HH
Fig. 9. Schakeling van een mengbuis
voor het meten van de conversiesteil
heid volgens de dynamische methode.

Sc

Vm
ViZi

Men zet Sc uit als functie van
V0SCt zoals fig. 10 aangeeft.
Evenals bij het meten van de
gewone steilheid controleert men,
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<000
of bij verkleining van V\
de gemeten conversiesteilheid
dezelfde
5c
blijft. Zou dit niet het
geval zijn, dan is V\ te
groot genomen.
S ^ /
Bij deze meting is het
nodig, de impedantie Za
600
van de afgestemde anodeketen te bepalen. Dit kan
geschieden op overeen
komstige wijze als in
«OO
hfdst. II I.4 de kwaliteit
van een zelfinductiespoel
is bepaald. Aan het stuurrooster van de buis wordt
300
een spanning toegevoerd
met de gewenste middenfreqientie en de conden
sator van de anodeketen
IO
13
gevarieerd tot de span
ning over deze keten ma
ximaal is. Vervolgens Fig. 10. De conversiesteilheid ,SC als functie
van de oscillatorspanning Vosc♦
wordt de frequentie /0
van het ingangssignaal,
bij gelijkblijvende spanning, zover verhoogd en verlaagd, dat de
spanning over de anodeketen tot op 1IV2 van de maximale waarde
is gedaald. Het verschil van deze verhoogde en deze verlaagde fre
quentie noemen we 2 Af. Dan is voor de anodeketen
r/L = 2 7t Af
[zie hfdst. III, form. (47)]. Men bepaalt nu van de anodeketen de
waarde van L of C (de totale capaciteit, met inbegrip van buis en
voltmeter) en kan dan berekenen
c a v

■

— VOIC

7 ——
4a~Cr#
Om de invloed van het inductie-effect (zie onder 2.) klein te houden,
neemt men de oscillatorfreq lentie niet hoger dan 1 MHz en zorgt er
voor, dat de impedantie van de ingangskring klein is voor de oscillator
freq uentie.
b. Bepaling van Sc met behulp van een l.f.-spanning
De mengbuis wordt geschakeld zoals fig. 11 aangeeft. In de anode
keten is eengelijkstroommeteropgenomen. De ingangsspanningen Kien
Vosc kunnen worden ontleend aan het 50 Hz-net, mits de spanning
vrijwel sinusoïdaal is. Is het eerste rooster met de klem 2 verbonden,

-
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dan vloeit er een anodestroom,
waarvan de gelijkstroomcomponent 7ao is. Wordt dit rooster
verbonden met de klem 1, dan
O
O ^
Q to
verandert de gelijkstroomcom.
0 O
o o
2° °
ponent van de anodestroom.
Stel Kosc = V1 sin co t en V\ =
Vi,
= V2 sin co t. De anodestroom
bevat een component, even
'K
redig met het product van
Fig. 11. Schakeling van een mengbuis Vosc en V\, dus evenredig met
voor het meten van de conversiesteilheid V1 V2 sin2 co t [vergelijk Deel 2,
met behulp van een laagfrequente span hfdst. IV. I.2; door aldaar in
ning.
form. (56) oj1 en co3 gelijk te
stellen, wordt het hier be
schouwde geval verkregen]. De gelijkstroomcomponent hiervan, d.i.
de gemiddelde waarde, is 1/2 V1 V2. Wordt nu het eerste rooster van
de buis verbonden met de klem 3, dan wordt V\ — —V2 sin co t en de
1
gelijkstroomcomponent van de anodestroomverandering
U Vx V
Het verschil in anodegelijkstroom in het geval, dat het eerste rooster
met 3 en in het geval, dat dit rooster met 1 is verbonden, stellen we
Zl7a. Uit hetgeen in Deel 2, hfdst. IV.1.2 is besproken, volgt, dat de
conversiesteilheid bedraagt
AIa
2V{V 2
(Met V\ is hier de effectieve waarde bedoeld.) Vindt men dus bv. bij
Vi = 0,25 Veff een verschil zl/a = 0,5 mA, dan is Sc = 0,7 mA/V.
Ter voorkoming van fouten door faseverschuiving tussen V0Sc en
V{, moet men het product R C groter nemen dan 2/ƒ (R in ohm,
C in farad, ƒ, de frequentie van het ingangssignaal, in Hz).
Men kan ook volstaan met het verschil te meten tussen de waarden
van 7a bij de standen 2 en 3 van de schakelaar. Dan is
la

11

1

Ah
ViV 2
Deze methode is echter minder nauwkeurig.
2. Het inductieseffeet bij een mengbuis
Indien een negatief geladen geleider A in de nabijheid van een
ongeladen geleider B wordt gebracht, zal op het naar A toegekeerde
gedeelte van B een positieve lading worden geïnduceerd en in het
van A afgekeerde gedeelte van B een negatieve lading. Wordt A daarna
van B verwijderd, dan verdwijnen deze ladingen weer (zie Deel 1).
Wanneer een electronenstroom van wisselende sterkte in een buis van
de kathode naar de anode vloeit en daarbij een rooster passeert, zal

i

V
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dit rooster, op overeenkomstige wijze als het naar A toegekeerde ge
deelte van de bovengenoemde geleider B, een wisselende lading ver
krijgen. Bevindt zich tussen dit rooster en de kathode een grote
impedantie, bv. een L C-kring, afgestemd op een frequentie, gelijk
aan of weinig verschillend van de frequentie van de wisselingen van de
sterkte van de anodestroom, dan zal tussen dit rooster en de kathode
een wisselspanning ontstaan.
Dit verschijnsel treedt op in een octode, die als mengbuis wordt
gebruikt. De sterkte van de electronenstroom, die van de kathode naar
de anode vloeit, wordt in grote mate beïnvloed door de spanning van
het eerste rooster (de oscillatorspanning). Deze electronenstroom
passeert het vierde rooster, waaraan het ingangssignaal wordt toe
gevoerd. Dit vierde rooster verkrijgt dus een wisselende lading, met de
frequentie van de oscillatorspanning. Tussen dit vierde rooster en de
kathode is een kring aanwezig, afgestemd op de frequentie van het
ingangssignaal. Daar de frequentie van het ingangssignaal vooral bij
kortegolfontvangst relatief weinig verschilt van de frequentie van de
oscillatorspanning, is de impedantie tussen het vierde rooster en de
kathode vrij groot voor de oscillatorfrequentie. Hierdoor treedt er
tussen dit rooster en de kathode ook een spanning op met de frequentie
van de oscillator. Dit noemt men het inductie-effect.
Is de frequentie van de oscillator hoger dan die van het ingangs
signaal, dan werkt dit inductie-effect de invloed van de spanning op
het eerste rooster tegen (de L C-kring tussen het vierde rooster en de
kathode is dan capacitief voor de oscillatorfrequentie); is de frequentie
van de oscillator lager dan die van het ingangssignaal, dan versterkt
het inductie-effect de invloed van de spanning op het eerste rooster
(de L C-kring tussen het vierde rooster en de kathode is dan inductief
voor de oscillatorfrequentie). Daarom neemt men soms bij de korte golfgebieden van een ontvanger de oscillatorfrequentie lager dan de
frequentie van het ingangssignaal (zie Deel 3, hfdst. IV.Di).
Uit een meer gedetailleerde beschouwing van het inductie-effect
volgt, dat men de invloed hiervan kan verminderen door een kleine
condensator (ongeveer 2 pF) tus
sen het eerste en het vierde
rooster aan te brengen (fig. 12);
dan wordt door deze condensator
een spanning met de oscillator
o
o
frequentie aan het vierde rooster
TZZ
o
o
toegevoerd met een fase, tegen
g
o o
gesteld aan die van de spanning,
/o o
o 7"
:: o o
welke door het inductie-effect
“ o o
wordt veroorzaakt. In de octode
EK3 is een dergelijke compen
satie condensator aangebracht.
Fig. 12. Schakeling van een octode.
Bij hexoden en heptoden, waar De condensator C vermindert het
het ingangssignaal aan het eerste
inductie-effect.
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rooster wordt aangesloten en het oscillatorsignaal aan het derde, is het
inductie-effect veel geringer dan bij octoden. Het zal de lezer na de
voorgaande beschouwingen niet moeilijk vallen, dit te verklaren.
Men kan het inductie-effect meten door een gevoelige buisvoltmeter
tussen het desbetreffende rooster en de kathode aan te brengen; bij
een octode tussen het vierde rooster en de kathode, bij een hexode of
heptode tussen het eerste rooster en de kathode. Men laat de oscillator
normaal werken en voert geen ingangssignaal toe. De voltmeter wijst
dan de door het inductie-effect veroorzaakte spanning aan.
3. Bepaling van de vervorming, de kruismodulatie
en de modulatievervorming
Een zeer nauwkeurige bepaling van deze grootheden (zie Deel 2,
hfdst. IV.G) vraagt een vrij ingewikkelde apparatuur. Men kan echter
in veel gevallen volstaan met een eenvoudiger meting, die weliswaar
niet zo nauwkeurig is, maar met geringe hulpmiddelen kan geschieden.
De hier beschreven methode geeft, wat de vervorming betreft, alleen
de 2de en 3de harmonische en bij de modulatievervorming alleen de
tweede. Men mag echter wel aannemen, dat dit in veel gevallen vol
doende is; de hogere harmonischen dan de derde vormen bij ver
vormingen kleiner dan 5 % meestal slechts een zeer gering percentage
en bij de modulatievervorming, die in ontvangbuizen optreedt, komt
ook de derde harmonische betrekkelijk weinig voor.
Om deze stooreffecten te bepalen meet men met een kleine wissel
spanning de steilheid als functie van de negatieve roostergelijkspanning
en maakt een grafiek S = / (Vg), zoals in fig. 13 is getekend. In som
mige gevallen zal dit ongeveer een rechte lijn zijn. Wanneer deze
horizontaal zou lopen, zou er geen vervorming optreden. Een schuine
stand wijst op vervorming met tweede harmonische; de kromming van
de lijn is een maat voor de ver
vorming met derde harmonische,
voor de kruismodulatie en voor de
modulatievervorming. Wijkt de
s
vorm van de kromme aanmerkelijk
af van een parabool, vindt men er
bv. een buigpunt in, dan heeft
$3
men hogere harmonischen dan de
S2
derde in de anodestroom en mag
Si
men de onderstaande regels niet
toepassen. Men vindt bij de buigV2
V31 --------Vg
V1
punten wel minima in de modu
latievervorming en in de kruismodulatie; deze stooreffecten zijn
echter daar niet geheel verdwenen,
Fig. 13. De steilheid als functie van zoals men zou verwachten wan
neer men de volgende regels
de roosterspanning.

I
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zonder meer toepaste. Deze regels
volgen uit hetgeen in Deel 2,
hfdst. IV.G.8 is behandeld. Het af
leiden van deze regels willen we aan
de lezer overlaten.
a. Het bepalen van de vervorming
+Vb
In fig. 13 is een wisselspanning
aangegeven, waarvan de toppen rei
ken tot Vx en V?>. Wanneer men zulk Fig. 14. a. Een transformator op
een wisselspanning tussen het stuur - genomen in de anodeketen van een
eind buis; b. deze transformator ver
rooster en de kathode van de buis vangen door een weerstand, gelijk
aanlegt, wordt de vervorming door aan de weerstand van de primaire
wikkeling van de transformator.
2de en 3de harmonischen in de uitgangsstroom gegeven door
3(S3-S 1)
.
d2 =
8 (Si + S2 4- £3)'
S3 + Si — 2 S2
d3 =

8(Si + S2 + S3r

Bij de meting van een eindbuis zijn enige voorzorgen nodig. Normaal
is hier een transformator in de anodeleiding opgenomen. Wanneer men
een niet zeer kleine wisselspanning op het stuurrooster aansluit, is de
anodewisselspanning zo groot, dat deze transformator een aanmerkelijke
invloed heeft op de vervorming. Zoals fig. 14 aangeeft, vervangt men
hierom bij onze meting de transformator door een weerstand i?a,
waarvan de grootte gelijk is aan de weerstand van de primaire wikkeling
van de transformator. Tegelijk wordt de aangelegde anodespanning
verhoogd tot
= Va -f- i?a -^a*
is hierin de anodestroom, die
vloeit, wanneer het stuurrooster geen wisselspanning voert.
b. Het bepalen van de kruismodulatie
De kruismodulatiefactor K wordt als volgt gedefinieerd. Heeft het
storende signaal een modulatiediepte m, dan wordt de modulatiediepte
van het stoorgeluid in het gestoorde signaal K m. Heeft het storende
V3 — Vi
signaal gemiddeld een topspanning
, dan is
2

K=

3 (S3 -f- S1 — 2S2)
2{S l + S2 + S3)

Men kan deze regel niet toepassen bij de minima in de kruis
modulatie, waar, bij verandering van de voorspanning van het stuur
rooster, het teken van de kruismodulatie omdraait. In deze punten is
de grootte van K ook niet evenredig met het kwadraat van de grootte
van het storende signaal en wordt de modulatie van het storende
signaal sterk vervormd in het gestoorde signaal gemoduleerd.

__
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c. Het bepalen van de modulatievervorming

I

De vervorming dm2 van een signaal door de tweede harmonische
van de modulatie is evenredig met de modulatiediepte en bedraagt
►S*3 -f- 1 — 2 Sz
^m2 —
m
Si + S2 + S3
Evenals bij kruismodulatie geldt ook hier, dat men deze regel nie
mag toepassen in de buurt van de minima in de vervorming, waar he .
teken van de tweede harmonische omkeert, wanneer men de stuuiroostergelijkspanning verandert.

C
METINGEN BIJ HOGE FREQUENTIES
Bij hoge frequenties hebben de zelfinducties van de toevoerleidingen
en de looptijden van de electronen invloed op de eigenschappen van
versterkbuizen (zie Deel 2, hfdst. IV.K). Wil men een goed over
zicht hebben over deze eigenschappen, dan is het hierom nodig, de
buizen bij verschillende frequenties te meten. Nemen we aan, dat de
signalen zo klein zijn, dat de karakteristieken nog als lineair kunnen
worden beschouwd, dan kan men voor iedere frequentie van het
ingangssignaal de eigenschappen in het werkpunt beschrijven met be
hulp van 4 complexe grootheden:
de ingangsadmittantie
(tussen stuurrooster en kathode);
de uitgangsadmittantie
Ya (tussen anode en kathode);
de terugwerkingsadmittantie Yag (tussen anode en stuurrooster);
de steilheid
5.
In fig. 15 zijn deze 4 grootheden getekend (de gelijkspanningsbronnen zijn weggelaten). Men kan ze ook karakteriseren door het
volgende verband tussen de wisselstromen naar stuurrooster en anode
en de wisselspanningen Vz en Vg van anode en stuurrooster ten
opzichte van de kathode.
Ig=Y%Vg+Yzg(Vz-V*V,
o Va
/a
= SFg+yag(^-Kg) +
yag
Vgo-

+

*9

y*
yg

Vko-

«Vk

Fig. 15. De admittanties tussen de
electroden van een buis.

Fa.

Bij de meting van deze groot
heden moet men erop bedacht zijn,
dat de wijze, waarop de buis ver
bonden is met de meetschakeling,
grote invloed heeft op de ver
kregen resultaten. Dit geldt in het
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bijzonder voor de demping (het reële deel) van de admittanties Ya
en Yg en voor de terugwerking. Men moet er op bedacht zijn, bij de
meting van deze grootheden de verbindingen zo kort mogelijk te maken
of in overeenstemming te brengen met de werkelijke gebruiksomstandigheden.
De hieronder beschreven metingen kunnen vanzelfsprekend ook
worden uitgevoerd bij lagere frequenties. Het heeft dan echter bv.
geen zin, het imaginaire deel van de steilheid te bepalen, daar dit deel
dan zeer klein is, en men kan voor de meting van S daarom beter een
der boven aangegeven methoden benutten. De hier gegeven methoden
om dempingen en capaciteiten te meten zijn echter ook zeer bruik
baar bij lage frequenties.
1. Meting van de ingangsadmittantie
Deze admittantie bevat een imaginair deel, de ingangscapaciteit,
en een reëel deel, de ingangsweerstand. De capaciteit is bij een wer
kende buis belangrijk groter dan bij afgeknepen stroom of in koude
toestand (met koude kathode). De ingangsweerstand van ontvangbuizen
is bij metergolven ongeveer omgekeerd evenredig met het kwadraat
van de frequentie. Dit is voor een deel te wijten aan de traagheid van
de electronen in de ruimte tussen kathode en stuurrooster, voor een
ander deel aan de spanningen, geïnduceerd door de stromen in de
toevoerleidingen; vooral de zelfinductie van de kathodeleiding is voor
dit laatste deel verantwoordelijk.
Men kan de demping, die door deze oorzaak ontstaat, binnen een
beperkt frequentiegebied opheffen door een kleine condensator parallel
te zetten aan de kathodeweerstand. Deze geeft een ontdemping, die
zelfs kan leiden tot spontane oscillaties.
Fig. 16 geeft een schakeling voor het meten van Yg. De anode wordt
voor wisselstroom geaard met een grote capaciteit met geringe zelf
inductie. De kring L C wordt via een grote impedantie verbonden met
een generator. De condensator C is geijkt. Eerst wordt van de kring de
impedantie R1 in afstemming bepaald, terwijl de buis is verwijderd. Dit
geschiedt door de grootte van C te variëren en het verschil in capaciteit
te bepalen, dat nodig is om de aanwijzing van de diodevoltmeter V
tot 1/V2 van die in het maximum te doen dalen, op overeenkomstige
wijze als onder B.i.a aangegeven. Ver
volgens wordt de buis in de meet
opstelling geplaatst. De kringweerstand
R2 wordt opnieuw gemeten en boven HK-r
dien de verstemming.
'0§L
Deze laatste geeft het imaginaire deel
O
van Yg + Yag‘, het verschil van de ge
X
meten reële delen van de kringadmitFig. 16.
tantie geeft het reële deel ervan. Yag Schakeling voor het meten van
wordt afzonderlijk bepaald (zie onder 3).
de ingangsadmittantie Yg.
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2. Meting van de uitgangsadmittantie
Deze meting komt overeen met die voor de ingangsadmittantie, maar
de kring wordt, volgens fig. 17, tussen anode en kathode geplaatst.
Het stuurrooster moet zeer rigoureus door een condensator worden
geaard, omdat kleine stuurroosterspanningen betrekkelijk belangrijke
anodestromen veroorzaken. De meting geeft de som van Ya en Yag.
De uitgangsweerstand van een buis is meestal veel groter dan de
ingangsweerstand. Een electrodenopstelling, die zodanig is, dat een
anodewisselspanning de electronen tijdens hun vlucht extra energie
kan mededelen, kan echter de uitgangsweerstand aanzienlijk verkleinen.
Dit is bv. het geval bij een gaasanode. Ook kunnen isolatoren, die door
de electronen worden getroffen, bv. de glaswand en steunisolatoren,
het reële deel van de anode-admittantie vergroten. Of deze isolatoren
al of niet door electronen worden getroffen, hangt in sommige gevallen
af van de wijze, waarop de buis werd ingeschakeld. Het kan zijn, dat
men een kleine anodeweerstand meet, wanneer eerst de anodespanning
is aangelegd en vervolgens de kathode warm wordt, terwijl een grote
anodeweerstand wordt gemeten, wanneer de anodespanning bij warme
kathode wordt verlaagd tot o volt en vervolgens geleidelijk weer tot
de normale waarde wordt teruggebracht (schakeleffect).

ih
Vl

I
Fig. 17. Schakeling voor het meten
van de uitgangsadmittantie Ya.

v2
O

Fig. 18. Schakeling voor het meten
van de terugwerkingsadmittantie YAK.

3. Meting van de terugwerkingsadmittantie
Bij lage frequenties is Yag = j o> Cag. Bij hogere frequenties wordt
bij meerroosterbuizen de grootte van Yag beïnvloed door het feit, dat
de tussen stuurrooster en anode gelegen electroden niet meer vol
komen geaard zijn, maar een wisselspanning voeren, waarvan de
grootte in het begin evenredig is met het kwadraat van de frequentie
en waarvan de fase 180° is gedraaid ten opzichte van die van de anode
spanning. De genoemde wisselspanning ontstaat, doordat de capacitieve
stroom tussen de anode en de desbetreffende electrode in de toevoerleiding hiervan een spanning induceert, waarvan de grootte evenredig
1S met..de zelfinductie van de toevoerleiding.
Schijnbaar wordt hierdoor de Cag bij hogere frequenties kleiner,
om bij een bepaalde frequentie negatief te worden en vervolgens snel
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aan te groeien tot een grotere absolute waarde dan de oorspronkelijke.
Men neemt gewoonlijk aan, dat de terugwerkingsadmittantie zuiver
imaginair is en niet noemenswaard verandert door het inschakelen van
de kathode-emissie. De terugwerking kan dan worden gemeten in
koude toestand ofwel bij afgeknepen kathodestroom. Fig. 18 geeft een
meetschema. Tussen rooster en kathode wordt een spanning V1 aan
gelegd. Men meet de spanningen V1 en V2♦ De resonantieweerstand R van de kring L C meet men door verstemmen, zoals onder
B.i.a is aangegeven. De terugwerkingsadmittantie is dan
jV2
^ag
RVi
4. Meting van de complexe steilheid
Ten gevolge van de looptijd van de electronen tussen kathode en
anode is de anodestroom bij hoge frequenties niet in fase met de
stuurroosterspanning. Men kan dit in rekening brengen door de steil
heid van de buis niet als een reëel, maar als een complex getal te be
schouwen. De faseverschuiving is ongeveer evenredig met de frequentie.
De absolute grootte van de steilheid wordt bij hoge frequenties ook
steeds kleiner, maar pas bij fasehoeken van meer dan een radiaal
wordt de absolute grootte belangrijk kleiner.
Men meet absolute grootte en fasehoek van de steilheid met een op
stelling, zoals schematisch is weergegeven in fig. 19. Het stuurrooster
is over een zeer kleine weerstand Rg met de kathode verbonden. Ook
de anode is via een kleine weerstand Rz aan de kathode gelegd. Tussen
anode en rooster is, behalve de terugwerkingsadmittantie Yag> een
kring Ys aangebracht, waarvan de capaciteit en de parallelweerstand
kunnen worden gevarieerd. In werkende toestand worden deze zodanig
ingesteld, dat Vu = o wanneer men een kleine spanning
toevoert.
Vervolgens wordt de glceidraad uitgeschakeld en de parallelweerstand
R van de kring ys bepaald. Bovendien wordt bepaald de verstemming
zlC, die nodig is om de spanning Vu minimaal te maken.
De complexe steilheid volgt nu uit
5 = 1 IR—jc» zlC.

’-i)"(] 0
Vi

TL
X__ o
Fig. 19. Schakeling voor het meten van de complexe steilheid.
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D
KWALITEITSCONTROLE
Bij de beoordeling van een groot aantal buizen op hun kwaliteit
onderscheidt men een controle op de volgende punten:
a. de hoofdeigenschappen, zoals de karakteristieken en de capaci
teiten;
b. de stooreffecten;
c. de levensduur.
1. De spreiding
Bij ieder van deze controles moet men rekening houden met een
vrij grote spreiding in de resultaten van de metingen. De gepubliceerde
gegevens van een buis zijn de gemiddelden van een zeer groot aantal
buizen en zelfs bij een partij van 100 buizen kan het gemiddelde
afwijken van de publicatiegegevens ten gevolge van het feit, dat door
oncontroleerbare oorzaken de eigenschappen van de ene partij buizen
enigszins anders zijn dan die van een andere partij. Fig. 20 laat zien,
hoe de dynamische steilheid van 100 buizen EF 80, genomen uit de
productie van een dag, kan spreiden. Verticaal is uitgezet het aantal
buizen, waarvan de steilheid ligt tussen grenzen, die 0,2 mA/V ver
schillen. Fig. 21 geeft de spreiding in de dynamische steilheid van
10 partijen van 100 buizen, genomen uit de productie van 10 achtereen
volgende dagen. Het kan voorkomen, dat de afwijkingen nog groter
zijn dan de hier als voor
beeld gegevene. Zo is
het mogelijk, dat van
bijna alle buizen van een
partij de anodestroom
bij een bepaalde stuurroosterspanning boven of
beneden de door de
fabrikant gepubliceerde
waarde ligt. Wel worden
in het algemeen door
de fabrikanten bepaalde
toleranties aangehouden
voor de karakteristieken
en mag dus worden aan
genomen, dat de eigen
schappen van bijna alle
buizen slechts betrekkeFig. 20. Voorbeeld van de spreiding van de lijk weinig afwijken van
dynamische steilheid van 100 buizen EF 80 bij
normale instelling der buizen, genomen uit de de gepubliceerde waar
den.
productie van één dag.
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2. Steekproeven
Voor de controle van de kwaliteit van een grote partij buizen is het
niet noodzakelijk, alle buizen te meten: men kan volstaan met een
steekproef. Deze geeft geen volkomen zekerheid, maar men stelt voor
de steekproef hogere eisen dan voor de gehele partij. De kans, dat bij
goedkeuren van de steekproef de gehele partij niet zou voldoen aan
de daaraan gestelde eisen is dan slechts gering. Geeft de steekproef
een twijfelachtige uitkomst, dan kan men nog een tweede, eventueel
grotere steekproef laten volgen.1
1 H. C. HAMAKER, Philips Technisch Tijdschrift 11 (1949) blz. 187—194,
264—274/ 369—378.
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j. Meting- der karakteristieken
Men kan volstaan met een controle van één of meer punten van de
karakteristiek, waarvan de ligging zo wordt gekozen, dat belangrijke
afwijkingen, indien aanwezig, worden gevonden. Bij een regelpenthode
kan men bijvoorbeeld 3 punten meten, een bij de maximale anodestroom, een bij zeer kleine anodestroom en een punt ergens halver
wege daartussen. In plaats van de steilheid te meten, kan men een
versterkbuis ook schakelen als gelijkrichter en de gelijkgerichte stroom
meten. Hiertoe verbindt men alle electroden, behalve de kathode, met elkaar
(zie fig. 22), sluit een wisselspanning
1;
o o
van
10—50 V aan tussen de kathode
o vo
o )o
en
de
overige electroden en meet de
o o
verkregen gelijkstroom. Op deze wijze
komen echter alleen zeer ernstige fouten
Fig. 22. Schakeling voor het op
van
de buis aan het licht. Een soort
eenvoudige wijze controleren
van een penthode door deze als gelijke meting, waarbij de kathode min
gelijkrichter te schakelen.
der zwaar wordt belast, is de volgende.
Het stuurrooster wordt met de kathode
verbonden en de overige electroden worden via een stroommeter ver
bonden met een kant van een wikkeling van een transformator, waar
van de andere kant met de kathode is verbonden.
Daar sommige buizen zeer gevoelig zijn voor een verminderde gloeispanning, is het aan te bevelen de metingen ook te verrichten bij een
gloeispanning, die ca 10 % lager is dan de normale, daar dit ook in
de practijk kan voorkomen.
Tot de metingen der karakteristieken kan men ook rekenen de dyna
mische meting van vervorming, kruismodulatie, modulatievervorming,
uitgangsenergie bij zendbuizen, enz. (zie hiervoor hfdst. VII).

0

r 1

I

4. Capaciteiten en dempingen
Het kan voorkomen, dat in een partij buizen bij een belangrijk deel
de demping van stuurrooster of anode ofwel de capaciteit tussen deze
electroden een ontoelaatbaar hoge waarde heeft. Hierdoor wordt de
h.f.-versterking nadelig beïnvloed en het is hierom gewenst, door
steekproeven na te gaan, of deze.fout voorkomt.
5. Roostcrcmissie
Bij verhoging van de gloeispanning kan het stuurrooster van een buis
zo warm worden, dat het electronen gaat emitteren. Als eis kan worden
gesteld, dat bij een verhoging van de gloeispanning met 20 % dit stooreffect nog niet in zodanige mate mag optreden, dat er kans bestaat,
dat er een lawine-achtig aanzwellen van deze stroom zal optreden.
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Door deze emissie wordt nl. het stuurrooster bij aanwezigheid van een
roosterlekweerstand meer positief. Hierdoor neemt de anodestroom
toe, de anode en het schermrooster worden warmer en dit verhoogt
weer de temperatuur van het stuurrooster door geleiding en straling.
De roosteremissie wordt gemeten terwijl de buis zich in gebruikstoestand bevindt in een omgeving, die overeenkomt met de in de
practijk voorkomende omgeving. De belasting van de buis wordt
enigszins hoger genomen dan de normale.
6. Mechanische trillingen
Een buis moet om verschillende redenen bestand zijn tegen mecha
nische trillingen. Deze kunnen de buis vernielen en ze kunnen onge
wenste bijgeluiden veroorzaken in de buis zelf of in de luidspreker,
die er op wordt aangesloten.
Een schok- of trilproef kan een aanduiding geven, tegen welke ver
snelling een buis bestand is. Men meet tijdens het schokken of trillen
de versnelling en de anodestroom en geeft aan, bij welke versnelling
de buis ophoudt naar behoren te werken.
Meetrillende onderdelen in de buis kunnen ongewenste hoorbare
trillingen veroorzaken, zoals lósstaande voorwerpen op een radioontvanger of piano dit kunnen doen. Ook kunnen de onderdelen zich,
wanneer men licht tegen de buis tikt, schoksgewijs verplaatsen en daarbij
krakende of krassende geluiden in de luidspreker veroorzaken, doordat
deze verplaatsing de anodestroom beïnvloedt. Tenslotte kunnen onder
delen harmonische trillingen uitvoeren, veroorzaakt door de trilling
van de luidspreker. De harmonische trilling kan de anodestroom beinvloeden en deze weer de luidspreker, zodat oscilleren ontstaat.
Dit microfonisch effect wordt op twee verschillende wijzen gemeten:
volgens de subjectieve en volgens de objectieve methode. Bij de sub
jectieve methode wordt de buis in een versterker geplaatst, terwijl de
luidspreker zich op korte afstand bevindt. De versterking is geijkt en
van iedere buis wordt bepaald, bij welke versterking na zachtjes tegen
de buis te kloppen, oscilleren ontstaat. Het is mogelijk, op deze wijze
verschillende typen buizen te vergelijken. De verkregen resultaten
zijn echter sterk afhankelijk van de keuze van de luidspreker en het
chassis. Wanneer toevallig een resonantiepiek van de luidspreker en
een van het stuurrooster van de buis samenvallen, meet men een zeer
geringe toelaatbare versterking. Bij een andere buis of een andere
luidspreker, waarbij deze pieken niet samenvallen, meet men een veel
grotere toelaatbare versterking.
Bij de objectieve methode wordt de buis star ingeklemd in een
beweegbaar chassis, dat een sinusvormige trilling uitvoert, waarvan de
uitwijking of de maximale versnelling wordt gemeten.
Men kan hiervoor bijvoorbeeld twee tegenover elkaar geplaatste
luidsprekermagneten nemen, waarvan de spoeltjes star zijn bevestigd
aan een klein chassis, waarin de buis is geplaatst. Het ene spoeltje
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dient als aandrijfspoeltje, het andere als meetspoeltje. Door het eerst
genoemde spoeltje wordt met behulp van een toongenerator en een
versterker een stroom gestuurd, waarvan de frequentie langzaam wordt
gevarieerd* De stroomsterkte wordt zodanig geregeld, dat in het meet
spoeltje een voor alle frequenties gelijkblijvende e.m.k. wordt op
gewekt. De versnelling van het chassis is dan bij alle frequenties
even groot.
Van de buis wordt nu in werkende toestand de anodewisselstroom
gemeten. Men kan op deze wijze op de eerste plaats bepalen, waar de
resonantiefrequenties liggen van die onderdelen, die bij trilling de
anodestroom besturen. Bovendien kan men nu objectief de gevoelig
heid van de buis bij deze frequenties bepalen. Om te weten of een
buis in een bepaalde ontvanger of versterker geplaatst kan worden,
bepaalt men met een trillingopnemer op verschillende plaatsen van het
chassis de gevoeligheid voor trillingen, veroorzaakt door de luidspreker
bij frequenties, die overeenkomen met de resonantiefrequenties van de
buizen. Men kan de buizen dan op de gunstigste plaats zetten, en de
toelaatbare versterking berekenen. •
7. De levensduur
De meest voorkomende oorzaak voor beëindiging van de levensduur
van een radiobuis is een vermindering van de electronenemissie door
de kathode, waardoor de karakteristieken gaan afwijken van de oor
spronkelijke. Men meet hierom tijdens de levensduur de steilheid en
de gevoeligheid bij verminderde gloeispanning. Een aanzienlijke
afwijking kan ook ontstaan door een verschuiving van het werkpunt
ten gevolge van veranderingen van de contactpotentiaal. In dit geval
kan de emissie behouden blijven, maar de anodestroom bij gegeven
stuurroosterspanning aanzienlijk veranderd zijn. Dit geschiedt niet
plotseling, maar geleidelijk. Andere oorzaken zijn: mechanische
defecten, vrijgekomen gas in de buis en gloeidraadbreuk.
Het is gebleken, dat mechanische defecten, zoals sluitingen en los
latende lassen, nog kunnen optreden, wanneer de buizen reeds lang,
bv. honderden uren, hebben gewerkt.
Een stroom van positieve ionen naar het stuurrooster is een gevolg
van de aanwezigheid van gas in de buis. Ten gevolge van de aan
wezigheid van een roosterlekweerstand wordt het stuurrooster door
deze stroom meer positief, zodat de anodestroom groter wordt en de
temperatuur van de anode stijgt. Hierdoor wordt de hoeveelheid gas
nog groter, zodat een lawinewerking ontstaat, die voor de emissie
ruïneus is.
Gloeidraadbreuk komt bij indirect verhitte buizen slechts weinig
voor. Men kan de kans er op verminderen door de gloeidraad geleidelijk
in en uit te schakelen.
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8. Een apparaat voor contrólemetingen aan buizen
Fig. 23 geeft een foto van een contróle-apparaat, de Philips-Cartomatic, dat speciaal is ontworpen voor het verrichten van eenvoudige
contrólemetingen aan radiobuizen. Van het apparaat bestaan ver
schillende uitvoeringsvormen. Met één er van, het type GM 7630, dat
in deze figuur wordt getoond, kunnen bovendien capaciteiten, weer
standen, spanningen en stromen worden gemeten.
Het meten van de karakteristieken van buizen geschiedt met behulp
van wisselspanning op het schermrooster en de anode. Het stuurrooster wordt aan de kathode gelegd en van de op deze wijze verkregen
gelijkrichter wordt de gelijkgerichte anodestroom gemeten. Om zeer
verschillende buizen met bovendien verschillende soorten buisvoeten
en verschillende volgorde van de aansluiting der contacten te kunnen
meten heeft men voor ieder buistype een schakelkaart, die in een gleuf
van het apparaat wordt gestoken. Deze kaart heeft een aantal gaten,
die corresponderen met kleine schakelaars in het meetapparaat. Met
behulp van deze schakelaars worden de contacten aan de voet door
verbonden met de spanningen, die er aan moeten worden aangelegd,
en met de stroommeter.
Fig. 24 geeft een voorbeeld van een meting van het triodegedeelte

Fig. 23. Apparaat voor het controleren van buizen (Philips-Cartomatic).
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Fig. 24. Schakeling van de buis ECH 21
in het meetapparaat van fig. 23 voor
het controleren van het triodegedeelte.

Fig. 25. Schakeling van de buis ECH 21
in het meetapparaat van fig. 23 voor
het controleren van het heptodegedeelte.

van de ECH 21; fig. 25 toont de meting van het heptodedeel van deze
buis. Wanneer in een van deze gevallen de gemeten anodestroom
beneden een op de meter aangegeven waarde komt, mag men aannemen, dat de emissie van de buis onvoldoende is.
Met het apparaat is het bovendien mogelijk te meten, of er tussen
de electroden sluitingen optreden, of isolatiefouten aanwezig zijn.
Teneinde het mogelijk te maken huistypen met verschillende voeten
te meten, worden verschillende verloopvoeten bij het apparaat gebruikt.

1
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VIL METINGEN
AAN OMROEPONTVANGERS VOOR
AMPLITU DEMODULATIE

A
INLEIDING
De eisen, die men aan een moderne omroepontvanger stelt, zijn
hoog en talrijk. De ontvanger moet het grote aantal verschillende
zenders voldoende kunnen scheiden en moet dus selectief zijn. Zwakke
en verafgelegen zenders, die slechts een geringe spanning in de ontvangantenne veroorzaken, wenst men nog te kunnen ontvangen; de
ontvanger moet dus gevoelig zijn. Tevens wenst men, dat sterke zenders
geen overbelasting der buizen veroorzaken, waardoor niet-lineaire ver
vorming van het signaal zou optreden. Verder verlangt men, dat het
geluid, door de luidspreker voortgebracht, niet te veel afwijkt van het
origineel; m.a.w. de getrouwheid moet voldoende zijn. Men wil niet
te veel last ondervinden van fading, zodat een goed werkende auto
matische sterkteregeling nodig is. De gemakkelijke bedienbaarheid
vereist éénknopsafstemming, waarvoor het nodig is, dat de hoogfrequentkringen en de oscillatorkring op een bepaalde wijze gelijk
lopen. Het voedingsapparaat mag geen hinderlijke brom veroorzaken.
Er mag geen microfonie optreden. De temperatuur der verschillende
onderdelen mag niet te hoog worden.
Met al deze en nog andere eisen moet de ontwerper van een ont
vanger rekening houden, zoals in Deel 3 is uiteengezet. Is het apparaat
gereed, dan moet men nagaan, of inderdaad aan al de gestelde eisen
wordt voldaan. Hiervoor zijn vele metingen nodig, die in dit hoofd
stuk worden besproken.
Deze metingen behoort men systematisch, in een logische volgorde
uit te voeren. Men verricht dan geen overbodige metingen en is er
tevens zeker van, dat alle metingen, die noodzakelijk zijn om een
volledig beeld van de kwaliteiten van het apparaat te verkrijgen, ook
inderdaad worden uitgevoerd. Men doet goed, de metingen te ver
richten in de volgorde, waarin deze hier worden besproken.
Indien een ontvanger gebreken vertoont, moet men metingen ver
richten om de fout op te sporen. Het opsporen en verhelpen van
fouten en gebreken wordt besproken in hfdst. X.
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B
HET METEN VAN DE VOED INGSSTROME N
EN -SPANNINGEN
Bijzonderheden over de voeding van ontvangers zijn vermeld in
Deel 3, hfdst. IV.M.
1. Ontvangers voor aansluiting aan het wisselstroomnet
Bij het onderzoek van een ontvanger onderzoekt men eerst of het
voedingsapparaat de juiste spanningen levert en of de spanningen,
. die aan de verschillende electroden der buizen worden toegevoerd en
de stromen der buizen de vereiste waarde hebben.
Eerst meten we de gelijkspanning tussen de positieve pool van het
voedingsapparaat en het chassis en de gelijkspanningen op de eerste
en op de volgende afvlakcondensatoren. De spanning tegen het chassis
is niet altijd dezelfde als die op de afvlakcondensator, want soms is
er een spanning tussen het chassis en de negatieve pool van het
voedingsapparaat (zie bv. Deel 3, hfdst. VILA, fig. 1).
De rimpelspanning op de afvlakcondensatoren meet men met een
gevoelige wisselspanningsvoltmeter, bv. een buisvoltmeter, in serie
met een scheidingscondensator met grote capaciteit.
Vervolgens meten we de totale gelijkstroom van het apparaat, als
mede de eventuele bekrachtigingsstroom voor de luidspreker.
De gloeispanningen der buizen meet men direct aan de huishouder;
meting van de gloeispanning aan de voedingstransformator is niet
voldoende, daar in de soms lange gloeistroomleidingen een niet te
verwaarlozen spanningsverlies kan optreden.
Hebben al deze spanningen en stromen de juiste waarde, dan meet
men de anode- en schermroosterspanningen der buizen. De anodes en
schermroosters worden in vele gevallen gevoed over een vrij grote
weerstand. Dan is het nodig, een voltmeter te gebruiken met een
weerstand, die zeer veel groter is. Is de voedingsweerstand zo groot,
dat dit niet mogelijk is, dan meet men de stroom van de desbetreffende
electrode en berekent hieruit het spanningsverlies over de voedings
weerstand, waarna men de spanning van deze electrode kan bepalen.
Men kan de anode- en schermroostergelijkspanningen ook meten met
een daarvoor geschikte buisvoltmeter.
De negatieve roosterspanning wordt gewoonlijk verkregen door een
weerstand tussen kathode en chassis op te nemen. Deze weerstand is
gewoonlijk zo klein, dat men de spanning over deze weerstand kan
meten met een draaispoelmeter, die een zo grote weerstand heeft, dat
de stroom door de meter klein is ten opzichte van de kathodestroom.
Bij verschillende schakelingen kan het voorkomen, dat er tussen
rooster en chassis een gelijkspanning ontstaat ten gevolge van een fout.
Daar de gelijkstroomweerstand tussen rooster en chassis gewoonlijk
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Fig. i. Plaatsing van het instrument voor het meten van de anodestroom van
een versterkbuis; a. goed; b. foutief.
zeer groot is, kan men
de gelijkspanning tussen
c
rooster en kathode het
o
l==o
best meten door tussen
o
deze electroden een ge
o
schikte buisvoltmeter te
schakelen.
-Hot-Ja
Na het meten dezer
spanningen meet men de
l±1
schermroosteranode-,
— [-OrLr
en kathodestromen.
De anodestroom meet
J tot
men door een mA-meter
Fig. 2. Schakeling van een eindtrap met
bromcompensatie.
in serie met de anodeketen te plaatsen, en wel
aan de zg. „koude" zijde van de impedantie, die in de anodeketen
is opgenomen, d.i. _tussen deze impedantie en de voedingsleiding.
Bij plaatsing van de meter aan de anodezijde bestaat er gevaar, dat
koppeling met de roosterketen ontstaat, waardoor oscilleren kan op
treden. Dientengevolge zou de anodestroom een andere waarde aan
nemen. In fig. ia is de goede, in fig. ib 'de verkeerde plaatsing aan
gegeven.
Er zijn echter gevallen, waarbij het niet mogelijk is, de anode
stroom op deze wijze te meten. Dit is bv. het geval bij een eindbuis,
waarbij bromcompensatie is toegepast (zie fig. 2; zie ook Deel 3,
hfdst. IV.M, fig. 160). De totale stroom voor alle buizen 7tot> vloeit
bij 1 naar de aftakking op de transformator; de anodestrpom Ia kan
alleen bij 2 worden gemeten. Men is in dit geval wel genoodzaakt
de meter bij 2 te plaatsen. Om gevaar voor oscilleren te voorkomen
brengt men bij de meting een grote condensator aan tussen de anode
en de kathode of het chassis.
Bij het meten van de kathodestroom moet men bedenken, dat er
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over de mA-meter een spanning ontstaat, die de negatieve rooster spanning vergroot, waardoor de instelling van de buis verandert en
de stromen afnemen. Men neme dus een meter, waarvan de weerstand
zeer klein is, of men berekent de kathodestroom door de anode- en
schermróosterstromen op te tellen.
Heeft men de stromen en spanningen gemeten, dan berekent men
voor iedere buis de anode- en schermroosterdissipatie en gaat na, of
deze niet te hoog is. Ook controleert men, of de stroom door de
gelijkrichtbuis niet te groot is.
Indien de eindtrap in B- of AB-instelling werkt, veranderen de
stromen en gewoonlijk ook de spanningen, als het afgegeven wisselstroomvermogen verandert. Daarom meet men in dat geval de gelijk
stromen en -spanningen ook bij maximaal afgegeven vermogen.
Bij een sterk antennesignaal komt de automatische sterkteregeling
in werking, waardoor de stromen van de geregelde buizen verminderen.
Indien het afvlakfilter voor de voedingsspanning een weerstand bevat,
worden hierbij de anode- en schermroosterspanningen hoger. Vooral
voor de eindbuis bestaat dan het gevaar, dat de anodedissipatie te
groot wordt. Men moet dus ook de gelijkstromen en -spanningen
van de eindbuis meten, terwijl aan de antenneklemmen een sterk
signaal wordt toegevoerd.
Bij sommige ontvangers wordt bij omschakeling op gramofoonweergave de anodeleiding van een buis onderbroken om geen radio
signalen door te laten. In dat geval behoort men te onderzoeken, of
de schermroosterdissipatie van de desbetreffende buis hierbij niet te
groot wordt.
Het meten van de stromen en spanningen van een oscillatorbuis (of
het oscillatorgedeelte van een mengbuis) vraagt nog bijzondere aan
dacht. Door het aanbrengen van een meetinstrument kan het oscilleren
worden beïnvloed, zelfs geheel ophouden, waardoor de instelling van
de buis, dus zijn stromen en spanningen, kunnen veranderen. Zo zal
bv. een oscillator met afgestemde anodekring en parallelvoeding soms
ophouden met oscilleren, indien men tussen anode en kathode een
voltmeter aanlegt. Men meet dan de anodegelijkstroom aan de „onder
zijde" van de voedingsweerstand en berekent hieruit de anodegelijkspanning.
In vele gevallen verloopt de oscillatorspanning sterk als functie van
de frequentie. Dan moet men de invloed hiervan op de instelling
van de mengbuis nagaan.
Indien een ontvanger geschikt is voor verschillende netspanningen,
door omschakeling van de primaire wikkeling van de voedingstransformator, meet men bij de verschillende netspanningen de spanning
na de gelijkrichter. Is deze in alle gevallen gelijk, dan is ook de rest
in orde.
Het door de ontvanger uit het net opgenomen vermogen wordt
gemeten met een wattmeter. Door vergelijking van dit vermogen met
liet door de voedingstransformator afgegeven vermogen blijkt, of in de
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transformator abnormaal grote verliezen optreden (bv. door blik van
slechte kwaliteit). Door ook de netspanning en de netstroom te meten
kan men cos 7; bepalen. Is deze klein, dan wijst dit op een slechte
kwaliteit van de voedingstransformator.
2. Ontvangers, geschikt zowel voor aansluiting aan een
gelijkstroomnet als aan een wisselstroomnet
Daar het chassis van deze apparaten bij normaal gebruik met het
net is verbonden, en aanraken van het chassis dus gevaar kan op
leveren, wordt de ontvanger bij de metingen aangesloten op een
scheidingstransformator (transformatieverhouding 1 : 1), zodat het
chassis kan worden geaard.
De gloeiaraden der buizen zijn in serie geschakeld; men meet dus
de gloei-stroom.
De overige spanningen en stromen meten we op dezelfde wijze als
bij de onder 1. genoemde ontvangers, ook voor alle netspanningen,
waarvoor het apparaat geschikt is. Men moet hiérbij echter enkele
punten in het oog houden.
Bij de onder 1. genoemde ontvangers zijn de voedingsspanningen
bij alle netspanningen dezelfde, doordat men bij een andere net
spanning een andere aftakking van de primaire zijde van de voedingstransformator gebruikt. Bij de hier bedoelde ontvangers zonder
voedingstransformator dalen de voedingsspanningen bij een lagere
netspanning, terwijl door omschakeling de gloeidraadstroom dezelfde
moet blijven.
De dissipatie der anodes en schermroosters bepaalt men bij de
hoogste netspanning, omdat deze daarbij het grootst is.
Bij de laagste netspanning moet men nagaan of de voedingsspanning
voor de oscillatorbuis niet te laag is, waardoor deze buis zou kunnen
ophouden te oscilleren.
De gloeistroom moet men bij alle verschillende netspanningen
controleren, vooral wanneer de voorschakelweerstanden groot zijn.
Het uit het net opgenomen vermogen bepaalt men bij gelijkstroomvoeding door de stroom en de spanning te meten; bij wisselstroomvoeding met een wattmeter.
3. Ontvangers voor voeding uit batterijen
Enkele der onder 1. en 2. genoemde metingen behoeven voor deze
ontvangers uit den aard der zaak niet te worden gedaan. Daarentegen
vereisen deze ontvangers enkele bijzondere metingen (zie Deel 3,
hfdst. IV.M en N).
Er moet worden nagegaan, of het apparaat bij de minimumspanning,
waarbij de batterijen nog worden gebruikt (ca 70 % van de normale
spanning), nog goed werkt; in het bijzonder onderzoeke men de eindbuis en de oscillatorbuis.
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De totale opgenomen stroom uit de accu of de batterij voor de
gloeidraden en uit de batterij voor de anode- en schermroostervoeding
is van groot belang, daar deze de levensduur der vrij kostbare batterijen
bepaalt.
Indien het apparaat van een spaarschakelaar is voorzien, moeten de
spanningen en stromen ook in de spaarstand worden gemeten.
4. Ontvangers voor voeding uit een gelijkspanningsnet
met trilleromvormer
De ontvanger is van het onder 1. behandelde type, en wordt dus
bij aansluiting aan een wisselstroomnet onderzocht zoals aldaar is
aangegeven. Bij aansluiting aan een gelijkstroomnet met tussen
schakeling van een trilleromvormer (zie Deel 3, hfdst. VI.G) zijn nog
enkele belangrijke metingen nodig.
De gloeispanning moet worden gemeten met een meter, die ook
bij een niet-sinusvormige spanning de effectieve waarde aanwijst,
daar de temperatuur van de gloeidraad afhangt van de effectieve
waarde van de spanning en de voedingsspanning hier een zg. „kanteel"spanning is. Men gebruikt dus bv. een hittedraad- of een weekijzerinstrument, en niet een draaispoelmeter met een gelijkrichtcel.
Verder moet worden nagegaan, of de door het voedingsgedeelte
geleverde gelijkspanning ongeveer dezelfde is als bij aansluiting op
een wisselspanningsnet.
5. Ontvangers voor voeding uit een accu met trilleromvormer
Bij de metingen aan de ontvanger sluit men deze aan op de spanning
van de vers geladen accubatterij. Men gaat ook na, of de triller nog
goed werkt en de oscillatorspanning nog voldoende is bij de laagste
spanning, waarbij men de accubatterij nog gebruikt, dus 5,4 of 10,8 V.
Bij ontvangers voor auto's (zie Deel 3, hfdst. IV.N.2), die ook
worden gebruikt tijdens het laden van de accu, moet worden nagegaan,
of de eindbuis niet wordt overbelast bij de tijdens het laden optredende
hoge spanning (7,2 of 14,4 V).
De totale opgenomen stroom is belangrijk; hieruit volgt, hoe lang het
apparaat kan worden gebruikt voor de accu weer moet worden geladen.
Indien een spaarschakelaar aanwezig is, moet ook in de spaarstand
worden nagegaan, of de triller en de oscillator nog bevredigend werken.

c
ONDERZOEK VAN HET LAAGFREQUENTGEDEELTE
De metingen, die aan het laagfrequentgedeelte van een omroepontvanger behoren te worden verricht, zijn de volgende:

;

!

b.VII.C.i 277
1. het meten van de gevoeligheid;
2. het opnemen van de amplitudekarakteristiek;
3. het opnemen van de vervormingskarakteristiek (de niet-lineaire
vervorming bij een enkelvoudige toon) en het bepalen van het maxi
male uitgangsvermogen;
4. het opnemen van de intermodulatie-vervormingskarakteristiek (de
vervorming bij een dubbeltoon);
5. het opnemen van het fase- of Nyquist-diagram;
6. het bepalen van de tegenkoppelfactor.
Bij al deze metingen is het van belang, dat voor de te meten ver
sterker en de hulpinstrumenten, die daarbij nodig zijn, één gemeen
schappelijk aardpunt wordt genomen. Daardoor voorkomt men, dat
extra bromspanning en andere uit het net afkomstige storingen de
uitslag van het meetinstrument beïnvloeden. In het bijzonder bij zeer
gevoelige metingen is een controle hierop noodzakelijk. Door de
meetspanning op nul te brengen kan men de invloed van dergelijke
storingen op de uitslag van het meetinstrument nagaan.
Het spreekt vanzelf, dat aan de meetversterkers en de toongenerator
de eis wordt gesteld, dat ze voldoende bromvrij zijn en het vervormingspercentage klein is (< 0,1 %).
1. Het meten van de gevoeligheid
Onder de gevoeligheid van een laagfrequentversterker verstaat men
de effectieve waarde van een sinusoïdaal ingangssignaal met een
frequentie van 400 Hz, dat een electrisch uitgangsvermogen van 50 mW
geeft. De sterkteregelaar staat bij het meten van de gevoeligheid in
de maximum-stand, terwijl de toonregelaar in de stand staat, waarbij
de weergave der hoge tonen maximaal is (de weergave der lagere
tonen, in het bijzonder 400 Hz, is dan gewoonlijk ook maximaal).
De luidspreker wordt bij deze en dergelijke metingen vervangen
door een weerstand, met dezelfde waarde als de impedantie van de
luidspreker bij 400 Hz (bij deze frequentie is de impedantie van de
luidspreker nog vrijwel een reële weerstand en speelt de zelfinductie
van de luidspreker nog geen rol). Voor de moderne luidsprekers is
. deze weerstand gewoonlijk 5, 7 of 9 D.
Men bepaalt het uitgangsvermogen door met een buisvoltmeter de
spanning Veff over deze weerstand te meten. Het uitgangsvermogen
is dan
Veff2
R *
Voor Wu = 50 mW is dan bij R = 5, 7 of 9 O., Veff = 0,5, 0,59
of 0,67 V.
Voor deze meting bestaan speciale uitgangsvermogenmeters, die
rechtstreeks het vermogen aangeven. De gevoeligheid van deze meters
kan men in enige stappen omschakelen, zodat vermogens van 1 mW
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tot io W kunnen worden gemeten. Door middel van een tweede
schakelaar kan men de gewenste aanpassingsweerstand instellen.
Indien de ontvanger een gramofoonaansluiting bezit, maakt men
onderscheid tussen de gevoeligheid in de radiostand en die in de
gramofoonstand; de gevoeligheid kan voor beide gevallen ver
schillend zijn.
Alvorens in de radiostand de gevoeligheid te meten wordt de
detectiediode buiten werking gesteld door de verbinding tussen de
punten a en b (fig. 3) te verbreken. Men sluit de toongenerator, die
het ingangssignaal moet leveren, aan tussen de punten b en e. Bij
meting in de gramofoonstand sluit men de toongenerator aan tussen
de punten c en e, waar ook de normale gramofoonaansluilingen mee
zijn verbonden.
Bij een versterker, waar tegenkoppeling is toegepast, kan het zijn,
dat bij een meetschakeling zoals zo juist beschreven, de tegenkoppelfactor wordt veranderd, daar de diode is uitgeschakeld en een toon
generator met geringe inwendige weerstand tussen de punten b en e
is aangesloten. Men neemt dan een weerstand R op zoals in fig. 3 is
aangegeven. Deze weerstand noemt men dan „kunstdiode". De waarde
van deze weerstand kiest men zo, dat de tegenkoppelfactor de oor
spronkelijke waarde be
houdt (bv. 0,25 MO). Bij
metingen in de gramo
o
foonstand vervangt men
o
o
dan de weerstand R door
o
de
gramofoonopnemer
zelf.
In fig. 4 is schematisch
een meetopstelling weer
gegeven.
-Hf—
Bij het beoordelen van de
practische bruikbaarheid
Toon- o- —
van een laagfrequentvergenerator
sterker moet men er reke
ning mee houden, dat een
OTÜ tegenkoppeling
normale luidspreker bij
Fig. 3. Schakeling voor het meten van de een toegevoerd electrisch
vermogen van 50 mW
gevoeligheid van het l.f.-gedeelte.
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slechts een vrij zwak geluid voortbrengt. Bij practisch gebruik wenst
men gewoonlijk een geluidssterkte, overeenkomende met een 4 tot
10 maal zo groot electrisch vermogen. Daarbij moet dus de ingangsspanning 2 tot V 10 maal zo groot zijn.
De luidspreker behoort eigenlijk als een deel van de versterker te
worden beschouwd. Men krijgt pas een juiste indruk van het geheel,
als men het acoustisch vermogen meet, dat de luidspreker uitstraalt.
Daar acoustische metingen minder gemakkelijk kunnen worden uit
gevoerd dan electrische stelt men zich bij de beoordeling van een
ontvanger of een versterker gewoonlijk tevreden met de resultaten
van de beschreven electrische metingen. We zullen ons daarom in
hoofdzaak slechts met deze electrische metingen bezig houden. Voor
acoustische metingen verwijzen we naar Deel 5.
2. Hei opnemen van de amplitudekarakteristiek
De amplitudekarakteristiek geeft de stroom door het luidspreker
spoeltje als functie van de frequentie van een sinusvormig ingangs
signaal met constante spanning.
Fig. 5 geeft een meetopstelling voor het opnemen van de amplitude
karakteristiek. De toongenerator wordt op dezelfde wijze met het
laagfrequentgedeelte van de ontvanger verbonden als bij het meten
van de gevoeligheid (zie onder 1.). De spanning van het ingangs
signaal wordt gemeten met een voltmeter; de frequentie wordt af
gelezen op de schaal van de toongenerator. Bij een goede toongenerator
blijft de spanning van het geleverde signaal constant bij het ver
anderen der frequentie. Het is echter raadzaam, deze spanning tijdens
de meting te controleren met een voltmeter.
Met de moderne luidsprekers verkrijgt men de beste weergave,
indien de stroom door het luidsprekerspoeltje als functie van de
frequentie constant is bij constante ingangsspanning van de versterker.
Daarom meten we bij het opnemen van de amplitudekarakteristiek
de stroom door het luidsprekerspoeltje. Daartoe schakelen we met het
luidsprekerspoeltje een kleine weerstand van bv. 0,2 H in serie. Deze
weerstand moet klein zijn ten opzichte van de weerstand van de luid
spreker, teneinde de aanpassing van de luidspreker aan de eindbuis
niet te bederven. De spanning over deze weerstand wordt gemeten
met een voltmeter.
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Fig. 5. Opstelling voor het meten van de amplitudekarakteristiek en de ver
vorming.
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Bij het opnemen van de amplitudekarakteristiek moet het ingangs
signaal zo klein zijn, dat er nog geen ernstige vervorming optreedt,
daar anders de ingangs- en de uitgangsspanning niet meer evenredig
zijn. Het optreden van vervorming kan men controleren met de in
fig. 5 aangegeven vervormingsmeter, waarover onder 3. nader wordt
gesproken. Gewoonlijk verricht men de metingen voor het opnemen
van de amplitudekarakteristiek bij een uitgangsvermogen van 50 mW
bij 400 Hz (zie onder 1.); bij dit vermogen is de vervorming in de
regel voldoende klein. Vcor een luidsprekerimpedantie van 5, 7 of 9 Q.
komt dit neer op een stroom van resp. 100, 85 of 75 mA. De spanning,
die de voltmeter daarbij aanwijst, is resp. 20, 17 of 15 mV. Eenvoudigheidshalve neemt men voor alle gevallen dezelfde spanning, nl.
20 mV. Dit is een gemakkelijk deelbaar getal, zodat het uitzetten van
de waarnemingen eenvoudig wordt.
Men voert de metingen nu als volgt uit. De frequentie van de toongenerator wordt ingesteld op 400 Hz. De spanning van het aan de
ontvanger toegevoerde signaal wordt zo ingesteld, dat de uitgangsvoltmeter 20 mV aanwijst. De hierbij met de ingangsvoltmeter ge
meten spanning wordt nu verder steeds constant gehouden. Men
varieert de frequentie en leest de aanwijzing van de uitgangsvoltmeter
af bij een voldoend aantal frequenties om deze spanning als functie
van de frequentie in een vloeiende kromme te kunnen uitzetten.
Indien een toonregelaar aanwezig is, herhaalt men de meting bij
verschillende standen van deze toonregelaar. Indien de stand van de
sterkteregelaar invloed heeft op de amplitudekarakteristiek, herhaalt
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men de meting ook bij verschillende standen van de sterkteregelaar.
Fig. 6 geeft een voorbeeld van de wijze, waarop de karakteristiek
wordt uitgezet. Langs de horizontale as zet men de frequentie uit op
logarithmische schaal; langs de verticale as de luidsprekerstroom,
eveneens op logarithmische schaal. Langs de verticale as plaatst men
gewoonlijk ook een dB-schaal, met het nulpunt bij de waarde, die
optreedt bij 400 Hz. Wordt van een apparaat meer dan één kromme
opgenomen (bv. bij verschillende standen van de toonregelaar of van
de sterkteregelaar), dan zet men deze in één grafiek uit, zodanig, dat
alle krommen bij 400 Hz door hetzelfde punt gaan (zie bv. Deel 3,
hfdst. IV.B, fig. 10).

l

5. Het opnemen van de vervormingskarakteristiek en het
bepalen van het maximale uitgangsvermogen
Wordt aan de ingang van een laagfrequentversterker een sinusoïdale
spanning toegevoerd, dan zal de uitgangsspanning in het algemeen
niet sinusoïdaal zijn, doch, behalve een component met de oor
spronkelijke frequentie, componenten bevatten, waarvan de frequenties
gehele veelvouden zijn van de oorspronkelijke frequentie (zie Deel 2,
hfdst. II.B, IV.G en V.B.6). Men verkrijgt een volledig beeld van de
optredende vervorming als men de amplituden van al de componenten
(of hun effectieve waarden) kent (de faseverschillen tussen de ver
schillende componenten zijn hier zonder practisch belang, daar ons
oor hiervoor vrijwel ongevoelig is). Daar het meten van al deze compo
nenten afzonderlijk omslachtig is, stelt men zich in de meeste gevallen
tevreden met het meten van de effectieve waarde van al de vervormingscomponenten tezamen. Men noemt dan deze effectieve waarde gedeeld
door de effectieve waarde van de component met de oorspronkelijke
frequentie, vermenigvuldigd met 100, het vervormingspercentage d.
Is de effectieve waarde der verschillende componenten Vv V2, V3 . •
dan is dus (zie Deel 2, hfdst. II.B)
d=-

VV22 + V32 + V42 +
Vi

X 100%

(1)

Men is echter gewoon, in plaats hiervan te nemen
+ v32 + v42 +
(2)
=r x 100%,
VW+ V22 + v32 + V42
dus de effectieve waarde van alle hogere harmonischen gedeeld door
de effectieve waarde van het volledige signaal, daar de noemer van (2)
eenvoudiger kan worden gemeten dan de noemer van (1). Indien de
vervorming gering is, maakt het niet veel verschil, of men (1) of (2)
gebruikt.
Om de verschillende componenten afzonderlijk te meten kan men
gebruik maken van de in Deel 7a, hfdst. VII beschreven analysator; om
de effectieve waarde van alle hogere harmonischen samen te meten, kan
d=

vf22
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de in hetzelfde hoofdstuk beschreven vervormingsmeter worden gebruikt.
Onder een vervormingskarakteristiek verstaat men een kromme, die
het vervormingspercentage d aangeeft als functie van het uitgangsvermogen.
De vervorming is in hoofdzaak een gevolg van de kromming der
buiskarakteristieken. Bij eindbuizen is de vervorming bovendien
afhankelijk van de impedantie in de anodeketen; bij „juiste aanpassing"
is de vervorming geringer dan bij andere waarden van de in de anode
keten opgenomen impedantie.
In verband hiermee kan men de vervormingskarakteristiek op twee
wijzen opnemen, nl. met de schakeling volgens fig. 4 en met die volgens
fig. 5. De schakeling van fig. 4, waarbij de luidspreker is vervangen
door een weerstand gelijk aan de weerstand van de luidspreker bij
400 Hz, gebruikt men, om de invloed van de krommingen der buis
karakteristieken na te gaan; men meet dan uitsluitend bij 400 Hz.
Met de schakeling van fig. 5, waarbij de luidspreker aangesloten
blijft, en dus de normale bedrijfstoestand blijft bestaan, meet men bij
verschillende frequenties en verkrijgt dan bij verschillende frequenties
verschillende karakteristieken, omdat de impedantie van de luidspreker
van de frequentie afhangt en dus niet voor alle frequenties de aan
passing aan de eindbuis de gunstigste kan zijn.
Bij al deze metingen is het noodzakelijk, dat de door de toongenerator
geleverde ingangsspanning zo goed mogelijk sinusoïdaal is (d < 0,1 %).
Bij de meting volgens fig. 4 wijst de uitgangsvermogenmeter direct
het vermogen aan; bij de meting volgens fig. 5 leidt men uit de ge
meten spanning over de weerstand van 0,2 D de stroom Il af en vindt
het vermogen uit Ij_2 R, waarin R de weerstand van de luidspreker is,
die practisch gelijk is aan de impedantie van de luidspreker bij 400 Hz.
Men strekt de metingen gewoonlijk uit over het gebied van 50 mW
tot aan het vermogen, waar het vervormingspercentage 10 of 15 %
bedraagt. Fig. 7 geeft als voorbeeld de gemeten vervormingskarakteristieken bij 80, 400 en 4000 Hz. Langs de horizontale as wordt het

Fig. 7. Vervormingskarakteristieken van een l.f.-versterker voor verschillende
frequenties; het vervormingspercentage als functie van het uitgangsvermogen
voor verschillende frequenties.
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vermogen uitgezet op logarithmische schaal; langs de verticale as het
vervormingspercentage d op lineaire schaal.
Uit deze karakteristieken blijkt, dat op de vraag, hoe groot het
maximale uitgangsvermogen van een ontvanger of een versterker is,
geen ondubbelzinnig antwoord mogelijk is. Welk vervormingspercentage
men nog wil toelaten, hangt van vele omstandigheden af. Enkele
percenten zijn reeds hoorbaar; doch meer dan 10 % zal zelfs de minst
eisende luisteraar niet meer accepteren. Bij eenzelfde vervormings
percentage is het vermogen bij 400 Hz in de regel het grootst. Daarom
noemt men soms het vermogen, waarbij bij een frequentie van 400 Hz
het vervormingspercentage d = 10 % bedraagt, het maximale uitgangs
vermogen (zie echter ook onder 4.).
4. Het opnemen van de intermodulatiesvervormings=
karakteristiek
Indien aan de versterker een sinusoïdale spanning wordt toegevoerd,
bevat het uitgangssignaal behalve de gewenste component met de
frequentie van het ingangssignaal, alleen componenten met frequenties,
die gehele veelvouden zijn van de frequentie van het ingangssignaal.
Het karakter van het geluid is wel veranderd, maar de componenten
zijn harmonisch.
Bij de weergave van spraak of muziek kan men het ingangssignaal
beschouwen als de som van enige (gewoonlijk vele) sinusoïdale compo
nenten met verschillende frequenties. Door dezelfde oorzaken als bij
een sinusoïdaal ingangssignaal bevat het uitgangssignaal nu compo
nenten met frequenties, die veelvouden zijn van de oorspronkelijke
frequenties, doch bovendien componenten met andere frequenties
(zie Deel 2, hfdst. IV.G.3), die niet harmonisch zijn gelegen ten
opzichte van de oorspronkelijke frequenties. Deze laatste componenten
zijn het, die het geluid van een overbelaste versterker zo onaangenaam
doen klinken. Het is daarom gewenst, ook de hier bedoelde ver
vorming te meten.
Deze meting voert men uit met een opstelling, zoals schematisch
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Fig. 8. Opstelling voor het meten van de intermodulatievervorming.
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in fig. 8 is aangegeven. De uitgangsspanningen van twee toongeneratoren worden met behulp van transformatoren, zoals in fig. 8 is aan
gegeven, in serie toegevoerd aan de ingang van de versterker. Voor
het gemakkelijk uitvoeren van de meting is het gewenst, dat de
frequenties der beide toongeneratoren zo ver mogelijk uit elkaar liggen,
doch beide nog goed worden versterkt. Bij een goede laagfrequentversterker kiest men voor deze frequenties bv. 6o en io ooo Hz; bij
een minder goede versterker, waarbij de versterking voor deze fre
quenties reeds belangrijk is gedaald, kiest men bv. 120 en 4000 Hz.
In spraak en muziek komen de lage tonen met grotere amplitude
voor dan de hoge; men kan de verhouding dezer amplitudes ge
middeld stellen op 4 : 1. Bij onze meting nemen we daarom ook de
verhouding 4:1.
De luidspreker wordt vervangen door een weerstand R, gelijk aan
de weerstand van de luidspreker bij 400 Hz. Noemen we de hoekfrequentie van de lage toon p en die van de hoge toon q, dan kan
men het ingangssignaal van de versterker voorstellen door
V{ = V1 sin p t + V2 sin q t
(3)
Eenvoudigheidshalve willen we onderstellen, dat het uitgangssignaal
kan worden voorgesteld door
Vu = a Vi + b V[(4)
Substitutie van (3) in (4) geeft:
Vu = cl {V1 sin p t + V2 sin q t) -j- b (V1 sin p t + V2 sin q t)2
= V2 b Vx2 + V2 b V22 + a V, sin p t + b V2 sin q t +
b V1V2 cos (q — p) t — b V1 V2 cos {q + p) t —
— V2 b V2 cos 2 p t — 1l2b V22 cos 2 q t............................... (5)
Het zijn de hierin voorkomende componenten met de frequenties
q — p en q -j- p, die het onaangename geluid veroorzaken, en die we
wensen te meten.
Deze spanning (5) wordt toegevoerd aan een hoogdoorlaatfilter, dat
de frequenties q — p en hoger doorlaat, doch de frequenties 2 p en
lager niet. De frequentie 2 q is zo hoog, dat de uitgangstransformator
van de ontvanger of versterker deze frequentie onderdrukt. Aan de
uitgang van het filter verkrijgt men dan het signaal
Vu' — aVzsinqt + bViV2cos (q—p) t — b V\ V2 cos (q + p) t =
= aV2 j sin q t +
cos (q — p: t — ^ V1 cos {q + p) t j =
, 2bVi .
\ .
= aV2 ( 1 -j-------— sin p 11 sin q t.

(6)

Dit is een signaal met de frequentie q, gemoduleerd met de frequentie
p met een modulatiediepte

Dit signaal wordt in een meet-
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versterker versterkt en vervolgens met een diode gedetecteerd. De gelijk
spanning, die de diode levert, is gelijk aan de amplitude van de draaggolf van het gemoduleerde signaal, dus gelijk aan y a V2, waarbij y
de versterking van de meetversterker voorstelt. Deze gelijkspanning
kan men bepalen door de gelijkstroom door de diodelekweerstand te
meten met een /vA-meter en deze stroom met de weerstand te ver
menigvuldigen. De wisselspanning, die over de lekweerstand ontstaat,
voert men over een condensator (om de gelijkspanning tegen te houden)
toe aan een laagdoorlaatfilter, dat de lage frequentie p wel, doch de
hoge frequentie q niet doorlaat. De amplitude van de uitgangsspanning
van dit filter wordt gemeten met een voltmeter en bedraagt y 2b Vx V.,.
De verhouding van deze wisselspanning en de met behulp van de tuAmeter gemeten gelijkspanning is 2 - Vv dus gelijk aan de modulatiediepte van het aan de meetversterker toegevoerde signaal. Dit is een
maat voor de optredende intermodulatievervorming.
Bij grote waarden der signalen geeft (4) niet meer een voldoende
benadering, doch moet men bij berekeningen hogere machten van V{
in rekening brengen. De vervorming neemt dan in het algemeen sneller
toe met toenemend signaal dan uit (4) zou volgen.
Daar filters ook in het doorlaatgebied steeds enige verzwakking van
het signaal veroorzaken, die in het voorgaande is verwaarloosd, is het
nodig de meetopstelling vooraf te ijken door aan de ingang van de
meetversterker een signaal met de draaggolffrequentie q (10 000 Hz),
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Fig. 9* Intermodulatiekarakteristiek van een l.f.-versterker.
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gemoduleerd met de frequentie p (60 Hz) tot een bekende modulatie
diepte, toe te voeren en hierbij de beide meters af te lezen.
Men voert de meting uit bij verschillende waarden van het uitgangsvermogen van de ontvanger of de versterker, gewoonlijk van 50 mW
tot een vermogen, waarbij de optredende modulatiediepte 30 % be
draagt. De gemeten waarden worden uitgezet in een grafiek, zoals
fig. 9 aangeeft.
Onder het maximale uitgangsvermogen, dat een ontvanger of ver
sterker kan leveren, verstaat men soms, in tegenstelling met de aan
het slot van 3. gegeven definitie, het vermogen, waarbij de door intermodulatie veroorzaakte modulatiediepte, op de aangegeven wijze ge
meten, 8 % bedraagt. Indien de betrekking (4) geldig is, wordt deze
grens bereikt, als 2—V1 = S%. Volgens de onder 3. beschreven
methode meet men dan d = — Vx %, zoals blijkt, als men in (4)
2a
Vi = V1 sin p t substitueert, dus d = 2 %.
Zoals uit fig. 7 en 9 blijkt, neemt de vervorming bij vergroting van
het signaal snel toe, als deze waarde wordt overschreden. Bij de aan
duiding van het maximale vermogen, dat een ontvanger of versterker
kan leveren zonder ontoelaatbare vervorming, maakt het dus geen
groot verschil, bij welk vervormingspercentage men de grens legt.
5. Het opnemen van het fases of Nyquistsdiagram
In Deel 2, hfdst. V.B.y.i, en Deel 3, hfdst. IV.B.4, is het Nyquistdiagram van een versterker met tegenkoppeling besproken. Ook is
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Fig. 10. Schakeling voor het opnemen van het Nyquist-diagram.
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aldaar gewezen op de betekenis van dit diagram met het oog op de
stabiliteit van de versterker.
In fig. 10 is een gebruikelijke schakeling van het laagfrequentgedeelte van een ontvanger met tegenkoppeling aangegeven, indien
men de punten d en f doorverbonden denkt. Het ingangssignaal V1
wordt aangelegd tussen de punten a en b. Tussen de punten b en c
ontstaat dan de tegenkoppelspanning V2 en tussen de punten a en c
de resulterende spanning V0 tussen kathode en stuurrooster van de
buis B1; die de vectoriële som is van V1 en V2, volgens het vectordiagram, aangegeven in fig. 11. Zoals in Deel 2, hfdst. V.B.7 is uiteengezet, is

V2
Vr

p A, waarbij A de versterking en p de tegenkoppel-

factor is. Bij constante amplitude van V0 doch veranderlijke frequentie
laat men in het diagram van fig. 11 de vector V0, voorgesteld door OQ,
onveranderd; de beide andere vectoren veranderen echter van grootte
en van richting. De meetkundige plaats van het punt P is dan het
Nyquist-diagram, waarbij de lengte van de vector V0 als eenheid
wordt genomen. Men zou dus, althans in principe, het diagram kunnen
opnemen door een spanning V0 van constante grootte, doch ver
anderlijke frequentie, tussen de punten a en c aan te leggen en bij
iedere frequentie de spanning V2 tussen de punten b en c te meten
en tevens het faseverschil tussen V0 en V2 te bepalen. Immers, de
spanning, die ontstaat tussen de punten b en c als tussen de punten
a en b een spanning V1 wordt toegevoerd, is dezelfde als de spanning,
die tussen de punten b en c ontstaat als tussen de punten a en c een
spanning VQ wordt toegevoerd.
Deze wijze van meten geeft bij de meeste versterkers moeilijkheden,
daar geen der punten a of c aan aarde ligt. Bij ingewikkelder schake
lingen dan in fig. 10 aangegeven komen daar soms nog andere be
zwaren bij. Daarom volgt men een andere meetmethode, die in fig. 10
is aangegeven.
De verbinding tussen de punten d en f wordt verbroken, tussen
e en f een spanning Va toegevoerd en de spanning V\> tussen d en e
gemeten, alsmede het faseverschil tussen V\> en Va bepaald. Het
signaal Va doorloopt de versterker van het rooster van B2 via de luidsprekertransformator en de tegenkoppelleiding naar het roostercircuit
van Bi en verschijnt vervolgens versterkt in de anodeketen van Bj.
Het heeft hierbij ook weer de versterking A en de verzwakking p
ondergaan, zodat ook nu-D? = p A, de vector, wiens uiteinde het
I^a
Nyquist-diagram beschrijft. Bij deze meetmethode treden de boven
genoemde practische moeilijkheden niet op.
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Het ingangssignaal voor de buis B2 wordt geleverd door een toongenerator; de anodewisselspanning van de buis Bi wordt gemeten met
een buisvoltmeter; het faseverschil tussen deze beide spanningen
wordt bepaald met een fasemeter, waaraan beide spanningen worden
toegevoerd. Deze fasemeter kan bestaan uit een kathodestraalbuis,
waarbij ieder der spanningen, zonodig na versterking, aan een paar
platen wordt toegevoerd. Op het scherm van de buis ontstaat een
ellips, waaruit men op de wijze, zoals beschreven in Deel 7a, hfdst. II,
het faseverschil der beide spanningen kan afleiden. Men moet bij de
constructie van deze fasemeter ervoor zorgen, dat de beide spanningen
in de fasemeter en de eventueel bijbehorende versterker geen of althans
een gelijke fasedraaiing ondergaan voor zij de afbuigplaten bereiken.
Verder moet men ervoor zorgen, dat door het aansluiten van de
meetapparaten de impedantie in de anodeketen van de buis BL niet
verandert. De ingangsimpedantie, zowel van de fasemeter als van de
buisvoltmeter, wordt gewoonlijk gevormd door een grote weerstand
met daaraan parallel de ingangscapaciteit van een versterkerbuis. De
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parallelschakeling van beide meetapparaten moet dezelfde impedantie
vertonen als de parallelschakeling van de roosterlekweerstand en de
ingangscapaciteit van de buis B2. Zo nodig kan men daartoe bij de
meting de weerstand R wijzigen.
De uitkomsten der meting zet men uit in een polair diagram, zoals
fig. 11 als voorbeeld aangeeft. Bij de waarnemingspunten schrijft men
de frequentie. Het is soms nodig, de metingen uit te strekken tot
frequenties, aanzienlijk hoger dan de hoogste frequentie, waarvoor de
versterker is bestemd, om een gesloten kromme te kunnen tekenen en
te kunnen besluiten, of het punt —1 op de horizontale as (het punt Q,
rechts van O) al of niet door de kromme wordt omvat en dus of de
versterker zal oscilleren of stabiel zijn.
6. Het bepalen van de tegenkoppelfactor

Onder de tegenkoppelfactor verstaat men de factor, waarmee de
versterking kleiner wordt ten gevolge van de tegenkoppeling. In het
schema van fig. 10 is deze factor

*

*»

I Vo I1,

1 +PA ,

of

waarbij p en A dezelfde betekenis hebben als onder 5. (zie ook Deel 2,
hfdst. V.B.7.C). Men kan deze factor uit het fasediagram aflezen.
Zoals uit fig. 11 blijkt, is de tegenkoppelfactor afhankelijk van de
frequentie. Wanneer men spreekt van de tegenkoppelfactor van een
laagfrequentversterker zonder meer, bedoelt men daarmee gewoonlijk
de waarde van deze factor bij 400 Hz. Bij deze frequentie is VJVq
in de regel vrijwel reëel.
Beschikt men niet over het Nyquist-diagram van de versterker,
dan kan men de tegenkoppelfactor op eenvoudige wijze bepalen door
de versterking te meten, eenmaal zonder en eenmaal met tegen
koppeling en de eerste waarde door de tweede te delen.
Het buiten werking stellen van de tegenkoppeling moet met overleg
geschieden. Bij de schakeling volgens fig. 10 maakt men de tegenkoppelleiding bij g los en verbindt deze met het chassis.

.1

D
ONDERZOEKVAN HET MIDDENFREQUENTGEDEELTE EN DE DETECTOR
Men meet achtereenvolgens de versterking, zowel de totale ver
sterking als die van iedere trap afzonderlijk, de resonantiekrommen,
zowel de totale resonantiekromme als die van iedere trap afzonderlijk
en de door de detector en door de automatische sterkteregeling ver
oorzaakte vervorming.
Radiotechniek VII — 19
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1. Het meten van de versterking
We sluiten een meetoscillator (zie Deel 7a, hfdst. IV) in serie met
een grote condensator aan op het stuurrooster van de mengbuis.
Deze condensator is nodig om de roostergelijkspanning van de meng
buis niet te beïnvloeden. De capaciteit van deze condensator moet zo
groot zijn, dat zijn impedantie klein is ten opzichte van de impedantie
tussen het rooster van de mengbuis en aarde, daar anders de h.f.
spanning, die op het rooster staat, kleiner is dan de spanning, die men
op de meetoscillator afleest. Het toegevoerde signaal wordt 30 % ge
moduleerd met een frequentie van 400 Hz.
De luidspreker wordt vervangen door een uitgangsvermogenmeter
(zie C.i). Indien niet anders wordt aangegeven, voert men de metingen
uit bij het zg. „normale uitgangsvermogen", d.i. 50 mW. (Dit is een
vrij klein uitgangsvermogen; bij normaal gebruik van de ontvanger
wordt gewoonlijk een groter vermogen aan de luidspreker toegevoerd.)
De sterkteregelaar wordt in de maximum-stand gezet; eventuele
toon-, bandbreedte- of kwaliteitsregelaars of schakelaars worden in
die stand gezet, waarbij de ontvanger het gevoeligst is. Men stelt
de meetoscillator in op ca 1000 kHz, dus midden in het middengolfgebied. Door aan de afstemknop van de ontvanger te draaien zoekt
men de afstemming, waarbij voor de kleinste ingangsspanning een
uitgangsvermogen van 50 mW wordt verkregen. De hiervoor nodige
ingangsspanning noemt men bij definitie (d.i. afspraak) de hoog
frequente gevoeligheid op het stuurrooster van de mengbuis. Men
duidt deze aan met ah.f.-mengbuis- De gevonden spanning van het
ingangssignaal wordt genoteerd.
Deze meting wordt herhaald bij alle standen van de kwaliteitsschakelaar, indien deze aanwezig is. De hierbij gevonden ingangsspanningen noteert men eveneens. (Het spreekt vanzelf, dat ook bij
alle volgende metingen de meetresultaten worden genoteerd.)
Nu wordt weer in de gevoeligste stand teruggeschakeld en men
stelt, bij dezelfde stand van de afstemcondensator van de ontvanger,
de meetoscillator in op de middenfrequentie van de ontvanger, d.w.z.
op die frequentie, waarbij voor het kleinste ingangssignaal weer 50 mW
uitgangsvermogen wordt verkregen. Deze frequentie kan soms 1 a
2 kHz afwijken van de nominale middenfrequentie van de ontvanger.
Dit kan worden veroorzaakt, doordat een of meer der middenfrequentkringen niet precies op de juiste frequentie zijn afgestemd, of doordat
de totale resonantiekromme van het gehele middenfrequentgedeelte
scheef is. De spanning van het middenfrequente ingangssignaal,
waarbij het uitgangsvermogen 50 mW is, noemt men de midden
frequente gevoeligheid op het rooster van de mengbuis en wordt
aangeduid door ocm.f.-mengbuisBij deze zelfde frequentie meet men nu de gevoeligheid door het
signaal op dezelfde wijze aan het rooster van de middenfrequentbuis
toe te voeren en de spanning van de meetoscillator zo in te stellen,
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dat het uitgangsvermogen weer
50 mW is. Men vindt dan de ge
Li
voeligheid op het rooster van de
C2=£
middenfrequentbuis, aangeduid als
am.f.-buis* Zijn er twee m.f.-buizen,
• Cd
dan herhaalt men de meting voor
de tweede m.f.-buis, en vindt dus
aie m.f.-buis en a2e m.f.-buis* Ook
deze metingen worden herhaald
&
M.O.
voor alle standen van de kwaliteitsschakelaar.
Vervolgens voert men het midFig. 12. Schakeling voor het meten
denfrequente signaal toe aan de van
de gevoeligheid van de detector.
detector en maakt de spanning van
dit signaal zo groot, dat het uit
gangsvermogen weer 50 mW bedraagt, terwijl de sterkteregelaar nog
steeds in de maximum-stand staat. De schakeling, die hierbij wordt
gebruikt, is aangegeven in fig. 12. De tak, gevormd door de conden
sator Cl en de meetoscillator M.O., staat voor het laagfrequente ge
detecteerde signaal parallel aan de weerstanden
en R2 en verkleint
dus de gedetecteerde spanning. Daarom mag de capaciteit van C1
niet te groot zijn. Deze mag echter ook niet te klein zijn, daar anders
de m.f.-spanning over de diode kleiner is dan de spanning, die men
op de meetoscillator afleest. Een geschikte waarde voor C1 is 200 ///«F
(de impedantie voor de modulatiefrequentie van 400 Hz is dan ca 2 MQ).
Bij het normale gebruik van de ontvanger is de kring L± L2 C2 de
tweede kring van het laatste m.f.-bandfilter. De spanning over de
spoel L2 wordt aan de diode toegevoerd over de condensator C3. De
capaciteit van de diode noemen we Cd* In C3 en Cd denken we de
bedradingscapaciteiten opgenomen; deze bedragen gewoonlijk enkele
/xfiF. De spanning, die op de diode komt, is de spanning over de

.• g1

spoel L2, vermenigvuldigd met

c3
c3 + Cd

Bij de meting volgens de schakeling van fig. 12 is de spanning, die
op de diode komt, de spanning van de meetoscillator, vermenig
vuldigd met
Ci
Ci
(C3 >■ > cd).
Cd C3
Ci+ Cd
Ci +
Cd + C3
Voor nauwkeurige metingen moet men met deze spanningsdeling over
de capaciteiten rekening houden.
De spanning van het 30 % gemoduleerde m.f.-signaal over de
spoel L2, nodig voor een l.f.-uitgangsvermogen van 50 mW, noemt
men de middenfrequente gevoeligheid op de detector en wordt aan
geduid door ocm.f.-detector* Indien door de kwaliteitsschakelaar ook in

-
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het l.f.-gedeelte wordt omgeschakeld, meet men deze grootheid bij de
verschillende standen van die schakelaar.
Onder C hebben we gezien, wat men verstaat onder de laagfrequente
gevoeligheid op de detector, oq.f.-detector* In het ideale geval is de
verhouding Kl.f.-detector , die men detecliefactor noemt, gelijk aan de
am.f.-detector
modulatiediepte, in ons geval dus 0,3. In de practijk is deze ver
houding steeds kleiner. De oorzaken daarvan zijn de volgende.
1. De spanning over de diode is kleiner dan die over de spoel L2,

C3

nl. slechts maal zo groot.
C3 + Cd
2. De impedantie tussen de punten P en Q (fig. 12) is voor wissel
stroom kleiner dan voor gelijkstroom (Rw/Rg < 1).
3. Bij kleine signalen is het rendement van de diode kleiner dan bij
grote signalen (zie Deel 2, hfdst. VI.A.i).
Het quotiënt Km.f.-buis— noemt men de conv er siev ersterking van
ah.f.-mengbuis
am.f.-detector
de mengtrap. De versterking van de m.f.-trap is
(y-m.f.-buis
Zijn er twee m.f.-buizen, dan is
a2e m.f.-buis
aie m.f.-buis
de versterking van de eerste en
am.f.-detector
a2e m.f.-buis
de versterking van de tweede m.f.-trap.
2. Het meten van de m.f.sresonantiekrommen

'

We onderstellen, dat de ontvanger één m.f.-buis, dus twee m.f.bandfilters bevat, zoals gewoonlijk het geval is.
Bij het meten van de resonantiekrommen moeten we er voor zorgen,
dat de automatische sterkteregeling geen storende invloed uitoefent
op de meting; bij het meten van een bepaalde resonantiekromme
moet de instelling der buizen dezelfde blijven. Als de A.S.R.-spanning
wordt ontleend aan de diode, die ook het laagfrequente signaal levert,
is er in dit opzicht geen gevaar, als men meet bij een constant uit
gangssignaal, daar dan de A.S.R.-spanning ook constant is. Wordt
echter de A.S.R.-spanning met behulp van een afzonderlijke diode
ontleend aan de voorlaatste m.f.-kring, zoals dikwijls het geval is,
dan wordt bij verstemming de .spanning over deze kring en daardoor
de regelspanning, ook bij vertraagde detectie, groter indien het uit
gangssignaal constant blijft. In dat geval moet men bij het meten van
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de resonantiekrommen de automatische sterkteregeling uitschakelen en
een constante spanning toevoeren aan de geregelde buizen. Dit moet zo
geschieden, dat de instelling der buizen en de demping en de af
stemming der kringen hierbij niet veranderen. Daartoe mogen de
vertragingsspanning en de gelijkstroom- en wisselstroomimpedanties
der A.S.R.- en detectorcircuits niet worden gewijzigd. Op welke wijze
men dit doen kan hangt af van de schakeling van de ontvanger (zie
Deel 3, hfdst. IV.]). Soms kan de A.S.R.-leiding achter zijn afvlakfilter worden kortgesloten naar het chassis of naar de negatieve span
ning, die soms als vertragingsspanning in serie met de regelspanning
staat. Het kan echter ook nodig zijn, verbindingen los te maken en
extra afvlakfilters aan te brengen. Voor metingen met grote signalen,
waarbij we juist wel rekening moeten houden met de invloed van de
A.S.R.-spanning, moeten we deze regelspanning bij deze meting van
buiten af toevoeren.
We nemen eerst de resonantiekromme op van de laatste trap, daarna
die van de voorgaande, en vervolgens van het gehele m.f.-gedeelte
(zie bv. Deel 3, hfdst. VII.B.3, fig. 14).
We sluiten de meetoscillator aan op het rooster van de middenfrequentbuis. De frequentie van de meetoscillator stellen we in op
dezelfde waarde als bij de vorige metingen; de spanning wordt 30 %
gemoduleerd met 400 Hz en zo ingesteld, dat het uitgangsvermogen
50 mW is, terwijl de sterkteregelaar in de maximum-stand staat; deze
spanning wordt genoteerd. De meetoscillator wordt nu verstemd, de
spanning bij geregeld tot het uitgangsvermogen weer 50 mW bedraagt
en deze spanning genoteerd. Dit herhaalt men voor een aantal fre
quenties, hoger en lager dan de eerst ingestelde frequentie, zodanig,
dat men met de verkregen meetresultaten een resonantiekromme kan
tekenen, waaruit men o.a. kan aflezen, bij welke frequenties de ver
eiste spanning 10 maal zo groot (dus de versterking 10 maal zo klein)
is als bij de frequentie, waarvan we zijn uitgegaan, en dus de band
breedte Bu) (zie Deel 3, hfdst. IV.C.4) kan worden bepaald. Ook
meten we bij een verstemming van 9 kHz, zodat de selectiviteit Sg
(zie Deel 3, hfdst. IV.C.4) kan worden afgelezen. In de grafiek zetten
we de frequentie af langs de horizontale as, op een lineaire schaal;
de spanning zetten we langs de verticale as af, op een logarithmische
schaal.
We voeren deze meting uit bij al de verschillende standen van de
bandbreedteschakelaar.
Op deze wijze verkrijgen we de resonantiekromme van de laatste
middenfrequenttrap, mits de modulatiefrequentie van het toegevoerde
signaal laag is, zodat de draaggolf en de beide zij banden practisch
evenveel worden versterkt. Bij een hoge modulatiefrequentie zou dit
niet het geval zijn. Daarom moduleert men bij deze metingen ge
woonlijk met 400 Hz.
Men zou de resonantiekromme ook kunnen opnemen door een
micro-ampèremeter in serie met de detectieweerstand te plaatsenden
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de stroom door deze weerstand constant te houden. De detector doet
dan dienst als diodevoltmeter, waarmee men de spanning over de
laatste m.f.-kring meet. Deze meetmethode is echter omslachtiger;
men moet verbindingen los solderen. De resonantiekromme is niet
geheel onafhankelijk van de sterkte van het signaal, omdat de demping,
die de diodedetector veroorzaakt op de kring, waarop deze is aan
gesloten, afhangt van de spanning op deze detector. Men moet dus
toch een meter voor het uitgangsvermogen gebruiken om de grootte
van het signaal vast te leggen. Daarom verdient de eerst aangegeven
methode de voorkeur.
Een buisvoltmeter parallel aan de laatste m.f.-kring aan te sluiten
om zo de spanning over deze kring te meten is verkeerd; de kring
zou worden verstemd door de niet te verwaarlozen capaciteit van de
meter.
Teneinde de resonantiekromme van de voorgaande trap te meten
sluit men de meetoscillator aan op het rooster van de voorgaande
buis, d.i. de mengbuis. Over de anodekring van de m.f.-buis schakelt
men een meetversterker, voorzien van een detector en een meter,
die de versterkte gedetecteerde spanning aanwijst. Hiervoor kan de in
Deel 7a, hfdst. VIII beschreven detectorversterker worden gebruikt.
Tussen de anode van de m.f.-buis en de ingang van de meetversterker
plaatst men een grote condensator (bv. 0,1 //F), om de anodegelijkspanning van de versterker verwijderd te houden. Tussen de ingangsklemmen van de versterker wordt een weerstand van bv. 5000 D
opgenomen. Daardoor wordt de anodeketen van de m.f.-buis ge
dempt, zodat de versterking van deze buis in het in aanmerking
komende frequentiegebied practisch constant is (zie ook fig. 18). Ook
de meetversterker moet in dit frequentiegebied een constante ver
sterking geven. Bij gebruik van de juist genoemde detectorversterker
is dit vanzelf het geval.
Bij het meten van de resonantiekromme van het tweede m.f.-bandfilter moesten we de spanning, waarmee werd gemeten, een zeer
bepaalde waarde geven, daar de demping, die de diode veroorzaakt
op de er aan voorafgaande kring, afhangt van de spanning op de diode.
Bij het meten van de resonantiekromme van de eerste m.f.-trap kan
de spanning daarentegen vrij willekeurig worden gekozen. Een ingangsspanning van ongeveer 1 mV is zeer geschikt. Deze spanning is groot
ten opzichte van de ruisspanning, terwijl een veel grotere spanning
oorzaak zou kunnen zijn van roosterstroom bij de m.f.-buis, waardoor
de te meten kring zou worden gedempt.
De frequentie van de meetoscillator wordt weer ingesteld op de
zelfde frequentie, waarmee in het vorige geval is begonnen; de
amplitude wordt zo gekozen, dat op de meetversterker een goed
afleesbare uitslag wordt verkregen, bv. ongeveer op het midden van
de schaal (niet op het eind van de schaal, omdat de resonantiekromme
in het midden een minimum kan vertonen). Vervolgens wordt de
meetoscillator verstemd en de amplitude van het ingangssignaal zo
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ingesteld, dat de meetversterker weer dezelfde uitslag vertoont. Op
overeenkomstige wijze als in het vorige geval wordt de resonantiekromme opgenomen.
Indien ook dit bandfilter door de kwaliteitsschakelaar wordt omge
schakeld, herhaalt men de meting voor alle standen van deze schakelaar.
Tenslotte meet men de resonantiekromme van het gehele m.f.gedeelte, door het ingangssignaal toe te voeren aan het rooster van de
mengbuis en de spanning van dit signaal telkens zo in te stellen, dat
het uitgangsvermogen van de ontvanger weer 50 mW bedraagt. Ook
deze meting wordt herhaald bij alle standen van de kwaliteitsschakelaar.
Al deze metingen zijn uitgevoerd bij de maximum-stand van de
sterkteregelaar en bij een uitgangsvermogen van 50 mW, waarbij de
ontvanger zich dus bevond in de toestand, die optreedt bij een klein
antennesignaal. Bij normaal gebruik van de ontvanger wenst men
echter gewoonlijk een groter uitgangsvermogen, terwijl men in de regel
luistert naar zenders, waarbij de sterkteregelaar niet in de maximumstand wordt gezet. De m.f.-spanning op de detector is dan veel groter,
zodat de demping op de er aan voorafgaande kring anders is, en
bovendien de automatische sterkteregeling in werking treedt, waar
door de kringen een weinig kunnen worden verstemd en op andere
wijze gedempt. Het is dus van belang, de resonantiekrommen ook op
te nemen in de toestand, die ontstaat bij een groot antennesignaal.
Deze meting wordt als volgt uitgevoerd.
De meetoscillator wordt via de normale „kunstantenne" (zie Deel 7a,
hfdst. IV, fig. 14) aangesloten aan de antenneklem van de ontvanger.
De frequentie van deze oscillator wordt ingesteld op ongeveer 1000 kHz
en de spanning op ongeveer 5 mV. De ontvanger wordt hierop af
gestemd, en de sterkteregelaar zover teruggedraaid, dat het uitgangs
vermogen weer 50 mW bedraagt. Het signaal op de detector is nu
veel groter dan in het voorgaande geval. De automatische sterkte
regeling is hierbij in werking. De regelspanning wordt nu gemeten
met een buisvoltmeter. Zou men deze spanning meten met bv. een
draaispoelmeter, dan zou deze meter de regelspanning doen ver
anderen; een buisvoltmeter daarentegen vormt vrijwel geen belasting
voor gelijkstroom en geeft dus de juiste regelspanning aan. Nu schakelt
men de automatische sterkteregeling uit, op dezelfde wijze als in het
voorgaande geval en voert van buiten af, bv. met een batterij, een
regelspanning gelijk aan de gemeten spanning toe. Nu neemt men weer,
op overeenkomstige wijze als in het vorige geval, de resonantiekrommen
op, waarbij de meetoscillator, nu natuurlijk weer zonder kunstantenne,
wordt aangesloten aan het rooster van de m.f.-buis of de mengbuis.
Voorbeelden van op deze wijze opgenomen resonantiekrommen zijn
weergegeven in Deel 3, hfdst. VII.B.3, fig. 14.
Met behulp van de aldus verkregen krommen gaat men na, of de
ontvanger voldoet aan de eisen, die men bij de constructie van het
apparaat er aan heeft gesteld.
Men wenst te weten, of de koppeling en de demping der band-
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Fig. 13. Hulpkrommen ter bepaling van 'r/L van de m.f.-kringen. Kromme 1
geeft het verband tussen Bl0IB2 en k/8; kromme 2 geeft het verband tussen k/S
en een factor p, waarna men r/L = p B10 berekent.

Fig. 14. Hulpkrommen ter bepaling van
r/L van de m.f.-kringen bij sterker dan
kritisch gekoppelde kringen. Kromme
1 geeft het verband tussen V20/V2max
en k/S (zie fig. 16); kromme 2 geeft
het verband tussen BJ8 en k/S, waarna
men r/L = 8 co0 berekent.
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filters de juiste waarde hebben. Rechtstreeks vergelijken met de
krommen van Deel 2, hfdst. III.B.3, fig. 73, 74 of 76, is moeilijk,
daar zowel k als ö (of Q = i/ó) niet bekend zijn, doch integendeel
uit de meetresultaten moeten worden bepaald. Daarom kan men beter
gebruik maken van fig. 13 en 14.
In Deel 2, hfdst. III.B is voor twee gelijke, inductief gekoppelde
kringen (zie fig. 15) afgeleid:
1
k/d
U2 I
V (7)

V

, y-mr-mr

+ 1

We noemen de waarde van V2 voor /? = o (d.w.z. voor de frequen
tie, waarop ieder der kringen is afgestemd) V20. Uit (7) volgt
k/ö
1
V20 i
(8)
\ V
' ö Wö)*+l'
(k/ö) 2 + 1
U2
dus
V20
+I
-I +
i

Hïï

De breedte van de resonantiekromme, gemeten tussen de frequenties,
waar V2 = 1/2 V20, noemen we B2 (zie fig. 16); de breedte van de
resonantiekromme, gemeten tussen de frequenties, waar V2 = 1/10 V20,
noemen we B,0. (We merken op, dat /? de breedte van de resonantie
kromme voorstelt met a>0 als eenheid gemeten; B2 en B10 worden in
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Fig. 16. Resonantiekromme van twee gekoppelde kringen.
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voor verschillende waarden van kjö de verhouding -~
@2

Bw worden
B‘2

berekend. Kromme i van fig. 13 geeft het verband tussen BLJB2 en kjö
aan. Uit de gemeten resonantiekromme kan men B10/52 bepalen; met
behulp van fig. 13, kromme 1, bepaalt men de bijbehorende waarde
van kjö. Uit kromme 2 leest men de bijbehorende factor p af, waarna
men r\L van de kringen vindt als r/L = p L10. (Is r/L voor de beide
kringen niet dezelfde, dan vindt men zo de gemiddelde waarde.)
Bij sterker dan kritisch gekoppelde kringen wordt deze methode
om r/L te bepalen onnauwkeurig, omdat B10/B2 dan bij toename van kj ö
slechts weinig verandert. Men bepaalt dan eerst uit de gemeten reso
nantiekromme V2JV2max> waarbij V20 de spanning bij het minimum
en V2max de spanning bij de maxima is (zie fig. 16). Met behulp van
fig. 14, kromme 1, bepaalt men bij de gevonden waarde van V^/^max
2k/ö )
de waarde van k/6 |V2o/^2
en hieruit met behulp van
max
{kjö)2 + 1
kromme 2 de waarde van ft/<5, waarbij V2 weer is gedaald tot de
waarde V2Q. [Uit form. (3) kan men afleiden, dat ft/<5 = V2{(/c/<5)2—1}].
De waarde van ft = BJf0 bepaalt men uit de gemeten resonantie
kromme. Met behulp van de juist uit fig. 14 gevonden waarde van
ft/ö bepaalt men ö en hieruit r/L = óco0.
Het bepalen van r/L op de aangegeven wijze levert alleen betrouw
bare resultaten op als ieder der kringen op de juiste frequentie is
afgestemd en de resonantiekrommen symmetrisch zijn. Bij een gering
verschil in de hoogten der beide maxima verkrijgt men een goede
benadering door de gemiddelde waarde hiervan te nemen. Indien de
beide kringen ten opzichte van elkaar een weinig zijn verstemd, wordt
de resonantiekromme breder en zou men op de aangegeven wijze
een te grote waarde voor r/L vinden. Het is dus nodig, zich vóór het
meten van de resonantiekrommen ervan te overtuigen, dat de kringen
juist zijn afgestemd en ze zo nodig opnieuw te trimmen.
3. Het meten van de vervorming
Het middenfrequentgedeelte van de ontvanger kan op twee wijzen
aanleiding geven tot vervorming in het laagfrequente signaal. De
amplitude van de roosterwisselspanningen is gewoonlijk zo klein, dat
vervorming door het niet-lineair zijn van de /a- Vg-karakteristiek der
buizen kan worden verwaarloosd. Daar de weerstand van de detector
voor gelijkstroom (i?g) groter is dan die voor de laagfrequente wissel
stroom (i?w)> dus /?w/i?g < 1, kan bij grote modulatiediepte ernstige
vervorming optreden (zie Deel 2, hfdst. VI.A.i.h). Ook door zg. ver
traagde automatische sterkteregeling (d.w.z. een automatische sterkteregeling, die pas in werking treedt, wanneer het signaal op de detector
een bepaalde waarde overschrijdt, zie Deel 3, hfdst. IV.J) kan ver
vorming optreden.
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a. De RwlRg-vervorming
Men sluit de meetoscillator via de normale kunstantenne aan op de
antenneklemmen van de ontvanger. De draaggolffrequentie wordt
ingesteld op 1000 kHz, de spanning op ongeveer 5 mV (d.i. een ge
middeld signaal) en de modulatiediepte op 30 %. Daar Rw en daar
mee de vervorming afhangt van de modulatiefrequentie, wordt de
meting eerst uitgevoerd met een lage modulatiefrequentie, nl. 400 Hz,
en daarna met een hoge modulatiefrequentie, bv. 2000 of 4000 Hz.
De sterkteregelaar wordt zover teruggedraaid, dat het uitgangsvermogen ongeveer 1/20 deel is van het uitgangsvermogen, waarbij in
het laagfrequente gedeelte nog vrijwel geen vervorming optreedt. Dit
is nodig, omdat bij de meting de modulatiediepte moet worden op
gevoerd tot 100 % en hierbij geen overbelasting van het l.f.-gedeelte
mag optreden, daar men anders de i?w/Z?g-vervorming niet kan onder
scheiden van de vervorming in het l.f.-gedeelte.
Parallel aan de meter voor het uitgangsvermogen wordt nu de ververvormingsmeter geschakeld. De modulatiediepte van het ingangs
signaal wordt ingesteld op 10 % en de vervorming in het uitgangs
signaal gemeten. Vervolgens vergroot men de modulatiediepte en meet
telkens de vervorming. Hiermee gaat men door tot de modulatiediepte
100 % is geworden. Men zet de vervorming uit als functie van de
modulatiediepte en verkrijgt dan bv. een kromme zoals in fig. 17 is
weergegeven. Waar de vervorming vrij plotseling sterk toeneemt,
begint de i?w/i?g-vervorming op te treden.
joV»
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Fig. 17. i?w/i?g-vervorming als functie van de modulatiediepte.
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b. De A.S.R.-vervorming
Indien de A.S.R. onvertraagd plaats vindt of indien de drie-diodenschakeling is toegepast (zie Deel 3, hfdst. IV.J), is de A.S.R. geen
oorzaak van vervorming en behoeft deze meting dus niet te worden
uitgevoerd.
Men sluit een ongemoduleerd m.f.-signaal aan op het rooster van
de m.f.-buis en stelt de amplitude van dit signaal zo in, dat de A.S.R.diode juist begint te werken. Dit kan men vaststellen door met een
buisvoltmeter de regelspanning te meten. Men moduleert nu het
ingangssignaal met 400 Hz en stelt de modulatiediepte in op 30 %.
De sterkteregelaar van de ontvanger wordt zo ingesteld, dat het uitgangsvermogen 50 mW bedraagt. Bij dit uitgangsvermogen is de ver
vorming in het l.f.-gedeelte zeer klein. Men meet nu de vervorming
in het uitgangssignaal als functie van de m.f.-spanning op het rooster
van de m.f.-buis, waarbij men deze spanning varieert van V10 tot
10 X de eerst ingestelde spanning. Zoals uit Deel 3, hfdst. IV.J volgt,
treedt de sterkste door de A.S.R. veroorzaakte vervorming op in dit
spanningsgebied.
Indien de vertragingsspanning groot is, is deze vervorming in het
algemeen ernstiger dan bij een kleine vertragingsspanning. Bovendien
treedt de vervorming dan op bij een vrij groot antennesignaal, waarbij
het geruis practisch is verdwenen en de vervorming dus meer op de
voorgrond treedt.
E

ONDERZOEK VAN HET HOOGFREQUENTE
GEDEELTE
Van het hoogfrequente gedeelte van de ontvanger meten we:
1. de verhouding van de spanning op het rooster van de eerste buis
tot de spanning in de antenne, de zg. opslingering van de antennekring;
2. indien er een hoogfrequentversterkerbuis aanwezig is, de ver
sterking, die deze buis geeft;
3. in het onder 2. bedoelde geval het gelijk oplopen van de afge
stemde kringen vóór en na de h.f.-buis;
4. de paddingkromme;
5. de resonantiekrommen;
6. de invloed van antennes, afwijkend van de kunstantenne;
7. de spanning van de oscillator;
8. de (ongewenste) oscillatorspanning op het stuurrooster van de
mengbuis.
Bij het onderzoek van het hoogfrequentgedeelte wordt de rest van
de ontvanger buiten de meting gehouden. Men schakelt daartoe een
meetversterker parallel aan de anodeketen van de mengbuis (fig. 18).
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Tussen de anode van de mengbuis en de ingangsklem van
deze meetversterker is een con
densator geplaatst om de anodegelijkspanning van de ingang
van de meetversterker verwij
derd te houden. Parallel aan de
ingangsklemmen van de meet
versterker bevindt zich een
weerstand van ongeveer 5000 Q,
waardoor de anodeketen van de
mengbuis voldoende wordt ge
dempt om in het gehele in
aanmerking komende frequentiegebied een vrijwel constante
versterking te verkrijgen.
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Fig. 18. Schakeling van een meetverster
ker in de anodeketen van de mengbuis,
voor het onderzoek van het h.f.-gedeelte.

i. Het meten van de opslingering van de antennekring

(

De meetoscillator wordt via de kunstantenne aan de antenneklemmen van de ontvanger aangesloten. De meetversterker wordt op
de aangegeven wijze in de anodeketen van de mengbuis opgenomen.
De meetoscillator wordt 30 % gemoduleerd met 400 Hz. De ampli
tude van het signaal wordt zo ingesteld, dat op de meetversterker
een goed afleesbare uitslag wordt verkregen. De ontvanger wordt op
dit signaal afgestemd, zodanig, dat de meetversterker maximale uit
slag geeft. Vervolgens wordt de meetoscillator via een grote conden
sator, zonder tussenschakeling van de kunstantenne, aangesloten aan
het rooster van de eerste buis. De frequentie van de meetoscillator
wordt niet veranderd, evenmin als de afstemming van de ontvanger.
De amplitude van het signaal, dat de meetoscillator levert, wordt
zover verhoogd, tot de meetversterker weer dezelfde uitslag geeft. De
verhouding van de spanningen van de meetoscillator voor deze beide
gevallen geeft de opslingering van de antennekring. Men herhaalt
deze meting voor alle frequentiegebieden en in ieder frequentiegebied
voor enige frequenties, zodat men voor ieder frequentiegebied deze
grootheid als functie van de frequentie kan uitzetten.
2. Het meten van de versterking van een hoogfrequents
versterkertrap
De versterking van een eventuele hoogfrequent versterkertrap wordt
gemeten op overeenkomstige wijze als de opslingering van de antenne
kring. De meetversterker is ook nu aangesloten aan de anode van de
mengbuis, zoals fig. 18 aangeeft. De meetoscillator wordt eerst, zonder
tussenschakeling van de kunstantenne, aangesloten aan het rooster
van de h.f.-versterkerbuis en daarna aan het rooster van de mengbuis.
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De amplitude van het signaal wordt zo ingesteld, dat in beide gevallen
op de meetversterker dezelfde uitslag wordt afgelezen. Het quotiënt
dezer beide spanningen is de versterking van de trap.
De meting wordt uitgevoerd bij dezelfde frequenties als in het
voorgaande geval. De metingen verlopen het eenvoudigst, als men bij
iedere instelling van de frequentie de metingen, genoemd onder i.
en 2., achter elkaar uitvoert. Men sluit dan, na afstemming, de meetoscillator achtereenvolgens aan op de kunstantenne, die met de ingangsklemmen van de ontvanger is verbonden, en via een grotere scheidingscondensator aan het rooster van de eerste buis en het rooster van de
tweede buis en stelt de amplitude van het signaal van de meetoscillator
telkens zo in, dat de meetversterker in alle drie gevallen dezelfde
uitslag geeft.
Indien bij het omschakelen van de kwaliteitsschakelaar ook de h.f.kringen worden veranderd, dan herhaalt men de onder i. en 2. ge
noemde metingen bij ieder der standen van deze schakelaar.
3. Het onderzoek naar het gelijklopen van de ingangskring
en de h.f.sversterkerkring
Het ingangssignaal, afkomstig van de meetoscillator, wordt op de
normale wijze aan de antenneklemmen van de ontvanger toegevoerd.
De kring, die zich in de anodeketen van de h.f.-buis bevindt, wordt
gedempt door een weerstand parallel aan deze kring te plaatsen of
verstemd door er een condensator aan parallel te schakelen, waarna
de frequentie, waarop de antennekring is afgestemd, kan worden
bepaald. Vervolgens wordt deze weerstand of condensator verwijderd
en parallel aan de ingangskring geschakeld, waarna de frequentie kan
worden bepaald, waarop de tweede kring is afgestemd. Dit wordt
herhaald voor enige frequenties in ieder der gebieden, waarvoor de
ontvanger is ingericht.

f

4. Het opnemen van de paddingkromme
Voor het opnemen van de paddingkromme wordt een meet
oscillator door middel van de kunstantenne aan de antenneklemmen
van de ontvanger aangesloten (zie fig. 19). Parallel aan de anodeketen
van de mengbuis schakelt men een meetversterker. Een middenfrequentoscillator, waarvan de frequentie kan worden ingesteld en
afgelezen, wordt over een condensator C2 van 50 /u/llF met de meet
versterker verbonden.
De m.f.-oscillator wordt uitgeschakeld. De h.f.-meetoscillator wordt
30 % gemoduleerd met 400 Hz. De sterkte van dit signaal wordt zo
gekozen, dat de meetversterker een goed afleesbare uitslag geeft.
De frequentie wordt zo ingesteld, dat de uitslag maximaal is. Dit is
dan de frequentie, waarbij de resonantiekromme van het hoogfrequente
gedeelte van de ontvanger een maximum vertoont.
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Fig. 19. Schakeling voor het opnemen van de paddingkromme.
De modulatie van de h.f.-meetoscillator wordt nu uitgeschakeld en
de m.f.-oscillator ingeschakeld. De frequentie van deze m.f.-oscillator
wordt zo ingesteld, dat de frequentie van de interferentietoon, die
men na de meetversterker hoort, nul wordt. Het verschil tussen de
frequentie van de m.f.-oscillator en de nominale middenfrequentie,
dat is de frequentie van het midden van de in D.2 gemeten totale resonantiekromme van het middenfrequentgedeelte van de ontvanger,
is de paddingafwijking.
Voor ieder frequentiegebied van de ontvanger herhaalt men deze
meting voor zoveel punten als nodig zijn om de paddingkrommen in
een grafiek uit te zetten.
In de kortegolfgebieden is de paddingafwijking soms zo groot, dat
de interferentietoon niet met de m.f.-oscillator tot de frequentie nul
kan worden gebracht. Men stelt de m.f.-oscillator dan in op de nomi
nale middenfrequentie en varieert de frequentie van de h.f.-meet
oscillator tot de interferentietoon nul wordt. Men leest de padding
afwijking dan af op de h.f.-meetoscillator. Deze methode is echter
minder nauwkeurig dan de eerstgenoemde en wordt daarom alleen
toegepast in het juist genoemde geval.
Vooral bij de hoge frequenties dient men er op te letten, dat niet
op de spiegelfrequentie wordt ingesteld. Of op de juiste frequentie is
ingesteld, kan men als volgt bepalen. Schakelt men de m.f.-oscillator
uit, dan kan men de h.f.-meetoscillator laten interfereren met de
oscillator van de ontvanger en zo de frequentie van deze laatste be
palen. Behalve in zeldzame uitzonderingsgevallen is de frequentie van
het te ontvangen signaal lager dan die van de oscillator.
Indien de ontvanger twee of meer ten opzichte van elkaar verstemde h.f.-kringen of twee gekoppelde h.f.-kringen bevat, kan het
voorkomen, dat de resonantiekromme van het h.f.-gedeelte een vlakke
top of twee maxima met een minimum er tussen bezit. Dan kan men
de juiste afstemming van het h.f.-gedeelte niet zonder meer met
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voldoende nauwkeurigheid op de aangegeven wijze bepalen. Men stelt
eerst de h.f.-meetoscillator in op een frequentie, ongeveer in het
midden van de vlakke top of van het minimum. Men leest de uitslag
van de meetversterker en de aan de antenneklemmen toegevoerde
spanning af. Vervolgens maakt men het ingangssignaal tweemaal zo
sterk en verstemt de meetoscillator tot de meetversterker weer de
zelfde uitslag geeft, zowel naar een hogere als naar een lagere frequentie
en leest de beide hierbij behorende frequenties af. Het midden tussen
deze frequenties beschouwt men dan als de juiste afstemfrequentie.
5. Het opnemen van de h.f.=resonantiekrommen
De resonantiekrommen van het hoogfrequentgedeelte worden op
overeenkomstige wijze opgenomen als die van het middenfrequentgedeelte.
Is de eerste buis van de ontvanger de mengbuis, dan sluit men de
meetoscillator met de kunstantenne aan op de antenneklemmen en
schakelt de meetversterker over de anodeketen van de mengbuis.
Men meet de resonantiekromme bv. aan het begin, in het midden en
aan het eind van ieder frequentiegebied. Voor het verkrijgen van een
juist beeld van de eigenschappen van de ontvanger is dit nodig, omdat
de resonantiekrommen bij deze verschillende frequenties sterk uiteen
kunnen lopen (zie bv. Deel 3, hfdst. VII).
Is er een h.f.-versterkbuis aanwezig, dan meet men bij ieder dezer
frequenties bovendien de resonantiekromme van de enkele kring of
de gekoppelde kringen, die zich voor deze buis bevinden door de
meetversterker over de anodeketen van deze buis te schakelen, en de
resonantiekromme van de kring tussen h.f.-versterkbuis en mengbuis
door de meetoscillator direct (zonder kunstantenne) aan het rooster
van de h.f.-buis en de meetversterker over de anodeketen van de
mengbuis aan te sluiten. Is het product der beide resonantiekrommen
niet gelijk aan de totale resonantiekromme, dan wijst dit op een on
bedoelde, ongewenste koppeling tussen de kringen voor en na de
h.f.-versterkbuis.
Indien bij het veranderen van de bandbreedte door de kwaliteitsschakelaar ook in het h.f.-gedeelte wordt geschakeld (zie Deel 3,
hfdst. VII.B), dan meet men de resonantiekrommen bij de verschillende
standen van deze schakelaar.
6. Invloed van de antenne
De beschreven metingen zijn alle uitgevoerd met de normale kunst
antenne aangesloten aan de ingangsklemmen van de ontvanger. De
samenstellende elementen van deze kunstantenne zijn zo gekozen,
dat de impedantie overeenkomt met een gemiddelde gebruikelijke
antenne in het lange- en middengolfgebied. In het kortegolfgebied is
de impedantie van een gebruikelijke antenne in hoge mate afhankelijk
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van de frequentie en van de lengte van de antenne. Toch is het, om
vergelijkbare meetresultaten te verkrijgen, nodig, dat men ook voor
dit frequentiegebied een bepaalde impedantie als kunstantenne af
spreekt. Men neemt als kunstantenne voor het kortegolfgebied (onge
veer 2 tot 20 MHz) een weerstand van 400 Q; deze is in de practijk
gebleken bruikbaar te zijn.
In de practijk gebruikt men echter zeer verschillende antennes. De
impedantie van de antenne heeft invloed op de afstemming van de
ingangskring van de ontvanger. Daarom is het gewenst, de metingen
betreffende het h.f.-gedeelte, althans die, waarbij de afstemming van
de ingangskring invloed uitoefent, te herhalen met andere kunstantennes. De component van de antenne-impedantie, die de grootste
invloed heeft, is de capaciteit. Als uiterste waarden van deze capaciteit
vindt men bij de gebruikelijke antennes' ongeveer 40 tot 400 ju/iF.
Door dergelijke afwijkende waarden wordt de ingangskring van de
ontvanger verstemd. Men gaat daarom na, in hoeverre de met de
normale kunstantenne gemeten opslingering van de antennekring, de
totale versterking van het h.f.-gedeelte, de paddingkromme en de
resonantiekrommen veranderen, als men in plaats van de normale
kunstantenne een condensator van 40 of 400 fi/.iF neemt.
Bij ontvangers voor auto's wordt de antenne gewoonlijk bij het
apparaat geleverd; de ontvanger wordt dus steeds gebruikt met een
zelfde antenne met bekende eigenschappen. Men gebruikt dan bij de
metingen een kunstantenne, be
25 pF
staande uit twee condensatoren
Y
van resp. 25 en 50 jufiF, gescha
Meet■ySOpF
Ontvanger
keld zoals in fig. 20 is aangegeven.
osclllator

lfx

7. De spanning van de
oscillator
De spanning van de oscillator
bepaalt men door met een ,uAmeter de gelijkstroom te meten, die
vloeit door de weerstand R, die
het oscillatorrooster met de ka
thode verbindt (fig. 21). Het pro
duct van deze stroom en genoemde
weerstand is ongeveer gelijk aan de
amplitude van de roosterwisselspanning (zie Deel 2, hfdst. VI.A),
mits deze spanning voldoende
groot is (bv. 10 V).
Bij deze meting verdient het
aanbeveling, de ^A-meter met een
condensator C te overbruggen om
ongewenste koppeling tussen deze
Radiotechniek VII — 20

Fig. 20. Kunstantenne, bestaande uit
twee condensatoren, voor het onder
zoek van ontvangers voor auto's.
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Fig. 21. Het meten van de roostergelijkstroom van een oscillator. De am
plitude van de roosterwisselspanning
is ongeveer gelijk aan deze stroom
vermenigvuldigd met de roosterweerstand R.
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meter en delen van de oscillatorschakeling te voorkomen. Om dezelfde
reden plaatst men de meter aan de onderzijde (de kathodezijde) van
de weerstand R en niet aan de bovenzijde (de roosterzijde).
De weerstand van de meter moet klein zijn ten opzichte van de
weerstand R. Is dit niet het geval, dan moet men bij het berekenen
van de oscillatorspanning de weerstand van de meter bij de weer
stand R optellen.
Men herhaalt de meting voor een aantal frequenties in ieder frequentiegebied en zet de gevonden roosterwisselspanning of -stroom
als functie van de bijbehorende frequentie van het ontvangen signaal
in een grafiek uit.
Het meten van de roosterwisselspanning door een buisvoltmeter
tussen rooster en kathode te schakelen geeft geen betrouwbare resul
taten, daar de capaciteit van deze meter de frequentie en de amplitude
van het opgewekte signaal beïnvloedt.
De amplitude van de roosterwisselspanning is niet precies gelijk
aan de roostergelijkspanning, doch in het algemeen een weinig groter.
Hoe kleiner de wisselspanning, des te groter zijn de afwijkingen.
Wenst men de roosterwisselspanning nauwkeuriger te kennen, dan
kan men eerst het verband tussen de roosterwisselspanning en de
roostergelijkspanning bepalen door de anodekring, gevormd door L,
en Clr kort te sluiten, zodat de schakeling niet meer oscilleert, en L.2
te vervangen door een oscillator, die voldoende spanning kan leveren,
die met een buisvoltmeter wordt gemeten, en zo het verband tussen
de roosterwisselspanning en de roostergelijkspanning bepalen.
Eventueel overoscilleren (zie Deel 2, hfdst. VII.9) kan men con
stateren, doordat dan geen eenduidige afstemming van de ontvanger
wordt verkregen, maar eenzelfde ingangssignaal bij een aantal dicht
bij elkaar gelegen standen van de afstemcondensator wordt ontvangen.
8. De oscillatorspanning op het stuurrooster van de mengbuis
Door verschillende oorzaken, hoofdzakelijk door het zg. inductieeffect (zie hfdst. VI), kan tussen het stuurrooster en de kathode van
de mengbuis een spanning optreden, afkomstig van en met de fre
quentie van het oscillatorgedeelte van deze buis, waardoor de conversiesteilheid wordt beïnvloed. Deze spanning kan men meten met een
buisvoltmeter, geschakeld tussen het stuurrooster en het chassis.
Wegens de gelijkspanning tussen stuurrooster en kathode neemt
men een condensator op in serie met de buisvoltmeter. Daar de
grootte van de te meten spanning afhangt van de imoedantie in de
stuurroosterketen, moet na het aansluiten van de buisvoltmeter de
resonantiefrequentie van de afgestemde kring in de stuurroosterketen
weer met de bijstelcondensator op de oorspronkelijke waarde worden
teruggebracht.

.
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F
HET METEN VAN DE GEVOELIGHEID
Na het onderzoek van de verschillende gedeelten van de ontvanger
worden enige metingen verricht aan de complete ontvanger. Uit
eindelijk interesseert men zich voor het geluid, dat de luidspreker
voortbrengt. Doch daar, zoals reeds onder C vermeld, acoustische
metingen niet op eenvoudige wijze betrouwbaar kunnen worden ver
richt, stelt men zich in de meeste gevallen tevreden met zuiver electrische metingen, waarbij de luidspreker wordt vervangen door een
weerstand, gelijk aan de impedantie van de luidspreker bij 400 Hz.
Op de eerste plaats is de gevoeligheid van de ontvanger van belang.
Men verstaat hieronder gewoonlijk het ingangssignaal, dat, 30 % ge
moduleerd met 400 Hz, een electrisch uitgangsvermogen van 50 mW
levert. Hierbij wordt ondersteld, dat de sterkteregelaar vol opgedraaid
is en de toonregelaar zo is ingesteld, dat de ontvanger zo gevoelig
mogelijk is.
Om verwarring te voorkomen moet men er aan denken, dat bij een
zeer gevoelige ontvanger reeds een klein ingangssignaal voldoende is
om een groot uitgangsvermogen te geven. Een grotere gevoeligheid
wordt dus uitgedrukt door een kleiner getal.
Daar de versterking van de antenneklemmen tot het rooster van de
mengbuis van de frequentie afhangt, is ook de gevoeligheid van het
complete apparaat afhankelijk van de frequentie. Om een volledig
beeld te krijgen van de ontvanger is het dus nodig, de gevoeligheid
te meten voor alle frequentiegebieden, die kunnen worden ontvangen
en in ieder frequentiegebied bij een aantal frequenties.
Om de gevoeligheid te meten wordt de luidspreker vervangen door
de uitgangsvermogenmeter, de sterkteregelaar in de maximum-stand
gezet en een meetoscillator via de kunstantenne aan de ingangsklemmen
van de ontvanger aangesloten. De frequentie van de meetoscillator
wordt op de gewenste waarde ingesteld en de ontvanger hierop af
gestemd. De spanning van het 30 % met 400 Hz gemoduleerde ingangs
signaal wordt zo ingesteld, dat de uitgangsvermogenmeter 50 mW aan
wijst. Dit wordt herhaald voor een voldoend aantal frequenties in ieder
der frequentiegebieden,
waarvoor de ontvanger is *1 'j
sr
bestemd. De verkregen | t
Y \
meetresultaten worden in 4
2
een grafiek uitgezet, zoals
j
fig. 22 aangeeft.
De verschillende maxi
ma en minima in de krom
SS S 8 SS 2sss i
islis i I § 1 111
men van fig. 22 zijn in
- kHz
hoofdzaak het gevolg van Fig. 22. De gevoeligheid van een ontvanger als
paddingafwij kingen.
functie van de frequentie.
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G
HET METEN VAN DE SELECTIVITEIT
Aan een ontvanger stelt men de eis, dat deze uit de vele signalen,
die de ontvangantenne bereiken, het gewenste signaal afzondert en de
modulatie van dit signaal waarneembaar maakt, als een getrouwe
copie van de aan de zender toegevoerde modulatie, zonder storingen,
veroorzaakt door andere, ongewenste signalen. Het apparaat moet dus
voldoen aan zekere eisen betreffende de selectiviteit en de getrouwheid.
We willen eerst de metingen aangeven, waardoor de selectiviteit kan
worden onderzocht.
De storingen, die kunnen optreden bij de ontvangst van een omroepzender, zijn van verschillende aard, zoals o.a. in Deel 3, hfast. I
en IV.A reeds ter sprake kwam. Men onderscheidt in hoofdzaak de
volgende gevallen:
1. een storende gemoduleerde draaggolf bereikt de detector, waar
door de modulatie van deze draaggolf hoorbaar wordt;
2. een storende draaggolf geeft een hoorbare verschiltoon met de
gewenste draaggolf;
3. de zijbandfrequenties van een storend signaal geven hoorbare
verschiltorien met de gewenste draaggolf (kruisdetectie);
4. doordat de karakteristieken der versterkbuizen niet lineair zijn
verschijnt de modulatie van een storend signaal als modulatie van de
gewenste draaggolf (kruismodulatie);
5. de zg. superheterodyne fluittonen;
6. atmospherische storingen, storingen veroorzaakt door electrische
apparaten, enz.
Om door metingen een juist beeld van de selectiviteit van een ont
vanger te verkrijgen moet men een signaal aan de ontvanger toevoeren,
de ontvanger daarop afstemmen, vervolgens een storend signaal toe
voegen en het storende geluid meten. Een selectiviteitsmeting volgens
deze zg. ‘twee-signalenmethode is niet eenvoudig. Daarom stelt men
zich in vele gevallen tevreden met de zg. één-signaalmethode, waarbij
slechts een enkel signaal aan de antenneklemmen wordt toegevoerd.
Volgens deze laatste methode kan reeds tot op zekere hoogte een
beeld worden verkregen van de selectiviteit van de ontvanger.
We willen nu eerst enkele metingen volgens de één-signaalmethode
beschrijven en daarna metingen volgens de twee-signalenmethode be
schouwen.
1. Het meten van de resonantiekrommen van de gehele
ontvanger
Bij het meten van de resonantiekrommen van de gehele ontvanger
vervangt men de luidspreker weer door de uitgangsvermogenmeter.
De automatische sterkteregeling wordt buiten werking gesteld, want
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Fig. 23. Voorbeeld van resonantiekrommen van een ontvanger; kromme i in
de smalle, kromme 2 in de brede stand.
de negatieve gelijkspanning van de roosters der buizen moet bij het
opnemen van een kromme constant blijven. Men doet dit op dezelfde
wijze als bij het opnemen van de m.f.-resonantiekrommen (zie
onder D.2).
Een h.f.-signaal, dat 30 % is gemoduleerd met 400 Hz, wordt aan
de antenneklemmen toegevoerd. Tussen de meetoscillator en de ont
vanger wordt weer de kunstantenne opgenomen. De frequentie van de
meetoscillator wordt ingesteld op een aantal waarden, hoger en lager
dan de frequentie, waarop de ontvanger is afgestemd. De spanning
van het antennesignaal wordt telkens zo ingesteld, dat het uitgangsvermogen 50 mW bedraagt. Deze spanning, gedeeld door de spanning,
nodig bij de frequentie, waarop de ontvanger is afgestemd, wordt als
functie van de verstemming in een grafiek uitgezet, volgens het voor
beeld van fig. 23; langs de horizontale as de verstemming op een
lineaire schaal; langs de verticale as de genoemde verhouding der
spanningen op een logarithmische schaal.
De vêrstemming wordt minstens zo ver voortgezet, dat in de ver
kregen kromme de verzwakking bij een verstemming van 9 kHz naar
weerszijden (dus *£9) en de bandbreedte voor een verzwakking 1 : 10
(dus B10) kunnen worden afgelezen. Als voorbeeld geeft fig. 24 S9 en
fig. 25 B10 als functie van de frequentie voor een bepaalde ontvanger,
zowel in de „breedste" als in de „smalste" stand.
De resonantiekromme van het gehele apparaat is het product van
de overeenkomstige krommen van het h.f.-, het m.f.- en het l.f.gedeelte. Het is echter moeilijk, uit deze laatste de resonantiekromme
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van het gehele apparaat met voldoende nauwkeurigheid af te leiden.
Al de factoren, die invloed uitoefenen op de h.f.-, m.f.- en l.f.-doorlaatkrommen, hebben invloed op de kromme van het gehele apparaat.
Deze laatste wordt daarom gemeten bij verschillende standen van de
toonregelaar en, indien aanwezig, van de regelaar van de band
breedte, en bij verschillende afstemmingen. Ook meet men bij die
instelling der buizen, die optreedt bij een sterk antennesignaal. Men
voert daarbij aan de roosters der buizen van buiten af de gelijk-
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spanningen toe, die bij een sterk signaal door de automatische sterkteregeling ontstaan.
In het algemeen is het voor het LG-gebied voldoende, de kromme
op te nemen voor een frequentie aan het begin, een in het midden
en een aan het eind van het gebied. In het MG-gebied zijn de paddingafwijkingen soms vrij groot. Daarom neemt men in dit gebied, behalve
aan het begin, in het midden en aan het eind, waar de paddingafwijkingen in het algemeen gering zijn, ook nog de resonantiekromme
op voor de beide daar tussenin gelegen frequenties, waar de paddingafwijkingen gewoonlijk het grootst zijn.
In de KG-gebieden zijn de resonantiekrommen van de h.f.-kringen
gewoonlijk zo vlak, dat hun invloed op de resonantiekromme van het
gehele apparaat nauwelijks merkbaar is, zodat deze laatste vrijwel
overeenkomt met de resonantiekromme, die men met een m.f.-signaal
op het rooster van de mengbuis meet. Daarom beperkt men het meten
van de resonantiekrommen van het gehele apparaat gewoonlijk tot het
LG- en MG-gebied.
Voor een globale controle en voor het vergelijken van verschillende
ontvangers bepaalt men dikwijls slechts B10 en SQ.
2. Het meten van de gevoeligheid voor signalen met de
middenfrequentie
De gevoeligheid voor signalen met de middenfrequentie meet men
op dezelfde wijze als onder F is aangegeven. Alleen wordt hier de
meetoscillator afgestemd op de middenfrequentie, zo, dat de uitslag
van de uitgangsvermogenmeter maximaal is. De spanning van de
meetoscillator, 30 % gemoduleerd met 400 Hz, wordt zo ingesteld,
dat het uitgangsvermogen 50 mW is, waarna men deze spanning
afleest. Men herhaalt deze meting bij verschillende afstemmingen van
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Fig. 26. Voorbeeld van de middenfrequentie-gevoeligheidsverhouding als functie
van de frequentie.
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de ontvanger. Vervolgens wordt voor ieder dezer afstemmingen van
de ontvanger de verhouding bepaald van de gevoeligheid voor signalen
met de middenfrequentie en de gevoeligheid voor signalen met de
frequentie, waarop de ontvanger is afgestemd. Deze verhouding noemt
men de middenfrequentie-gevoeligheidsverhouding. Deze wordt in
een kromme uitgezet, zoals fig. 26 als voorbeeld aangeeft.
3. Het meten van de spiegelverhouding
Op overeenkomstige wijze als bij de voorgaande metingen bepaalt
men bij verschillende afstemmingen van de ontvanger de gevoeligheid
voor signalen met de spiegelfrequentie. Gewoonlijk is dit de frequentie,
die tweemaal de middenfrequentie hoger is dan de frequentie, waarop
de ontvanger is afgestemd. Voor de KG-gebieden echter is de spiegel
frequentie soms eenzelfde bedrag lager dan de frequentie, waarop de
ontvanger is afgestemd. De verhouding van de gevoeligheid voor de
spiegelfrequentie en die voor de frequentie, waarop de ontvanger is
afgestemd, de zg. spiegelverhouding, zet men in een grafiek uit, zoals
fig. 27 als voorbeeld aangeeft. De lezer verklare, waarom deze spiegel
verhouding in het MG-gebied zoveel kleiner is dan in het LG-gebied.
Bij sommige ontvangers is de spiegelverhouding zeer groot. Dikwijls
is het dan voldoende, aan te geven, dat deze verhouding groter is
dan een bepaald getal, bv. groter dan 50 000. Bij niet zeer gevoelige
ontvangers, met een gevoeligheid van bv. 50 /./V, is dan bij de meting
een signaal nodig van 2,5 V, wat de meeste meetoscillatoren niet
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Fig. 27. Voorbeeld van de spiegelverhouding als functie van de frequentie.

b.VII.G.3-4 313
kunnen leveren. We bepalen in dat geval bij de maximale spanning,
die de meetoscillator kan leveren, het uitgangs vermogen voor de
spiegelfrequentie, en daarna de ingangsspanning met de frequentie,
waarop de ontvanger is afgestemd, nodig om hetzelfde uitgangsvermogen te leveren. Het quotiënt dezer beide ingangsspanningen is
dan de spiegelverhouding.
Daar de spiegelverhouding niet afhangt van de stand van de band
breedte- of kwaliteitsregelaar, maar alleen van de selectiviteit van de
h.f.-kringen, behoeft de meting niet te worden herhaald bij ver
schillende standen van dit regelorgaan, mits in het h.f.-gedeelte niets
door de kwaliteitsschakelaar wordt omgeschakeld.
4. Hel meten van de selectiviteit volgens de
tweessignalenmethode
Om een juist beeld te verkrijgen van de selectiviteit van de ont
vanger moet men bij de metingen de toestand, die in de practijk
optreedt, zo volledig mogelijk nabootsen. Bij de voorgaande metingen
is slechts het electrische uitgangsvermogen beschouwd. In de practijk
wordt dit vermogen toegevoerd aan een luidspreker. Bij eenzelfde toe
gevoerd vermogen is het acoustische vermogen, dat de luidspreker
uitstraalt, afhankelijk van de frequentie en van de richting ten opzichte
van de as van de luidspreker. Bovendien is de gevoeligheid van het
menselijk oor ook afhankelijk van de frequentie, terwijl de wijze,
waarop deze met de frequentie verandert, afhankelijk is van de sterkte
van het geluid (zie Deel 5). De enige geheel juiste methode om de
selectiviteit van een ontvanger te beoordelen is dus met het oor te
luisteren naar het geluid, dat de luidspreker voortbrengt, wanneer
een gewenst en een storend signaal tegelijk aan de antenneklemmen
van de ontvanger worden toegevoerd.
Fig. 28 geeft schematisch de meetopstelling aan. Twee meetoscillatoren I en II, waarvan I het „gewenste" signaal levert en II het
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„storende" signaal, worden, ieder via een kunstantenne, met de ont
vanger verbonden. Daar beide kunstantennes parallel zijn geschakeld
aan de ontvangerzede, neemt men de impedantie van de elementen
van deze kunstantennes tweemaal zo groot als bij de normale (weer
standen en zelfinducties tweemaal zo groot, capaciteiten half zo groot).
Tussen antenne- en aardkiem van de ontvanger bevindt zich dan
dezelfde impedantie als die van een normale kunstantenne.
De meting verloopt nu als volgt.
De ontvanger O en de meetoscillator I worden ingeschakeld. Deze
laatste wordt 30 % gemoduleerd met een frequentie van 400 Hz; de
draaggolffrequentie wordt op de gewenste waarde ingesteld; de ont
vanger wordt op dit signaal afgestemd, en de spanning van dit signaal
op ongeveer 1 mV ingesteld. De sterkteregelaar van de ontvanger
wordt zo ingesteld, dat het vermogen, dat aan de luidspreker wordt
toegevoerd, overeenkomt met het vermogen bij normaal gebruik, dus
bv. 500 mW. De spanning tussen antenne- en aardkiem van de ont
vanger is, wegens de parallelschakeling van de beide meetoscillatoren
met hun kunstantennes en de ontvanger, minder dan 1 mV, nl. ongeveer
de helft. Indien er nog geruis hoorbaar is, wordt het ingangssignaal
verhoogd en de sterkteregelaar van de ontvanger teruggedraaid tot het
uitgangsvermogen weer 500 mW is en er juist geen storend geruis
hoorbaar is als de modulatie van de meetoscillator I wordt uit
geschakeld. Nu blijft de modulatie van het „gewenste" signaal van de
meetoscillator I verder uitgeschakeld. We onderzoeken dus de sto
ringen, die optreden tijdens een pauze in de modulatie van het ge
wenste signaal. Dit is wel de zwaarste proef, daar bij aanwezigheid
van modulatie van het gewenste signaal niet te sterke storingen worden
gemaskeerd en minder hinderlijk zijn.
Nu wordt de meetoscillator II, die het storende signaal levert,
ingeschakeld en gemoduleerd met een gramofoonplaat, tot een modulatiediepte, overeenkomende met de modulatiediepte, die in de practijk
gebruikelijk is, d.w.z. zodanig, dat in de sterkste passages m = 90 %.
De metingen verlopen het beste, indien men een gramofoonplaat kiest
met muziek van vrij gelijkmatige sterkte, zonder uitgesproken zeer
sterke of zeer zachte passages.
Men stelt de frequentie van deze storende oscillator in op ver
schillende waarden boven en beneden de frequentie van de andere,
gewenste oscillator en stelt de spanning van het storende signaal
telkens zo in, dat op een bepaalde afstand van de luidspreker, bv.
30 cm, juist enige storing hoorbaar is. Zet men de verhouding van de
spanningen der beide signalen uit als functie van hun frequentie
verschil, dan verkrijgt men een kromme zoals fig. 29 bij wijze van
voorbeeld aangeeft.
Het moge op het eerste gezicht schijnen, dat de toelaatbare amplitude
van het storende signaal niet scherp kan worden aangegeven; practisch
is gebleken, dat waarnemingen door verschillende personen vrijwel
dezelfde uitkomsten geven.
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Fig. 29. Voorbeeld van een selectiviteitskromme, opgenomen volgens de tweesignalenmethode.

Men herhaalt de waarnemingen voor de verschillende standen van
de kwaliteits- of bandbreedteschakelaar of -regelaar.
De storing, die bij toenemende spanning van de storende zender
het eerst hoorbaar wordt, is voor verschillende frequenties van de
draaggolf van het storende signaal van verschillende aard. Is het
frequentieverschil tussen de beide draaggolven nul of zeer klein
(kleiner dan ongeveer 100 Hz), dan wordt de storingsdrempel be
paald door het hoorbaar worden van de ongewenste modulatie; voor
frequentieverschillen van ongeveer 150 Hz tot ongeveer 5 a 7 kHz
bepaalt de verschiltoon der beide draaggolven de storingsdrempel;
voor nog grotere frequentieverschillen, tot 18 kHz toe, wordt de
storingsdrempel bepaald door de kruisdetectie; voor een frequentie
verschil van ongeveer 18 kHz treedt ongeveer gelijktijdig met de kruis
detectie het verstaanbaar doorkomen van de ongewenste modulatie op.
Dit laatste kan zijn oorzaak hebben in kruismodulatie of in normale
detectie van het storende signaal.
Men kan de selectiviteitskromme dus opgebouwd denken uit ver
schillende gedeelten. Dit wordt geïllustreerd door fig. 30, waar
kromme 1 voor een bepaald geval de storingsdrempel weergeeft,
wanneer men alleen zou letten op de kruisdetectie, terwijl kromme 2
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de storingsdrempel weergeeft, wanneer men alleen op de combinatie toon let. De resulterende kromme bestaat dan uit gedeelten van ieder
der krommen.
Het uitvoeren der hier beschreven metingen op het gehoor is nogal
omslachtig. Zij moeten worden uitgevoerd in een rustige omgeving,
waar geen storende geluiden van buiten doordringen, die het door de
luidspreker hoorbaar gemaakte geluid maskeren, vooral als dit zwak is,
zoals bij de metingen het geval is. Daarom voert men de meting
dikwijls uit op een eenvoudiger wijze, nl. geheel electrisch. De ver
kregen meetresultaten geven daarbij evenwel een minder volledig
beeld van de selectiviteit van de ontvanger.
De luidspreker wordt vervangen door een uitgangsvermogenmeter.
Op dezelfde wijze als bij de meting op het gehoor (zie fig. 28) worden
twee meetoscillatoren met de antenneklemmen van de ontvanger ver
bonden. De meetoscillator I levert weer het „gewenste", de meetoscillator II het „storende" signaal. De meetoscillator I kan worden
gemoduleerd met een toongenerator met een geijkte verzwakker; de
meetoscillator II kan 30 % worden gemoduleerd met 400 Hz, waar
voor de modulatiespanning kan worden geleverd door een toon
generator, of een ingebouwde l.f.-oscillator.
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Een der meetoscillatoren wordt gemoduleerd en zijn frequentie
ingesteld op het gewenste bedrag. De ontvanger wordt erop afgestemd
en de frequentie van de andere meetoscillator zo ingesteld, dat de
frequentie van de combinatietoon nul wordt. Het „storende" signaal
wordt nu uitgeschakeld. De spanning van het „gewenste" signaal
wordt zo ingesteld, dat de spanning op de antenneklemmen van de
ontvanger bv. 1 mV bedraagt (de spanning, die de meetoscillator
levert, is daarbij ongeveer 2 mV). De modulatiediepte wordt ingesteld
op 1 % en de sterkteregelaar van de ontvanger zo ingesteld, dat het
uitgangsvermogen 50 mW bedraagt. Een modulatiediepte van 1 %
kan niet gemakkelijk rechtstreeks met voldoende nauwkeurigheid
worden gemeten en ingesteld. Daarom moduleert men eerst tot 30 %,
wat gewooniijk wel op de modulatiedieptemeter van de meetoscillator
kan worden afgelezen, en verlaagt daarna de modulatiespanning, die
de toongenerator levert, 30 dB, d.i. ongeveer een factor 30 in amplitude.
Na deze instelling wordt de modulatie van het „gewenste" signaal
uitgeschakeld; de draaggolf van dit signaal, alsmede de stand van de
sterkteregelaar van de ontvanger, laat men nu verder ongewijzigd.
De meetoscillator II, die het „storende" signaal levert, wordt inge
schakeld en 30 % gemoduleerd met 400 Hz. Nu wordt bepaald, bij
welke spanning van dit signaal (weer de helft van de spanning, die de
meetoscillator II levert) het uitgangsvermogen weer 50 mW bedraagt,
bij verschillende waarden van de verstemming van dit signaal ten
opzichte van de frequentie van het andere signaal. De verhouding der
beide spanningen wordt in een kromme uitgezet als functie van de
verstemming. Deze verhouding geeft aan, hoe sterk een 30 % ge
moduleerd storend signaal mag zijn bij het luisteren naar een zender,
die 30 % is gemoduleerd, om een storend l.f.-signaal te veroorzaken,
dat 30 dB zwakker is dan het gewenste signaal.
Bij deze meetmethode komt niet aan het licht, door welke oorzaak
de storing ontstaat: kruisdetectie, kruismodulatie, interferentie der
draaggolven, enz. Daarvoor is een beoordeling op het gehoor nodig,
zoals bij de eerst beschreven meetmethode.
Bij het beoordelen van de toelaatbaarheid van een storing bedenke
men, dat een storend geluid, 30 dB zwakker dan het gewenste geluid,
nog hinderlijk is. Wil men practisch niets van het storende geluid
horen, dan mag de amplitude van het storende geluid niet groter zijn
dan ongeveer V1000 van de amplitude van het gewenste geluid (d.i.
een verschil van 60 dB).
5. Het meten van de kruismodulatie
De storing, veroorzaakt door kruis modulatie, kan men afzonderlijk
meten. Hiervoor gebruikt men dezelfde meetopstelling als bij de juist
beschreven selectiviteitsmeting (fig. 28), met dit verschil, dat de meter
voor het uitgangsvermogen een filter bevat, dat 400 Hz wel, doch
belangrijk hogere en lagere frequenties niet doorlaat.
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De meetoscillatoren en de ontvanger worden op dezelfde frequentie
ingesteld op dezelfde wijze als zojuist beschreven. De modulatiediepte
van het „gewenste" signaal wordt weer op i % ingesteld en het uitgangsvermogen van de ontvanger op 50 mW. Nu wordt de modulatie
van het „gewenste" signaal uitgeschakeld, het „storende" signaal 9 kHz
verstemd, 30 % gemoduleerd met 400 Hz, en de spanning van dit
signaal zo ingesteld, dat het uitgangsvermogen van de ontvanger weer
50 mW bedraagt. Men heeft dan de signaalsterkte gevonden van de
in frequentie naastliggende zender, die bij een bepaalde sterkte van
het gewenste signaal een kruismodulatiediepte van 1 % geeft. Men
bepaalt dit voor verschillende waarden van de spanning van het ge
wenste signaal en zet de meetresultaten in een kromme uit, zoals in
fig. 31 is aangegeven.
Men herhaalt de meting voor verschillende afstemmingen van de
ontvanger om de invloed van paddingafwijkingen en niet-symmetrische
resonantiekrommen te kunnen nagaan. Meestal worden deze krommen
ook opgenomen voor 18 en 27 kHz verstemming (2, resp. 3 kanalen
afstand van de gewenste zender).
Om de kruismodulatie-eigenschappen van de mengbuis afzonderlijk
na te gaan kunnen we de meetoscillatoren via gelijke condensatoren
aansluiten aan het stuurrooster van de mengbuis, dat daartoe wordt
losgenomen van de voorgaande kring. Hierbij moet worden gezorgd,
dat de negatieve roosterspanning, veroorzaakt door de automatische
sterkteregeling, normaal blijft toegevoerd.
Wenst men de kruismodulatie te kennen als functie van de regelspan-
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Kruismodulatiekarakteristieken. Kromme a, b en c voor 9, 18 en
27 kHz frequentieverschil. Langs de horizontale as is de spanning van het
gewenste signaal uitgezet; langs de verticale as de spanning van het storende
signaal bij een kruismodulatiediepte van 1 %. Het linkergedeelte bij verstemming
naar lagere, het rechtergedeelte bij verstemming naar hogere frequentie.
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Fig. 32. Kruismodulatiekarakteristiek voor de mengbuis ECH21; de spanning
van een storend signaal, waardoor 1. % kruismodulatie optreedt, als functie
van de conversiesteilheid.

ning, dan kan men het best de regelspanning van buiten af toevoeren.
Voor practisch gebruik wenst men voor de mengbuis de spanning
van een storend signaal te kennen, die een kruismodulatiediepte van
1 % veroorzaakt, als functie van de conversiesteilheid. Men bepaalt
dan deze spanning als functie van de regelspanning en bovendien de
conversiesteilheid als functie van de regelspanning. Hieruit leidt men
dan de bedoelde spanning af als functie van de conversiesteilheid,
zoals fig. 32 als voorbeeld aangeeft.
Indien de ontvanger een h.f.-versterkbuis bevat, kan men de sig
nalen op overeenkomstige wijze aan het stuurrooster van deze buis
toevoeren, om na te gaan, welke buis de voornaamste bijdrage levert
tot de kruismodulatie. In de meeste gevallen zal men bemerken, dat
dit de mengbuis is.
H
HET METEN VAN DE VERVORMING
Men verlangt van een omroepontvanger, dat de acoustische tril
lingen, die de luidspreker voortbrengt, een getrouw beeld zijn van de
modulatie van het signaal, dat aan de antenneklemmen wordt toegevoerd. Van een ontvanger, die hieraan voldoet, noemt men de
getrouwheid goed. De afwijkingen van deze goede getrouwheid noemt
men de vervorming of de distorsie.
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De vervormingsverschijnselen kunnen in twee soorten worden ver
deeld. De reproductie kan voor verschillende frequenties, bij gelijke
modulatiediepte van het aan de ontvanger toegevoerde signaal, met
verschillende sterkte plaats vinden. Men spreekt dan wel van getrouw
heid in engere zin, en van lineaire vervorming. Het kan ook zijn,
dat de luidspreker trillingen voortbrengt, die componenten bevatten
met frequenties, die in de modulatie van het aan de ontvanger toegevoerde signaal niet voorkomen. Men spreekt dan wel van nietlineaire vervorming, omdat deze vervorming wordt veroorzaakt door
niet-lineaire, gebogen karakteristieken van de buizen en soortgelijke
oorzaken (zie bv. Deel 2, hfdst. IV.G en hfdst. V.B.6).
Deze beide soorten vervorming willen we afzonderlijk meten. Om
dezelfde reden als bij de reeds besproken metingen laten we ook hier
de luidspreker gewoonlijk buiten beschouwing en stellen ons tevreden
met uitsluitend electrische metingen. Het gedrag van de luidspreker
wordt dan afzonderlijk onderzocht (zie Deel 5).
1. Het meten der lineaire vervorming
Onder de getrouwheidskarakteristiek van een ontvanger verstaat
men gewoonlijk een kromme, die de laagfrequente luidsprekerstroom
aangeeft als functie van de frequentie van deze stroom, indien aan de
antenneklemmen een h.f.-signaal wordt toegevoerd, sinusoïdaal ge
moduleerd met een constante modulatiediepte.
Men zou deze karakteristiek kunnen samenstellen uit de resonantiekrommen van het h.f.-gedeelte en het m.f.-gedeelte, en de getrouw
heidskarakteristiek van het l.f.-gedeelte. Deze methode is echter zeer
onnauwkeurig, daar de verzwakking voor de hoge audiofrequenties
moeilijk met voldoende nauwkeurigheid uit de resonantiekrommen
kan worden bepaald, vooral, wanneer de h.f.- en m.f.-resonantiekrommen niet geheel symmetrisch zijn, zoals dikwijls het geval is.
Het is daarom beter, de getrouwheidskarakteristiek direct te meten.
Een meetoscillator wordt via de kunstantenne met de antenne
klemmen van de ontvanger verbonden. In serie met de luidspreker
wordt een weerstand van bv. 0,2 ^ opgenomen. De spanning over
deze weerstand, die evenredig is met de luidsprekerstroom, wordt
gemeten met een buisvoltmeter, evenals in fig. 5 is aangegeven. De
meetoscillator wordt met behulp van een toongenerator 30 % ge
moduleerd. De spanning van het aan de ontvanger toegevoerde h.f.signaal neemt men bv. 5 mV. Gewoonlijk neemt men de frequentie
1000 kHz. Bij ontvangers, waarbij de selectiviteit van het h.f.-gedeelte
sterk van de frequentie van het ontvangen signaal afhangt, zoals bij
ontvangers met twee op het ontvangen signaal afgestemde kringen,
gescheiden door een h.f.-versterkbuis (1 -f- 1 + 1-schakeling, zie
Deel 3, hfdst. IV.G.6), herhaalt men de meting bij andere frequenties,
ook in het LG-gebied.
Het afstemmen van de ontvanger geschiedt niet, door eenvoudig bij
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een modulatiefrequentie van 400 Hz op maximum-uitslag van de
uitgangsmeter af te stemmen, doch op de volgende wijze.
Eerst wordt de ontvanger bij een modulatiefrequentie van 400 Hz
op maximum-uitslag van de uitgangsmeter afgestemd. Daarna wordt
de modulatiefrequentie zoveel hoger genomen, dat de uitslag van de
meter op ca V10 terugvalt. Bij deze modulatiefrequentie wordt nauw
keurig afgestemd op het minimum van de uitslag, dat optreedt tussen
de beide maxima, die bij een kleine verstemming optreden (deze
maxima komen ongeveer overeen met maximale versterking van een
der zijbandfrequenties van het gemoduleerde signaal). Deze wijze van
afstemmen komt op hetzelfde neer als het afstemmen op minimaal
geruis, zoals men in de practijk doet. Zouden we eenvoudig afstemmen
op maximale uitslag bij een modulatiefrequentie van 400 Hz, dan
zouden de hoge frequenties te sterk worden weergegeven, indien de
resonantiekromme van het h.f.- en m.f.-gedeelte samen scheef is.
Is de ontvanger op deze wijze afgestemd, dan wordt, bij een modu
latiefrequentie van 400 Hz, de sterkteregelaar ingesteld op een uitgangsvermogen, zoals bij practisch gebruik wordt verlangd, nl. ongeveer
200 mW. (Bij een luidsprekerimpedantie van 5 O is hierbij de luidsprekerstroom 200 mA en de spanning over de weerstand van 0,2 Q
40 mV). De modulatiefrequentie wordt vervolgens gevarieerd van 25
tot 15 000 Hz en de luidsprekerstroom bepaald als functie van de
modulatiefrequentie. De modulatiediepte van het ingangssignaal wordt
hierbij constant gehouden.
Indien een bandbreedte- of toonregelingsschakelaar aanwezig is,
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wordt deze meting herhaald bij al de standen van deze schakelaar.
Is een continue toonregeling aanwezig, dan meet men minstens bij de
uiterste standen hiervan. Bij omschakelen van de bandbreedte moet
de afstemming op de reeds aangegeven wijze worden gecontroleerd.
De getrouwheid is in meerdere of mindere mate afhankelijk van de
stand van de sterkteregelaar. Daarom herhaalt men de meting, nadat
de sterkteregelaar zo is ingesteld, dat, bij gelijkblijvend ingangs
signaal, de luidsprekerstroom io dB groter en io dB kleiner is, dus het
afgegeven vermogen 2 W, resp. 20 mW (dit zijn ongeveer de uiterste
waarden bij practisch gebruik). Is de ontvanger niet in staat 2 W af
te geven, dan meet men bij het maximale vermogen (d.w.z. bij 10 %
vervorming, zie onder C.3 en 4).
De getrouwheidskromme wordt op dezelfde wijze uitgezet als de
amplitudekarakteristiek van het l.f.-gedeelte (zie onder C.2); fig. 33
geeft hiervan een voorbeeld, met de bandbreedteschakelaar in de
stand „smal" en in de stand „breed"'.
2. Het meten der nietslineaire vervorming
De totale niet-lineaire vervorming wordt weergegeven door een
kromme, die aangeeft, hoe de vervorming in het uitgangssignaal ver
loopt als functie van het uitgangsvermogen. De spanning, de modulatiefrequentie en de modulatiediepte van het antennesignaal v/orden
hierbij constant gehouden; het uitgangsvermogen wordt gevarieerd
met behulp van de sterkteregelaar.

Fig. 34. Voorbeeld van een karakteristiek, die de vervorming aangeeft als functie
van het uitgangsvermogen.
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De meting verloopt als volgt: Een signaal van 5 a 10 mV met een
frequentie van bv. 1000 kHz, 30 % gemoduleerd met 400 Hz, wordt
aan de antenneklemmen toegevoerd. De ontvanger wordt op dit sig
naal afgestemd op de wijze, zoals onder 1. is aangegeven. Het uitgangsvermogen wordt met de sterkteregelaar op verschillende waarden
ingesteld en telkens de vervorming gemeten op dezelfde wijze als
onder C.3 is aangegeven, tot deze 10 % bedraagt. De gemeten ver
vorming wordt in een kromme uitgezet als functie van het uitgangsvermogen, zoals fig. 34 aangeeft.
Men herhaalt de meting bij de verschillende standen van de kwaliteitsschakelaar; bij een continue toonregeling minstens in de uiterste
standen daarvan.
I
HET METEN VAN DE RUISSPANNING
1. Inleiding
Uit hetgeen in Deel 2, hfdst. VIII en Deel 3, hfdst. IV.J.3.C reeds
over het geruis is medegedeeld, volgt, dat de antennespanning, die
voor een bevredigende ontvangst minstens nodig is, afhangt van de
ruiseigenschappen van de ontvanger. Bij het beoordelen van een ont
vanger in dit opzicht moet men echter voorzichtig zijn. Zo zal een
gevoelige ontvanger met grote bandbreedte de indruk geven, veel
sterker te ruisen dan een ongevoelige ontvanger met kleine band
breedte, terwijl, wat de practische bruikbaarheid betreft, de eerst
genoemde in het voordeel kan zijn.
Niet alleen het hoogfrequentgedeelte, doch ook het middenfrequenten het laagfrequentgedeelte doen hun invloed op het geruis gelden. Om
een juist beeld van de ruiseigenschappen van de ontvanger te verkrij
gen moet men dus de ruiscomponent van de luidsprekerstroom meten.
Bij een grotere bandbreedte is de ruisspanning groter (bij een gelijk
matig ruisspectrum is deze spanning evenredig met de wortel uit de
bandbreedte); doch dan is tevens de kwaliteit der geluidsweergave
beter. Om verschillende ontvangers met elkaar te kunnen vergelijken
meet men dan ook de ruisspanning voor een bepaalde bandbreedte.
Voor dit doel is het begrip specifieke ruisspanning Vr sp ingevoerd.
Hieronder verstaat men de spanning van de draaggolf van een aan de
antenneklemmen toegevoerd signaal, 100 % sinusvormig gemoduleerd,
dat hetzelfde vermogen geeft aan de uitgangsklemmen van de ont
vanger, als het totale ruisvermogen bedraagt, dat aan deze uitgangs
klemmen wordt geleverd door twee zij banden, ieder 1000 Hz breed,
ter weerszijden van de draaggolffrequentie, waarop de ontvanger is
afgestemd. De plaats van deze zijbanden neemt men zo, dat de ge
trouwheid van de ontvanger voor dit gehele gebied vrijwel constant is,
nl. van 300 tot 1300 Hz.
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2. De meetopstelling:
Fig. 35 geeft de meetopstelling aan. Een meetoscillator, die met een
toongenerator kan worden gemoduleerd, wordt via de normale kunstantenne met de ingangsklemmen van de ontvanger verbonden. In serie
met de luidspreker plaatst men een kleine weerstand Rv bv. 0,2 H,
en parallel aan deze weerstand een filter, dat slechts het frequentiegebied van 300 tot 1300 Hz doorlaat en is afgesloten met een weer
stand R2. De spanning over deze weerstand wenst men te meten.
Doch daar de ruisspanning gewoonlijk zeer klein is, wordt deze eerst
versterkt door een versterker, die, door voldoende tegenkoppeling,
geen vervorming geeft. Na een geijkte verzwakker volgt een weer
stand R. De stroom door deze weerstand wordt gemeten met een
meter, die de effectieve waarde aanwijst, dus bij voorkeur een thermokoppelmeter. Het filter kan zijn samengesteld volgens fig. 36; fig. 37
geeft de doorlaatkromme van dit filter. Deze kromme is schijnbaar
iets te smal, doch de gebieden beneden 300 Hz en boven 1300 Hz
laten ook nog een geringe ruisspanning door, zodat de spanning, die
men practisch meet, met voldoende benadering toch juist is.
Meet
oscillator

Ontvanger

Kunstantenne

Versterker

Toon

R1

generator

Ver zwakker
M|

Fig. 35. Schema van de opstelling voor het meten van de specifieke ruisspanning.
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Fig. 36. Schema van het filter.
Ci = 0,300 fxF;
Rx
C2 = 1,11 /xF;
i?2
C3 = 0,350 /xF;
R3
C4 = 0,140 /xF;
C5 = 0,440 /xF;
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= 0,22 H;
= 1000 ü;

= 390 H;
= 15 windingen;
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Fig. 37. Doorlaatkromme van het filter volgens fig. 36.
3. De meting
De meetoscillator wordt ingesteld op de frequentie, waarbij men
wil meten, bv. 1000 kHz, en gemoduleerd tot een modulatiediepte
m — 30 % met een frequentie, ongeveer in het midden van het gebied,
dat door het filter wordt doorgelaten, dus bv. 800 Hz. De ontvanger
wordt op dit signaal afgestemd. De sterkteregelaar wordt zo ingesteld,
dat het geluid, dat de luidspreker geeft, van normale sterkte is. Men
bepaalt voor verschillende waarden van de draaggolfspanning V{ van
het ingangssignaal de door de meter M aangewezen uitgangsspanning
V1 bij gemoduleerd en V2 bij ongemoduleerd ingangssignaal.
De spanning V1 wordt veroorzaakt door de modulatie en door de
ruisspanning; de spanning V2 is de ruisspanning. Noemen we de
spanning, die de modulatie alleen zou veroorzaken, Va, dan is
V = V Vs2 + V? (^e effectieve waarde van de som van twee span
ningen met ongelijke frequenties is de wortel uit de som van de kwa
draten van de effectieve waarden van ieder der spanningen afzonderlijk;
zie Deel 2, hfdst. II.B.7). Daar in ons geval V2 << Va, kan men
met voldoende benadering V1 beschouwen als de spanning, ver
oorzaakt door de modulatie.
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Fig. 38. De specifieke ruisspanning Vr als functie van de draaggolfspanning
van het antennesignaal; a. voor een ontvanger volgens de 1 + 1 + 1-schakeling
met sterk vertraagde A.S.R.; b. voor een ontvanger volgens de 1 f 1 + 1schakeling met weinig vertraagde A.S.R.; c. voor een ontvanger volgens de
2 -f- i-schakeling met sterk vertraagde A.S.R.; d. voor een ontvanger volgens
de 2 -f i-schakeling met weinig vertraagde A.S.R.; e. grens van het ruisvrije
gebied. De horizontale lijnen zijn getrokken op 2 dB afstand.
Bij een modulatiediepte van 100 % zou een ingangssignaal met een
draaggolfspanning van m V{ dezelfde uitgangsspanning Vl geven.
Hieruit volgt, dat
mV{ _ Vl
dus
Vr sp = c V2 Vif
waarbij c een constante is, die eens voor al kan worden bepaald.
De aan de uitgang gemeten ruisspanning hangt af van de spanning
van de draaggolf van het aan de ingang toegevoerde signaal. Ten
eerste is de door de detector geleverde ruisspanning bij een tevens
aanwezige draaggolf anders dan bij afwezigheid van deze draaggolf.
Ten tweede is wegens de automatische sterkteregeling de versterking
van de ontvanger en de aequivalente ruisspanning .Raeq der buizen
(zie Deel 2, hfdst. VIII.6) en daardoor de ruisspanning aan de detector
afhankelijk van de spanning van het ingangssignaal. Het meten van
de ruisspanning zonder dat er een ingangssignaal aanwezig is, heeft
dus weinig zin.
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Men meet op de aangegeven wijze Vr sp voor verschillende waarden
van V\ en zet de meetresultaten uit in een grafiek, zoals fig. 38 aangeeft.
4. Beschouwing der meetresultaten
Zoals in Deel 2, hfdst. VIII en Deel 3, hfdst. IV.G.4 en J.3.C
reeds is besproken, wordt de ruisspanning veroorzaakt door weer
standen en door de buizen. De bijdrage, die een buis geeft, kan men
uitdrukken in de aequivalente ruisweerstand
F21
/?aeq = 20 000
S2
(zie Deel 2, hfdst. VIII.6), waarin F de ruisfactor is, I de anodestrcom en S de steilheid van de buis. Bij een mengbuis moet men
voor 5 de conversiesteilheid nemen. Bij toenemende negatieve roosterspanning nemen zowel I als 5 af, doch S2 neemt veel sneller af dan I,
zodat bij toenemende negatieve roosterspanning Raeq toeneemt.
Fig. 39 geeft voor een h.f.-versterkbuis EF 41 en voor de mengbuizen ECH 21 en ECH 42 Raeq als functie van —Vgl. Indien bij
toenemend antennesignaal de negatieve roosterspanning der buizen

Fig. 39. De aequivalente ruisweerstand Faeq voor verschillende buizen als
functie van de negatieve roosterspanning.
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groter wordt ten gevolge van de automatische sterkteregeling, neemt
dus de ruisspanning op het rooster der buizen toe. Men geeft nu de
automatische sterkteregeling een zekere vertraging, waardoor de ver
houding tussen het gewenste signaal en de ruisspanning aan de uit
gang van de ontvanger gunstiger wordt.
In fig. 39 zien we, dat de ruisweerstand van de h.f.-buis EF 41
kleiner is dan die van de mengbuizen ECH 21 en ECH 42 en boven
dien bij toenemende negatieve roosterspanning minder snel toeneemt.
Hieruit volgt, dat het met het oog op het geruis gunstig is, indien de
mengbuis wordt voorafgegaan door een trap h.f.-versterking, daar de
eerste buis van een ontvanger groter invloed heeft op het geruis dan
de tweede.
Verder zien we, dat voor de buis ECH 42 Raeq groter is dan voor
de buis ECH 21, indien het schermrooster van ae buis ECH 42 en
het schermrooster van de er op volgende m.f.-buis over een gemeen
schappelijke weerstand worden gevoed (kromme a); bij afzonderlijke
voeding van de buis ECH 42 is deze buis bij grote negatieve rooster
spanning gunstiger dan de buis ECH 21 (kromme b).
Fig. 38 geeft de op de aangegeven wijze gemeten specifieke ruis
krommen voor vier verschillende ontvangers. Deze willen we nu
nader beschouwen.
Kromme a heeft betrekking op een ontvanger met een trap h.f.versterking met een buis EF 41 (i-f i-f 1-schakeling; zie Deel 3,
hfdst. IV.G.6). De automatische sterkteregeling voor de h.f.-buis en
de mengbuis is sterk vertraagd. Zolang de A.S.R. nog niet werkt, in
dit geval tot een antennesignaal van ongeveer 500 //V, loopt de
kromme horizontaal. Bij groter antennesignaal loopt de kromme
langzaam op ten gevolge van het in werking treden der A.S.R.
De rechte lijn e geeft de grens aan van de zg. ruisvrije ontvangst.
Een groot aantal luisterproeven van vele personen hebben aangetoond,
dat men practisch geen hinder heeft van het geruis, als de draaggolfspanning van een 30 % gemoduleerd antennesignaal 2000 maal zo
groot is als de specifieke ruisspanning VT. Is Vr = 0,1 /tV, dan moet
Fant dus 200 /xV zijn (het onderste punt van de lijn e). Daar de
spanningen op gelijke logarithmische schalen zijn uitgezet, wordt het
verband tussen Vr en Vant aangegeven door een rechte lijn onder
een hoek van 450.
Het gebied rechts van de lijn e is het ruisvrije gebied. Voor de
ontvanger, waarop kromme a betrekking heeft, begint dit gebied dus
bij Vaat = 75°
Kromme b heeft ook betrekking op een ontvanger volgens de
1 + 1 + 1-schakeling, doch waarbij de A.S.R. slechts weinig ver
traging heeft. Reeds bij VZnt — 50 f*V begint de ruiskromme op te
lopen. Voor ruisvrije ontvangst moet de antennespanning minstens
1,3 mV zijn (aangegeven door het snijpunt met de lijn e).
Kromme c stelt de ruiskromme voor van een ontvanger, waarbij
tussen de antenne en de eerste buis twee gekoppelde kringen aan-
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wezig zijn, terwijl de eerste buis de mengbuis ECH 21 is (2+1schakeling). De automatische sterkteregeling is sterk vertraagd. VT
begint nu met 0,66 /iV tegen 0,35 /zV in de beide vorige gevallen.
Hiervoor kunnen twee oorzaken worden aangewezen: ie. voor de buis
ECH 21 is R aecl — 55 000 D, 7000 Q voor de buis EF 41; 2e. wegens
de twee gekoppelde kringen vóór de eerste buis in plaats van een
enkele kring is de opslingering van de antenne tot het rooster van de
eerste buis kleiner. Voor ruisvrije ontvangst moet Vant nu minstens
1,5 mV zijn.
Kromme d geldt ook voor een ontvanger volgens de 2 + 1 -schake
ling, doch met als mengbuis een ECH 42 en een A.S.R. met weinig
vertraging. Daar voor de ECH 42 Raeq groter is dan voor de ECH 21
(zie fig. 39) zou men een grotere beginwaarde van VT verwachten
dan in het geval, waarop kromme c betrekking heeft, doch door kleine
verschillen in de kwaliteit en de koppeling der kringen, door de be
perkte nauwkeurigheid der meting en bovendien wegens het feit, dat
de ruisspanning niet alleen van de buizen, doch ook van weerstanden
afkomstig is, komt dit niet tot uitdrukking in de krommen. Wegens
de geringe vertraging van de A.S.R. begint de kromme reeds bij
V ant — 50 f(~V op te lopen. Ruisvrije ontvangst wordt met deze ont
vanger, zelfs met grote waarden van Kant, nooit verkregen. Men kan
de ontvanger in dit opzicht verbeteren door de vertraging van de
A.S.R. groter te maken.
De krommen van fig. 38 zijn alle opgenomen bij een signaal met
als draaggolffrequentie 1000 kHz. De impedantie van een afgestemde
kring was hierbij ongeveer 100 000 D en de opslingering van de
antenne tot het rooster van de eerste buis ongeveer 4 X. In het kortegolfgebied is de impedantie van een afgestemde kring gewoonlijk
ongeveer 5000 H en de opslingering ongeveer 2 X. Met behulp van
de betrekking
5,65 X IO 3V/i?kring "b -Raeq-buis
l^rsp —

opslingering

(zie Deel 3, hfdst. IV.G.5), vinden we dan bij kleine antennespanning,
zodat de A.S.R. nog niet in werking is en de roostergelijkspanning
van de eerste buis —2 V bedraagt, in de onderstelling, dat de kringen
en buizen, die na de eerste buis volgen, geen merkbare bijdragen
leveren tot de ruisspanning, voor VT sp de volgende waarden. Hierbij
nemen we voor Raeq der buizen de waarden volgens fig. 39, nl.
7000 Ü voor de EF 41 en 80 000 voor de ECH 42.
eerste buis
Bij 1000 kHz, ontvanger met
„ 1000 kHz,
u
„
„ kortegolf,
n
„
ft t
t)
tt
jy

EF 41,
ECH 42,
EF41,
ECH 42,

sp — 0,45 /tV;
VT sp = 0,60
V r sp = 0,30 /tV;
VT sp = 0,80 /tV.
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De beide eerstgenoemde berekende waarden komen vrij goed over
een met de gemeten waarden van fig. 38. Bij KG is de ruisspanning
kleiner dan bij MG, indien de mengbuis wordt voorafgegaan door
een trap h.f.-versterking, doch groter dan bij MG, indien de eerste
buis de mengbuis is. Hieruit blijkt, dat in het bijzonder bij KG een
trap h.f.-versterking vóór de mengbuis aanbeveling verdient met het
oog op geruis.

J
ONDERZOEK VAN DE AUTOMATISCHE
STERKTEREGELING
De werking van de automatische sterkteregeling (A.S.R.) wordt
weergegeven door een kromme, die de uitgangsspanning van de ont
vanger aangeeft als functie van de ingangsspanning (zie Deel 3,
hfdst. IV.J).
Om deze kromme op te nemen wordt de meetoscillator door middel
van de kunstantenne aan de antenneklemmen van de ontvanger aan
gesloten en de luidspreker vervangen door een meter voor het uitgangsvermogen. Het ingangssignaal wordt ingesteld op een frequentie
van 1000 kHz en met 400 Hz 30 % gemoduleerd. De ontvanger wordt
op dit signaal afgestemd; tijdens de meting moet deze afstemming
bewaard blijven; zou de afstemming verlopen, dan moet weer worden
bijgestemd.
Alle bedieningsorganen (sterkteregelaar, kwaliteitsregelaar) worden
ingesteld op maximale gevoeligheid. Vervolgens stelt men de ingangs
spanning zo in, dat het uitgangsvermogen 50 mW bedraagt. Bij deze
spanning is de A.S.R. in vrijwel alle gevallen nog niet of nog niet
merkbaar in werking. Bij zeer kleine ontvangers voor voeding uit
batterijen begint men soms met een uitgangsvermogen van 10 mW.
Daarna wordt het uitgangsvermogen in stappen vergroot door het
ingangssignaal te vergroten. Men noteert telkens de ingangsspanning
en het uitgangsvermogen. Hierbij wordt de afstemming telkens ge
controleerd; niet alleen, omdat bv. door netspanningsveranderingen
de oscillatorfrequentie kan veranderen, maar ook omdat de A.S.R.
de afstemming kan beïnvloeden. Men gaat hiermee door totdat het
uitgangsvermogen zo groot wordt, dat het laagfrequentgedeelte zou
worden overbelast en er vervorming op zou treden. Men regelt de
sterkteregelaar dan terug tot het uitgangsvermogen met een bepaalde
factor is verkleind. Daarna gaat men door met het vergroten van de
ingangsspanning en noteert telkens weer de ingangsspanning en het
uitgangsvermogen, waarbij dit laatste wordt vermenigvuldigd met de
factor, waarmee het uitgangsvermogen was verkleind. Heeft het uit
gangsvermogen weer de' maximaal toelaatbare waarde bereikt, dan
regelt men de sterkteregelaar weer terug tot het uitgangsvermogen
weer eenzelfde factor kleiner is geworden.
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De meting wordt op deze
wijze voortgezet tot de inX
gangsspanning 1 V bedraagt,
O O
o o
of tot het bedrag, waarbij in Hf
O o
o o
het h.f.- of m.f.-gedeelte ern
stige vervorming optreedt.
Hl—
De kromme, die men ver
Lnihkrijgt, heeft gewoonlijk de
gedaante van fig. 133, Deel 3,
hfdst. IV.J.5.
Voor het lange- en het
middengolfgebied
is
de
A.S.R.-schakeling gewoon
lijk dezelfde. Voor de korte golfgebieden wordt soms de
A.S.R. omgeschakeld. O.a.
wordt de mengbuis in deze
gebieden bij sommige ontvangers minder of in het
geheel niet geregeld. Dan is
het nodig, voor deze gebie
den een afzonderlijke A.S.R.kromme op te nemen. De
frequentie, waarbij de me Fig. 40. Twee voorbeelden voor het aan
ting wordt uitgevoerd, wordt sluiten van de buisvoltmeter M voor het
bij voorkeur gekozen mid meten van de automatische negatieve roosterspanning.
den in het desbetreffende
gebied.
Tegelijk met de A.S.R.-kromme wordt de regelspanning gemeten,
die aan het rooster van elk der geregelde buizen wordt toegevoerd.
Aan de hand van het schema van de ontvanger gaat men na, welke
buizen dezelfde en welke een afwijkende regelspanning krijgen toe
gevoerd.
Deze spanning kan het eenvoudigst worden gemeten met een buisvoltmeter, die een zeer hoge ingangsimpedantie heeft, zodat door het
aansluiten van deze meter de regelspanning niet wordt beïnvloed.
Fig. 40 geeft twee voorbeelden van de wijze, waarop de meter kan
worden aangesloten.
Het is ook mogelijk, de regelspanning op een andere wijze te be
palen, nl. met behulp van een regelbare gelijkspanning, die met de
positieve pool aan „aarde" (het chassis) wordt gelegd. Door met de
negatieve spanning de onderkant van de roosterkring of van de lekweerstand aan te tikken kan men nagaan, of de uitgangsspanning
hierdoor verandert. Regelt men de hulpspanning zo, dat er geen ver
andering optreedt, dan is de regelspanning gelijk aan de hulpspanning.
De hulpspanning kan nu gemakkelijk met een voltmeter worden
gemeten.
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HET METEN VAN DE F RE Q U E N T IE D R I F T
Onder de frequentiedrift of de frequentieverschuiving verstaat men
de verandering van de afstemming van de ontvanger, die op kan
treden zonder dat men een afstemorgaan bedient.
De voornaamste oorzaken hiervan zijn:
ie. het oplopen van de temperatuur, in hoofdzaak de eerste tijd na
het inschakelen;
2e. netspanningsvariaties;
3e. de automatische sterkteregeling, dus bij verandering van de
antennespanning;
4e. vocht.
Indien de oscillatorfrequentie en de resonantiefrequentie van de
m.f.-kringen door deze oorzaken evenveel en in dezelfde zin zouden
veranderen, zou de afstemming van de ontvanger juist blijven, ten
minste indien, zoals gewoonlijk het geval is, de oscillatorfrequentie
hoger ligt dan de ontvangen frequentie.
De oscillatorfrequentie is echter hoger dan de middenfrequentie,
zodat eenzelfde relatieve verstemming voor de oscillator een groter
frequentiedrift betekent dan voor de m.f.-kringen. Daarom beperkt
men zich bij het meten van de frequentiedrift van de ontvanger ge
woonlijk tot het meten van de frequentiedrift van de oscillator.
De hinderlijkheid van een frequentieverschuiving hangt af van de
absolute waarde daarvan. Eenzelfde procentuele frequentieverandering
betekent bij hogere frequenties een groter absolute frequentiever
andering. Dientengevolge is de frequentiedrift bij hogere frequenties
groter dan bij lagere. Voor het verkrijgen van een volledig beeld van
de frequentiedrift bij een ontvanger is het dus nodig, deze te meten
voor ieder frequentiegebied, dat kan worden ontvangen, en wel in
ieder gebied althans ook bij ongeveer de hoogste frequentie van dat
gebied, omdat daarbij de invloed van verandering der buiscapaciteiten
het grootst is. De invloed van verandering van seriecondensatoren
(de paddingcondensatoren) is echter het grootst bij de laagste fre
quentie in een bepaald gebied.
Voor ieder der vier genoemde oorzaken willen we nu de methode
voor het meten van de frequentiedrift van de oscillator aangeven.
1. Frequentiedrift door temperatuursverhoging
Voor het normaal warm worden van de buizen en het afstemmen
is na het inschakelen ongeveer 1 minuut nodig. Daarom meten we de
frequentiedrift vanaf 1 minuut na het inschakelen.
De ontvanger wordt in de normale gebruikstoestand geplaatst; de
achterwand en de eventuele losse bodemplaat zijn aanwezig; het
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apparaat moet de omgevingstemperatuur hebben aangenomen, dus
enkele uren uitgeschakeld gestaan hebben. Een antennesignaal met een
zeer constante frequentie, bv. afkomstig van een door een kristal ge
stuurde oscillator, wordt ongemoduleerd aan de ontvanger toegevoerd.
Het apparaat wordt van te voren ongeveer op deze frequentie ingesteld
om snel te kunnen afstemmen.
Een hulposcillator met in frequentie geijkte, direct afleesbare schaal
wordt op de middenfrequentie ingesteld en met het m.f.-gedeelte van
de ontvanger gekoppeld, bv. door een geïsoleerde draad, die met deze
. oscillator is verbonden, in de ontvanger te hangen of via een kleine
capaciteit met het rooster of de anode van de m.f.-buis te verbinden.
De ontvanger wordt ingeschakeld en na het -warm worden der
buizen snel afgestemd, zo, dat de frequentie van de interferentietoon
van het m.f.-signaal, dat door het antennesignaal ontstaat, en het
m.f.-signaal, afkomstig van de m.f.-hulposcillator, nul wordt. Deze
interferentietoon houden we nul tot precies i minuut na het inschakelen
van de ontvanger. De frequentie van de m.f.-oscillator wordt nauw
keurig afgelezen, tot op ioo Hz nauwkeurig. Na enige tijd wordt de
interferentietoon weer hoorbaar en neemt zijn frequentie toe. Af
hankelijk van de snelheid, waarmee dit gebeurt, stemmen we na enkele
minuten de m.f.-oscillator bij tot de interferentietoon weer nul is en
lezen de frequentie van deze oscillator weer af. Het verschil met de
vorige aflezing is de frequentieverschuiving van de oscillator van de
ontvanger. Deze wordt nu gedurende een uur bepaald door bv. iedere
5 min op een interferentietoon nul in te stellen en de frequentie van
de m.f.-oscillator af te lezen. Verloopt de frequentie na enige tijd
niet meer, dan kan de meting worden beëindigd; gaat het verlopen
na een uur nog regelmatig door, dan wordt de meting voortgezet.
Bij grote frequentiedrift is op den duur de frequentie van de m.f.signalen zoveel veranderd, dat zij door de m.f.-kringen niet meer met
voldoende sterkte worden doorgegeven en de interferentietoon te zwak
wordt om nog goed te kunnen worden waargenomen. De frequentie
van de m.f.-oscillator wordt dan weer op ongeveer de uitgangswaarde
teruggebracht door deze een geheel aantal kHz te verstemmen en de
ontvanger op een interferentietoon nul bijgestemd. Dit moet snel ge
beuren, daar ook tijdens dit verstemmen de oscillatorfrequentie blijft
verlopen.
Men zet de frequentiedrift uit als functie van de tijd, zoals fig. 41
als voorbeeld aangeeft.
Met de beschreven methode kan men de frequentieverandering tot
op ongeveer 100 Hz nauwkeurig bepalen, daar frequenties beneden
ongeveer 50 Hz niet meer kunnen worden waargenomen. Voor de
practijk is deze nauwkeurigheid gewoonlijk wel voldoende. Men kan
echter desgewenst op eenvoudige wijze een zeer veel grotere nauw
keurigheid verkrijgen, tot zelfs op een onderdeel van 1 Hz, door de
frequentie van de interferentietoon niet nul te maken, doch deze
gelijk te maken aan een gelijktijdig met dezelfde of een andere luid-
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Fig. 41. Voorbeelden van de frequentiedrift van de oscillator ten gevolge van
het warm worden van de ontvanger, met compensatie door een condensator
met negatieve temperatuurscoëfficiënt; a. niet gecompenseerd; b. onvoldoende
gecompenseerd; c. goed gecompenseerd; d. overgecompenseerd.

spreker hoorbaar gemaakte toon van bv. 400 Hz, die aan een toongenerator wordt ontleend.
De frequentiedrift kan positief of negatief zijn, d.w.z. de oscillatorfrequentie kan toe- of afnemen. Indien de oscillatorfrequentie hoger
is dan de frequentie van het signaal, waarop de ontvanger is afgestemd,
dan neemt bij positieve frequentiedrift de frequentie van de m.f.oscillator eveneens toe of af. Is de oscillatorfrequentie lager dan de
frequentie van het ontvangen signaal, zoals soms in het KG-gebied
het geval is, dan is het juist omgekeerd.
Indien we beschikken over een frequentiemeter (zie Deel 7a,
hfdst. VI), dan kunnen we de frequentiedrift op de volgende wijze
meten.
In de anodeketen van de mengbuis wordt een weerstand van 2000 a
5000 D opgenomen, met een condensator van bv. 1000 pF parallel.
Aan de antenneklemmen wordt een spanning toegevoerd met een
frequentie, die weinig verschilt van de oscillatorfrequentie, waardoor
in de anodeketen over de weerstand een l.f.-spanning ontstaat, waar
van de frequentie gelijk is aan het verschil van de frequenties van het
antennesignaal en het oscillatorsignaal. Deze frequentie, alsmede de
verandering daarvan, kan, zo nodig na versterking, met de frequentie
meter worden gemeten. Met een registrerende frequentiemeter kan
dan de meting automatisch geschieden.
Wat de practische hinderlijkheid van de frequentiedrift betreft, is
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het van geen belang, of deze positief of negatief is. Wil men echter
maatregelen nemen tegen deze frequentiedrift, dan moet men dit wel
weten. Op welke wijze men de meting ook uitvoert, men kan steeds
wel op eenvoudige wijze nagaan, in welke richting de oscillatorfrequentie zich beweegt. Indien geen bijzondere maatregelen zijn ge
nomen, is de frequentiedrift gewoonlijk negatief, d.w.z. de oscillatorfrequentie neemt af met toenemende temperatuur.
Men kan de frequentiedrift tegengaan bv. door een condensator
met een temperatuurscoëfficiënt met tegengesteld teken van de juiste
grootte parallel aan de oscillatorkring te schakelen (zie Deel 3,
hfdst. VLB.), en deze eventueel electrisch verwarmen. Fig. 41 geeft
enkele krommen, die de invloed van een dergelijke temperatuurscompensatie aangeven.
Een eenvoudige methode om een globaal beeld te verkrijgen van de
frequentiedrift bestaat hierin, dat men de ontvanger afstemt op een
bepaalde zender en nagaat, na hoeveel tijd de frequentieverandering
hinderlijk wordt, doordat de zijband van een in frequentie naburige
zender begint te storen, doordat vervorming optreedt of doordat de
versterking geringer wordt. Bij sterke frequentiedrift kan men ook
bepalen, hoe vaak men de ontvanger na het inschakelen moet bijstemmen voor de frequentie constant is.
2. Frequentiedrift door netspanningsvariaties
De frequentiedrift door netspanningsvariaties bepaalt men op de
zelfde wijze als die door temperatuursverhoging. Daar een netspanningsvariatie vrijwel onmiddellijk een frequentieverandering tot gevolg
heeft, is het hier niet nodig, een oscillator te gebruiken, die door een
kristal wordt gestuurd; een gewone meetoscillator is voldoende.
Men bepaalt de frequentieverandering, die optreedt als men de net
spanning plotseling 10 % verhoogt of verlaagt. Bij deze meting moet
men er wel op letten, dat de spanning van het net, waarop de h.f.meetoscillator en de m.f.-oscillator zijn aangesloten,, constant blijft en
niet tevens 10 % wordt veranderd; anders zou van deze apparaten de
frequentie ook kunnen veranderen, waardoor de meetresultaten onjuist
zouden worden.
3. Frequentiedrift door automatische sterkteregeling
Frequentiedrift ten gevolge van verandering der regelspanning kan
uiteraard alleen optreden, indien de regelspanning ook wordt toe
gevoerd aan de oscillator-mengbuis. De frequentieverandering, die
daarbij optreedt, meet men als volgt.
Een zwak signaal wordt aan de antenneklemmen van de ontvanger
toegevoerd. Dit signaal moet zo zwak zijn, dat daarbij de automatische
sterkteregeling nog niet, althans niet merkbaar, in werking treedt. De
m.f.-hulposcillator wordt weer, evenals bij de vorige metingen, op het
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verdwijnen van de interferentietoon ingesteld. Het signaal van deze
m.f.-hulposcilator moet zo zwak zijn, dat ook hierdooJ de automatische
sterkteregeling niet in werking komt. Het antennesignaal wordt nu io X
zo sterk gemaakt en de frequentieverandering bepaald. Vervolgens
wordt het antennesignaal nogmaals io x zo sterk gemaakt en wordt
weer de frequentieverandering bepaald, en zo vervolgens.
Hierbij moet men er op letten, dat de frequentieverandering niet
groter wordt dan ongeveer 3 kHz, omdat anders het m.f.-signaal zich
te ver van het midden van het doorlaatgebied der m.f.-kringen ver
wijdert, en de regelspanning kleiner wordt. Zou de frequentie
verandering dit bedrag overschrijden, dan regelt men de m.f.-hulposcillator een geheel aantal kHz terug en stemt de ontvanger weer af,
zo, dat de interferentietoon tot nul wordt verlaagd. Daarna kan de
meting worden voortgezet. Zo nodig neemt men kleinere stappen bij
het vergroten van het ingangssignaal.
Teneinde bij het ontwerpen van een ontvanger de frequentieverschuiving te meten stelt men de automatische sterkteregeling buiten
werking en voert van buiten af een regelbare gelijkspanning toe aan
de mengbuis. De ontvanger behoeft dan, ook bij grote frequentie
verandering, niet te worden bijgestemd; men kan dan rechtstreeks
meten tot de grootste te verwachten regelspanning.
Ook hier kan men op een eenvoudige wijze een globale indruk krijgen
van de frequentiedrift. Men voert een antennesignaal aan de ontvanger
toe en stemt de ontvanger daarop af. Vervolgens maakt men dit signaal
groter en kleiner, zoals in de practijk bij fading voorkomt. Is de
frequentieverandering groot, dan geraakt de ontvanger daarbij buiten
afstemming. Bij minder ernstige frequentieveranderingen kunnen hin
derlijke storingen door de in frequentien aastliggende zender optreden.
4. Frequentiedrift ten gevolge van vocht
Als hygroscopische isolatiematerialen in het oscillatorcircuit vocht
opnemen, kan de oscillatorfrequentie veranderen. Er kunnen vorm
veranderingen optreden, en de diëlectrische constante, dus ook de
capaciteit, kan veranderen.
De meting van de frequentiedrift ten gevolge van de opname van
vocht geschiedt als volgt.
De ontvanger wordt op dezelfde wijze ingesteld als bij het meten
van de frequentiedrift door temperatuursverhoging, doch na het
instellen (dus 1 min na het inschakelen) weer uitgeschakeld en in
een ruimte geplaatst met de vereiste vochtigheidsgraad en temperatuur
(zie hfdst. X, fig. 4). Deze temperatuur moet dezelfde zijn als de
omgevingstemperatuur, waarbij de ontvanger is ingesteld, om geen
frequentiedrift door temperatuursverandering mee te meten. De.
vochtigheidsgraad neemt men bij voorkeur 100 %, om de ontvanger
aan de zwaarst mogelijke proef te onderwerpen.
De ontvanger wordt 24 of 48 uur in deze ruimte gelaten, zodat de
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waterdamp overal kan doordringen. Daarna wordt hij uit deze ruimte
weggenomen en snel gemeten op dezelfde wijze als bij de onder i.
genoemde meting.
Indien men een grote frequentieverschuiving verwacht, die vooral
bij KG bij de minimum-stand van de variabele condensator zal op
treden, kan door de selectiviteit van de m.f.-kringen de interferentietoon te zwak worden. In dat geval wordt in de anodeketen van de
mengbuis een weerstand opgenomen, waarop een meetversterker met
detector en luidspreker wordt aangesloten (bv. de in Deel 7a, hfdst. VIII
beschreven detectorversterker). De versterking van dit meetapparaat
moet in een groot gebied vrijwel onafhankelijk van de frequentie zijn.
Zowel het plaatsen van de ontvanger in de vochtige ruimte als het
er weer uitnemen, moet zeer voorzichtig geschieden, zonder schokken
of stoten. Anders zou daardoor een frequentieverandering kunnen
optreden. Dit kan ook worden voorkomen, door de gehele meting
in de vochtige ruimte uit te voeren, of, daar de meeste meetapparaten
zelf niet ongevoelig zijn voor vocht, met de meetapparaten onmiddellijk
er naast, met doorvoeren naar binnen. De eerste meting moet dan
worden verricht onmiddellijk nadat de ontvanger in de vochtige ruimte
is geplaatst, zodat hij dan nog geheel droog is.
Als extra controle kan de ontvanger, na weer geheel droog te zijn
geworden, nogmaals worden gemeten, waarbij de oorspronkelijke
instelling weer behoort te zijn teruggekeerd.
L
ONDERZOEK DER MICROFONIE
Wat men onder microfonie bij een ontvanger verstaat en door welke
oorzaken dit hinderlijke verschijnsel kan optreden, is beschreven in
Deel 3, hfdst. IV.L.6. We willen nu aangeven, op welke wijze kan
worden onderzocht, in hoeverre een ontvanger aanleiding kan geven
tot het optreden van microfonisch effect.
Als een maat voor het microfoniegevaai neemt men het vermogen,
dat aan de luidspreker moet worden toegevoerd, opdat juist microfonie
optreedt, bij zodanige instelling van de ontvanger, dat het gevaar
voor microfonie het grootst is.
Aan de ingangsklemmen van de ontvanger wordt een ongemoduleerd
h.f.-signaal van 10 of 50 mV toegevoerd. Men neemt dit signaal zo
groot, omdat de kans op microfonie bij een groot signaal groter is
dan bij een klein signaal. Men stemt de ontvanger af op dit signaal
en bepaalt de stand van de sterkteregelaar, waarbij juist microfonie
optreedt. Hierbij draait men door de afstemming heen, omdat de
kans op microfonie het grootst is bij niet geheel juiste afstemming.
Zoals in Deel 3, hfdst. IV.L, is uiteengezet, wordt in de meeste
gevallen door de microfonie de oscillator in frequentie gemoduleerd,
Radiotechniek VII — 22
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waardoor het middenfrequente signaal ook frequentiemodulatie ver
krijgt. Deze modulatie wordt het sterkst gedetecteerd, wanneer het
signaal zich bevindt op het steilste deel van de resonantiekromme
van de m.f.-kringen (zie Deel 2, hfdst. VLB), dus een weinig naast
de juiste afstemming.
Indien de bandbreedte van het m.f.-gedeelte kan worden gevarieerd,
is het gevaar voor microfonie dus het grootst, als deze bandbreedte
zo smal mogelijk wordt ingesteld. Een toonregelaar in het l.f.-gedeelte
stelt men bij de meting zo in, dat zowel de hoge als de lage tonen
zo sterk mogelijk worden weergegeven.
Treedt er, ook bij de maximum-stand van de sterkieregelaar, geen
microfonie op, dan is de ontvanger geheel vrij van microfonie.
Treedt er wel microfonie op, dan wordt de sterkte regelaar iets terug
gedraaid en de afstemming gevarieerd tot er weer microfonie optreedt.
Tenslotte vindt men een bepaalde stand van de sterkteregelaar, waarbij,
bij de voor microfonie meest gevoelige stand van de afstemming, juist
geen microfonie optreedt. Nu vervangt men de luidspreker door de
uitgangsvermogenmeter, moduleert het ingangssignaal 30 % en be
paalt het uitgangsvermogen. Dit vermogen noemt men het microfonievrije uitgangsvermogen.
In vele gevallen is dit vermogen groter dan het onder C.3 en 4 gedefini
eerde „maximale uitgangsvermogen", d.w.z. dat bij het nu bepaalde ver
mogen de vervorming zo groot is, dat deze in de practijk ontoelaat
baar is. Men vermindert dan de modulatiediepte tot bv. 10 %. Ver
krijgt men dan een uitgangsvermogen, dat kleiner is dan het zg.
„maximale", dan vermenigvuldigt men het afgelezen vermogen met 9
om het „microfonievrije vermogen" te vinden. Indien het nodig is,
de modulatiediepte te verminderen tot bv. 3 %, dan vermenigvuldigt
men het afgelezen uitgangsvermogen met 100. Het is noodzakelijk, bij
deze meting de modulatiediepte zover te verminderen, dat het ge
meten uitgangsvermogen beneden het „maximale" komt (het zou
beter zijn te spreken van het „maximale bruikbare vermogen"), omdat
bij sterke vervorming de uitgangsspanning niet meer evenredig is
met de ingangsspanning.
Voor een goede ontvanger moet het microfonievrije vermogen enige
malen zo groot zijn als het „maximale vermogen", omdat in practische
gevallen de modulatiediepte van de ontvangen zender dikwijls kleiner
is dan 30 %, terwijl onze definitie van microfonievrij vermogen is
gebaseerd op m = 30 %.
Bij deze metingen moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden
genomen.
De meetoscillator kan zelf ook microfonie vertonen. Daarom mag
er geen acoustische koppeling aanwezig zijn tussen de meetoscillator
en de te onderzoeken ontvanger. Het is dus gewenst de meetoscillator
op te stellen in een andere ruimte dan de ontvanger of te plaatsen
in een acoustisch goed afgesloten, kast. Ook mag er geen mechanische
koppeling tussen beide apparaten zijn. Deze kan worden voorkomen
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door de meetoscillator verend op te stellen, bv. op rubberspons of
opgehangen aan soepele veren.
Om vast te stellen, welk onderdeel de microfonie veroorzaakt,
wordt de ontvanger zo ingesteld, dat microfonie optreedt, waarna de
sterkteregelaar zo ver wordt teruggedraaid, dat de microfonie juist
verdwijnt. Door de verschillende onderdelen van de oscillatorkring
voorzichtig aan te tikken zal men bij het op deze wijze in trilling
brengen van een bepaald onderdeel weer dezelfde toon uit de luid
spreker horen, waarmee dan het onderdeel is gevonden, dat aanleiding
gaf tot de microfonie. Door dit onderdeel goed vast te zetten kan de
microfonie worden opgeheven. Het is rhogelijk, dat daarna bij groter
signaal (verder opgedraaide sterkteregelaar) weer andere onderdelen
microfonie veroorzaken, gewoonlijk met een andere frequentie, zodat
het nodig is, het beschreven proces nog eens of meermalen te herhalen.
Het kan ook voorkomen, dat onderdelen, die geen deel uitmaken
van de oscillatorkring, doch in de buurt ervan zijn opgesteld, in
trilling geraken en zodoende microfonie veroorzaken. Er kan ook
microfonie optreden, als de electroden van de laagfrequentversterkbuis in trilling geraken. De stand van de sterkteregelaar heeft hierop
geen invloed, daar deze vóór deze buis is geplaatst. Indien de toon,
die bij het aantikken van deze buis ontstaat, snel verdwijnt, is de
ontvanger in orde. Blijft de toon enige tijd aanhouden, dan is het
apparaat op de grens van toelaatbaarheid. Blijft de toon voortbestaan,
dan is de ontvanger ongeschikt. Het middel om dit effect op te heffen
of te voorkomen is het verend opstellen van de desbetreffende buis.
M
HET METEN DER STRALING
Bij een superheterodyne ontvanger veroorzaakt de oscillator eenspan ning tussen de antenne- en de aardkiem. (Zie Deel 3, hfdst. IV.L.7.)
De hierop aangesloten antenne werkt daardoor als zendantenne en
straalt golven uit met de frequentie van de oscillator van de ontvanger.
Hierdoor kunnen in de nabijheid (bv. in de naastgelegen woning)
opgestelde ontvangers storingen ondervinden. Bij gebruik van een
ontvanger op oorlogsvaartuigen kan dit verschijnsel de mogelijkheid
geven tot het peilen door een vijandelijk vaartuig.
Bij de constructie van een ontvanger streeft men er dan ook naar,
deze spanning op de antenneklemmen zo klein mogelijk te houden.
Is de ontvanger gereed, dan wenst men te weten, in welke mate de
„straling" door de ontvanger optreedt.
Deze kan in principe op twee wijzen worden gemeten, nl.:
а. door de spanning tussen de antenne- en de aardkiem te meten;
б. door de veldsterkte op een bepaalde afstand van de antenne, die
met de ontvanger is verbonden, te meten.
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Methode a: meting van de spanning tussen antenne- en aardkiem
De spanning tussen antenne- en aardkiem is afhankelijk van de
impedantie, die tussen deze klemmen is aangesloten. Bij de meting
schakelt men tussen deze klemmen een impedantie, die de impedantie
van de ontvangantenne nabootst. Hiervoor neemt men de ook bij
andere metingen gebruikelijke genormaliseerde kunstantenne (zie
fig. 42, die de volgens de laatste internationale afspraak genormaliseerde
kunstantenne voorstelt; deze wijkt enigszins af van de vroeger ge
bruikte, die in Deel 7a, hfdst. IV, fig. 14 is aangegeven). Deze benadert de
impedantie van een gemiddelde gebruikelijke ontvangantenne redelijk
voor het lange- en middengolfgebied. Voor het kortegolfgebied ver
tegenwoordigt deze kunstantenne echter practisch een weerstand van
400 O. Zoals bij de bespreking van de meetmethode b zal blijken, ver
krijgt men bij de stralingsmetingen volgens methode a met deze kunst
antenne in het kortegolfgebied resultaten, die practisch van weinig waarde
zijn. Daarom past men de methode a alleen toe voor het lange- en
middengolfgebied.
De spanning, die op deze wijze tussen de antenneklemmen ontstaat,
is bij een goed geconstrueerde ontvanger klein, bv. enkele tienden
millivolts. De voltmeter, waarmee men deze spanning meet, moet dus
zeer gevoelig zijn, d-.w.z. moet een versterker bevatten. Om bij het
meten van deze kleine spanningen te voorkomen, dat storende signalen,
afkomstig van een zender, de meting beïnvloeden, is het nodig, dat
de verbinding tussen de te onderzoeken ontvanger en het meet
instrument wordt gevormd door een afgeschermde kabel, waarvan de
mantel wordt geaard en verbonden is met het afschermende omhulsel
van de kunstantenne (zie fig. 43). Voor hetzelfde doel is het nodig,
dat de voltmeter selectief is, d.w.z. alleen spanningen met de frequentie
van de oscillator uit de ontvanger versterkt en aanwijst. De selectivi
teit van het meetinstrument zorgt er tevens voor, dat men alleen de
component met de grondfrequentie meet en niet de harmonischen,
die in de regel in de spanning van de oscillator in vrij sterke mate
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aanwezig zijn. Ook eventuele bromspanningen en het geruis worden
op deze wijze geëlimineerd. Vooral met het oog op het geruis is het
gewenst, dat de frequentieband, die wordt versterkt, zo smal mogelijk
is (de ruisspanning is evenredig met de wortel uit de bandbreedte;
zie Deel 2, hfdst. VIII.6). Verder moet de versterker, die deel uit
maakt van het meetinstrument, kunnen worden afgestemd op alle
frequenties, die de oscillator van de te onderzoeken ontvanger kan
voortbrengen, d.w.z. de frequenties, waarop de ontvanger kan worden
afgestemd, vermeerderd met de middenfrequentie.
Een voltmeter, die aan al deze eisen voldoet, is een veldsterktemeter,
zoals beschreven in hfdst. XI, waarbij men dit instrument, in plaats
van aan een antenne, aansluit aan de punten P en Q van fig. 43.
Als meetinstrument kan men ook een gewone omroepontvanger
nemen, waarbij men in serie met de detectieweerstand een microampèremeter schakelt. Het rooster van de eerste buis wordt losgenomen
van de voorgaande kring en verbonden met het punt P van fig. 43;
het punt Q wordt verbonden met de „aarde" van de meetontvanger.
Het is gewenst, de automatische sterkteregeling van de meetontvanger
buiten werking te stellen; de meetresultaten worden dan nauw
keuriger. De uitslag van genoemde (wA-meter wordt genoteerd, nadat
de meetontvanger is afgestemd op de frequentie van de oscillator van
de te onderzoeken ontvanger. Daarna wordt deze laatste vervangen
door een meetoscillator, waarvan de verzwakker zo wordt ingesteld,
dat na afstemmen van de meetoscillator, de ^A-meter van de meet
ontvanger weer dezelfde waarde aanwijst. De spanning, die de meet
oscillator afgeeft, is dan dezelfde als de te meten spanning.
Bij deze metingen moet er voor worden gezorgd, dat het te meten
signaal of het ijksignaal niet het spiegelsignaal is voor de veldsterkte
meter ' of de meetontvanger. Anders zouden er grote fouten in de
uitkomsten der metingen kunnen optreden. Een eenvoudige wijze om
fouten te vermijden is, steeds de beide afstemmingen, waarbij een
uitslag optreedt, op te zoeken. Die afstemming, waarbij het signaal
het sterkst doorkomt, is de
mV
juiste.
Fig. 44 geeft als voorbeeld
de aan een bepaalde ontvan
ger gemeten spanning tussen
de antenneklemmen als func
tie van de afstemfrequentie
van de onderzochte ontvan
ger (onderste schaal) voor
7
het middengolfgebied.
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Fig. 44. Voorbeeld van de oscillatorspanning,
die optreedt tussen antenne- en aardkiem
als functie van de afstemfrequentie.
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Methode b: meting van de veldsterkte
Het veld, dat in de omgeving van de ontvangantenne ontstaat ten
gevolge van de oscillator in de ontvanger, is evenredig met de span
ning tussen de antenneklemmen (d.i. de spanning, die men met de
meetmethode a meet), doch hangt bovendien af van de lengte, de
vorm en de plaatsing van de antenne, van de bodemgesteldheid en
van de geleidende voorwerpen in de omgeving, zoals andere ontvangantennes, dakgoten, electrische geleidingen, bomen enz. Men meet het
veld op de wijze, zoals in hfdst. XI is beschreven.
Om meetresultaten te verkrijgen, die practisch nut hebben, moet
men bij het meten de omstandigheden zo kiezen, als zij in de practijk
gemiddeld voorkomen, doch bij voorkeur in niet al te gunstige om
standigheden. Om vergelijkbare resultaten te verkrijgen, moet men
voor de gehele opstelling een bepaalde afspraak maken. Hoewel hier
over geen algemeen aanvaarde voorschriften bestaan, volgen hier enige
richtlijnen, die men gewoonlijk wel volgt.
1. De meting moet geschieden bij een woning in het vrije veld,
zonder stalen ramen of deuren, op behoorlijke afstand van spoor
lijnen, hoogspannings- of telefoonleidingen, gebouwen met metalen
daken, ijzeren hekken, bovengrondse ijzeren buizen enz.
2. De antenne moet niet te kort zijn, opdat althans in het kortegolfgebied enige resonantiefrequenties van de antenne voorkomen. De
reden hiervoor is, dat de straling het sterkst is bij deze resonantie
frequenties. De binnenleiding van de antenne moet kort zijn; de aard
kiem van de ontvanger wordt bij voorkeur verbonden aan een aardplaat. Dit laatste om de sterkst mogelijke straling door de antenne te
verkrijgen.
3. De veldsterktemeter, voorzien van een raamantenne, wordt opgesteld in de open lucht, op de overeengekomen afstand van de te
onderzoeken antenne. Is bescherming van de meetapparatuur tegen
weersinvloeden gewenst, dan kan een houten gebouwtje worden ge
bruikt (zonder zinken dak of dakgoten). De voeding van het meet
instrument geschiedt bij voorkeur uit batterijen. Is voeding uit het
net noodzakelijk of gewenst, dan moet de voedingskabel zich in of op
(niet boven) de grond bevinden. Daar deze kabel, of het net zelf,
geen verbinding voor hoogfrequente spanningen tussen ontvanger en
veldsterktemeter mag vormen, worden bij de meter in beide netleidingen hoogfrequentsmoorspoelen opgenomen. Door de meting
eenmaal te vergelijken met een meting, waarbij de veldsterktemeter
wordt gevoed uit batterijen en de verbindingskabel is verwijderd,
opgerold of geaard, kan men de betrouwbaarheid van de meting in
dit opzicht nagaan.
4. De te onderzoeken ontvanger wordt geplaatst op een houten tafel;
een metalen tafel zou invloed hebben op het effect van de aardleiding.
5. Op het stopcontact, waarin de netsteker van de te onderzoeken
ontvanger wordt gestoken, mogen geen andere apparaten, zelfs geen
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Fig. 45. Voorbeeld van de door de oscillator van de ontvanger veroorzaakte
veldsterkte op 25 m afstand van de ontvangantenne als functie van de frequentie.
onbelast netsnoer worden aangesloten, daar eventuele straling door
het net hierdoor kan worden beïnvloed.
Fig- 45 geeft voor een bepaalde ontvanger, voorzien van een be
paalde antenne, de veldsterkte als functie van de frequentie, gemeten
op 25 m afstand van de antenne voor het gebied van 7 tot 22 MHz.
De sterk uitgesproken maxima -zijn het gevolg van resonanties van de
antenne.
Bij deze metingen moet men er zich van overtuigen, dat men
werkelijk de straling van de bedoelde antenne meet, en dat de meting
niet wordt beïnvloed door een toevallig op dezelfde frequentie wer
kende zender. Men kan dit controleren door de te onderzoeken ont
vanger te verstemmen; de uitslag van de veldsterktemeter moet dan
verdwijnen.
Vergelijking van de meetmethoden a en b
De meetmethode a is eenvoudiger dan de meetmethode b. Om te defi
niëren, welke grootheid men meet, behoeft men alleen een afspraak te ma
ken betreffende de te gebruiken kunstantenne. Voor het lange- en middengolfgebied verkrijgt men op deze wijze resultaten, die het mogelijk
maken, verschillende ontvangers met elkaar te vergelijken wat de
straling betreft; men verkrijgt echter geen rechtstreekse aanwijzing
omtrent de hinder, die een andere ontvanger van de straling ondervindt.
Bij kortegolf vertegenwoordigt de kunstantenne een weerstand van
400 Q. De maxima van fig. 45 treden bij deze meetmethode dus niet
op, terwijl de maxima eigenlijk maatgevend zijn voor de door de
straling veroorzaakte hinder. Bovendien meet men de directe straling
van de onderdelen op het chassis en van het voedingsnet, en de in
vloed van de aardleiding niet mee. Daarom past men voor het korte golfgebied slechts zelden de meetmethode a toe.
Bij de meetmethode h verkrijgt men een rechtstreekse aanwijzing
voor de stoorspanning, die in een naburige antenne wordt opgewekt.
Wel moet men, om vergelijkbare gegevens te verkrijgen, nauwkeurige

.
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afspraken maken over de opstelling van de ontvanger, de antenne en
het meetapparaat. Men moet ook bedenken, dat in practische gevallen
de opstelling van ontvanger en antenne vrijwel steeds anders is dan
bij de meting; soms gunstiger, soms ongunstiger. Voor het onderling
vergelijken van verschillende ontvangers is methode b echter zeer
geschikt, ook in het kortegolfgebied.
Stralingsmeting aan ontvangers voor vaartuigen
Voor stralingsmetingen aan ontvangers voor marinevaartuigen e.d. ge
bruikt men in de regel de meetmethode b en spreekt dan af, dat men
de veldsterkte wenst te meten op zee op één zeemijl (= 1852 m)
afstand. Daar het moeilijk is, deze meting op zee en op deze afstand
uit te voeren, meet men over land en op kortere afstand. Men rekent
dan de verkregen resultaten om volgens proefondervindelijk vast
gestelde formules, waarin de frequentie, de afstand en de bodem
gesteldheid een rol spelen.
Bij deze metingen plaatst men de ontvanger in een ijzeren cabine,
2X2X2 m3, die de radiohut van het schip nabootst.
Men meet ook wel eens volgens de methode a, doch bepaalt dan
de weerstand, die in het kortegolfgebied als kunstantenne dienst
doet, voor elke frequentie zodanig, dat het vermogen V2/R in deze
weerstand maximaal is.
N
HET METEN VAN DE TEMPERATUUR

• 't

Bij het gebruik van een ontvanger neemt de temperatuur van ver
schillende onderdelen toe. Indien de temperatuur te hoog zou worden,
wordt de kwaliteit van sommige onderdelen, bv. spoelen en conden
satoren, slechter; andere onderdelen, bv. weerstanden, isolatie
materialen en afstemschalen, kunnen worden beschadigd; ook kan er
brandgevaar ontstaan.
De temperatuurverhoging van het gehele toestel en van de ver
schillende onderdelen kan worden veroorzaakt door de weerstand van
de geleiders, waar stroom door vloeit (bv. bij de voedingstransformator
en bij weerstanden), door diëlectrische verliezen (bv. bij condensatoren)
en door straling of geleiding van de warmte, afkomstig bv. van buizen
en andere warme onderdelen.
In Deel 3, hfdst. IV.P, is reeds vermeld, dat bij internationale
overeenkomsten eisen zijn opgesteld, waaraan omroepontvangers uit
veiligheidsoverwegingen moeten voldoen, en dat hierbij voor ver
schillende onderdelen maximaal toelaatbare temperaturen zijn vastgesteld. In Deel 3, hfdst. VI, zijn voor verschillende onderdelen
maximale temperaturen opgegeven, die niet kunnen worden over-
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schreden zonder deze onderdelen te beschadigen. Ook wegens de
mechanische eisen, die men stelt aan verschillende constructies, die
bv. zijn samengesteld uit thermoplastische materialen (spoelkokers,
afstemschalen, impregneermiddelen), mag de temperatuur niet te
hoog worden.
De temperatuur moet worden gemeten aan het complete apparaat,
d.w.z. met het chassis in de kast, en met de achterwand en de even
tuele bodemplaat aangebracht. De ontvanger moet in de normale
gebruiksstand worden geplaatst, dus bv. niet op een zijkant, en
worden aangesloten op een spanning, io % hoger dan de voor het
apparaat ongunstigste spanning. Is het bv. geschikt voor een net
spanning van 2ic—230 V, dan moet worden gemeten bij een netspanning van 230 V + 10 % == 253 V. Bij een ontvanger, geschikt
voor gelijk- en wisselstroomvoeding, kan het zijn, dat het opgenomen
vermogen bij een lagere netspanning groter is dan bij een hogere, bv.
doordat in het eerste geval gloeidraden der buizen worden parallelgeschakeld, met een weerstand in serie. In dat geval moet bij de lagere
netspanning worden gemeten.
Alvorens de bedrijfstemperatuur te meten moet de ontvanger
ongeveer 4 uur ingeschakeld zijn geweest, zonder door tocht of andere
luchtstromingen te zijn afgekoeld, om zeker te zijn, dat inderdaad de
eindtemperatuur is bereikt.
1. Het meten van de temperatuurstijging van de wikkelingen
van de voedingstransformator
De temperatuurstijging van de wikkelingen van de voedings
transformator wordt bepaald door de weerstand van deze wikkelingen
te meten in koude en in warme toestand. De temperatuurscoëfficiënt
van de weerstand van koper is a = 0,0039. Bij een temperatuur
verlaging AT is
(10)
•ft warm — (i + <x A T) ftkoud»
dus

_____ ftkoud
AT = — warm
0,0039 ftkoud

(11)

Alvorens ftkoud te meten moet de ontvanger, na ingeschakeld te
zijn geweest, de omgevingstemperatuur hebben aangenomen, dus vol
doend lange tijd uitgeschakeld zijn geweest. Dit is in het algemeen
het geval na een tijd, tweemaal de tijd, dat de ontvanger ingeschakeld
is geweest.
Men bepaalt de weerstand van de wikkelingen door het zeer nauw
keurig meten van stroom en spanning of, beter nog, met behulp van
een brugschakeling (zie Deel 7b, hfdst. II). Men meet de pnmaure
wikkeling tussen de uiteinden van het netsnoer en de secundaire
wikkeling tussen twee draden, die te voren aan de uiteinden van deze
wikkeling zijn gesoldeerd. Alvorens ftwarm te meten moet de on vanger worden uitgeschakeld; de meting moet onmiddellijk na
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346 b.VII.N.i-2

Fig. 46. Thermokoppel met
millivoltmeter voor het meten
van de temperatuur.

Fig. 47. IJkkromme van een
thermokoppel volgens fig. 46.
-------- -- schaaldelen-

uitschakelen geschieden. Daar in de teller van (11) het verschil voor
komt van twee weerstanden, die niet zeer veel verschillen, moeten de
metingen zeer nauwkeurig worden uitgevoerd.
2. Het meten van de temperatuurstijging van de overige
onderdelen
De temperatuurstijging van de overige onderdelen wordt gemeten
met een thermokoppel (zie Deel 7a, hfdst. I). Als thermokoppel
neemt men twee draden van verschillende metalen, bv. koper en
constantaan, die aan één uiteinde aan elkaar zijn gelast (fig. 46). De
andere uiteinden worden verbonden met een gevoelige millivoltmeter
(bv. 15 mV voor volle uitslag). Wordt de lasplaats verwarmd, dan
geeft de meter een uitslag, afhankelijk van het temperatuurverschil
AT tussen de lasplaats en de andere uiteinden der draden (fig. 47).
Het ijken van dit thermokoppel geschiedt door de lasplaats te dompelen
in een bakje met olie, en waarin zich een thermometer bevindt. De
olie wordt verwarmd tot bv. 120 °C, waarna men deze langzaam laat
afkoelen. Om de 10 °C wordt de uitslag van de meter afgelezen,
waarna de ijkkromme volgens fig. 47 kan worden getekend. Langs de
verticale as zet men het verschil met de omgevingstemperatuur uit;
van de thermometeraflezing moet dus deze laatste worden afgetrokken.
Het thermokoppel moet steeds worden gebruikt met het meet
instrument, waarmee het is geijkt.
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Bij het meten van de temperatuur van een onderdeel van een ont
vanger wordt op de te meten plaats de lasplaats van het thermokoppel
bevestigd met plakband. Wenst men de temperatuurstijging van ver
schillende onderdelen te kennen, dan worden al deze onderdelen van
een thermokoppel voorzien. Het apparaat wordt ingeschakeld en 4 uur
later worden de meters afgelezen. Met behulp van de ijkkrommen
voor ieder der thermokoppels bepaalt men de temperatuurverhoging.
Zijn de thermokoppels alle met hetzelfde meetinstrument geijkt, dan
is bij de temperatuurmeting slechts dit ene instrument nodig, dat
achtereenvolgens met de verschillende thermokoppels wordt ver
bonden.
O
DE AFSTEMSCHAAL
Daar de meeste moderne omroepontvangers zijn voorzien van een
geijkte schaal, moet ook hieraan de nodige aandacht worden geschonken.
Meestal geeft de ijking de golflengte aan in meters, soms ook de
frequentie in kHz of MHz. Dikwijls worden ook de namen van de
belangrijkste omroepzenders op de schaal vermeld (zie Deel 3,
hfdst. VI.H.11, fig. 126 en hfdst> VII.B, fig. 7).
1. Het maken van de schaalverdeling
Bij de fabricage van omroepontvangers in grote aantallen zou het
veel tijd en dus zeer veel geld kosten, indien de ijking van de schaal
voor iedere ontvanger afzonderlijk zou moeten geschieden. Dit is
echter ook niet nodig, indien de ontvangers met de vereiste zorg
worden samengesteld. De onderdelen, die op de afstemming invloed
uitoefenen, zoals de variabele condensatoren, de spoelen, de paddingcondensatoren, moeten voor alle ontvangers zo goed mogelijk gelijk
zijn; de waarden moeten binnen zeer nauwe tolerantiegrenzen liggen.
Het afregelen van de h.f.- en de m.f.-kringen moet zeer nauwkeurig
geschieden. Van een aantal, bv. 10 of 20, gefabriceerde ontvangers
wordt de schaal nauwkeurig geijkt. Van deze verschillende ijkingen,
die niet volkomen gelijk zijn, doch slechts weinig mogen verschillen,
wordt het gemiddelde genomen en daarnaar de definitieve schaal voor
alle ontvangers vervaardigd.
Dit ijken van de schaal geschiedt als volgt.
Beweegt de wijzer zich bij het afstemmen in horizontale richting,
dan wordt de schaal voorzien van een millimeter-verdeling. Hierbij
moet er op worden gelet, dat bij het aanbrengen van deze verdeling,
bv. door opplakken, fotograferen of lichtdrukken, de lengte niet ver
andert. Bij een cirkelvormige schaal wordt deze voorzien van een
verdeling in graden. De ontvanger wordt via de normale kunstantenne
aangesloten aan een nauwkeurig geijkte meetoscillator. De variabele
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condensator wordt in de minimum-stand gezet en de wijzer ingesteld
aan het begin van de schaal, bij voorkeur op een geheel aantal cm
om gemakkelijk te kunnen aflezen. Bij soepel bevestigde condensatoren
moet er op worden gelet, dat de condensator hierbij niet scheef wordt
getrokken, maar dat juist bij de minimum-stand wordt gestopt, daar
anders het nulpunt van de wijzer niet meer klopt. Dit kan worden
gecontroleerd door in deze minimum-stand de frequentie, waarop de
ontvanger is afgestemd, nauwkeurig te bepalen volgens de hierna
aangegeven interferentiemethode en dan de wijzer naar rechts te
draaien en daarna weer terug te draaien tot de interferentietoon weer
bijna nul wordt.
De meetoscillator wordt nu ingesteld op een spanning van ongeveer
5 mV en afgestemd op de ontvanger. Dit afstemmen moet zeer nauw
keurig geschieden. Daartoe gebruikt men een hulposcillator, die een
spanning levert met een' frequentie, gelijk aan de middenfrequentie,
waarvoor de ontvanger is afgeregeld. Deze oscillator wordt gekoppeld
met de ontvanger. Gewoonlijk verkrijgt men reeds voldoende koppe
ling door een draad, verbonden met de uitgangsklem van de m.f.oscillatör, in de kast van de ontvanger te brengen. De frequentie van
de h.f.-meetoscillator wordt nu gevarieerd tot de frequentie van de
combinatietoon, die men uit de luidspreker hoort, nul wordt. Bij deze
wijze van afstemmen is het niet nodig, de meetoscillator te moduleren.
Om foutieve instelling ten gevolge van storende signalen te voorkomen,
is een zwakke modulatie echter wel aan te bevelen. Om fouten ten
gevolge van frequentiedrift van ontvanger of meetoscillator te voor
komen, moeten beide enige uren ingeschakeld zijn voor de ijking
begint.
Voor ieder der frequentiegebieden, waarvoor de ontvanger geschikt
is, wordt een aantal ijkpunten opgenomen; d.w.z. voor een groot
aantal frequenties van de meetoscillator wordt de stand van de wijzer
in millimeters afgelezen en in een tabel genoteerd. Het afstemmen
van de ontvanger geschiedt steeds door op een interferentietoon nul
in te stellen, zoals boven aangegeven. Uit de tabellen voor de ver
schillende ontvangers worden de gemiddelde waarden bepaald en aan
de hand hiervan de definitieve schaalverdeling gemaakt.
De plaats van ieder der belangrijkste omroepzenders wordt door
een vakje aangegeven. De breedte van deze vakjes moet niet groter
zijn dan nodig is om zeker te zijn, dat bij alle ontvangers de des
betreffende zender in het bijbehorende vakje te vinden is. Deze breedte
is afhankelijk van de toleranties van de variabele condensatoren, de
vaste paddingcondensatoren en de spoelen en van de nauwkeurigheid,
waarmee de ontvanger is afgeregeld.
2. Het controleren van de schaalverdeling
De verdeling van de schaal van een bepaalde ontvanger kan men
controleren door de ontvanger af te stemmen op een bepaalde omroep -
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zender op de normale wijze, dus lettend op minimaal geruis of op
maximale uitslag van de afstemindicator en na te gaan, of hierbij de
wijzer in het betreffende vakje komt. Men herhaalt dit voor een aantal
omroepzenders, over de gehele schaal verspreid, en voor ieder der
frequentiegebieden.
Constateert men hierbij, dat alle aanwijzingen evenveel zijn op
geschoven, dan is de wijzer niet goed ingesteld, hetgeen gewoonlijk
gemakkelijk kan worden verholpen.
ïs er een constante frequentiefout in de afstemming van enkele kHz,
dan is het middenfrequente gedeelte niet op de juiste frequentie
afgeregeld.
In andere gevallen kan men uit de plaats, waar de afwijkingen
optreden, gewoonlijk wel afleiden, waar een fout in de ontvanger
moet worden gezocht.
P

HET ONDERZOEK VAN DE BROMSPANNING
Bij ontvangers, die uit een wisselstroomnet of via een omvormer
(triller of roterende omvormer) uit een gelijkstroomnet of accu worden
gevoed, treedt in het algemeen brom op.
Deze kan verschillende oorzaken hebben:
ie. de gloeidraden van de buizen;
2e. de rimpelspanning van de anodespanning;
3e. inductie van de nettransformator in de luidspreker of luidsprekertransformator;
4e. capacitieve overdracht van netspanning op roosters en andere
gevoelige punten;
5e. wisselstromen in de montageplaat, die in een roostercircuit
kunnen zijn opgenomen.
Een globale controle kan op het gehoor plaats vinden in een stille
ruimte, waarbij op ca 1 m afstand van de luidspreker wordt ge
luisterd. Voor apparaten met laag bromniveau kan dan met een ge
voelige buisvoltmeter de bromspanning over de luidspreker worden
gemeten met teruggedraaide sterkteregelaar, waarna de toelaatbare
grens kan worden vastgesteld.
Dit geldt echter alleen indien geen hogere dan 2e harmonischen
van de netfrequentie voorkomen, daar een kleine toename van de
componenten met hogere frequenties practisch geen invloed op de
totale effectieve waarde van de bromspanning heeft, maar wel op de
hinderlijkheid ervan. Met het oog hierop is het aan te bevelen, een
oscillograaf parallel aan de luidspreker aan te sluiten en de vorm van
de bromspanning na te gaan. Hoe meer deze de sinusvorm benadert,
des te minder is de hinderlijkheid. Dit is ook de reden, waarom appa
raten met trillervoeding veel meer maatregelen tegen brom vereisen
dan apparaten met netvoeding, daar de hier optredende wisselspanning
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sterk afwijkt van de sinusvormige netspanning (zie Deel 3, hfdst. VI.G.3).
Het meten van de bromspanning heeft hier dan ook weinig zin.
Om na te gaan, waardoor de brom in hoofdzaak wordt veroorzaakt,
kan deze met een zg. analysator (zie Deel 7a, hfdst. VII) worden
ontbonden in componenten met verschillende frequenties.
Het onderscheid tussen de grondfrequentie, de 2e harmonische en
hogere frequenties is na enige oefening ook op het gehoor te bepalen,
terwijl het natuurlijk ook aan de vorm van de kromme op de oscillograaf te zien is.
Blijkt hierbij, dat de dubbele netfrequentie de belangrijkste com
ponent is, dan is bij dubbelfazige gelijkrichting meestal de rimpelspanning van de anodegelijkspanning de oorzaak, wat door verbetering
van de afvlakking ook direct kan worden geconstateerd.
De component met de netfrequentie kan worden veroorzaakt door
inductie van de nettransformator, door de gloeidraden of door capacitieve overdracht van een punt met netspanning of gloeispanning
naar een gevoelig punt, dat een hoge impedantie tegen het chassis heeft.
Inductie door de nettransformator kan worden nagegaan door de
net- of luidsprekertransformator te draaien, waardoor de brom dan
moet afnemen. Indien nl. de kernen en de spoelen van beide trans
formatoren loodrecht op elkaar staan en de transformatoren precies
„hart op hart" staan, is de inductie minimaal.
Soms treedt inductie op door de nettransformator rechtstreeks in de
l.f.-buis. Het aanbrengen van een ijzeren afscherming van voldoende
dikte kan hier de brom sterk doen verminderen.
De brom, die door de gloeidraden wordt veroorzaakt, kan worden
verminderd door één kant van de gloeidraden met het chassis te ver
binden. Soms kan een grote verbetering worden bereikt door een
potentiometer met geringe weerstand over de gloeidraden te plaatsen
en de aftakking hiervan aan het chassis te verbinden, waarbij de brom
dan op de minimale waarde wordt ingesteld. Dit laatste is vooral van
belang bij gebruik van direct verhitte buizen.
Indien serievoeding van de gloeidraden wordt toegepast, kan door
de buis, die het gevoeligst is voor brom (meestal de laagfrequentbuis),
met het chassis te verbinden en de gloeidraden der overige buizen er
mee in serie te schakelen, meestal de brom op het laagste niveau
worden gebracht.
De capacitieve overdracht kan worden geconstateerd en verminderd
door een doelmatige afscherming aan te brengen, zoals afgeschermde
leidingen voor roosterverbindingen, afschermschot om de netschakelaar, enz.
Het optreden van bromstromen in het chassis kan niet altijd worden
voorkomen; wel het opnemen hiervan in roostercircuits. Deze circuits
moeten in zichzelf worden gesloten en dan met één punt aan het
chassis gelegd, bv. de onderkant van de sterkteregelaar zo dicht mogelijk
bij de laagfrequentbuis aan het chassis verbinden en niet 10 cm
verder in het chassis.
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Bij het opdraaien van de sterkteregelaar kan de brom soms sterker
worden, doordat de impedantie van het glij contact van de potentiometer t.o.v. het chassis groter wordt en er dus meer capacitief wordt
overgedragen. Tevens neemt soms de tegenkoppeling af bij het op
draaien van de sterkteregelaar, waardoor de brom relatief toeneemt.
Goede afscherming is ook hier zeer belangrijk.

Q

HET METEN VAN DE NETSTORINGSGEVOELIGHEID
Onder netstoringsgevoeligheid bij ontvangers verstaat men de ge
voeligheid voor signalen tussen de netleidingen onderling of tussen de
netleidingen en aarde. Dit laatste geval komt in de practijk het meest
voor, zodat deze gevoeligheid ook
altijd wordt gemeten, terwijl ook
Lj
Y Ontvanger —f—'OövaT'—0
de keurbureaux in diverse landen
r
Ct*
net
hiervoor eisen hebben gesteld.
—T-xOOOOy—o
Om dit te kunnen meten is het r-U
c2=:
L2
iR
nodig een signaal tussen de net- *.a
M.O.
leidingen en aarde te zetten, wat
I
het eenvoudigst kan geschieden
X
volgens fig. 48. Lx en L2 blokkeren
het signaal, Cx is de vervangings- Fig. 48. Eenvoudige schakeling voor
meten van de gevoeligheid voor
capaciteit van het normale net het
netstoringen. M.O. meetoscillator;
(bv. 0,1 /*F) en C2 een schei- K.A. kunstantenne; R = 25 O; Lx =
dingscondensator, die meestal
== Lo = 5 mH; Ct = 0,1 /xF.
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Fig. 49. Internationaal aangenomen scha
keling voor het meten van de gevoeligheid
voor netstoringen. Rx = 100 Q; R2 =
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Fig. 51. Opstelling voor het meten van de gevoeligheid voor netstoringen.
De cijfers bij de klemmen komen overeen met die van fig. 49 en 50.
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Fig. 52. De netstoringsgevoeligheid als functie van de frequentie. Het kortegolfgebied is door bandspreiding in vier delen, a, b, c en d, verdeeld. De omroepbanden in dit gebied zijn door blokjes aangegeven.
in de kunstantenne van de meetoscillator M.O. is ingebouwd.
De ontvanger wordt op de aangegeven wijze aangesloten, waarbij
de antenne-aansluiting via de normale kunstantenne met aarde wordt
verbonden, terwijl de aardaansluiting via 25 O. aan aarde wordt gelegd.
De uitgangsmeter wordt op de luidsprekeraansluiting aangesloten,
terwijl de luidspreker wordt uitgeschakeld. Hierbij moet erop worden
gelet, dat de uitgangsmeter niet met een van de aansluitingen aan
aarde ligt, terwijl ook de capaciteit naar aarde niet groot mag zijn
(dus geen meter in een metalen afscherming, die geaard is).
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Bij de in fig. 48 aangegeven eenvoudige schakeling is de impedantie
tussen de ontvanger en het net anders dan bij normaal gebruik ge
woonlijk het geval is. Voor nauwkeuriger metingen schakelt men daarom
tussen de ontvanger en het net een zg. kunstnet, waarvan fig. 49 het
internationaal aangenomen schema weergeeft.
Tussen de antenne- en aarde-aansluitingen van de ontvanger en
aarde schakelt men dan het netwerk volgens fig. 50, dat in dit geval
als kunstantenne dienst doet. De aan alle klemmen van de ontvanger
aangesloten impedanties komen dan vrij goed overeen met de ge
middelde waarden, die in de practijk voorkomen. Fig. 51 geeft de
volledige meetopstelling.
De in de practijk optredende capaciteit Cch van de ontvanger naar
aarde wordt hier nagebootst door de ontvanger geïsoleerd op te stellen
op 40 cm afstand boven een geaarde metalen plaat.
Met deze opstelling wordt nu de gevoeligheid van de ontvanger
gemeten bij dezelfde frequenties, waarbij de normale gevoeligheid is
gemeten, terwijl de regelorganen van het apparaat in dezelfde stand
worden gezet als daar.
De gevonden resultaten worden als regel in een kromme uitgezet
als verhouding van de netstoringsgevoeligheid tot de normale gevoelig
heid

aant

(zie fig. 52).
R
PRACTISCHEBEPROEVING

Behalve de tot nu toe behandelde metingen, die aan omroepontvangers kunnen worden gedaan, zijn er nog verschillende eigen
schappen, zowel goede als slechte, die moeilijk volgens een bepaalde
methode kunnen worden gemeten, maar die voor een ontvanger toch
van belang zijn. Deze kunnen het best door practische beproeving
worden nagegaan, waarbij de verkregen resultaten zowel in absolute
zin kunnen worden beoordeeld, alsook door vergelijking met appa
raten, die in de practijk goed zijn gebleken.
Als slot van het hoofdstuk metingen aan omroepontvangers voor AM
zullen hier nog enkele punten worden behandeld betreffende de
practische beproeving.
1. Afstemindicator
Wil de afstemindicator aan zijn doel beantwoorden, dan moet deze
bij klein signaal op de antenne reeds werken en bij groot signaal nog
werken zonder dat hierbij een zg. dode slag optreedt, waardoor bij
het afstemmen op een sterke zender de afstemknop een bepaalde slag
kan maken zonder dat de uitslag van de indicator verandert. De grens,
Radiotechniek VU — 23
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waarbij de indicator begint en eindigt met functionneren, kan met een
meetoscillator eenvoudig worden bepaald en in de practijk worden
gecontroleerd door te luisteren naar sterke en zwakke zenders. Tevens
moet de indicator natuurlijk zo werken, dat bij maximum-uitslag
inderdaad de juiste afstemming is verkregen, wat zonder meer op het
gehoor kan worden geconstateerd. Is dit niet het geval, dan zal het
apparaat moeten worden overgetrimd. Verder mag de uitslag van de
indicator niet worden beïnvloed door de modulatie, wat speciaal bij
lage tonen voor kan komen.
Bij een apparaat met variabele bandbreedte dient er overigens voor
te worden gezorgd, dat de ontvanger, die bij een bepaalde stand van
de bandbreedteregeling is afgestemd, bij veranderen hiervan niet
opnieuw moet worden bijgesteld. Afwijkingen wijzen hier weer op
foutieve afregeling van de ontvanger.
2. Restsignaal
Hieronder verstaat men het signaal, dat nog hoorbaar is bij geheel te
ruggedraaide sterkteregelaar. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zo
als restweerstand van de sterkteregelaar, capacitieve overdracht, bv. vanaf
de detectiediode op het rooster van een buis, sturing van de electronenstroom van een versterkbuis door een in deze buis aanwezige diode enz.
Indien het restsignaal onvervormd is, kan het soms een voordeel
hebben, bv. bij batterij-ontvangers, die in het algemeen geen schaalverlichting hebben, en waarbij het dus minder goed zichtbaar kan zijn,
dat de ontvanger staat ingeschakeld (zie Deel 3, hfdst. IV.N.3). Men
wordt dan door het hoorbare geluid gewaarschuwd. Overigens hangt
de toelaatbare sterkte van het restsignaal af van de grootte en de
klasse van het apparaat.
5. Fluittonen
Het optreden van fluittonen is een slechte eigenschap van superheterodyne ontvangers. Aantal en sterkte van deze fluitjes zijn vooral
afhankelijk van de selectiviteit van de ontvanger vóór de mengbuis
en verder van de middenfrequentie. Zo zal een zender, waarvan de
frequentie ongeveer samenvalt met de middenfrequentie of met een
veelvoud hiervan, altijd een fluittoon veroorzaken, waarvan de sterkte
echter door doelmatige constructie van de ontvanger kan worden
beperkt. Beproeving in de nabijheid van een sterke zender is hier een
goede methode om apparaten te beoordelen en onderling te ver
gelijken, waarbij natuurlijk aan ontvangers met een ingangsbandfilter
veel strengere eisen worden gesteld dan aan ontvangers met een enkele
antennekring. Heeft men uitgemaakt, op welke wijze de fluittoon ont
staat, dan kunnen soms maatregelen hiertegen worden genomen, bv.
' door een geschikte sperkring in het antennecircuit op te nemen.
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4. Modulatiebrom
Deze treedt op bij afstemmen op een bepaalde zender en kan zowel
in afstemming als juist buiten afstemming optreden. Dikwijls treedt
de modulatiebrom alleen in een beperkt frequentiegebied op. Het is
dus nodig, de ontvanger op alle frequentiegebieden met behulp van
een meetoscillator (die zelf bromvrij moet zijn) te beproeven en bij
eventueel optreden van modulatiebrom hiertegen maatregelen te
treffen, bv. door betere afvlakking van de voedingsspanning, door het
veranderen van het aardpunt van de gloeidraadleiding e.d.
5. Stabiliteit
De ontvanger moet onder alle omstandigheden stabiel zijn en niet
genereren of kikkeren. Beproeving op alle frequentiegebieden met
groot en klein signaal, met grote en kleine of zeer kleine antenne,
met en zonder aardverbinding, bij diverse standen van de regelorganen (sterkteregelaar, toonregelaar, bandbreedteregelaar enz.), is
hiervoor noodzakelijk.
6. Luisterproef
In het algemeen kan worden gezegd, dat een uitgebreide luister
proef door een deskundige controleur dikwijls al een zeer goede
methode is om te constateren, op welke punten de ontvanger af
wijkingen heeft, die dus nader onderzocht en gemeten dienen te
worden, en welke punten zonder meer kunnen worden goedgekeurd,
De meest uitgebreide metingen hebben nooit een doel in zichzelf,
maar dienen alleen als middel om de ontvangers zo te maken, dat
ze in de practijk goed werken en geen aanleiding geven tot klachten.

VUL METINGEN
AAN OMROEPONTVANGERS VOOR
FREQUENT IEMODULAT IE

A
INLEIDING
Omroepontvangers voor frequentiemodulatie komen in vele op
zichten overeen met die voor amplitudemodulatie. Verschillende der
in hfdst. VII beschreven metingen aan AM-ontvangers voert men dan
ook aan FM-ontvangers op dezelfde wijze uit, zoals de metingen,
aldaar vermeld onder B, C, E, K, L, M, N, O.
De voeding van de ontvanger vindt bij FM op dezelfde wijze plaats
als bij AM. De metingen, vermeld in hfdst. VII.B, kan men dus ook
bij FM-ontvangers uitvoeren.
Het laagfrequentgedeelte is bij een FM-ontvanger principieel niet
anders dan bij een AM-ontvanger. Wel loopt bij FM-ontvangers de
amplitudekarakteristiek van het l.f.-gedeelte gewoonlijk verder door
dan bij AM gebruikelijk is, doch de meetmethode wordt daardoor
niet anders.
De frequentie van de ontvangen signalen is bij FM-omroep hoger
dan bij AM gebruikelijk is, nl. ongeveer ioo MHz. Dit brengt mee,
dat de kringen, afgestemd op deze frequentie, zo „breed" zijn, dat
het ontvangen signaal practisch niet wordt vervormd door de selec
tiviteit van deze kringen. Het opnemen van de resonantiekrommen
van het h.f.-gedeelte is daarom bij FM-ontvangers minder nood
zakelijk. Wegens het relatief kleine frequentiegebied (gewoonlijk 88 tot
108 MHz) en de relatief brede kringen worden aan de padding minder
strenge eisen gesteld dan bij AM-ontvangers, zodat de metingen, die
hierop betrekking hebben, kunnen worden vereenvoudigd. Overigens
kan men aan het h.f.-gedeelte dezelfde metingen verrichten als in
hfdst. VII.E vermeld.
Wegens de hoge frequentie van het ontvangen signaal en dus ook
van de oscillator is het gevaar voor frequentiedrift groter dan bij
AM-ontvangers. De meetmethode is echter dezelfde als vermeld in
hfdst. VII.K.
Microfonie kan bij FM-ontvangers op dezelfde wijze ontstaan als
bij AM-ontvangers. Doch daar microfonie gewoonlijk ontstaat door
frequentiemodulatie van de oscillator, en detectie van een signaal,
waarvan de frequentie is gemoduleerd, hier effectiever plaats vindt
dan in een AM-ontvanger, is de kans op microfonie hier groter. De
meetmethode is echter dezelfde als vermeld in hfdst. VII.L.
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Ook de metingen, in hfdst. VII genoemd onder M, N, O en P,
worden bij FM-ontvangers op dezelfde wijze uitgevoerd.
De metingen betreffende het m.f.-gedeelte, de begrenzer, de detector,
de gevoeligheid, de selectiviteit, de vervorming en het geruis vragen
echter voor FM-ontvangers een nadere beschouwing.
B

METINGEN AAN HET MIDDENFREQUENTGEDEELTE
De amplitudekarakteristiek van het m.f.-gedeelte neemt men op
zoals voor AM-ontvangers is aangegeven in hfdst. VII.D.2. Bij AMontvangers was de fasekarakteristiek van zeer ondergeschikt belang;
bij FM-ontvangers echter is de fasekarakteristiek belangrijker dan
de amplitudekarakteristiek. Om vervorming in de modulatie van het
m.f.-signaal te voorkomen is het nodig, dat de fasekarakteristiek
recht is, d.w.z. dat het faseverschil tussen ingangs- en uitgangsspanning evenredig is met de frequentie-uitwijking ten opzichte van
de centrale frequentie, minstens in het frequentiegebied, ongeveer an’derhalf maal zo groot als het gebied, dat door de momentele frequentie
wordt doorlopen. Dit faseverschil kan men in principe meten op over
eenkomstige wijze als in hfdst. VII.C.5 is aangegeven bij het opnemen
van het Nyquist-diagram. Wegens de hoge frequentie van het m.f.signaal en de grote versterking van het m.f.-gedeelte van de FM-ontvanger, levert deze meting evenwel practische moeilijkheden op. Daarom
beperkt men zich gewoonlijk tot het rechtstreeks meten van de ver
vorming, die de modulatie van het m.f.-signaal ondergaat.
De detector en het l.f.-gedeelte van de ontvanger kunnen ook ver
vorming veroorzaken; in vele gevallen zal de totale vervorming slechts
voor een gering deel te wijten zijn aan het m.f.-gedeelte. Daarom
gebruikt men bij het onderzoek van het m.f.-gedeelte van de ont
vanger niet de detec.tor en het l.f.-gedeelte, die in de ontvanger aan
wezig zijn. Het m.f.-gedeelte wordt aangesloten op een afzonderlijke
meetdetector met l.f.-versterker, waarvan men weet, dat deze zeer
geringe vervorming veroorzaken. Hierbij moet ervoor worden gezorgd,
dat de spanning voor de automatische regeling der versterking bij de
meting op de normale wijze aan de buizen blijft toegevoerd.
Een meetoscillator, zoals beschreven in Deel 7a, hfdst. V, wordt op
de ingangsklemmen van de ontvanger aangesloten en sinusoïdaal ge
moduleerd. De uitgangsspanning van de meetdetector met versterker
wordt onderzocht op dezelfde wijze als in hfdst. VII.C.3 is aangegeven.
Zoals in Deel 5 is besproken, neemt, bij gelijke frequentiezwaai,
de vervorming in het algemeen toe met toenemende modulatiefrequentie. Daarom is het gewenst, de meting uit te voeren bij een
S
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hoge modulatiefrequentie, doch zodanig, dat nog een of twee harmonischen in het hoorbare gebied liggen, dus bv. bij 5000 Hz.
We meten nu de vervorming ie. als functie van de frequentiezwaai
en 2e. als functie van de sterkte van het m.f.-signaal. Uit de eerste
meting kunnen we afleiden, tot welke frequentiezwaai het m.f.gedeelte bruikbaar is. De tweede meting geeft aan, bij welke sterkte
van het m.f.-signaal de spanning der A.S.R. te groot wordt. Bij het
vergroten van de negatieve roosterspanning der buizen vermindert de
rooster-kathodecapaciteit, waardoor verstemming van de m.f.-kringen
optreedt en dientengevolge het signaal wordt vervormd.
C

METINGEN AAN DE BEGRENZER
De taak van de begrenzer is een signaal, waarvan de amplitude
niet constant is, om te vormen in een signaal met constante amplitude.
De kwaliteit van een begrenzer kan men aangeven door de onderdrukkingsfactor k = mjmo (zie Deel 3, hfdst. V.6). Hierin is ml de
diepte van de amplitudemodulatie van het signaal vóór de begrenzer
en m2 de modulatiediepte na de begrenzer.
Deze kunnen worden gemeten met een modulatiedieptemeter,
schematisch voorgesteld in fig. 1. Deze bestaat uit een versterker Vlt
waarvan de versterking regelbaar is, geschikt voor de frequentie van
het m.f.-signaal. Deze versterker levert een signaal van enkele tien
tallen volts aan een diodedetector Dj. De gelijkstroom Ix door de
diode Dx en de weerstand Rx wordt gemeten met de /«A-meter Mj
en is evenredig met de gemiddelde amplitude van het door de ver
sterker geleverde signaal (zie Deel 2, hfdst. VI.A.i). De wisselspanning
over de weerstand Rl is een afbeelding van de laagfreqitente variaties
van deze gemiddelde amplitude. Door middel van een schakelaar S
wordt één der aftakkingen van Rj over een condensator aangesloten
aan een l.f.-versterker V2, gevolgd door een diode D2 met weerstand R2
en /fA-meter M2.
De versterking van V2 is niet regelbaar, doch is ingesteld op een
bekende
bepaalde,
waarde. Teneinde deze
versterking ook na
langdurig gebruik con
C1
stant te houden is Hh Vl J
hierin een grote mate
tegenkoppeling
van
aangebracht.
De gelijkstroom I2
door de diode D2 en Fig. 1. Schakeling voor het meten van de diepte
der amplitudemodulatie.
de weerstand R2, aan-
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gegeven door M2, is evenredig met de maximale waarde van het door
de diode Dl geleverde Lf.-signaal.
De ingang van de versterker V1 wordt over een kleine conden
sator C1 (bv. 0,1 pF) verbonden met de spanning, waarvan de modulatiediepte moet worden gemeten. De versterking van de versterker Vl
wordt zo ingesteld, dat de meter Mx een vastgestelde uitslag geeft.
De weerstand R2 en de gevoeligheid van de meter M.> zijn zo gekozen,
dat, indien S is aangesloten aan de aftakking van
gemerkt 30 %,
en de modulatiediepte van het aan 'V1 toegevoerde signaal 30 % be
draagt, de meter M2 vol uitslaat. Bij dit punt is op M2 het cijfer 1
geplaatst; de schaalverdeling van deze meter is lineair. Men vindt nu
de modulatiediepte door de aanwijzing van M2 te vermenigvuldigen
met het getal, dat bij S staat aangegeven. De lezer ga na, dat, indien
de aftakking „1 %" zich bevindt aan het boveneinde van Rlt de
aftakking „3 %" zich bevindt op V3 van onder af, de aftakking „10 %"
°P V10 van onder af enz.
Bij de constructie van deze modulatiedieptemeter moet ervoor
worden gezorgd, dat de spanningen op de beide diodes bij de metingen
minstens ongeveer 10 volt bedragen, daar alleen in dat geval de diode.
stroom evenredig is met de amplitude van het toegevoerde signaal.
De onderdrukkingsfactor meet men op de volgende wijze. Een
meetoscillator, waarvan de amplitude kan worden gemoduleerd, wordt
aangesloten aan de ontvanger en de ontvanger afgestemd op het on
gemoduleerde signaal van de meetoscillator. De modulatiedieptemeter
wordt vóór de begrenzer aangesloten en de versterking van de ver
sterker Vj zo ingesteld, dat de meter Mx de vastgestelde uitslag geeft.
Vervolgens wordt de meetoscillator gemoduleerd en op de beschreven
wijze op de meter M2 de modulatiediepte afgelezen. Vervolgens wordt
de modulatiedieptemeter aangesloten achter de begrenzer, de modu
latie van de meetoscillator uitgeschakeld en weer de versterking van
de versterker Vx zo ingesteld, dat Mi de vastgestelde uitslag geeft.
Nu wordt de modulatie van de meetoscillator weer ingeschakeld en
op M2 de modulatiediepte afgelezen nadat de schakelaar S zo is in
gesteld, dat M2 een goed afleesbare uitslag geeft. Het quotiënt der
beide gemeten modulatiediepten is de onderdrukkingsfactor k.
De factor k kan worden gemeten als functie van de grootte van het
aan de begrenzer toegevoerde m.f.-signaal, voor verschillende waarden
van de modulatiefrequentie, en ook voor verschillende waarden van
de modulatiediepte van het ingangssignaal.
Welke waarde van de onderdrukkingsfactor voor een bevredigende
werking van de ontvanger nodig is, kan niet in het algemeen worden
aangegeven. Het resultaat in de complete ontvanger is o.a. afhankelijk
van de automatische regeling der versterking, waardoor de verhouding
van de h.f.-ingangsspanning en de m.f.-spanning op het rooster van
de begrenzerbuis wordt bepaald. Door metingen aan de complete
ontvanger (zie onder E) kan men een indruk krijgen, of de onder
drukkingsfactor voldoende is.
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D
METINGEN AAN DE
FREQUENTIEDETECTOR
De gewoonlijk gebruikte frequentiedetector is die, welke besproken
is in Deel 2, hfdst. VLB. Hoewel er ook nog andere detectieschakelingen in gebruik zijn, willen we ons tot de genoemde schakeling
beperken.
Van de frequentiedetector wensen we te kennen:
ie. de laagfrequente uitgangsspanning als functie van de frequentie zwaai, dus de gevoeligheid;
2e. de detectiekarakteristiek;
3e. de vervorming in het uitgangssignaal als functie van de frequentiezwaai en als functie van de modulatiefrequentie;
4e. de vervorming als functie van de verstemming.
1. Meting van de gevoeligheid van de detector
De gevoeligheid meet men op de volgende wijze.
Een FM-meetoscillator O (zie Deel 7a, hfdst. V) wordt aangesloten
aan het rooster van de buis, die de detector voorafgaat (fig. 2). Parallel
aan de detectieweerstanden Rl en R2 wordt een buisvoltmeter V aan
gesloten. De frequentie van de meetoscillator wordt ingesteld op de
centrale frequentie van de frequentiedetector. De amplitude van het
ingangssignaal wordt zo groot genomen, dat de begrenzer volledig
werkt. De meetoscillator wordt met de toongenerator T.G. sinusvormig gemoduleerd en de na detectie verkregen laagfrequente span
ning met de buisvoltmeter gemeten als functie van de frequentiezwaai.
Bij een goede detector is de uitgangsspanning evenredig met de
frequentiezwaai en onafhankelijk van de modulatiefrequentie, mits de
de-emphasisschakeling buiten werking is gesteld.
De de-emphasisschakeling kan men controleren door de uitgangs
spanning achter deze schakeling nogmaals te meten als functie van de
mDdulatiefrequentie, doch nu met in de meetoscillator de vereiste
pre-emphasis ingeschakeld. De uitgangsspanning behoort dan onaf
hankelijk te zijn van de modulatiefrequentie bij constante spanning
van het aan de meetoscillator toegevoerde modulerende l.f.-signaal.
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Fig. 2. Schakeling voor het meten van de gevoeligheid van de frequentiedetector.
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2. Meting van de detectiekarakteristiek
De detectiekarakteristiek, d.i. de gelijkspanning over de detectieweerstand als functie van de frequentie (fig. 3) behoort in een vol
doend groot frequentiegebied, minstens i1/-» maal het gebied, dat
door de momentele frequentie wordt bestreken, recht te zijn, terwijl
het nulpunt van deze karakteristiek moet liggen bij de centrale
frequentie van het middenfrequente signaal. Deze karakteristiek kan
men ook meten met de schakeling, zoals in fig. 2 is aangegeven.
Parallel aan de weerstanden Rr en R2 wordt nu echter in plaats van
de buisvoltmeter V een grote weerstand R3 aangesloten, in serie met
een gevoelige //A-meter (bv. volle uitslag bij 10 //A), zoals fig. 4
aangeeft. De frequentie van de meetoscillator wordt gevarieerd, daarbij
zorg dragende, dat de spanning op het rooster van de buis
nauw
keurig constant blijft. Uit de weerstand i?3 en de stroom door deze
weerstand volgt de gelijkspanning, die de detector levert. De ge
vonden waarden zet men uit in een kromme zoals fig. 3 aangeeft.
Daar de vorm van deze karakteristiek wordt beïnvloed door de
grootte van de weerstanden Rlf R2 en R3, is het nodig, dat
R3 > > R1 -f- R2 (bv. R1 = R2 = 50 000 O, R3 = 2 Mü).
De meting moet zeer zorgvuldig en zeer nauwkeurig geschieden om
afwijkingen van het lineaire verloop van de karakteristiek te kunnen
vaststellen. Een meetmethode, waarbij in ieder punt van de karakte
ristiek de helling kan worden bepaald, geeft tot op zekere hoogte
nauwkeuriger resultaten. Een dergelijke methode willen we nu be
schrijven.
Aan het rooster van de buis Bx (fig. 2) wordt weer een meet
oscillator aangesloten, waarvan de frequentie sinusvormig kan worden
gemoduleerd. Men stelt de frequentiezwaai in op een kleine waarde,
bv. 5 kHz, en meet de na detectie verkregen laagfrequente wissel
spanning met een buisvoltmeter. Als buisvoltmeter kan men in dit
geval het laagfrequentgedeelte van de ontvanger zelf gebruiken, indien
men bv. een voltmeter parallel aan de luidsprekerklemmen plaatst.
Men varieert de centrale frequentie van het signaal, dat de meet
oscillator levert, van bv. 300 kHz beneden tot 300 kHz boven de

Q
R1

---------A (j)

Fig. 3. Karakteristiek van de frequentiedetector.

*3

R2

Fig. 4. Het uitgangscircuit van de
schakeling van fig. 2 bij het meten
van de detectiekarakteristiek.
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Fig. 5. a. De gemeten helling van de detectiekarakteristiek; kromme 1 voor
een detector, waarvan de karakteristiek recht is tussen cox en co2; kromme 2
voor een detector, waarvan de karakteristiek niet recht is; b. De uit kromme 2
afgeleide detectiekarakteristiek (de afwijkingen van het lineaire verloop zijn
overdreven voorgesteld).

centrale frequentie van de detector en bepaalt de na detectie verkregen
laagfrequente spanning als functie van de centrale frequentie van het
ingangssignaal. Een constante uitgangsspanning betekent een con
stante helling van de karakteristiek. Zolang deze helling constant is,
is de karakteristiek recht.
Bij deze meetmethode worden aan de nauwkeurigheid van de
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instelling van de centrale frequentie van het ingangssignaal minder
zware eisen gesteld dan bij de eerste methode, daar de helling van de
karakteristiek niet veel verandert bij een kleine afwijking van de
frequentie. Enige vervorming in de modulatie van het door de meetoscillator geleverde signaal heeft weinig invloed op de meetresultaten.
Wel moet het signaal vrij zijn van amplitudemodulatie en moet de
frequentiezwaai nauwkeurig constant blijven.
Fig. 5 geeft als voorbeeld twee op deze wijze opgenomen krommen;
kromme 1 bevat een horizontaal gedeelte tussen o>, en co2, zodat de
detectiekarakteristiek tussen deze frequenties recht is; kromme 2
wijst op een detectiekarakteristiek, die niet recht is, doch verloopt
zoals in fig. 5b, duidelijkheidshalve zeer overdreven, is voorgesteld.
Uit fig. 5a kan men afleiden, hoe groot de vervorming door de 2de
en de 3de harmonische in het uitgangssignaal is; de amplitude van
de 2de harmonische is

(fh+Jh)

(fli — a2)

8F0

, die van de

3de harmonische

van de amplitude van de component met de grond
24 V0 .
frequentie, indien de momentele frequentie varieert tussen co1 en a>2.
Teneinde een indruk te geven van de nauwkeurigheid van deze meet
methode zij vermeld, dat kromme 2 van fig. 5 wijst op een vervorming
van ongeveer 2 % door de 2de en van ongeveer 1 % door de 3de
harmonische.
3. Meting van de vervorming
Uit de op een der boven aangegeven wijzen bepaalde detectie
karakteristiek kan men afleiden, welke vervorming door de detector
wordt veroorzaakt, in de onderstelling, dat de verschijnselen quasi%

A CJ max

A OJ.

Fig. 6. De vervorming in het uitgangssignaal, veroorzaakt door de frequentiedetector, als functie van de frequentiezwaai.
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stationnair zijn, d.w.z. dat men met de momentele frequentie van een
FM-signaal op dezelfde wijze kan rekenen als met de frequentie van
een sinusvormig signaal. Dit is alleen bij benadering juist, als de
momentele frequentie slechts langzaam varieert, dus bij lage modulatiefrequenties. Om een juist beeld van de optredende vervorming te
verkrijgen moet men echter deze vervorming zelf rechtstreeks meten.
Daartoe voert men aan de buis, die voorafgaat aan de detector, een
signaal toe, waarvan de frequentie sinusvormig is gemoduleerd en
meet de vervorming in het uitgangssignaal van de ontvanger, op
dezelfde wijze als in hfdst. VII.C.3 voor AM-ontvangers is aangegeven.
Men zorge hierbij, dat in het l.f.-gedeelte van de ontvanger de ver
vorming gering is, door de sterkteregelaar niet te ver op te draaien.
Men meet de vervorming als functie van de frequentiezwaai, voor
verschillende modulatiefrequenties. Men zal vinden, dat de vervorming
in het algemeen bij hoge modulatiefrequenties groter is dan bij lage.
Bij modulatiefrequenties boven ongeveer 5000 Hz worden evenwel de
hogere harmonischen door het l.f.-gedeelte van de ontvanger verzwakt.
Fig. 6 geeft als voorbeeld een gemeten vervormingskarakteristiek.
Het zal de lezer niet moeilijk vallen, het verloop van deze kromme te
verklaren.
E
METINGEN AAN DE COMPLETE
ONTVANGER
Evenals bij een AM-ontvanger zijn ook bij een FM-ontvanger
metingen aan het complete apparaat nodig, om een juist beeld te
krijgen van de eigenschappen en de werking van de ontvanger. De
belangrijkste dezer metingen willen we nu beschouwen.
1. Het meten van de gevoeligheid
Bij AM-ontvangers hebben we de gevoeligheid gedefinieerd als de
spanning van het ingangssignaal, 30 % gemoduleerd met een frequentie
van 400 Hz, nodig om een uitgangsvermogen van 50 mW te krijgen.
Bij FM-ontvangers is deze definitie ongeschikt. Is het ingangssignaal
te klein om de begrenzer goed te laten werken, dan is gewoonlijk het
geruis zo sterk, dat het gewenste geluid er door wordt overstemd.
Bij een groter ingangssignaal, zo dat de begrenzer wel werkt, is het
uitgangsvermogen vrijwel onafhankelijk van de grootte van het ingangs
signaal. De gevoeligheid van een FM-ontvanger moet dus anders
worden gedefinieerd. We kunnen bij FM-ontvangers onderscheiden:
de maximale gevoeligheid, de bruikbare gevoeligheid en de zwaaigevoeligheid, terwijl de gevoeligheid van iedere trap afzonderlijk ook
een nieuwe afspraak nodig maakt.

- J
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Fig. 7. De gevoeligheid van een FM-ontvanger als functie van de frequentie.
1. de maximale gevoeligheid; 2. de bruikbare gevoeligheid.

a. De maximale gevoeligheid
Onder de maximale gevoeligheid van een FM-ontvanger verstaat
men het kleinste ingangssignaal, dat, met 400 Hz gemoduleerd tot een
frequentiezwaai van 22,5 kHz, een uitgangsvermogen geeft van 50 mW.
Bij de meting wordt de meetoscillator verbonden met de ontvanger
door een kabel, waarvan de golfweerstand ongeveer 70 £2 bedraagt,
indien de ontvanger bestemd is om te worden aangesloten op een
enkelvoudige dipoolantenne, of ongeveer 280 O., als de ontvanger
moet worden aangesloten aan een gevouwen dipoolantenne (zie Deel 4b).
Alle bedieningsorganen worden hierbij zo ingesteld, dat de ont
vanger zo gevoelig mogelijk is. Het uitgangsvermogen wordt gemeten
met een uitgangsvermogenmeter, waarbij de luidspreker wordt ver
vangen door een weerstand, gelijk aan de weerstand van de luidspreker
bij 400 Hz.
..
Gewoonlijk zal bij deze meting de ruisspanning groot zijn. Om de

L___
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meting mogelijk te maken moet daarom vóór de meter voor het uitgangsvermogen een zg. ruisfilter worden geschakeld. Dit is een filter,
dat slechts een smalle frequentieband rondom 400 Hz doorlaat, doch
hogere en lagere frequenties niet.
Fig. 7, kromme 1, geeft als voorbeeld de gemeten maximale ge
voeligheid als functie van de frequentie.
b. De bruikbare gevoeligheid
Onder de bruikbare gevoeligheid van een FM-ontvanger verstaat
men het kleinste ingangssignaal, dat, met 400 Hz gemoduleerd tot
een frequentiezwaai van 22,5 kHz, een uitgangssignaal geeft, 30 dB
sterker dan het geruis.
De meetopstelling is hier dezelfde als in het vorige geval.
De meting vraagt nu meer moeite; men moet het ingangssignaal
geleidelijk vergroten en telkens de ruisspanning en de signaalspanning
meten (hoe groter de signaalspanning, des te meer wordt het geruis
onderdrukt) tot de effectieve waarde van het signaal rond 30 maal
zo groot is als de effectieve waarde van de ruisspanning. In plaats
van het signaal alleen meet men het signaal met het geruis; dit geeft
slechts een zeer geringe fout, daar de ruisspanning klein is ten opzichte
van de signaalspanning en de effectieve waarde van beide spanningen
samen de wortel is uit de som der kwadraten der afzonderlijke span
ningen. De ruisspanning meet men door de modulatie van het ingangs
signaal uit te schakelen.
Men moet er echter voor zorgen, geen bromspanning mee te meten.
Daarom wordt tussen de ontvanger en de meter voor het uitgangsvermogen een hoogdoorlatend filter opgenomen, dat de frequenties
beneden ongeveer 300 Hz niet doorlaat. Daar de componenten van
het geruis aan de uitgang van een FM-ontvanger evenredig zijn met de
frequentie (zie Deel 5), maakt het voor de effectieve ruisspanning
niet veel verschil, als het frequentiegebied beneden 300 Hz wordt
afgesneden (zie fig. 12).
Bij deze meting moet ervoor worden gezorgd, dat in het l.f.-gedeelte
van de ontvanger geen overbelasting der buizen optreedt. Zo nodig
draait men de sterkteregelaar terug; dit heeft weinig of geen invloed
op het meetresultaat, daar bij het terugdraaien van de sterkteregelaar
het signaal en het geruis in dezelfde verhouding worden verzwakt.
Het resultaat van een meting der bruikbare gevoeligheid is als voor
beeld ook in fig. 7 weergegeven (kromme 2).
c. De zwaaigevoeligheid
Onder de zwaaigevoeligheid van een FM-ontvanger verstaat men de
frequentiezwaai van het ingangssignaal, gemoduleerd met 400 Hz.
waarbij het uitgangsvermogen 50 mW bedraagt. De bedieningsorganen
behoren hierbij te staan in de stand voor maximale gevoeligheid.
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Fig. 8. De zwaaigevoeligheid van een FM-ontvanger als functie van de spanning
op de antenneklemmen.

Bij een ideaal werkende begrenzer is de zwaaigevoeligheid onaf
hankelijk van de spanning van het ingangssignaal. Door de zwaai
gevoeligheid te meten als functie van de spanning van het ingangs
signaal krijgt men een indruk van de meer of minder goede werking
van de begrenzer. Onder de zwaaigevoeligheid zonder meer verstaat
men gewoonlijk de zwaaigevoeligheid bij een ingangsspanning van
5 mV. Men mag in het algemeen aannemen, dat bij deze ingangs
spanning de begrenzer volledig werkt.
Fig. 8 geeft een voorbeeld van de gemeten zwaaigevoeligheid als
functie van de spanning op de antenneklemmen. Voor een goede ont
vanger behoort deze, bij voldoend grote ingangsspanning, kleiner te
zijn dan ongeveer 1,5 kHz, om bij een frequentiezwaai van 20 % van
de maximale waarde (15 kHz) nog voldoende uitgangsvermogen
(5.W) te kunnen verkrijgen.

4

d. De gevoeligheid der afzonderlijke trappen

i

Teneinde een juist beeld te verkrijgen van de verdeling van de
totale versterking over de verschillende trappen bepaalt men de span
ningen, die op de verschillende plaatsen in de ontvanger aanwezig
zijn bij de onder a. vermelde meting van de maximale gevoeligheid.
De meting kan op twee verschillende wijzen worden uitgevoerd.
1. Aan de antenneklemmen wordt een gemoduleerde spanning toegevoerd van zodanige grootte, dat het uitgangsvermogen 50 mW be-
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draagt, geheel op dezelfde wijze als bij de onder a. vermelde meting.
Met een daartoe geschikte buisvoltmeter wordt nu de spanning op de
gewenste punten gemeten. Hierbij moet er voor worden gezorgd, dat
door het aansluiten van deze meter de versterking niet wordt be
ïnvloed; de ingangsweerstand van de meter moet groot, de ingangscapaciteit moet klein zijn. In het h.f.- en het m.f.-deel van de ont
vanger kan men moeilijk aan deze eis voldoen; deze meetmethode
past men daarom alleen toe voor het meten van de versterking der
l.f.-trappen.
2. Aan het punt, waar men de gevoeligheid wenst te meten,
wordt een gemoduleerde spanning toegevoerd met een frequentie,
gelijk aan die, welke bij normaal gebruik van de ontvanger daar aan
wezig is. De grootte van deze spanning wordt zo ingesteld, dat het
uitgangsvermogen weer 50 mW is. Deze meetmethode is geschikt voor
het h.f.- en het m.f.-gedeelte. Voor het l.f.-gedeelte heeft deze methode
het bezwaar, dat de aangesloten meetoscillator, die een kleine in
wendige impedantie heeft, bij vele schakelingen de tegenkoppeling
verstoort.
Ter illustratie volgt hier het resultaat van metingen aan een ge
voelige ontvanger.
Meetfrequentie
Anode eindbuis
400
Hz
21,75
v
0,337 V
400
Rooster eindbuis
Hz
400
Anode l.f.-buis
Hz
0,337 v
400
Hz
Rooster l.f.-buis
6,2 mV
400
Bovenzijde sterkteregelaar
Hz
6,5 mV
8,0
400
mV
Hz
Balansdetector
10,45 MHz
Rooster begrenzerbuis
100
mV
10,45 MHz
Rooster 3de m.f.-buis
5,7 mV
10,45 MHz
340
Rooster 2de m.f.-buis
j*V
10,45
MHz
Rooster iste m.f.-buis
pV
14
0,8
100
MHz
Rooster mengbuis
/*V
100
0,4
MHz
Antenne-aansluiting
2; Het meten van de vervorming
Daar het l.f.-gedeelte op dezelfde wijze is samengesteld als bij
AM-ontvangers, kan men aan dit gedeelte dezelfde metingen ver
richten als in hfdst. VII.C beschreven. Het meten van de vervorming aan de complete ontvanger vereist na hetgeen in hfdst. VII
is vermeld, echter nog enige nadere toelichting.
a. De lineaire vervorming
De lineaire vervorming wordt op overeenkomstige wijze gemeten
als bij AM-ontvangers (zie hfdst. VII.H.i). Men meet bij voorkeur
bij een centrale frequentie van het FM-signaal ongeveer in het midden
Radiotechniek VII — 24
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van het gebied, waarvoor de ontvanger is bestemd. De spanning van
het ingangssignaal stelt men in op 5 mV; bij deze spanning mag men
aannemen, dat de begrenzer volledig werkt. De frequentiezwaai neemt
men 30 % van de maximale, dus 22,5 kHz. Het uitgangsvermogen
stelt men met de sterkteregelaar zo in, dat in het l.f.-gedeelte geen
overbelasting optreedt. Welk uitgangsvermogen daarbij toelaatbaar is
volgt uit de bovengenoemde metingen aan het l.f.-gedeelte.
Men meet de stroom door de luidspreker als functie van de modulatiefrequentie en zet de meetresultaten in een kromme uit op de
wijze, zoals aangegeven in hfdst. VII.H.i.
b. De niet-lineaire vervorming
De niet-lineaire vervorming, die in het laagfrequentgedeelte ont
staat, kan men het eenvoudigst meten door aan de ingangsklemmen
van de ontvanger een gemoduleerd h.f.-signaal toe te voeren, dat met
een kleine frequentiezwaai, bv. 10 kHz, is gemoduleerd. Bij een zo
kleine frequentiezwaai veroorzaken het h.f.- en het m.f.-gedeelte geen
merkbare vervorming en is de optredende vervorming in de luidsprekerstroom uitsluitend veroorzaakt door het l.f.-gedeelte.
Met behulp van de sterkteregelaar stelt men verschillende waarden
van het uitgangsvermogen in en bepaalt de vervorming als functie
van het uitgangsvermogen, op de wijze, in hfdst. VII beschreven.
Het m.f.-gedeelte veroorzaakt bij grote frequentiezwaai niet-lineaire
vervorming, in de eerste plaats door het niet-lineaire verloop van de
fasekarakteristiek van de m.f.-bandfilters (zie bv. Deel 3, hfdst. V.5,
fig. 5). Bij het meten van de hierdoor veroorzaakte vervorming moet het
uitgangsvermogen zo klein worden gehouden, dat de vervorming in
het l.f.-gedeelte kan worden verwaarloosd.
Men meet de vervorming voor verschillende waarden van de
frequentiezwaai als functie van de modulatiefrequentie en zet de ge
vonden waarden uit zoals fig. 9 als voorbeeld aangeeft. Uit dezelfde

Fig. 9. De vervorming als functie van de modulatiefrequentie voor verschillende
waarden van de frequentiezwaai.
1. Af = 75 kHz; 2. Af = 100 kHz; 3. Af = 125 kHz.
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Fig. 10. De vervorming als functie van de frequentiezwaai bij een modulatiefrequentie van 5000 Hz.
metingen kan men ook de krommen construeren, die voor ver
schillende modulatiefrequenties de vervorming aangeven als functie
van de frequentiezwaai, zoals fig. 10 weergeeft.
Bij toenemende modulatiefrequentie neemt de vervorming, vooral
bij grote frequentiezwaai, toe. Dat de vervorming bij modulatie
frequenties boven 5000 Hz weer afneemt, vindt zijn oorzaak in het
afsnijden van de frequenties boven ongeveer 15 000 Hz door het laagfrequentgedeelte. Van de frequenties boven 5000 Hz wordt dus de
3e harmonische, van de frequenties boven 7500 Hz bovendien de
2e harmonische onderdrukt.
3. Het meten van de selectiviteit
I

?

Bij AM-ontvangers kon men reeds een vrij goed beeld verkrijgen
van de selectiviteit door een gemoduleerd signaal aan de antenneklemmen toe te voeren, waarvan de draaggolffrequentie wordt ge
varieerd en de amplitude hiervan telkens zo wordt ingesteld, dat het
uitgangsvermogen steeds hetzelfde is (zie hfdst. VII.G). Dit is een
gevolg van het feit, dat de aanwezigheid van het gewenste signaal de
sterkte van een storend signaal slechts in geringe mate beïnvloedt,
mits de A.S.R.-spanning dezelfde is.
Bij FM-ontvangers is dit echter anders. Een meting volgens de zg.
één-signaal-methode zegt hier dan ook weinig of niets over de selec
tiviteit; men moet meten volgens de twee-signalen-methode, daar
wegens de begrenzer een zwak storend signaal wordt onderdrukt
door de aanwezigheid van een sterker signaal.
Op overeenkomstige wijze als bij de meting der selectiviteit van een
AM-ontvanger volgens de twee-signalen-methode worden twee FMmeetoscillatoren met de ingangsklemmen van de ontvanger verbonden
en op de ontvanger afgestemd. Een der meetoscillatoren vertegen
woordigt het gewenste,, de andere het storende signaal.
Het storende signaal wordt uitgeschakeld en het gewenste signaal
ingesteld op bv. 5 mV en met 400 Hz gemoduleerd tot een frequentie -
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zwaai van 22,5 kHz. De sterkteregelaar wordt zo ingesteld, dat het uitgangsvermogen, dat aan de luid
spreker wordt geleverd, 500 mW
bedraagt. Vervolgens wordt de mo
dulatie van het gewenste signaal
uitgeschakeld; de ongemoduleerde
draaggolf van dit signaal blijft echter
ingeschakeld. Op deze wijze is een
pauze in de modulatie van een ge
wenst signaal nagebootst. Nu wordt
het storende signaal ingeschakeld en
gemoduleerd met bv. een gramofoonplaat, zodanig, dat de grootste
frequentiezwaai, die tijdens deze
modulatie optreedt bij de sterkste
passages, 75 kHz bedraagt. Het ver
Fig. 11. Selectiviteitskromme van dient aanbeveling, een gramofooneen FM-ontvanger
plaat te kiezen met een vrij constant
geluidsniveau, zonder uitgesproken
sterke of zachte passages. De centrale frequentie van het storende
signaal wordt gevarieerd en de aan de ontvanger geleverde spanning
telkens zo ingesteld, dat op 50 cm afstand voor het midden van de
luidspreker juist enige storing hoorbaar is.
In fig. 11 is als voorbeeld het resultaat van een dergelijke meting
voorgesteld. Hier is niet één vloeiende kromme getekend, doch enkele
afzonderlijke, elkaar snijdende gedeelten. Dit kan als volgt worden
verklaard.
Verschillen de centrale frequenties van het gewenste en het onge
wenste signaal minder dan 15 kHz, dan hoort men, indien het onge
wenste signaal niet gemoduleerd is, de verschiltoon der centrale
frequenties (kromme A). Verschillen de centrale frequenties minder
dan 30 Hz, dan is de verschiltoon onhoorbaar. Het is echter practisch
zeer moeilijk, de centrale frequenties zo constant te houden, dat de
verschiltoon beneden de hoorbaarheidsgrens blijft; niet alleen bij een
meting, doch ook bij omroepzenders voor FM in bedrijf.
Wordt het ongewenste signaal gemoduleerd, dan verdwijnt de juist
genoemde verschiltoon, ook al is het verschil der centrale frequenties
kleiner dan 15 000 Hz. De door de modulatie veranderende momentele
frequentie van het ongewenste signaal passeert de constante frequentie
van het ongemoduleerde gewenste signaal. Daardoor ontstaat een laagfrequent signaal met een continu veranderende momentele frequentie,
nl. de momentele verschilfrequentie der beide signalen. (Hoewel deze
quasi-stationnaire beschouwingswijze niet geheel correct is, is zij voor
een qualitatieve verklaring dezer verschijnselen wel toelaatbaar.) De
hier bedoelde storing klinkt vrijwel als geruis (het onderste gedeelte
van kromme B).
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Laat men het verschil der centrale frequenties geleidelijk toenemen
boven 15 kHz, dan passeert de momentele frequentie van het onge
wenste gemoduleerde signaal geleidelijk minder vaak de constante
frequentie van het gewenste signaal. Dientengevolge zal de toelaatbare
ingangsspanning van het ongewenste signaal geleidelijk toenemen
(kromme B). Het storende geluid gaat hierbij geleidelijk over van een
op geruis gelijkend geluid tot steeds zeldzamer wordende korte „kraak"storingen. Bij een frequentieverschil van 90 kHz zijn ook deze laatste
storingen verdwenen, daar bij een maximale frequentiezwaai van
75 kHz het verschil van de momentele frequenties der beide signalen *
steeds groter blijft dan 15 kHz, en dus onhoorbaar is.
Indien het gewenste signaal ook gemoduleerd is, zal de kans op het
optreden van deze storing groter zijn, en zal pas bij een verschil der
centrale frequenties groter dan 165 kHz het verschil der momentele
frequenties der beide signalen steeds boven de gehoorgrens liggen,
doch de hinderlijkheid dezer storing is nu veel geringer dan bij onge
moduleerd signaal, daar het hoorbaar gemaakte gewenste signaal de
storing overstemt.
Bij het vergroten van het verschil tussen de centrale frequenties van
beide signalen is, reeds voor de juist genoemde storing is verdwenen,
een storing van andere aard hoorbaar geworden. De modulatie van het
ongewenste signaal wordt verstaanbaar, doch vervormd, gehoord
(kromme C). Hoe groter het frequentiesverschil, des te grotere ingangs
spanning van het ongewenste signaal is toelaatbaar, daar dit laatste
signaal door de selectieve kringen van de ontvanger steeds meer wordt
verzwakt. Wordt het verschil der centrale frequenties zo groot, dat de
momentele frequentie van het ongewenste signaal het doorlaatgebied
van de middenfrequentkringen van de ontvanger niet meer bereikt,
dan treedt er een meer of minder flauwe bocht op in de kromme C,
d.w.z. neemt de toelaatbare ingangsspanning van het ongewenste
signaal vrij sterk toe met toenemend frequentieverschil (gedeelte D).
Doch daarna verloopt de kromme weer minder steil (gedeelte E).
Dit kan men als volgt inzien. De detectiekarakteristiek (fig. 3) is in
het gebied, dat door de momentele frequentie van het gewenste signaal
wordt bestreken, een hellende rechte (het deel PQ). In de omgeving
van P en Q verloopt deze karakteristiek vrijwel horizontaal en vindt
dus vrijwel geen detectie plaats. De bovengenoemde bocht D wordt
gedeeltelijk ook door dit effect veroorzaakt. Tussen Q en S en tussen
P en R is de detectiekarakteristiek echter weer hellend, zodat in deze
gebieden wel weer detectie plaats vindt. Deze detectie werkt de invloed
van de selectieve kringen van de ontvanger tegen, waardoor de kromme
opnieuw ombuigt en overgaat in de tak E.
De kruismodulatie, die bij de selectiviteit van AM-ontvangers een
belangrijke rol speelt, treedt bij FM niet op.
In practische gevallen zal men in de regel niet het strenge criterium
willen aanleggen, dat aan onze metingen ten grondslag is gelegd.
Welke storing men nog toelaatbaar wil noemen, hangt tot op zekere
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hoogte af van persoonlijke smaak. Daarom is een criterium genomen,
dat zo goed mogelijk objectief is, scherp en reproduceerbaar, doch
voor de practijk wel wat streng is: in het geheel geen hoorbare storing
tijdens de pauzes in de modulatie van het gewenste signaal, luisterend
in een stil vertrek dicht voor de luidspreker. Bij FM-ontvangst, waar
de kwaliteit van het geluid veel beter is dan bij AM gebruikelijk is
en waarbij het geruis van de ontvanger zelf practisch geheel is ge
ëlimineerd, zal evenwel een even sterk storend geluid veel eerder
opvallen en veel hinderlijker zijn dan bij de gebruikelijke AM-omroep.
* Wellicht zal men in het algemeen een ongewenst signaal, 10 dB groter
dan door onze selectiviteitskromme aangegeven, toelaatbaar achten.
Op dezelfde wijze als hier is aangegeven voor het meten van de
selectiviteit met betrekking tot storende signalen met frequenties in
de omgeving van de frequentie van het gewenste signaal, bepaalt men
de selectiviteit met betrekking tot storende signalen met een frequentie
gelijk aan de middenfrequentie en gelijk aan de spiegelfrequentie. In
het eerste geval wordt echter niet de frequentie, doch de amplitude
" van het storende signaal gemoduleerd, daar op de gebruikelijke middenfrequenties (tussen 2 en 20 MHz) geen FM-, doch wel AM-zenders
werken.
4. Het nieten van de geruisstoringen
Bij een AM-ontvanger is het uitgangsvermogen, dat door de ver
schillende ruisoorzaken ontstaat, gelijkmatig over het gehele frequentiegebied verdeeld; voor iedere even grote frequentieband is dit vermogen,
en dus ook de ruisspanning, hetzelfde. Bij FM-ontvangers neemt de
ruisspanning aan de luidsprekerklemmen echter evenredig met de
frequentie toe. Daarom meten we hier de ruisspanning niet in een
gebied, 1000 Hz breed, zoals bij AM-ontvangers (zie hfdst. VII.I),
doch meten we de totale ruisspanning in het gehele gebied, dat door
de ontvanger kan wor
den weergegeven. Daar
de ruisspanning bij vol
doende sterkte van het
Vr
zeer
ingangssignaal
klein is, moeten we
echter zorgen, dat even
------ - kHz
bromspanning
tuele
niet mee wordt ge
Fig. 12. De ruisspanning als functie van de meten. Daarom wordt
frequentie.
tussen de uitgangsklemmen van de ont
Meet —
vanger en het meet
Filter
Ontvanger
OscillatOr
apparaat een hoogdoorlatend filter geschakeld,
Fig. 13. Opstelling voor het meten van het geruis. dat de frequenties tot
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Fig. 14. De ruisspanning als functie van de antennespanning. Langs de
verticale as is het aantal dB uitgezet, dat de ruisspanning ligt beneden de
spanning van het gewenste signaal bij een modulatiefrequentie van 400 Hz en
een frequentiezwaai van 22,5 kHz.

ongeveer 300 Hz niet doorlaat. Op de totale ruisspanning heeft het
afsnijden van deze frequenties weinig invloed, daar de bijdrage van
dit frequentiegebied tot de totale ruisspanning zeer gering is (zie
fig. 12).
De meting geschiedt nu met een schakeling volgens fig. 13. Aan de
antenneklemmen wordt een FM-meetoscillator aangesloten. De luid
spreker wordt vervangen door het juist genoemde filter, dat wordt
afgesloten met een weerstand R gelijk aan de weerstand van de luid
spreker. De spanning over deze weerstand wordt gemeten met een
meter M, die de effectieve waarde aanwijst, bv. een thermokoppelmeter. De meetoscillator wordt gemoduleerd met 400 Hz tot een
frequentiezwaai van 22,5 kHz (30 % van de maximale frequentiezwaai).
De centrale frequentie wordt gekozen ongeveer midden in het gebied,
waarvoor de ontvanger is bestemd. De ontvanger wordt nauwkeurig
op dit signaal afgestemd. De sterkteregelaar wordt zo ingesteld, dat
het uitgangsvermogen W1 = 50 mW bedraagt. Nu wordt de modu
latie uitgeschakeld (de draaggolf blijft aanwezig), en het overblijvende
uitgangsvermogen Wdat dus door de ruis wordt veroorzaakt, geWx — W2
is nu de verhouding van het
meten. De verhouding
W<
vermogen van het gewenste signaal tot het ruisvermogen. Deze meting
wordt herhaald voor verschillende spanningen van het ingangssignaal.
De meetresultaten worden in een kromme uitgezet, zoals fig. 14 als
voorbeeld aangeeft.
Bij deze meting is het noódzakelijk, dat de centrale frequentie van
het m.f.-signaal nauwkeurig overeenkomt met de centrale frequentie
van’de balansfrequentiedetector. Zou dit niet het geval zijn, dan is de
ruisspanning belangrijk groter.
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F
HET TRIMMEN VAN FM-ONTVANGERS
Evenals bij AM-ontvangers moeten ook bij FM-ontvangers na het
monteren van de ontvanger, en ook na het vervangen van een onderdeel,
dat op de resonantiefrequentie der afgestemde kringen invloed kan
hebben, het middenfrequentgedeelte, de oscillator en het hoogfrequentgedeelte worden getrimd. Bij FM-ontvangers komt hier nog bij het
trimmen van de frequentiedetector.
1. Het trimmen van het middenfrequentgedeelte
Het trimmen van het m.f.-gedeelte geschiedt in principe op overeen
komstige wijze als bij AM-ontvangers. Aan het rooster van de mcngbuis wordt een ongemoduleerd signaal met de gewenste centrale
frequentie van het m.f.-signaal toegevoerd. Men meet de gelijkspanning
op het rooster van de begrenzerbuis, die direct achter het m.f.-gedeelte
volgt. Deze spanning kan men het best meten met een buisvoltmeter. Deze voltmeter mag echter niet direct op het rooster van de
begrenzerbuis worden aangesloten, daar dit verstemming van de
laatste m.f.-kring zou veroorzaken. Men kan de voltmeter aansluiten
over een grote weerstand R, afgesloten met een grote condensator C,
zoals in fig. 15 is aangegeven. De inwendige weerstand van de volt
meter moet groot zijn (bv. 2 MÜ), daar anders het spanningsverlies
over de weerstand R te groot wordt. De meter moet een spanning
van 1^2 volt en groter behoorlijk kunnen aanwijzen.
Het trimmen geschiedt nu op overeenkomstige wijze als bij AMontvangers. Zijn er kringen meer dan kritisch gekoppeld, dan is het
nodig, deze beide kringen achtereenvolgens te dempen of te ver
stemmen. Verstemmen door een condensator parallel aan de kring
aan te brengen verdient de voorkeur boven dempen door een weer
stand parallel te schakelen, daar bij dempen de resonantiekromme

ii

I
3 ge
I

Fig. 15. Schakeling voor het meten
van de gelijkspanning op het roos
ter van de begrenzerbuis.
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minder scherp wordt. Er
behoort op te worden gelet,
dat de verstemmingscondensator geen koppeling met
andere kringen veroorzaakt,
zoals fig. 16 aangeeft, daar
f1 f0 f2
U fo f 2
hierbij verstemming en, we
gens de vergroting van de
rooster-anodecapaciteit van Fig. 17. a. Bij juiste afstemming zijn de
voor de frequenties fx en f2 even
de buis door de parasitaire spanningen
groot; b. bij onjuiste afstemming zijn de
capaciteit Cp, oscilleren op spanningen voor de frequenties fx en f2
ongelijk.
kan treden.
Evenals bij AM-ontvangers is het noodzakelijk, de automatische regeling der versterking
hierbij buiten werking te stellen.
Daar bij FM-ontvangers de middenfrequentie vrij hoog is (2 tot
10 MHz) en, ter verkrijging van een voldoend brede resonantiekromme, de middenfrequentkringen gewoonlijk gedempt zijn door een
parallelweerstand, is de top van de resonantiekromme van iedere kring
afzonderlijk niet bijzonder scherp. Daarom moet het trimmen met
zeer veel zorg geschieden. Men kan de nauwkeurigheid in belangrijke
mate verbeteren door het ingangssignaal afwisselend de frequenties
fi en ƒ., te geven, die even ver van de juiste middenfrequentie /0 zijn
verwijderd (fig. 17). Bij juiste afstemming (fig. 17a) is de gemeten
spanning voor de frequenties fx en /2 even groot; bij niet-juiste af
stemming (fig. 17b) is de gemeten spanning voor de frequenties f1
en /2 ongelijk.
Heeft men het gehele m.f.-gedeelte getrimd, dan neemt men ter
controle de resonantiekromme van het gehele m.f.-gedeelte op. Zouden
een of meer kringen onjuist zijn afgestemd, dan is deze resonantie
kromme in de regel in vrij sterke mate onsymmetrisch en moet op
nieuw worden getrimd.

/T\

2. Het trimmen van de oscillator en het hoogfrequentgedeelte
Het trimmen van de oscillator en het h.f.-gedeelte geschiedt op
overeenkomstige wijze als bij AM-ontvangers. Daar het te ontvangen
frequentiegebied (gewoonlijk 88 tot 108 MHz) relatief zeer smal is,
wordt vrijwel steeds volstaan met een paddingkromme, die niet bij
drie, doch slechts bij twee frequenties de nominale middenfrequentie
geeft. Aan de zijde van de hoge frequenties wordt de padding ingesteld
met een trimmercondensator parallel aan de oscillatorkring; aan de
zijde der lage frequenties doet men dit gewoonlijk door de windingen
van de oscillatorspoel iets te verbuigen.
De juiste instelling verkrijgt men door de instelling bij de beide
trimpunten enkele malen te herhalen.
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3. Het trimmen van de frequentiedetector
Hoewel er ook andere detectorschakelingen zijn, beperken we ons
tot de gewoonlijk gebruikte, die in fig. 18 is weergegeven.
De centrale frequentie van de detector — d.i. de frequentie, waarbij
de detectiekarakteristiek (fig. 3) door nul gaat — moet zo nauwkeurig
mogelijk overeenstemmen met de frequentie, waarop de voorgaande
m.f.-kringen zijn afgestemd. De afwijking mag niet groter zijn dan
± 20 kHz, daar anders het gedetecteerde laagfrequente signaal reeds
bij een matige frequentiezwaai vervormd zal zijn. Het verdient daarom
aanbeveling, voor het trimmen van het in.f.-deel en van de detector
dezelfde meetoscillator te gebruiken.
De detectiekarakteristiek moet aan twee voorwaarden voldoen. De
nuldoorgang moet bij de juiste frequentie liggen en de karakteristiek
moet symmetrisch zijn om dit punt. Vanzelfsprekend moet deze
karakteristiek ook in een voldoend groot gebied recht zijn, doch dit
hangt af, behalve van de juiste afstemming der kringen, van de koppe
ling en de demping der kringen, die door de constructeur van het
toestel juist moeten zijn gekozen en waarop het trimmen geen
invloed heeft.
Het trimmen verloopt nu als volgt.
Aan het rooster van de begrenzerbuis wordt een ongemoduleerd
signaal toegevoerd, met een frequentie gelijk aan de frequentie, waarop
het middenfrequente deel is getrimd. Tussen de punten 1 en 2 (fig. 18)
wordt een meetinstrument aangesloten, dat de gelijkspanning tussen
deze twee punten moet aanwijzen. De inwendige weerstand van dit
meetinstrument moet groot zijn ten opzichte van de weerstand
;
men kan dus nemen een /eA-meter in serie met een grote weerstand,
of een buisvoltmeter. De condensator C2 wordt nu zodanig ingesteld,
dat de meter geen uitslag geeft. Dit nulpunt moet zeer scherp zijn,
d.w.z. bij een grotere of kleinere waarde van C2 moet een belangrijke
positieve of negatieve spanning worden verkregen. Daar het punt 2
bij onjuiste waarde van C2 zowel positief als negatief kan zijn ten
opzichte van het punt 1, moet men de aansluitingen aan het meet
instrument zo nodig omkeren; bij gebruik van een ,«A-meter met een
grote weerstand in serie is dit omschakelen niet nodig, indien het
nulpunt zich midden op de schaal bevindt. Heeft men C2 op deze
2
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Fig. 18. Schakeling van de frequentiedetector.
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1

wijze ingesteld, dan ligt de
nuldoorgang van de detectiekarakteristiek wel bij de
juiste frequentie fn, doch is
fo
—- r
het mogelijk, dat deze karak
teristiek nog niet symme
trisch is ten opzichte van dit
Af
Af
nulpunt (fig. 19). Nu sluit
men het meetinstrument aan,
parallel aan R2 (fig. 18), dus Fig. 19. Onsymmetrische detectiekarakteris
tiek, waarbij de nuldoorgang wel bij de juiste
tussen de punten 1 en 3. De
frequentie f0 ligt.
condensator C1 wordt nu zo
ingesteld, dat de uitslag van
de meter maximaal is. Indien
de secundaire kring is afge
stemd op de juiste frequen
tie, is dit nu ook het geval
/o
met de primaire kring.
Het verdient aanbeveling,
de instelling der beide con
Af
Af
densatoren nog een- of twee
maal te herhalen, waarna de
afstemming van beide krin Fig. 20. Symmetrische detectiekarakteristiek.
De afstanden a en b zijn gelijk.
gen practisch voldoende
nauwkeurig zal zijn.
Het afstemmen van de primaire kring kan nauwkeuriger geschieden
op de volgende manier. Aan het rooster van de buis Bx voert men
beurtelings een signaal toe met de frequenties /0 + Af en f0— Af, dat
dus met een gelijk bedrag Af ter weerszijden van de centrale frequentie/0
wordt verstemd. De condensator CL wordt nu zo ingesteld, dat de
spanning tussen de punten 1 en 3 bij de frequentie f0 -f Af even groot
is als de spanning tussen de punten 2 en 3 bij de frequentie f0 — Af en
omgekeerd. Deze methode komt hierop neer, dat in de detectiekarakteristiek (fig. 20) de afstanden a en b even groot worden ge
maakt. We kiezen hierbij Af zo, dat het rechte gedeelte van de
karakteristiek niet wordt overschreden, doch zo groot mogelijk, dus
bv. 75 kHz. Om deze methode met succes te kunnen toepassen is
het nodig, dat de beide weerstanden R1 en R2 en ook de beide diodes
B2 en B3 zo goed mogelijk gelijk zijn.
Het afstemmen van de secundaire kring kan ook op andere wijze
geschieden. Een signaal, waarvan de amplitude is gemoduleerd, geeft
alleen dan geen l.f. uitgangssignaal, als de draaggolffrequentie overeen
komt met de frequentie, waarbij de detectiekarakteristiek door nul
gaat. Aan de frequentiedetector wordt nu een signaal toegevoerd,
waarvan de frequentie gelijk is aan de frequentie, waarbij het nul
punt van de detectiekarakteristiek wordt verlangd. De amplitude van
dit signaal wordt gemoduleerd. Tussen de punten 1 en 2 (fig. 18)
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wordt een buisvoltmeter aangesloten, die de gedetecteerde l.f.-wissel
spanning aanwijst. De condensator C2 wordt zo ingesteld, dat deze
spanning minimaal is. Dit minimum is zeer scherp. De amplitude van
het toegevoerde signaal moet zo klein zijn, dat de begrenzer nog niet
merkbaar werkt.

.
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IX. METINGEN AAN LAAGFREQUENTVERSTERKERS

De metingen aan laagfrequentversterkers (zie Deel 3, hfdst. X)
geschieden in hoofdzaak op dezelfde wijze als de metingen aan het
laagfrequentgedeelte van omroepontvangers. Aan hetgeen daarover in
hfdst. VII is medegedeeld, worden hier nog enkele opmerkingen toe
gevoegd.
1. Het meten van de gevoeligheid
Aan de ingangsklemmen van de versterker wordt een toongenerator
aangesloten, in serie met een weerstand R{, die gelijk is aan de in
wendige weerstand van de bij normaal bedrijf gebruikte spanningsbron
(bv. 200 D voor een microfoon, 1 MD voor een fotocel), zoals fig. 1
aangeeft. De spanning van de toongenerator wordt gemeten met een
voltmeter Vj. Aan de uitgangsklemmen wordt een weerstand
aan
gesloten, gelijk aan de
Ri
nominale belastingsweer-rOIlr—
stand. Dit is de weerstand,
TOON
VERSTERKER
GENERATOR
waarbij de versterker het
ö 6
maximale vermogen af
geeft. De spanning over
deze weerstand wordt ge
meten met een voltmeter Fig. 1. Schakeling voor het meten van de gevoe
Vu, die een grote impe ligheid van een versterker met twee voltmeters.
dantie moet hebben (bv.
een buisvoltmeter).
Eventueel
aanwezige
I Volt
sterkteregelaars worden in
100
hun maximumstand gezet;
toonregelaars worden zo
75
ingesteld, dat de amplitudekarakteristiek zo vlak
50
mogelijk is.
Men meet nu de uitgangsspanning Vu als 25
functie van de ingangsspanning V{ en zet de
0
100
200
300
400
500
600
700 «v
o
meetresultaten in een
— Vt
kromme uit, zoals fig. 2 Fig. 2. Gevoeligheidskarakteristiek van een
als voorbeeld aangeeft.
versterker.
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Gewoonlijk wordt deze meting uitgevoerd bij één frequentie, bv.
400 of 1000 Hz, doch het kan gewenst zijn, de meting bij andere
frequenties te herhalen.
Heeft de versterker meer dan een ingang, dan wordt voor iedere
ingang de meting verricht.
Is er een sterkteregelaar aanwezig, die in stappen regelt (bv. in
stappen van 2 dB), dan wordt deze ook gecontroleerd. Het ingangs
signaal wordt constant gehouden, de regelaar van maximum naar
minimum gedraaid en bij iedere stand de uitgangsspanning afgelezen.
Hierbij moet er op worden gelet, dat in de maximum-stand geen
overbelasting optreedt. Bij de versterker, waarvan fig. 2 de karakte
ristiek weergeeft, mag bij deze meting de ingangsspanning dus niet
groter zijn dan 300 mV.
2. Het meten van de amplitudekarakteristiek
De amplitudekarakteristiek kan worden gemeten volgens het schema
van fig. 1. De ingangs- en de uitgangsspanning moeten zo klein worden
genomen, dat er geen merkbare vervorming optreedt. Daartoe wordt
de uitgangsspanning ingesteld op bv. 20 % van de maximale uitgangs
spanning.
In de meeste versterkers zijn uitschakelbare of regelbare filters
aanwezig, die de amplitudekarakteristiek beïnvloeden. Bij elk der
standen van de regelorganen neemt men de karakteristiek op. Fig. 3
geeft hiervan een voorbeeld. Het frequentiegebied, waarin men meet,
loopt gewoonlijk van 30 tot 15 000 Hz.
Aan de getrouwheid van een goede versterker stelt men hoge eisen.
Daarom moet de meting zo nauwkeurig mogelijk geschieden. Indien
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Fig. 3. Amplitudekarakteristieken van een versterker bij verschillende standen
van de regelorganen.
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Fig. 4. Schakeling voor het nauwkeurig meten van de amplitudekarakteristiek
van een versterker met behulp van één omschakelbare voltmeter.
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de aanwijzingen der voltmeters Vi en Vu (fig. 1) op verschillende
wijze van de frequentie afhangen, verkrijgt men geen zeer nauw
keurige meetresultaten. Dan kan men beter de schakeling volgens
fig. 4 toepassen, waarbij V[ en Vu met hetzelfde omschakelbare meet
instrument worden gemeten. De spanningsdeler RY R2, die parallel
aan de belastingsweerstand
is aangebracht, moet onafhankelijk zijn
van de frequentie. De weerstand Ru moet zo groot worden genomen,
dat de parallelschakeling van Ru en Rl + #2 de vereiste waarde van
de belastingsweerstand heeft. Indien Rx -f- R2 zeer veel groter is dan
Ru, kan men voor
dezelfde waarde nemen als bij de schakeling
van fig. 1. Men neemt de verhouding (Ri +
ongeveer gelijk
R2
aan de versterking, die de versterker geeft; dan wijst de meter in
beide standen van de schakelaar S ongeveer dezelfde waarde aan.
Eventuele miswijzingen van de meter hebben dan zeer weinig of geen
invloed op het meetresultaat.
3. Het meten van de nietslineaire vervorming en het
maximale uitgangsvermogen
Aan hetgeen hierover in hfdst. VII.C is gezegd, willen we nog het
volgende toevoegen.
Bij een versterker van groot vermogen is het van belang, dat het
rendement van de eindbuis zo groot mogelijk is. Het afgegeven ver
mogen moet dus zo nauwkeurig mogelijk worden gemeten. We meten
dus met een instrument, dat effectieve waarden aangeeft, bv. een
thermokoppelmeter. Daar de absolute waarde van de aanwijzing dezer
meters niet steeds zeer betrouwbaar blijft, verdient het aanbeveling,
de schakeling volgens fig. 5 te gebruiken.
Men sluit met de schakelaar S eerst de thermokoppelmeter M aan
op de weerstand /?u en meet de spanning. Daarna schakelt men met S
deze meter parallel aan een precisie-draaispoelvoltmeter V. Men regelt
een potentiometer R1 zo, dat de thermokoppelmeter weer dezelfde
uitslag aanwijst en leest de meter V af.
Men moet erop letten, dat de parallelschakeling van Ru en de
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Fig. 5. Schakeling voor het nauwkeurig meten van het afgegeven vermogen
van een versterker. De aanwijzing van de thermokoppelmeter M wordt ver
geleken met die van een zeer nauwkeurige gelijkspanningsvoitmeter V.
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Fig. 6. Vervormingskrommen van een versterker bij twee verschillende frequenties.
thermokoppelmeter de juiste belastingsweerstand voor de versterker
geeft.
Kan de versterker worden omgeschakeld voor verschillende belastingsweerstanden, dan voert men de meting uit bij iedere stand
van deze omschakelinrichting.
Gewoonlijk is de vervorming, die een versterker geeft, en dus ook
het maximale uitgangsvermogen, afhankelijk van de frequentie. De
meting wordt daarom uitgevoerd bij verschillende frequenties, bv. 60,
1000 en 4000 Hz.

Fig. 6 geeft een voorbeeld van enkele vervormingskarakteristieken.
4. Het opnemen van het Nyquist«diagram

____

Bij het opnemen van het Nyquist-diagram moet men er rekening
mee houden, dat bij vele versterkers de belastingsimpedantie tijdens
het bedrijf niet constant is. Dit is bv. het geval, wanneer op een ver
sterker een aantal luidsprekers is aangesloten, die afzonderlijk naar
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believen kunnen worden in- en uitgeschakeld, zoals bij radiodistributie
voorkomt. Bij het onderzoek van een dergelijke versterker behoort
men alle voorkomende bedrijfsomstandigheden zo goed mogelijk na
te bootsen en voor elk geval een diagram op te nemen.
Daar de kwaliteit van deze versterkers zeer goed moet zijn en dus
zowel de zeer lage als de zeer hoge frequenties goed moeten worden
versterkt, moet de meting over een zeer groot frequentiegebied worden
uitgevoerd. Dit brengt mee, dat aan de meetapparatuur hoge eisen
worden gesteld.
5. Het meten van de inwendige weerstand
In het bijzonder bij de onder 4. genoemde versterkers verlangt men,
dat de uitgangsspanning zoveel mogelijk onafhankelijk is van de
impedantie, die op de uitgangsklemmen wordt aangesloten. Om dit
te bereiken moet de versterker een kleine inwendige weerstand be
zitten. Daartoe wordt spanningstegenkoppeling toegepast (zie Deel 2,
hfdst. V.B.y.d).
In andere gevallen, bv. bij een lijnversterker, verlangt men een
zeer bepaalde waarde voor de inwendige weerstand; ook komt het wel
voor, dat een versterker geschikt moet zijn voor het leveren van een
constante stroom, onafhankelijk van de impedantie, die op de uitgangs
klemmen wordt aangesloten. Dan is een grote inwendige weerstand
nodig, die men kan verkrijgen door stroomtegenkoppeling.
De inwendige weerstand kan op de volgende wijze worden gemeten.
Op de uitgangsklemmen van de versterker wordt de nominale uitgangsweerstand R{ geschakeld; de ingangsspanning met een frequentie
van bv. 1000 Hz wordt zo ingesteld, dat er zeker geen overbelasting
optreedt, dus bv. zo, dat de uitgangsspanning 20 % van de maximale
waarde is. De spanning V1 over de weerstand R1 wordt gemeten.
Bij gelijkblijvende ingangsspanning wordt nu de weerstand Rx ver
groot tot R2 en de uitgangsspanning V2 gemeten.
Men kan de uitgangsketen' van de versterker opvatten als een
spanningsbron V met de inwendige weerstand R[ en de uitwendige
weerstand 7?u in serie (fig. 7). De spanning Vu tussen de uitgangs
klemmen is
Vu

Ri ~r Ru

V.

Neemt men Ru = Rv dan ls

Ri

V(/v

|Ru

VU

y
— + __yVl~Ri
R1 9
neemt men Ru =

dan
R,

v^rï+rJRadiotechniek VII — 25

Fig. 7. Spanningsbron
met inwendige weer
stand Ri aangesloten
op een belastingsweerstand Ru.
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Hieruit volgt:
*i =

V2-V1

Yx _ Yi
Ri

*

R2

In vele gevallen is R[ afhankelijk van de frequentie. De meting
wordt dan herhaald bij verschillende frequenties.
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X. HET OPSPOREN EN VERHELPEN
VAN FOUTEN EN GEBREKEN
IN ONTVANGERS EN VERSTERKERS

A
INLEIDING
Bij de eerste beproeving van nieuwe apparaten treden vaak onver
wachte storingen op van zeer uiteenlopende aard. Ook bij toestellen,
die reeds een kortere of langere tijd in gebruik zijn, openbaren zich
soms storende verschijnselen, die een normaal gebruik van het des
betreffende apparaat belemmeren of zelfs onmogelijk maken.
1. Oorzaken der storingen
Behalve onvolkomenheden in het electrische ontwerp en de mecha
nische constructie zijn er een aantal mogelijke oorzaken voor deze
storingen aan te wijzen, zoals foutieve onderdelen, slordige fabricage,
transport, onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud, slijtage van
mechanische constructies, achteruitgang van electrische eigenschappen
van onderdelen gedurende het gebruik, klimatologische invloeden op
en ouderdomsverschijnselen van de gebruikte materialen.
2. Karakter van de fout
Al naar de aard en de plaats van het defect in schema of constructie
openbaren de storingen zich vaak op een karakteristieke wijze. Voor
zover bv. een defect apparaat, dat voorzien is van een luidspreker,
nog enig geluid kan produceren, is er een hele reeks van geluiden,
die karakteristiek zijn voor bepaalde oorzaken. Deze reeks strekt zich
uit vanaf het zg. hikken en kikkeren in zeer lage frequenties via brom
men in verschillende toonhoogte en een meer of minder vervormde
weergave, kraak- en krasgeluiden tot piepen en gillen in bijna onhoor
baar hoge frequenties. Zelfs treden combinaties hiervan op, zodat het
geluid nog gecompliceerder kan worden. Ook is het zonder meer aan
nemelijk, dat bijzondere soorten apparaten, zoals bv. automobielontvangers, bepaalde typische fouten kunnen vertonen, die zij niet
gemeen hebben met andere radio-ontvangers.
Een geoefende storingzoeker zal vaak de fouten aan dergelijke
karakteristieke geluiden herkennen en deze zodoende snel kunnen
localiseren en verhelpen. De moeilijkheden bij het opsporen van de
storingen nemen echter toe, wanneer combinaties van fouten optreden,
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de schakelingen gecompliceerder worden en de fouten zelf lastiger zijn
te onderkennen.
Ook zal men rekening moeten houden met fouten, die zeer ge
leidelijk ontstaan en verergeren of slechts af en toe onder bepaalde
condities optreden.
3. Zoeken en verhelpen van de storing
Het opsporen van de oorzaken van het abnormale verschijnsel ver
eist behalve een grondig inzicht in de werking van de schakelingen
en onderdelen (met inbegrip van het gedrag onder verschillende om
standigheden) ook zeer zeker routine, terwijl het aanhouden van een
vast werkschema hierbij veel gemak kan opleveren. Het verhelpen van
de storing vereist een vakkundig gebruik van meetapparaten, die soms
speciaal voor dit doel zijn gemaakt. Wordt een reparatie verricht aan
een bestaand fabrieksapparaat, dan is het raadzaam, zich uitsluitend
te beperken tot de directe storingsbron en geen ingrijpende wijzi
gingen aan te brengen in het bestaande schema, daar dit na verloop
van kortere of langere tijd aanleiding kan geven tot andere storingen.
In dit geval houde men zich aan de stelregel: ,,Het apparaat heeft zo
gewerkt en dus moet het ook weer kunnen functionneren".
Vele fabrikanten verstrekken uitgebreide gegevens en aanwijzingen
(„Service-documentaties") voor de reparatiewerkplaatsen, teneinde een
vlotte en vakkundige reparatie mogelijk te maken.
Voor het juist uitvoeren van de reparatie is het verder van veel
belang, dat men op de hoogte is met voorkomende montagewerkzaamheden, zoals bankwerken, solderen, bedraden en dergelijke. De outillage
van de werkplaats moet aan behoorlijke eisen voldoen.
Na het verrichten van de reparatiewerkzaamheden moet een afdoende
controle uitmaken of het apparaat in elk opzicht weer onberispelijk
functionneert.
4. Wat is goed?
Voordat een bepaald verschijnsel als een fout kan worden beschouwd
is het van belang te weten, wat het desbetreffende apparaat in goede
conditie voor eigenschappen heeft en in hoeverre afwijkingen van deze
min of meer ideale toestand kunnen worden getolereerd. Al naar het
doel, waarvoor het toestel is gebouwd, zullen de hieraan te stellen
eisen sterk uiteen lopen. Zo zal een vliegtuigontvanger aan heel wat
meer en strengere eisen moeten voldoen dan een omroepontvanger.
Een luxueuze radio-gramofooncombinatie zal zeer zeker critischer
worden beoordeeld op onvolkomenheden in electrisch en mechanisch
opzicht dan een draagbaar ontvangertje voor kampeerdoeleinden. Om
een voor ons doel bevredigende indeling te maken zullen we hierbij de
volgende twee groepen van eisen onderscheiden,
a. Het voldoen aan een reeks duidelijk omschreven eisen in electrisch
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en mechanisch opzicht, waaraan onder gunstige omstandigheden kan
worden voldaan.
Voorbeeld. Een bepaalde goed ingestelde ontvanger kan bij gunstige
spoelkwaliteit, gemiddelde buizen en juiste toleranties der onderdelen,
bij afstemming op 1000 kHz een gevoeligheid van 20 /<V bezitten.
b. Bevredigend functionneren voor de gemiddelde toestelbezitter.
Voorbeeld. Wanneer de in a genoemde ontvanger door paddingafwijking
bij ïooo kHz een gevoeligheid van 100 ,«V heeft in plaats van 20 //V,
zal de gebruiker daarvan gewoonlijk nog geen hinder ondervinden.
We zouden de groep a kunnen noemen de technische eisen en b de
gebruikerseisen.

Fig. 1. Beproeving van de slijtage van bewegende delen. De
sterkteregelaars van enkele apparaten worden een groot aantal
malen heen en weer bewogen.
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5. Wat is fout?
In overeenstemming met de aangegeven verdeling van het begrip
„goed" kunnen we nu ook twee soorten fouten onderscheiden, nl.
a. technische fouten, die een afwijking betekenen van de onder gun
stige omstandigheden te bereiken toestand, zowel ten aanzien van
electrische en mechanische eigenschappen als van het uiterlijk;
h. gebruikersfouten, die een dusdanig hinderlijke afwijking betekenen
van het normale voorkomen en gedrag van het toestel, dat ook een
technisch niet geschoolde gebruiker deze op eenvoudige wijze kan
constateren.
Een scherpe grens tussen deze groepen kan echter niet worden ge
trokken.

Fig. 2. Beproeving van een ontvanger in de verpakking op een
valapparaat. De doos ligt op een tafel, die met een hefboom
snel kan worden teruggeklapt. Het toestel valt dan op de
betonvloer.

b.X.A.6 391
6. Voorkomen van fouten
Het langdurige feilloos werken van een apparaat is van groot belang
voor de gelukkige eigenaar, doch dit vereist, dat reeds in het ontwerp
stadium terdege rekening moet worden gehouden met te verwachten
storende invloeden en verschijnselen, die gedurende het transport en
door gebruik onder zeer uiteenlopende omstandigheden kunnen op
treden. Ook zal men bij de constructie bekende kwalen en klachten over
vroeger geconstrueerde ontvangers zeer nuttig kunnen verwerken. Een
reeks van beproevingen kan dienen om zekerheid in dit opzicht te verkrijgen; deze beproevingen kunnen plaats vinden met de eerste ver
vaardigde modellen, doch er dienen ook regelmatig steekproeven te

Fig. 3. Trilproef. Het toestel wordt vastgezet op een tafel,
die in verticale richting trilt. De amplitude en de frequentie
van de trilling zijn regelbaar. Op deze wijze worden de trillingen,
die tijdens het transport kunnen optreden, nagebootst.
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worden genomen met apparaten uit de seriefabricage, teneinde eventuele
veranderingen in eigenschappen tijdig op te vangen. Deze beproe
vingen moeten minstens overeen komen met het te verwachten nor
male gebruik en kunnen bv. bestaan uit
slijtageproeven (zie fig. i);
verzendproeven (zie fig. 2 en 3);
onderzoek in tropische ruimten (zie fig. 4);
langdurig op een 10 % te hoge netspanning aangesloten staan, enz.
De onderdelen onderwerpt men vooraf aan met de gebruikscondities
overeenkomende langdurige belastingsproeven.
We zullen nu in hoofdtrekken aangeven, welke fouten in apparaten,
zoals normale ontvangers, ontvangers voor auto's, apparaten voor triller
en batterijvoeding, versterkers en onderdelen, voor kunnen komen,
welke de oorzaken hiervan zijn en hoe deze fouten het beste kunnen
worden opgespoord en verholpen, terwijl ook enige hulpmiddelen bij
het storingzoeken en repareren zullen worden besproken.

Fig. 4. Beproeving onder tropische condities. Het apparaat
wordt in een afgesloten ruimte lange tijd onderworpen aan de
invloed van vocht en warmte

j
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B
DE OORZAKEN, DIE VAN BUITEN AF
DE GOEDE WERKING VAN HET APPARAAT
KUNNEN SCHADEN
Tijdens het transport van het apparaat van de fabrikant naar de ge
bruiker en het tijdelijk opslaan van het verpakte product in de maga
zijnen, kan het op verschillende wijzen schade oplopen. De verpakking
van apparaten moet erop zijn berekend, dat na transport per vracht
auto over slechte wegen, opslag in havenplaatsen en het laden en
lossen, opslag in douaneloodsen en soms zeer primitief transport tot
op de plaats van bestemming er geen gebreken ontstaan. Bij het
transport wordt wel eens niet al te zachtzinnig met deze artikelen
omgegaan en het komt wel voor, dat ze een paar dagen in weer en
wind blijven staan. Staan de apparaten in het scheepsruim, dan zijn
ze soms blootgesteld aan een hoge omgevingstemperatuur en het trillen
van het schip. Transport per vliegtuig betekent een combinatie van
een snel trillende beweging, lage tot zeer lage omgevingstemperatuur
en lage luchtdruk.
Op de tweede plaats moet men rekening houden met het klimaat,
waarin de ontvanger of versterker dienst moet doen. De voornaamste
factoren, die hierbij een rol spelen, zijn de volgende.
1. De omgevingstemperatuur
Bij hoge temperatuur treedt bv. week worden van was en compound
en vervorming van constructies op; bij lage temperatuur wordt was enz
bros en breekt gemakkelijk. De electrische eigenschappen van vele
onderdelen alsmede hun levensduur zijn zeer sterk afhankelijk van de
temperatuur. Herhaalde temperatuurswisselingen kunnen door telkens
krimpen en uitzetten van constructie-onderdelen storingen veroorzaken,
bv. door scheurtjes en barsten. Voor Europa rekenen we meestal met
een omgevingstemperatuur van 25 tot 30 °C. In bepaalde streken van
Afrika komen temperaturen tot 45 °C voor, die binnenshuis zelfs nog
hoger kunnen worden. In een poolklimaat moeten zenders en ont
vangers nog functionneren bij een koude van —30 °C of lager.
2. De vochtigheid
De vochtigheid van de lucht wordt uitgedrukt in de absolute vochtig
heid, d.i. het aantal grammen waterdamp, dat in 1 m3 lucht aanwezig
is, of in de relatieve vochtigheid, d.w.z. de verhouding van het aantal
grammen water, dat per m3 in de lucht aanwezig is, en het aantal gram
men water, dat per m3 bij die temperatuur maximaal aanwezig kan zijn.
In tropische gebieden is de relatieve vochtigheid vaak zeer hoog,
gemiddeld bv. 80—90 %, terwijl deze bij dalende temperatuur (in de
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avond en de nacht) ioo % kan worden, zodat condensatie en nevelvorming optreedt.
Vocht is wel een van de voornaamste factoren, die het gedrag van
electrische materialen beïnvloeden. Vele materialen met een vezelstructuur, zoals papier, perskarton, hardweefselplaat, hout, enz., zijn
sterk waterabsorberend. Niet geglazuurde keramische materialen zijn
enigszins poreus, terwijl op gladde oppervlakken, zoals glas, ge
makkelijk een zeer dun vochthuidje ontstaat.
In electrisch opzicht beïnvloedt vocht de isolatieweerstand en de
h.f.-verliezen; de doorslagspanning wordt lager en er ontstaan kruipstromen.
In mechanisch opzicht veroorzaakt het opnemen van water sterke
achteruitgang in de stevigheid van isolatiekarton, zwelling en de
formaties van materialen met een vezelstructuur, bv. hout.
In chemisch opzicht versnelt vocht de afbraak van lak, veroorzaakt
roest en tast sommige galvanisch opgebrachte beschermende lagen,
bv. zink, aan . Door zeer geringe verontreinigingen met andere stoffen
kan het vocht, dat geabsorbeerd is, in isolatiematerialen, vooral bij
aanwezigheid van gelijkspanning, ernstige corrosie veroorzaken. Een
typisch voorbeeld hiervan is het onderbreken. van de dunne primaire
wikkeling van uitgangstransformatoren.
In de nabijheid van de zee is de lucht bezwangerd met zeer kleine
zoutdeeltjes, die in combinatie met condensatie van waterdamp in zeer
korte tijd ernstige corrosie kunnen teweegbrengen. Ook gassen en fijn
stof, waarmee in industriegebieden de atmosfeer is verontreinigd,
kunnen invloed hebben op electrische onderdelen. Bekend is bv. de
aantasting van zilver door zwavelverbindingen uit de atmosfeer.
De combinatie van een hoge omgevingstemperatuur en hoge vochtig
heid, zoals deze in tropische gebieden voorkomt, bleek gedurende de
oorlog van funeste invloed te zijn op militaire ontvang- en zend
apparatuur. Onder dergelijke omstandigheden wordt ook de schimmel
groei sterk bevorderd en bepaalde materialen, zoals bv. olie-isolatiekous, katoenisolatie en leren handvatten worden hierdoor zeer sterk
aangetast. Ook spelen in deze streken insecten een rol; witte mieren
zijn berucht om hun vraatzucht, waaraan niet zelden isolatiematerialen
ten offer vallen.
3. Schokken en trillen
In de derde plaats kunnen we nog vermelden het blootstellen van
een apparaat tijdens het gebruik aan schokken en trillen. Automobielontvangers moeten bestand zijn tegen schokken, zoals bij het rijden
over slechte wegen voorkomen.
Versterkers en andere electrische apparaten aan boord van vlieg
tuigen moeten de mechanische trillingen (frequenties van 30 tot 100
Hz) goed kunnen verdragen.

:
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Het spreekt wel vanzelf, dat de omstandigheden, waaronder radioontvangers in huiskamers worden gebruikt, aanzienlijk gunstiger zijn
dan die, waaronder bv. zenders en ontvangers in vliegtuigen verkeren.
De eisen voor huiskamergebruik zijn derhalve veel minder streng.
Om onaangename ervaringen bij het gebruik der verschillende appa
raten te voorkomen, is het nodig deze vooraf te beproeven onder de
ongunstigste omstandigheden, die men kan verwachten.

C
WANNEER IS EEN APPARAAT
IN GOEDE CONDITIE?
Voordat we dieper ingaan op het ontstaan en voorkomen van gebreken,
zullen we eerst vaststellen, wat we verstaan onder een apparaat, dat
zich in goede conditie bevindt. De gebreken, die iedere gebruiker
onmiddellijk zullen opvallen, zijn uitwendige tekortkomingen, zoals
krassen en barsten, deuken in en op vlakken, die door lakken een
fraai uiterlijk hebben gekregen, gescheurde lijmnaden, slecht bedrukte
tekstplaatjes of stationsnamenschalen, scheefzittende knoppen en
wijzers, gebroken delen, enz.
Men verlangt in de eerste plaats, dat het apparaat aan zijn doel
beantwoordt en dus inderdaad radio-ontvangst of gramofoon- en
microfoon weergave mogelijk maakt. Bovendien interesseert het, of dit
toestel gevoelig genoeg is om ook bij zenders met kleine veldsterkte
of bij een gramofoonopnemer, die een geringe spanning geeft, een
bevredigend geluid te produceren, zelfs al is de spanning van de
voedingsbron bv. io % te hoog of te laag.
De bediening van de diverse sterkte- en toonregelaars en afstemorganen moet mogelijk zijn, terwijl bv. door directe aanraking met
onder spanning staande delen of door explosies en brand bij onver
hoopte sluitingen geen gevaren mogen optreden. Evenmin mag het
apparaat zelf storing veroorzaken bij de buren. Tenslotte is het een
redelijke wens, om gedurende een lange tijd, bv. enige jaren, in alle
opzichten verzekerd te blijven van de goede werking van een dergelijk
toestel.
Om nog eens de gebruikerseisen samen te vatten krijgen we dus
minimum-verlangens met betrekking tot:
ie. het uiterlijk;
2e. de weergave onder condities, die bij normaal gebruik kunnen
voorkomen;
3e. de gevoeligheid en de kwaliteit der weergave;
4e. het functionneren van alle bedieningsknoppen;
5e. de veiligheid en het voldoen aan wettelijke bepalingen;
6e. de levensduur bij geregeld gebruik, ook bij de normaal optredende
afwijkingen in de spanning en de frequentie van de voedingsbron.
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Uiteraard kan men uitgaande van deze 6 punten, nog niet een tech
nisch juist criterium opstellen. Daarvoor zijn deze niet duidelijk ge
noeg omlijnd; doch grove afwijkingen kan de gebruiker zonder meer
opmerken, waarbij hij uiteraard geen gebruik zal maken van meet
instrumenten en andere hulpmiddelen voor een laboratoriumcontróle.
Voldoet het toestel bij een globale keuring (de zg. gebruikskeuring)
aan redelijke eisen, dan is de gebruiker voorlopig tevreden gesteld en
noemt hij het apparaat „goed".
De technicus echter zal hogere eisen stellen in electrisch en mecha
nisch opzicht en zijn instrumentarium gebruiken om de eigenschappen
van het apparaat te toetsen.
Het stempel „goed" zal de technicus dus pas verlenen, nadat hem
uit metingen en proeven is gebleken, dat aan bepaalde eisen wordt
voldaan. Een voorbeeld van zo'n reeks eisen en beproevingen voor een
moderne ontvanger volgt hier.
Dc technische controle van een apparaat
7. Electrische punten
1. Is de schakeling in overeenstemming met de ontwerp- offabrieksgegevens ?
2. Opgenomen vermogen, stromen en spanningen in alle delen van
het apparaat meten. Klopt het resultaat met de gegevens van de buizen
en met berekeningen?
3. Meting van de laagfrequente gevoeligheid, het afgegeven ver
mogen en de distorsie.
4. Meting van de l.f.-getrouwheidskrommen, bij verschillende stan
den van de regelorganen. Is het verloop correct en in overeenstemming
met de verwachting?
5. Metingen aan het m.f.-deel; zijn de frequentie, de bandbreedte
en de resonantiekrommen juist?
6. Metingen aan het h.f.-deel; zijn de gevoeligheid, de versterking,
de spiegelverhouding en de A.S.R. in orde?
7. Meting van de temperatuurstijging van onderdelen. Wordt deze
niet ontoelaatbaar hoog?
77. Storende verschijnselen, die niet of in beperkte mate mogen optreden
1. Invloed van netspanningsveranderingen op de gevoeligheid en de
oscillatorfrequentie.
2. Netstoringsgevoeligheid en antennestraling.
3. Instabiliteitsverschijnselen en fluitjes.
4. Microfonie, brom door slechte afvlakking en modulatiebrom.
Kruismodulatie.
5. Frequentieverschuiving.
6. Brandgevaar door mogelijke sluitingen.

.
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III. Mechanische punten
1. Soepel lopen van de bedieningsorganen. Zijn de krachten, die op
treden, niet te groot?
2. Zijn bepaalde delen van de constructie, zoals bv. veren, niet over
belast?
3. Zijn alle onderdelen afdoende bevestigd?
4. Gebruikt men juiste smeermiddelen, die niet verharden of ver
dampen ?
5. Hoe groot is de dode gang in het afstemmechanisme ?
D
INDELING DER FOUTEN EN HUN
OORZAKEN
1. Foutieve aansluitingen en instellingen
De gebruiksaanwijzing, die meestal bij ontvangapparaten wordt ver
strekt, bevat belangrijke aanwijzingen, die door de gebruiker in acht
moeten worden genomen, en wel o.m. over de volgende onderwerpen.

■

a. De voeding
Men moet zich allereerst vergewissen, of inderdaad het apparaat ge
schikt is voor of ingesteld is op de juiste voedingsspanning. Een wisselstroomapparaat voor 220 V wisselspanning is niet zonder omschakelen
geschikt voor 125 V wisselspanning en nog minder voor gelijkspanning.
Niet of slecht functionneren van het apparaat en in het laatste geval
soms een ernstige overbelasting van de voedingstransformator zal het
gevolg zijn van aansluiting op een onjuiste voedingsspanning. Bij de
accu- en batterij-ontvangers moet men letten op de polariteit van de
voedingsbron en zo nodig de triller ompolen. Bij ontvangers voor
wissel- en gelijkstroomvoeding kan het andersom inzetten van de netsteker belangrijke invloed hebben op de ontvangst van netstoringen
en bromverschijnselen; bij gelijkstroomvoeding werkt in één stand van
de steker het apparaat zelfs in het geheel niet.
Verder moet men, alvorens het apparaat te betichten van een fout,
zich ervan vergewissen, dat de voedingsbron inderdaad als zodanig
bruikbaar is en dat men dus niet aansluit op een contactdoos, waarop
geen spanning staat, of een lege accu of batterij.
Een essentiële voorwaarde is ook, dat de netschakelaar inderdaad
„in" staat; vergissingen met andere schakelaars komen wel eens voor!
b. Bedieningsorganen
Soms wordt door een verkeerde stand van een omschakelaar voor
gramofoon of radio, een omschakelaar voor een tweede luidspreker of
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een schakelaar in de antennekring voor ontvangst van plaatselijke
zenders een normaal gebruik onmogelijk gemaakt. Vanzelfsprekend
dient ook gelet te worden op de juiste stand van de overige bedieningsorganen, zoals die voor instelling van de sterkte, de bandbreedte, het
timbre, en de frequentiegebieden.
c. Antenne en aarde
Met een zeer gevoelig apparaat is ontvangst mogelijk met een zeer
kleine antenne, al kan het geruis daarbij wel hinderlijk zijn. Doch bij
de gemiddelde ontvanger is het van belang, te zorgen voor een grote
antenne-e.m.k., dus een behoorlijke antenne- en aardaansluiting.
Een antenne, die zo hoog mogelijk wordt uitgespannen met een
lengte van ca 25 m, voorzien van goede isolatoren en een aardverbinding zonder lassen, aan de hoofdbuis van de waterleiding of
een onder de grondwaterspiegel reikende koperen buis of aardplaat,
verdienen aanbeveling.
Bevindt zich de antenne in een omgeving, waar veel h.f.-storingen
van trams, trolleybussen, motoren e.d. optreden, dan zal bij de con
structie van de antenne hier rekening mee moeten worden gehouden
(zie bv. Deel 3, hfdst. IV.E).
De desbetreffende leidingen mogen geen onderbrekingen of kraakcontacten bevatten en moeten het antennesignaal zonder grote ver
zwakking overdragen aan het toestel. Lange binnenleidingen, waarbij
antenne- en aardleiding in een twee-aderig snoer of in een loodkabel
zijn opgenomen, moet men dus niet gebruiken.
Een antenne-aarde-omschakelaar, die ongemerkt in de verkeerde
stand staat, geeft soms aanleiding tot klachten, evenals het verwisselen
van de verbindingen voor antenne en aarde.
Sommige ontvangers bezitten twee of meer aansluitbussen voor de
antenne. De bedoeling hiervan is ontvangst van plaatselijke of dichtbij
gelegen zenders mogelijk te maken zonder overbelasting van de buizen
te veroorzaken. Aansluiting in de verkeerde bus wekt de indruk van
„ongevoelig" en „te weinig stations".
.
Storingen door interferentie, storende zenders, enz., kunnen soms
door het gebruik van een raamantenne worden geëlimineerd; storing
door plaatselijke zenders kan vaak worden verholpen door filters in de
antennekring op te nemen.
d. Hulpapparaten
De goede werking van een ontvangapparaat, dat aangesloten is op een
gramofoonweergever, hangt af van de goede werking van deze weer
gever en de juiste wijze van aansluiten. De uitgangsspanning van een
weergever kan onvoldoende zijn om de eindbuis zijn uitgangsvermogen
te laten leveren; de belastingsweerstand van een kristalweergever kan
dusdanig zijn, dat van een bevredigende weergave van lage tonen geen
sprake is.
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Verwisselen van de verbindingen of onvoldoende afscherming kan
brom veroorzaken.
De extra-luidspreker, die vaak kan worden aangesloten teneinde ook
op een andere plaats mee te kunnen luisteren, moet juist zijn aan
gepast; een luidspreker met grote weerstand functionneert onbe
vredigend op een extra-aansluiting voor een luidspreker met kleine
weerstand. Een luidspreker, die wordt aangesloten op de bussen, be
stemd voor gramofoonaansluiting, zal zelfs in het geheel niet werken.
Desondanks worden deze vergissingen nog al eens gemaakt.
e. Snoeren
Vanzelfsprekend moeten de snoeren en stekers geen kraakcontacten of
onderbrekingen hebben.
Ook bij versterkerinstallaties worden meestal door de vervaardiger ge
bruiksaanwijzingen verstrekt. Ook hier blijkt in de practijk, dat men
door onvolledig opvolgen van gegeven instructies teleurstellende resul
taten krijgt. De fouten en vergissingen zijn in hoofdzaak dezelfde als
bij het l.f.-deel van de radio-ontvangers; men moet echter bovendien
op de volgende punten letten.
ƒ. Microfoon
Men moet het juiste type gebruiken, zo nodig met speciale aanpassings
maatregelen. De kabels mogen geen aanleiding geven tot brom of ver
zwakking van de hoge tonen. Vaak worden speciale aansluitsnoeren
met stekers gebruikt, die juist gemonteerd dienen te zijn.
g. Mengregeling en andere bedieningsorganen
Er moet op worden gelet, dat de aansluitingen van een lijn, gramofoonweergever en microfoon op de juiste, daarvoor bestemde aansluitpunten gebeurt zonder deze onderling te verwisselen. De gevoeligheid
van de versterker is voor deze aansluitingen verschillend. Een electrodynamische microfoon geeft bv. op een radio- of gramofoonaansluitbus
een veel te laag uitgangsvermogen, terwijl verwisseling van de geaarde
en de niet-geaarde zijde brommen en oscilleren ten gevolge kan hebben
Van niet-aangesloten kanalen dient de sterkteregelaar op minimum
te staan om oscilleren te voorkomen.
Toonregelaars dienen vanzelfsprekend in de juiste positie geplaatst
te zijn.
h. Luidsprekers
De luidsprekers moeten met of zonder aanpassingstransformatoren op
de juiste aftakking van de uitgangstransformator worden aangesloten.
Een slecht gekozen aanpassing is oorzaak van vervorming en te geringe
energie-afgifte. Het combineren van luidsprekers met verschillende
impedanties zal geval voor geval moeten worden bekeken; gebruik van
gelijksoortige luidsprekers verdient de voorkeur.
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Het aansluiten van een aantal luidsprekers, die bv. op één podium
staan opgesteld, moet zo gebeuren, dat de membranen op eenzelfde
tijdstip in dezelfde richting uitwijken. Dit kan men eenvoudig contro
leren door de luidsprekers even aan te tikken met een zakbatterijtje.
i. Opstelling van microfoons en luidsprekers
Bij een ondoelmatige opstelling van luidsprekers en microfoons of
door toepassing van een type microfoon met ongunstige richtingskarakteristiek kan door acoustische terugwerking het bekende rond
zingen ontstaan. Het is dus bij opstellingen in zalen en in de open lucht
van belang hierop te letten.
j. Aansluitsnoeren
Wegens het meestal grote aantal verbindingen en snoeren tussen de
versterker en de verschillende hulpapparaten is het noodzakelijk, dat
deze volkomen betrouwbaar zijn.
2. Fouten, veroorzaakt door slechte montage
In een ontvanger of versterker zijn uiteraard tussen de verschillende
onderdelen onderling en tussen deze onderdelen en de montageplaat
een zeer groot aantal montagedraden nodig om de schakeling te ver
wezenlijken. Voor deze verbindingen wordt vrijwel uitsluitend van
vertind koperdraad al of niet geïsoleerd met rubber of plastiek, zoals
bv. polyvinylchloride, gebruik gemaakt. Ook wordt wel isolatiebuis
(bv. oliekous) voor dit doel toegepast.
De verbindingen onderling worden gemaakt door middel van soldeerlassen met een tinlegering met bv. hars als vloeimiddel. Ook wordt
gebruik gemaakt van schroeven en moeren, waaronder de draden
stevig worden geklemd, vooral bij uitwisselbare onderdelen zoals
trillers, terwijl soms draden door middel van felsbusjes aan elkaar
worden verbonden.
In de laatste tijd worden zelfs door een chemisch procédé geleidende
verbindingen tussen onderdelen enz. verkregen door het spuiten van
een metaal of geleidende lak over het werkstuk, dat met een van uit
sparingen voorziene mal is bedekt. Ter plaatse van de uitsparingen
krijgt men dan een geleidend lint.
Bij de gebruikelijke montage kunnen nu door slordigheid of on
nauwkeurigheid de volgende fouten ontstaan.

!
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a. Door het gebruiken van een striptang of mes voor het verwijderen
van de isolatie kan de' draad worden ingekerfd. Tijdens de fabricage
en het proberen van het toestel maakt deze draad goed contact, doch
door het trillen en schokken tijdens het transport breekt hij ter
plaatse van de kerf af. Het contact kan nu blijvend verbroken zijn
met als gevolg, dat het apparaat niet werkt, of het is af en toe ver-
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broken, zodat het apparaat bij aantikken werkt en een dag later weer
weigert. Door een dergelijk intermitterend contact kan hevig kraken
ontstaan.
b. De moer of bout, die het klemcontact tot stand brengt, wordt
niet al te stevig aangedraaid. Het gevolg is, dat na transport of lange
tijd gebruik een onderbroken of intermitterend contact optreedt.
Stevig aandraaien en borglakken is hier de beste voorzorg.
c. Slecht gesoldeerde lassen, waarbij de soldeertin niet goed is door
gevloeid en de samenstellende delen van de las zeer gebrekkig contact
maken. Oorzaken hiervan kunnen zijn een tinlegering met te hoog
smeltpunt, te lage bouttemperatuur, te snel werken of slecht voor
vertinnen.
d. Het gebruikte vloeimiddel bevat chemicaliën, die onder invloed
van vocht of warmte na enige tijd de draden aantasten, waardoor weer
vooral bij dunne draden, zoals „litze"-draad, slechte contacten ont
staan. Vooral zinkchloride, soldeerwater en diverse soldeerpasta's zijn
in dit opzicht berucht en behoren dan ook in een montageruimte
buiten het bereik van een monteur te zijn. Hars, al dan niet opgelost
in alcohol of spiritus, verdient verre de voorkeur.
e. Contacten door middel van felsen of klinken geven vaak na enige
tijd aanleiding tot kraken. Bv. door uitzetten en krimpen bij de nor
male temperatuurswisselingen in het apparaat kan gemakkelijk enige
ruimte tussen de op elkaar geklemde delen ontstaan, terwijl ook lastig
te zien is of de bevestiging met voldoende druk heeft plaats gehad.
Verder kan, indien bv. onder een ijzeren felsbus in een aluminium
montageplaat een koperdraadje wordt geklemd, bij aanwezigheid van
condensatievocht een klein elementje ontstaan, waardoor zg. spanningscorrosie optreedt met weer een intermitterend of verbroken contact
als gevolg.
/. Verkeerde verbindingen worden vooral bij ingewikkelde con
structies wel eens gemaakt. Ter voorkoming hiervan verdient het aan
beveling voor de monteur om telkens, wanneer hij een draad heeft
gelegd, dit onmiddellijk met een rood potlood op het principeschema
aan te tekenen. Bovendien is na het gereedkomen een laatste controle
aan c e hand van een nieuwe copie van dit schema op dezelfde wijze
als tijdens de montage gewenst.
Ervaren monteurs voorkomen op deze wijze, dat er draden worden
vergeten of verkeerd worden gelegd.
Men zal bij seriefabricage niet altijd deze handelwijze volgen, doch
deze aanwijzingen zijn bedoeld voor modellen en proefseries.
g. Het gebruik van defecte of onjuiste onderdelen en materialen.
Voordat men met de montage kan beginnen, dient men er zeker van
van te zijn, dat de te gebruiken onderdelen binnen de verlangde tole
ranties liggen en in goede conditie verkeren. Voorcontröle hierop kan
gewenst zijn, terwijl belangrijk is, dat de onderdelen van een be
trouwbaar merk zijn.
Met zendingen onderdelen van leveranciers met onbekende reputatie
Radiotechniek VII — 26
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moet men voorzichtig zijn en bij voorkeur hiervan een klein aantal
vooraf beproeven.
Voor een systematische bespreking van deze zeer uitgebreide cate
gorie van fouten van onderdelen, zie onder E.
h. Er zijn nog vele andere bronnen van fouten door slecht uitgevoerde
montage en bedrading.
We vermelden er hier nog enkele.
Het in elkaar draaien of naast elkaar leggen van geïsoleerde ver
bindingen, die slechts een kleine capaciteit ten opzichte van elkaar
mogen hebben, waardoor capacitieve koppeling tussen deze draden
ontstaat; verkeerde indeling van aardpunten; geen of onvoldoende
afschermschotjes; sluiting tussen niet afgebogen verbindingen en onder
delen; gevaar voor brand of smelten van was door verkeerd plaatsen
van onderdelen en materialen in de nabijheid van weerstanden, die
hetzij bij normaal gebruik, hetzij in geval van een sluiting, zeer hoge
temperaturen kunnen aannemen; gebruik van draden met isolatie
materialen, waarvan de verliezen hoog of de isolatieweerstand laag is;
gebruik van onvoldoend hittevaste isolatiebuis om verbindingen, die
zeer warm kunnen worden, in plaats van de keramische kralen, die
hiervoor geschikt zijn; beschadiging van onderdelen door directe aan
raking met de soldeerbout of door solderen aan te kort afgeknipte
aansluitdraden (vuistregel: minimum 1 cm lengte); gebruik van te
stugge of te dunne verbindingen, die kunnen breken door schokken;
lange dunne gloeistroomverbindingen, waardoor de spanning onnodig
daalt; sluitingen door tinklodders of afgeknipte draadjes; verbogen of
vastgesoldeerde contactveren aan huishouders, schakelaars, zekeringhouders, enz.
3. Gebreken, ontstaan door verkeerd instellen,
schakelen of plaatsen van onderdelen
Bij ontvangers speelt het juist instellen van de verschillende kringen
en filters een zeer belangrijke rol, daar vrijwel alle ontwerpberekeningen
veronderstellen, dat de beschouwde kringen inderdaad op bepaalde
frequenties zijn afgestemd. Afwijkingen hiervan hebben o.a. tot gevolg,
dat de theoretisch bereikbare waarden voor gevoeligheid, bandbreedte,
selectiviteit, symmetrie van de filters, spiegelonderdrukking, schaalcalibraties, ruis en gevoeligheid voor storende signalen, niet ver
wezenlijkt kunnen worden en soms ontoelaatbare waarden krijgen.
Dit instellen dient zorgvuldig te geschieden met instrumenten, die
voldoende nauwkeurig zijn geijkt.
In zeer veel gevallen, waarin een apparaat zg. wordt gerepareerd en
opnieuw ingesteld (getrimd), geschiedt dit onnauwkeurig en slordig,
zonder gebruik van de nodige instrumenten en zonder voldoende
inzicht in de schakelingen en de instelmethode. Vrijwel steeds zullen
er gegevens beschikbaar zijn in de vorm/van ontwerpberekeningen,
instelvoorschriften en publicaties van de fabrikant, of handboeken,
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waarin de juiste waarden van de trimfrequenties, waarop afgestemd
moet worden, alsmede de juiste volgorde der bewerkingen zijn vermeld.
In laagfrequentschakelingen komt instellen uiteraard slechts in
weinig gevallen vooi, en beperkt zich dan in hoofdzaak tot filters voor
hoge en lage tonen en ruisfilters.
Verkeerd schakelen van onderdelen, zoals verwisselen van stuur- en
schermroosteraansluiting aan een huishouder komt wel eens voor (soms
haalt men onder- en bovenaanzicht van de buisaansluitingen door
elkaar). Het plaatsen van de onderdelen vraagt bijzondere aandacht. Bij
ondoelmatige plaatsing kan door electrische of magnetische koppeling
genereren in hoge of lage frequenties, instabiliteit door een toestand,
waarbij genereren nog net niet optreedt, brom, enz., optreden.
Deze fouten zullen echter veelal reeds tijdens het proberen van het
ontwerpmodel aan het licht komen en bij latere serieproductie niet dan
in uitzonderlijke gevallen voorkomen.
In versterkers moet op de plaatsing van l.f.-transformatoren worden
gelet met het oog op spanningen, die hierin kunnen worden geïndu
ceerd door het spreidingsveld van de voedingstransformator. Vooral
wanneer deze transformator in een van de eerste versterktrappen is
geplaatst, zoals bv. bij een microfoontransformator het geval is, kan
dit effect zeer sterk zijn. Afscherming met ijzer met hoge permeabili
teit kan soms noodzakelijk blijken. Verder is bij het bepalen van de
plaats der onderdelen de temperatuur der omgeving van belang. Zo
verdient het geen aanbeveling, een electrolytische condensator vlak
naast een zeer warme gelijkrichtbuis te zetten, daar deze condensator
hier niet tegen bestand is.
E
DE MEEST VOORKOMENDE GEBREKEN AAN
ONDERDELEN EN MATERIALEN
We zullen nu nagaan, welke de meest voorkomende fouten en gebreken
zijn, die optreden bij de in ontvangers en versterkers gebruikte onder
delen en materialen.
1. Condensatoren met papier als diëlectricum
De meest voorkomende gebreken zijn de volgende.
De toelaatbare bedrijfsspanning is te laag, zodat bij inschakelen of
enige tijd later doorslag optreedt; de capaciteit wijkt sterk af van de
voorgeschreven of opgestempelde waarde; onderbreking in de toevoerdraden, de strookjes metaalfolie, of in de bekleedsels, met als gevolg
een veel te kleine capaciteit.
Soms is deze onderbreking slechts met zeer lage spanningen (enkele
mV) te constateren; bij een contrölemeting op een meetbrugje, waarbij
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een spanning van enkele volts op de condensator komt te staan, is
het contact soms weer hersteld, zodat de fout onvindbaar lijkt.
Sluiting door doorslag of contact van de electroden onderling of
tegen een aanwezige metalen doos.
Te lage isolatieweerstand, bv. veroorzaakt door onvoldoende voor
zorgen tijdens de fabricage (bv. door slecht impregneren), scheurtjes
en poriën in de omhullende bescherming van karton, hardpapier of
compound; onvoldoende hechting van was of compoundpropjes om de
einden van de koker of langs de invoerdraad, waardoor op den duur
vocht uit de atmosfeer binnendringt.
Het niet bestand zijn tegen de herhaalde invloed van hoge tempe
raturen in de apparaten, waardoor bv. uitlopen van olie, was of com
pound uit isolatoren, doos of koker ontstaat.
Soms is de verandering van de capaciteit bij temperatuursverande
ringen ontoelaatbaar groot.
Verkeerd uitgevoerde aardzijde van de bekleedsels, door slordige
fabricage of onoplettendheid tijdens de montage.
Verkeerd uitvoeren van de contactmakende metaalfolies, waardoor
de zelfinductie voor sommige toepassingen (nl. bij hoge frequenties)
ontoelaatbaar groot wordt. Een ontkoppeling sorteert dan bv. pas
effect als de papiercondensator geshunt wordt met een keramische of
micacondensator met veel kleinere capaciteit.
2.

Condensatoren met keramisch diëlectricum

Bij keramische condensatoren kunnen in hoofdzaak dezelfde fouten
optreden als bij papier condensatoren. Met het oog op het gebruik van
deze condensatoren in afgestemde kringen en oscillatoren moet boven
dien worden gewezen op verkeerde keuze van het diëlectricum in
verband met de temperatuurscoëfficiënt.
De diëlectrische verliezen kunnen te hoog zijn door verontreini
gingen in het diëlectricum of vochtabsorbtie in het enigszins poreuze
materiaal of de isolerende laklaag. Ook speelt hier de zg. eiland
vorming van de bekleedsels een voorname rol.
3. Condensatoren met mica als diëlectricum
De meeste gebreken, die bij papier- en keramische condensatoren
kunnen voorkomen, treden soms ook op bij micacondensatoren. Een
typische fout kan bij deze soort condensatoren optreden, nl. dat de
aan weerszijden van een elementair micaplaatje opgebrachte metaallaag onder invloed van herhaalde temperatuurschommelingen af
bladdert, waardoor plotselinge capaciteitsvariaties optreden.
Bij oude constructies met gescheiden metaalfolies en micaplaatjes is
de capaciteit sterk afhankelijk van de druk, waarmee de delen op
elkaar geperst zitten. Een geringe krimp of uitzetting geeft hierbij een
veel grotere capaciteitsvariatie dan het eerstgenoemde type.
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4. Elcctrolytischc condensatoren
Bij electrolytische condensatoren kunnen de volgende fouten optreden.
Grote afwijkingen in de grootte van de capaciteit door het ge
deeltelijk oplossen van het laagje aluminiumoxyde op de anode ten
gevolge van het gedurende een lange tijd niet gebruiken van het
apparaat of het bewaren als magazijnvoorraad; ook bij normaal gebruik
kan dit optreden, omdat afhankelijk van de bedrijfsspanning door
rimpelstromen en verontreinigingen in het electrolyt het oxydehuidje
zowel kan oplossen als aangroeien.
Abnormaal grote lekstromen, vooral nadat de condensator lange tijd
geen dienst heeft gedaan.
Te grote serieweerstand, veroorzaakt door een grote soortelijke
weerstand van het electrolyt en opdrogen of weglekken van het elec
trolyt. Te grote impedantie van de wikkel (genereren van het apparaat
door slechte ontkoppeling!).
Doorslag bij onjuiste keuze van de electrolytische condensator door
ontoelaatbare bedrijfspiekspanningen en rimpelstromen, vooral bij
inschakelen!
Deze doorslag kan bij een geringe inwendige weerstand van de
spanningsbron een grote gasontwikkeling geven en bij sommige con
structies explosiegevaar veroorzaken.
Vloeistoflek komt nogal eens voor, waardoor het electrolyt vuile
plekken op de montageplaat kan veroorzaken en soms zelfs een dus
danig sterke corrosie geeft, dat het contact tussen bus en chassis wordt
verbroken. Bij de zg. gewikkelde soort komt breuk in de toevoerdraden wel voor door corrosie van de toevoerdraadjes als deze van
slecht materiaal zijn vervaardigd.
De temperatuurafhankelijkheid van de capaciteit en van de serie
weerstand kan aanzienlijk zijn. Bij lage temperatuur, bv. —20 °C,
komt dalen van de capaciteit tot op de helft van de oorspronkelijke
waarde en verdrievoudigen van de serieweerstand wel voor.
5. Variabele afstemcondensatoren
Variabele afstemcondensatoren kunnen de volgende kwalen ver
tonen.
Afwijking in het capaciteitsverloop als functie van de draaiingshoek. Dit geldt zowel ten aanzien van het absolute verloop van een
oscillatorpakket als het relatieve verloop van de mechanisch ermee
gekoppelde overige pakketten.
Afwijkingen van het absolute verloop kunnen aanleiding geven tot
ontoelaatbare fouten in de stationsnamenschaal-calibratie; de relatieve
afwijkingen („gelijkloop") ten opzichte van de overige pakketten ver
groten de paddingfouten.
Behalve door slordig ingestelde en loszittende platen kunnen deze
afwijkingen ook worden veroorzaakt door verwringen, nl. door het
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bevestigen van het condensatorframe aan een stijve montageplaat, zo
danig, dat de bevestigingspunten niet in één vlak liggen.
Ook een te grote asbelasting in radiale of axiale zin kan storende
capaciteitsveranderingen geven.
Te grote nulcapaciteit door afwijkingen in de constructie kan oor
zaak zijn van het niet bereiken van de gewenste verhouding tussen
minimum- en maximum-capaciteit.
Meestal wordt de aanwezige parasitaire capaciteit tussen de pak
ketten onderling verwaarloosbaar gering geacht; bij sommige con
structies kan deze capaciteit echter tamelijk hoge waarden bereiken,
zodat bv. voor bandfilters met inductieve koppeling de koppeling
tussen de kringen door deze capaciteit veel te groot of te klein wordt.
Microfonisch geloei in een radio-apparaat vindt vaak zijn oorzaak
in de variabele condensator, waarvan de platen een betrekkelijk groot
oppervlak vormen en gemakkelijk in een bepaalde frequentie gaan
trillen. Het effect wordt erger bij loszittende platen.
Kraakstoringen worden veroorzaakt, indien bv. een van de aardingsveren een slecht contact maakt met de as en het frame of zelfs geheel
ontbreekt.
Dit effect is vooral zeer sterk bij directe ontvangers, geschikt voor
KG-ontvangst, waarbij zeer geringe variaties in overgangsweerstanden
reeds een sterk gekraak kunnen doen horen. Los- en scheefzittende
platen kunnen tijdens het draaien sluiting maken en daardoor ook
heftig kraken veroorzaken.
Ook in mechanisch opzicht kan de condensator onvolkomenheden
bezitten (een te grote dode gang, veroorzaakt door speling in de lagers
of door slijtage van de as of de lagers door langdurig gebruik).
Het koppel, dat nodig is voor het draaien van de condensatoras,
mag niet te groot zijn, daar dit kan leiden tot slippen of weigeren
van een aangebouwd vertragingsmechanisme. Het is noodzakelijk, dat
het aandrijfmechanisme soepel loopt.
6. Bijstelcondensatoren
Een deel van de kwalen, die hierboven zijn besproken, kunnen ook
optreden bij bijstelcondensatoren (trimmers). Bovendien is het nog van
belang als mogelijke oorzaken van moeilijkheden aandacht te schenken
aan het verloop van de capaciteit bij het in- en uitdraaien. Vooral de
trimmers, die bestaan uit twee door mica en lucht geïsoleerde verende
plaatjes, die meer of minder dicht bij elkaar kunnen worden geschroefd,
heeft een zeer ongunstig verloop: bij het dicht op elkaar drukken ver
andert de capaciteit snel en het grootste deel van de bereikbare
capaciteitsverandering vindt plaats bij de laatste twee omwentelingen
van de stelschroef, zodat een nauwkeurige instelling vrijwel ondoenlijk
is. Ook treedt bij vastaandraaien van de stelschroef wel eens sluiting
tussen de electroden op.
Bovendien zullen door temperatuursinvloeden grote capaciteits-
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variaties kunnen ontstaan, waardoor bv. de frequentieverschuiving op
korte golf groot kan worden.
7. Koolweerstanden.
Veel voorkomende fouten, zoals verbranden, sluiting, onderbrekingen,
grote afwijking in weerstandswaarde e.d. zijn een gevolg van het niet
juist van te voren bepalen van de optredende belasting en het kiezen
van het daarmee in overeenstemming zijnde type. Om storingen te
voorkomen verdient het aanbeveling om een weerstand zo te kiezen,
dat deze geschikt is voor het 1,1- a 1,2-voudige van de belasting volgens
de berekening, mede met het oog op afwijkingen van de nominale
waarde en veranderingen in de stromen tijdens de levensduur of bij
het verwisselen van buizen in het apparaat.
Afwijkingen van de weerstandswaarde ten opzichte van de er op
gestempelde waarde kunnen veel groter zijn dan de opgegeven tole
rantie van 10, 20 of 30 % door onnauwkeurig sorteren, verkeerd
stempelen, beschadigingen van de koollaag (uitschieten van schroevedraaier of soldeerbout!), afbladderen van de laklaag met daaraan
hechtende kooldeeltjes en overbelasting.
Bij weerstanden van grote waarden, bv. 1 MQ en hoger, kan bij
sommige fabrikaten door vochtabsorptie in een tropenklimaat de weer
stand belangrijk kleiner worden.
Bij de gebruikelijke constructie van koolweerstanden vormen de
metalen kapjes een condensator, waarvan het diëlectricum gevormd
wordt door het buisje, waarop of waarin het koolmengsel is aan
gebracht. Dit buisje is gewoonlijk van keramisch materiaal of uit een
kunstharsmassa vervaardigd. De zo gevormde condensator met een
geringe capaciteit heeft voor wisselstromen een bepaalde verliesweerstand. Bij weerstanden van lage waarde merkt men ook bij hoge
frequenties niet veel van deze parallelcapaciteit en paralleldemping.
Bij hogere waarden, bv. meer dan 0,5 MQ,kan echter de invloed van
deze parallelweerstand merkbaar worden.
Storende eigenschappen kunnen verder nog zijn: een te sterke ruis
en grote afhankelijkheid van de temperatuur.
Is dit laatste effect sterk aanwezig in een anodeweerstand van een l.f.buis, dan kan distorsie in de anodewisselspanning hiervan het gevolg zijn.
Tijdens de levensduur zal een koolweerstand een verandering te zien
geven in weerstandwaarde, die bij sommige uitvoeringen ontoelaatbaar
groot kan zijn.
8- Draadweerstanden
Behalve de gebreken, die bij koolweerstanden kunnen voorkomen,
kunnen bij draadweerstanden nog draadbreuk en sluiting tussen de
windingen, al dan niet intermitterend, optreden. Door verkeerde montage van een draadweerstand in verticale in plaats van in horizontale
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stand kan een zeer onge
wenste extra verwarming van
het boveneind ontstaan.
Verder kunnen de aansluitlippen zo warm worden
dat de soldeertin lossmelt,
waardoor
onderbrekingen
ontstaan.
9. Koolpotentiometers

I

Een zeer veel voorkomende
fout bij koolpotentiometers
is het kraken door een ruw,
onderbroken of onregelmatig
oppervlak van koolband of
-baan, of loszittende contacten veroorzaakt, welk effect door een gelijkstroompje, reeds bij enkele /<A, sterk verergert.
Verder kan het afneemcontact van kool of metaal versleten of onder
broken zijn. Overbelasting treedt bij normale sterkteregelaars zelden
op; bij toonregelaars, die geschakeld zijn zoals fig. 5 aangeeft, kan
echter, wanneer de loper in de getekende stand staat, een vrij grote
belasting van het laatste deel van de koolbaan optreden, doordat hier
een aanzienlijke l.f.-stroom door vloeit, zodat dit deel kan verbranden.
De weerstand als functie van de draaiingshoek is belangrijk voor een
aangename regeling van de geluidssterkte van het apparaat. In dit
opzicht komen aanzienlijke afwijkingen voor van het gewenste logarithmische verloop, waarbij vooral in de buurt van gemaakte aftak
kingen de weerstand ploseling kan veranderen, wat een abrupte rege
ling oplevert. Ook is de restweerstand in de beginstand vaak te hoog,
zodat hierdoor bij een grote l.f.-spanning over de gehele potentiometer een duidelijk waarneembaar restsignaal optreedt. Door veel
vuldig gebruik treedt bij onvoldoende smering en slecht uitgevoerde
constructie wel piepen, knarsen en vastlopen op.
Lage temperaturen, waarbij de smeermiddelen taai worden, ver
oorzaken zwaar lopen van de as.
Fig. 5. Toonregelaar, bestaande uit de con
densator C en de variabele weerstand R,
opgenomen in de anodeketen van de eindbuis.

10. Instelbare draadweerstanden
De meest voorkomende fout bij instelbare draadweerstanden (o.a.
draadpotentiometers) is, afgezien van de dimensionnering, onder
breking van de draad door slijtage of stukknellen met het afneem
contact. Bij sommige constructies kan het afneemcontact door middel
van een schroef- en houtconstructie zo stevig worden aangetrokken,
dat de daaronder liggende dunne weerstandsdraad bezwijkt, zodat later
een onderbreking ontstaat. Overbelasting van een deel van de weer
stand, met als gevolg onderbreking, komt eveneens nogal eens voor.
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11. Hoogfrequentspoelen
Alle eigenschappen van de spoelen, waarvan bij toepassing in een
apparaat gebruik wordt gemaakt, zoals de zelfinductie, de kwaliteitsfactor Q, de koppelfactor, de eigencapaciteit en parasitaire capaciteiten,
vertonen door temperatuurvariaties en klimaatinvloeden veranderingen.
Hierdoor worden onverwachte storingen veroorzaakt, bv. verlopen van
de afstemfrequentie van m.f.-bandfilters.
Door slordigheden bij de fabricage komen verder fouten voor, zoals
sluitingen van de windingen, onderling of tegen de afschermbus,
verkeerde wikkelrichting, onderbrekingen, verkeerd aantal windingen,
verwisselingen in de aansluitingen op de spoelvoet en slecht gesoldeerde
verbindingen. Een slecht aarden van de bus levert kraakstoringen op.
Door de aanwezigheid van een gelijkspanning tussen twee dicht bij
elkaar liggende windingen van dun draad kan vooral bij een vochtig
klimaat zeer vaak door electrolyse bij aanwezigheid van geringe sporen
van electrolyten uit het isolatiemateriaal of het impregneermiddel een
onderbreking optreden. Het toepassen van schakelingen, waarbij dit
op kan treden, moet daarom worden ontraden.
Een typische storing kan voorkomen bij spoelen, wanneer een aantal
hiervan is samengebracht op één gemeenschappelijke koker en in één
afschermbus, zoals vaak gebruikelijk is bij omroepontvangers voor meer
dan een frequentiegebied. De resonantiefrequentie van een niet inge
schakelde zelfinductie met zijn eigencapaciteit ligt dan wel eens in een
opvolgend gebied en veroorzaakt bij afstemmen in dit gebied gevoeligheidsvermindering, soms zelfs het afslaan van de oscillator.
Het gebruikte isolatiemateriaal voor de windingen, de spoelkoker of
de spoelvoet kan zo slechte eigenschappen bezitten, dat hierdoor een
te lage isolatieweerstand tussen anode- en roosterkring optreedt.
Heeft deze roosterkring een hoge gelijkstroomweerstand (bv. de A.S.R.weerstand), dan wordt hierdoor de instelling van de buis ongunstig
beïnvloed.
12. Transformatoren en smoorspoelen
Mogelijke fouten bij transformatoren en smoorspoelen zijn: verkeerde
aantallen windingen, verkeerde wikkelrichting, onderbrekingen, slui
tingen tussen de windingen, bv. door gekruiste en afgezakte windingen,
onvoldoende isolatie hiertussen of ten opzichte van de kern, waar
door doorslag en kruipstroom kan optreden, onderbreking van de
aansluitdraad, sluiting naar een eventueel afschermfolie tussen de
wikkelingen.
Een transformator in zijn geheel kan door onjuiste dimensionnering
of het gebruiken van blik met te grote verliezen zo warm worden,
dat het impregneermiddel uitloopt. Is de kern niet stevig genoeg aan
gedrukt, bv. doordat enkele blikken ontbreken, dan bestaat de mogelijk
heid, dat deze in het apparaat sterk gaat brommen of meezingen.
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Is bij een smoorspoel de luchtspleet te groot of te klein, dan kan de
afvlakkende werking onvoldoende zijn.
Evenals bij h.f.-spoelen zijn hier ook weer onderbrekingen van
dunne koperdraden door electrolyse een gevaar.
De l.f.-transformatoren uit de beginperiode van de radio vertoonden
deze kwaal in erge mate (groene vlekjes gevormd door de koper
verbindingen).
De gevolgen van sluitingen in nettransformatoren kunnen, bij
afwezigheid van smelt- en temperatuurveiligheden, die tijdig de stroom
verbreken, zeer ernstig zijn wegens brandgevaar.
13. Schakelaars
Onbevredigend functionneren van netschakelaars is vaak te wijten aan
een te kleine contactdruk (onderbrekingen, vonken en kraken) of te
hoge contactdruk (blijven hangen van het schakelstukje), slijtage en
breuk van de contactveertjes. Bij frequentiegebied-schakelaars komen
gebreken naar voren zoals krakende contacten door onvoldoende
contactdruk, vervuiling, aantasting of slechte afwerking van het galva
nisch opgebrachte laagje zilver van de contactveren en rotorcontacten.
Kleine variaties in overgangsweerstand zijn voldoende om kraakstoringen te voorschijn te roepen, wat vooral in oscillatorschakelingen
merkbaar is.
Het verwijderen van vuil of vet met een oplosmiddel als alcohol of
benzine geeft geen afdoende verbetering als het zilverlaagje zelf is
versleten; na korte tijd kraakt het contact dan weer.
14. Luidsprekers
Bij electrodynamische luidsprekers met permanente magneet zijn de
meest voorkomende gebreken: aanlopen van het spreekspoeltje door
onjuist centreren, kleine ijzerdeeltjes of andere verontreinigingen in de
luchtspleet, het kromtrekken van het spoeltje door vochtinwerking of
door overbelasting, sluiting tussen de windingen, beschadigde conus
door onachtzaamheid bij transport of montage, breuk in de aansluitdraadjes van het spreekspoeltje op de conus, breuk in de centreringsplaat.
Bij de bekrachtigde uitvoering komt dan hierbij nog onderbreking
in de bekrachtigingsspoel, die meestal van zeer dun geëmailleerd
koperdraad is gewikkeld en blootstaat aan het gevaar van corrosie
door electrolyse.
Doorslag van de bekrachtigingsspoel naar het metalen frame be
hoort eveneens tot de mogelijkheden, omdat deze spoel meestal op
een hoge spanning ten opzichte van het frame staat.
Enkele typen bezitten een antibromspoel, die bij verkeerd aan
sluiten de brom vergroot. Ook bij deze spoel kan sluiting of onder
breking voorkomen.
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15. Buizen
De voornaamste gebreken, die de buizen kunnen vertonen, zijn reeds
in Deel 2, hfdst. IV, ter sprake gekomen, zoals kraken door slechte
lasplaatsen en soldeercontacten aan de buishuls, vuile contactplaatsen
in de buisvoet, sluiting tussen de electroden onderling, microfonisch
effect, rammelende en ritselende onderdelen, die in een hoorbare
frequentie aangestoten kunnen worden en door blijven trillen, sterk
ruisen, sterke vervorming, bromverschijnselen, te weinig electronenemissie en dientengevolge te geringe steilheid, roosterstroom, slecht
vacuum.
Een storing van bijzonder karakter is het verschijnsel, dat de gloeidraad van weerstandsbuizen, die bij universele ontvangers (dat zijn
ontvangers, die zowel op een gelijkstroom- als op een wisselstroomnet
kunnen worden aangesloten) soms in serie met het gloeistroomcircuit
worden gebruikt, in het magnetisch strooiveld van de luidspreker
heftig kunnen gaan trillen, indien deze ontvanger op een wisselstroom
net wordt aangesloten.
Deze storing kan worden bestreden door een geperforeerde weekijzeren bus om deze buizen aan te brengen.
16. Isolatiemateriaal
Op zeer veel plaatsen in een ontvanger is isolatiemateriaal aangebracht,
zoals onderdelen van schakelaars en huishouders, bedradingssteunen
en montageplaten, draadisolatie en windingsisolatie en spoelkokers.
Bij practisch elk onderdeel maakt isolatiemateriaal deel uit van de
constructie. Vele der optredende fouten aan het apparaat en de onder
delen worden veroorzaakt door te lage isolatieweerstand, te grote h.f.verliezen, grote temperatuurafhankelijkheid van de capaciteit, onvol
doende kruipstroomvastheid en doorslagsterkte van het isolatiemateriaal.
Bij plastische isolatiematerialen, zoals polyvinylchloride, polystyreen
e.d. kunnen vooral bij hoge bedrijfstemperatuur en na verloop van
lange tijd deformaties optreden, die onaangename gevolgen kunnen
hebben (bv. kromtrekken).
17. Schaalverlichtingslampjes
Naarmate de gloeispiraal van de gebruikte lampjes langer en de draad dikte hiervan kleiner is, wordt de kans groter, dat deze spiraal, die in
gloeiende toestand slechts een geringe mechanische stevigheid bezit,
ten gevolge van de door de luidspreker veroorzaakte luchttrillingen
sterk gaat trillen en daardoor breekt. Dit geldt vooral voor lampjes
voor universele apparaten met een gloeistroom van bv. 100 mA.
Een tweede mogelijkheid is nog, dat de inschakelstroomstoot ontoe
laatbaar hoog wordt, waardoor de spiraal zeer snel verdampt en de
levensduur zeer sterk achteruitgaat. Voorzorgsmaatregelen, zoals
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serieweerstanden, die van de temperatuur afhankelijk zijn, bv. temcoweerstanden (zie Deel 3, hfdst. VLB) of relais kunnen hier afdoende
verbetering brengen.
F
MECHANISCHE GEBREKEN
1. Variabele condensatoren
De mechanische gebreken, die bij variabele condensatoren kunnen
voorkomen, zijn in de eerste plaats tekortkomingen in het afstemmechanisme. De grootte van de vertraging tussen condensatoras en bedieningsas loopt voor verschillende ontvangers sterk uiteen, doch moet
altijd een behoorlijk afstemmen mogelijk maken, wat vooral bij korte
golfontvangst bij apparaten zonder bandspreiding een grote overbrengingsverhouding vereist.
Ook bij het verdraaien van de afstemknop over een kleine hoek
(bv. 50) moet de condensatoras een evenredig bedrag draaien en niet
achterblijven. De hierdoor veroorzaakte zg. dode gang is zeer hinderlijk
en wordt door slijtage (o.a. speling in de lagers en tandwielen) groter.
Zelfs kan volledig slippen optreden. Het door aandrijfwielen en snaren,
tandwielen of koorden uitgeoefend moment op de as van de conden
sator mag niet te groot zijn.
In de eindstanden mogen de optredende krachten in het aandrijf
mechanisme niet te groot worden, daar dan bij verder doordraaien
van de afstemknop blijvende vervormingen kunnen optreden.
De optredende krachten in koorden en snaren moeten ver beneden
de breukgrens blijven, om rek en breuk te voorkomen. Door de dode
gang kan ook de speling van de wijzer, te groot worden.
2. Schakelaars
Bij schakelaars is een veel voorkomende fout, dat deze in tussen
standen kunnen blijven staan door een onbevredigend functionneren
van de arreteerinrichting. De verschillende standen moeten duidelijk
voelbaar zijn. Door constructiefouten en gebrekkige smering kan
slijtage, vastlopen en breken van de contactveren optreden. Hoe vaak
onder normale condities een schakelaar wel gebruikt wordt, blijkt door
uit te gaan van bv. 3 maal per dag schakelen. Dit betekent per jaar
ruim 1000 schakelmanipulaties.
3. Assen
Bij lange assen van variabele weerstanden e.d. komt het vaak voor,
dat deze op enkele punten door beugels moeten worden ondersteund.
Zwaar lopen en onregelmatig lopen treedt hierbij spoedig op als de
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lagers niet precies in een lijn liggen, wat practisch nimmer voorkomt
bij twee lange lagerbussen of lagering op drie plaatsen. In dergelijke
gevallen verdient het gebruik van een elastisch koppelelement de
voorkeur.
4. Smering
Op verschillende plaatsen moeten bewegende delen en leistangen ge
smeerd worden. Een ondoelmatig smeermiddel, dat betrekkelijk dun
vloeibaar is, geeft drooglopende en dus piepende lagers. Ook kan toe
passing van vet, dat bij lage temperatuur stijf wordt, last veroorzaken,
zodat de betrokken onderdelen zeer zwaar gaan lopen.
5. Bevestigingsmateriaal
Beugels, bouten, klinkverbindingen en dergelijke, met behulp waarvan
zware onderdelen, zoals transformatoren, op de montageplaat worden
bevestigd, moeten voldoende weerstand bieden aan loswerken en breuk
door schokken en trillen tijdens het transport.
G

GEBRUIKELIJKE METHODEN VOOR HET
OPSPOREN VAN FOUTEN
Bij eenvoudige schakelingen, zoals kristalontvangers en zeer een
voudige versterkers, kan men in geval van storing op eenvoudige wijze
nagaan, waar de fout schuilt. Het aantal mogelijkheden voor een defect
is hier uiteraard beperkt tot enkele elementen, nl. bij de kristal-.
ontvanger: antenne, aarde, bedrading, telefoon, spoel, afstemcondensator en telefooncondensator, die elk voor zich of in een begrensd
aantal combinaties storende afwijkingen kunnen veroorzaken. Geheel
anders wordt daarentegen de situatie bij een meer ingewikkeld apparaat,
waarbij het aantal mogelijkheden in dit opzicht uiteraard door het
grote aantal elementen, waaronder we hier verstaan: condensatoren,
weerstanden, transformatoren, spoelen, buizen, buisvoeten, schake
laars, contactbussen, enz., zeer groot is. Treedt een combinatie van
fouten op, dan kan het zeer moeilijk zijn deze te vinden. Soms zijn
er duidelijk aanwijsbare kentekenen aanwezig, zoals verkleuring door
sluiting of overbelasting, uitlekken van electrolyt uit een condensator
enz. In de meeste gevallen is echter een reeks van controles met
verschillende instrumenten noodzakelijk om de oorzaak van de kwaal
op te sporen. Sommige apparatenfabrikanten verstrekken aan de
handelaren en reparateurs uitgebreide gegevens over hun producten
met betrekking tot het normale gebruik, de schema's en de dimensies
van de gebruikte onderdelen en zelfs een opsomming van mogelijke
fouten, hun oorzaak en remedie.
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Dit is in vele gevallen zeer nuttig en bij ingewikkelde constructies
zelfs onmisbaar, doch in de gevallen, waarin deze gegevens ontbreken
of niet voldoende blijken, komt het aan op de werkmethode, de ervaring,
de kennis en het inzicht van de storingzoeker. Hierbij is het aan
houden van een vast werkschema een gebiedende eis.
Voordat een begin kan worden gemaakt met het zoeken naar een
fout, moet men meer weten over het karakter hiervan. Indien de ge
bruiker een storing meldt, gebeurt dit veelal met vage omschrijvingen.
Om een scherpere omschrijving te krijgen is een zg. gebruikskeuring
noodzakelijk, waarbij de voornaamste functies van het apparaat even
worden gecontroleerd, waarbij echter het apparaat intact blijft, voor
zien van achterwand, beschermkappen, bodemplaten, enz.
Deze gebruikscontrole moet bij voorkeur en voor zover mogelijk in
onderstaande volgorde worden genomen.
1. Nagaan of de voedingspanning juist is, evenals de aansluitingen van
antenne, aarde en gramofoon.
2. Op het gehoor beoordelen van de gevoeligheid en de geluidskwaliteit.
3. Instelmogelijkheid van de bedieningsorganen, goede werking en
plaatsing in de juiste stand (toon- en sterkteregelaar, bandbreedte-,
golflengte-, gramofoon- en netschakelaars) controleren.
4. Werking van afstemindicator, ruisfilters enz., nagaan.
5. Controles op genereren, ruisen, brommen, kikkeren, trillerstoringen
met het apparaat al dan niet geaard, bij gebruik van lange en van
korte antenne. Dit alles bij de verschillende standen van de be
dieningsorganen en bij afstemmen op verschillende omroepzenders.
6. Beoordeling van microfonie en andere acoustische verschijnselen.
7. Controle op afwezigheid van kraakstoringen, ook bij licht aantikken van de buizen met een klein rubberhamertje of zeer licht
stoten van het apparaat op de werkbank.
Fouten, ontstaan door verkeerde bedieningsmanipulaties, worden door
deze keuring al onmiddellijk achterhaald.
Is deze gebruikskeuring onvoldoende, dan zullen er andere con
troles en metingen moeten volgen.
Als we op bovenstaande wijze een nadere aanduiding van de fout
hebben verkregen, dan dient de plaats van de storing afgebakend te
worden, waarna een scherpere analyse volgt. Hiervoor zijn in de practijk
een aantal verschillende werkwijzen ontstaan, die elkaar ten dele aan
vullen en overlappen en bij voorkeur in de aangegeven volgorde
dienen te worden toegepast, nl.
ie. primitief storingzoeken (zien, ruiken, voelen);
2e. statisch storingzoeken (spanningen, stromen en weerstanden meten);
3e. dynamisch storingzoeken (gebruik van meetoscillator, toongenerator en oscillograaf).
Achtereenvolgens zullen we deze methoden nader bespreken.
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1. Primitief storingzoeken
Door gebruik te maken van het instrumentarium, waarmee de natuur
ons begiftigd heeft, zijn we al in staat een groot aantal gebreken op
te sporen, nl. die, waarbij het uiterlijk, de geur of de temperatuur
de weg wijzen. Een dergelijke inspectie van het apparaat kan de vol
gende feiten aan het licht brengen: één of meer buizen gloeien niet
of blijven koud; blauwachtige kleur in het inwendige van een buis;
een roodgloeiend schermrooster van de eindbuis; kwalijk riekende of
reeds verbrande weerstanden, die sterk overbelast worden ten gevolge
van de storing; sluitingen tussen verbindingen enz., losse, krakende
of slecht gesoldeerde verbindingen; uitlopen van was of andere
impregneermiddelen; uitlopen van electrolyt uit condensatoren;
typische geur van overbelaste droge gelijkrichters (bv. seleengelijkrichters); knetteren van een uitwendige doorslag in transformatoren;
veel te hoge temperaturen van bv. electrolytische condensatoren en
transformatoren.
Op grond hiervan kan men vaak de storing snel localiseren, waarbij
rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid, dat ver
vanging van een verbrand onderdeel niet de remedie is, doch dat een
sluiting op een geheel andere plaats in het schema de oorzaak van de
storing kan zijn.
Verder kan op eenvoudige wijze de fout globaal tot een bepaald
deel van de schakeling, bv. het m.f.-deel, worden gelocaliseerd door
in het ontvangapparaat vanaf de eindbuis in de juiste volgorde de
gramofoonaansluiting, de stuurroosteraansluitingen van m.f.-, meng
en h.f.-buis, alsmede de antenne-aansluiting even aan te raken met de
vingertoppen (de rest van het lichaam niet geaard!), waardoor een
gebrom of geruis zal ontstaan.
Voor versterkers komt dit neer op het aanraken van de stuurroosters
vanaf de eindtrap tot en met de voorversterkbuizen en eventueel het
laten schuren van de gramofoonnaald over de top van de vinger en
het aantikken van de microfoon.
Met primitief storingzoeken kan men dus vaak snel besluiten, in
welk deel van het apparaat de storing optreedt en soms is dan een
losse of slecht gesoldeerde verbinding, een defect onderdeel of een
kraakcontact direct als oorzaak aanwijsbaar. Bovendien is het als ruwe
afbakening van de plaats, waar de fout moet zitten, zeer nuttig.
Verder zouden wij bij deze primitieve methoden, die toch in een
zeer groot aantal gevallen leiden tot een snelle en goede reparatie, nog
willen noemen: het uitwisselen van buizen en aansluiten van het
apparaat op een antenne, aarde, netaansluiting of luidspreker op de
2e luidsprekeraansluiting, waarvan de reparateur zeker weet, dat deze
in goede staat zijn. Het verwisselen van de oorspronkelijk in het appa
raat aanwezige buizen tegen gegarandeerd goede exemplaren mag
misschien de indruk wekken van min of meer lukraak werken, doch in
de practijk blijkt telkens weer, dat dit zeer zeker aan te bevelen is.
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In noodgevallen kan men de buizen van een overeenkomstig apparaat,
dat misschien ter beschikking staat, voor dit doel gebruiken. Het is
ook niet te verwonderen, dat de buizen, die in een vrij groot aantal
per apparaat voorkomen, wegens hun ingewikkelde precisieconstructies
naar verhouding een grotere kans op storing geven dan andere onder
delen.
2. Statisch storingzoeken
De stelling, waar deze methode van uitgaat, is, dat een groot deel
van de fouten zich openbaart in waarden van spanningen, stromen en
weerstanden, afwijkend van die in de normale toestand.
Het te onderzoeken apparaat verkeert hierbij in de rusttoestand
(vandaar de naam statisch zoeken), zodat op antenne- en gramofconaansluiting niets wordt aangesloten. Meten van capaciteiten bij radioapparaten en versterkers vindt vrij veel plaats; het meten van zelfinducties wordt daarentegen weinig toegepast. Aan spanningsmetingen
wordt de voorkeur gegeven boven stroommetingen, omdat in het laatste
geval vrijwel steeds verbindingen losgesoldeerd of onderbroken moeten
worden, wat aanzienlijk meer tijd vergt, terwijl ook de h.f.-impedantie
van de aansluitsnoeren extra-storing kan opleveren door koppeling
met voorgaande trappen. (Een geval, waarbij het meten van de span
ning juist bezwaarlijk is, vormt het meten van de oscillator.)
Tussen een aantal gemakkelijk te bereiken punten worden volgens
het schema nu eerst de spanningen gemeten en vergeleken met de uit
ervaring of documentaties bekende waarden en wel in een logische
volgorde, te beginnen bij het voedingsgedeelte, vervolgens de eindbuis, enz. (van achteren naar voren). Hierbij kan men tevens de
instelling der buizen controleren.
In gevallen, waarbij de fout wordt gelocaliseerd door weerstanden
tussen verschillende punten te meten, vindt dit eveneens in deze volg
orde plaats, doch hierbij moet men, teneinde met enige zekerheid
afwijkingen van de normale toestand te kunnen constateren, meestal
documentaties van de fabrikant ter verge
lijking bij de hand hebben. Ook kan men,
wanneer telkens reparaties moeten worden
verricht aan eenzelfde type apparaat, de
met een bepaald meetinstrument gemeten
waarden op een lijst noteren, zodat men
snel een indruk heeft, of de gevonden
waarde normaal is.
Ook bij deze weerstandsmetingen is het
niet noodzakelijk, verbindingen in het
0
©
apparaat los te nemen, mits de getallen,
die ter vergelijking dienen, ook op de
zelfde aansluitpunten zonder lossolderen
zijn gemeten. Eventueel parallel gescha
kelde weerstanden worden zo in de
Fig. 6. Verloophuls.
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controle betrokken. Een bijkomstig voordeel van deze weerstandscontröle, die in de Engelse en Amerikaanse literatuur bekend is onder
de naam „Point to Point Resistance Method", is nog, dat het apparaat
hierbij niet onder spanning staat.
Voor al deze stroom-, spannings- en weerstandsmetingen is een con
trole tussen een aantal „sleutel"-punten voldoende om tot een snelle
localisatie van de storing te komen. Als hulpmiddel voor het snel ver
richten van deze metingen worden wel zg. verloophulzen gebruikt,
die het mogelijk maken spanningen enz. te meten op de contactveren
van de huishouders (fig. 6). Verder is het van belang, dat de weerstand
van de voltmeter behoorlijk groot is, bv. minstens 2000 ü per volt.
Met de statische methode is in zeer veel gevallen een doeltreffende
storingsdeterminatie mogelijk, doch er zijn fouten, die zich alleen
openbaren wanneer het apparaat in de normale gebruikstoestand ver
keert, dus met aangesloten antenne, gramofoon of microfoon. Dan
volgt men de methode, die men dynamisch storingzoeken noemt.
3. Dynamisch storingzoeken
Bij het dynamisch storingzoeken worden successievelijk op alle daar
voor in aanmerking komende sleutelpunten van het apparaat een hoogof laagfrequente wisselspanning van een meetoscillator of een toongenerator toegevoerd. De gevolgen hiervan worden gecontroleerd met
instrumenten, zoals uitgangsvermogenmeter, buisvoltmeter, oscillograaf, detector-versterker of somtijds met speciale instrumenten.
Voor het grootste deel komen deze contrölemetingen overeen met
de reeds in hfdst. VII, VIII en IX beschreven meetmethoden voor
ontvangers en versterkers. De dynamische metingen kunnen dus voor
ruwe afbakening bij een ontvanger omvatten:
controle van de luidspreker met een toongenerator;
l.f.-spanning toevoeren aan het rooster van de eindbuis;
l.f.-spanning toevoeren aan het rooster van de l.f.-versterkbuis;
m.f. gemoduleerd signaal toevoeren aan het rooster van de m.f.-buis;
m.f. gemoduleerd signaal toevoeren aan de anode van de mengbuis;
m.f. gemoduleerd signaal toevoeren aan het rooster van de mengbuis
met de oscillator in en uit;
h.f. gemoduleerd signaal met verschillende frequenties op het rooster
van de mengbuis;
h.f. gemoduleerd signaal met verschillende frequenties op het rooster
van de h.f.-buis en de antenneklem.
Heeft men de afbakening voltooid, dan volgt een verdere analyse,
waarbij zonodig onderdelen en buizen uitgewisseld kunnen worden
met exemplaren, waarvan met zekerheid bekend is, dat ze goed zijn,
terwijl verder ook weer een nadere analyse met de statische methode
van belang kan zijn.
Radiotechniek VII — 27
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Eventueel is het noodzakelijk, het apparaat opnieuw te trimmen en de
wijzer opnieuw in te stellen.
De vergelijkingscijfers voor de dynamische methode zijn, bij het be
palen van technische fouten, te vinden in literatuurgegevens en be
rekeningen of eventueel vergelijkbare getallen van overeenkomstige
types apparaten. Voor de gebruikscontrole zijn kleine verschillen in
gevoeligheid, selectiviteit, enz., van ondergeschikt belang; deze con
trole vindt dan ook door gewoon beluisteren plaats.
Kraakstoringen vormen een belangrijke categorie van fouten. Het
kraken kan worden gelocaliseerd met of zonder toevoeren van een
ongemoduleerd antennesignaal door
a. de montageplaat, onderdelen, buizen en bedrading voorzichtig te
bekloppen met een rubberhamertje of staafje van goed isolerend
materiaal;
b. trachten af te bakenen door successievelijk de verschillende trap
pen buiten werking te stellen, totdat de storing verdwijnt en dan het
deel, dat de storing veroorzaakt, nader te onderzoeken.
Lastige gevallen. Er zijn storingen, die slechts af en toe of onder
bepaalde omstandigheden optreden en daardoor moeilijk kunnen
worden achterhaald.
Denk bv. aan een koppelcondensator, die slechts een enkele keer
gedurende korte tijd onderbroken is tussen bekleedsel en ingestoken
electroden, een sluiting in een van de condensatoren van een m.f.bandfilter, die af en toe kan optreden door uitzetten of krimpen door
variaties in temperatuur.
Deze gevallen vereisen een geduldig observeren, waarbij somtijds
een kunstmatige wijziging in de atmosferische condities (wat op
warmen, vochtiger omgeving, e.d.) het effect in versneld tempo te
voorschijn kan roepen.
H
FOUTEN IN DE VERSCHILLENDE DELEN
VANDESCHAKELING, HUN KARAKTER
EN DE METHODE VAN ONDERZOEK
1. Inleiding
In de volgende bladzijden zullen de verschillende delen van normale
radio-apparaten en versterkers, zoals het voedingsgedeelte, de eindtrap, de m.f.-trap, enz., wat uitvoeriger worden besproken.
Een gebruikelijk schema van het desbetreffende deel wordt telkens
gevolgd door een opgave van veel voorkomende waarden voor stro
men, spanningen, weerstanden, capaciteiten, voorzover deze niet uit
buizenpublicaties enz., te putten zijn, en die van belang zijn voor het
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statisch storingzoeken. Dan komt een korte opsomming van veel voor
komende fouten met de daardoor veroorzaakte ongewenste verschijn
selen en vervolgens een aanwijzing voor de te volgen procedure van
storingzoeken. Behandeld worden:
I. Het voedingsgedeelte: a. wisselstroomvoeding;
b. universele voeding;
c. trillervoeding.
II. De eindtrap:

III.
IV.
V.
VI.
VIL
VIII.

a. met normale schakeling;
b. met balansschakeling;
c. voor groot vermogen.

De laagfrequentversterker.
De detector en de automatische sterkteregeling.
De middenfrequentversterker.
De mengbuis met oscillator.
De hoogfrequentversterker.
Antenne- en aarde-aansluiting.
2. Fouten in het voedingsgedeelte

a. Wisselstroomvoeding
Fig. 7 geeft de schakeling, die gewoonlijk wordt gebruikt voor voeding
uit een wisselstroomnet (zie ook Deel 3, hfdst. IV.M).
Normale waarden. Nettransformator: primaire wikkeling aftakbaar
voor verschillende netspanningen, bv. 110—245 V;
weerstand primaire wikkeling 10 tot 100 ü, afhankelijk van het type
apparaat;
halve secundaire wikkeling 250 a 300 V ~ bij 50—80 mA
weer
stand 100 tot 200 D;
gloeistroomwikkelingen 4 V en 6,3 V, weerstand < 1 Q;
electrolytische condensatoren capaciteit 16 tot 50 ju F, bedrijfsspanning van 300 tot 450 V en piekspanning 350 tot 550 V, lekstroom
< 3 mA;
afvlakelement: smoorspoeltje ca 1—3 H bij 60—80 mA, weerstand
tot 1500 D, of afvlakweerstand 800—1500 Q;
veldwikkeling van bekrachtigde luidspreker (indien aanwezig)
1000—2000 Q;

ratelcondensator 20000 pF tot 50000 pF met een hoge bedrijfsspanning, bv. 1000 V;
geldt
gelijkspanning op Cl bij 60 mA belasting 280—350 V;
voor normale
zonder belasting 350—420 V; ontvanger
of
gelijkspanning op C1 bij 60 mA belasting 260—320 V;
kleine ver
zonder belasting 350—420 V.
sterker.
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Fig. 7. Gebruikelijke schakeling voor voeding uit een wisselstroomnet. 1. netsteker met snoer; 2. veiligheidscontact; 3. spanningsomschakelaar; 4. trans
formator; 5. temperatuur- of stroomveiligheid; 6. buis en buisvoet; 7. electrolytische condensatoren; 8. afvlakelement (weerstand of smoorspoel); 9. ratelcondensator; 10. schakelaar; n. schaalverlichtingslampjes; 12. gloeidraden der
buizen.
Primitief storingzoeken. Bij normaal functionneren van het voedingsgedeelte branden de buizen en het verlichtingslampje in het apparaat.
Er is een lichte bromtoon in de luidspreker hoorbaar; de nettransformator wordt handwarm, evenals de buizen.
Afwijkingen controleren
door zien naar de juiste stand van de spanningsomschakelaar, het
branden van de gloeidraden, roodstaan van de gelijkrichtbuis of de
afvlakweerstand, verbrande afvlakweerstand, onderbrekingen of slui
tingen in snoer, stekers, temperatuur- of stroomveiligheid of bedrading,
vloeistoflek uit de condensatoren, uitlopen van compound, rook
ontwikkeling;
door voelen of de transformator of de condensatoren overmatig heet
worden;
door horen naar sterk brommen van de luidspreker, zacht pruttelen
of knetteren van de transformator of de electrolytische condensatoren;
door ruiken van typische geur van verbrande impregneerlak of -com
pound van de transformator, de afvlaksmoorspoel of -weerstand.
De buis verwisselen voor een goed exemplaar. Electrolytische con
densator verwisselen (denk om bedrijfs- en piekspanning).
Statisch storingzoeken. Controle van stromen, spanningen en weer
standen, lekstroom der electrolytische condensatoren, successievelijk
verbreken van de secundaire verbindingen aan de nettransformator
om een sluiting te localiseren.
Dynamisch storingzoeken. Indien de ratelcondensator niet goed is
geschakeld of te kleine capaciteit bezit, kan, vooral op KG, sterke
modulatiebrom optreden en op LG ratelstoring. Indien nodig met
meetoscillator controleren op deze modulatiebrom, de condensator 9
kan op een ander punt aan aarde worden gelegd of vervangen.
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Fig. 8. Gebruikelijke schakeling van het voedingsgedeelte voor apparaten,
geschikt voor aansluiting zowel op een gelijkstroom- als op een wisselstroomnet
(„universele voeding"). 1. netsteker met snoer; 2. schakelaar; 3. filter tegen
netstoringen; 4. gloeidraadcircuit voor de gelijkrichtbuis en de schaalverlichtingslampjes; 5. gloeidraadcircuit voor de ontvangbuizen in serie met een weerstand;
6. gelijkrichtbuis; 7. afvlakfilter; C5. ratelcondensator; Cx en C2. felectrolytische
condensatoren.

Veel voorkomende fouten. Alle hierboven genoemde onderdelen en
toegepaste isolatiematerialen kunnen gebreken vertonen. Ook de op
stelling van de onderdelen is belangrijk, i.v.m. de maximaal toelaatbare
temperaturen en sluitingen in de bedrading, bv. in lange gloeistroomleidingen naar de buizen.
b. Universele voeding
Fig. 8 geeft de gebruikelijke schakeling van het voedingsgedeelte van
apparaten, die zowel op een gelijkstroom- als een wisselstroomnet
kunnen worden aangesloten (zie ook Deel 3, hfdst. IV.M).
Het getekende schema geldt voor lage netspanningen (ca 110V);
bij hoge netspanningen (ca 220 V) worden de gloeidraadcircuits van 4
en 5 in serie geschakeld.
Normale waarden. Netfilter ca 1 mH spoeltjes met parallel aan één
hiervan ca 100—300 pF ter voorkoming van onstabiliteit;
electrolytische condensatoren bv. elk 50 /«F met bedrijfsSpanning
270—300 V en piekspanning 300—350 V, lekstroom < 3 mA;
afvlakelement: weerstand Rx van 800—1500 Q; somtijds dient hier
voor de bekrachtigingswikkeling van de luidspreker;
ratelcondensator C5, 20 000 pF tot 50 000 pF met een hoge bedrijfsspanning;
gelijkspanning op C1 bij belasting:
bij lage netspanning 100 V—120V; ztotaal 6q—80 mA;
bij hoge netspanning 180 V—200 V; z'totaal 3°—5°
idem op C2 bij lage netspanning 80—100 V;
bij hoge netspanning 160—180 V.
Primitief storingzoeken en statisch storingzoeken. Zie onder a.
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Veel voorkomende fouten.
Ongeveer als onder a., doch
ook bij toepassing van een
relais voor het begrenzen van
de inschakelstoot voor de verlichtingslampjes, het klepperen
van dat relais. Het relais wordt
nl. bij vele apparaten bekrach
tigd door de anodestroom van
Fig. 9. Relais, bekrachtigd door de anode de eindbuis en heft een kort
stroom van de eindbuis, ter beveiliging sluiting van de verlichtingsvan de schaalverlichtingslampjes.
lampjes korte tijd na inscha
kelen op. Is een van deze
lampjes onderbroken, dan koelt de kathode van de gelijkrichtbuis af,
de anodestroom 7a daalt en na korte tijd valt het relais af; Sx sluit
weer, de kathode van de gelijkrichtbuis wordt weer warm, enz. (fig. 9).
c. Gelijkstroomvoeding voor hoge netspanning met trilleromvormer
Fig. 10 geeft de gebruikelijke schakeling (zie ook Deel 3, hfdst. IV.M
en hfdst. VI.G).
Een normale ontvanger of kleine versterker kan door tussen
schakeling van een trilleromvormer rechtstreeks op een gelijkspanningsnet van bv. 220 V worden aangesloten. De trilleromvormer bestaat uit
de eigenlijke triller T met zg. loopspoel L5 en een uitgebreid primair
en secundair ontstoringsfilter. Het relais L2 verbreekt bij een kort
stondige sluiting even de stroom, zodat niet bij even blijven kleven
van de contacten direct de zekering Zx bezwijkt. De uitgangsspanning
van de triller wordt op een aftakking van de nettransformator aan
gesloten.
Normale waarden. Filtercondensatoren: grootte-orde 50 000 pF tot
0,2 11 F;
weerstanden van filterspoeltjes: 1 a 2 D;
weerstand loopspoeltje L5 ca 1600 D;
L2 relaiswikkeling 1 a 2 £2;
zekering ca 2 A.
Primitief storingzoeken. Normaal functionneren gaat gepaard met
lichte bromtoon uit de luidspreker; de buizen en verlichtingslampjes
branden normaal. Er is een lichte bromtoon waarneembaar direct
afkomstig van de triller, die ook met de hand te voelen is.
Afwijkingen te constateren
door zien: gloeien van de buizen, defecte zekering, overbelaste
onderdelen, onderbroken verbindingen, kleven van relais L2;
door voelen: overbelaste onderdelen, functionneren van de trillers

zelf;
door horen: onregelmatig lopen van de triller, klepperen van het
relais, abnormale brom, sterke trillerstoringen bij ontvangst;
door ruiken: overbelastingen van onderdelen.

■

:

’

b.X.H.2 423
4-

I

r

IHh
n
2
ipL_Mj

04

CU

lh-

f

r 11

P'

o

i

_i

2
CD

U

1^

u

I

«--IIy
<1

iO

_J

_i

W] £T ^--

1

(50000n
oj

-J

O

I

jA£.

-I

+

I

___1

%hi cf

1 o

Hh
1

r

j

1 o
-> )o
o

_j

r

II
O

Ó
j

L

r

I

1
J

/ U)

UT

o

T

Hï !n«_
I

■o /O
-j k>
o

§
_i ° +

n

r

ü §£?•§•
S"“ ci

PKÏ

■S g>c S o

“I "ol5

a) a>

«;irf
Io gi°c
g o §

6mO

h

41

0.5 2 . 0

uu

MlJcS* C

£ & &>

'3 3.
(H

C
öa “

&s“ .
„■ggs
Qg>S

424 b.X.H.2
Verwisselen: van triller en zekeringen, schoonmaken van relaiscontacten.
Loopt de triller niet, dan kleven of onderbreken de contacten soms
even; een lichte tik tegen de triller is meestal voldoende om het euvel
te verhelpen.
Het statisch storingzoeken kan hier worden toegepast ter controle
van de onderdelen. De spanningsmeting beperkt zich hier tot enkele
punten primair en secundair, waar de wisselspanning en de gelijk
spanning voldoende moeten zijn.
Dynamisch storingzoeken. Zonodig met een meetoscillator controleren
op modulatiebrom, afkomstig van de triller.
Een oscillograaf kan goede diensten bewijzen voor een controle op
het regelmatig verbreken en sluiten van de trillercontacten.
Veel voorkomende fouten. Overbelaste onderdelen., condensatoren
met sluiting, verkeerd gekozen aardpunten voor afschermbussen en
bedrading, vuile verbrande contacten van relais en triller, klepperend
relais door blijven hangen van trillercontacten, sluitingen in bedrading,
defecte zekering.
Opmerking. In het algemeen verdient het geen aanbeveling om de
triller zelf te repareren, daar het instellen van de juiste contacttijden
(door de veertjes in te stellen) zeer kritisch is.
d. Accuvoeding met trilleromvormer
Fig. ii (zie vorige blz.) geeft de gebruikelijke schakeling (zie ook
Deel 3, hfdst. IV.M en hfdst. VI.G).
Belangrijke delen van het circuit zijn:
1. snoer, zekering, schakelaar Sx> gloeidraden met een eventuele
„spaar"-schakelaar S2, voor het uitschakelen der verlichtingslampjes;
2. de zelfgelijkrichtende trilleromvormer T met bijbehorende trans
formator en primair en secundair ontstoringsfilter;
3. de afvlakelementen Rv C1 en C2.
Normale waarden. Condensatoren: Clt C2: 50 /*F, 250 volt bedrijfsspanning; C3: 0,1 tot 1 pF; C4, C5: 1 tot 50 tuF, 12,5 V; C6, C7
(de condensatoren parallel aan L4 en L5): 30 000 tot 60 000 pF, 400 V
bedrijfsspanning; C8, C9: 1000 tot 50000 pF, 400 V bedrijfsspanning.
Weerstand van ontstoringsspoeltjes: L6 ca 1 D; L7 ca 20—60 D.
Afvlakweerstand Rx 500 tot 1000 D.
Gelijkspanning op ClL: 150 tot 200 V; op C2: 140 tot 180 volt, bij
een stroomafname van 20 tot 40 mA.
Primitief storingzoeken. Bij normaal functionneren van het voedingsgedeelte is een lichte bromtoon waarneembaar, soms vergezeld door
tamelijk sterk ruisen, indien ook de rest van het apparaat functionneert. De trilleromvormer zoemt hoorbaar en voelbaar. Verder moeten
de gloeidraden van de buizen en de verlichting normaal branden.
Afwijkingen te constateren
door zien: branden van gloeidraden; pluspool goed aan de accu aan
gesloten; klemmen vuil; zekering defect; overbelaste onderdelen; vuile
contacten in het circuit en de triller;
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door voelen: te warme [transformator of filterspoelen; sterke ver
warming van bedrading in het primaire circuit;
door horen: onregelmatig vibreren van de triller; abnormale brom
of zeer sterke ruis; genereerverschijnselen;
door ruiken: overbelasting van onderdelen.
Verwisselen: indien men de beschikking heeft over een zelfde triller,
deze verwisselen;
6-vcits triller proberen op 4-volts aftakking van de accu; een slecht
functionnerende 6-volts triller loopt bij 4 volt niet aan; een goed
functionnerende wel.
Statisch storingzoeken. Meten van spanningen, stromen en weer
standen, lekstroom van electrolytische condensatoren.
Dynamisch storingzoeken. Om een goed beeld te krijgen van de juiste
werking van de triller is het aan te bevelen, de spanning over de beide
secundaire wikkelingen van de trillertransformator met behulp van de
kathodestraaloscillograaf te bekijken. Verkeerd ingestelde contacttijden
zullen dan aan het licht komen.
Onvoldoende ontstoring kan ruis- en ratelstoringen veroorzaken,
evenals modulatie-,,brom".
Veel voorkomende fouten. Defecte onderdelen, sluitingen in de be
drading, slechte verbindingen of contacten met chassis, vuile con
tacten van de zekeringhouder en schakelaars, sterk gecorrodeerde accuklemmen, lege accu, verkeerd aansluiten op accu, trillerveer blijft
hangen, waardoor een primaire wikkeling overbelast wordt en de
zekering kan bezwijken. In dit laatste geval kan na vervanging van de
zekering en aantikken van de triller het apparaat weer tijdelijk functionneren, doch de fout kan later weer optreden!
3. Storingsverschijnselen in de eindtrap
a. De eenvoudige eindtrap
Fig. 12 geeft de gebruikelijke schakeling (zie ook Deel 3, hfdst. IV.B).
Normale waarden. Rx anodeweerstand van de voorgaande buis 20—
100 kD; Ro roosterlekweerstand 0,5—1 MD; i?3 „stopper"-weerstand
100—1000 D; Rl{ kathodeweerstand 150—600 D; R5 toonregelaar, bv.
koolpotentiometer, 50 000 D; R6 „stopper"-weerstand 100—1000 D;
C1 koppelcondensator 5000—20 000 pF; C2 electrolytische condensator
25—100 jmF, 10—25 V; C3 papiercondensator 20—50000 pF voor
hoge bedrijfsspanning; C4 luidsprekercondensator 2000—5000 pF voor
hoge bedrijfsspanning; T1 uitgangstransformator met luchtspleet met
transformatieverhouding Sca 30 voor triode en 5 D luidspreker,
voor penthode ca 35;
Sx primaire wikkeling, weerstand ca 200—600 D;
S2 bromcompensatiewikkeling, weerstand 5—15 D;
Sg secundaire wikkeling, weerstand ca 0,3—0,8 D;
S4 electrodynamische luidspreker, impedantie 5 8 D.
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Fig. 12. Gebruikelijke schakeling voor een eenvoudige eindtrap.

Primitief storingzoeken. Bij een normaal functionnerende eindtrap
gloeien de gloeidraad en de kathode van de buis op; de buis wordt
minstens handwarm; de luidspreker geeft een lichte bromtoon, die
op enige afstand nauwelijks meer waarneembaar is.
Bij aanraken van de aansluitklemmen van de gramofoonweergever
(uitwendig) of een verbinding met het rooster geeft de luidspreker een
sterke bromtoon. Bij aansluiten van een spanning van de toongenerator
op de luidspreker (event. extra luidsprekeraansluiting), zodanig, dat
een geluid juist waarneembaar is, en het daarna aansluiten van de
zelfde spanning op het stuurrooster moet een aanzienlijke vergroting
van de geluidsintensiteit ten gevolge hebben; variëren van de frequentie
mag niet resulteren in overmatige vervorming bij normaal uitgangsvermogen. Voor de spanningen en stromen: zie de gegevens van
de buizen. De spanningsversterking van deze trap bedraagt 10 tot
20 maal (van rooster tot anode).
Afwijkingen zijn als volgt te constateren.
Zien: naar branden van de gloeidraad in de eindbuis, blauwen van
deze buis of rood gloeien van het schermrooster door een onder
breking in het anodecircuit; verbindingen, stand van eventuele luidsprekeromschakelaar en buisvoetcontacten inspecteren, evenals over
belaste en sterk verkleurde onderdelen.
Letten op uitgelopen was en compound, eventuele vonkvorming in
het anodecircuit (in of op de transformatoren, de buisvoet of door
afgeschermde kabel heen), kruipsporen en verkoling. Vooral bij grote
versterkers, die even gebruikt zijn zonder belasting, treedt wel eens
overslag in het anodecircuit op.
Horen: vervorming bij groot signaal, geleidelijk of plotseling be
ginnend bij vergroten van de amplitude; voldoende uitgangsvermogen;
kraakcontacten; schuren en kraken van de toonregelaar, vooral in de
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eindstand; microfonie; meeritselen van onderdelen in de kast; ab
normale brom door verkeerd aangesloten bromcompensatiewikkeling;
aanlopen, ritselen of andere fouten van de luidspreker; te weinig of te
veel hoge of lage tonen („boem”); meezingen van de kern van de
luidsprekertransformator; bevredigend functionneren van de toonregelaar; gillen of kikkeren; krijsend geluid door parasitair oscilleren.
Verder letten op knetteren van vonkjes in het anodecircuit, vooral bij
vol uitsturen van grote versterkers.
Ruiken: overbelaste onderdelen; was- en compoundgeurtjes.
Voelen: wordt de eindbuis warm; treedt verhitting van onderdelen
op; loopt de toonregelaar soepel in alle standen (loopt schurend bij
plaatselijk ingebrande koolbaan).
Verwisselen: Hiervoor komen in aanmerking de buis, de luidspreker
(eerst op de extra luidsprekeraansluiting proberen door zowel een luid
spreker met grote als een met kleine weerstand parallel aan de secundaire
van de luidsprekertransformator ain te sluiten), de kathodecondensator overbruggen; roosterkoppelcondensator of afvlakcondensator los
nemen en uitwisselen bij kikkerverschijnselen; bij gilneigingen stopperweerstanden vergroten of, indien afwezig, aanbrengen. Bij klacht
„geen geluid” de luidsprekercondensator eens lossolderen.
Statisch storingzoeken. Voor globale waarden van weerstanden en
condensatoren zie boven; voor stromen en spanningen raadplege men
de gegevens der buizen. De spanningen van de buis meten t.o.v. de
kathodelip op de buisvoet. Ook de roosterspanning t.o.v. de kathode
meten op de buisvoet, i.v.m. event. lekken van de koppelcondensator Cv
Opmerkingen. 1. Bij normaal functionneren is de plaatspanning altijd
iets (ca 20 volt) lager dan de schermroosterspanning.
2. Door de tamelijk hoge weerstand van de primaire van de luid
sprekertransformator is het mogelijk bij gebruik van normale gelijkstroommeters rechtstreeks over de klemmen van de primaire de stroom
met voor de practijk bevredigende benadering te meten.
3. Het lekken van een koppelcondensator kan ook gemakkelijk wor
den nagegaan door de anodestroom van de volgende buis te meten en
dan de koppelcondensator naar het rooster van deze buis los te nemen
en na te gaan of de anodestroom verandert.
Dynamisch storingzoeken. Voor controle van de luidspreker deze op
een toongenerator aansluiten, die voldoende vermogen kan leveren,
vervolgens de luidspreker over het gehele frequentiegebied vlot „door
fluiten” en vooral niet lang op of in de buurt van de resonantiefrequentie blijven, daar dan door de grote amplitude van de conus
gemakkelijk blijvende beschadigingen optreden.
Voor algehele controle van de eindtrap een spanning van de toon
generator via een grote scheidingscondensator toevoeren aan het rooster
van de eindbuis, bv. tussen Pl en P2 in het schema, de luidspreker
losnemen en een uitgangsvermogenmeter aansluiten op P4P2. Zonodig
een kathodestraaloscillograaf aansluiten op P3P2 (denk om een schei
dingscondensator!) of P4P2. Met behulp van deze instrumenten de
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amplitudekarakteristiek controleren en nagaan of bij verschillende
grootten van de ingangsspanning geen vervorming optreedt en zo ja,
nagaan of dit zijn oorzaak vindt in een verkeerde instelling van de
buis, een oude buis, of een verkeerd gedimensionneerde transformator.
Vaak is bij eenvoudige versterkers de toonbalans niet juist en
wordt door de overdreven sterkte van de lage tonen een onaangenaam
klinkende weergave verkregen.
Een distorsiemeter zal slechts bij een zeer nauwkeurige controle
van het maximale vermogen (dtot = 5 % bv.) gebruikt behoeven te
worden; na enige oefening kan men bij het gebruik van een zuiver
sinusvormig ingangssignaal (betrouwbare toongenerator) reeds een ge
ringe vervorming goed waarnemen op het gehoor of met de kathodestraaloscillograaf.
Bij het „doorfluiten" mogen geen ernstige ritsel- of resonantieverschijnselen optreden.
Tegenkoppeling. In zeer veel gevallen wordt in de ei natrap, even
tueel in combinatie met de voorafgaande versterktrap, tegenkoppeling
toegepast. Zoals in Deel 3, hfdst. IV.B is gebleken, is het mogelijk,
op vele wijzen tegenkoppeling te verkrijgen, bv. door een deel der
secundaire spanning van de uitgangstransformator terug te voeren
naar een rooster- of kathodepunt, via een van de frequentie afhankelijk
netwerk, of deze spanning via een condensator van de anode van de
eindbuis terug te voeren naar een dezer punten.
Het aantal storingen door fouten in de stroomkring(en) voor de
tegenkoppeling valt in de practijk mee en beperkt zich in fabrieksapparaten vrijwel steeds tot fouten in de gebruikte onderdelen of het
verkeerd aansluiten van verbindingen aan de secundaire wikkeling van
de luidsprekertransformator, waardoor genereren kan optreden.
Condensatoren kunnen weer de reeds eerder besproken fouten ver
tonen, zoals sluiting, slechte isolatieweerstand enz.
Transformatoren zijn wel eens verkeerd gemonteerd of gewikkeld.
Bij het storingzoeken verdient het dus aanbeveling, met deze mogelijk
heden rekening te houden en in geval van genereren of gillen de des
betreffende verbindingen aan de secundaire wikkeling van de luid
sprekertransformator eens om te draaien.
Wil men echter van een nieuw model versterker nagaan of er in het
tegenkoppelcircuit fouten schuilen, dan is het gewenst om de faseverschuiving tussen de spanning aan de luidsprekerklemmen en de
toegevoerde wisselspanning aan het rooster van de laatste en/of voor
laatste buis met een oscillograaf te bekijken of te meten als functie
van de frequentie. Vindt men een frequentie, waarbij de fasedraaiing
snel van grootte verandert en 180° wordt, dan heeft men hier een
belangrijke aanwijzing voor een mogelijke instabiliteit. Vanzelfspre
kend is hierbij ook de amplitude van de tegenkoppelspanning van
belang; is deze klein, dan zal geen genereren optreden.
Veel voorkomende fouten bij de eenvoudige eindtrap. Defecte onder
delen, bv. de uitgangstransformator, met fouten zoals doorslag en
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onderbreking in de primaire wikkeling door corrosie, de condensatoren,
die doorgeslagen kunnen zijn of een ontoelaatbaar kleine isolatieweerstand bezitten, en krakende toonregelpotentiometers. Verder sluitingen
in de bedrading, waarbij doorslag voor kan komen in de afgeschermde
anodeleiding, defecte buizen, huishouder met kruipsporen, verkeerd
gedimensionneerde onderdelen, bv. verkeerde remplace-uitgangstransformator met onjuiste aanpassing. Tenslotte kan de luidspreker
een aantal fouten hebben, bv. ijzerdeeltjes in de luchtspleet. Bij de
luidsprekers met bekrachtiging kan de veldwikkeling onderbroken zijn
ten gevolge van corrosie.
Schakelingen van luidsprekers met bekrachtiging. In het schema van
fig. 12 is stilzwijgend verondersteld, dat we te maken hebben met
luidsprekers met permanente magneet. Luidsprekers met bekrachtigingswikkeling kunnen nog enkele andere storingen veroorzaken. De
bekrachtigingswikkeling kan uitgevoerd zijn voor serie- of parallelvoeding. in het eerste geval doet de bekrachtigingswikkeling tevens
dienst als afvlaksmoorspoel en maakt dus deel uit van het afvlakfilter; in het tweede geval staat de wikkeling parallel aan de gelijkstroombron.
In tabel 1 worden enkele globale waarden vermeld voor de weer
stand van deze spoelen.
Tabel 1

Wisselstroomontvanger
Universele ontvanger

Parallelvoeding

Serievoeding

5000—10 000 n

500—2000 n

3000— 5000 n

400— 800 n

Bij een bekrachtigde luidspreker dient men er rekening mee te
houden, dat vaak een bromcompensatiespoel aanwezig is, die bv. in
serie met de eerste afvlakcondensator is opgenomen, geheel analoog
aan de bromcompensatiewikkeling in de uitgangstransformator (zie
Deel 3, hfdst. IV.M, fig. 160).
Zowel het spreekspoeltje als de bekrachtigings- en antibromwikkeling
kunnen fouten vertonen, waarvan onderbreking wel de belangrijkste is.
Bij het primitief storingzoeken is op eenvoudige wijze, bv. door een
dopsleutel of schroevedraaier in de buurt van de kern te houden, te
constateren of de bekrachtigingswikkeling als zodanig dienst doet.
Bovendien is zonder de bekrachtiging de geluidssterkte maar een zeer
klein deel van de normale en sterk vervormd.
b. De balansschakeling
Fig. 13 geeft een gebruikelijke schakeling voor een balanseindtrap
(zie ook Deel 3, hfdst. IV.B).
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Fig. 13. Gebruikelijke schakeling voor een balanseindtrap.

Normale waarden: Rx sterkteregelaar van de voorgaande versterkertrap; 0,1—1 MO; R2 en R3 kathodeweerstanden; R.x en R3 anodeweerstanden, zie de gegevens der buizen; Rc> en R7 potentiometer,
bestaande uit twee weerstanden, totaal 0,5—1 MO; de afzonderlijke
waarden zijn afhankelijk van de grootte van Rb, en de versterking,
die B/ geeft; R8 en R0 stopperweerstanden, 100—1000 Q; RU) roosterlekweerstand, 0,5—1 M&; Rn gemeenschappelijke kathodeweerstand
voor B2 en B2'; zie de gegevens der buizen; Rl2 en Rl2 stopperweer
standen, 100—1000 Q; Cj en C2 electrolytische condensatoren,
25—100 /a,F, 12,5 V; C3 en C4 koppelcondensatoren, 5000—20 000 pF;
C5 electrolytische condensator, 25—100 pF, 10—25 V; T uitgangstransformator; Sx halve primaire wikkeling, weerstand 200—600 O;
S2 halve primaire wikkeling, weerstand 200—600 H; S3 secundaire
wikkeling, eventueel met aftakkingen, weerstand ca 0,5 C2.
Opmerking. Bx en B/ zijn vaak gecombineerd tot één buis.
Normaal functionneren. Bij een normaal werkende balanseindtrap
gloeien de buizen en worden handwarm; de luidspreker geeft een
lichte bromtoon. Aanraken van de stuurroosteraansluitingen bij respec
tievelijk de punten P5, P6, P4, P3, Px veroorzaakt telkens een duidelijk
waarneembare bromtoon.
Spanningen en stromen: zie de gegevens der buizen.
Primitief storingzoeken. Ongeveer als bij een eenvoudige eindtrap;
zie onder a. Om vlug te constateren of misschien een van de buizen
zijn aandeel in het geheel niet bijdraagt, trekken we deze even uit zijn
houder, gaan het effect na en drukken hem er vervolgens weer in.
Op deze wijze krijgen alle betrokken buizen een beurt. We onder
scheiden 3 gevallen.
Klasse A-instelling: Verwijderen van B2 of B2' heeft bij een spelend
apparaat alleen een duidelijke vermindering van de sterkte ten gevolge.
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Verwijderen van B/ heeft eveneens dit resultaat; bij uittrekken van
B2 verdwijnt het geluid geheel.
Klasse AB-instelling: Verwijderen van B2 of B.>' heeft bij geringe
geluidssterkte alleen een duidelijke vermindering van de geluids
sterkte ten gevolge; bij een groter afgegeven vermogen gaat verwijderen
van B2 of B2' gepaard met aanzienlijke vermindering der geluids
sterkte en treedt sterke vervorming op.
Uittrekken van B/ levert bij geringe geluidssterkte alleen ver
mindering hiervan op; bij grote geluidssterkte ontstaat bovendien
sterke vervorming.
Uittrekken van Bj legt het apparaat het zwijgen op.
Klasse B-instelling: (Het in fig. 13 getekende circuit geldt niet voor
B-instelling, daar een kathodeweerstand Rn aanwezig is ter verkrijging
van de negatieve roosterspanning voor de eindbuizen.) Bij zuivere
B-versterkers zal bij het achtereenvolgens uittrekken van de buizen
B/, B2 en B2' het afgegeven vermogen verminderen en grote ver
vorming optreden. Het verwijderen van B/ doet het apparaat zwijgen.
Statisch storingzoeken. Zie onder a. Hierbij vooral letten op ongeveer
gelijke resultaten voor B2 en B2', daar dit voor de balansschakeling
een eerste voorwaarde is. Belangrijk is ook het nameten van de juiste
buisinstelling aan de hand van de gegevens der buizen.
Dynamisch storingzoeken. Luidsprekers controleren met een toongenerator; vervolgens de toongenerator aansluiten op de punten P7,
P8 en P8, P9, waarbij dan telkens de luidspreker een even luide toon
moet produceren. Zonodig hierbij een buisvoltmeter en een uitgangsvermogenmeter gebruiken om de grootte van de spanningen en het
vermogen te controleren.
De controle van de goede werking van de balanstrap verloopt bij
klasse A- en AB-schakeling als volgt.
De kathodestraaloscillograaf en de uitgangsvermogenmeter aan
sluiten op P10, P2, de buizen B1 en B2 uit hun houders nemen, met
de toongenerator een kleine wisselspanning van 400 Hz toevoeren
aan P5P2, zodat het normale uitgangsvermogen wordt afgegeven (bv.
50 mW). De grootte van de wisselspanning over P5P2 en P7P2 bepalen
(denk aan de scheidingscondensator!). Vervolgens de amplitude be
palen, waarbij vervorming gaat optreden. Daarna dezelfde metingen
bij B2', waarbij de meetinstrumenten op overeenkomstige plaatsen
worden aangesloten. Vergelijking met de gegevens der buizen geeft
een indruk, in hoever afwijkingen aanwezig zijn; de resultaten voor
Bo en B2' behoren ongeveer gelijk te zijn. We weten nu al practisch
zeker of de balansbuizen B2 en B2' goed functionneren.
Vervolgens gaan we de fase-omkeerbuis B/ en de versterkbuis Bx
controleren. De uitgangsvermogenmeter en de oscillograaf blijven aan
gesloten op Pi0P2> terwijl nu een kleine wisselspanning van 400 Hz
van de toongenerator aan
wordt toegevoerd; de sterkteregelaar
op maximum zetten en de spanning van de toongenerator instellen
tot een uitgangsvermogen van bv. 50 mW wordt gemeten.
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Nu met een buisvoltmeter (hoge /?]) controleren of de roosterwisselspanningen aan P5P2 en P6P2 ongeveer gelijk zijn. Is dit niet het
geval, dan de buis Bx', die defect kan zijn, nader controleren en indien
dit geen resultaten oplevert, de weerstanden i?5, RG en R7 nader onder
de loupe nemen.
Tenslotte de toegevoerde spanning van de toongenerator opvoeren
totdat merkbare distorsie optreedt en het hierbij afgegeven vermogen
toetsen aan de gegevens der eindbuizen.
Bij klasse B-schakelingen gaat men als volgt te werk. Men sluit
rechtstreeks een wisselspanning van de toongenerator aan op P,P2;
nagaan of misschien reeds bij kleine amplitude sterke vervorming op
treedt; is dit niet het geval, dan de spanning van de toongenerator
opvoeren totdat duidelijke vervorming optreedt. Het hierbij afgegeven
vermogen meten en toetsen aan de gegevens van de eindbuis. Ook
dienen de amplituden van de spanningen aan P5P2 en P6P2 te worden
gecontroleerd. Deze laatste waarden geven dan weer een beeld van
de juiste werking van de fase-omkeerbuis en de voorversterkbuis.
Opmerkingen, i. Het verdient aanbeveling bij alle 3 schakelingen
ook de amplitude als functie van de frequentie te controleren.
2. Men moet vooral bij grote versterkers in geen geval de buizen
vol uitsturen, indien de secundaire wikkeling van de uitgangstransformator niet belast is (gevaar voor doorslag).
Schakelingen met balans-ingangstransformator. Een controle op de
goede werking van een schakeling met een balans-ingangstransformator
(zie bv. Deel 2, hfdst. V.B, fig. 52) zal nu niet veel moeilijkheden
meer opleveren. Voorkomende fouten hierbij zijn dan ook nog te
zoeken in de ingangstransformator, zoals onderbreking en sluiting in
de primaire of secundaire wikkeling, wikkelfouten, doorslag en ook
wel eens storingen door magnetische koppeling van de transformator kern met de voedingstransformator of smoorspoelen (brom).
Door draaiing en verplaatsing van de ingangstransformator kan ver
betering worden gezocht; ook kan het aanbrengen van een afscherming
van een ijzersoort met grote permeabiliteit verbetering geven.
Fouten, die bij balansschakelingen kunnen voorkomen. Ongeveer als
bij de eenvoudige eindtrap en bovendien nog grote onderlinge ver
schillen in de eindbuizen, foutieve buisinstellingen, verkeerd aan
gesloten of onjuist gedimensionneerde onderdelen.
Zoals boven reeds voor de balans-ingangstransformator is vermeld,
kan brom worden veroorzaakt door magnetische koppeling van ingangsen ook uitgangstransformatoren met de voedingstransformator en smoor
spoelen. Met uitgetrokken buizen kan dit met een gevoelige buisvolt
meter rechtstreeks op de klemmen van de desbetreffende transformator
worden gemeten. Een afzonderlijke vermelding verdient nog het ver
schijnsel van parasitair oscilleren, dat vooral gemakkelijk kan op
treden, indien de stopperweerstanden ontbreken en steile eindbuizen
worden gebruikt. Doordat hetzij met spreidingszelfinducties van
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Fig. 14. De delen van de schakeling, aangegeven door dikke lijnen, kunnen
parasitair oscilleren in een hoge frequentie veroorzaken.

^0

l2

r'TfinT'Li
C2

C3

C|
■o —
rr

-o -4-

Fig. 15. Een tweede voorbeeld van de wijze, waarop parasitair oscilleren kan
ontstaan.
transformatoren of bedradingszelfinducties en -capaciteiten trillingskringen kunnen worden gevormd, die bij ongunstige combinaties
spontaan oscilleren in hoge frequenties kunnen veroorzaken, verdient
dit punt vooral bij grote versterkers de aandacht.
Oscilleren in een hoge frequentie uit zich in distorsie en ruisen.
De soms zeer hoge wisselspanning in de anodekring kan gemakkelijk
worden aangetoond met een hoogfrequente buisvoltmeter of neonlamp,
ook als er geen laagfrequent vermogen aan de luidsprekers wordt toe
gevoerd.
Om een inzicht te krijgen in de wijze, waarop het oscilleren ont
staat, is het van belang, de frequentie van het verschijnsel te meten
en daarna door het opzettelijk verbuigen, verleggen of inkorten van
verbindingen het verschijnsel op te heffen.
Aanbrengen van stopperweerstanden is echter bijna altijd voldoende
om het oscilleren te stoppen.
In fig. 14 en 15 zijn twee voorbeelden gegeven van de wijze, waarop
parasitair oscilleren kan ontstaan. De stopperweerstanden dienen zo
dicht mogelijk bij de buisaansluitingen te worden geplaatst.
c. De eindtrap voor groot vermogen
Fig. 16 geeft een gebruikelijke schakeling van een eindtrap van groot
vermogen.
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Fig. 16. Gebruikelijke schakeling voor een eindtrap van groot vermogen.

Toelichting. Het schema is ter wille van de duidelijkheid sterk ver
eenvoudigd. „Normale waarden" zullen we in verband met het grote
aantal variaties in de schakeling en het vermogen niet geven.
De eindbuizen zijn gewoonlijk in balans geschakeld en staan dan in
B-instelling.
De belangrijkste afwijkingen met de tot nu toe besproken types zijn
wel de afzonderlijke voedingsbronnen (vanzelfsprekend met gemeen
schappelijke netaansluiting) voor de anodespanning en de negatieve
roosterspanning van de eindbuizen B2 en B2' en de voorgaande trap
met Bj. Voor grote vermogens (100 W en meer) is dit noodzakelijk.
De negatieve roosterspanningen voor B2 en B2' zijn afzonderlijk instel
baar met R2 en R3t zodat de anodestromen hiermee op vrijwel gelijke
grootte kunnen worden ingesteld. Door parallel aan de weerstanden
R6 en R7 een meestal ingebouwde mA-meter aan te sluiten kan de
juistheid van de instelling worden gecontroleerd. De gloeidraden van
de direct verhitte buizen B2 en B2' worden gevoed door 2 afzonderlijke
gloeistroomwikkelingen, waarvan de middenaftakking correspondeert
met de punten Px en P2.
De voedingsbron I is van het gebruikelijke type, zoals in fig. 7 aan
gegeven; de spanning van II is vaak gestabiliseerd met een neonbuisje;
III is ruim gedimensionneerd om de grote anodestromen te kunnen
leveren. In deze laatste voedingsbron wordt meestal gebruik gemaakt
van met kwikdamp gevulde buizen als gelijkrichter. In verband met
de grote vermogens, de hoge wisselspanningen en de kostbare buizen
en onderdelen zijn in dit type versterkers extra veiligheidsmaatregelen
genomen om brandgevaar, doorslag en defecten der buizen te voor
komen en wel:
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1. de verschillende voedingsbronnen zijn uitgerust met transforma
toren, die een temperatuurveiligheid bezitten, terwijl ook wel maximaalautomaten in het netcircuit worden aangebracht;
2. in de anodeleidingen van de eindbuizen zijn stroomveiligheden
aangebracht;
3. gevaarlijk hoge spanningspieken, die doorslag en overslag in de
uitgangstransformator en elders kunnen veroorzaken, worden begrensd
door de over een deel van de secundaire wikkeling van de uitgangs
transformator geschakelde neonbuis B3 en de vonkbrugjes Z3 en Z4;
4. door middel van relais wordt bij eventueel wegvallen van de nega
tieve roosterspanning de voedingsbron III uitgeschakeld;
5. de voedingsbron III wordt ingeschakeld door een relais, dat wordt
bekrachtigd door de anodestroom van B 1*
Storingzoeken. In hoofdzaak als bij a. en b. Daar er verschillende
voedingsbronnen zijn, is het raadzaam, bij storingen eerst deze voedings
bronnen grondig na te gaan. Men ga echter uiterst voorzichtig te werk
bij dc vaak hoge spanningen.
Veel voorkomende fouten. Alle betrokken onderdelen, luidsprekers,
lijntransformatoren, isolatiematerialen, opstellingen van onderdelen,
buisinstellingen, bedrading, enz., kunnen gebreken vertonen. Het is
echter goed, ook aandacht te schenken aan de volgende punten:
1. het optreden van distorsie door sluiting tussen de windingen van
de uitgangstransformator;
2. bromverschijnselen door verkeerde aardpunten. Het schema van
fig. 17 kan dit verduidelijken. De met kwikdamp gevulde gelijkrichtbuis B1 levert het benodigde gelijkstroomvermogen voor de eindtrap
via het afvlakfilter. De rimpelstromen door de electrolytische conden
satoren en de minleiding zijn aanzienlijk en kunnen tussen de punten
Pj, P2 en P4 spanningen veroorzaken, die soms een amplitude bereiken
van enkele mV. Legt men de verbinding met het chassis in P3 en is
de kathode van een voorversterkbuis bv. verbonden met P4, dan ver
krijgt deze buis dus een hinderlijke bromspanning.
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Fig. 17. Voedingsgedeelte voor groot vermogen. Het verbindingspunt P3 met
het chassis moet, ter voorkoming van brom, met overleg worden gekozen.
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4. Dc laagfrequentversterker
Fig. 18 geeft een gebruikelijke schakeling voor de laagfrequentversterkertrap (zie ook Deel 3, hfdst. IV.B).
Normale waarden. Rl sterkteregelaar, 0,2—2 MD, met aftakking,
logarithmisch verloop; R2 kathodeweerstand (zie gegevens der buizen);
R3 serieweerstand voor het schermrooster (zie gegevens der buizen);
i?4 toonregelaar, 100 000 D, lineair verloop; R3 anodeweerstand (zie
gegevens der buizen); RC) roosterlekweerstand volgende buis; 0,5—1 MD;
R7 stopweerstandje, 100—1000 D; Rs stopweerstandje, 100—1000 D;
R9 roosterlekweerstand, 0,5—1 mD; C1 keramische of papiercondensator, 68—1000 pF; C2 papier- of electrolytische condensator, 0,5—
25 /tF; C3 papiercondensator, 0,1—1 /liF, 400—600 V bedrijfsspanning;
C4 papiercondensator, 2000—10 000 pF, 600 V bedrijfsspanning of
hoger; C5 papiercondensator, 5000—50 000 pF, 400—600 V bedrijfs
spanning met hoge isolatieweerstand; C6 papiercondensator, 5000—
50 000 pF, 400—600 V bedrijfsspanning met hoge isolatieweerstand.
Normaal functionneren. Bij een normaal functionnerende laagfrequentversterker zal het brommen, dat bij aanraken van het rooster
van de eindbuis (P5) duidelijk hoorbaar is, bij aanraken van het rooster
van de laagfrequentversterkbuis (P3) of de topaansluiting van de ge
heel rechts omgedraaide sterkteregelaar Px veel sterker worden. In het
laatste geval zal bij linksom draaien van de knop van de sterkteregelaar
dit brommen sterk afnemen en tenslotte geheel verdwijnen. Het effect
van een eventueel in deze trap opgenomen toonregelaar zal duidelijk
merkbaar moeten zijn bij weergave van muziek (een geoefend oor kan
dit ook bij de bromtoon constateren); vervorming van de muziek
treedt niet op bij normale geluidssterkte. Verder lichten de gloeidraden
in de buizen op; de buizen worden handwarm.
Primitief storingzoeken. Dit geschiedt als volgt.
Zien naar branden van de gloeidraad, „blauwen" van de buis, af
gebroken roosterdopjes, stand van de sterkteregelaar, verbindingen en
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Fig. 18. Gebruikelijke schakeling voor de laagfrequentversterkertrap.
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de contacten van de buisvoet inspecteren, overbelastingen en ver
kleuringen van onderdelen.
Horen: voldoende geluidssterkte, vervorming, krakende contacten,
kraken van de sterkteregelaar of de toonregelaar, ruis, abnormale ge
luiden, zoals brom, kikkeren of gillen, te veel of te weinig hoge of
lage tonen, invloed van de eventueel aanwezige spraak-muziekschakelaar, de zg. kwaliteitsschakelaar, regelmatig toenemen van de
geluidssterkte bij draaien aan de sterkteregelaar, invloed van de con
densator Cx over de aftakking van Rx bij geringe geluidssterkte merk
baar in de weergave van de hoge tonen.
Ruiken: overbelaste onderdelen.
Voelen: wordt de buis warm; treedt verhitting van onderdelen op;
loopt de toonregelaar soepel in alle standen (doorbranden van het
laatste deel van de koolbaan).
Verwisselen: de buis; bij kikkerverschijnselen de koppelcondensator
C- losnemen en vervangen; bij abnormale ruis of kraken de anodeweerstand
vervangen door een betrouwbaar exemplaar; krakende
sterkte- of toonregelaar.
Statisch storingzoeken. Voor waarden van weerstanden en conden
satoren zie boven; de normale stromen en spanningen vindt men in de
gegevens der buizen. Spanningen meten t.o.v. de kathodelip op de
buisvoet of ten opzichte van het chassis; Va en Vg2 bepalen door /a
resp. /g2 te meten en de spanning /a R5 resp. /g2 R3 af te trekken van
de voedingsspanning VgMen controlere ook of de koppelcondensatoren C5 en C6 niet lekken
en of de weerstand R9 onderbroken is.
Dynamisch storingzoeken. Bij normaal functionnerende eindtrap de
uitgangsvermogenmeter en de oscillograaf of de distorsiemeter aan
sluiten in plaats van de luidspreker, een toongenerator en een laagfrequentvoltmeter aansluiten tussen P5 en P2, meten welke spanning
V2 op P5 Po nodig is voor het standaard-uitgangsvermogen (50 mW).
Daarna de toongenerator (400 Hz) en de laagfrequentbuisvoltmeter
aansluiten op PL P2, de sterkteregelaar in de maximum-stand en de
toonregelaar in de stand „scherp" en nu de spanning V1 tussen
de punten Pj en P2 bepalen voor het standaard-uitgangsvermogen. Het
quotiënt V2\VX geeft de versterking van deze trap en kan worden ge
toetst aan een berekening of aan gepubliceerde waarden.
Zonodig de amplitudekarakteristiek controleren bij verschillende
standen van de sterkte- en de * toonregelaar of de kwaliteits
schakelaar.
Tenslotte nagaan met oscillograaf of distorsiemeter of ook bij groter
afgegeven vermogen geen opvallende distorsie optreedt.
Veel voorkomende fouten. Defecte onderdelen of onderdelen met
foutieve waarden; slechte isolatie tussen anode en rooster van de buis
door slechte huishouder; bedradingsfouten, bv. de roosterleiding vlak
bij gloeistroomleidingen; krakende contacten; krakende potentiometers; doorslag in condensatoren of afgeschermde verbindingen;
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sterk ruisende koolweerstanden, bv. R5; sterk spanningsafhankelijke
weerstand van R5 met als gevolg distorsie.
Kikkerverschijnselen hebben vaak als oorzaak:
1. onvoldoende afsnijden van de lage frequenties beneden bv. 30 Hz;
vooral bij grote versterking kan dit verschijnsel gemakkelijk ontstaan
door de koppeling tussen voorversterker en eindtrap over de (bij deze
frequentie vrij aanzienlijke) impedantie van de afvlakcondensatoren
in het voedingsgedeelte, vaak merkbaar, wanneer om de een of andere
reden deze afvlakcondensatoren een veel kleinere capaciteit hebben
dan normaal; eventueel moeten extra R C-ontkoppelelementen v/orden
aangebracht;
2. onderbrekingen in de roosterlekweerstanden;
3. lekke koppelcondensatoren.
Gil- en krijsgeluiden kunnen ontstaan, doordat de laagfrequentspanning na detectie nog een aanzienlijke middenfrequente component
bevat, die in de weerstandversterker en de eindtrap nogmaals wordt
versterkt en dan door capacitieve koppeling een onstabiliteit en zelfs
genereren van de middenfrequenttrap veroorzaakt.
Brom in dit deel van het apparaat kan de volgende oorzaken hebben.
1. Onvoldoende afvlakking; de anodestroom van Bx bevat een kleine
rimpel, die over de kathodeweerstand een wisselspanning doet ontstaan;
deze spanning staat dus tussen het rooster en de kathode. Men kan
dit constateren door P3P2 kort te sluiten en opheffen door verbeterin
gen in het afvlakcircuit.
2. Onjuiste plaats van aardpunten, bv. de aarding van de gloei stroomleiding.
3. Electrische of magnetische velden met de frequentie van het net.
Deze worden veroorzaakt door netleidingen, transformatoren, smoorspoelen, gramofoonmotoren, enz., die in de buizen, de transformatoren
of de verbindingen, bromspanningen induceren.
Verplaatsen van onderdelen, afschermen of twisten van de gloei stroomleidingen kan verbetering geven.
Bij gevoelige versterkers verdient het daarom aanbeveling, de
voedingsbronnen op enige afstand van de eigenlijke versterker te
.plaatsen. Ook lange leidingen naar microfoons en gramofoonweergevers
leveren vaak een aanzienlijke bromspanning op, die kan worden ver
minderd door het gebruik van een goed afgeschermde kabel en afge
schermde aanpassingstransformatoren, waardoor de kabel een lage
impedantie krijgt t.o.v. aarde.
4. Fouten der buizen, welke bij verwisselen met een goed exemplaar
blijken.
5. De detector en de automatische sterkteregeling
Fig. 19 geeft een gebruikelijke schakeling voor de detector en de
automatische sterkteregeling (zie ook Deel 3, hfdst. IV. C en J).
Normale waarden. Rx koolweerstand, 50—100 kD; R2 sterkteregelaar
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Fig. 19. Gebruikelijke schakeling voor de detector en de
automatische sterkteregeling.
met aftakking, 0,5—2 Mö; R3 koolweerstand, 0,5—2 MH; i?4 kool
weerstand, zie de gegevens der buizen; R5 koolweerstand, 0,5—1 MH;
Rg koolweerstand, 0,5—2 MD; R7 koolweerstand, 10—20 kD;
C4 en C2 bijstelcondensatoren met lucht of mica als diëlectricum,
soms parallel aan een vaste mica- of keramische condensator, 80—
150 pF; C3 keramische of micacondensator, 10—100 pF; C4 kera
mische of micacondensator, 20 000—50 000 pF; C5 keramische of
micacondensator, 50—200 pF; CG keramische of micacondensator,
50—200 pF; C7 mica- of papiercondensator, 5000—50000 pF; C 8
papier- of electrolytische condensator, 0,5—25 F; C9 papierconden
sator, 0,05—0,1 jliF; Lx en L2 m.f.-spoelen; weerstand
en L2 zonder
ijzerkernen 20—50 ü, met ijzerkernen 5—20 O.
Normaal functionneren. Bij een normaal werkende detector wordt de
desbetreffende buis handwarm; de gloeidraad is lichtrood. Bij geheel
rechtsom gedraaide sterkteregelaar heeft aanraken van P4 met een
antennedraad of schroevedraaier duidelijk kraken ten gevolge. Bij het
toevoeren van een gemoduleerd signaal van de juiste middenfrequentie
en voldoende amplitude zal een toon uit de luidspreker hoorbaar zijn,
die bij het opvoeren van de amplitude van dit signaal slechts geleidelijk
sterker wordt. Zonder toegevoerd signaal is een uitslag van een even
tueel aanwezige afstemindicator minimaal, terwijl de uitslag hiervan
bij toevoeren van een signaal zichtbaar wordt en bij geleidelijk toenemen van de amplitude van dit signaal ook geleidelijk groter wordt.
De weergave van een tussen P2 en P4 aangesloten gramofoonweergever
moet zonder vervorming zijn.
Spanningen en stromen. Voor het triodedeel zie de gegevens der buizen;
de stromen door. de dioden zijn afhankelijk van het toegevoerde ingangs
signaal; zonder ingangssignaal vloeit er vrijwel geen diodestroom.
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Primitief storingzoeken. Zien: branden van de gloeidraad; uitslag van
eventuele afstemindicator; verbindingen en de contacten der buisvoeten inspecteren; letten op overbelaste onderdelen, en de juiste
stand van een eventuele gramofoon-radioschakelaar.
Horen: vervorming; kikker- en genereerverschijnselen; brommen;
kraakstoringen door slechte contacten of slechte potentiometer; ver
vormd geluid van een eventueel aangesloten gramofoonweergever.
Ruiken: overbelaste onderdelen.
Voelen: loszittende contacten, spoelbus of bijstelcondensatoren;
arretering van eventuele gramofoon-radioschakelaar; soepel lopen van
de as van de potentiometer.
Verwisselen: de buis B2, de condensator C9 (bij m.f.-genereren), de
condensatoren C5 en C7 (bij distorsie).
Statisch storingzoeken. Controle van de waarden der weerstanden;
de stromen en spanningen van het triodedeel en de eventueel aan
wezige afstemindicatorbuis vergelijken met de gegevens der buizen.
Dynamisch storingzoeken. Nagaan of de detectiediode goed werkt
door met een meetoscillator of standaardsignaalgenerator (SSG) een
gemoduleerde spanning met de middenfrequentie toe te voeren aan
P3P2. De spanning aan de luidsprekerklemmen controleren op distorsie
met een kathodestraaloscillograaf of een distorsiemeter. Deze controles
bij voorkeur ook verrichten bij verschillende amplitudes en modulatiediepten van het m.f.-signaal.
Controle van distorsie van het geluid van een eventueel aangesloten
gramofoonweergever parallel aan R2 door het toevoeren van een l.f.spanning van bv. 500 Hz in serie met de aequivalente impedantie van
de gramofoonweergever (bv. een koolweerstand van 0,1 Mü) aan deze
punten en de distorsie in het uitgangssignaal beoordelen. De goede
werking van het A.S.R.-circuit kan worden onderzocht door het toe
voeren van een ongemoduleerde m.f.-spanning aan PXP2 en het meten
van de daardoor veroorzaakte stroom door de A.S.R.-diode met een
//A-meter of van de gelijkspanning over C9 met een triodevoltmeter
(TVM) als functie van de amplitude van het toegevoerde signaal.
De invloed van een eventuele drempelspanning moet hierbij duidelijk
naar voren komen. Ook een h.f.-signaal aan de antennebussen toe
voeren en de volledige A.S.R.-kromme opnemen (zie hfdst. VII).
Opmerking. Het verdient aanbeveling vooraf na te gaan of het m.f.bandfilter juist is getrimd (zie ook hfdst. VII).
Veel voorkomende fouten in het detectiecircuit. Defecte of verkeerd
gedimensionneerde onderdelen, zoals sluiting of onvoldoende isolatieweerstand van condensatoren; onderbrekingen in weerstanden; fouten
in de bedrading; fouten van de buis; kraken van de sterkteregelaar;
bromverschijnselen door de vroeger reeds genoemde oorzaken;
onvoldoende h.f.-ontkoppeling van het gedetecteerde signaal, waar
door nog een aanzienlijke spanning met de middenfrequentie of een
hogere harmonische daarvan door kan dringen in het l.f.-deel van
de ontvanger en dan na versterking door koppeling met het h.f.- of
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m.f.-deel hinderlijke fluitjes, zelfs oscilleren kan veroorzaken; het
doorkomen van de modulatie van sterke zenders bij weergave van
gramofoonmuziek. (Dit laatste is mogelijk, indien hiertegen geen maat
regelen zijn getroffen, zoals kortsluiten van de oscillatorkring of het
spanningsloos maken van het schermrooster van de m.f.-buis bij
gramofoonweergave, om het ontstaan van hoge m.f.-spanningen, die
gemakkelijk via bedradingscapaciteiten op de detectiediode kunnen
geraken, te voorkomen.)
Veel voorkomende fouten in het A.S.R.-circuit. Behalve de juist ge
noemde van het detectiecircuit:
1. verkeerd verloop van de A.S.R.-kromme; is de regeling te sterk,
dan gaat het afstemmen niet rustig;
2. onvoldoende ontkoppeling door verkeerd dimensionneren of
plaatsen van het filter, bestaande uit RG en C9, waardoor genereren
in de middenfrequentie kan ontstaan of zeer hinderlijke fluitstoringen
kunnen optreden;
3. te grote of te kleine tijdconstante van het filter RG C9, waardoor
in het eerste geval de afstemindicator te traag zal reageren en in het
tweede geval de afstemindicator in het rhythme van de modulatie
kan flikkeren;
4. verkeerde waarde van de drempelspanning door fouten in een
eventuele potentiometerschakeling voor het verkrijgen van deze drem
pelspanning (bv. bij de drie-diodenschakeling).
6. Storingen in de middenfrequentversterktrap
Fig. 20 geeft een gebruikelijke schakeling van de middenfrequentversterker (zie ook Deel 3, hfdst. IV.C).
Normale waarden. Rl koolweerstand, 0,5—1 MD; R2 koolweerstand,
0,1—0,5 MD; i?3 koolweerstand, 0,1—0,5 MD; R4 koolweerstand, zie
de gegevens der buizen; R5 koolweerstand, zie de gegevens der buizen;
Rg koolweerstand, 50—100 kD; R- sterkteregelaar, 0,5—2 MD; Rs
koolweerstand, zie de gegevens der buizen; i?9 koolweerstand, 0,5—
1 MD; JR10 koolweerstand, 0,5—2 MD; C1 variabele afstemcondensator, 50—500 pF; C2 mica- of keramische condensator, 50—300 pF,
250 V; C3 papiercondensator, 20000—50000 pF, 250 V; C4, C5, C9
en C10 bijstelcondensator met mica- of luchtdiëlectricum, 80—150 pF,
250 V; C6 papiercondensator, 20000—50000 pF, 250 V; C7 papier
condensator, 20000—100000 pF, 250 V; Cs papiercondensator,
100000 pF, 400 V; Cn mica- of keramische condensator, 10—
100 pF, 400 V; C12 mica- of keramische condensator, 50—200 pF,
250 V; C13 mica- of keramische condensator, 50—200 pF, 250 V;
C14 papiercondensator, 5000—50 000 pF, 250 V; C15 papier- of electrolytische condensator, 0,5—25 ,«F, 250 V; C16 papiercondensator,
0,05—0,1 ,uF, 250 V; B4 mengbuis; B2 m.f.-versterkbuis; B3 detectorbuis; Lx afstemspoel, weerstand sterk afhankelijk van het ingeschakelde
gebied; L2L3 eerste m.f.-bandfilter, weerstand van spoelen met ijzer-
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kernen 5—90 £2; weerstand van spoelen zonder ijzerkernen 20—50 Q;
de aftakking wordt meestal gemaakt op 0,6 x tot 0,8 X het totale
aantal windingen; de weerstand van dit deel van de spoel is overeen
komstig lager.
Normaal functionneren. Bij een normaal werkende m.f.-versterktrap
worden de desbetreffende buizen handwarm; de gloeidraden lichten
duidelijk op. Bij geheel rechtsom gedraaide sterkteregelaar is een licht
ruisen waarneembaar; bij aantikken van P3 en P., met een schroevedraaier of antennedraadje wordt een duidelijk kraken in de luidspreker
vernomen. Voert men aan P2PX via een scheidingscondensator een
met 500 Hz gemoduleerd signaal toe van de juiste middenfrequentie,
dan hoort men een sterke toon, van 500 Hz, uit de luidspreker. Voert
men ditzelfde signaal toe aan P5Px, dan is er een grote vermindering
in de geluidssterkte te constateren. Sluit men tussen P1 en P2 een
meetoscillator aan, die een gemoduleerde m.f.-spanning geeft en op
de luidsprekerklemmen een uitgangsvermogenmeter, dan behoort de
aanwijzing van deze meter dezelfde te zijn voor twee frequenties van
de draaggolf, die symmetrisch zijn gelegen ten opzichte van de nomi
nale middenfrequentie, en wel bij alle standen van de bandbreedte regelaar, indien deze aanwezig is.
Een eenvoudige globale controle op de symmetrie van de m.f.filters kan bij aanwezigheid van een afstemindicatorbuis ook worden
verricht door af te stemmen op een sterke zender en na te gaan of bij
langzaam verstemmen de uitslag van de afstemindicator regelmatig
toe- en afneemt ter weerszijden van de juiste afstemfrequentie. Enige
voorzichtigheid bij het trekken van conclusies is echter geboden, omdat
bij een ideaal afgestemd m.f.-bandfilter in combinatie met onderling
verstemde h.f.-kringen nog asymmetrie kan optreden.
Spanningen en stromen: zie de gegevens der buizen.
Versterking per trap: van P2 naar P3 ca 60 tot 100 X;
van P4 naar P5 ca 10 tot 30 X.
Primitief storingzoeken. Zien naar branden van de gloeidraden,
blauwen van de buizen, uitslag van de eventuele afstemindicator bij
afstemmen op een omroepzender, slechte verbindingen, overbelaste
onderdelen. Een verbrande weerstand wijst op een defecte buis of
sluiting in C8; alleen verwisselen van het verbrande exemplaar is dus
niet voldoende!
Horen: genereerverschijnselen of neiging tot instabiliteit; modulatiebrom; kraken door loszittende contacten of defecte onderdelen en
buizen; zacht kraken bij aanraken van P5 met antennedraadje, harder
kraken bij aanraken van P3 en P2.
Ruiken: overbelaste onderdelen.
Voelen: loszittende buizen, afschermbussen en spoelen; arretering
van eventuele bandbreedteschakelaar.
Verwisselen: buizen en de condensatoren, die nog wel eens aanleiding
geven tot storingen, nl. C16, C8, Cn en C12. Ook kan men soms met
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succes een „verdachte" condensator, bv. van de A.S.R.-ontkoppeling,
overbruggen met een goed exemplaar.
Statisch storingzoeken. Nameten van de weerstanden van spoelen en
onderdelen; controleren van de stromen en spanningen aan de hand
van de gegevens der buizen.
Dynamisch storingzoeken. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van
de uitgangsvermogenmeter en de meetoscillator. Bij het nader localiseren van een fout in het m.f.-deel eerst een gemoduleerde spanning
met voldoend grote amplitude via een scheidingscondensator toe
voeren aan P6Pi, daarna aan P5PA, P4Pj, P3Pi en PR,. Tijdens deze
controles moet men om telkens dezelfde uitslag van de uitgangs
vermogenmeter te krijgen de verzwakker van de meetoscillator terug
draaien. Is er bij een van deze sleutelpunten een abnormaliteit ge
vonden, dit verder op een van de bekende methoden nader uitpluizen.
Bij deze dynamische controles is het in de regel gewenst om de
bandfilters opnieuw in te stellen. Voor een nauwkeurige controle is
het noodzakelijk om de m.f.-resonantiekrommen bij de verschillende
standen van de bandbreedteschakelaar op te nemen en deze zowel als
de gemeten versterking der afzonderlijke trappen zorgvuldig te ver
gelijken met die van een standaardapparaat of met berekeningen.
Veel voorkomende fouten. Onderdelen: condensatoren met onder
breking, sluiting of te kleine isolatieweerstand; m.f.-afstemcondensatoren met te grote afhankelijkheid van de temperatuur; onderbroken
of verbrande koolweerstanden; bedradingsfouten, zoals te grote capacitieve koppelingen; grote h.f.-verliezen in afgeschermde verbindingen;
spoelen met kortgesloten of onderbroken windingen; slecht gesol
deerde contacten; loszittende afschermbussen; foutieve koppelfactoren
en slechte kwaliteit (te kleine Q) der m.f.-spoelen; onvoldoende iso
latie tussen primaire en secundaire spoelen; defecte buizen (bv.
sluiting tussen de electroden, kraakcontacten, te grote C ag> 5sloeidraadbrom).
Vermeldenswaard zijn nog de volgende typische fouten.
i. Asymmetrische m.f.-resonantiekrommen; deze zijn vaak te wijten
aan koppeling tussen de anode- en roosterkringen via een kleine
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Fig. 21. De eigencapaciteiten C0 der middenfrequentspoelen kunnen parasitaire
resonanties veroorzaken.
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gemeenschappelijke impedantie, onvolledige ontkoppeling of te grote
Cag van de m.f.-buis.
2. Andere resonanties in de m.f.-filters dan op de middenfrequentie.
Bij sterk symmetrische opbouw van de m.f.-trap, bv. het in alle m.f.kringen gebruiken van gelijke aftakkingen op alle spoelen, kan een
resonantie veroorzaken bij een veel hogere frequentie dan de bedoelde
middenfrequentie. Dringt er
dan een spanning van deze
*
tweede resonantiefrequentie
1 < +
Q
O O Q
door in de bandfilters, bv.
O
afkomstig van de oscillator,
dan kan er een grote A.S.R.■vQQQy
spanning ontstaan, die de
ontvanger in de buurt van
u
o
de bijbehorende signaalfreJfi
quentie
zeer ongevoelig
ö
maakt (zie fig. 21; zie ook
o
Deel 3, hfdst. IV.C.4, laatste
■o
alinea). Dan kunnen reso_ mm ^
QJ
nantieverschijnselen in het
s
m.f.-bandfilter optreden bij
.*2
n
een hoge frequentie, waar
o
XI
•7-aOOOQQO j ][
bij de delen Lv L.2, L3 van
s
de spoelen met Cx, C2, C3 in
e
() o"
serie, met de eigencapaci<y
.WW'
T3
teit Cn de parallel-resonanu
tiekring vormen.
o
0 <2

1.

bfl

7. De mengbuis en de
oscillator
Fig. 22 geeft een gebruike
lijke schakeling van de meng
buis met de oscillator (zie
ook Deel 3, hfdst. IV.D).
Het getekende schema is
sterk
duidelijkheidshalve
vereenvoudigd; zo is bv.
slechts een eenvoudig omschakelaartje als Sx getekend
in plaats van de vaak ge
compliceerde fabrieksschakelaars. Voor details zie men
echter de door de fabriek
verstrekte beschrijving van
de te onderzoeken ontvanger.
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Normale waarden. Rl koolweerstand, 0,1—0,5 Mll; R2, R3 en R5 koolweerstand; zie de gegevens van de buis; i?., koolweerstand, ca 50 000 ü;
C1 papier- of micacondensator, 0,05—0,1 /tF, 200 V; C2 papier- of
micacondensator, 0,05—0,1 ^F, 400 V; C3 samen met C- afstemcondensator, 20—500 pF, variabel; C4 papier- of micacondensator,
0,05—o,i pF, 200 V; C5 mica- of keramische condensator; de waarde
van deze paddingcondensator is afhankelijk van het ingeschakelde
gebied, de middenfrequentie enz.; globale waarden zijn: gebied 700—
2000 m 150—250 pF; gebied 200—600 m 300—600 pF; gebied
16—50 m 2000—5000 pF; C6 mica- of keramische condensator,
150—500 pF; C7 zie C3; C8 mica- of keramische condensator, 50—
200 pF; C9 en C10 bijstelcondensator, 50—150 pF; Lx koppelspoel;
L2 afstemspoel; de weerstand is sterk afhankelijk van het ingeschakelde
gebied en van de constructie. Globale getallen voor spoelen zonder
h.f.-ijzerkernen zijn: voor Lj-gebied 700—2000 m, 40 Fl; gebied
200—600 m, 4,6 ü; gebied 16—50 m, 0,1 Q en voor L., resp. 42 Fï,
5 D, 2 Fl, L3 en L4 oscillatorspoelen met de volgende globale waarden
voor de weerstanden: voor L3-gebied 700—2000 m, 4 <2; gebied
200—600 m, 2,1 Fl; gebied 16—50 m, 1,15 H en voor L, resp. 17 Fl,
6 Q, 2 Fl; L5 en LG middenfrequentbandfilter, zie onder 6.
Stromen en spanningen: zie de gegevens van de buis; versterking:
voor de middenfrequentie van P3 tot P5 bij oscillerende triode ca 30 x.
Normaal junctionneren van de mengtrap en de oscillator. In de nor
male toestand gloeit de desbetreffende buis en wordt handwarm; bij
geheel rechtsom gedraaide sterkteregelaar met de toonregelaar in de
stand „scherp" is een tamelijk sterk ruisen waarneembaar bij af
stemmen over de gehele lengte van de schaal en op elk gebied. Bij aan
raken van de antennebus, de anodeleiding van de eventuele h.f.-buis
(Pi, denk om een scheidingscondensator in dit laatste geval!) of P3
met de hand of een antennedraad neemt dit ruisen sterk toe en is het
mogelijk op een aantal zenders af te stemmen. Bij aansluiten op P3
zal men vaak tevens sterke fluittonen vernemen. De stations, die zo
worden ontvangen, komen behoorlijk overeen met de aangebrachte
schaalbedrukking.
Primitief storingzoeken. Zien: branden van de gloeidraad; verbin
dingen controleren; de stand van de bedieningsorganen; de toestand
van het aandrijfmechanisme; verbogen platen en sluitingen in de
variabele condensator; abnormale schaalafwijkingen; overbelaste onder
delen; corrosieverschijnselen; vuil en stof.
Horen: voldoende ruis en ontvangst van de stations (zie onder nor
maal functionneren); verder desnoods met een tweede ontvanger dicht
bij het te onderzoeken exemplaar beluisteren of de oscillator werkt;
fluitjes en spiegels; kraken bij licht aantikken van buizen en onder
delen; kraken van de gebiedschakelaar; kikkeren, krijsend geluid ten
gevolge van overoscilleren; periodiek afslaan van de oscillator; kraken
tijdens het afstemmen over de gehele lengte van de schaal; brom;
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kruismodulatie door plaatselijk sterke zenders; frequentieverschuiving;
microfonie.
Ruiken: overbelaste onderdelen.
Voelen: vastzitten van de buis in de houder en van de spoelbussen
op het chassis; soepel lopen van het afstemmechanisme en abnormale
dode gang hierin; arretering van de schakelaar; vrij zitten van een met
het oog op microfonie op rubber of veren gemonteerde variabele
condensator.
Verwisselen: de buis, en verdacht uitziende onderdelen; bij kikkeren
of periodiek afslaan van het genereren C8 en R4.
Statisch storingzoeken. Voor globale waarden van weerstanden enz.
zie boven. Men moet de spanningen bij voorkeur meten ten opzichte
van de kathodelip op de huishouder. Een controle op de goede werking
van de oscillator is het meten van de roosterstroom van de triode in
het punt P, met een fiA-meter van bv. o—500 /iA. Op elk gebied
controleren of de oscillatorstroom zijn normale waarde behoudt bij
afstemmen over het gehele gebied.
Dynamisch storingzoeken. 1. Controle op de goede werking van de
mengtrap en de oscillator met een meetoscillator en een uitgangsvermogenmeter. Voer een gemoduleerd signaal van de juiste middenfrequentie toe aan punt Pj of P3 van het apparaat, terwijl men de
gebiedschakelaar in de stand 200—600 m zet bij een hoge m.f. (onge
veer 450 kHz), en in de stand 700—2000 m bij een lage m.f. (ongeveer
125 kHz). Stem het apparaat af zo dicht mogelijk in de buurt van de
m.f. Regel de amplitude van het signaal totdat de uitgangsvermogenmeter bv. 50 mW aanwijst en verhoog vervolgens de frequentie van
de meetoscillator geleidelijk. Het uitgangsvermogen zal dan eerst af
nemen en later bij het bereiken van de afstemfrequentie van de ont
vanger, weer toenemen.
Voorbeeld: m.f. van de te onderzoeken ontvanger: 450 kHz; de
gebiedschakelaar in stand 200—600 m (1500—500 kHz); de ontvanger
afstemmen op 600 m (500 kHz); een gemoduleerd signaal van 450 kHz
doet de uitgangsvermogenmeter uitslaan; vervolgens draaien aan de
meetoscillator tot de frequentie hiervan 500 kHz bedraagt. Dit ver
oorzaakt eerst een afname en daarna een toename van het uitgangs
vermogen. Eventueel kan dezelfde controle op andere punten van de
schaal worden herhaald.
2. Algemene controle van de goede werking van de mengtrap en
oscillator: meet op verschillende punten in ieder der gebieden de
grootte van het signaal (30 % gemoduleerd met 400 Hz), nodig voor
het standaarduitgangsvermogen en ga na of de schaalbedrukking in
meters of kHz in een bevredigende overeenstemming is met de ijking
van de meetoscillator.
Verdere dynamische controles. Voor een diepgaand onderzoek meet
men met behulp van meetoscillator, detectorversterker, uitgangs
vermogenmeter, enz., in alle standen van de gebiedschakelaar, de
paddingafwijkingen, de afwijkingen van de schaalbedrukking, de
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gevoeligheid op de punten Px en P3 bij verschillende frequenties, de
resonantiekrommen van de kring L, C\ en de frequentieverschuiving
(zie hfdst. VII).
In gevallen, waarbij een ontvanger zonder meer gerepareerd moet
worden is een dergelijke uitvoerige controle meestal niet noodzakelijk
en is het voldoende om door opnieuw te trimmen aan de hand van de
juiste gegevens de normale toestand te trachten te herstellen.
Veel voorkomende fouten bij de mengtrap en de oscillator. Defecte
buizen, die bv. niet of slecht oscilleren, te weinig steilheid bezitten
of modulatiebrom veroorzaken; condensatoren met te geringe isolatieweerstand; spoelen, waarbij door corrosie onderbrekingen zijn opge
treden; grote afwijkingen in de zelfinducties, de koppelingen en de
capaciteiten; variabele condensatoren, die kraken, sluiting bezitten of
een foutief verloop van de capaciteit als functie van de draaiingshoek
vertonen; gebiedschakelaars, die krakende contacten bezitten; bedradingsfouten; verkeerde remplace-onderdelen, zoals spoelen en
paddingcondensatoren; abnormaal veel storende fluittonen; mecha
nische defecten in het afstemmechanisme en de wijzeraandrijving.
De volgende verschijnselen verdienen verder nog bijzondere aan
dacht.
J. Microfonie, veroorzaakt door het meetrillen van onderdelen, zoals
vaste condensatoren, delen van de bedrading en variabele condensa
toren. Het opsporen hiervan is lastig en kan gebeuren door voorzichtig
„verdachte onderdelen” vast te houden met een staafje isolatiemateriaal,
het plaatsen op rubber van de variabele condensator, enz.
2. Frequentieverschuiving door opwarmen van het apparaat. Het
effect kan zich over een aanzienlijke tijdsduur uitstrekken en vaak is
hiervoor een condensator met keramisch diëlectricum met een hoge
diëlectrische constante aansprakelijk. Ook spelen de eigenschappen
van de buizen, de huishouders enz., een rol.
3. Nevenresonanties en absorptie in spoelen van de niet-ingeschakelde
gebieden; deze komen voor wanneer deze spoelen niet worden kort
gesloten bij het omschakelen. Het effect van deze resonanties op de
ermee gekoppelde spoel van het „dienstdoende” gebied kan zijn, dat de
oscillator op een bepaald punt afslaat of dat er een ogenschijnlijk onver
klaarbare gevoeligheidsvermindering over een bepaald traject ontstaat.
8. De hoogfrequentversterktrap en het antennecircuit
Fig. 23 geeft een gebruikelijke schakeling van het antennecircuit en
de hoogfrequentversterkertrap (zie ook Deel 3, hfdst. IV. F en G).
Normale waarden. R1 koolweerstand, 0,1—0,5 MD; R2 kathodeweerstand, zie de gegevens van de buis; i?3 schermroosterweerstand, zie
de gegevens van de buis; i?4 anode-ontkoppelweerstand, 500—3000 D;
Cl bijstelcondensator van het filter voor onderdrukking der middenfrequentie, 30—150 pF max.; C2 afstemcondensator, 20—500 pF;
C3f C4, C6 en C6 papiercondensatoren, 0,05—0,1 ywF; Lx filterspoel,
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Fig. 23. Gebruikelijke schakeling voor het antennecircuit en de hoogfrequentversterktrap.
weerstand met h.f.-ijzerkern ca 33 £>; weerstand zonder h.f.-ijzerkern
ca 39 Q; Lo, L3 antennespoel, weerstand afhankelijk van het inge
schakelde gebied, bv. voor L2-gebied 700—2000 m, 50 H, 200—600 m,
7,5 D, 16—50 m, 1,5 D en voor L3 resp. 150, 20 en 7 Q; L4, L5 koppel
spoel en afstemspoel van de mengbuis, weerstand afhankelijk van het
ingeschakelde gebied, bv. voor L4-gebied 700—2000 m, 40 Qf 200—
600 m, 5 Q, 16—50 m, 1 Q en voor L5 resp. 200, 100 en 1,3 O; Sx, S2,
S3 en S., zijn de verschillende segmenten van de gebiedschakelaar.
Stromen en spanningen: zie de gegevens van de buis; versterking
1 tot 10 X (van P3 tot P4); opslingering P4 tot P3: LG-gebied 2,5—4 X;
MG-gebied 2,5—4 X; KG-gebied 1—1,5 x.
Normaal functionneren. De buizen branden en worden warm. De
spiegelverhouding moet goed zijn en het aantal fluitjes niet te groot.
De gevoeligheid moet voldoende zijn. Dit laatste blijkt bij het ont
vangen van vrij zwakke signalen, waarbij geen hinderlijk ruisen op de
voorgrond mag treden.
Primitief storingzoeken. Zien: branden van de buizen; controleren
van verbindingen; de antenne-aansluiting op de juiste contactbus;
sluiting in de variabele condensator; overbelaste onderdelen; uitslaan
van een eventueel aanwezige afstemindicator.
Horen: voldoende ontvangst, ook van zenders met geringe plaatse
lijke veldsterkte; brom; in geen der gebieden abnormale fluittonen bij
afstemmen; instabiliteitsverschijnselen (gillen, krijsen, zeer sterk ruisen
bij afstemming in de buurt van de middenfrequentie); kraakstoringen
tijdens het afstemmen of verdraaien van de gebiedschakelaar; over
belasting en kruismodulatie door sterke plaatselijke zenders. Verder
zal bij aanraken van punt P3 met de antennedraad blijken of de fout
gezocht moet worden in het antennecircuit.
Ruiken: overbelaste onderdelen.
Radiotechniek VII — 29
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Voelen: overbelasting; vastzitten van de buis in de houder en van
de spoelbussen; soepel lopen van het afstemmechanisme.
Verwisselen: de buis en verdachte onderdelen. Bij een voortdurend
uitslaan van een aanwezige afstemindicator, wat wijst op oscilleren
van de h.f.-buis, de ontkoppelcondensator van het schermrooster C5
overbruggen met een goed exemplaar.
Statisch storingzoeken. Zoals gebruikelijk ook hier weer een con
trole van de buisinstelling en de waarden van weerstanden enz. aan
de hand van de gegevens van de buis en verdere gegevens van het
apparaat.
Dynamisch storingzoeken. i. Globale controle van de goede werking
van de h.f. versterktrap en het antennecircuit met meetoscillator en
uitgangsvermogenmeter. Meet in elk gebied of er een duidelijk ver
schil is in de grootte van het gemoduleerde signaal, dat nodig is voor
een uitgangsvermogen van 50 mW, wanneer dit achtereenvolgens
wordt toegevoerd aan P,„ P3 en Px. Ga verder ook na of de h.f.-kring
L3 Co en de m.f.-kring Lj C1 juist zijn getrimd.
2. Voor een grondig onderzoek, dat met behulp van een meet
oscillator, een detectorversterker en een uitgangsvermogenmeter moet
worden uitgevoerd, is het van belang de volgende eigenschappen te
meten en zo nodig te toetsen aan de eisen en berekeningen.
a. De gevoeligheid op de antenne-aansluiting als functie van de
frequentie in alle gebieden.
h. De versterking van deze trap als functie van de frequentie; het
verloop kan wijzen op een verkeerde koppeling, bv. door te grote
capacitieve koppeling tussen L2 en L3.
c. De grootte van een 30 % gemoduleerd middenfrequentsignaal op
de antenne-aansluiting, nodig voor normaal uitgangsvermogen als
functie van de afstemfrequentie in alle gebieden. Hieruit blijkt of de
werking van het filter Lx C1 bevredigend is.
d. De grootte van de spiegelverhouding in de verschillende gebieden.
e. De paddingkromme. Is de gelijkloop onvoldoende, dan zal de
totale doorlaatkromme van het apparaat asymmetrisch zijn.
ƒ. Verschijnselen van overbelasting, kruismodulatie of modulatiebrom; bij welke amplitude en frequentie van het antennesignaal
treden deze op?
g. De selectiviteit van de h.f.-kring en de totale selectiviteit van het
toestel op verschillende punten in ieder der gebieden.
Veel voorkomende fouten in de h.f.-versterktrap en het antennecircuit
Defecte onderdelen, zoals buizen met te geringe steilheid en bromverschijnselen; condensatoren, die onderbroken zijn; spoelen met door
corrosie onderbroken windingen of slecht gesoldeerde contacten;
ontoelaatbaar grote afwijkingen in de zelfinductie of in de koppe
lingen, of te grote verliezen; variabele condensatoren, die kraken of
sluiting vertonen; gebiedschakelaars met slechte contacten; bedradingsfouten, bv. gebruik van afgeschermde verbindingen met ontoelaatbaar
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hoge verliezen of grote capaciteiten; verkeerd gedimensionneerde onder
delen; verkeerd trimmen; abnormaal veel fluittonen door te slechte
spiegelverhoudingen (zie ook Deel 3, hfdst. IV.G); oscilleren van de
h.f.-buis, waardoor elk station met fluitjes wordt ontvangen; foutieve
keuze van de A.S.R.-spanning, zodat bv. de h.f.-buis te snel wordt
geregeld; kruismodulatie; modulatiebrom; h.f.-distorsie; onvoldoende
totale selectiviteit; te slechte ruis/signaalverhouding; resonanties en
koppelingen met spoelen van andere dan de ingeschakelde gebieden.
Opmerking. Bij apparaten, die geschikt zijn voor gelijk- en wisselstroomnetten, wordt uit veiligheidsoverwegingen het chassis aan de
aardaansluiting verbonden via een scheidingscondensator, evenals het
antennecircuit aan de antennebus. Het verdient aanbeveling, bij een
controle van de h.f.-trap ook deze onderdelen na te meten op even
tuele sluitingen en ontoelaatbaar slechte isolatie en bovendien te
inspecteren of de aansluitingen niet door toevallige verbuigingen van
de bedrading onmiddellijk in contact kunnen komen met het netspannmgvoerende chassis. De gevolgen van fouten kunnen hier zeer
ernstig zijn (zie ook Deel 3, hfdst. IV.M).
Verder zijn deze ontvangers practisch altijd voorzien van een netfilter, teneinde de gevoeligheid voor netstoringen te verminderen. Bij
sluitingen in het apparaat worden deze spoelen, doordat geen net
veiligheden aanwezig zijn, vaak sterk overbelast; daardoor kunnen
sluitingen tussen de windingen optreden. Dit komt vaak niet tot uiting
bij de controle van de weerstand, doch verslechtert wel de netstoringsgevoeligheid. Na sterke overbelasting is uitwisselen hier de aan
gewezen methode.
9. Storingen en fouten bij de aardleiding en de antenne
a. De aardleiding
Voor een storingsvrije ontvangst is het van belang, te zorgen voor een
goede aardverbinding, die zo kort mogelijk moet zijn. De diameter
van de gebruikte koperleiding mag niet te klein zijn, bv. minstens
2,5 mm2, daar anders zijn impedantie te groot is en er gevaar bestaat
voor mechanische beschadigingen. De leiding moet zo mogelijk uit
één stuk bestaan; een niet te vermijden las moet goed gesoldeerd
worden met een niet-corrosief vloeimiddel.
Bij aansluiting op de waterleiding solide klemmen gebruiken en
de watermeter overbruggen met een solide verbinding.
Dit laagste is noodzakelijk, vooral wanneer door toepassing van een
netfilter een grote stroom door deze geleider vloeit. De fitter zal bij
reparaties aan de waterleiding en de watermeter meestal zelf deze
maatregel nemen. Nalatigheid kan hier ernstige gevolgen hebben.
De verbinding met de eventuele aardplaat of -pijp is soms zo ge
brekkig, dat er practisch een volledige onderbreking is. Dit kan de
oorzaak zijn van heftige kraakstoringen. Bij grote installaties is een
meting van de aardweerstand gewenst.
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Verder moet men er op letten, dat de soepele verbinding tussen
aardleiding en toestel behoorlijk is afgewerkt en niet bv. tot op een
of twee van de samenstellende koperdraadjes na is afgebroken.
b. De antenne
Slechte lassen in de eigenlijke antennedraad en de invoerleiding, en
kraakcontacten door het schuren van de antenne tegen een zinken
dakgoot of tuidraad kunnen storingen veroorzaken. De isolatoren zijn
vaak vervuild en isoleren daardoor bij regenweer onvoldoende.
Klokisolatoren behoren zodanig te zijn gemonteerd, dat inwateren
onmogelijk is. De steunpunten van de antenne moeten mechanisch
sterk zijn en zeer goed tegen de corroderende invloeden van het
klimaat zijn beschermd. Een eventuele invoerisolator of -buisje door
een kozijn dient zo geplaatst te worden, dat nimmer regenwater naar
binnen kan lekken.
De invoerleiding dient, evenals de antenne, behoorlijk geïsoleerd te
zijn van muren, regenpijpen enz., en mag ook binnenshuis niet vlak
naast de aardleiding of een netleiding worden gelegd. Het maken van
een tweede aansluiting voor antenne en aarde aan de oorspronkelijke
aansluitklemmen door middel van een twee-aderig snoer, waardoor de
capaciteit tussen deze punten zeer groot wordt, is natuurlijk niet
bevorderlijk voor een goede KG-ontvangst.
De opstelling van de antenne moet in een omgeving, waar veel
hoogfrequente storingen voorkomen door trams enz., met zorg worden
gekozen.
Afgeschermde kabels, vooral die, waarbij papiertouwisolatie is ge
bruikt om de capaciteit laag te houden, moeten zo gemonteerd worden
bij de antenne of de antennetransformator, dat geen inwateren kan
optreden. De isolatieweerstand wordt anders klein, de capaciteit en de
demping groot. Antennekabels met polytheenisolatie zijn wegens hun
goede vochtvastheid aan te bevelen.
Antennetransformatoren kunnen ook storingen veroorzaken door
kortsluiting of onderbreking door corrosie, verkeerd aansluiten en
foutieve verhouding der aantallen windingen.
Beveiligingen tegen blikseminslag en electrische ladingen, zoals
von kbruggen, schakelaars, edelgasveiligheden en dergelijke kunnen
door corrosie van de aansluitdraden en het geleidend worden van de
isolatiewegen ook storingen veroorzaken.
c. Netstoringen
De oorzaken van netstoringen en ook de maatregelen, die genomen
kunnen worden om deze te voorkomen of te reduceren, zijn vroeger
reeds besproken (Deel 3, hfdst. IV). Hardnekkige kraakstoringen,
waarvan de oorsprong niet te vinden is in het ontvangapparaat zelf,
zijn in vele gevallen afkomstig van het lichtnet, waarop het apparaat
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is aangesloten. Men moet de bron(nen) van deze storingen opsporen
en vaststellen of de stoorspanning binnenkomt via de netleiding, het
antennecircuit of beide. In de practijk blijkt, dat in veel gevallen het
opsporen van de storingsbron vrij eenvoudig kan geschieden door met
een gevoelige draagbare ontvanger met raamantenne enkele peilingen
te verrichten in het perceel, waar de storing werd ondervonden, als
mede in de omgeving hiervan.
Of de storingen binnendringen via de antenne of de netleiding is
vaak eenvoudig te constateren door bij een spelend apparaat de netsteker uit de contactdoos te trekken en gedurende de korte tijd, dat
het apparaat nog speelt, te luisteren of het effect verdwijnt. Storingen
via het net verdwijnen in dit laatste geval voor het grootste deel.
Heeft men de storingsbron gevonden, dan kan men gewoonlijk het
euvel wel opheffen.
Verstandig overleg met de boosdoener, die in vele gevallen zich
onkosten zal moeten getroosten voor de ontstoring, is hierbij ge
woonlijk de beste weg.
Bij het eventueel aanbrengen van netfilters houde men er rekening
mede, dat de stoorspanningen ondanks de goede eigenschappen van
het filter zelf, door capacitieve koppeling tussen het netsnoer van het
apparaat en de met stoorspanningen behepte netleiding, ook al is deze
in een vaak geaarde buisleiding gelegd, in het antennecircuit kunnen
geraken. Bij ondergrondse kabels verdient het aanbeveling, het filter
vlak bij de invoer van de kabel te plaatsen (bij kWh-meter of schakel
bordje).
I
DE VOLGORDE VAN DE WERKZAAMHEDEN
BIJ HET ZOEKEN EN VERHELPEN
VAN STORINGEN
1. Inleiding
Reeds in het begin van dit hoofdstuk is gewezen op het grote belang
van het aanhouden van een bepaald werkschema. Het is geenszins de
bedoeling om de hieronder aangegeven volgorde tot de enige juiste te
verklaren, omdat naarmate men meer routine in dit werk heeft ver
kregen, en het theoretisch inzicht in de schakelingen gegroeid is, men
zeer snel typische fouten, die optreden en waaraan slechts een of
twee oorzaken ten grondslag kunnen liggen, door een rechtstreekse
aanval op het betrokken onderdeel of de schakeling kan verhelpen.
Het aantrekkelijke van een vast werkschema is, dat men met zeer
grote waarschijnlijkheid de fout in vrij korte tijd kan vinden. Vooral
voor reparatiewerkplaatsen is de factor tijd van belang, daar immers
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zowel de klant als de reparateur gebaat zijn bij snelle hulp tegen een
redelijke vergoeding. Verder zullen we onder J met enkele voor
beelden van reparatiegevallen, zoals deze zich in de practijk voordoen,
een en ander nader illustreren. Het schema is verder in de eerste
plaats bedoeld voor het opsporen van gebruiksfouten, daar bij de
technische fouten meestal tamelijk uitgebreide metingen noodzakelijk
zijn, zoals onder G reeds zijn genoemd en in hfdst. VII beschreven.
2. Schema voor het storingzoeken
a. Stap J. Aansluiten en inschakelen
Het apparaat wordt na het uitpakken ingesteld op de juiste voedings
spanning; de bedieningsorganen worden zonodig met behulp van de
gebruiksaanwijzing in de goede stand geplaatst; eventuele hulpapparaten, zoals microfoon, gramofoonweergever of luidsprekers,
worden aangesloten; het toestel wordt verbonden met een goede
antenne- en aardaansluiting. Eventuele afschermkappen en achterwand
worden nog niet verwijderd.
Vervolgens wordt het apparaat aangesloten op de voedingsbron en
ingeschakeld. Direct na het inschakelen dient men te letten op mogelijke
sluitingen, kenbaar bv. aan sterk brommen van de voedingstransformator, brandluchtjes en rookontwikkeling. Gebeurt niets van dien
aard, dan wordt verder nagegaan of er sprake is van een fout en zo
ja, de aard hiervan bepaald in stap 2. Een eventuele klacht van de
gebruiker kan reeds een goede aanwijzing bevatten, doch dient ge
verifieerd te worden door de gebruikskeuring. In gevallen, waarbij het
apparaat niet functionneert, kan men vanzelfsprekend deze stap 2
overslaan en direct volgens stap 3 te werk gaan.
b. Stap 2. De gebruikskeuring
Deze omvat de volgende punten.
1. Nagaan of de voedingsbron inderdaad als zodanig bruikbaar is;
hierbij letten op onderbrekingen in snoeren, stekers of achterwandcontacten of vuile accuklemmen; zijn -{-en — niet verwisseld?
2. Het apparaat critisch beluisteren op de kwaliteit der weergave en
de gevoeligheid. Bij een radio-ontvanger moet men dit in ieder frequentiegebied voor het gehele gebied nagaan.
3. Functionneren alle bedieningsknoppen, zoals sterkte- en toonregelaar, bandbreedte-, golflengte-, gramofoon/radio-, net- en kwaliteitsschakelaars ? Werkt de bandspreiding? Loopt het afstemmechanisme soepel?
4. Zijn er opvallend grote afwijkingen van de stationsnamencalibratie? Werkt de afstemindicator ?
5. Treedt genereren, brommen, ruisen of instabiliteit op?
6. Komt microfonisch effect voor?
7. Is de gevoeligheid overal in de verschillende gebieden voldoende ?
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8. Kraakt het apparaat bij licht aantikken van de kast?
g. Indien er zich in het apparaat een gramofoonweergever bevindt,
dan de volgende punten controleren: afwijking van het juiste toeren
tal; oscilleren, indien de weergever op de stilstaande gramofoonplaat
staat; electrische of mechanische brom van de motor; weigeren van
het uitschakelmechanisme; slingeren van het plateau.
io. Komen er abnormaal veel storingen uit het net of van de antenne
binnen?
Vindt men bij de gebruikskeuring afwijkingen, dan kunnen deze
nader worden gelocaliseerd in de volgende stap.
c. Stap J. De localisatie van een fout tot een bepaald deel van het
apparaat
Fig. 24 geeft een blokschema van een complete ontvanger, waarin de
belangrijkste sleutelpunten (Px tot P9) zijn aangegeven (met uitzonde
ring van P,, P2 en P9 zijn hier telkens bedoeld de roosteraansluitingen
van de desbetreffende buizen).
We onderscheiden bij stap 3 twee primitieve (a en b) en een dyna
mische methode c.
a. Zover mogelijk primitief localiseren zonder achterwand of bodem
plaat te verwijderen.
1. Sterkteregelaar geheel rechtsom draaien.
2. Aanraken van de gramofoonweergever of microfoonaansluiting
doet sterk brommen van de luidspreker ontstaan, waaruit men voor
lopig mag concluderen, dat het l.f.-deel in orde is.
3. Aanraken van de antenne-aansluiting (P9) met antennedraad of
vinger veroorzaakt sterk ruisen en normale ontvangst, indien het deel,
gevormd door h.f.-kring, mengbuis en m.f.-buis, werkt; zo niet, dan
weet men vrij zeker, dat in dat deel een fout schuilt.
4. In het defecte deel de buizen verwisselen.
b. Achterwand, beschermkappen en bodemplaat verwijderen en
achtereenvolgens op primitieve wijze proberen of de delen, aangeduid
in het blokschema van fig. 24, functionneren. Achtereenvolgens onder
zoekt men de punten P3, P4, P5 (aanraken met de vinger geeft een
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bromtoon), P6 (aanraken met antennedraadje levert kraken en ruisen
op), P7 (aanraken met antennedraadje levert sterke ruis, ontvangst
van diverse stations bij verdraaien aan de afstemcondensator en op
vallende fluitstoringen), P8 (vrij normale ontvangst bij aanraken met
antennedraad).
Bij fouten of niet werken tenslotte nog de buizen verwisselen.
c. De meest elegante en afdoende localisatie van de fout is de dyna
mische methode met behulp van instrumenten, zoals meetoscillator,
uitgangsvermogenmeter, oscillograaf en toongenerator, waarbij we ook
een statische controle verrichten op de voeding. Vanzelfsprekend moet
hierbij het apparaat zo goed mogelijk toegankelijk worden gemaakt;
desnoods dient de ontvanger uit de kast te worden genomen. De volg
orde van het onderzoek is dan:
1. Controleren met een voltmeter of de voeding in orde is (Pj).
2. In geval van ernstige fouten buizen verwisselen.
3. Een spanning van de toongenerator aan P2 toevoeren; de luid
spreker „doorfluiten".
4. Een spanning van de toongenerator aan P;} toevoeren; nagaan of
de eindtrap werkt; uitgangsvermogen en vervorming controleren.
5. Een spanning van de toongenerator aan P,t toevoeren; nagaan of
de l.f.-trap behoorlijk werkt en de vervorming globaal controleren.
6. Gemoduleerd m.f.-signaal met grote amplitude toevoeren aan P5.
Nagaan of de detector werkt en of er vervorming optreedt.
7. Gemoduleerd m.f.-signaal toevoeren aan P6. Bij normaal functionneren van de m.f.-trap is een kleine spanning reeds voldoende voor
normaal uitgangsvermogen. Nagaan of er vervorming optreedt bij grote
spanningen.
8. De ontvanger afstemmen op een frequentie zo dicht mogelijk bij
de middenfrequentie en een gemoduleerd h.f.-signaal met de fre
quentie, waarop de ontvanger is afgestemd, toevoeren aan P7. Ver
stemmen van de meetoscillator behoort duidelijk tot uiting te komen
in een lager uitgangsvermogen (zie onder H.7); anders wijst dit op fou
ten in de mengtrap (bv. niet oscilleren).
9. Controleren of de oscillator in alle gebieden werkt door meting
van de roosterstroom.
10. Gemoduleerd signaal van bv. 600 kHz toevoeren aan P8; voor
eenzelfde uitgangsvermogen behoort de amplitude hiervan lager te
zijn dan de waarde voor controle 8 op deze zelfde frequentie. Deze
proef herhalen op enkele punten van elk gebied.
d. Stap 4. Nadere analyse van de fout
Heeft men volgens een van de methoden a.f b. en c. de fout gelocaliseerd, dan kan men verder de fout in de meeste gevallen nauwkeurig
analyseren door het volgen van de aanwijzingen, gegeven bij de be
schrijving van de afzonderlijke delen onder H.
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e. Stap 5. Het verhelpen van de fout
Dit behoeft verder niet veel toelichting; men moet zich overtuigen
dat een remplace onderdeel inderdaad goed is en de reparatie zorg
vuldig verrichten. Enkele wenken voor het goed verrichten van deze
reparatie zullen nog worden gegeven onder J.
ƒ. Stap 6. Controleren of de fout inderdaad verholpen is
Hiervoor opnieuw de gebruikskeuring volgens stap 2 verrichten.
Komen dan weer fouten voor, dan deze een voor een te lijf gaan en
zonodig de stappen 1 t/m 6 herhalen.
Is nu het apparaat inderdaad weer in goede conditie dan, verdient
liet aanbeveling om dit gedurende 4 uur of langer in te laten staan
voordat tot aflevering wordt overgegaan. Het is beter, dat de technicus
zelf een ondanks alles nog aanwezige fout constateert dan dat de ge
bruiker moet worden teleurgesteld.
Vanzelfsprekend dient het eventueel verzenden en inpakken zorg
vuldig te geschieden; zo mogelijk in de originele verpakking, mits nog
in goede staat; anders in een minstens gelijkwaardige verpakking.

J
ENKELE VOORBEELDEN VAN REPARATIES
Voorbeeld 1
Als eerste voorbeeld beschouwen we het repareren van een versterker,
waarvan de gebruiker beweert, dat deze niet functionneert.
De reparateur gaat als volgt te werk.
Stap 1. Aansluiten en inschakelen: geen bijzonderheden.
Stap 2. Gebruikskeuring: geen geluid, ook zelfs geen lichte bromtoon waarneembaar.
Stap 3a. Primitief localiseren: alle buizen branden; aanraken van
gramofoonweergever- en microfoonaansluitingen levert geen resultaat
op: de luidspreker geeft daarbij geen enkel geluid.
Stap 3b. Achterwand en bodemplaat verwijderen en verder primitief
localiseren: aanraken van de roosteraansluiting van de eindbuis: geen
resultaat. Een voltmeter (desnoods een neon-spanningszoeker) geeft
duidelijk aan, dat de anode- en schermroosterspanningen aanwezig zijn.
Stap 3c. Met instrument localiseren.
Toongenerator aansluiten op de luidspreker: in orde; toongenerator
aansluiten op de primaire wikkeling van de uitgangstransformator:
geen geluid.
Conclusie: defecte uitgangstransformator of de verbinding met de
luidspreker niet in orde.
Stap 4. Verdere analyse: controle met een eenvoudige ohmmeter
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(,,doorbel"-meter) wijst uit, dat er in de secundaire wikkeling een
onderbreking moet zijn; bij nauwkeurige inspectie blijkt de emailledraad vlak bij de soldeerplaats op de transformatorkoker geknikt te
zijn en daardoor afgebroken.
Stap 5. Reparatie: voorzichtig blank maken en opnieuw solderen
van de draad.
Stap 6. Controle: de versterker is weer geheel in orde.
Voorbeeld 2
Een versterker wordt binnengebracht met de klacht: „Weergave niet
in orde".
Stap 1. Aansluiten en inschakelen: geen opmerkingen.
Stap 2. Gebruikskeuring: geluid is vervormd, zowel bij gebruik van
de gramofoonweergever als van de microfoon; er is een lichte bromtoon hoorbaar.
Stap 3a. Primitief localiseren: alle buizen branden; aanraken van de
bereikbare sleutelpunten geeft een normale reactie.
Stap 3b. Achterwand en bodemplaat verwijderen en verder primitief
localiseren: geen overbelaste onderdelen of bedradingsfouten te zien;
reactie op alle sleutelpunten na uitwisseling van buizen levert geen
verbetering.
Stap 3c. Met instrumenten localiseren. De luidspreker doorfluiten
levert normaal resultaat; aansluiten van de toongenerator op de roosteraansluiting van de eindbuis eveneens. Bij het toevoeren van een laagfrequent signaal aan het rooster van de l.f.-versterkbuis is er aan
zienlijke vervorming te horen. De conclusie is, dat de fout dus tussen
het rooster van de l.f.-buis en dat van de eindbuis moet schuilen.
Stap 4. Verder localiseren. Bij meting van de spanningen blijken de
anode- en schermroosterspanningen erg laag te zijn; de anodestroom
van de eindbuis is veel te hoog.
Het vermoeden is dus gerechtvaardigd, dat de roosterkoppelcondensator lek is. We solderen deze los; nu zijn de anodespanning
enz. normaal; de lichte bromtoon is verdwenen en het vermoeden was
dus juist.
Stap 5* Reparatie: verwisselen van de defecte condensator tegen een
betrouwbaar exemplaar.
Stap 6. Controle: de versterker blijkt weer in orde te zijn.
Voorbeeld 3
Er wordt hulp gevraagd voor een ontvanger, die volgens de gebruiker
een schor geluid produceert.
Stap J. Aansluiten en inschakelen: geen opmerkingen.
Stap 2. Gebruikskeuring: het geluid is bij sterke zenders wel, bij
Zwakke zenders niet vervormd. De afstemindicator werkt slechts bij
afstemmen op zwakke zenders; bij sterke zenders blijft de uitslag
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tijdens het afstemmen maximaal. Verder kraakt de toonregelaar en
zijn er aanzienlijke afwijkingen van de stationsnamencalibratie.
Stap 3a. Primitief localiseren: geen resultaat.
Stap jb. Achterwand enz. verwijderen en verder primitief locali
seren: geen resultaat. Buizen uitwisselen levert niets op. Het vermoeden
ligt voor de hand, dat er wel eens in het A.S.R.-circuit iets mis kon zijn.
Stap 3c. Localiseren met instrumenten: bij een controle van het l.f.deel blijkt de potentiometer voor de toonregeling defect te zijn; de er
mee in serie staande papiercondensator is echter in orde. Voordat we
verder gaan zoeken, wordt deze potentiometer vervangen door een
nieuw exemplaar; even controleren of het nu goed is en verder gaan
met de localisatie van de fout. Toevoeren van een m.f.-signaal aan P5
en Pt; (fig. 24) levert niets bijzonders op; toevoeren van een h.f.-signaal
aan P7 en P8 levert bij grote amplitude van dit signaal sterke vervorming
op. De uitslag van de afstemindicator neemt reeds bij kleine amplitude
snel toe en is verder maximaal bij grotere amplitude. Dus ook een
zeer duidelijke aanwijzing voor een fout in het A.S.R.-circuit.
Stap 4. Bij uitwisselen van de kritische onderdelen in dit circuit
blijkt, dat de ontkoppelweerstand van de A.S.R.-diode defect is; bij
controle op een ohmmeter blijkt deze onderbroken te zijn.
Stap 5. Reparatie: vervangen van de defecte weerstand door een
goed exemplaar.
Stap 6. Controle: hierbij blijkt, dat de opmerking over de stations
namencalibratie door de reparateur is vergeten. Dit is kennelijk een
kwestie van verstemming in het oscillatorcircuit en na overtrimmen
van de oscillatorkring en de h.f.-kring is ook deze fout verholpen.
K
ENKELE EENVOUDIGE HULPINSTRUMENTEN
Behalve de in Deel 7a besproken meetapparaten zijn er nog enkele
eenvoudige hulpmiddelen in gebruik, die de geroutineerde storingzoeker zeer vaak ter.hand neemt.
1. Dc spanningszockcr
De spanningszoeker bestaat uit een buisje van isolatiemateriaal,
waarin zich een klein neonlampje bevindt, in serie met een weerstand
van 0,1 a 0,3 MH. Dé weerstand is verbonden met een metalen stift,
die aan de onderzijde uit de isolerende buis steekt; het vrije einde van
het neonlampje is verbonden met een metalen dopje, dat het andere
einde van de buis afsluit (fig. 25). Het geheel heeft gewoonlijk de
vorm van een vulpotlood. Houdt men het metalen dopje in de hand,
terwijl de stift een onder spanning staand punt aanraakt,dan licht het
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neonlampje op, hetgeen men
waarneemt door een gaatje
in de metalen dop of de iso
Fig. 25. Spanningszoeker.
lerende buis. De stroom,
die bij een spanning van bv.
220 V hierbij door het men
selijk lichaam vloeit, is zo
klein, dat men daar niets van
bemerkt. De minimale ontsteekspanning ligt bij onge
veer ioo V.
Met behulp van dit een
voudige apparaatje kan men
Fig. 26. Doorbelmeter.
snel onderzoeken, of er span
ning op een contactdoos
staat, welk punt van het net aan aarde ligt, of een snoer onderbroken
is, of in een ontvanger netspanning aanwezig is bij de netschakelaar,
de veiligheden, de primaire en secundaire wikkeling van de nettransformator, of er anodespanning voor de buizen is, enz.
2. De doorbelmeter
Dit instrumentje bestaat uit een kleine mA-meter met voorschakelweerstand en een ingebouwde gelijkspanningsbron (gewoonlijk een
4,5 V zakbatterijtje, soms een gelijkrichter, die op het net moet worden
aangesloten) (fig. 26). Sluit men de aansluitklemmen kort, dan slaat
de wijzer uit tot het einde van de schaal. Bevindt zich een weerstand
tussen de klemmen, dan is de uitslag kleiner. Soms is de schaal geijkt
in ohms.
In plaats van de mA-meter gebruikt men wel eens een electrische
bel, waaraan het apparaatje zijn naam dankt.
Met behulp hiervan kan men snel controleren of tussen twee punten
van een moeilijk te volgen circuit een geleidende verbinding bestaat
en een globale indruk krijgen van de grootte van de weerstand tussen
de aansluitpunten.
3. De serielamp
Om snel na te gaan of een apparaat, dat onder normale omstandig
heden een vermogen van 40 a 60 W opneemt, een kortsluiting vormt,
plaatst men wel een gloeilamp van bv. 100 W in serie met de netleiding. In geval van sluiting gaat de lamp gloeien; bij normaal werken
van het apparaat niet of zeer zwak.
Ook in andere overeenkomstige gevallen kan men met voordeel van
een serielamp gebruik maken.
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DE INRICHTING EN DE UITRUSTING
VAN DE WERKRUIMTE
1. De noodzakelijke inventaris van instrumenten
en gereedschap
Zoals uit het voorgaande wel is gebleken, heeft men voor het opsporen
en verhelpen van storingen een tamelijk uitgebreide uitrusting nodig.
Voor een diepgaand technisch onderzoek naar alle eigenschappen van
het apparaat is een min of meer complete verzameling van betrouw
bare radiolaboratoriuminstrumenten noodzakelijk. Voor het verrichten
van de normale reparaties aan ontvangtoestellen kan men volstaan
met een heel wat kleiner aantal instrumenten en hulpmiddelen, die
voor dit werk bijzonder geschikt zijn, en waarbij een zeer grote nauw
keurigheid der gebruikte meetinstrumenten niet nodig is, doch wel
een eenvoudige bediening, robuuste uitvoering en het geschikt zijn
voor meer dan één meting met een- en hetzelfde instrument.

Fig. 27. Het meest noodzakelijke gereedschap van de radioreparateur.
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In beide gevallen heeft een technicus echter een zeker minimaal
aantal gereedschappen nodig om de meest voorkomende bewerkingen,
zoals solderen, boren, vijlen en knippen, te kunnen verrichten, waarbij
we vanzelfsprekend veronderstellen, dat hij werkzaamheden, zoals het
vervaardigen van modelapparaten, spoelen, transformatoren, kasten en
chassis, aan speciale werkplaatsen kan overlaten.
De tabellen kunnen de lezer een indruk geven, wat zoal tot een
dergelijke inventaris zal behoren, terwijl in fig. 27 de gereedschappen
zijn afgebeeld.
Tabel 2. Gereedschappen, die tot de noodzakelijke uitrusting van de
werkplaats behoren
schroevedraaier
y>

3— 4 mm breed;
6— 8 „
ff
10

12

„

„

,

stel soksleutels vanaf 3 mm t/m 6 mm
(Vs" t/m V/);
plattang 4";
rondtang 4";
punttang 4";
plattang 6";
rondtang 6";
punttang 6";
combinatietang 6";
zijkniptang 6";
kopkniptang 6";
soldeerbout met steun;
vijlborsteltje;
montageschaar;
pincet 4";
keelspiegeltje;

striptang klein model;
klein, doch stevig mes;
platte basterdvijl 8";
platte zoetvijl 8";
halfronde zoetvijl 8";
halfronde basterdvijl 8";
enkele kleine sleutelvijltjes;
hamer 200—300 gr;
centerpunt;
krasnaald;
metaalboren, o.a. 2, 2,4, 3,2, 4, 5, 6,
8 en 10 mm;
bijbehorend booromslag;
stel tappen voor 2, 3 en 4 mm, me
trische draad, met bijbehorende
boortjes; eventueel ook een stel voor
Whitworth-draad;
taphouder of wringijzer.
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Tabel 3. Gereedschappen, die in een werkplaats zeer gewenst zijn
serie schroevedraaiers;
serie soksleutels tot 10 mm;
speciale soksleutels voor het aandraaien van moeren van electrolytische condensatoren;
grote combinatietang;
assortiment vijlen; o.a. platte, ronde,
halfronde, driehoekige;
stalen maatlat, 30 cm;
winkelhaak; steekpasser; krompasser;
schuifmaat; duimstok;
stofkwast; stofspuit of stofzuiger;
snijraam met snijplaten voor het snij
den van metrische schroefdraad op
asjes voor 2,6, 3, 4, 5 en 6 mm
metrische draad, eventueel ook
Whitworth;
stel tappen met taphouder voor het
tappen van schroefdraad in gaten
voor 2,6, 3, 4, 5 en 6 mm metrische
draad, eventueel ook Whitworth;

1 serie steeksleutels voor de bijbe
horende moeren;
| zware bankhamer, bv. 500 g;
! rubberhamer;
verstelbare sleutels tot 26 mm;
1 blikschaar;
| ijzerzaag;
j houtzaag met fijne tanden;
1 figuurzaagbeugel met metaalzaagjes;
borstboomomslag m. enige houtboren;
enige houtbeitels;
vlakbeiteltje (voor metaal);
boormachine (tafelmodel of borstboor
met twee versnellingen);
oliespuitje;
bankschroef, bekbreedte ca 10 cm;
steenboor of rawlplugboor;
carborundum slijpsteen (tafelmodel);
enige penselen voor invetten;
zware soldeerbout, bv. 500 W.

)

1

b.X.L.i-2 463
Tabel 4. Laboratoriumuitrusting
h.f.-meetoscillator met kunstantenne;
uitgangsvermogenmeter;
middenfrequentgenerator;
aperiodieke versterker met detector;
voedingsapparaat voor gelijkspanningen;
golfmeter;
toongenerator;
universele meetbrug voor weerstanden
en condensatoren (Philoscoop);
meetbrug voor condensatoren;
• * weerstanden;
„ zelfinducties;
••
diverse meters voor gelijkstroom;
„ gelijkspanning;
77
wattmeter;

I

universeelmeter;
l.f.-buisvoltmeter;
h.f.-buisvoltmeter;
frequentiemodulator;
kathodestraaloscillograaf;
voedingsapparaat voor wissel
spanningen;
regeltransformatoren;
weerstandsbanken;
capaciteitsbanken;
variabele precisie-condensator,
1000 pF;

tt

thermokoppels voor temperatuurmetingen;
accu's met gelijkrichter.

• t

Tabel 5. Reparatiewerkplaatsuitrusting
kleine meetoscillator;
universeel stroom-spanningsmeter;
meetbrugje voor weerstanden en con
densatoren (Philoscoop);
aperiodieke versterker met detector
(„signal tracer");
toongenerator;

1
I

oscillograaf;
frequentiemodulator;
l.f.-buisvoltmeter;
scheidingstransformator met aftak
kingen;
accu;
buizen-meetapparaat.

2. De werkruimte en de werktafel
Voor een goede gang van zaken is het van belang, ook de nodige aan
dacht te schenken aan de indeling van de werktafels, de verlichting
en de opbergruimte voor de benodigde instrumenten en materialen.
Het is om te beginnen dringend gewenst, de karweitjes zoals vijlen,
boren en tappen, te verrichten aan de afzonderlijke en op een veilige
afstand geplaatste solide werkbank, die uitgerust kan zijn met een
flinke bankschroef, een tafelboormachine en een slijpsteen. Men moet
tot elke prijs voorkomen, dat rondvliegende metaaldeeltjes of slijpsel
in een radio-apparaat kunnen komen. Daardoor zouden sluitingen
kunnen ontstaan en zou de luidspreker gaan ritselen of aanlopen, als
deze deeltjes in de luchtspleet terecht komen.
Het storingzoeken en meten kan gebeuren op werkbanken, die bij
voorkeur van hout moeten zijn. Gebruikt men stalen tafels, dan is het
aan te bevelen, deze te bekleden met een plaat pertinax. Het maken
van metalen randen om de werkbank moet ten sterkste worden ontraden.
Op de tafels, waarop te repareren apparaten worden geplaatst,
wordt een stuk vilt gelegd van voldoende grootte om te voorkomen,
dat er bij het schuiven van de kast krassen in de lak ontstaan. Op
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deze tafels dienen een behoorlijk aantal contactdozen voor de net
spanning (bij voorkeur door een 1 : 1 scheidingstransformator van het
eigenlijke net geïsoleerd) gemonteerd te zijn en verder aansluitingen
voor antenne en aarde, 6 V accu enz.
Om vlot te kunnen werken moet het gereedschap, de onderdelen,
meetsnoertjes en de nodige instrumenten bij de hand zijn. Verder
moeten de instrumenten gemakkelijk kunnen worden bediend en
afgelezen. In fig. 28 en 29 zijn weergegeven een voorbeeld van een
goed ingerichte werktafel voor reparatiedoeleinden en een voorbeeld
van een laboratoriumtafel met de nodige apparatuur.
Voor het opbergen van het gereedschap is een aantal laden met
vakverdeling aangebracht. Men gebruikt ook wel eens een groot bord,
waarop elk stuk gereedschap op ware grootte geschilderd wordt. Een
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Fig. 28. Een werktafel voor de radioreparateur.

Fig. 29. Een laboratorium-meetopstelling voor het onderzoek van ontvangers.
ontbrekend exemplaar valt zo onmiddellijk op. Het behoeft wel geen
betoog, dat de nodige aandacht besteed moet worden aan een regel
matig onderhoud van de gereedschappen.
Opbergen van buizen 1 vindt vaak plaats in laden of kasten met „eier
rekjes"; snoeren vinden een plaatsje op snoerrekken, bv. als fig. 30
laat zien; onderdelen, zoals condensatoren en weerstandjes, worden
keurig opgeborgen in een kastje met vele laden, die elk weer onder
verdeeld zijn in passende vakjes. De verlichting van de werkruimte
en de tafels dient zeer goed te zijn; naast de algemene verlichting
monteert men vaak op de tafel nog een door kogelgewrichten in alle
richtingen verstelbare lamp om het werkstuk op alle plaatsen goed te
kunnen zien. Een Engelse firma brengt zelfs voor dit doel een speciale
„kop"-lamp in de handel, een soort rijwiellantaarn, die met een plastic
band aan het voorhoofd wordt bevestigd.
1 Men beware nimmer defecte of slechte buizen; dit kan verwarring veroorzaken.
In een werkplaats, waar meer dan één reparateur werkzaam is, verdient het
aanbeveling, per man een stel buizen te verstrekken, die met een felle kleur
gemerkt zijn ter onderscheiding van andere buizen. Men voorkomt dan ge
makkelijker, dat een dezer buizen aan de klant wordt meegeleverd met het
gerepareerde apparaat.
Radiotechniek VII — 30
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Fig. 30. Een oplossing voor het opbergen van snoeren.
3. Enkele wenken bij reparatiewerkzaamheden
Aanwijzingen voor het verrichten van werkzaamheden zoals boren,
tappen en draadsnijden zijn voldoende te vinden in verschillende
boekjes voor ambachtschoolonderrichtl, zodat het bespreken hiervan
achterwege kan blijven. Er zijn echter enkele punten, waartegen in
de practijk nogal eens gezondigd wordt; enkele hiervan zullen we nog
even vermelden.
a. In de eerste plaats de juiste vorm van de schroevedraaier. Deze
moet hol geslepen zijn, zoals fig. 31b aangeeft en niet wigvormig,
zoals in fig. 31a. Een wigvormig geslepen schroevedraaier schiet gemakkelijk uit, waardoor beschadigingen in het apparaat kunnen ont
staan en de schroefkop van de bout lelijke bramen krijgt.
b. Voor het aandraaien van moeren dient men bij voorkeur soksleutels of verstelbare sleutels te gebruiken. Het vastzetten van moeren
met een tang laat minder fraaie sporen na.
1 Men zie hiervoor bv. Van Dijke e.a., Gereedschapsleer voor electriciens en
instrumentmakers, Uitgeverij Kemperman, Haarlem (194°)/ dat vele voor de
reparateur nuttige aanwijzingen bevat.
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c. Bij een groot aantal schroeven of moeren op achterwanden of
afdekplaten verdient het aanbeveling, de schroefkoppen en moeren
zoveel mogelijk in dezelfde stand te plaatsen, wat netter lijkt (fig. 32).
d. Vastzetten van schroeven en moeren (fig. 33 en 34). In fig. 33
zijn enkele voorbeelden getekend van de juiste wijze van borgen van
schroeven en moeren om lostrillen tegen te gaan.
In fig. 34 zijn de gebruikelijke bevestigingsmethoden gegeven van
schroefverbindingen in isolatiemateriaal en waaronder stroomvoerende
geleiders vastgezet worden. Bij de met „fout" aangegeven methodes is
de draad niet voldoende tegen loswerken tijdens het aandraaien van
bout of moer beveiligd of drukt de draad rechtstreeks in het isolatie
materiaal, waardoor na korte of lange tijd het contact slecht wordt. •
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Fig. 32. Bij een groot aantal schroeven
of moeren staat het netter, deze alle
in dezelfde stand te plaatsen.

Fig. 31. De punt van de
schroevedraaier; a. fout; b. goed.
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Fig. 33. Het vaststellen (borgen) van schroeven en moeren, a. schroef, geborgd
met center; b. schroef, geborgd met borglak; c. moer, geborgd met borglak.

Fig. 34. Enige voorbeelden van schroefverbindingen in isolatiemateriaal (bv.
hardpapier). De helft der aangegeven bevestigingswijzen is goed; de overige
zijn fout.
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4. Solderen
In de radiotechniek is het solderen wel een van de belangrijkste
methoden voor het tot stand brengen van electrische en vaak gelijk
tijdig mechanische verbindingen. In een radio-ontvanger van ge
middelde grootte komen ca 300 soldeerverbindingen voor. Elke slecht
gesoldeerde verbinding kan een kraakstoring of erger veroorzaken,
zodat bij een dergelijk groot aantal lasplaatsen het wel dringend nood
zakelijk is, de kunst van het solderen goed te beheersen.
ö. Definitie
Solderen betekent het onderling met elkaar verbinden van twee stuk
ken metaal, doordat men deze op de bevestigingsplaats bevochtigt met
een hoeveelheid gesmolten metaal, dat een lager smeltpunt heeft en
dat men vervolgens laat stollen.
Afhankelijk van het smeltpunt kan men de soldeermetalen in twee
grote groepen splitsen, nl. zachte solderen, die smelten beneden 350 °C
en harde solderen, die boven deze temperatuur vloeibaar worden.
b. Harde solderen
De harde solderen worden bij de metaalbewerking veel toegepast, om
dat verbindingen, die men hiermee maakt, aan tamelijk hoge eisen ten
aanzien van belastbaarheid op trek en andere mechanische eigen
schappen voldoen.
c. Zachte solderen
De zachte solderen zijn in de radiotechniek echter verreweg de belang
rijkste. Daarom gaan we er hier wat nader op in. De zachte solderen
kunnen op eenvoudige wijze, nl. met een bout, ook op lastig te be
reiken plaatsen worden gebruikt en bezitten nog wel een voldoende
sterkte om ook in mechanisch opzicht betrouwbare verbindingen
tussen weerstanden, condensatoren en soldeerlipjes tot stand te kunnen
brengen.
De zachte solderen zijn vrijwel uitsluitend mengsels van lood en tin.
De invloed van de verhouding van de hoeveelheden van deze twee
metalen in het soldeer op de eigenschappen daarvan is zeer groot.
Het smeltpunt van zuiver lood is 327 °C; dit is dus ook het stolpunt van het gesmolten lood. Wordt aan lood wat tin toegevoegd,
dan wordt het smeltpunt verlaagd, en wel sterker naarmate de toe
voeging groter is. Tin heeft een smeltpunt van 231 °C; hier zien we
eveneens een smeltpuntverlaging optreden, als we lood toevoegen.
Hieruit volgt, dat er bij een bepaalde lood-tinverhouding een minimumsmeltpunt moet zijn. Dit minimum-smeltpunt, het eutecticum genaamd,
ligt bij 183 °C, bij een verhouding lood : tin van 38 : 62. In de gra
fiek van fig. 35 wordt dit eutecticum aangegeven door punt C.
Gaan we uit van een gesmolten soldeer, bestaande uit 33 % tin en
67 % lood (33/67) en koelen we dit langzaam af, dan zal bij punt F

I
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(ongeveer 250 °C) een begin van kristallisatie optreden. Dat wat uit
kristalliseert, blijkt echter veel rijker aan lood te zijn dan het ge
smolten metaal, waarvan we zijn uitgegaan (de samenstelling van het
uitkristalliserende gedeelte wordt aangegeven door punt G). Het ge
volg van dit uitkristalliseren van loodrijk metaal is echter, dat de
samenstelling van het resterende gesmolten metaal naar de tinkant
verschuift, waardoor het stolpunt dus weer iets omlaag gaat.
Bij nog verder afkoelen zal dan weer iets uitkristalliseren. Dit is
dan een lood, dat iets tinrijker is dan het eerst uitgekristalliseerde
gedeelte. Dit reeds eerder uitgekristalliseerde gedeelte past zich, wat
het tingehalte betreft, bij langzaam afkoelen aan bij het laatst uit
gekristalliseerde deel.
Het gevolg van dit alles is dus, dat we wat het gesmolten gedeelte
betreft, langzaam langs de lijn AC naar beneden gaan en wat het vaste
gedeelte betreft langs AD, waarbij de totale samenstelling natuurlijk
langs de verticale lijn FH blijft lopen. Dit kunnen we zo lang door
zetten tot we bij het punt C tevens de lijn BC ontmoeten, waarvoor
we eenzelfde redenering aan de tinzijde kunnen opzetten, als we zo
juist voor de loodzijde van het diagram hebben gedaan. Hebben we
dus al dalende het punt C bereikt, dan zal op dat moment ook een loodtinmengsel van de samenstelling E (tinrijk dus) gaan uitkristaliseren
en de rest van het gesmolten metaal stolt dus bij een temperatuur
(183 °C), waarbij als vaste stoffen een innig gemengd mengsel van de
samenstellingen D en E zal ontstaan. Bij nog verder afkoelen geven
de tinkristallen weer wat lood aan de loodkristallen af, en de loodkristallen omgekeerd, zodat hun samenstellingen iets verder uit elkaar
gaan. Dit wordt aangegeven door de uit de punten D en E omlaag
gaande lijnen.
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Het blijkt dus, dat, als we uitgaan van een soldeer 33/67, we geen
smeltpunt hebben, maar een smelttraject van ca 70°, nl. van 183° tot
ca 2550. Het soldeer is hierdoor tussen deze twee temperaturen smeer
baar en niet licht lopend. Loodgieters maken bij voorkeur van een
dergelijk soldeer gebruik, omdat het zich goed laat modelleren, en
daarbij door zijn geringe .tingehalte vrij goedkoop is. Het zwaar lopen
is vooral een nadeel, wanneer snel solderen gewenst is.
Bij 62/38 ligt de zaak veel gunstiger; hier is geen smelttraject, maar
een smeltpunt. Bij verwarmen van dit „eutectische” soldeer wordt bij
één temperatuur, nl. 183°, alles vloeibaar. Wij kunnen dit dus met
recht een lichtlopend soldeer noemen, te meer, daar de viscositeit
juist bij deze samenstelling gering is.
Uit verschillende proeven is gebleken, dat zachte soldeerverbindingen, vooral bij hogere temperaturen (in de buurt van 80—100 C)
slechts met zeer kleine krachten belast mogen worden. Onder invloed
van mechanische belasting vertoont dit materiaal ni. zg. kruipverschijnselen: bij langdurige belasting rekt het materiaal langzaam
verder tot breuk optreedt. Soldeer verbindingen mogen dus mechanisch
niet sterk worden belast.
Toevoeging van andere metalen aan bepaalde lood-tinmengsels kan
het smeltpunt nog lager brengen. Voorbeelden hiervan zijn:
1. het eutectisch tin-cadmiumsoldeer, dat bestaat uit 50 % tin, 33 %
lood en 17% cadmium met een smelttemperatuur van ca 145 °C;
2. het zg. Woods-metaal, dat bestaat uit 50 % bismuth, 25 % lood,
12,5 % tin en 12,5 % cadmium en een smelttemperatuur heeft van 70 °C.
Merkwaardig is hier wel het grote verschil tussen het smeltpunt
van 70 °C van de legering en die van de samenstellende metalen,
welke alle boven 230 °C liggen.
d. Vloeimiddelen
Men gebruikt bij het solderen vloeimiddelen, zoals hars e.d. Een
vloeimiddel is noodzakelijk, omdat het bevochtigen van de opper
vlakken van de aan elkaar te hechten metalen met soldeer zonder meer
moeilijk of in het geheel niet gaat. Het gesmolten soldeer blijft als
kleine bolletjes staan of het rolt weg en na het stollen is er van hechting
in het geheel geen sprake. Vloeimiddelen, zoals hars en zinkchloride,
biedèn echter uitkomst. Bij ruime toevoeging hiervan op de soldeerplaats zien we bij goed gereinigde oppervlakken de soldeer als een zeer
dun laagje zich onder de harslaag over het oppervlak verspreiden en
op deze wijze kan de soldeerplaats goed worden bevochtigd. Deze
gunstige invloed van vloeimiddelen is in de eerste plaats te danken
aan hun eigenschap om dunne oxydehuidjes te verwijderen, die ook
nog voorkomen op goed gereinigde metaalvlakken. Het vormt verder
een beschermend huidje, waardoor tijdens het solderen geen nieuwe
oxydelaagjes kunnen ontstaan. Bovendien vermindert het de zg.
oppervlaktespanning van de gesmolten soldeer, zodat dit veel minder
neiging vertoont om druppels en bolletjes te vormen. Verder schijnt
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het, het vormen van een zeer dun tinhuidje uit dit vloeibaar soldeer
over het te solderen oppervlak sterk in de hand te werken.
Vele metalen, zoals koper, messing, fosforbrons, zilver, tin en lood,
zijn gemakkelijk te bevochtigen; lastiger gaat het met ijzer, zink en
nikkel. Zoals bekend is, is aluminium met de gebruikelijke methoden
niet te solderen. Er bestaan echter speciale aluminiumsolderen, waar
mee dit wel mogelijk is.
Hars (colofonium) is het residu, dat overblijft bij de destillatie van
de ruwe pijnboomhars, waarbij terpentijn wordt gewonnen. De laatste
tijd is het mogelijk gebleken door toevoeging van bepaalde stoffen
de vloeiwerking nog aanmerkelijk te verbeteren (zg. geactiveerde
harsen).
Zinkchloride, dat de loodgieter maakt door aan zoutzuur net zo
lang stukjes zink toe te voegen totdat er geen bruisen meer optreedt,
wordt vaak verwerkt, al dan niet gecombineerd met ammoniumchloride in vaseline of andere vetten en dan als soldeervet in de handel
gebracht. Voor het maken van soldeerverbindingen in radio-apparaten
mag dit vloeimiddel niet worden gebruikt, vanwege de sterke corroderende
werking. De aanduiding „zuurvrij" op vele in de handel zijnde vloeimiddelen en -pasta's moet men in het algemeen met enige reserve
beschouwen. Ook al maakt men de lasplaats na het solderen nog zo
goed schoon, er blijven zeer kleine resten achter, zelfs in de poriën
van het soldeer en na verloop van kortere of langere tijd treedt corrosie
op. Door de ontwikkelde warmte tijdens het solderen kan verder het
vloeimiddel verdampen, waarbij zoutzuurnevels ook op andere plaatsen
in het apparaat hun gevaarlijk werk kunnen beginnen.
Hars wordt gebruikt bij montagewerkzaamheden als een dunne
vloeistof, waarbij de colofonium opgelost is in alcohol of spiritus. Het
wordt met een staafje of penseel opgebracht; men dient de opening
in de bakjes of potjes zo klein mogelijk te houden of telkens te sluiten
met een stop met het oog op de spoedige verdamping van de alcohol.
In enkele gevallen gebruikt men bij soldeerwerkzaamheden hars ook
wel in de vorm van brokjes.
e. De vorm, waarin de solderen worden gebruikt
De meeste solderen worden in de bekende staafvorm in de handel
gebracht. Voor radiomontage wordt echter zeer vaak zg. gevulde
buistin gebruikt, vooral in de massafabricage. Gevulde buissolderen
bestaan uit een hol buisje van 1 tot 2 mm dikte van de gewenste
soldeer, dat van binnen is gevuld met hars. Bij de vervaardiging van
een dergelijke buis gaat men uit van buissoldeer met een uitwendige
diameter van bv. 20 mm en een inwendige diameter van bv. 10 mm.
De buis wordt gevuld met vloeibare hars en daarna door steeds nauwere
openingen getrokken tot de geschikte dikte. Bij trekken tot op 2 mm
wordt de buis hierbij 100 maal zo lang. Het harsgehalte is 2 tot 5 %.
Voor deze toepassing moet de hars naast verschillende bewerkingstechnische eisen, voldoen aan de eis, dat hij niet te veel vluchtige
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bestanddelen mag bevatten, daar dit aanleiding zou geven tot hinderlijk
spatten bij het solderen. Indien bij het vullen van de buis soldeer
ergens een luchtbel door de hars zou worden ingesloten, en de buis
wordt daarna getrokken, dan wordt deze luchtbel, zoals vanzelf spreekt,
ook ioo maal zo lang! In dergelijke gevallen kan het dus voorkomen,
dat het dunne buisje soldeer over een lengte van enige meters geen
harskern bevat.
Om een goede gelijkmatige vulling van hars in het soldeer te ver
krijgen, wordt wel soldeer gemaakt met drie harskernen in plaats van
één, waardoor een onderbreking van één der kernen nog niet leidt
tot volkomen afwezigheid van vloeimiddel.
ƒ. De soldeerbout
In de radiotechniek worden vrijwel uitsluitend eiectrisch verwarmde
bouten gebruikt. Deze zijn in een grote verscheidenheid in de handel
verkrijgbaar. Bij de keuze van de soldeerbout is het van belang te
letten op de volgende punten.
a. Het vermogen; voor normale bedradingswerkzaamheden is een
bout van 60—80 W voldoende. Het is echter gewenst voor het sol
deren van onderdelen met een grote warmtecapaciteit een zware bout
van 120—250 W bij de hand te hebben.
b. De punt van de bout; deze is meestal van rood koper en dient
voor reparatiewerk voldoende lang te zijn om ook onder in het chassis
moeilijk toegankelijke lasplaatsen te kunnen bereiken. De punt moet
bij voorkeur gemakkelijk verwisselbaar zijn, daar deze tamelijk snel
oxydeert. Door het oxyderen mag de punt zich niet muurvast in het
verwarmingselement kunnen vastzetten.
c. Het verwarmingselement; dit moet bij voorkeur op eenvoudige
wijze kunnen worden verwisseld. Vooral bij elementen voor 220 en
110 V is dit van belang, omdat de weerstandsdraad wegens de kleine
afmetingen van het element zeer dun is.
Voor laagspanningsbouten (6 tot 12 V bv.) is dit punt niet zo be
langrijk, omdat de risico van draadbreuk hier vanzelfsprekend geringer
is wegens de veel dikkere draad.
d. Veilige montage van de spanningvoerende delen. Het behoeft
wel geen betoog, dat onvoldoende kruipwegen, defecte isolatie en
slordige montage van het netsnoer voor een instrument, dat nogal aan
ruwe behandelingen blootstaat, levensgevaar kan opleveren. Met
bouten voor lage spanning, die via een scheidingstransformator met
enkele secundaire aftakkingen op het net worden aangesloten, bestaat
dit gevaar niet.
g. De soldeerboutsteun
Meestal gebruikt men als soldeerboutsteun een eenvoudige metalen
beugel, een buis van asbest of een metalen bakje, waarin de warme
bout veilig kan worden opgeborgen en mogelijke druppels tin worden
opgevangen. Soms is de soldeerboutsteun voorzien van een drukcontact,
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waarmee een gloeilamp of weerstand
in serie met de bout wordt opge
nomen zodra deze op de steun wordt
gelegd om al te snel oxyderen van
de punt te voorkomen.

lip dichtknijpen
lasveer /
h. Volgorde van de werkzaamheden
lasveer
^„goed
O
Goed solderen vereist enige oefe
’-spoel koker
ning, maar als de hand wordt gehou
snoer
*1 in moet
'■'goed
den aan een vast werkprogramma, dan
zó ver doorvloeien
zal men weinig moeilijkheden hier
mee ondervinden. In de eerste plaats
las
30
solderen ■30
moet de boutpunt goed schoon ge
vijld of geborsteld zijn (met een
Fig. 36. Enkele voorbeelden van
staalborstel) en daarna onder ruime gesoldeerde verbindingen. Na het
toevoeging van hars glanzend ver solderen moeten de samenstellende
tind. De aan elkaar te lassen delen delen nog door het tin te zien zijn.
moeten goed schoon zijn. Het schoon
maken kan gebeuren met een vijl, een mesje of met schuurpapier.
Zo mogelijk deze delen daarna afzonderlijk voorvertinnen onder ruime
toevoeging van hars; bij gebruik van goed vertind koperdraad als
montagedraad vervalt deze bewerking natuurlijk. Dan de te lassen
delen op elkaar drukken of in elkaar draaien, het vloeimiddel toevoegen
en vervolgens de delen met de bout goed doorwarmen onder toevoeging
van de juiste hoeveelheid soldeer. Onvoldoende verwarmen van de
te lassen delen heeft een ontijdig stollen van de tin tot gevolg. De
verbinding plakt dan door de hars aan elkaar, doch in electrisch
opzicht kan er volledige onderbreking zijn. De temperatuur van de
bout mag echter niet te hoog zijn; anders zou de boutpunt te snel
oxyderen en de mechanische belastbaarheid van de las te gering zijn.
Bij hogere temperaturen vormt tin nl. gemakkelijk met koper legeringen,
die slechts een geringe mechanische sterkte bezitten. Ook is het hierom
belangrijk, betrekkelijk snel te solderen. Tenslotte laat men de las
afkoelen, waarbij men er op moet letten, dat niet door een lichte bewe
ging van de tang, waarmee de verbinding wordt vastgehouden, de
delen van de las tijdens het stollen van het tin nog even ten opzichte
van elkaar bewegen, wat onherroepelijk een slechte of half onder
broken lasplaats ten gevolge heeft. In gevallen van twijfel trekke men
even met een tang aan de delen van de las, om deze op zijn sterkte
te beproeven. De bout dient enkele malen per dag opnieuw te worden
vertind, wanneer men deze continu in bedrijf heeft.
In het kort is dus de volgorde:

1.
2.
3.
4.

delen van de las schoonmaken;
vloeimiddel opbrengen;
verwarmen van de oppervlakken; soldeer toevoegen;
afkoelen.

______
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Opmerking, a. Bij gebruik van gevulde buistin vallen de punten i en 2
samen.
b. Voor enkele voorbeelden van lassen zie men fig. 36.
i. Solderen van „litzedraad"
Het vertinnen van „litzedraad" vereist nog een toelichting, daar de
zeer dunne geïsoleerde draadjes, waaruit deze draad is samengesteld,
lastig op normale wijze kunnen worden schoongemaakt.
De beste methode is hier het draadeind over ca 20 mm in een
spiritus- of gasvlammetje roodgloeiend te verhitten en dan snel af te
koelen in een ernaast opgesteld bakje met spiritus of alcohol (let op
het brandgevaar!). Door de snelle afkoeling springen de verkoolde
lak- en zijdedeeltjes van de draad; daarna is vertinnen onder ruime
toevoeging van hars vlot mogelijk. Voor dunne litzedraden is het aan
te bevelen, het schoon te maken einde enkele slagen om een stukje
dik koperdraad, bv. van 2,5 mm2, te wikkelen, en dit gezamenlijk
te verhitten en vervolgens in alcohol te spoelen. De warmtecapaciteit
van dunne draden is nl. zo gering, dat in de zeer korte tijd, die nodig
is om het draadje in het alcoholbad te stoppen, deze draden reeds te
ver zijn afgekoeld.
5. Veilig werken
In het laboratorium zowel als in de reparatiewerkplaats is het een
gebiedende eis, dat men de nodige aandacht schenkt aan het voor
komen van ongevallen door electriciteit. Bij normale ontvangapparaten
en versterkers komen wel niet zulke hoge spanningen voor als bv. bij
zenders, maar dit neemt niet weg, dat het aanraken van onder net
spanning staande delen of van punten in het voedingscircuit zeer
ernstige gevolgen kan hebben. Ook zijn er in Nederland wettelijke
bepalingen, zoals het Electrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938 en voor
schriften van electriciteitscentrales, distributiebedrijven enz., waaraan
men verplicht is de hand te houden, vooral wanneer ook niet-deskundig
personeel de ruimte, waar met gevaarlijk hoge spanningen wordt ge
werkt, kan betreden. Kortsluiting en brand ten gevolge van storingen
in de huisinstallatie, verplaatsbare leidingen of gebruikstoestellen komen
vaak voor. Men moet zorgen, dat de installatie en ook de machines
en toestellen, zoals boormachine, slijpsteen, looplamp enz., voldoen
aan de voorwaarden, die de electriciteitsbedrijven stellen. Het aanrakingsgevaar moet tot een minimum worden teruggebracht. Hiertoe
is het belangrijk, dat in de reparatiewerkplaats zowel als in het labo
ratorium de voeding van de te meten apparaten plaats vindt door
middel van een 1 : 1 scheidingstransformator, die secundair niet ge
aard is. Sluit men hierop een ontvanger aan, die geschikt is voor
gelijk- en wisselstroomvoeding, dan kan het chassis, dat immers bij
deze ontvangers steeds met één zijde aan het net is verbonden, zonder
gevaar aangeraakt en desnoods geaard worden. Bij het in bedrijf stellen
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van de apparaten na het wegnemen van achterwanden en beschermkappen en onwerkzaam maken van eventuele veiligheidscontacten
moet de reparateur de uiterste voorzichtigheid betrachten. Condensato
ren met grote capaciteit, zoals bv. de afvlakcondensatoren van het voedingsgedeelte, behouden dikwijls zeer lang een groot gedeelte van hun
lading. Men zij hierop bedacht. Bij metingen is men dikwijls sterk ge
concentreerd op de meting zelf en kan onwillekeurig aanraking met
spanningvoerende delen voorkomen. Het is beter de voeding van het
apparaat een keer extra te onderbreken alvorens een meter op een ander
punt aan te sluiten dan een levensgevaarlijke schok te krijgen.
Wees verder wantrouwend ten opzichte van het gebruik van ge
ïsoleerde tangen en schroevedraaiers. De grote getallen, die in de
isolatie staan geperst, zijn niet alleen voldoende om u tegen dergelijke
hoge spanningen te beschermen. Een scheurtje kan u het vertrouwen
in dergelijke gereedschappen voorgoed (en dan helaas te laat) ont
nemen. Moet u beslist werken aan onder spanning staande delen,
controleer dan de geïsoleerde gereedschappen vooraf terdege op een
hoge proefspanning. Werk zo weinig mogelijk met twee handen in het
apparaat; uw rechterhand weet op een gegeven ogenblik niet dat uw
linkerhand goed geaard is. Stop daarom die linkerhand zolang in uw
broekzak en stel uzelf op een rubbermat geïsoleerd op! In de werk
plaats moeten verder onbevoegden worden gewaarschuwd door duide
lijke bordjes met het opschrift „Hoogspanning! Levensgevaar!".
Men zie bv. de Veiligheidsvoorschriften voor electrische sterkstroominstallaties van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

1

XI. HET METEN VAN
VELDSTERKTEN

i. Inleiding
Het kan voor velerlei doeleinden gewenst zijn, de veldsterkte van een
bepaalde zender op een bepaalde plaats of in een zeker gebied te
kennen. Het kan zijn, dat men de voortplantingseigenschappen van
een gebied wil kennen, dat men de gevoeligheid wil weten, die een
ontvanger er moet hebben voor goede ontvangst, dat men het voor
een zender benodigd vermogen wil kennen om in de gegeven plaatsen
goede ontvangst te garanderen, dat men de relatieve sterkte van een
storende zender wil opmaken, enz. In al deze gevallen is de veldsterkte
de grootheid, waaruit men zijn conclusies kan trekken. (Zie Deel 2,
hfdst. IX en Deel 4b.)
Men moet bij het meten van deze veldsterkte twee gevallen onder
scheiden. Men kan zich nl. interesseren voor de veldsterkte op een
bepaalde plaats als zodanig, ofwel als representatieve waarde voor het
veld over een gebied. Een voorbeeld moge dit verduidelijken.
Een nieuwsbureau wil een ontvangpost inrichten voor een verbinding
met een ander bureau. Om de benodigde gevoeligheid van de ontvangapparatuur te kunnen bepalen wil men de veldsterkte van de te ont
vangen zender meten. In dit geval meet men deze op de plaats, waar
de antenne van de ontvangpost zal komen, onverschillig of op deze
plaats obstakels zijn, die de ontvangst kunnen storen, zoals boven
grondse leidingen of gebouwen van gewapend beton. Is de plaats van
de antenne nog niet geheel bepaald, dan kan men op verschillende in
aanmerking komende plaatsen meten en de gunstigste uitzoeken. Ook
nu meet men op deze plaatsen, onverschillig of er obstakels in de
nabijheid zijn. Een heel ander geval is echter, als men wil weten, of
een bepaalde zender in een gegeven gebied voldoende sterk doorkomt.
Men zal nu ook in dit gebied op een aantal plaatsen de veldsterkte
meten, maar bedoelt nu niet zozeer de veldsterkten in de plaatsen
van meting te kennen, maar een indicatie te verkrijgen voor het veld
in het gehele betrokken gebied. Men zal dus nu de meetplaatsen met
zorg zo kiezen, dat zij representatief zijn voor dat gebied, bv. in een
omgeving zoals in fig. 1, en dus niet meten op plaatsen, waar toe
vallig veel leidingen lopen of grote geleidende voorwerpen aanwezig
zijn.

Men dient bij het meten van veldsterkten dus het doel der metingen
in het oog te houden.
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Fig. i. Het meten van de veldsterkte in open terrein. De gebruikte
antenne is een zg. gevouwen dipool (zie Deel 4b).
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2. Vcldsterktemeters
Er zijn speciale instrumenten, waarmede men de veldsterkte van
zenders kan meten. Men noemt deze veldsterktemeters, of ook wel
korter maar minder juist, veldmeters.
In principe is een dergelijke veldsterktemeter niet anders dan een
geijkte ontvanger met antenne en men kan zich dan ook inderdaad
met een gewone ontvanger, die men voor dit doel een weinig ver
andert, behelpen. De toevoegingen, die men voor goed meten boven
een gewone ontvanger wenst, zijn de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.

een antenne, waarvan men de eigenschappen nauwkeurig kent;
een verzwakker;
een regelbare en uitschakelbare automatische sterkteregeling;
een meter voor de gedetecteerde spanning;
een ijkoscillator voor het bepalen van de versterking van de ont
vanger.

Deze punten komen in het volgende nog ter sprake.
3. Antennes voor veldsterktemetingen en hun
voor= en nadelen
Men kan van elke antenne de eigenschappen door metingen bepalen
en dus in principe ook elke antenne voor veldsterktemetingen gebruiken.
Er zijn echter twee typen antennes, waarvan men de eigenschappen op
grond van theoretische overwegingen nauwkeurig kan berekenen en die
door hun richtingskarakteristiek, hun symmetrie-eigenschappen, hun
eenvoudige constructie en gemakkelijke hanteerbaarheid in de meeste
gevallen worden gebruikt. Deze zijn de raamantenne (in het bijzonder
als de afmetingen ervan klein zijn ten opzichte van de golflengte) en
de halve-golf-dipool (in het bijzonder voor kleine golflengten).
Voor de raamantenne met afmetingen klein t.o.v. de golflengte geldt
het volgende.
Staat de antenne in een vlak lopend golfveld met zijn vlak lood
recht op het magnetisch polarisatievlak (d.i. het vlak door de magne
tische component en de voortplantingsrichting) en onder een hoek a
met het electrisch polarisatievlak (d.i. het vlak door de electrische
component en de voortplantingsrichting, zie Deel 2, hfdst. IX), dan
is de geïnduceerde spanning
2nn O
n2 nnO
£0 = E-------- cos a = E h cos a; h ==
X *
X
Hierin is E de electrische veldsterkte ter plaatse, n het aantal win
dingen van het raam, O de oppervlakte per winding (n O is dus de
totale oppervlakte van alle windingen; zijn de oppervlakten van de
windingen niet alle gelijk, dan dient men voor n O de totale opper
vlakte van alle windingen te nemen) en X de golflengte van de te meten
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golf. De factor

2 7i n O

noemt men gewoonlijk h, de effectieve hoogte;
X
zij bedraagt bij de gebruikelijke raamantennes van een paar millimeter
tot een paar centimeter. De inwendige impedantie van de antenne is
practisch gelijk aan de impedantie als spoel beschouwd.
Een berucht nevenverschijnsel is bij raamantennes het optreden van
een extra geïnduceerde spanning, die daardoor ontstaat, dat de gehele
antenne als winding ook nog als capacitieve antenne fungeert. Dit
zg. antenne-effect kan worden voorkomen door een geaarde af
scherming om de windingen; deze mag alleen electrisch (dus niet
magnetisch) afschermen en moet dus ergens onderbroken zijn ter voor
koming van kringstromen parallel aan de antennewindingen (zie Deel 4b).
Voor de halve-golf-dipool, waarvan de dikte klein t.o.v. de golf
lengte is, geldt het volgende.
Staat de antenne in een vlak lopend golfveld met zijn as loodrecht
op de voortplantingsrichting en onder een hoek a met de electrische
veldsterkte, dan is de geïnduceerde spanning

E0

71

cos v. = E h cos a

71

De inwendige impedantie van de antenne bedraagt ca 73 O.
Naast de reeds genoemde voordelen heeft de raamantenne nog dat
van de afstembaarheid, waardoor men een vrij grote opslingering en
voorselectiviteit kan verkrijgen, en van geringe gevoeligheid voor
storingen uit de omgeving. Een gering nadeel is, dat de eigenweerstand
afhangt van de temperatuur en van verliezen in de omgeving, waar
door voor nauwkeurig werk steeds moet worden geijkt. Ook de halve golf-antenne is enigszins selectief en kan alleen voor korte golven goed
worden gehanteerd.
4. De ontvanger
De ontvanger is vrijwel steeds van het superheterodyne type. Na
een eventuele hoogfrequente versterkertrap wordt het signaal met een
mengbuis naar een vaste middenfrequentie overgebracht. Om ook
sterke signalen te kunnen meten is het inbouwen van een instelbare
verzwakker gewenst; deze dient zo ver mogelijk naar voren te worden
geplaatst om overbelasting van zo veel buizen als mogelijk is tegen
te gaan. Omdat echter het construeren van een goede verzwakker voor
een groot frequentiegebied niet eenvoudig is, gaat men veelal niet
meer naar voren dan achter de mengbuis, waar men slechts met de
middenfrequentie te maken heeft. Men kan dan bv. een weerstandsverzwakker aanbrengen. Achter deze verzwakker volgt dan nog enige
middenfrequente versterking en daarna detectie.
Denken wij voorlopig alleen aan een signaal, dat uit een onge
moduleerde draaggolf bestaat, dan treedt op de detectorweerstand
alleen gelijkspanning op. Deze gelijkspanning is een maat voor de
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sterkte van het ontvangen signaal. Plaatst men derhalve in serie met
deze detectorweerstand een stroommeter, of parallel ermede een
spanningsmeter, dan is de aanwijzing van deze meter een maat voor
de sterkte van het middenfrequente signaal. De schaal is lineair bij
goede dimensionnering, mits er geen automatische sterkteregeling aan
wezig is. Brengt men deze in toenemende mate aan, dan wordt de schaal
steeds meer gedrukt. Om zowel kleine fluctuaties als zeer grote ver
anderingen in de veldsterkte te kunnen volgen, is het dus gewenst,
dat men de mate van automatische sterkteregeling kan instellen. Hoe
wel het ontvanggedeelte van een veldsterktemeter, afgezien van de
genoemde bijzonderheden, in principe niet van dat van een gewone
omroepontvanger afwijkt, is het duidelijk, dat men het zorgvuldiger
zal bouwen, omdat toevallige koppelingen en terugwerkingen, die bij
een gewone ontvanger weinig schade zouden doen, de stabiliteit van
de versterking aanzienlijk kunnen benadelen.
5. De ijking
Plaatsen wij een volgens het voorgaande gebouwde veldsterktemeter,
bv. met raamantenne uitgerust, in het veld van een zender, en stellen
wij de frequenties, de verzwakker en de regelbare automatische sterkte
regeling zo in, dat de meter een waarde in zijn meetgebied aanwijst,
dan is deze aanwijzing wel een maat, maar een onbekende en met
omstandigheden wisselende maat voor de veldsterkte. De aanwijzing
hangt immers van de volgende onbekende en variërende factoren af:
de opslingering van de antenne (wisselt met de temperatuur en toe
vallige verliezen in de omgeving), de hoogfrequente en de midden
frequente versterking (wisselen met voedingsspanningen, temperatuur
en ouder worden van de versterkbuizen). Om deze factoren te leren
kennen kan men een ijkoscillator gebruiken, die gewoonlijk in het
instrument is gebouwd, een kleine meetoscillator, die in de antennekring een spanning van bv. 1 mV kan brengen. Om bij deze ijking het
door het veld geïnduceerde signaal kwijt te raken, draait men de raam
antenne zo, dat </. = 90°, dus cos a = o en dus ook En = o wordt.
Met behulp van de standaardspanning van 1 mV kan men nu de on
bekende factoren bepalen (een voorbeeld van een en ander volgt later).
Nog eenvoudiger is het ijken bij een instrument met dipoolantenne.
Daar de impedantie hiervan constant is kan men de gehele antenne
bij het ijken vervangen door een ijkoscillator met een inwendige weer
stand van 73 Cl, die weer bv. 1 mV geeft.
Nu alle onderdelen genoemd zijn, kunnen wij het schema van een
complete veldsterktemeter met raamantenne in fig. 2 (zie uitslaande
plaat, achterin het boek) gaan bezien.
De raamantenne is omgeven door een aan de massa verbonden electrisch scherm en geplaatst op een staaf, zodat zij ver genoeg van het
apparaat verwijderd is om verstoring van het veld te vermijden. Het
raam is te stemmen door een variabele condensator. Verder is in de
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raamkring een kleine, van de frequentie onafhankelijke weerstand
(ca 0,1 D) opgenomen, welke bij de ijking dienst doet. Door de links
van de antenne weergegeven ijkoscillator van anodespanning te voor
zien kan men door dit ijkweerstandje een stroom van enige milliampères voeren, waardoor in de raamkring een ijkspanning ontstaat,
waarvan men de grootte door middel van thermokruis en meter kan
af lezen en dcor een regelweerstand op een gewenste waarde kan
instellen. Bij het meten van het veld wordt de ijkoscillator uitgeschakeld.
De op de raamkring ontstane spanning wordt met één trap hoog
frequent versterkt en daarna in een mengtrap naar de middenfrequentie
overgebracht. In serie met de secundaire kring van het eerste middenfrequente bandfilter is een in stappen regelbare weerstandsverzwakker
met kleine weerstand opgenomen, die een tweede middenfrequentbandfilter voedt; in dit bandfilter wordt de lage spanning van de
verzwakker weer op hoog niveau gebracht en daarna nogmaals ver
sterkt en gedetecteerd. De gedetecteerde gelijkspanning wordt op een
tweede meter afgelezen. De eventuele gedetecteerde laagfrequente
spanning wordt versterkt en kan met een telefoon worden beluisterd,
zcdat men zich ervan kan vergewissen, dat men de gewenste zender
meet. Ook kan een instelbaar deel van de gedetecteerde gelijkspanning
naar de roosters van een of meer buizen worden teruggevoerd, om de
verlangde mate van automatische sterkteregeling te verkrijgen. Ten
slotte is van een van de buizen de kathodeweerstand en daardoor de
negatieve voorspanning regelbaar om de versterking, behalve met de
verzwakker, die in stappen regelt, ook nog continu in te kunnen stellen.
Onder 8 zullen wij in gedachten met dit instrument een meting uit
voeren en uit de zo verkregen gegevens de veldsterkte berekenen.
6. Bijzonderheden bij gemoduleerde signalen
Tot dusver is aangenomen, dat de te meten veldsterkte die van een
ongemoduleerde draaggolf is. In de practijk zal men echter zeer vaak
te doen hebben met gemoduleerde signalen; hierdoor kunnen bijzonder
heden bij de meting naar voren komen. Het is begrijpelijkerwijze niet
doenlijk; in te gaan op alle eigenaardigheden, die bij de vele mogelijk
heden van modulatie kunnen optreden, maar over enkele punten, die
zich bij de algemeenste modulatietypen voordoen, moge toch iets
worden gezegd, nl. bij amplitudemodulatie, frequentiemodulatie en
telegrafie. Voor andere mogelijkheden kan men dan zelf de eventuele
moeilijkheden aan de hand hiervan trachten op te zoeken en te onder
vangen.
Allereerst moet men nagaan, welke grootheid het in elk voorkomend
geval is, waarvoor men zich interesseert. Bij de drie genoemde ge
vallen is dit vrij voor de hand liggend.
Bij amplitudemodulatie is het vrijwel steeds het vermogen van de
component met de draaggolffrequentie, die bij het zenden constant
gehouden wordt. Daarnaast treedt dan een wisselend, van de modulatie
Radiotechniek VII — 31
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afhangend vermogen in de zijbanden op. In het veld is dus de
veldsterkte voor de draaggolffrequentie een constante, althans van de
modulatie onafhankelijke grootheid, en men zal zich dus erop toe
leggen, deze te meten. In de veldsterktemeter volgens het schema van
fig. 2 is nu, zoals men gemakkelijk na kan gaan, de detectiegelijkspanning juist een maat voor deze grootheid, mits men zorgt, dat in
het instrument geen of slechts in de zijbanden symmetrische ver
vorming van het signaal optreedt. Daar de gebruikelijke meters voor
het meten van de detectiespanning de modulatiefrequenties toch niet
kunnen volgen, meet men dus zonder meer de gewenste grootheid.
Zou men een meter gebruiken, die wel gevoelig is voor de modulatie
frequenties, dan kan men met behulp van een laag-doorlatend filter
deze uit de meter houden en zo het doel bereiken.
Bij frequentiemodulatie blijft het totale uitgezonden vermogen, dus
het vermogen in de momentele frequentie, constant. Hier is dus de
veldsterkte voor de momentele frequentie de verlangde grootheid. Is
de doorgelaten frequentieband van de veldsterktemeter zo groot, dat
de mcmentele frequentie er steeds in blijft, dan meet men (met
een amplitudedetectcr, geen frequentiedetector natuurlijk!) op de
detectieweerstand alleen een gelijkspanning, die dan tevens een maat
voor de gevraagde grootheid is. Is bij de veldsterktemeter de door
gelaten frequentieband echter minder groot, dan zal in de perioden
van diepe modulatie een vermindering van de detectiespanning op
treden. Bij grote tijdconstante van het afvlakfilter behoeft de fout in
de meting nog niet groot te zijn, maar wordt de doorgelaten band
smaller en smaller, dan zal de miswijzing tenslotte groot kunnen worden.
Een overeenkomstig effect treedt op bij morsesignalen. Gedurende
de perioden, dat de zender zendt, is het uitgezonden vermogen con
stant; in de onderbrekingsperioden practisch nul. Men wenst de veld
sterkte in de zendperiode te kennen. Tijdens de zendperioden is weer
de detectiespanning een maat voor deze veldsterkte, maar in de onder
brekingsperioden zakt zij overeenkomstig de tijdconstante af. Het is
dus ook hier nodig, de tijdconstante voldoende groot te maken; dan
zal de fout weer verwaarloosbaar klein zijn. Is de tijdconstante te
klein, dan meet men een veel te lage waarde.
7. Het registreren van veldsterkten
Vooral bij velden, die door fading of interferentie sterk wisselen in
sterkte, interesseert men zich veelal niet zozeer voor de sterkte op een
bepaald tijdstip als wel gedurende een langer tijdvak. Het wordt dan
zeer bewerkelijk om steeds metingen te doen, die bovendien nog
geen volledig beeld geven; men zal er dan toe overgaan om de veld
sterkte te registreren. In principe behoeft men hiertoe de detectiespanningsmeter slechts door een registrerend instrument te vervangen;
eventueel, als dit instrument een groter vermogen vraagt dan de
detector kan leveren, na tussenschakeling van een gelijkstroomvermogen-

b.XI.7

483

mx
*»
lilN'
mmn

vs-

Fig. 3. Semi-permanente opstelling van een antenne voor een registrerende
veldsterktemeter; X = 7 m.
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Fig. 4. Resultaten, verkregen met een registrerende veldsterktemeter.
versterker. Men moet echter bij het registreren van veldsterkten wel
bijzonder letten op het verlopen van de gevoeligheid zowel als op het
verlopen van de frequentie van de mengoscillator en het kan in sommige
gevallen noodzakelijk zijn bijzondere maatregelen te treffen om fouten
door deze oorzaken tegen te gaan. Door te zorgen voor constante
voedingsspanningen en door tegenkoppeling toe te passen kan men
gewoonlijk wel de vereiste constantheid verkrijgen.
Fig. 3 vertoont een antenne, gelijksoortig aan die van fig. 1, doch
nu permanent opgesteld in een vrije, landelijke omgeving, voor het
onderzoek van fading met behulp van een registrerende veldsterkte
meter. Fig. 4 geeft een gedeelte van de papierstrook, waarop de veld
sterkte is geregistreerd. De afstand tussen de getallen langs de hori
zontale as stelt een uur voor. Van de nullijn is links nog juist een
gedeelte zichtbaar. De geregistreerde krommen laten zien, dat de
variaties in de veldsterkte hier groot zijn.
8. Het berekenen van de veldsterkte uit de waarnemingen
Tot slot zullen wij met een veldsterktemeter volgens het schema van
fig. 2 in gedachten een meting doen.
Neem aan, dat het instrument op de plaats van meting is opgesteld
en aangesloten, doch dat de automatische sterkteregeling en de ijkoscillator uitgeschakeld zijn. Allereerst wordt nu de ontvanger op de
verlangde zender afgestemd. Als de versterking hoog genoeg is in
gesteld (continu en met de verzwakker), zal de uitgangsmeter een
uitslag vertonen (eventueel over de schaal slaan, in welk geval de
versterking wordt verminderd). Er wordt nu nauwkeurig nagestemd
op maximale uitslag, waarbij steeds de gevoeligheid wordt verminderd,
indien de wijzer van de schaal dreigt te gaan. Ten slotte is de frequentie
juist ingesteld. Vervolgens wordt de raamantenne (die meestal draai
baar is uitgevoerd) zo gedraaid, dat de uitslag ook hierbij maximaal is
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o). De versterking wordt nu nageregeld, zodat de aanwijzing
(*
een goed afleesbare is. In deze situatie wordt de stand van de trapverzwakking afgelezen, stel
maal en de aanwijzing, stel aY.
Vervolgens wordt de raamantenne 90° gedraaid. Dit gebeurt eerst
ten naaste bij en de aanwijzing daalt sterk. Indien mogelijk maakt
men de verzwakking van de trapverzwakker minder, zodat de aan
wijzing weer stijgt; men draait nu de antenne bij op minimale aan
wijzing, daarbij de verzwakking van de trapverzwakker steeds mini
maal houdend. De minimale aanwijzing behoort theoretisch nul te zijn,
maar door allerlei oorzaken (overgebleven antenne-effect, ruis, sto
ringen) blijft steeds een weinig over. Vervolgens wordt de ijkoscillator
ingeschakeld en op de frequentie gestemd, hetgeen weer gebeurt op
maximale uitslag en vergroting van de verzwakking van de trap
verzwakker, en de grootte van het ijksignaal ingesteld, waarna deze
wordt afgelezen, stel V() en weer de verzwakking van de trapverzwakker,
stel n2 en de eindaanwijzing a2.
Uit deze gegevens en de constanten van de raamantenne kan nu de
veldsterkte werden berekend. De door het veld in de antenne ge
ïnduceerde e.m.k. £0 geeft, 72x maal verzwakt en door de versterkertrappen versterkt, een uitslag aA. Vanwege de evenredigheid zou dus
de spanning EJn1 versterkt ook de uitslag Qj geven en een spanning
een uitslag 1. Evenzo geeft de spanning V0, n2 maal verzwakt
en door de versterkertrappen versterkt, een uitslag a2, en dus analoog
een spanning VJn2 a2 een uitslag 1. De spanningen EJa 1 n1 en VJn2 a2
moeten dus gelijk zijn, dus
E0 _ V0
Tl 1 CL 1

n.2 TI2

Hieruit volgt
E0 —

mai

V0-

722 0.2

Aan de andere kant geldt voor E0 bij a = o
E0 = hE,
zodat men voor de veldsterkte vindt:

E=

721 Q1

Vo

722 02

h '

waarin alle grootheden van het rechter lid bekend zijn.
Een getallenvoorbeeld:
Gemeten is de zender Jaarsveld
's-Hertögenbosch.

= 301 m) in de nabijheid van

J

ï
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Gevonden is:
nx = 100 X; ax = 40 schaaldelen;
n2 = 30 X; a2 = 93 schaaldelen;
VQ = 1 mV (10 mA door 0,1 Q).
De gebruikte raamantenne had 12 vierkante windingen van 40 cm
zijde, dus n = 12, O = 0,16 m2.
Men berekent dus:
271 x 12 x 0,16
- = 0,04 m.
301

/z = Men vindt:
£=

IOO X 40

30 X 93

X

1

0,04

mV
— - 35 mV/ir..
m

N.B. Men lette nauwkeurig op de eenheden!
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XII. ENIGE WENKEN BIJ HET UITVOEREN
VAN ELECTRISCHE METINGEN

i. De voorbereiding
Het doel van een meting is het bepalen van een grootheid, bv. een
stroom, spanning, vermogen, cos (p, weerstand, zelfinductie, capaciteit
of een eigenschap van een instrument of een materiaal, bv. de amplitudekarakteristiek van een versterker of de sportelijke weerstand van een
metaal. Bij het doen van een keuze uit de verschillende meetmethoden,
die als regel in aanmerking komen, zal men zich door verschillende
overwegingen laten leiden. In de eerste plaats is men in zijn keuze
beperkt door de apparatuur, die men tot zijn beschikking heeft. Verder
speelt de vereiste meetnauwkeurigheid een belangrijke rol. Daar een
grotere meetnauwkeurigheid meestal gepaard gaat met een omslachtiger
en langduriger meting zal men, als men over een uitgebreide apparatuur
kan beschikken, meestal die meetmethode kiezen, die zo snel mogelijk
tot een bevredigend resultaat leidt. Zo zal het duidelijk zijn, dat men
bv. bij het meten van spanningen op verschillende wijzen te werk gaat
als men de anodespanning van een buis in een versterker moet contro
leren, dan wanneer men een normaalelement moet ijken. In het eerste
geval heeft men voldoende aan een grof draaispoelinstrument van bv.
klasse 0,1; in het tweede geval heeft men een compensator en andere
precisie-apparaten nodig, die vele malen zo duur zijn, terwijl boven
dien de meting veel omslachtiger is. Het ijken van het normaalelement
met het draaispoelinstrument is zinloos, zowel vanwege de onvoldoende
meetnauwkeurigheid als vanwege het feit, dat het element door de
meter te zwaar wordt belast. De meting van de anodespanning van
een buis met een compensator zal men eveneens vermijden, omdat ze
te omslachtig is en bovendien de variaties in de anodespanning, die
meestal optreden, de instelling van de compensator bemoeilijken.
Dit verschil in de nauwkeurigheid van de verschillende meet
methoden komt ook tot uiting in het aantal cijfers, dat wordt gebruikt
bij het noteren van het eindresultaat. Men noteert steeds in decimale
breuken en geeft zoveel cijfers, dat alleen het laatste onnauwkeurig is.
Geeft men bv. op, dat een gemeten spanning 10,0 V is, dan volgt uit
deze opgave, dat de meetnauwkeurigheid niet groter dan i % is ge
weest. Komt men daarentegen een opgave 10,000 V tegen, dan ziet
men, dat de meetnauwkeurigheid 100 maal zo groot is geweest, waaruit dan weer volgt, dat de spanning waarschijnlijk met een compen
sator is gemeten. Uit dit voorbeeld blijkt, dat nullen achter de komma
betekenis hebben en dus niet zonder meer mogen worden weggelaten.
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De nauwkeurigheid van de verschillende
meetmethoden wordt door tal van factoren,
waarop we later terugkomen, bepaald en
bij het doen van een keuze zal men ze dus
vanuit dit gezichtspunt moeten onder
zoeken. Is de methode eenmaal gekozen,
dan bestudere men deze grondig en men
9
vorme zich een duidelijk beeld van het
Fig. i. Schakeling voor het verloop van de meting. Men houde in het
meten van de weerstand R. oog, dat op papier alles er eenvoudiger
uitziet dan in de practijk, wegens de meest
al optredende complicaties. Het schema is immers steeds gebaseerd op
een geïdealiseerde situatie.
Wij zullen dit aan de hand van een voorbeeld toelichten. Wil men
bv. de waarde van een weerstand bepalen met behulp van een stroomen een spanningsmeting, dan tekent men het schema van fig. i. De
betekenis van dit schema is, dat er alleen stroom loopt in de leidingen,
aangeduid door de getrokken lijnen. Daar er echter geen ideale isola
toren bestaan, kunnen er bij de werkelijke meetopstelling tussen alle
punten van de leidingen, waar spanning tussen staat, zg. zwerfstromen
lopen. Is bv. R = io10 Q, dan meet de meetopstelling zo zijn ingericht,
dat de weerstand tussen de punten P en Q, als R wordt weggenomen,
groot is ten opzichte van R. Bij een lage waarde van de spanning v
bereikt men zijn doel door een geschikte keuze van de vorm en het
materiaal van de isolatie. Ligt v in het hoogspanningsgebied, dan kan
onder omstandigheden door sproei-effecten zelfs de isolatie door de
lucht niet meer voldoende zijn. Is v een wisselspanning, dan kunnen
deze zwerfstromen ook nog van capacitieve aard zijn, daar tussen alle
punten van het circuit een zekere capaciteit bestaat, die een functie
is van de afmetingen en de plaats der onderdelen. Men zal dus de
isolatie en de plaats der onderdelen zo moeten kiezen, dat de zwerf
stromen de meetnauwkeurigheid niet kleiner maken dan gewenst is.
Volgens het schema van fig. i is R een zuivere weerstand, maar een
zuivere weerstand bestaat in de practijk niet, daar elk stuk materie
zowel zelfinductie als capaciteit heeft. Men zal de omstandigheden,
in dit geval de frequentie, zo moeten kiezen, dat deze zelfinductie en
capaciteit het meetresultaat niet te sterk beïnvloeden. Dezelfde over
weging geldt voor de in het schema getekende verbindingsdraden,
waarvan krachtens het schema verondersteld wordt, dat zij vrij zijn
van weerstand, zelfinductie en capaciteit.

—0^4

0*

2. Dc meetopstelling
Voordat men aan de hand van het bij de voorbereiding gemaakte
schema overgaat tot de opbouw van de meetopstelling, overtuigt men
zich ervan, dat alle te gebruiken onderdelen in goede staat verkeren.
Daar het ijken van alle apparaten voor elke meting veel te omslachtig
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is, beperke men zich tot het ijken met regelmatige tussenpozen en een
zorgvuldige behandeling gedurende deze tussentijden. Men dulde in
het meetlaboratorium geen instrumenten, die onbetrouwbare aan
wijzingen geven. Men kan nog beter instrumenten hebben, die niet
aanwijzen, dan dezulke, die verkeerd aanwijzen. In het laatste geval
doet men een foutieve meting, hetgeen men dikwijls eerst na moei
zame omwegen op het spoor komt; in het eerste geval is men direct
gewaarschuwd. Het is een goede gewoonte de nummers of andere
aanduidingen van de bij de meting gebruikte onderdelen en instru
menten te noteren. Het is immers mogelijk, dat een meting deel uitmaakt van een onderzoek, dat later tot tegenstrijdige resultaten voert.
Voor het opsporen van de fout is het dan gewenst, dat men nog weet,
welke apparaten bij de meting zijn gebruikt, daar de fout in een af
wijking van deze apparaten kan schuilen.
De verschillende onderdelen worden nu zo mogelijk op ongeveer
dezelfde plaats gezet als in het schema, waarbij men de verbindingsdraden op overzichtelijke wijze aanbrengt en niet langer maakt dan
nodig is. Men schenke hierbij de nodige aandacht aan isolatie, weer
stand, capaciteit, zelf- en wederzijdse inductie van deze leidingen en
zorge voor een electrisch en mechanisch betrouwbaar contact tussen
deze leidingen en de toestellen. Bij het losschieten van leidingen
kunnen de laatste ernstig overbelast worden. Zou bv. in een brug van
Wheatstone, die in evenwicht is gebracht, bij de gevoeligste stand van
de galvanometer een van de verbindingsdraden van een weerstand
losraken, dan krijgt de galvanometer een stroomstoot te verduren,
waar hij als regel niet op berekend is. Bij het aanbrengen der draden
is het onder bepaalde omstandigheden nog nodig om te letten op de
mogelijkheid van het optreden van thermospanningen.
Het is verder noodzakelijk, de nodige aandacht te besteden aan uit
wendige electrische en magnetische velden, die de aanwijzingen van
de instrumenten in belangrijke mate kunnen beïnvloeden en in de
circuits van de opstelling spanningen kunnen induceren. Ook moet
men de instrumenten zo plaatsen, dat ze elkaar door hun uitwendige
velden niet beïnvloeden.
De spanningsbron sluite men het laatste aan, nadat de hele opstelling
goed gecontroleerd is en alle instrumenten in hun ongevoeligste stand
zijn geschakeld. Ook als men naderhand de schakeling wenst te wijzigen,
wordt de spanning afgezet en na de wijziging, eerst na een behoorlijke
controle en nadat de meters weer zo ongevoelig mogelijk zijn gemaakt,
weer aangesloten.
3. Het waarnemen
Alvorens men tot het doen van de eigenlijke waarnemingen overgaat,
meet men zo mogelijk het hele gebied, waarover de meting zich uit
strekt, globaal even door met het doel om na te gaan of de meet
opstelling in het hele gebied naar wens functionneert en om een globale
indruk te krijgen van de uitslagen der meetinstrumenten. Men maakt
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vervolgens een tabel, waarin de waarnemingen op overzichtelijke wijze
kunnen worden genoteerd en waarin een voldoend aantal kolommen
is gereserveerd voor het verwerken der waarnemingen. Het voordeel
van deze werkwijze blijkt bij het opsporen van gemaakte fouten, daar
deze bij het nakijken der getallenrijen in de tabel direct in het oog
springen, doordat zij het gelijkmatige verloop van de rijen verstoren.
In verband hiermee kan het, als de omstandigheden zich daarvoor
lenen, van voordeel zijn, de waarnemingen direct in een grafiek te
verwerken. Een grillig verloop van de curve wijst op meetfouten of
op bijzondere verschijnselen, waarop men door deze wijze van noteren
direct attent wordt gemaakt.
Het bereik van de instrumenten wordt bij voorkeur zo ingesteld,
dat het begin van de schaal niet wordt gebruikt. De gegarandeerde
nauwkeurigheid van een instrument wordt immers uitgedrukt in
procenten van de volle schaal, zodat de absolute fout langs de hele
schaal een constante maximale waarde mag hebben. De relatieve fout,
die in de practijk meestal het belangrijkste is, kan aan het begin van
de schaal dus veel groter zijn dan aan het einde.
De schaal is meestal verdeeld in schaaldelen, waarvan men het aantal
tiende delen probeert te schatten. Dat dit moeilijker is dan het lijkt,
blijkt, als men een aantal proefpersonen een groot aantal verschillende
standen van een meter laat aflezen. Alleen bij geoefenden ziet men dan,
dat alle tienden ongeveer even dikwijls in de aflezingen voorkomen.
Het kloppen op de instrumenten met de bedoeling om de fouten,
afkomstig van de wrijving in het meetsysteem, te elimineren, is een
middel, dat dikwijjs erger is dan de kwaal. Vele instrumenten hebben
immers een kipfout (zie Deel 7a, hfdst. I). Door het kloppen kan het
meetsysteem in een andere stand gaan staan, hetgeen als regel een
verandering van de nulstand ten gevolge heeft.
Als men een waarneming herhaalt, vindt men als regel een kleine
afwijking van de eerste waarneming. De nauwkeurigheid zal dus groter
worden, als men voor elk meetpunt een aantal waarnemingen doet en
hiervan het gemiddelde neemt. Men moet dit echter niet overdrijven,
daar de waarschijnlijkheidsrekening leert, dat de nauwkeurigheid slechts
toeneemt met de wortel uit het aantal waarnemingen. Om de nauw
keurigheid tweemaal zo groot te maken, moet men dus viermaal zoveel
waarnemingen doen.
4. Het uitwerken der waarnemingen
Als men klaar is met het doen der waarnemingen worden deze zo
spoedig mogelijk uitgewerkt tot een einduitkomst, terwijl men de
meetopstelling nog intact laat om eventuele fouten, die bij het uit
werken naar voren komen, nog te kunnen achterhalen of om de meting
eventueel over te kunnen doen. De berekening vatte men, ook in zijn
onderdelen, zoveel mogelijk in tabelvorm samen om de controle te
vergemakkelijken.
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Als de meting en de aansluitende berekening op bevredigende wijze
zijn verlopen, doet zich de vraag voor, hoe groot de nauwkeurigheid
is van het bereikte eindresultaat en in hoeveel cijfers de uitkomst
dus mag worden opgegeven. Deze uitkomst is meestal verkregen uit
een berekening, waarvan wij aannemen, dat zij goed is en uit een
aantal waarnemingen, die zoals wij bij het waarnemen hebben gezien,
altijd een zekere spreiding vertonen. Hebben wij bv. de soortelijke
weerstand van een materiaal bepaald door van een ronde draad met
de schakeling van fig. i de weerstand R en met micrometer en duim
stok de dikte d, resp. de lengte l te meten, dan hebben wij de soorte
lijke weerstand g gevonden met behulp van de formule
tl Vd2

s = 4 TT'
waarin V en I de in de schakeling van fig. i gemeten spanning en
stroom zijn.
De in deze formule ingezette waarden van V, I, d en l zullen niet
gelijk zijn aan de werkelijke waarde, daar bij het meten altijd fouten
worden gemaakt. Deze fouten kunnen van verschillende aard zijn.
Wij onderscheiden o.a. fouten, die ontstaan door de onnauwkeurigheid
van de instrumenten zelf en persoonlijke fouten, die o.a. ontstaan
door het onnauwkeurig schatten van het aantal tienden van schaaldelen. Van al deze fouten behoort men de maximale waarde te kennen,
zodat men weet, tussen welke uiterste waarden V, I, de.nl in liggen.
De grootste fout in g krijgen wij dan, als wij voor V en d de maximale
en voor I en / de minimale waarde of omgekeerd in de formule sub
stitueren. Het zou erg toevallig zijn, als deze maximale fout juist bij
onze meting optrad. De waarschijnlijke fout is dan ook aanmerkelijk
kleiner, maar met de mogelijkheid van een fout van de orde van de
maximale moet men toch steeds rekening houden. De berekening leert,
dat, als in de formule alleen de bewerkingen vermenigvuldigen en delen
voorkomen, de maximale relatieve fout gelijk is aan de som der relatieve
fouten der factoren. Zou bv. de maximale relatieve fout in V, d, I en
/ i % bedragen, dan is de maximale fout in d2 2 % en in .g 5 %.
Een fout van een ander karakter treedt op, als ten gevolge van het
aansluiten van een instrument op een circuit, waarin iets gemeten
moet worden, de bedrijfstoestand in dit circuit en daarmee de te
meten grootheid verandert. Zo zal bv. in fig. 1 de spanning op de
weerstand R, die men wil meten, veranderen, zodra men de voltmeter
aansluit, omdat ten gevolge van de grotere stroom door de ampère meter A de spanning op A is toegenomen. Fouten van deze aard kan
men met behulp van de gegevens van de meetapparatuur schatten en
in rekening brengen.
Wij onderscheiden verder een idealisatiefout, die daardoor ontstaat,
dat men het object, waaraan gemeten wordt, als een geïdealiseerd
geval beschouwt. In ons voorbeeld is bij de afleiding van de formule
verondersteld, dat de draad homogeen is en een cirkelvormige door-
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snede heeft. Noch het een, noch het ander is in werkelijkheid streng
genomen het geval. Het schatten van de hieruit voortkomende fout
kan nog al eens moeilijkheden opleveren, omdat men meestal genood
zaakt is een berekening of een meting uit te voeren voor een minder
sterk geïdealiseerd geval.
Men kan de fouten in het algemeen nog onderverdelen in toevallige
fouten, die een statistisch karakter hebben en zowel positief als
negatief kunnen zijn, en systematische fouten, die het resultaat steeds
in één bepaalde richting beïnvloeden. Tot de eerste behoren o.a.
meestal aflees- en instelfouten, tot de laatste bv. de fout, die optreedt,
als men bij de meting volgens fig. i de voltmeter aansluit. Men meet
hier immers altijd een te lage waarde.
Als men weet, hoe groot de fout is, die in de einduitkomst kan
optreden, kan men het aantal cijfers vaststellen, waarin deze moet
worden uitgedrukt. Men doet dit als regel zo, dat alleen het laatste
cijfer onnauwkeurig is. Is het aantal volgens deze regel toegestane
cijfers klein, maar het getal groot, dan maakt men bij het noteren
gebruik van machten van io, bv. V = 3,32 X io5 volt.
Hiermede is de meting eigenlijk afgelopen, maar daar de meting als
regel met het oog op een bepaald onderzoek geschiedt en het eind
resultaat belangrijker is dan de meting zelf, zal men trachten dit
resultaat in een zo duidelijk en overzichtelijk mogelijke vorm te brengen.
Een tabel geeft een veel beter overzicht dan een aantal verspreid ge
noteerde meetpunten en een grafische voorstelling geeft weer een
sneller overzicht van het te meten verschijnsel of verband dan een
tabel. Zo mogelijk make men dus gebruik van grafieken, uitgezet op
lineair, lineair-logarithmisch, dubbel logarithmisch of ander papier,
afhankelijk van de aard van het verloop der te meten grootheid. Men
kieze de schalen zo, dat de curve niet in een bepaalde hoek van de
figuur gedrukt wordt. Lineaire schalen behoren met nul te beginnen
en zo te zijn ingericht, dat tienden en eventueel honderdsten van de
eenheden gemakkeijk op de schaal kunnen worden gevonden. Zo kan
men een stroomschaal bij gebruik van normaal mm-papier zo inrichten, dat bv. 1 A overeenkomt met 10, 20 of 50 mm, maar men
vermijde schalen, waarbij de eenheid overeenkomt met 30 of 40 mm,
omdat het opzoeken van de tienden op de schaal dan moeilijker is.
Het heeft verder geen zin, de grafiek groter te maken dan nodig is.
De grens ligt ongeveer daar, waar de afleesnauwkeurigheid van de
grafiek gelijk is aan de nauwkeurigheid van het meetresultaat.
Bij de assen van de grafiek schrijve men steeds de grootheden, die
langs deze assen zijn uitgezet. Op het papier plaatse men een korte
aanduiding van de meting, waarop de grafiek betrekking heeft. Ook
vermelde men de datum. Deze gegevens zijn van veel belang, als men
later de meetresultaten nog eens nodig heeft.
Als het belangrijk is, het verloop van de meting vast te leggen,
maakt men een beknopt, doch tevens volledig en overzichtelijk verslag,
waarin de in het voorgaande besproken punten zijn vastgelegd.

ALPHABETISCH REGISTER
A

I

aanpassing van de leiding
239
aansluitsnoeren
400
aarde
398
»
(Wagner-)
191
aardingsveren
406
aardleiding
45i
aardmagnetisme
47
aardweerstand
45i
A-instelling
430
A/B-instelling
431
Abraham en Bloch
77
absolute vochtigheid
393
absorptiefrequentiemeter
125
GR 140A 134
//
met
tt
Lechersysteem 137
absorptiegolfmeter 122, 132, 137, 229
accuvoeding met triller
424
307
acoustische metingen
admittantiediagram
186
(ingangs-)
259
tt
(terugwerkings-)
tt
259
tussen electroden
259
„
(uitgangs-)
259
aequipotentiaalpunten
191
aequivalente ruisweerstand
327
afbuiging (electrische -)
4i
41, 80
(horizontale -)
//
41
(magnetische -)
tt
42
(radiale -)
tt
41, 80
„
(verticale -)
afbuigplaten
39/ 45
afbuigsystemen
4i
192
afgeschermde bruggen
10
instrumenten
//
„
kabel
452
afhankelijkheid van de temperatuur 405
afknijpspanning
74
492
afleesfout
afleesnauwkeurigheid
97/ 492
267
afname emissie
192
afschermbus
47, 112
afscherming (electrische -)
afscherming (magnetische -)
47
„
oscillator
97/ 105
47
afschermkoker
243
afsluiting (reflectievrije -)
230
afstembare trilholte
afstemindicator
353
454
afstemmechanisme

afstemming (éénknops-)
271
afstemschaal
347
afstemspoelen (omschakeling -)
98
aftakshunt
33
afwijking (padding-)
303/ 337
aluminium raampje
5
soldeer
99
471
amplitudekarakteristiek 40, 87, 277,
322, 358
electronenstraaloscillator 54,
382
„
(vlakke -) 89
amplitude tijdbasisschakeling
68
analysator
141, 209, 281, 350
analyser wave
141
antimoniumchloride
47i
anodebasis
64, 70
„
in oscillatorschakeling 99
anodedissipatie
274
anode (naversnellings-)
43
anode-schermroostermodulatie
101
69
anodesteilheid
antenne
398, 452
(buiten-)
95
tt
448
circuit
(dipool-)
113, 480
tt
(enkelvoudige dipool-)
366
tt
(gevouwen dipool-)
366
//
304
(invloed van -)
tt
(kunst-)
95/ 295/ 305
//
300
„ -opslingering
(raam-)
342, 478
tt
396
„ straling
transformator
452
tt
voor veldsterktemeting 478
n
antibromwikkeling
410, 429
398
apparaten (hulp-)
(technische controle-) 396
;;
voor contrölemetingen
aan buizen
268
Aron (twee-wattmetermethode
164
van -)
assen
412
astatische constructie
11
asymmetrische multivibrator
212
resonantiekromme 444
tt
„
sturing
45/ 80
atmosferische storingen
308
autom. sterkteregeling
271, 438
kromme
331
//
//
onderzoek 330
//
//
vervorming 300
tt
tt

*

%

-j’ê

1

f

494
B

balansfrequentiedetector
375
,, ingangstransformator
432
,, schakeling
420
„ transformator
145
bandbreedte
402
acoustisch gebied
n
54
draaggolftelefonie
;/
54
h.f.-techniek
54
schakelaar
321
99
telefonie en radar
54
ultrasonore trillingen 54
;;
voor mechanische
industrie
54
bandophanging
6, 10, 157
beeldamplitude
51
beeldelement
84
beeldpunt
38
,,
verschuiving
58
bedieningsorganen
397
bedradingscapaciteit
433
bedrading (sluiting in -)
424
bedrijfskeuring
414
bedrukking (schaal-)
447
begrenzer
359

buis

„
(meting aan -)
belasting (krimp-)
bepalingen (wettelijke -)
bepaling kruismodulatie
modulatievervorming
tt
slijtage
ff
tegenkoppelfactor
uitgangsvermogen
tt
verpakking
tt
„
vervorming
beproeving (practische -)
slijtage
„
verpakking
beschouwing meetresultaten
berekening veldsterkte
bevestigingsmateriaal
bijstelcondensator
B-instelling
Bloch en Abraham
blocking oscillator
blokschema meetoscillator
verschilfrequentieoscillator
blokspanning (symmetrische -)
bolometer
borgen van schroeven
brede-bandversterker
brede frequentieband
breedte resonantiekromme
brom
„ compensatie

,,

,,

spoel

376
359
470
395
257
257
389
277
281
392
257
353
389
392
327
484
413
406
431
77
73
95
97
211
241
467
54
103
297
271
273
429

brom (modulatie -)
355, 45i
„ spanning (hinderlijkheid -) 349
„
,,
(onderzoek der -) 349
„ verschijnselen (oorzaken
der -)
438
brug (afgeschermde -)
192
„ metingen
183
„ met onafhankelijke instelling 188
,, Wagner-aarde
192
ff
148
,, schakeling
van Wheatstone
ff
33, 175,
183, 241

„ Wien
122
190
„ volgens Maxwell
190
Owen
ff
Schering
191
7t
ff
bruikbaar vermogen (maximaal -) 338
365
bruikbare gevoeligheid
buik (stroom-)
233
buiscapaciteiten en dempingen
205
huishouder met kruipsporen
429
buis (ingangsimpedantie -)
238
„ karakteristiek (meting -)
265
116
„ verzwakker
„ voltmeter
156
buitenantenne
95
buizen (metingen aan -)
237
met variabele steilheid
160
99
„
(storing door -)
411
41
bundeling (kanon voor -)
134
Butterfly-schakeling
ff

C
402, 405, 454
calibratie (schaal-)
capaciteit (correctie-)
50
(bedradings-)
ff
433
191
(parasitaire -)
ff
487
„
(precisie-)
161
capacitieve shunt
stroom
tt
19
verzwakker
27
268
cartomatic (Philips-)
circuit (antenne-)
448
coaxiaal Lecher-systeem
139, 225
coaxiale kabel
224
coëfficiënt (temperatuurs-)
97, 99
471
colofonium
132
commutatie
compensatie (brom-)
273
(condensator-)
256
,,
(ruststroom-)
,,
29
schakeling
ff
249
8
(temperatuur-)
,,
158
(wisselstroom-)
,,
compensator
487
complexe steilheid (meting van -) 262
compound
393
condensator (bijstel-)
406

495
condensator (differentiaal-)
147
(electrolytische -)
404
(fijn variabele )
203
(meting -)
197
(meting tg ó van -) 201
met keramisch
diëlectricum
404
„ mica dielectricum
404
„ papier dielectricum
403
„ sluiting
424
ratel
419
//
(variabele -)
405
vervangingsschema
202
conische electroden
42
contactpotentiaal
27, 250, 267
„
tijden
424
„
(verbrand -)
424
„
(vuil -)
424
continu variabele verzwakker
62
controleren der schaalverdeling
348
controle (technische -)
396
van meetoscillator
99
constantaan
21/ 33
conversiesteilheid
89, 253
„
(meting van -) 253
coördinaten (polaire -)
73
correctiecapaciteit
50
elementen
57
staafjes
47
„
veerspanning
5/ i3
corrosie
394
tt

ff
ff

ff

ff

ff

ft

ff
ft

tt

ft

D
decadenbank
decibellschaal
de-emphasisschakeling
defecte zekering
definitie imp.golfpijp
deflectie (electrische -)
,,
platen
(radiale -)
//
systeem
n
deling (frequentie-)
dempingskamer
vleugel
//
weerstand
//
„
wikkeling
demping van de beweging

171
281
361
424
232
43
45
42/ 99
4i
213, 2l8
13
13
27/ 165
5
5
108
184
detectie (acoustische -)
292
„ factor
361
„ karakteristiek
(helling
//
//
363
van -)
(meting
//
//
362
van -)

//

!

// // kabeJ

detectiekarakteristiek (onsymmetri
sche -) 379
(onderzoek -)
289
(vertraagde -)
292
(visuele -)
184
detector
228, 438
(balansfrequentie-)
375
(diode-)
158
(kristal-)
104, 127, 229
//
(silicon-)
//
134
150
„
versterker
determinatie (storings-)
4i7
diagram (admittantie-)
186
(fase-)
277, 286
186
(impedantie-)
(Nyquist-)
277/ 286,
//
358, 385
„
(toestands-)
469
differentiaalcondensator
147
galvanometer
278
•>
diodedetector
158
„ (kunst-)
278
300
,, (schakeling drie-)
„ voltmeter
26, 156, 234
113
dipoolantenne
366, 477
,, (enkelvoudige -)
366
„ (gevouwen -)
„ (halve-golf-)
478
dissipatie (anode-)
274
,,
(schermrooster-)
274
396
distorsie (meting van -)
distributie (radio-)
385
388
documentatie (service-)
dode gang
397
// slag
353
doofspanning
7i
460
doorbelmeter
428
doorfluiten
310, 325
doorlaatkromme
doorslagspanning
394
dooskring
134/ 230
401
draad (litze-)
408
,, • potentiometer
407
„ weerstand
407
„
„
(instelbare -)
96
draaggolf (frequentie-)
„
oscillator
105
draaispoelinstrument
4/ 21, 39,
126, 155
draaistroom
162
draaiveldinstrument
15/ 17
drempel (storings-)
315
drie-diodenschakeling
300
drietraps-brede-bandversterker
55
drie-voltmetermethode
182
drift (frequentie-)
323/ 357
door A.S.R.
335
//
//
ff

ff
ff

ff

tt

496
drift (frequentie-) door netspanningsvariatie
335
door temperan
r>
tuursverhoging 332
door vocht
336
ff
ff
„
,,
(meten van -) 332
dubbele brug van Thomson
176
dubbeldraadsleiding
224
dynamometer
12
dynamisch meten van steilheid
248
storingzoeken
ff
417. 427/
431/ 437/ 440,
444/ 447/ 450

electronenstraaloscillograaf
electronische frequentiemeter
lens
schakelaar
voltmeter
tr
element (beeld-)
(correctie-)
//
(transmissie-)
ff
„
(verwarmings-)
emissie (afname -)
(rooster-)
ft
enkelstraalbuis
enkelvoudige dipool
eutecticum

38

124
45
85
30

84
57
89
472
267
265

41/ 84

366

468

E
edelgasveiligheid
éénfase-wisselstroom
eenheden
éénknopsafstemming
eenmalige tijdbasis
éénsignaalmethode
308,
eenvoudige hulpinstrumenten
effecten (storende -)
12, 14/

162
3
271
244
371
459
18,
20, 23
effectieve waarde
13/ 15/ 25
eigencapaciteit zelfinductie
197
eikeltriode (oscillerende -)
139
eilandvorming
404
eindtrap
425

(storingsverschijnselen
in -)
van groot vermogen
//
eisen (gebruikers-)
electrische afbuiging
afscherming//
47/
deflectie
//
„
stoorvelden
electroden (naversnellings-)
electrode (reflector-)
electrodynamische instrumenten

425
433

395
4i

112

43
47
43
236
9/
156
electrod ynamometer
15/ 162
,,
(precisie-)
158
electrolytische condensator
404

èlectromagnetische wervelstroomdemping
electrometer (kwadrant-)
(snaar-)
//
electronen (looptijd van -) 27, 40,
straalbuis
39/
//
(gevoelig
//
//
heid -)
(traagheids//
//
werking -)
(versterker
//
//
voor -)
(voeding
ft
tt
van -)

1

F

4*2

16
18
19

228
213
43

54
53
50

factor (detectie-)
„ (reflectie-)
fading
fasediagram
fasefout
fasehoek
fasekarakteristiek
ff

K.S.O.

292
232
271
163, 288
163
186
358, 370
54
288
100
431
90
147

fasemeter
fasemodulatie
fase-omkeerbuis
filter
,, (kristal-)
,/ (net-)
fluittonen
308, 354,
fijnvariabele condensator
FM-meetoscillator
(trimmen
ff
van -)
focuseeranode
fotografische registratie
Fourier (reeks van -)
fout (lineariteits-)
„ (maximale -)
„ (maximale relatieve -)
„ (relatieve -)
,, (waarschijnlijke -)
fouten (gebruikers-)
// in universele voeding
// in voedingsgedeelte
in wisselstroomvoeding
ff
// (karakter der -)
(opsporen van -)
//
// (technische -)
„
(voorkomen der -)
foutieve koppelfactor
frequentie-anal ysator
band (brede -)
//
(combinatie-)
//
deling
213/
//
detector
//
(balans-)
//
//

45i
396
203

361
379
42
33
209
68
491
491
491
491
310
421
419
419
388
413
398

391
444

141
103
87

218
361
375

497

frequentiedetector (meting aan -) 301
(draaggolf-)
96
drift
332, 357
door A.S.R.
335
„ netspanningsvariatie
325
,, door temperatuursverhoging
332
„ door vocht
336
gebied meetinstru
menten
155
gelijkheid
215
(herhalings-)
209
meetapparaten
209
meter
120, 334
„ (absorptie-) 125, 134
„ (electronische -) 124
,, (electrostatische -)
121
// Hartmann en
Kempf
120
„ (inductie-)
122
„ (ingangsimpedantie-)
123
„ (interferentie-)
128,
130, 132, 135
/,
(klok-)
125
//
„
(kruisspoel-)
121
//
„
(registrerende -) 334
//
„
(tongen-)
120
//
„
(uitgangsimpedantie-)
123
voor hoge fre
quenties
125
voor lage fre
quenties
120
,,
voor zeer hoge
//
frequenties
134
meting
209, 229/ 332
//
door inter
//
//
220
polatie
modulatie
100, 102/ 357
(omschakel-)
85
//
114
(oscillator-)
132
schaal
(spiegel-)
305/ 374
//
(stabiliteit van de -)
98
;;
209/ 217
standaard
66/ 73/ 78
(tijdbasis-)
verandering
9i
128
(vergelijkings-)
90
verloop
vermenigvuldiging 210, 218
87, 96
(verschil-)
verschuiving 332, 396, 448
223
voor radar
tt
223
„ straalzender
102, 115
zwaai
/•
Radiotechniek VII — 32
ft
ft
ff

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft
ft
ft
tt
tt
tt

tt
tt

tt

tt

tt

tt

tt

1

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt
tt
tt

tt

frequentiezwaaimeter
„ (relatieve -)
(zwevings-)
ft
ft

118
115
215

G
galvanometer

6/ 157
(differentiaal-)
178
(spiegel-)
;;
157
„
(vibratie-)
158
gas (met - gevulde) trilholte
263
gasanode
261
gastriode (ontlading met -)
72
geabsorbeerde stralingsenergie
241
geactiveerde harsen
47i
gebiedschakelaar
447
gebruikerseisen
395
„
fouten
390
gebruikskeuring
396, 454
gelijkloop afgestemde kringen
308
„
(relatieve -)
405
gelijkrichtcellen
155
gelijkrichter (kwikdamp-)
435
gelijkrichting (exponentiële -)
25
(kwadratische -)
25
(lineaire -)
25
met koperoxyduul
24
„
(sperlaag-)
24
gelijkspanningsversterker
57
gelijkstroomcompensator
156
instrument
21
//
vermogenmeter
161
voeding
422
„
„
met triller
422
gemetalliseerde kwartssnaar
19
gemiddelde waarde
25
gemoduleerd signaal
87
218
generator (impuls-)
(standaard signaal-)
440
//
(toon-)
87
//
82
(tijdbasis-)
//
voor h.f.
225
//
„
(zaagtand-)
244
340
genormaliseerde kunstantenne
genormeerde impedantie
231
127
germanium
104
„
kristal
gesynchroniseerde tijdbasisspanning
215
getrouwheid
271 / 3i9
396
getrouwheidskromme
gevoeligheid 271 / 277, 307/ 395/ 402
(bruikbare -)
365
(detector-)
361
//
electronenstraalbuis
43
365
(maximale -)
(meting van -)
365
(netstorings-)
353, 396
(normale -)
353
ft

tt
tt
tt

tt
tt

tt

tt

tt
tt
tt

tt

498
gevoeligheidskarakteristiek
gevoeligheidsverhouding m.f.
gevoeligheid voor signaal
met FM
(zwaai-)
>>
365,
gevouwen dipool
366,
gilneiging
gloeilampindicatie
golfmeter
(absorptie-) 124, 134,
(interferentie-)
(transmissie-)
tt
golfpijp
224,
(definitie impedantie
tt
van -)
(opstelling -)
tt
(ronde -)
tt
„
verzwakker
golf (staande -)
„ verhouding (staande-)
„ weerstand
107, in, 137,
graad (vochtigheids-)
gramofoonopnemer
„
weergever
Graetz (schakeling van -)
grensgolflengte

381
311
311

367
477
427

126
125
229
134
229
242
232
229

231
227

233
233

366
336

278
398
25

225

H
halfgeleiders
24
halfwaardebreedte
235
halve-golfdipool
428
harde solderen
468
harmonische der grondfrequentie 128
multivibrator
220
n
hars
470
harsen (geactiveerde -)
47i
Hartley-oscillator
100
Hartmann en Kempf
120
Hausrath (methode van -)
180
helderheidsmodulatie
5i
helling detectiekarakteristiek
363
herhalingsfrequentie
209
hvf.-gedeelte (onderzoek -)
300
„ -gevoeligheid
290
„ -kabel
107
„ -oscillator
96, 113
„ -resonantiekromme
304
„ -spoelen
409
,, -versterkers
300, 448
hittedraadinstrument
20, 156
hinderlijkheid bromspanning
349
hoekfout
35
hoofdbruginstelling
192
hoogdoorlaatfilter
284, 367
hoogspanningsgelijkrichtbuizen
50
81
horizontaal kanaal
41, 80
horizontale afbuiging

ï

hulpantenne
398
„ bruginstelling
192
,, instrumenten
459
„ oscillator
220
„
„ (door kristal gestuurde -) 99
hygroscopisch isolatiemateriaal
336
hysteresis
8, 12
fout
24
tf
I
idealisatiefout
164
impedantiediagram
186
(kabel-)
tt
117
(genormeerde -)
231
n
karakteristiek
224
tt
kunsttt
tt
antenne 108
met dubbele af
//
scherming
193
(meten van -)
231
transformator
64
tt
van golfpijp
232
ft
impregneermiddelen
345
impulsduur
239
„
(meten van -)
244
impulsgenerator
218
(magnetron-)
yy
244
„ modulator
244
indicatie (kathodestraal-)
93
met draaispoelmeter
126
tt
„ gloeilamp
126
neonbuis
126
yy
ff
middelen
126, 137
yy
(visuele -)
tt
135
indicator (afstem-)
353
inductie-effect
254/ 306
„
frequentiemeter
122
inductieve instrumenten
17
„
verzwakker
116
ingangsadmittantie
259
238
ingangsimpedantiebuis
frequentiemeter 123
t>
weerstand
tt
39
inrichting werkruimte
461
inschakelverschijnselen
1, 66
instabiliteit
394/ 428
instelbare draadweerstand
408
instelfout
492
instelling klasse A
430
„
A/B
//
43i
431
B
insteltraagheid
57
instrument (afgeschermd -)
10
(electrostatisch -)
tt
17/
160
(gelijkstroom-)
21
//
20, 156
(hittedraad-)
tt
(inductief -)
tt
17

499

)•

instrument met gelijkrichting
24
met ijzer in het veld io
ft
(spiegel-)
32
(thermokoppel-)
21
ff
„
zonder ijzer in het veld io
interferentiefrequentiemeter 128, 130,
132, 135
golfmeter
134
,,
toon
128, 333
interpolatieschaal
222
invloed antenne
304
11e tspannings variatie
396
itivoerisolator
452
inwendige stoorvelden
48
isolatiemateriaal
411
(hygroscopisch -) 336
(polytheen-)
452
'•
„ verliezen
394
isolator (invoer-)
452
„
(schok-)
452
K

'i

t
■

!

kabel (afgeschermde -)
„ (coaxiale -)
„ (demping van -)
„ (h.f.-)
(karakteristieke impe
>'
dantie -)
kanteelspanning
212,
kanon voor bundeling
karakter der fout
karakteristiek (amplitude-)

452

224
108
107
117
229, 276

4i
388

40, 87,
277/ 322,
358/ 382
(amplitude- K.S.O.) 54
//
363
(detectie-)
358, 370
(fase-)
//
(fase- IC.S.O.)
54
//
(getrouwheids-)
320
//
(gevoeligheids-)
381
ft
(impedantie-)
224
(impedantie- kabel) 117
//
(kruismodulatie-)
319
//
265
(meting -)
//
(niet-lineaire -)
320
//
(richtings-)
478
//
(vervormings-) 277, 366
//
//
\(vlakke amplitude-) 89
167
kathodestraalbuis
indicator
93/ 184
//
„
oscillograaf
8i/ 244
64
kathodeversterker
101
keerroostermodulatie
396
keuring (gebruiks-)
155
keuze meetinstrument
kikkerverschijnselen
427/ 438
71
kipschakeling
430
klasse A-versterking
Radiotechniek VII — 32*

klasse A/B-versterking
431
,, B-versterking
431
„ -indeling meetinstrumenten
4
„
,,
transformatoren
35
klepperend relais
424
klikfrequentiemeter
125
klimaat
373
klokoscillator
452
klystron (reflectie-)
225, 236, 238
knoop (stroom-)
233
Kohlrausch-shunt
179
koolpotentiometer
408
koolweerstand
407
koperoxyduulgelijkrichter
24
koplamp
465
koppelcondensator (lekke -)
438
koppelfactor (foutieve -)
444
koppeling generator aan meet
opstelling
226
(mechanische -)
338
//
(ongewenste -)
304
>*
(richtings-)
242
ft
koppeilus
117, 227
koppelvenster
230
kortsluitbrug
137
wikkeling
16
ft
zuiger
228
ff
koude zijde impedantie
273
kraakstoringen
373/ 406, 418
470
krimpbelasting
kristal
243
„ detector
104, 127, 229
,, filter
147
104
,,
(germanium-)
„
(door - gestuurde hulposcillator)
99
228
,, houder
130, 217
„ oscillator
104
,, voltmeter
„ weergever
398
331
kromme (A.S.R.-)
(doorlaat-)
310/ 325
//
CÜk-)
129/ 346
//
(padding-)
302
//
(selectiviteits-)
3i5
1>
kromming steilheidskarakteristiek 257
kruipstromen
394/ 429
308, 315
kruisdetectie
„ modulatie
308, 317/ 373/ 45i
(bepaling -)
257
//
//
318
diepte
ft
ft
(het meten van -) 317
ft
319
„
,,
karakteristiek
„ spoelfrequentiemeter
121
kunstantenne
. 95/ 295/ 305
(genormaliseerde -) 340
Xf
(impedantie;;
karakteristiek -) 108

;

-

500
kunstdiode
278
„ matig sterpunt
104
„ net
353
kwadrantelectrometer
18
kwadratische schaal 9, 15, 18, 20, 25
kwaliteit
395
kwaliteitscontrole
256
kwartsklokken
217
kwartssnaar
6
(gemetalliseerde -)
/;
19
kWh-meter
17
kwikdampgelijkrichter
435

lusoscillograaf
lijnversterker

6, 39
385
M

magnetische afbuiging
afscherming
ff
stoorvelden
ff
magneetstraal
magnetostrictie
magnetron

4i
47

47
4
217
238
(impuls-)
244
mangamn
9,35
L
„
weerstand
12, 14
materiaal (isolatie-)
411
laadpenthode
69
„
(thermoplastisch -)
345
laagspanningsbout
338
472 maximaal bruikbaar vermogen
laboratorium (uitrusting -)
463
,,
uitgangsvermogen 338, 383
Lecher-systemen
136, 230 maximale fout
491
(absorptiegevoeligheid
365
>>
frequentierelatieve fout
tt
49
meter met -) 137
„
schrijfsnelheid
44
(coaxiale -) 139, 225
Maxwell (brug van -)
190
n
tt
met spanningsmechanische gebreken condentt
tt
koppeling
136
sator
412
met stroomschakelaar 412
ff
ff
ff
n
koppeling
136
koppeling
338
138
(opgerolde -)
mechanisch trillen en ruisen
266
legering (lood-tin-)
468
mechanisme (afstem-)
454
lekke koppelcondensator
438 meerstraalbuizen
41
lekstromen
185, 405
meervoudige shunt
34
lekvelden
meetapparaten (frequentie-)
209
47
lens (electronische -)
meetbereik (vergroting -) 8, 12, 14
45
levensduur
263, 395 meetfout
4, 163
1 .f.-gevoeligheidskromme
396 meetinstrument (frequentiel.f.-oscillator
103
gebied -)
155
l.f.-versterker
381, 436
(keuze van -)
155
ff
lichtintensiteitsmodulatie
(klasse-indeling -) 4
48
tt
lichtwijzer
10 meetkop
150
lineaire schaal
230
5/ 9, 25 meetleiding
tijdbasis
6
tt
35, 67 meetmicroscoop
spanning
70
meetnauwkeurigheid
8, 12, 19, 25
. ff
tijdschaal
meetopstelling ruismeting
324, 488
tt
35
vervorming
68, 320, 369 meetresultaten (beschouwing -)
tt
327
68
K.S.O.
meetoscillator (blokschema -)
96
tt
tt
68
lineariteitsfout
(controle van -)
tt
99
Lissajous-figuren
82, 214
113,
met FM-signaal
tt
litzedraad
401
361
„
solderen
(opbouw -)
474
ff
95
localiseren der fout
(Philips-)
108
455
tt
longitudinale spleet
227
voor
AM
tt
95
468 meetprincipe
lood-tinlegering
9, 12
422 meettafel
loopspoel
245
27, 40, 228 meettransformator
looptijd electronen
12, 14, 35
410 ’ meetzender
luchtspleet
95
(stabiliteit van -)
luchtthermokoppel
n
23
97
10 meten aan begrenzer
„ wrijving
359
„ buizen
399, 410, 429
tt
luidspreker
237

m.
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501
meten aan
,,
„
//
„
//
yy

yy
yy
yy
71
yy

.

yy
yy
yy

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy
yy
yy

yy

//
//
yy

//
//
yy

yy

//
i
yy

yy

V

yy

//
yy

//
yy

//
yy
yy

//

frequentiedetector
361
h.f.-gedeelte
396
m.f.-gedeelte
358, 395
omroepontvanger
voor AM
271
„
omroepontvanger
voor FM
358
bij hoge frequenties
257
„
lage frequenties
253
,,
zeer hoge frequenties 222
met frequentiestandaard 218
,, oscillograaf
220
van amplitudekarakteristiek382
,, buiskarakteristiek
265
„ capaciteiten
180, 197
,, complexe steilheid
262
,, contactpotentiaalverschil
250
,, conversiesteilheid
213
,, detectiekarakteristiek 362
,, distorsie
396
,, draaistroom
163
,, eigencapaciteit spoel 207
„ frequentie
209, 229
drift
yy
332
yy
zwaai
118
yy
yy
„ gelijkspanning
156
„ gelijkstroom
160
vermogen 161
ry
yy
„ gevoeligheid
277, 381
detector 361
yy
yy
„ grote vermogens
239
,, impedanties
231
„ impedantie m.f.-kring 230
„ impulsduur
244
„ inwendige weerstand 385
,, kruismodulatie
317
„ l.f.-gevoeligheid
396
„ l.f.-getrouwheidskromme
396
,, l.f.-versterking
381
„ lineaire vervorming
320
„ m.f.-resonantiekromme
292
,, maximaal uitgangsvermogen
396
„ netstoringsgevoeligheid
351
„ niet-lineaire ver
vorming
322, 383
235
// Q
248
// Ri
„ ruisspanning
323
„ ruisstoring
374

248
„
„
„

371
selectiviteit
selectiviteitskromme
97
156/ 139
spanning

meten van
„
,,
//
„
//
,,
//
„
yy

staande-golfverhouding234
statische karakteristiek 245
straling
339/ 343
stroom
160, 396
temperatuur
344/ 396
terugwerkingsimpedantie
261
„ tg ö van condensator 201
yy
261
„ uitgangsimpedantie
yy
„ veldsterkte
341/ 476
yy
,, vermogen
161
yy
„ vervorming
298, 319/
yy
364, 369
„ voedingsstroom en
yy
-spanning
272
„ wederzijdse inductie 196
yy
170
„ weerstand
yy
„ wisselspanning
158
yy
160
„ wisselstroom
yy
180, 199
„ zelfinductie
yy
156
meter (buisvolt-)
(diodevolt-)
156
yy
(dynamo-)
12
yy
(electrodynamo-) 15, 156, 162
yy
156
(elecfro statische -)
yy
288
(fase-)
yy
(frequentie-)
120, 335
yy
(electrostatische
yy
frequentie-)
121
(frequentie- Hartmann en
yy
120
Kempf)
120
(frequentie- voor l.f.)
yy
(golf-)
125
yy
125
// (klikfrequentie-)
121
// (kruisspoelfrequentie-)
18
(kwadrantelectro-)
yy
// (modulatiediepte-)
359
22
// (quotiënt-)
(registrerende -)
yy
31
(registrerende frequentie-) 334
(snaarelectro-)
yy
19
6
// (snaargalvano-)
(thermokoppel-)
137
//
26
(topvolt-)
yy
(tongenfrequentie-)
120
yy
(triodevolt-)
yy
27
(uitgangsvermogen-)
277
478
// (veld-)
(vervormings-)
148
yy
7
;; (vibratiegalvano-)
9/ 16
// (watt-)
„
(weekijzer-)
181
methode van Kohlrausch
179
metingen
153
(acoustische -)
307
//
mengbuis
87, 142, 445
mengregeling
399
m.f.-gedeelte (onderzoek -)
289

\V

1

r
502

1

m.f.-gevoeligheid op detector
,, -gevoeligheidsverhouding
„ -resonantiekrommen
,, -versterking
microcondensator
microfonie
353. 396,
(onderhoek der -)
;;
vrij uitgangs>>
vermogen
microfonisch effect
266, 337,
microfoon
271,
microgolfbuizen
microscoop
minimum-smeltpunt
modulatie (anode-)
(anode-schermrooster-)
brom
//
353.
dieptemeter
//
(fase-)
//
(frequentie-)
100,
ft
(helderheids-)
//
(keerrooster-)
ft
(kruis-)
//
(lichtintensiteits-)
;;
(straal-)
verdieping
./
vervorming
ioo,
tt
modulator
100,
(balans-)
103,
./
buis
101,
/>
(impuls-)
// _
VAI
multivibrator
(asymmetrische -)
tt
(harmonische -)
//
schakeling
//

290
311

392
290
203

448
337
338

454
399
238

19

468
104

101
45i
359
108
357
43
101

257
48

51
102

257
142
144
144
244
211

212
220
85

N
nadere analyse van de fout
456
nauwkeurigheid
12, 14
naversnelling
42
naversnellingsanode
43/ 5i
electroden
//
43
,,
spanning
43
neonbuis (indicatie met -)
126
„ (ontlading met -)
71
neonlamp
433
neon-stabilisatorbuis
53/ 70
niet-lineaire karakteristiek
320
vervorming 271, 322, 383
tt tt
netfilter
451
netschakelaar
410
netspanning (invloed van -)
396
netspanningsgevoeligheid
353
meting
35i
tt
variatie
332
tt.
netstoringen
451
netstoringsgevoeligheid
396
netveiligheid
451

\

nevenresonantie
448
Newton
3
normaalelement
3/ 156
uitgangsvermogen
290
normale buitenantenne
95
gevoeligheid
ft
# £>
353
nulstelling
13
Nyquist-diagram
286, 358, 385
(opnemen
ft
ft
van -)
277
O

octode
256
omgevingstemperatuur
343
omkeerbuis (fase-)
431
omschakelfrequentie
85
omschakeling afstemspoelen
98
omvormer (triller-) 276, 349, 422, 424
omvorming in symmetrisch
signaal
58
onderbreking roosterlekweerstand 438
onderdelen (overbelaste -)
424
onderdrukkingsfactor
359
onderzoek A.S.R.
330
bromspanning
;;
349
detector
289
h.f.-gedeelte
300
>>
in tropische ruimte
392
//
l.f.-gedeelte
276
/.
m.f.-gedeelte
289
tt
microfonie
tt
337
ongewenste koppeling
304
onscherpte
46
onsymmetrische karakteristiek
379
ontkoppeling oscillator
97
„
voedingsleiding
106
ontlading met gastriode
72
„
„ neonbuis
7i
ontladingssystemen
71
ontsteekspanning
71
ontstoringsfilter
422
spoeltje
t>
424
ontvanger voor aansluiting op
~ - net
272
,, aansluiting op
//
net
275
„ veldsterkte//
meting
479
„ voeding uit accu 276
tt
„ voeding uit
//
batterij
275
oorzaken bromverschijnselen
438
„
der storingen
387
opbouw meetoscillator
95
opnemen amplitudekarakteristiek 277
fasediagram
//
277
h.f.-resonantiekromme 305
tt
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opnemen intermodulatie vervormingskarakteristiek 277
Nyquist-diagram
))
277
vervormingskarakte7f
ristiek
277
opnemer (gramofoon-)
278
opslingering anïennekring
300
opsporen van fouten
387, 413
opstelling microfoon en luid
spreker
400
thermokoppel
161
optellen en aftrekken van fre
quenties
213
organen (bedienings-)
397
oscillatie (spontane -)
260
oscillator
445
(afscherming van -)
11
97
(blocking-)
73
(draaggolf-)
105
frequentie
114
f7
(Hartley-)
100
(h.f.-)
96, 113
77
(hulp-)
220
77
in anodebasisschakeling 99
77
(kristal-)
130
yr
103
77
(l.f.-)
(meet- voor AM)
yy
85
met dubbele buis
98
77
(ontkoppeling
van
-)
yy
97
(penthode-)
98
77
(service-)
IIO
y>
spanning
305
>>
op stuurrooster
77
77
mengbuis 306
105
(stralingsvrije -)
//
96
(variabele -)
77
96
(vaste -)
n
133
(ijk-)
77
„
(zelfvergrendelende -)
73
oscilleren met zelfonderbreking 212
„
(parasitair -)
433
oscillerende Butterfly
135
eikeltriode
139
77
30
oscillograaf
38
„
(electronenstraal-)
(kathodestraal-) 81, 244
//
(lus-)
77
39
250
„
(meting met -)
102
oscillogrammen
overbelaste onderdelen
424
overbelasting der buizen
271
overdrachtsfactor
49
179
overgrijpende shunt
306
overoscilleren
240
overslag
190
Owen (brug volgens -)

F
padding
357
paddingafwijking
303, 307, 447
kromme
302, 377
77
parameter
247
parasitair oscilleren
433
parasitaire capaciteit
191
weerstand condensator 201
Peltier-effect
34
penschrijver
39
penthode-oscillator
98
periodentelling
123
Philips-cartomatic
268
philoscoop
173
piëzo-electrische verschijnselen
217
planimeter
167
platina
20
,, -iridium
20
polystyreen
411
polyvinylchloride
400, 411
polytheenisolatie
452
potentiometer (draad-)
408
(kool-)
408
77
toonregeling
77
429
point to point resistance method 417
precisiecapaciteit
487
„ -electrodynamometer
158
-instrument
4
transformator
35
,, weerstand
157
primaire frequentiestandaard 209, 217
primitief storingzoeken
415, 426,
430, 436, 440,
443, 446, 449
practische beproeving
353
proeven (slijtage-)
392
(verzend-)
392
77
V
5, 10, 18
puntlagers
Q
quasi-stationnaire verschijnselen 365
30
quotiëntmeter

R
raamantenne
342, 478
radar
238
radiale afbuiging
42
deflectie
42, 79
77
„
tijdbasis
78
radiobuizen
24
radiodistributie
24
ratelcondensator
.419
reactantiebuis
ï!4
reeks van Fourier
209
reflectiebuis
225
factor
232
„ klystron
225, 236, 238
„ vrije afsluiting
243
reflector
225

504
236
reflectorelectrode
226
„
spanning
81
regelbare verzwakker
registratie (fotografische -)
33
registrerende frequentiemeter
334
meter
31
>*
veldsterktemeting
482
>>
422
relais
424
„ (klepperend -)
491
relatieve fout
„ . frequentiezwaai
115
405
gelijkloop
n
88
verstemming
ft
vochtigheid
394
t>
12, 13
remanentie
„
fout
14
reparatie (voorbeelden van -)
457
463
„
werkplaats
reminrichting
17
302
resonantiekromme
bij variabele
/;
capaciteit
202
bij variabele
ff
frequentie
205
(breedte-)
297
ff
gehele ont
tt
308
vanger
m.f. (asymme
ff
trische -)
444
448
resonanties (neven-)
resonantieverschijnselen
29
restsignaal
354
richtingskarakteristiek
478
„
koppeling
242
(dynamische meting van -)
249
rimpelafvlakcondensator
272
231
ronde golfpijp
265
roosteremissie
rotatiesnelheid
17
roterende omvormer
349
schakelaar
84
tt
rooster-kathodecapaciteit
101
,, lekweerstand (onder
breking -)
438
roosterstroommeter
125
323
ruiscomponent
ruismeting (meetopstelling -)
324
ruisspanning (specifieke -)
323
ruisstoringen (meting -)
374
ruisweerstand (aequivalente -)
327
ruststroomcompensatie
29
i?u>/i?g-verhouding
299

S
Sc als functie van V0sc
Sc-bepaling
schaal (afstem-)
„ bedrukking

K

254
53
347
447

402
schaalcalibratie
281
„
(decibell-)
(kwadratische -)
)9
9> i5
(lineaire -)
5> 9
348
„ verdeling (controlering -)
411
„ verlichtingslampje
410
schakelaar
bandbreedte
321
77
(gebieds-)
tt
447
(mechanische ge
77
breken -)
412
410
(net-)
tt
(roterende -)
84
77
,,
toonregeling
321
261
schakeleffect
64
schakeling (anodebasis-)
429
(balans-)
tt
148
(brug-)
77
(Butterfly-)
134
tt
(compensatie-)
249
361
(de-emphasis-)
77
(electronische -)
85
77
van Graetz
35
ff
(kip-)
71
tt
luidspreker met be
ff
429
krachtiging
multivibrator
85
ff
met balansingangsff
432
transformator
„
transitron
75
137
schakelzelfinductie
275
scheidingstransformator
schema storingzoeken
451
190
Schering (brug volgens -)
38
scherm
schermoppervlak
4i
schermroosterdissipatie
274
101
modulatie
ff
69
,,
steilheid
scherpstelling van het beeld
43
225
schijftriode
16
schijftype
schijnbare weerstand (zelf207
inductie -)
394
schimmelgroei
394
schokken
schrijfsnelheid (maximale -)
44
467
schroeven (borgen van -)
secundaire freque’ntie209, 217
standaard
271
selectief
147
selectieve versterker
141/ 340
voltmeter
tt
308, 313/ 402
selectiviteit
(meting van -) 97/ 3Ï5>
tt
371

seleencellen
serielamp

24

460

H

505
serieweerstand spoel
service-documentatie
-oscillator
yy

shunt

t

1

(

(

205
388
110

8, 13
161
179
179
87
80

„ (capacitieve -)
„ (Kohlrausch-)
,, (overgrijpende -)
signaal (gemoduleerd -)
(synchroon-)
//
signaltracer
150
silicondetector
134
skineffect
21, 24, 161, 188
sleutelpunten
417
slijtage (beproeving -)
389, 392
sluiting in bedrading
424
smeltpunt (minimum-)
468
smering
413
snaarelectrometer
19
snaargalvanometer
6
snoeren
399
soldeer (aluminium-)
000
(tin-cadmium-)
470
yy
soldeerbout
472
steun
472
yy
solderen
468
(harde -)
468
van litzedraad
yy
474
(zachte -)
468
yy
sonde
234, 242
spaarschakeling
275
spanning (doorslag-)
394
(het meten van -)
156
yy
„
(naversnellings-)
43
169
spanningsdriehoek
golf (staande -)
233
yy
koppeling (Lecheryy
136
systeem met -)
metingen
416
//
onsymmetrie
49
yy
162
spoel
,/
384
tegenkoppeling
yy
transformator
35
yy
zoeker
459
yy
(zaagtand-)
67, 70
yy
specifieke ruisspanning
323
sperlaaggelijkrichter
24
spiegelaflezing
6, 18, 157
„ frequentie
333/ 374
„ galvanometer
157
„ instrumenten
32
„ onderdrukking
402
„ verhouding
312, 449
. „
„
(meten van -) 312
spoel (bromcompensatie-)
429
„ (ontstorings-)
424
410
spoelen
409
//
(h.f.-)
260
spontane oscillatie

spreiding
263
spreidingszelfinductie
432
sproei-effecten
488
sprongkarakteristiek
54
staaftransformator
37
staande golf
233
staande-golfverhouding (meting -) 234
stabiliseren der frequentie
98
,, uitgangsspanning 52
//
stabiliteit
355
meetzender
ff
97
,,
versterker
287
standaard (frequentie-)
218
frequentie
210
yy
210
lengte
yy
massa
210
standaards
3
standaardsignaalgenerator
95. 440
stappenverzwakker
62
statisch storingzoeken 416, 427, 431,
437/ 440, 444, 447, 450
steilheid (conversie-)
253
(dynamische meting
248
van -)
69
„
(schermrooster-)
steilheidsgrafiek (kromming -)
257
(stuurrooster-) 69
y>
stemvork
201, 217
164
sterpunt (kunstmatig -)
209
sterredag
263
stooreffecten
stoorvelden (electrische -)
47
48
(inwendige -)
(magnetische -)
47
48
(uitwendige -)
yy
(uitwendige magne
yy
tische -)
162
stoppenbank
175
stopperweerstand
427
storende effecten 12, 14, 19, 21, 23
308
storing (atmosferische -)
door buizen
411
yy
„ eilandvorming
404
yy
„ electrolytische
condensator
404
/, keramische con,/
densator
404
„ m.f.-trap
441
yy
„ micacondensator
404
//
„ papiercondensator 403
//
„ variabele conden
//
sator
405
„ vloeistoflek
405
,/
„ (kraak-)
373/ 406
storingen (oorzaken van -)
387
(verhelpen van -)
388
,/
„
(zoeken der -)
388, 414
storingsdeterminatie
417
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5o6
315
temperatuurscoëfficiënt
storingsdrempel
33
compensatie
8, 97, 99
„
verschijnselen in eindtrap 425
ff
fout
21
storingzoeken (dynamisch -)
ff
417/
meting
341
ff
427, 431/ 437/
stijging bij voedingsff
440, 447/ 450
transformator
(primitief -)
345
426,
veiligheid
ff
435
430/ 436, 440,
teruglooptijd
443, 446, 449
67
terugslag
66, 82
(schema -)
ff
454
terugwerkingsadmittantie
(statisch -)
416,
254
//
(me427, 431, 437,
ff
ting
-)
261
440, 444, 447, 450
20, 24
thermische traagheid
straalbuis (electronen-)
39/ 213
242
thermistor
straalonderdrukking
241
thermo-element vacuum
22
straalstroom
45/ 244
346
straling antenne
396
thermokoppel
opstelling
161
stralingsenergie (geabsorbeerde -) 241
346
ijkkromme
„
meting
ff
339/ 343
105
thermokracht
;; veld
33
105
thermokruis
22, 137/ 181
// vrije oscillator
233
thermoplastisch materiaal
stroombuik
345
169
Thomson (dubbele brug van -) 176
„ driehoek
„ golf (staande -)
4
233 • ticonal
170
tijdbasis
(het meten van -)
39
//
(eenmalige -)
„ knoop
244
ff
233
66, 73, 78
(frequentie-)
„ koppeling Lecher//
generator
systemen
136
ff
87
(inductieve -)
78
„ meting
//
416
lijn
78
ff
„ spoel
162
(radiale -)
78
ff
„ tegenkoppeling
69/ 385
schakeling
65
ff
,, transformator
35/ 161
65, 80
// spanning
met draaiend
//
//
(gesynchroni
ff
ff
been
3
seerde -)
215
„ veiligheid
435
70
(lineaire -)
ff
ff
sturing (asymmetrische -)
80
5g
tijdschaal
39
stuurrooster (steilheid -)
209
I2g
tijdseenheid
subharmonische
470
tin-cadmiumsoldeer
superheterodyne (fluittonen in -) 308
120
211
tongenfrequentiemeter
symmetrische blokspanning
468
toestandsdiagram
detectiekarakte//
toongenerator
87/ 103
ristiek
379
(ijking -)
//
//
93
sturing
//
45
„ interferentie
333
synchronisatie
65/ 71/ 78/ 97
321
„ regeling (schakeling -)
synchronisator
212
430
„ regelpotentiometer
synchroonklok
217
topvoltmeter
26
„
signaal
80
244 traagheidsloze werking electronensynchroscoop
straalbuis
54
traagheid (thermische -)
20, 24
T
triodevoltmeter
27/ 154
409
technisch contróle-apparaat
. 396
transformator
technische fouten
390
(antenne-)
452
//
103, 428
tegenkoppeling
(balans-)
//
145
tegenkoppelfactor (bepaling
64
(impedantie-)
//
van -)
277, 289
(meet-)
//
35
tegenkoppeling (spanning-)
385
(triller-)
//
425
„
(stroom-)
69, 385
//
(spannings-)
19/ 35
temperatuur (afhankelijkheid van -) 405
(stroom-)
//
35

507
transirronschakeling
95
transmissie-element
89
golfmeter
229
leiding
ry
224, 232
trapezium vervorming
46
trilholte
225, 270
(afstembare -)
230
(met gas gevulde -)
236
yy
triller
349/ 394
„ omvormer
276, 422, 424
„ transformator
425
trilproef
391
trimmers
406
trommeltype
15
tropische ruimte (onderzoek in -) 392
twee-signalenmethode
308, 371
tweetrapsgelijkspanningsversterker 70
twee-wattmetermethode van Aron 164
ff

ff

>

U

uiterlijk apparaat
uitgangsadmittantie
„
impedantie frequentiemeter
vermogen
277,
(bepaling -)
meter
277/
„
„
(normaal -)
uitrusting laboratorium
reparatiewerkplaats
„
werkruimte
uittreepotentiaal
uitwendige magnetische stoorvelden
48,
ultrasonore trilling (bandbreedte -)
universele voeding
ff

ff

ff

ff

ff

4

)

f

I

123
328

281
307

290
462

463

461
252
IÖ2
54
421

V

:
1

395
259

vacuum thermo-element
valbeugelconstructie
variabele capaciteiten
203,
condensatoren (mecha
nische gebreken -)
netspanning
//
oscillator
//
vaste oscillator
veiligheid
395/
(edelgas-)
(stroom-)
„
(temperatuur-)
veiligheidsvoorschriften
veldmeter
veldsterkte (berekening van -)
341/
(meting -)
(meting antenne
//
voor -)
meter (ijking van -)
//
ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

22
22

405

ff

ff

veldsterkte (registreren van -) . 482
verbinding meetoscillator met
ontvanger
107
verbrande contacten
424
verdieping (modulatie-)
102
vergelijkingsfrequentie
128
vergroting meetbereik
8, n, 14
verhelpen der fouten
387/ 457
„ storing
388
verhouding (gevoeligheids-)
311
(spiegel-)
312
verhoudingsbrug
181
verlieshoek
186
verliezen isolatie
394
verloophulzen
417
vermenigvuldiging (frequentie-) 210
vermogen (meten van -)
161
(wattloos -)
167
vermogensversterking
238
verpakking (beproeving -)
392
verschilfrequentie
96
verschuifbare sonde
234
verschuiving (beeldpunts-)
58
(frequentie-) 332, 396,
448
verschijnselen (instabiliteits-)
396
(kikker-)
438
verstemming (detector-)
150
(relatieve -)
88
versterker (gelijkspannings-)
57
300, 448
(h.f.-)
(kathode-)
64
(lijn-)
//
385
(l.f.-)
436
(m.f.-)
290
//
(selectieve -)
//
147
(stabiliteit van de -) 287
//
voor electronenstraalbuis
33
versterking (vermogens-)
298
verticale afbuiging
41, 80
vertraagde A.S.R.
298
,,
detectie
202
vertragingsmechanisme
496
,,
spanning
310
vervangingsschema condensator 202
vervorming
46, 87, 319
(bepaling -)
//
257
(intermodulatie-)
277
;;
(lineaire -)
370
(meten van -) 319, 364
//
(modulatie-)
//
257
(niet-lineaire -) 271, 369
n
Rco/Rg-verhouding
299
//
van de modulatie
100
,,
vertraagde A.S.R.
298
vervormingskarakteristiek
277, 282,
366, 384

412
332

96
96
45i
452
435
435
475
478
484
478
478
480

ff

ff

508

vervormingsmeter
148
"
metingen
14 1
verwarmingselement
472
verzend proeven
392
verzwakker
61, 80, 92, 105,
II!, I! 6, 152
(buis-)
116
"
(gemengde -)
61
(golfpijp-)
227
"
(inductieve -)
135
"
met constante in gangsspanning
63
81
"
(regelbare -)
62
"
(stappen-)
106
"
(weerstands-)
vibratie galvanometer
158
vierkante cosinus
212
vierpolige stator
15
visuele detector
184
"
in di ca tor
135
vlakke amplitudekarakteristiek
89
vloeimiddelen
47 0
vloeistoflek
40 5
vochtigheid (absolute -)
394
"
(relatieve -)
393
vochtigheidsgraad
333
voeding
397
electronenstraalbuis
50
"
(fouten in -)
4 19
"
(universele -)
419
"
uit accu
424
"
batterij
275
"
" ~-net
272, 4 1 9
"
"
11
11"""'" en = -net
275
"
,, = -net met triller
276
106
voedingsleidingen ontkoppelen
voedingsspanning (meten van -) 272
voedingsstroom (meten van -)
272
voltmeter (diode-)
156, 234
104
"
(kristal-)
"
met logarithmische
160
schaal
(selectieve -)
14 1
"
(triode-)
159
vonkbrug
435, 452
voorbeelden van reparatie
457
voorkomen van fouten
39 1
voorschakelweerstand
8, 33

w
ware zelfinductie
207
warmtecontact
22
watermeter
239
wattloos vermogen
167
wattmeter
9, 16
"
(direct aanwijzende -) 165
wave analyser
141
weekijzerinstrument
12, 181

weergave (gramofoon-)
398
(kristal-)
398
"
van meer dan één ver"
schijnsel
83
weerstand (dempings-)
r65
(draad-)
40 7
107, III
"
(golf-)
"
(meten van -)
170
106, III
weerstandsverzwakker
werkfractie
239
werkruimte
463
werktafel
463
Weston-element
3
wettelijke bepalingen
335
Wheatstone (brug van -)
171,
183, 241
Wien (brug van -)
122
wikkeling (antibrom-)
429
wisselstroomcompensatie
158
(één-fase-)
162
. 158
"
(meten van -)
Woods-materiaal
470

x
xylol-alcoholmengsel

34

IJ
ijking toongenerator
"
veldsterktemeter
ijkkromme
"
thermokoppel
ijknauwkeurigheid
ijkoscillator
ijzerd ynamometer

93
480
129
346
129
133, 244
12

z
zaagtandgenerator
244
"
spanning
67, 70
zachte solderen
468
zekering (defecte -)
420
zelfinductie-arme weerstand
107
"bedrading
433
"
(het meten van -) 180, 199
,,(schakel-)
107
"
(schijnbare -)
207
"
(spreidings-)
432
"
(ware -)
207
zelfvergrendelende oscillator
73
zender (meet-)
95
zilver
20
zinkchloride
401, 470
zoeken der storing
385
zwaai (frequentie-)
102, I! 5
" gevoeligheid
365, 367
zwevingen
215
zwevingsfreq uen tie
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