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Inleiding. 

Het uitvoeren van metingen eu het gebruiken van meetresultaten 

van onszelf of anderen vervult een belangrijke plaats in het gehecl 

van werkzaamheden van de technikus en zeker van de elektrotechnikus, 

omdat de meetteehniek in alle seetoren van de e~ektroteehniek zeer--

intensief beoefend wordt. 

Men kan om velerlei redenen metingen uitvoeren, o.a. 

a) Metingen met eenuitgesproken wetenschappelijk doel. 

Hier gaat het om het 'vaststellen van quantitatieve relaties 

tussen grootheden van versehillende aard met het doel inzicht 

of beter inzicht_te verkrijgen in de eigensehappen der natuur 

i.e. de elektriciteit. Historische voorbeelden zijn de metingen 

van Ohm en Coulomb. 

b) Elektrotechnische metingen voor gebruik, onderhoud en reparatie 

van instrument en en machines. 

c) Verbruiksmetingen voor een rechtvaardige verrekening van gelever

de goederen of diensten, bijv. kWh-meters, gesprekkentellers, 

e. d. 

d) Dosering en beveiliging, bijv. controle rontgens~ra1ing, radio ... 

actieve straling, enz. 

e) t1etingen ten behoeve van de regelt~chniek en de automatisering • 

.Hen beoogt hiermede het zo goed mogelijk doe~verlopen van pro

cessen, bijv. een destillatie of een chemische reactie!, 

Hiertoe moeten een aantal grootheden-zoais druk, temperatuur

tussen zekere grenzen gehouden worden. Deze grootheden worden 

gemeten en dan vergeleken met de gewenstewaarde en het verschil 

van deze twee wordt gebruikt voor het aanbrengen van de geeiste 

correctie. Dit behoort tothet terrein van de regeltechniek. 

Dit college zal alleen de meting van elektrische grootheden 

behandelen, zoalselektrische ,spanning, ev. veldsterkte 1 stroom, 

weerstand, capaciteit, zelfinductie, wederkerige inductie, frequen

tie, vermogen, verbruik en enige magnetische grootheden. 
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Ret meten van niet-elektrische grootheden langs elektrischeweg, 

. ,zoals bijv. temperatuur, druk, straling~, e.d., valt puiten <lit 

cOllege. 
, .< I .... ./ . 

Voor elektronische meetapparatuur wQrdt verwezen naar het college 

elektronica. 

In hat algemeen zal in dit college meer aandacht worden besteed 

aan'de principes van meetmethoden en-mogelijkheden, dan aan con

structie-details. ';lij stellen ons dus meer in op het ,standpunt van 

degene, die meetapparatuur ge~ruikt, dan van dagene die mee~a,para-

tuur fa·briceert. 

Als naslagwerk voor dit college kan worden aanbevolen het boek 
/ 

van 

Forest K. Harris, Ph.D. 

"Electrical Measurements" 

Wiley, New York / Chapm~n & Hall,London. 

, .. 

, . 

. -

. '. 
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Hoofdstuk I 

Meten is het vaststellen van de 'quantitatieve waarde van een 

grqotheid door vergelijkipg, m~t een eenheid van dezelfde grootheid. 
\ r,' ,.' , 

De grootheid heeft betrekki~g op een eigenschap, een toestandt,e.d., 

en kan een functie van de tijd zijn.Hier zullen alleen eigenschappen 

en toestanden van elektrische aard beschouwd worden. 

Wij kun~en in deze definitie twee elementen onderscheiden 

a) het vaststellen van een eenheid, 

b) ,het vergelijkingsprocede. 

Bij het meten van lengten zijn a) en b) principieel eenvoudig.' , 

Men kiest een lengte':'eenhei,d; een staaf van zekere lengte, en voert 

het vergelijkingsprocede uit door af te tellen hoeveel maal die

eenheiq op de te meten lengte begrepen is. 

Om een vergelijkingsprocede te k.lnnen toepassen moet men de 

principiele vraag kunnen beantwoorden : 

Wanneer is A tweemaal (n maal) zo groet als B ? 

In het alge~een luidt het antwoordAls A gemaakt kan worden 

door tweemaal (n maal) B samen te voegen. 

Hoe dit samenvoegen moet geschieden is vanzelfsprekend voor 

het geval A en B bijv. lengten of gewichten zijn, maar in andere 

gevallen is dit niet zo duidelijk; bijv. wanneer is een elektrische 

stroomtweemaal zo groot als een andere str:oom ? 

Beschouw een netwerk, zoals aangegeven ihfig. 1a: Door de takken 

1 en 2 vloei t gelijkstroom t die in elke tak even groot is.: 

De stroom in de derde tak is dan het dubbele van die in de beide 

andere takken. 

E ~, 
+ 

3 1 21 

2E 

E T' 
a b 

~fig, 1 
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Het bovenstaande staat in de elektriciteitsleer bekend als de .. 
wet van Kirchhoff, maar men zou het beter een definiti", kunnen 

noemen van wat men onder een stroom verstaat, die ~weemaal zo 

groot is als e.en andere. Voor de elektrische sprumingen kunnen we 

van een Boortgelijke beschouwing gebruik m~cen (fig. 1b). 

Voor de begripsbepe.ling zijn deze beschouwingen van belang, maar 

bij de' praktische ui t voering worden ze niet ge bruikt. Daar be

oordeelt men een grootheid naar het effect, dat deze teweegbrengt 

en het effect, dat dUB een maat is voor de grootheid, wordt gemeten. 

De elektrischestroom gaatgepaard met een g~oot aantal effecten, 

bijv. de warmteont'vikkeling en de kracht op een stroomvoerende 
I· . 

geleider in een magneetveld. Deze twee effecten moeten verschillend 

beoordeeld worden, want h6t ene is kwadratisch en het andere lineair. 

Om dit te kunnen vaststellen moeten wij de bij fig. 1a .en 1b gegeven 

beschouwingeu gebruiken. 

1.2. Meetmethoden. 

Nadat wij principieel hebben vastgesteld, hoe wij een grootheid 

naar zijn effect kunnen.beoordelen en daardoor met de eenheid kunnen 

vergelijken, zijn de vOlgende method en denkbaar om deze vergelijking 

(meting) praktisch uit te voeren. 
I 

a) Methode der reehtstreekse aanwijzing (deflectiemethode). 

Dit is de eenvoudigste en meest gebruikte methode, maar 

deze geeft niet de grootste nauwkeurigheid, (hoofdstuk II). 

b) Nulmethode. 

Hierbij wordt een variabele bekende grootheid zo ingesteld, 

dat de aanwijzing van een of ander deflectie-instrQment 

n:ll wordt. Voorbeelden zijn : compensatie- en brugmethoden. 

Dit zijn zeer nauwkeurige metingen, want we stellen aan het 

aanwijsinstrument alleen de eis, dat het gevoelig moet zijn, 

terwijl de brug- en compensatie-elementen meestal naU\'J

keuriger te maken zijn dan het aanwijsinstrument, 

(hoofdstuk III). 

c) Substitutie methode. 

Hierbij nemen we eerst het onbekende element in een of andere 

schakeling op, om het daarna te vervangen door een variabel 
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element van bekende grootte. Hiermee worden sommigesys

tematische [outen geilimineerd, (Hoofdstuk IV). 

d) Resonantie-methode. 

Hierbij wordt een grootheid bepaald door twee andere groot. 

heden te meten. 

Voorbeeld : Bepalen van een zelfinductie door de capaciteit 

en frequentie te meten in een kring, die op resonantie 

afgestemd is, (bijv. Q-meter). (Hoofdstuk V). 

1.3. Eenheden. 

Behalve het vergelijkingsprocede moeten ook de eenheden, waar

mee vergeleken wordt, vastgesteld worden. In principehebben we een 

grote vrijheid in de keuze van onze eenheden. Om eeriheid te brengen 

in de gebru~e eenheden en om een groot aantal omrekeningscoiffi

cienten te vermijden, is in de elektrotechniek het gerationaliseerde 

stelsel van Giorgi als eenhedensteisel gekozen. 

Deze eenheden zijn 

eenheid, de ampere. 

massa, lengte en tijd en nog ~en elektrische 

Van deze laatste is de definitie : de eenheid van stroomsterkte 

is die constante stroom, welke lopend door twee parallele rechte 

en zeer lange drad~n van verwaarloosbare doorsnede en in vacuum 
-7 geplaatst op een afstana van 1 m. van elkaar, een kraeht van 2.10 

newton/meter op elkaar uitoefenen. 

Deze definitie heeft de volg~nde aehtergrond (fig. 2) : 

Besehouw twee draden op afstand r, waardoor 
i i 

r 

1 2 

fig. 2 

een stroom i vloeit. De veldsterkte ter 

plaatse van draad 1 onder invloed van de 

2 · H i Amp_ stroom in draad ~s: = ----2 • t 1tr me er 
De kraeht per meter wordt dan 

F=iB=ll iH o 
= i

2
11 0 newton 

21t r meter 

Stellen 4 -7· we II = 1t. 10 ,dan word.t : 
. 0 

F = newton 
meter 

Door de definitie van ampere is dus tevens de permeabiliteit II 
o 

vastgelegd. De andere elektrische eenheden kunnen hieruit worden 

afgeleid. 
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De elektrische lading wordt vastgcsteld alB de in tecraal ·.Jan de 

stroam naar de tijd : Q. == ! i dt. 

Het potentiaal verschil tussen twee punten is 1 volt als voor 

het transport van 1 coulombtussen deze punten een arbeid 

van 1 joule nodig is. De veldsterkte E wordt gegeven in volt per 

meter. De grootheid ~ kan uit de ladinG gedefinieerd worden. 

D is de lading per oppervlakte-eenheid. Uit de relatie D = c E o 
kan dan de dielektrische constante in vacuum c gevonden worden. 

1 1 0 
Co ::: 8.85. 10-

12 
farad/m. co' 110 :; c2 - 9.1016 • 

c is een universele constante en gelijk aan de lichtsnelheid 

3 x 10
8 m/sec. 

De hierin beschreven absolute eenheden vormen de basis voor 

onze eenheden; ze zijn volkomen exact vastgelegd, ~aar allesbehalve 

gemakkelijk hanteerbaar. De absolute standaard van wederzijdse 

induktie is nog een van de gemakkelijkste. 

Het principe is als voIgt (de berekening is benaderd) 

.. 1 ..;....-------------' ... - N 1 

OOOOOOQOOOOOOOOOOvOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOQ 

N 00600000000 t 2 . 
d

2 
.. 00000000000 

oooo6ooooo~00ooooo6ooooo00000000000000000 

fig. 3 

Neem twee coaxiale spoelen, fig.3. Stuur door de buitenste spoel 

een stroom i. De veldsterkte 

H = i N1 
1 

binnen de spoel is 

De magnetische induktie 
i N1 

B:=T110 

De flux, ?pgewekt in het kleine 

is 
2 

~= ~.i. 

Per definitie 

weber 
m2 

spoeltje 

N N 

bij het inschakelen van i, 

1 2 110 weber. 

Dit is de absolute Henry, uitgedrukt in lengte en lJ. • o 
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I.4. Internationale en secundaire standaarden. 

Het is vrij moeilijk een absolute meti~g uit te voeren. 

Vroeger werkte men daarom met drie 'aparte standaarden voor spanning, 

stroom en weerstand, de internationale standaarden, die zodanig 

waren gedefin1.eerd, dat zij gemakkelijk metzeer grote nauwkeurig

heid konden worden gereproduceerd. Dit waren geen absolute eenheden. 

De internationale ohm was vastgelegd met behulp van een kwikdraad, 

van voo~geschreven afmetingen; de ampere werd gedefinieerd aan de 

hand van de door elektrolyse u~t een zilv6roplossing neergeslagen 

hoeveelheid zilver. In 1948 is vastgesteld 

1i Q = 1,00049 abs. Q • nt' 

1int A=Ot99985 abs. A. 

1. t V= 1,00034 abs. V. :tn . 

In de praktijk wordt over het algemeen met secundaira standaarden 

gewerkt. Daze zijn afgeleid van de absolute standaarden.De secundaire 

standaarden moeten nauwkeurig vastgelegd en stabiel zijn. 

Wijzerinstrumenten zijn hier Minder geschikt v~~r. 

De nauwkeurigste secundaire standaarden zijn gewoonlijk de standaard

weerstanden en voor de spanning de cadmium-standaardcel, ook weI 

Weston-element 'genoemd. Dit element mag geen stroom leveren. 

Bij eeh stroomvan enige mA wordt het element gepolariseerd, waar

door de spanning verandert. Het wordt daarom aIleen toegepast in 

·compensatieschakelingen. Naast deze standaarden gebruiken we in de 

meettechniek allerlei instelbare elementen voor weerstand, capaciteit, 

zelfinductie en wederkerige inductie. Deze zijn ~ooral van belang bij 

co~pensatie- en brugmetingen. 

I.5. ·,':aerstandselementeh. 

a) stabiel, 

b) lage temperatuurs~oefficient'voor de weerstand, 

c) lage emk tegen koper (thermo-spanningen), 

d) hoge soortelijke weerstand. 

e) lage prijs, goede bewerkbaarheid. 
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Nateriaal 800rteljjke weerst. ' l'emp.eoeff. Thermo spann. t.o.v: 

in mQ x em bij 20°C per °c bj,j 2cfc Cu per °c bij 20° C 

1 koper 1,7 40.10-4 

2 manganine 48 0,1.10 -4 
51l V 

3 constantaan 49 0 40 1l V 

4 platina 12 3;.10- 4 

5 kwik 96 9.10- 4 

6 kool 18 a 30 -2 • - 4 a -20.10 

1. Koper isals w:eerstandsmateriaal minder geschikt vanwege zijn 

grote geleidbaarheid en hoge temperatuurscoefficient. 

2. :r.1anganine, een alliage van mangaan, korer en nikkel, heeft een 

lage temperatuurscoefficient en een kleine thermo-spanning tegen 

koper en wordt daarom met voordeel in meetapparatuur toegepast. 

Een nadeel is, dat manganine moeilijk bewerkbaar is en beschermd 

moet worden tegen corrosie. 

3. Constantaan is goed bewerkbaar, maar heeft een hoge thermo

spanning tegen koper. 

4. Platina heeft een hoge temperatuurscoefficient,maar is uiterst 

stabiel. 

6. Kool wordt ook veel gebruikt als weerstandsmateriaal (opgedampte 

koolweerstanden). De stabiliteit is minder dan van metalen, maar 

voorhoge frequenties biedt dit materiaal voordelen, zoals in 

het hiernavolgende zal blijken (bIz. 10). 

De construe tie van variabele weerstanden is mede ervan afhankelijk 

of deze voor geIijk- of wisselstroom gebruikt worden. Bij wissel-, 

spanningen kunnen we last krijgen van parasitaire impedanties, af

komstig van zelfinductie en capaciteit. 

De~e parasitaire impedanties maken, dat ieder weerstandselement in 

werkelijkheid,door hetvolgende 'vervangingsschema (f1g.4) moet worden 

. voorg~stel~t met debeperking, dat in het frequentie,gebier.waar h.t 

gebruik van dit schema zinvol1.E, geldt, dat R» (j) L eni r» R. 
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R L 

c 

fig, 4 

Men dient ernaar te streven 

de invloed van deze parasi

.taire impedanties, die de 

fasehoek van dit weerstands-

element van 00 doen afwijken, 

zo gering mogelijk te houden. 

Afhankelijk van de grootte van 

de weerstandswaarde van het element kan men dit 01' de volgende wijzen 

bereiken : 

a) V~~r lage weerstandswaarden tot 0,1 a 1Q. 

Hier zal in het algemeen de inlvoed van L op de fasehoek sterk 

overwegen. Men zal dus ernaar strevende zelfinduc tie klein 

te houden en past hiervoor eenbifilaire winding toe.;'legens 

de lage waerstandswaarden vinden wij hier korte draadlengten. 

b) Voor gemiddelde. weerstandswaarden 10 a 100 Q • 

fig. .5 

\ 
\ 

\ 

I , 
I 

I 

Hier zou de bifilaire 

winding teveel capaciteit 

doen ontstaan, zodat men 

hier de Ayrton-Perry -

winding toepast. 

(Zie fig. 5). 

c) Voor hoge weerstandswaarden. 

Hier is de invloed van de parasitaire capaciteit zeer belang

rijk. Het verdient hier zelfs aanbeveling enige zelfinductie 

toe te laten, omdat men dan gebruik kan maken van de omstandig

heid, dat de invloed van L en C elkaar tegenwerken. 

Men ziet uit fig. 4, dat de admittantie : 

1 
Y = R+jUl'L + j(.l)C = R..;. j(.l)J, + j(.l)C. 

R2+ (.1)2 L2 

Nu is R»(.I)L dus' zeker R2» (.I)2L2 

1 j(.l)L. 1 L 
"Y ~ - - 2 + J wC = -R + j (.I) (C - -::-2'")' 
- R R' R . 

" .:;i 2 
Volledige compensatie onts.~at, wanneer L = CR. 

Men ziet bovendien, dat de compensatie dan voor aIle frequenties, . . 
waarvoor ne restrictie R»(.I) L geldt, bereikt is. 
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-, 

De weerst),(ndsdraad wordt voor deze categorie normaal op een 
"/~. 

dun plaatje gewikkeld, waarbij men probeer.t <ian de relatie 

L = CR2 zo goed mogelijk te voldoen. 

Bij hoge frequenties is de precisie van de weerstand Minder 

belangrijk, omdat dan de fase-invloed gaat overwegen. Daarom 

gebruikt men hier weI kool als weerstandsmateriaal (opgedampte 

koolweerstanden). Deze worden gefabriceerd door een dun laagje 

kool op een keramisch cylindertje neer te slaan, waartoe dit op 

hoge temperatuur in een atmosfeer van eenkoolwaterstofgas 

verhit wordt. Doordat de afmetingen, ook voor vrij hoge weer

standswaarden, klein kunnen zijn, kan men de parasitaire zelfin

ductie en capaciteit zeer klein houden, zodat men de fasehoek tot 

hoge frequenties gering kan houden. Stabiliteit en nauwkeurigheid 

zij~ echter slechter dan die vanweerstandsdraad. 

I.6. Condensatoren. 

Bij de condensatoren is de grootte van de capaciteit en het 

constant blijven hiervan als functie van de temperatuur en even

tueel frequentie belangrijk. Bij wisselstromen is het gedrag van 

een condensator vrij gecompliceerd. Ye kunnen een vervangingsschema 

geven volsens fig. 6.' 
R 

fig. 6 

Het'schema'bestaat uit een parasitaire zelfinductie L, een serie

weerstand van de toevoerdraden r , een lekweerstand R door even

tuele slechte isolatie en dielektrische verliezen, welke ontstaan 

omdat de polarisatie van het dielektricum niet in fase is met het 

elektrische veld. Door deze verliezen zullen de spanning oyer en 

de stroom door de condensator niet precies 90° in fase verschillen. 

Denk de verliezen als een serieweerstand r'met de condensator C, 

dan zien we de afwijking Qvan de 90° fasedraaiingin fig. 7. 
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1m-as Voor vele mutcriolen is 6 8vcr een groat 

frequentiegebied :.amelijk 6r)~d constant. 

Voor mica en kV/arts is b:: 1Cl- 4 

1 
CIIC 

........ - ... 'r~ Re-as 

V~~r papier ",- 2 6 =, 1.J 

tg [) =r'.C ~en luchtconden6at~r is vrijwel ideaal, naar 

de capacitei.t kan niet groot 6emaakt worden. 

De capaciteit is eV0nredj e "1~t : 

fig. 7 
C t; 0 
r 0 

d 

Voar lucht : c = 1. 
r 

Hetoppervlak 0 kan men willekeurig ld>:zen. maar de afstand d 

va~ de condensatorplaten kan men niet ~illekeurig klein maken 

(denk aan doorela,g). Met mica ale diele~:tricmn klmnen we d wel 

klein maken. maar we vergroten hiermee de verlieshoek. 

Bij hoge freq,uenties, speel t r (fig. 6) een grote rol t dus weerstand 

van toevoerleidingen kleilJ. houden. 
, , 

Bij lage frequenties speelt ,Reen grote rolf dus i$olatie zo goed 

mogelijk maken .. 

Omrekenen van een parallel- in een 'seriesohakeiiDg, fig. 8. 
R 

~. ~~~. 
» 1 

R -(a)C -, , 

Impedantie par.soh. Z 

1 
wCR is groot, dus wCR klein. stelO 

1 r« --- wC 

fig. 8 

'R 1 ,1 1 
Z = jWCR(1-jO) I:S jWC (1 +jo):: jWC+ (l)2 C2 R 

We hebben nu een serieschakeling van,een reeel- en imaginair'deel. 
_ " -' " .. , -," '" ,"" 1 

Reee.l.- 4~,1 1sg.1ijJ,t IUl" r ~ t .tie 8'.ri!8Ch~eling: r :: (1)2 C2R • 

Deze berekeninggeldt uiteraard alleen bij de bovengenoemde be

perkingen. 
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I.7. Spoelen. 

Spoelen kunnen niet zo nauwkeurig gemaakt worden als condensatoren, 

daarom worden spoelen zoveel mogelijk vermeden. Ook hier treden 

weer verliezen op en we kunnen een vervangin~sschema van de spoel 

geven, fig. 9a.* 

• 

I::;: I' 
. a 

. .-
r«wL en 

fig. 9 

, 
r 

b 

L' 

r is afhankelijk van de frequentie en bevat de ohmse verliezen, 

invloed skineffect,nabijheids- of proximity-eff~ct, enz. (zie 

pracficum instructie). C~ is de elektrostatische capaciteit van 

de draden· onderling (eigen capaciteit). 

Fig. 9 a kunn,en we transformeren in een serieschakeling van een 

weerstand en een zelfinductie, fig. 9b. 

Impedantie fig. 9 a : 

(r+jwL ) 
1 

jwCo r+jwi. Z = ____ ---W.._~~ __ - -

'wL 1· - (1-w 2 LC )+jw rC 

= 

r+J +'wC C 0 
J 0 

~ (r + j wL)( 1 - j @) 
1-0 

r t 
+ ----- = jwL 

(1 _ w2 LC )2 
o 

, 
+r 

( /) en 13 klein) 

= r +j wL 
1- 0 +j13 

Door de eigen capaciteit Co worden L en r schijnbaar grater. 

Door ~an.ez1gheid van een magnetische kern "in een spoel wQrdt ,~. 

het gedrag veel ingewikkelder. 
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Hoofdstuk II 

Rechtstreeks aanwijzende meetinstrumenten 

II.1. Overzicht van de versohillende soorten meters. 

De, eenvoudigste meetmethode is die van de rechtstreekse 

aanwijzing. Er bestaan een hele reeks metertypen, die van de 

rechtstreekse aanwijsmethode gebruik maken (aanwijsinstrumenten). 

a). Elektrodynamische meters. 

Deze bestaan uit een vaste spoel (dubbel uitgevoerd) en een 

draaibare epoel. Tengevolge van een stroom door de vaste spoel 

ontstaateen magnetisch veld, waarin de stroomvoerende beweegbare 

spoel onder invloed van een Lorentzkracht draait. De kracht is 

evenredig met het produkt van de veldsterkte in beide spoelen en 

we hebben dus in principe een kwadratische schaal. 

Het ~ymbool van deze meter is 

Voordelen : 

1) Bruikbaar voor gelijk- en wisselspanningen en -stromen. 

Hetfrequentiebereik gaat van 0- 10 3 ,Hz. Bij hoge frequenties 

gaan de zelfinductiesen de parasitaire capaciteiten een rol 

spelen. 

2) Geschikt'vaor ampere- en voltmeter, alhoewel ze hier niet 

vaak voor gebruikt worden. 

3) Bruikbaar als wattmeter of vermogens-meter. Stuurt men door 

de draaibare spoel een stroom en zet men over devaste spoel 

een,spanning, dan geeft de meter het produkt U.I cos ~ aan. 

4) Nauwkeurigheid kan hoog zijn. 

5) Wordt vaak als ijk-instrument gebruikt, omdat de aanwijzingen 

voor gelijk- en wisselstromen goed overeenstemmen. 

Nadelen : 

Meter heeft veel vermo8en nodig, dat onttrokken wordt aan het 

meetcircuit.De meter is dUFl vrij ongevoelig. 

Door ijzer in het circuit aan te brengen kunnen we de gevoelig

heid opvoeren, maar dit gaat ten koste v~~ de nauwkeurigheid. 
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b),. Weekij zer-meters. :_~ymbool ~ 
Vervangt !nen bi.i de meters ui t; cFltf}gorie. a) de drl.laibare spoel 

door een weekijzerkern, dan wordt d.ze ~oor de stroom in devaste 

spoel gemagnetieee~(fen ant'staat er e!n magnetiache kracht op de kern. 

Deze meters zijn ook weer geschikt voor gelijk- en wisselstroom/ 

spanning. Frequentiebereik 0- 103Hz. Weer kwadratische schaal. 

c),. Draaisp,oel-instrumenten of galvanometers. Symbool 0 
Vervangen we bij de meters uit categorie a) de vaste spoel 

door een permanente magneet, dan ontstaat de galvanometer. 

Deze meter is aIleen geschikt voor gelijkstroom of -spanning. 

Hierbij is de nauwkeurigheid t maar ook de gevoeligheid, groot. 

De schaal is lineair. 

Wanneer een gelijkrichter voor de meter gezet wordt, kunnen ook ' 

wisselspanningen gemeten worden. 

d). Inductie- of Ferraris-meters. Symbool c=) 
Stroom door een magnetisch circuit indu,ceert stroom in' een 

draaibare schijf, waardoor wisselwerking van krachten ontstaat en 

de schijf gaat draaien.Alleengeschikt VOor wisselstromen en -span

ningen. Frequentie~gebied 20- 200 Hz. Nauwkeurigheid en gevoeligheid 

niet groot. Toegepast als KWh-meters. 

e). Instrumenten, welke berusten op verwarming. 

Bijvoorbeeld : hittedraadmeters ----.--- en thermokoppela .......... 

Bij de hittedraadmeter is de uitzettingeen rechtstreekse maat voor 

de warmtewerking. Bij de thermokoppels wordt de.warmte-ontwikkeling 

omgezet in stroom 6f spanning. De nauwkeurigheid en gevoeligheid 

zijn gering. Deze instrument en zijn geschikt voor vrij hoge fre

quenties 0 - 106 Hz. 

f) Elektrostatische meters (elektrische krachten). Symbool ={= 
Dit is een typisch spannings-meetinstrument. Geschikt voor gelijk

en wisselspanning, omdat de aantrekkende kracht onafhankelijk van 

het teken is. Deze meters hebben een hoge impedantie, waardoor de 

meetschakeling praktisch niet belast wordt. Veel gebruikt in de 

hoogspanningstechniek. 
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II. 2. Draaispoelinstrumenten of gcdvanome ters. 

Fig. 1 geeft een overzicht van de constructie v~n het appara~t. 

In de luchtspleet wordt de beweegbare spoel nnngebracht, die opge

hangen is aan een draad, of bij de ongevoelige typen op een aaje 

is gemonteerd. 

b 

D 1 Z 

I 
c fig. 1 

1 = lengte van het draadraampje 

b ::: breedte van het draadraampje 

n = aantal.windingen 

Bovenaanzicht 

Dit meetinstrument behoeft geen eigen veld op te wekken; het 

benodigd vermogen is klein. Er is alleen maar een klein stroompje 

nodig voor de beweegbare spoel, de gevoeligheid is dus groot. 

Aangezien een stroom van tegengestelde richting wel het veld van 

het spoeltje doet omkeren-, maar het veld van de magneet gelijk 

blijft, zal bij een wisselstroom gemiddeld geen kracht resulteren. 

Door de vorm van de poolschoenen zal het magnetisch veld in de 

luchtspleet radiaal verlopen en staat loodrecht op het spoeltje. 

Het dynamisch gedrag van de galvanometer, tevens het dynamisch 

gedrag van de meeste aanwijsinstrumenten, is te beschrijven door 

een tweede orde differentiaalv.ergelijking. 

Stelde magnetische inductie in het spoeltje is B. 
Het traagheidsmoment van het spoeltje is J. De tors:i:.e-constante 

van de ophangdraad noemen we S. Het torsiemoment is dan M = sa , 
waarin a de uitwijkingshoek· van het spoeltje voorstelt. 

Onder invloed van een wrijvingsmoment ontstaat een dempingscon

stante D. 
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Een stroomvoerende geleider in cen magneetveld ondervindt een 

kracht F = i I B ein 0:. 0: is hier ~ , omdat het magnetisch veld 

loodrecht staat op de etroomgeleider. Dus F = i1 B. 

De kracht oefentop het sp~eltje een moment uit van : 

M = ni lb. B = G1" waarin G = nB A en A het oppervlak. van het 

draadraam voorstelt. 

In de blijvende toeetand is dit moment gelijk aanhet torsie

moment van de ophangdraad 

Gi = 8 6. 

Hieruit voIgt 

6 G. 
= S~· 

In principe hebben we dUB een lineaire schaal, mite aIle voor

komende grootheden ook werkelijk constant zijn. 

G 
6 = "5i = 8i • 1. 

Si noemt men de stroomgevoeligheid van het instrument. 

Om de stroomgevoeligheid groot te maken moeten n' B en A groot 

zijn en 8 klein, dUB een zo slap mogelijk ophangdraad. 

n en A kunnen niet onbeperkt v~rgroot worden, want anders wordt 

het traagheidsmoment te groot. Meestal zullen we een compromis 

Moeten zoeken. 

Stuur door het galvanometerspoeltje een stroom van bekende 

sterkte. In eerste instantie zien we af van inductiespanning en 

nemen we een ge1dealieeerd circuit (zie fig. 2). 

(Stroom i door het element komt van een bron met een hoge impe

dantie). 

i 

G.M. 

fig. 2 

Op het spoeltje werken drie momenten. 

a) Door de stroomgeleider in een magnetisch 

veld Gi •. 

. b) D~mpings- of wrijvingsmoment, evenredig 

met de snelheid Do" ~~ • 
c) Tegenwerkend moment van de torsie 8 6 .. 
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Het resul terend moment f:eefl he I; uroal tje een verfmelling, 

waarbij het traagheidsmoment van invJoed is. 
2 

M = Gi - D de - sa = J .!LJ! 
o dt dt 2 

Gi=J6+D 6+se. o 

Nu wordt cen spanning aan het inL~trument gelegd. (fig. 3). 

E G.M •. 

fig. 3 

E 
De stroom is i = R + R. 

u ~ 

Hrengen we de inductiespanning in 
( 

rekening, d~n wordt 

. _ E - Ein,d. 
~ - R +R. 

u ~ 

E. d kan op verschillende manieren 
~n • 

bepaald worden. 

Kijk bijvoorbeeld door.het draaien van het spoeltje naar het aantal 

omvatte krachtlijnen. 

~oc:omvatte krachtlijnen, dus E. d is daaruit te bepalen. 
~n • 

Het eenvoudigste is een energiebeschouwing. De inductiespanning is 

onafhankelijk van J en S. We kunnen daarom J en S nul veronder

stellen. We houden dan aIleen een moment G i over.. Verdraai t het 

spoeltje de, dan is de te verrichten arbeid G i d 6. Daze arbeid 

moet gelijk zijn aan een arbeid van elektrische aard Eind •• i • d t. 

Dus : 

of 

G ide = E. d • i. dt, 
~n • 

E. d = G. 6 • 
~n • 

Wanneer wei en E. d in de oorspronkelijke vergelijking invullen 
~n • 

ontstaat er : 

• E G
2 

J6+Do 6+Se::GT-"R 
• 

.. . 
= G ..!. 

R 
J e + De + se 

Door de inductiespanning Wordt er een extra dempingsterm geintro

duceerd. 
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Voor de spanning E nemen we een sprong

funktie (fig. 4). 

t.= 0 ----... t 

Wanneer wij het symbool u(t) voor de 

eenheidsimpuls invoeren,kan deze spanning 

geschreven worden als E. U(t}, zodat het 

rechter lid van (1) dan wordt : 
fig. 4 

G.E u(;) = G I U( t), 

waarin I de eindwaarde van de stroom voorstelt, dus 
.. 

J8 + De+ sa = GI u(t). 

Dit iseel'1:d1ff'erent1aalvergelijk1ng van de tweede orde .. 

Vergelijkingen van de eerste orde komen bij de berekening van het 

dynamisch gedrag van meetinstrumenten - hoewel zelden - ook voor. 

Als voorbeeld hiervan kiezen wij het gedrag van een thermometer, 

die gedompeld wordt in een vloeistofreservoir(oneindig groot gedacht) 

op temperatuur T • De temperatuur T van de thermometer zal dan 
o 

gevonden worden uit de vergelijking voor de warmte-overdracht 

tussen reservoir en thermometer : 

dT 
ex (To - T) = C dt .. 

-"'" \. .......... 
To . t 

fig. 5 

Hierin is « de warmte-overdracht coefficient 

van het vloeistofreservoir naar de thermo

meter.C = warmtecapaciteit. 

De tweede orde differentiaalvergelijking (2) lossen we op met de 

Laplace transformatie: 

J (p2 • a - p. a - ~ ) + p 0 0 
D(pa -a )+8a = G. I • ...1. pop p 

eo en eo zijn aanvangstoestanden op het tijdstip t = O. 

Op het moment van het aanbrengen van de spanningsstoot zijn de 

uitwijking 8
0 

= 0 en de snelheid e = o. 
o 

Oplossing 8. GI 1 
= J' D .2-) = p, pep 2 

+J'P + J 

GI 1 
= J' p(p -p 1)(P-P2) 

(4) 
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S 
J 

Bij een bepaalde meter liggen J en S vast, maar D kan varieren. 

D is ook constant, dus verandering van D gebeurt aIleen onder 
o G2 

invloed van 1r • 

We kunnen drie gevallen onderscheiden : 

a) Demping ~ein (onderkritische demping). 
2 

D2 < --J
S (discriminant is negatief, dus P1 en P2 zijn complex). 

4J 

b) Kritische demping. 
2 -

.JL - .§... (d';scr';m';nant ';s nul D 2 _- 4 S J) 4J 2 - J ..... .......... ... 'k ~. 

c) Overkritische demping • 
. D2 - . S 

. --- > -- (discriminant is positief, dus P1 en P2 zijn reeel 4J2 J 
en negatief). 

, 
Ad a) Onderkritische",demping. 

Stel : 

p :; - a. + j 13 p = -(Xi.-j 13 • (4a) 
1 2 

waarin . . 
D =Vt - D2 2 2 S 

a. = 2J t 13 4J2 en 0.+13 = T 

Voor de teruggetransformeerde oplossing (4), kunnen we dan ~chrijven : 

GI {1 e
P

1
t 

e
P

2
t

} e (t) = -- - + ( )+ ( ). (5) 
J P1 P2 P1 P1-P2 P2 P2-P1 

Vullen wij hierin p en p uit (4a) in, dan ontstaat 
1 2 

e (t) = GI 1 t 1 _ e - a,t (...lL sin t:l. t + 
J • a,2+132 . 13 H 

cos 13 t) t = 



·~ ao -

waarin 

tg <p 

of 

6 (t) :; 8~ { 1 
V 2 2' a. +1' -a. t " 

- 13 n Sln (6) 

6 is de hoekverdraaiing van het spoeltje, nadat er evenwicht e . . 
opgetreden is. 

a(t) volsens (6) stelt een periodiek gedempte trilling voor. 

Noemen we de trillingstijd T, dan is 

2n ,,= T . 

Voor een demping nul CD = 0) is 

2n \ff~' J3 =-= -J • o T -
o 

To = 2n; V ~ I • 

Vullen we nu a. en J3 in vergelijking (6) in, dan krijgen we 

D 

{ 
T - 2J t . (2nt :-.} 

6 (t) =6 1 - T e Sl.n T + <PJ • 
e 0 

( Zie fig. 6 t 1) 

a (t) 

f 
6 
.m, 

e 
e 

''''.y-
~-' ---

1--

'j 
'{ 

,. 

--- Vi' 
/ I 

I 

/ I 
I 

I J? 
t-

/ 7 
V/ I 
rt" 

, 
I 
1 

I 
I 

"-. 

\,1 r 

\ 
\ ~ "-/ I 

~ )(-~ , I 
- .., / I 

~-i-'-~ l' I 
, I 

~t" I 

:r'- - I 

fig. 6 

I 

I I 
I I 

I I 
I , 
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Vcrl~elijki.ng van T en 'roo Uit do vergelijkin~ (6) en (7) zien we 

D2 
Wanneer l~JS «1 is t dan mogen we een b,enadering toepassen. 

Ad b) Kritische demping. 

De 

D2 
k = 4JS 

Dk ~- 2n 
2J = J - T 

Q 

oplossing van de trillingsvergelijking 

e (p) GI 
= J 

Uitrekenen en terug transformeren • 

wordt 

_,~t ! 
e 0 (fig.6, 2) 

Hier hebben we geen periodiek verschijn~el, aIleen maar een 

dempingsterm. 

(8) 

(10) 

Het is thans mogelijkde demping, zowel voor het onderkritische, 

als voor het later te bespreken overkritische geval, uit te drukken 

in verhouding tot de waarde van de demping Dk in het kr'i tische 

geval. 

We schrijven dus : 

D = Y Dk ' waarin Y een dimensieloze grootheid is, resp. 

Y < 1 t voor het onderuttische 
, . -", . 

geval, 

Y = 1, voor het kritische geval, 

y> 1 t voor het overkriticche geval. 
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Ingevuld in ve~gelijking (8) geeft dit 

T 1 1 
T 

_. V D2' 
= V-1- y 2' 

(8a) 
0 1 - 4 TC 

I U ,,-J 

Vergelijking (7) gaat over in 

6 (t) sin (~Jtt V1 _y2' + bg sin V 1.;..y2) 1 
o 

In fig. 6 zien we, dat de amplitude van de trilling t.o.v. de 

eindwaarde 6 afneemt (decrement). e 
De grootte van de amplitude van de trilling bepalen we door 

differentieren van vergelijking (11). 

Hieruit wordt gevonden, dat een maximum of minimum optreedt op 

de tijdstippen 0, t 1 , t 2 , enz., die voldoen aan : 

n -. a - t = 0 

n = 1 - t1 = 

0, dus , 
To 

2Jtt 
T o 

V 2' 1-y = n1t 

begintoestand. 

2V1-y 
2' 

n = 0, 11 2, .•..•. 

SUbstitutie van t1 geeft 

- 1tY 
6 =6 (1+e V1_y 2') 

m1 e . 

( 11 ) 

Dit is gerekend t.o.v. de O-lijn. Voor het vinden van de amplitude 

moeten we het maximum t.o.v. 6 bepalen. 
e 

6 -6 m1 e 
6 

e 

V 11t_*2 i 

- e t evenzo A 
n = 

6 - 6 mn e 
6 

-n1ty 
= e V 1_yi:!' 

e 

De dempingsverhouding of decrement is de verhouding van twee op

eenvolgende amplituden van de trilling t.o.v. 6 • e 

Decrement 
6 

e 
= r = 

1 

A A 
1 2 
r=r= 

2 ,} 

-1t Y 

V 2' = e 1- y 
-21tY 
\I 2 ' e y1-y 

(11a) 



Vaal~ wordt hierV<l1l de log genomen on we spreken, dan van 

log de9remen t A • 

A::: n r 
V 1-l' 

Voor. r == 1 (D::: D
k

) bestaat log decrement niet mcer en we hebben 

geen periodicke trilling meer. 

Ad c) Overkritische demping.' 

(reeel) 

De oplossin~ van de bewegingsvergelijking is nu 

(12 ) 

2nt \C'2:' Wanneer T Vr -1 groot is, 
o 2 Tt t \,---;-'1 TV y--1 . 

nadert sinh (2;t Vy2- l' +<p ) 
o 

o t.ot te . 

Vergelijking (12) wordt dan: 

2nt ( \G':) T -r + V y--1 
o 

t V: ' :y -1 

e. 

2nt 
T o 

V:2 i 2. ),-1 

2t . . .. 
-IL r(-1+1 

,... e { .. \ _ e To. ... .. 
,.., e V :2 ·1 

2. Y -1. 

1 = 

__ 't . ..!...).. . - 2nt 1 . 
y T '2y 
y21~ e ··r 1 _~e ·9=:====--· } 

1 .e l 2. Vr2 -1 

Wij zien hier'uit, dat de tijdoonstante van het exponentieel ver

sohijnsel thana gelijk is aan To -;-

.. , 
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Eeh instrument, dat overkritisch gedempt in, is niet bruikbaar 

voor normale stroommeting; het duurt namelijk -te lang voor de 

eindwaarde bereikt wordt. Zo'n instrument kan weI gebruikt worden 

als ballistische galvanometer. 

Het gedrag van een galvanometer kunnen we vergelijken met 

een eenvoudig elektrisch circuit (fig. 7), waarop een sprong-

funktie V gezet wordt. We beschouwen het verloop 

van de spanning over de 

v 

condensator V • - c 
di 

V = R. i + L dt + 

V =!idt=~. 
c C C 

V . 
c 

fig. 7 ~ 

V = LC d Vc + RC dVc V 
~ dt + c 

Deze vergelijking is analoog met die van de galvanometer. 

Vergelijk V met e , J komt overeen met LC c 
D komt overeen met RC 

S komt overeen met 1. 

We kunnen hierop dezelfde formules toepassen. 

Dk = 2. v-:;; ~ 2 'fLC = Rk C: 

We nemen R variabel, L en C vast. _. 

De waarde vanR, waarbij kritische demping optreedt, is Rk=2~~T. 
BEikendis T = 2n {LC'. \ r:---t 

o 2ftV LC 
De werkelijke trillingstijd T = V 2' 

1-¥ 
Hierbij is de demping evenredig met R. 

!i:lh Bij de galvanometer is de demping ten dele omgekeerd evenredig 
. G2 

metR. - ·(D =D + -). o R· 

De in te stellen demping wordt bepaald door de eisen, die men stel 

aan de aflezing. Te kleineen te grote demping is niet gunstig, 

onldat het te lang duurt, voordat de eindwaarde bereikt wordt en 

tevens is het moeilijk te zien. wanneer deze eindwaarde precies 

bereikt is. 
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Hij voorkour g(~hruikt men eon dClllpille, din Jets boneden de 

hritische wA.<J.rde ligt. We hebbl'll d:HI (,pn 1;:loil1c 'Iovershoot", 

waardoor het genwkkelijker te 7. i {,Il ;;3 0 [ de eindwaarde bereikt 

is, omdat de metor nu ieta terugslaat. 

Hierbij worden ook eventuele miawijzieingen onder invloed van 

mechanische fouten geelimineerd (bij voorbeeld tapwrijving). 

Ben "overshoot" vnn ongeveer 1 % is toelaatba1'lr. 

yia dan te berekenen als volgt (zie vergelijking 7) 

log decrement = 1tX ~46 
V 2' , 

1-y . 
.y ~ 0,81 

Voorbeeld 

De galvanometer, die op het practicum gebruikt wordt, heeft 

twee spoeltjes. 

De verdere gegevens zijn 

1. 50 g 

2. 300 g 

R 
u 

1.- 15000 

700 - 100.0000 

To = 9 sec. 

1 mm/1 m in 10- 9 A 

1,2 - 0,25 

0,3 - 0,03 

0,06 - 0,4 

0,3 - 3 

Bierin is R de kritische instelling bij verschillende magneet
u 

velden. 

Zijn deze gegevens nu in overeenstemming met de afgeleide formules? 

Wij hebbengevonden 

5i = nAB 
S 

Neemt B toe, dan 

Neemt B toe, dan 

neemt Rk met 

neemt 5i met 

B2 

B 

toe. 

toe. 

R = R. + R 
1 U 
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l 
In geval 1 ligt Rk tussen 50 en 1550 of ca 1 : 30. 

Dus B moeten we kunnen varieren tussen 1 : V JU I 

~ 1 : 5. 
De stroomgevoeligheid moeten we met eenzelfde factor 

kUnnen varieren (1,2 - 0,25), wat dus klopt. 

In geval 2 ligt Rk tussen 1000 en 100.000 of cu 100. 

8 i verandert dus weer met 1 : v-:;oo ;;:: 1 10 (klopt). 

Onder spanningsgevoeligheid verstaan we 

spanningsgevoeligheid ;;:: stroomgevoeligheid x R = 8
i

• R • 
u u 

Wanneer we bovengenoemde waarde invullen, blijken de opgegeven 

waarden ook weer te kloppen. 

De gegeven berekeningen gelden voor sprongfu.:1kties. 

Deze zijn ook de voornaamste .Daarnaast kunnen ook Lijvoorbeeld 

een geleidelijk toenemende spanning ("ramp"funktie) of con sinus

vormige variatie voorkomen. Wanneer we voor deze ;'unkti:3is de bij

behorende transformatie toepassen, verloopt de berekening ana~oog. 

Ookwanneer we niet de gevoelige galvanpmeter, maar een robuste 

amperemeter van dit type nemen, blijven de beschouVlinp;'8n geldig. 

De terugdrijvende kracht wordt hier door spiraalveertj"'L3 geleverd" 

De massa van het spoeltje mag dus grater ~ijn, zond~r een te lange 

slingertijd te veroorzaken. Hier wordt de demping onderinvloed 

van di! inductiespanningen relatief klein. D r.;s,:;t \tal';. vergroot 
o 

worden en weI door de luchtdemping te vergroten door plunjers of 

vinnen aan te brengen, of de elektromagnetische demping te ver

groten door de spoelen op een massief metalen raam te wikkelen. 

Installen van de gevoeligheid.van de galvanometer. 

Dit kunnen we tot op zekere hoogte bereiken door het magneet

veld te regelen. Willen we de gevoeligheid verder verminderen, 

dan zullen we een shunt moeten toepassen. We willen bijvoorbeeld 

een isolatie-weerstand meten (hoge weerstand), waarbij dus de meter 

uit een hoogohmige bron gevoed wordt. 

Willen we de gevoeligheid een faktor 10 terugbrengen, dan moet 

men een shuntweerstand aanbrengen van 1/9 Ri , waarbij Ri de weer

stand van de spoel is. 

Bij de galvanometer i.n ons eerder genoernd voorbeeld kan di t niet 

zonder meer. Het spoel tje heeft een weerstand van 300 Q • 
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R moet minimaal 700 Q bedragen. Voor het oplossen van deze moei
u 

lijkheid brengen we een serie- en parallel-weerstand aan (fig. 8a). 

r 

300Q 

fig •. 8a 

700Q 300Q 

fig. 8b 

r + r = 700 Q • 
1 2 

Galvanometer 10-maal ongevoeliger 

maken. Dan wordt : 

9 r == r + 300 

Een 

fig. 

Bier 

heid 

2 1 

r = 100 Q 
2 

r = 600 Q • 
1 

algemene uitvoering 

8a ziet men in fig. 

is iedere gewenste 

in te stellen. 

van 

8b. 

geveelig-

Voor het meten van lage wecrstan

den, bijvoorbeeld een thermokoppel, 

die een zeer lage inwendige weer

stand heeft, gebruiken we de 

schema's volgens fig. 9a en 9b. 

r 
OQ 

_J._ 50Q ·--T--
I 
I 

fig. 9a· fig. 9b 

Voer het geval wij de situatie hebben volgens fig. 9a, waarbij 

50Q de gewenste dempingsweerstand is, vinden wij, om de gevoelig

heid een factor 10 te verminderen, de volgende vergelijkingen 

+ 
r2 r3 

r
1 r +r 

2 3 

r 1 + 50 = 

dUB 
1000 

r = 99 2 

= 50 

9 r 2 • 

Q, r 
1 

r 
3 

= 450 r. 
11 lid' 

(r + 50)r . 
+ 1 2 = 100 

r + r + 50 
1 2 

1000 
r = --:r=l Q. 
3 
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Voor het Kiezen van een galvanometer moeten we het volgende 

overwegen 

Kies de gevoeligheid niet groter dan nodig. 

Wensen wij stroom- of spanningsgevoeligheid? 

Meten we isolatieweerstan~ of thermokoppels? 

Kies de juiste trillingstijd (snelle of langzame verschijnselen). 

Ballistische galvanometer. 

Deze wordt gebruikt om stootvormige pulsen vol gens fig. 10 

te meten. We willen / Edt weten. 

E 

een impuls wordt 

tig .. 10 

.. 

Bij de .berekeningmaakt men gebruik 

van de zogenaamde ideale impuls 

E wordt groot; at wordt klein. 

Deze veronderstelling gaat het 

beste OPt als de galvanometer. 

traag is, dus To lang. 

De differentiaalvergelijking voor 

de galvanometerbij.toepassing van 

J e + De + S e = po ( t ) 

6(t) duidt op een sprongfunktie en P is evenredig met de grootte 

van de stroomstoot. 

Edt G 
P = ~_J Ir" = R J Edt. 

We maken weer gebruik van de Laplace transformatie en nemenaan, 

dat ten tijde t = Ot de snelhe1d en de uitslag van de meter nul is. 

D 
a. = 2J 

p 
=7-

A. Onderkritische demping. 

1 
2 2 

~p +a.) + 13 

De demping is klein, dus' 13 is reeel. 

De oplossing van (14) is : 

e (t) = P 
J 

-a.t 
.!.. sin pt (fig. 11) 

(14 ) 



- i9 -

Bij geringe demping krijgen we hier een soort oscillatie. 

Men kan het eerate omkeerpunt aflezen, maar dan moet eerst de 

galvanometer tot rust komen, voordat we de volgende aflezing 

kunnen doen. 

e 

1 P 
f3 = T 

1 1 G \J-f 0";, VJ;" If J Edt • 
(15a) 

fig. 11 

We hebben dus eigenlijk een tegenstrijdigheid wat betreft de eisen, 

die wij aan R moeten stellen. Deze moet eigenlijkoneindig zijn. 

Anderzijds wordt e in vergelijking (15a) dan nul. 

WeI voldoet deze, formule, wanneer we de volgeilde schakeling bekijken:' 

Neem een opgeladen condensator en sluitdie op het galvanometer

circuit (fig. 12). 

R J~- J idt = Q 

r~ 
R -

0/ We ~rijgendan . . 

'T am 
G 

Q • = V JS' • 

fig. 12 Op deze wij ze kunnElU we lading 

meten. 

De R veroorzaakt hier geen demping en de galvanometer werkt prak

tisch ongedempt. 

B. Kritische demping. 

Wanneer we nu de inwendige weerstand van de emk + Rr van de 

R 

tig. 13 

.dan 

galvanometer zo kiezen, dat er 

kritische demping optreedt, 

wordt 'vergeiijking (14) ': 

P 1 
ap = T · (p+~)2 f3= 0 

en 

a(t) = ~ • t 
_0: t 

e k 

(16 ) 



verloop van (17) geeft fiG' 1'f. Het m~ximum e lirrt bij 
In 

aktm :: '1 of 

1 T -Vf t 
0 

:: aIt = 
In 2n - S 

t :: 
m 

T 
to, 

'. 'm =2i 
log 2 y-

'Y 

Dus 

C. Overkritische demping. 

fig. 14 

1 a =m e 

----. t 

1 
(; 

ali 
is dan 

F 
am = J 

G 
:: 

Rr: 

Hierbij vinden wij voor dB JploSGi:1g van (14) 

waarin 

aCt) 
p 

= J 

13* = j 13 • 

Dit is geen periodieke funktie. 

-at e sinh /3 *t 
/3 * 

1 'iF = e S 

1 V 1,. ,J FJ dt . 
e 

-' J 

(18) 

Voor de bepaling van het maximum moeten we v~rgelijking (18) dif

ferentieren : 

- at . - at - ae sinh /3·t -+: /3·e cosh l3*t = O. 

Wanneer we weer de dimensieloze grootheid 

tgh/3*t = ~. 
13· 

Voor 'Y,» 1, is tg h 13 *t ::::: 1., dus ook ""'Cl :::::1 

DUB sin h 13 * t ~ cos h 13 * t toot. y . 

tgh~"t = .it. • a 

y :invoeren : 

Wanneer l3*t groot is, ktinnen we voor cosh f3*t ::::: ..;.,e--"-2- schrijven. 

Dus 

en 

of 

/3*t t e m= 'Y 

/3*t = log 2'Y m 

t m 
= To log 2X 

2i • 'Y 

. 
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tm wordt sneller bereikt dan in het kritiBcne geval, want lO~ 2y < 1. 

Bij sterk gedempt(l gal vanometerG treedt he t maximum van de stoot 

sneller op. 

De maximale uitslag wordt dan 

p 
- J 

P 
= J • 

- a.tm e sinh ~*tm 
13 '" 

..l.. 1 P . i3* = J • 2y t 

a. - i3* log 2r 
= p e .r 

J · 13" 
( fig. 14) 

1 P ~ JE dt 
~ JEdt . = D = G2 =:: 

D 
2J If 

Het maximum bij overkritische demping l~gt een faktor e hoger dan 

bij kritische demping. We zagen aI, dat het maximum oak eerder 

bereikt werd. Na het bereiken van het maximum ontstaat een zeer 

langzame aflopende funktie. Dus bij een stoot gaat de galvanometer 

heel snel naar maximale uitslag en blijft daar praktisch staan 

De benadering, dat de stoot in een oneindig kleine tijd plaats

vindt, gaat in het overkritische geval het baste op •. 

Toepassing. 

Ophet practicum wordt een galvanometer gebruikt am magnetische 

grootheden te meten (zie betreffende practicum-instructie). 

Fluxmeter. 

Aan de eis, dat een stoot in een oneindig kleine tijd moet 

plaatsvinden, is niet altijd voldaan. Bij de fluxmeter is een inte

gratie mogelijk, zonder dat aan deze eis voldaan is. 

De fluxmeter is een galvanometer, waarbij de veertjes weggelaten 

zijn. Er is dus geen terugdrijvende kracht. De demping geschiedt . 

uitsluitend elektromagnetischdoor de inductiespanning in de 

windingeri. Is de stoot niet oneindig kort (fig. 15), dan wordt de 

differentiaalvergelijking : 

Ilt 

fig. 15· 

Integreren 

2 
J 6 1 

1 

G 
+T 

GEe t) 
R 

2 
61 

1 

G 
= R 

2 
J Edt. 
1 
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We veronderstellennu, dat "1" het beginpuI;lt is, waarbij a = o. 
Voor "2" kunnen we de lopende grootheid t invoeren. 

We krijgen dan : 

• G2 G t 
J a (t) + - e (t) = R ! Edt (20) 

R 

f • 
Hoe groot aCt) en a (t) zijn is niet bekend, maar wachten we 

een lange tijd, dan is a (t) zeker wel nul en. wordt (20) . . 
G R !Edt t 

of 
e ./ E dt .. 

e·= G ; 

Het resultaat is hetzelfde als bij een zeer sterk gedempte galvano

meter. 
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11.3. Elektro-dynilmische meters • 

. In deze lr.eters vinden wij meestal eon tweetal vast opgesteldo 

spoelen, die ecn stroom-11 voeren, waarvan de functie vergeleken 

kan worden met die van de permanente magneet in de galvanometer; 

verder een draaibare spoel· met een stroom i2 (fig. 16). 

De stroom 11 dient om een magneetveld op te wekken. De stromen 

i1 en i2 kunnen ·dezelfde stroman zijn of v~rschillende •. · 

Een belangrijke toepassing van deze meter is het geor~ik als 

wattmeter. 

\ 

fig. 16 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\. 
\ 

Gewoonlijk vinden wij de nulstand van de spoel,d.i. de stand 

die de draaibare spoel onder invloed van de spiraalveren aanneemt 

bij afwezigheid van stroom, niet op de as van de vaste spoelen, 
'. . 

maar deze maakt daarmee een zekere hoek ~ (zi~fig. 16). 

Deze ~ kan bijvoorbeeld 450 zijn en de' maximale uitwijking O' 

bijvoorbeeld 900 
.. Als de uitslag 0 is wordt de hoek met de as J3-e. 

De stroomvoerende windingen van spoel 20ndervinden een koppel 

onder invloed van het door stroom i1 veroorzaakte magneetveld. 

Dit koppel was bij de draaispoelmeter gemakkelijk te berekenen~ 

Hier is dit minder eenvoudig. Een algemene u1tdrukking die van 

veel nut is, kan evenwel met behulp van energiebeschouwingen ge

makkelijk afgeleid worden. Deze geeft een relatie tussen het moment 

van het torsiekoppel en de elektrische grootheden. 

Wij be schouwen daartoe een situatie, waarbij de stromen i1 en i2 

vloeieri en de draaibare spoel een uitwijking a heeit. De veertjes 

voor de terugdrijving denken we ons weg. Wij berekenen nu het 

in deze stand uitgeoefende koppel. De uitwijking vergroten wij 

daartoe met een bedrag de 
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De stromen i1 en i2 wordaA consta~t gehoude.n. In beide windingen 

zal nu eon inductiespannilil worden geInduceerd, resp. e1 en e2 • 

Er moet dUB een elektrische arbeid verricht worden om de draaiing 

te doan uitvoeren. 

Deze arbeid is : 

e1 i 1 d,t +' e2 i 2dt = i1 ~:1dt + i2 £!2dt = i 1dt1 + i
2
dt

2 
• 

.1lierin zijn w
1 

en ~2 resp. de door spoel.1 en 2 omvatte fluxen. 

Deze elektrische arbeid wordt gebruikt om mechanisc~e arbeid te 

verrichten, namelijk TdG, en voor verandering van de magnetische 

. energie in het veld van de.spoelen. De T is het moment van het 

tord~rend koppel. 

We vinden dan : 

i deL i + Mi ) + i deL i + Mi ) = Td e+ 
1, 1 1 2 2 2 2 1 

+ d ( i L1 i12 + i L2 i: + M i1 i2 ) . 

(1 ) 

(2) 

De differentiaal betekent hier de verandering bij een kleine variatie 

van e bij constante i1 en i 2 • De L1 en L2 blijven dan constant, 

maar M verandert. De vergelijking (2) wordt nu dus 

of 

Wij zien dus, dat de geleverde arbeid voor de helftgebruikt wordt 

voor mechanische arbeid en voorde helft voor de vermeerdering van 

magnetische energie. Uit' (3) voIgt 

(4) 

De uitdrukking voor het moment bevat een produktterm en is dus , 
niet lineair. Wanneer i1' en i2 gelijk zijn, hebben we een kwadraat 

maal een factor, die afilankelijk is van e. Uit (4) blijkt voorts, 

dat de meter geschikt is voor gelijk- ~n wisselstroom. 

Voor wisselstroom resulteert ~en gemiddeld moment p O. 
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Als stroommeter gebruikt worden de spoe;Len inserie gesQhakeld. 

Dan is dus i1 = i2' Er komt dan: . 

.. i 2 i 2 t 
~112 = m s n (0. • 

lIetinstrument rC"~geert. dus op effectieve waarde : 

fig. 17 

1 2 ~ 4 § 12 . ! , . I ! 

1 2 , 
, ! 

fig_. 

16 
I ! 

, 
18 

(Zie fig. 17). 

Uit (4) blijkt dus, dat in dit 

geval de meter zuiver kwadratisch 

zou zijn, ale dM/d 6 ;:; constant was. 

Een kwadratische schaal is een 

schaal, waarbij de uitslag (d.L 

de afstand tot het nulpunt van de 

schaal) evenredig is met het kwa

draat van de afgelezen schaalwaarde 

(zie fig. 18). 

20 2V lineaire schaal 
! I ! 

kwadratische 
5 schaal 

Bij het gebruik als wattmeter (fig. 19) gaat door de spoelen 

1 en 2 niet dezelfde stroom. Wanneer dit beide wisselstromen zijn 

van dezelfde frequentie, maar in fase verschoven, dan wordt het 

koppel 

Het gemiddelde hiervan is 

i E m m i E .. t cos q> .. 
m m 

De ~nvloed van harmonischen is nu ook gemakkelijk te zien. 
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fig. 19 

Vie gaan di t na voor een stroom-

" meting .. 

Stel, dat we een stroom hebben, 

die bestaat uit een grondgolf en 

een 2e harmonise he 

We vinden dan 

T oC (i sin (D t + i sin 2 (D t)2 = 
a 

,2 ,2 2 2' 
= 3. S3.n w t + ia sin 2 w t 

= t i
2 

+ t 1.
2 

+ o. 
a 

+ 2i i sin til t sin 2 (JJ t = 
a 

De meter reageert op de sam van de effectieve waarden. " 

Voor een tweede harmonische van 1~~ is de fout in T dus slechts 1%, 

en in de afgelezen waarde dus ~~. 

De uitslag van de meter is evenredig met het moment T. We bekijken 

nu hoe het staat met dM/de " We veronderstellen, dat de vaste 

spoelen een homogeen veld leveren, ter plaatse van de draaibare 

spoelen. 

Dan is : 

of 

M oC sin ~ ~ - e ), 

dM " e oC c as (~- e ) • 
I 

Indien dus ~ = 450 en e varieert 

van 0 0 
- 90

0
, dan varieert dus cos<,3 - e) 

van +0,7 ..... 1 - 0,7 (fig. 20). 

Bij het gebruik als wattmeter geldtquB: 

ToCI I eOB<pCOS (p-6) ="S6, 
1 2 

fig. 20 of 

I I S .e 
12 cos <pOCcos (p-e)" 

+4.5 0 p-e Di t is dus een geidealiseerd geval. 
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Gebruik. 

De elektrodynamische meter worct gebruikt als atroom- en 

apanningsmeter. 

Voor normale toepassingen is hij meestal te ongevoelig, maar hij wordt 

weI gebruilct om gelijkstroomijkingen op wisselstroomijkingen over 

te brengen, dus ala "transfer-instrument". 

De ijking is dan tot op zekere hoogte ook voor wisselstroom geldig. 

Het wordt gunstiger, wanneer er geen ijzer wordt gebruikt. 

Door ijzer wordt de gevoeligheid weI vergroot, maar hysteresis

verschijnselen introduceren hier onzekerheden. 

Wanneer geen ijzer wordt gebruikt, heeft men last van strooivelden, 

maar hiertegen kan een astatische opstelling helpen. 

Het meeste worden deze metersgebruikt als wattmeters. De aan

sluiting is als in fig. 21. De stroom wordt door de vaste spoel 

fig. 21 

, 

toegevoerd. Deze is meestal 

robuust uitgevoerd, daar 

stromen van enkele amperes 

worden gebruikt. 

,De bewegende spoel heeft als 

toevoerdraden'slechts dunne 

draadjes of bandjes. 

Deze wordt daarom ala spannings-

spoel gebruikt, d.w.z. hierdoor 

wordt een stroom gestuurd, evenredig met de spanning, die op het 

verbruiksapparaat werkz~am is. 

De wattmeter heeft twee aansluitmogelijkheden, die geen van beide 

foutloos zijn 

v 

a b - fig. 22 
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In de schakeling vOlgens fig. 22a wordt door de wattmeter aange

geven het in de belasting verbruikte vermogen vermeerderd met het 

in de stroomtak verbruikte vermogen. 

In de schake~ing volgens fig. 21b wordt ~oor de wattmeter het in 

de bela sting verbruikte vermogen + hat in de spanningstak ver

bruikte vermogen aangewezen. 

Eij kleine stromen geett de schakeling van fig. 22a een kl~ine 

f~ut. Bij de schakeling van fig. 22b is def~ut echter gemak

kelijker te corrigeren. Hetin de spanningstak verbruikte ver~ 

mogen is nl. onafhankelijk van de grootte van de belasting enge-
V2 lijk aan if als V de .spanning en R de weerstand van de spannings7 

tak is (de impedantie van de spanningstak is nagenoeg zuiver ohms). 

Bovendien kan deze correctie op de wattmeter zelf worden afgelezen , ' 

door de belasting even los te nemen. 

Gecompenseerde wattmeter. 

Een schakelmogelijkheid t waarbij het niet nodig is om correcties 
\ 'I 

I aari te brengen, is weergegevenin fig. 23. 

De stroom 61 door ide 
f i 

I 
! 

1 

fig. 23 

Bij zonder:.eden. 

i 

spanningsspoel (zi~ fi*. 
, \ 

22b) wordt nu weer door 

hiermede in serie ge

schakelde stroomspoelen 

(1 en 2 in fig. 23) 

gevoerd, waardoor de 

miswij zing V 6 I word t ' 

voorkomen. 

','e zullen nu eens nauwkeurig nagaan, welke complicaties kunnen 

optreden en welke voorzorgen er genomen moe ten worden als het om 

precisie-metingen gaat. Wij zullen dit in voorkomend gevB:l illustrere.n-, 

aan de hand va!l een praktijk-voorbeeldj een precisie-wattmeter van 

Siemens, met een opgegeven nauwkeurigheid van 0,2% in een geb~ed 

van 15- 1500 Hz. 

! 
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1. De zelfinductie in de opann1ngsspoel. 

De spanningstak io altijd inductief en daardoor.wordt niet nauw

keurig voldaan aan de voorwaarde, dat de stroom door de spannings

spoel in fase moet zijn met de spanning op het.apparaat, waaraan 

wordt gemeten. Deze tasehoek geeft dus een meetfcut~ De correctie 

kan hier worden bereikt door een parallelcondimsator over een deel 

van de serieweerstand te sohakelen(zie fig. 24a en b). 

L R 

a -

R 
if L . R 

·~m~'---l"1Jl.1lf1 

fig. 24, 

Deze correctie kom~ overeen me~ het corr~geren van fasehoeken van 
:, -.7 " 

weerst:anden, zoals reeds .erder is behandeld. 
R2 

. . Volledige compensatie wordt verkregen als L= C ~. (Zie hoofdstuk I). N . 

2. Hysteresisverliezen. 

Om deze reden wordt in deze nauwkeurige metergeen ijzer gebruikt. 

3. Wervelstromen. 

.41 
Deze treden op in metalen delen en veroorzaken daardoor krachten, 

die niets met het te meten verbruik te maken hebben. Men vermijdt 

daarom zoveel mogelijk metalen delen. Dit heeit tot gevolg, dat 

er geen aischerming is en daarom maakt men hier gebruik van de 

astatische opstelling • 

. 4. Wederzijdse inductie der spoelen. 

Een bijzondere vorm van wervelstromen ontstaat, doordat stroom

en spanningscircuit wederzijds stromen induceren. De gunstigste 

stand is die, waarbij de spoelen loodrecht op elkaar staan •. 

Dan is er geen wederzijdse inductie aanwezig. In het meetapparaat, 

dat we nu bespreken, is de uitw1jking naarbeide zijden van de 

neutrale stand slechts 150
• Een flinke uitslag wordtverkregen 

door spiegelaflezing. 

5 •. Strooivelden. 

Hiervoor dient de astatische opste'l.ling der spoelen (zie X·). 

6. Elektrische velden. 

Behalve magnetischekrachten kunnen ook elektrische krachten en 

koppe~werkzaam zijn. 
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Deze worden vermeden als we zorgen, dat s+'room- en spanningsspoel op 

nagenoeg dezelfde potentiaal staan. Bij normaal aansluiten is dit het 

geval. In andere gev~llen dient men hierop te letten. 

Varmeter. 

De tot nu besproken meter geeft het verbruikte of geleverde" ver

mogen t I V cos'9 aan. Soms kan het gewenst zijn het blindvermogen m m 
t I V sin <p te meten. Di t gebeurt met de varmeter die in bouw over-m m " 

eenkomt met de wattmeter. Het belangrijke verschil is echter dat door 

de beweegbare spanningsspoel een stroom moet lopen die precies 900 in 

fase verschoven is met de spanning op de spanningstak. 

De spanningstak is gegeven in fig. 25. 

- i2 nn..r 
-i R2 L2 

L, R, L1 -. R1 ~'I 

spannings-
spoel 

Fig. 25 

In de spanningstak is een grote inductieve impedantie (L
3 

en R
3

) in 

serie met de beweegbare spoel opgenomen. De stroom i door de spannings

tak is daardoor bijna 900 verschoven met de spanning V op de tak. 
m 

De stroom do~r de beweegbare spanningsspoel wordt precies 900 uit 

fase gebracht met V~ door de L2 en R2 een zodanige waarde te geven, 

dat het effect van R3 wordt gecompenseerd (zie fig. 26.) 

iR 

Fig. 26 
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Uitbreiding van het meetbereik. 

Een voorbeeld van een normalewattmeter is een AEG-meter, waarbij de 

stroomspoel tot 5 amp. gaat en de spanningsspoel'tot 90 volt. Bij 

cos <p = ,1 is dit dus een maximaal vermogen van 450 watt. De spannings

aansluiting geschiedt via een weerstand van 3000 Q t zodat hier een 

stroom van 30 mA wordt afgenomen. Vergroting van het spanningsbereik 

wordt verkregen door op een gedeel te van deze 3000 Q, namelijk 1000 Q , 

via geschikteweerstanden de spanning aan te sluiten, zodat het spaL

ningsbereik 150 vol t.en hoger wordt. De afgelezen waarde van het ver

mogen moet met een overeenkomstige faktor worden vermenigvuldigd. 

fig. 27 

Vergroting of verkleining van pet stroom

bereik geschiedt met stroomtransformatoren. 

(fig. 27). Aan de stroomtransformatoren 

moeten zee,r hoge eisen worden gesteld wat 

betreft de stroomverhouding tussen de pri-, 

maire en de secundaire keten. Deze moet zeer' 

nauwkeurig bekend, constant en liefst een decimale faktor zijn. Bij 

vermogensmetingen moet ook de faseverhouding nauwkeurig vast liggen, 

omdat deze bij e,en wattmeter invloed op het resultaat heeft. 

Bij de hie,rboven genoemde wattme ter, die een nauwkeurigheid heeft van 

0,2%, moet men, om deze nauwkeurigheid ook "Jij het gebruik van shunts 

te behouder;, de e~s stellen, dat de verhoudiilg binnen 0,1% constant is 

en de hoekfout niet groter dan 10 boog minuten. Deze laatste eis'ver

,val t bij st'roommeter~. Het ontwerpen van een dergelijke transformator 

is niet eenvoudig: aan de eisen moet worden voldaan voor aIle ampli

tuden binnen het betreffende bereik en over een groat frequentiegebied. 

De keuze van het transformatorblik is belarigrijk en men werkt met ge

ringe fluxdichtheden. (Zie ook boek van Harris). Bij gebruik van de 

wattmeter boven de 1000 volt gebruikt men ook spanningstransformatoren. 

Bij het gebruik van stroomtransformatoren dient men er op te lett en 

desecundaire keten niet te onderbreken als de primaire keten is inge

schakeld.Dit is zeer nadelig voor de transformator. Bij het verbreken 

wordt namelijk niet de primaire stroom bernvloed, maar de secundaire 

valt weg en daarmee ook de flux, die in tegenfase is met de primaire, 

zodatde'resulterende flux ste~k toeneemt. 

Metingen met de wattmeter zijn bijzonder kritisch bij kleine cos <P. 

De correctie~ ~ijn'dan relatief groct. 
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Een praktische moeilijkheid is, dat er grote stromen en spanningen ge~ 

bruiki; kunnen worden, terwijl door de klein,~ cos(f toch slechtA een kleine 

uitslag optreedt. Men wordt dan pas door rook, enz. 'gewaarschuwd, dat 

'er iets niet in de haak is. De demping bij deze meters moet in rekening 

gebracht worden op dezelfde wijze als de term D van de vergelijking 
o 

(vgl. 1) voor de galvanometer. Deze demping kan luchtdemping zijn 

of door inductie worden veroorzaakt~ bijvoorbeeld in een met de spoel 

meedraaiende plaat, die in een ster}: magneetveld 'I:leweegt. 

De ijking van goede elektrodynamische' wattmeters zonder ijzer kan 

met gelijkstroom plaats hebben. Bij het ijken bij grote ve,rmogens 

gebruikt men een fantoomschakeling, waardoor men wordt ontheven van 

het bezwaar, dat men in werkelijkheid deze vermogevs moet v~rbruiken 

(fig. 28). 

Fig. 28 

Men kan op deze wijze dusgemakkelijker een groot vermogen meten, 

door beide circuits apart' 'aan een bron te schakelen. 

Men behoeft in dit geval ook n~et de correctie van fig. 21 aan te 

b,":'engen. Nen moet hierbij weI de nodige aandacht schenken aan elektrische 

vEtlden. 

De ferrodynam~.sche wattmeters zijn veel 'gevoeliger, maar men 

heeft, wat last van hysteresis en de ijking met wisselstroom mbet 

met dezelfde frequentie gebeuren als waarmee men gaat meten. 

Klasse 0,5 komt hier voor. 
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11.4 Weekijz~rinstrUmenten. (Eng.: moving iron; Duits: Dreheisen). 

De werking van deze instrumenten ~erust op krachten die optreden . 

tussen het magnetische veld van een spoel en een hierdoor gemagneti

seerd weekijzeren lichaam hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen" 

typen, die berusten op aantrekking,: op afstoting en op combinatie van, 

beide. 

De meters zijn geschikt voor wissel- en gelijkspanning. Een voordeel 

is ook dac er geen dradenverbonden moeten worden aan roterende delen. 

Een eenvoudig voorbeeld van een meter die berustop aantrekking is 

gegeven in fig. 29a. In het algemeen hebben deze weekijzermeters een 
, \ 

ongeveer kwadratische schaal. Door het weekijzer speciale vormen te 

geven, wordt getracht de schaalwat meer lineair temaken (fig. 29b). / 

/ 

a b 

Fig. 29 

Metars die werken met afstoting hebben in de spoel twee stukjes we'ek

ijzer (fig.30a, 1 en 2), waarvan er een vast in de spoel zit (1) en 

de andere kan draaienom'een as (2). Bij stroomdoorgang door de spoel 

worden beide stukjes weekijzer in dezelfderichting gemagnetJ..seerd, 

waardoor ze elkaar" afstoten. 

De tegenwoordige meters werkenvaak zowel met afsto,ting als met aan

trekking. De uitvoering is dan als in fig. 30b. 

In de spoel zijn de weekijzeren segmenten 1,,2 en 3 aangebracht. 

Verder is er het beweegbare weekijzerplaatje 4 aanwezig, dat met de 

,wijzer is verbonden. Bij,stroomdoorgang door de spoel worden alle 

~ stukjes weekijzer in, dezelfde richting gemagnetise'erd bijv. zoals in 

t. 

,r 

" . 
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fig. 30b aangegeven. Het segment 2 aan de linkerzijde stoot af en de 

segmenten 1 en 3 aan de rechterzijde trekken aan. 

N 

N 
Z 

2 

1 

3 

I , 
I . 

----'----

Fig. 30a. 

-----
, 

I I 

: I 
L_.;..J 

Fig. 30b 

Wezullen nu de faktoren, die het verloop van de schaalwaarden bepalent 

wat nader bekijken.. Eengedetailleerdeberekening van het draaimoment 

is nog moeilijker dan bij de elektrodynamische instrumenten. WeI kunnen 

we ook hier weer een algemene energie-beschouwing toepassen. We denken 

ons daartoe het draaiend element in een situatie, gegeven door een uit

wijking a, de zelfinductie L en de stroom I. We bepalen nu het moment 

.vanhet koppel. 
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Bij een denkbeeldige verplaatsing over ean hoek de, waarbij,de 

stroom I constant wordt gehouden, moet door het ontstaan van een 

inductiespanning arbeid verricht worden. 

Iedt = I dlb dt = Idlb = Id(LI). dt 

Deze arbeid wordt gebruikt voor het verrichten van mechanische 

arbeid en vermeerdering van de magnetische energie. 

We zien dus,dat het moment van het kwadraat van de stroom afhanke

lijk is. De schaal is in het algemeen echter niet precies kwadratisch. 

Wanneer men veertjes,met een torsieconstante S, als terugdrijvend 

koppel gebruikt, geldt 

tf ~ = s e. 

dL 
V~~r een kwadratische schaal moet dus de 90nstant zijn. 

, 
Een dcrgelijke schaal is niet eens gewenst. 

V~~r een lineaire schaal zouden we moe ten ·eisen 

Dus 

dL 
de= 

constant 
e 

en eoC!. 

• 

Voor kleine waarden van e,aan het begin van de schaal,is aan deze 

eis niet te voldoen. Men heeft·daarom meestal aan het begin een 

kwadratische en verder een lineaire schaal. 

De ijking van gelijk- en wisselstroom is niet precies gelijk, omdat 

voor gelijke effectieve waarden L en ook dus ~ niet hetzelfde behoeven 

te zijn, als gevolg van de magnetische eigenschappen van het ijzer. 

De weekijzerinstrumenten worden ala stroom- en spanningsmeters in 

de elektrotechniek toegepast .. 
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11.5. E:ektrostatische instrumenten. 

Capacitieve instrumenten. 

De kracht, die het aaI7wijselement ')eweegt, is in dit geval 

afkomstig van elektrische velde~t waardoor dit geladen element 

aangetroltker.. of afgestoten wordt. 

Een der oudste elektrische meetinstrumenten, degoudblad

elektroscoop of elektrometer, werkt volgens dit princjpe (fig.31). 

" " "-" \. 
I \ 

I 
J \ 

I '''' I \ I 
\ / 
" / ,,, 1 - __ , fig. 3 

Wordt er lading op het bclletje 

gebracht, dan stoten de goudblaadjes, 

daar ze dezelfde lading hebben, 

elkaar onderling af. 

Elektrostatische instru~enten zijn 

in beginsel wederOIil kwadratische 

instrun,enten. Zij worden gebru'ikt 

voor gelijk- en wisselspanning, omdat 

zowel bij positieve als negaticve 

ladingen een uitslag in dezelfde richting ontstaat. , 
De moderne uitvoeringen hebben naast de nieuwe en reeds besproken 

instrumenten bestaansrecht in: de volgende gevallen : 

a) Het meten van zeer hoge spanningen. Een uitvoering~vorm is 

.-------\c 

Irr------/ C 

fig. 32 

gegeven in fig. 32 • 

A = vaste elektrode. 

B= beweegbare elektrode t 

waarvan de verplaatsing 

wordt overgetracht op 

een verplaatsingsmeter. 

C = schutelektroue. 

b) Het meten van lagere spanningen, zonder dat het systeem belast 

wordt. Door de hoge weer stand t~ssen de elektroden is het eigen 

verbruik zeer gering. Het principe van deze meter, is aangegeven 

in fig. 33. 



Het me.ctsysteem ver,toont overeonkornst met een draaicondensator, 

waarbij de bewocgbare Bchijf onder invloed van de aangeleede 

spanning tussen del:v8.ste schij,j~n wordt' getrokken en de capac1':' 

taic worclt vergroot. Het eigen verbruik bij gelijkspanning is 

aIleen het opladen van 'de platen. De capaciteit is ongeveer10 pF. 

Bij wisselspanning loopt er ean stroompj e, dat bij hoge frequen ties. 

belangrijk kan worden. Voorts is er meestal een beschermingsweer

stand van ongeveer 20 k Q voo~geschakeld om beschadiging bij even

tuele doorslaz te voorkomen. 

de 
beweegbare r-" / platen 

~./\ 
r , \ 

fig. 33 

Met de energiebeschouwing zullen 

we trachten een algemene formule 

af fe le:;'denvoor de krachten 

het moment. We zullen hierbij 

het type van fig. 33 bekijken. 

Stelt dat de condensator een 

spanning V heeft en d~t deze 

wordt verhoogd met een bedrag dV. 

De indraaiing neemt daardoor met 

een bedrag de toe. 

Het optredende koppel is T. De voor deze verplaatsing benodigde 

energie is gelijk aan het produkt van de stroom, spanning en tijd, 

dus i V dt, waarbij 

dus 

i =.!. (CV) dt C dV V dC = dt + dt' 

i V dt = C V d V + V2 dC. 

Dezetoegevoerde energie moet dUB gelijk zijn aan de geleverde 

arbeid + de vermeerdering van de ve,ldenergie', zodat 

CVdV + V
2

dC = Tde+ d (tCV2
) = 

::: Td8+ tV 2 dC + VCd V; 

Hieruit voigt 



De meter reageert op effectieve waarden en is te gebruiken voor 

.gelijk- en wisselspanning. dC/de is in dit geval weI :net eniee 

nauwkeurigl,eid te berekenen. Onder C wordt de som vall de ol~der:_inge 

capaciteit van de platen verstaan. Wanneer een bepaalde sector is 

ingedraaid, is de capaciteit dus (fig. 34a en b) 

Dus 

r--
I " 
I \ 
I \ 

I 
r - - - - -- -- t d 

-~--- -----t+ 
L ____ _ 

bovenaanzicht 

a b 

n = aantal condensatoren 

c = 8,8 x 10-12 Farad/meter o 

c 
r 

relatievc dielektrischo conatant~ v';J.n het 

diel<> ktr:"cu.m 

Dit vvordt voor lucht (c ;:;: 1) ala dielektricum 
r 

T = 2,2 x 10-12 newton/meter. 

In het algemeen heeft men hier een veel minder groot koppel dan bij 

de elektrodynamische meter- Dit hangt sarnen met een interessant 

verschil tussen de prakt.isch mogelijke energie-inhoud van magne

tischeen elektrische velden. De energie in een magnetisch veld 

is tBH per volume-eenheid. In de luchtspleet van een magneetop

stellingis-een inductie 

B = 0,2 weber/m2 

gemakkelijk te.niaken. Dan is dus 

= O,2x 107 
.H 4n amp./m. 
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We vinden hiermede 

iBH = 1,5 x 10" joule/m'. 

, V~~r een elektrisch veld is de enereie-inhoud fE.D. 

Wanneer we nu voor .J:.: = 10
6 Vim. nemen (dit is 1/3 van de doorslag-

spanning in lucht) dan is 

D = 8,8 X 10.12 • 10 '6 Coulomb/m2 , 

en 

tE D = 4,14- joule/m'., 

hetgeen veel kleiner is dan voor het magnetisch veld. 

Dit is dus een karakteristiek verschil tussen elektrische en 

magnetische velden, zoals ze praktisch gemaakt kunnen worden, 

hetgeen in de meetinstrumenten teruggev~nden wordt. 

De elektrostatische meters worden nog toegepast in gevallen, 

dat men een zeer, gering eige~verbruik van de meter wenst, bijv. . . 
inroosterstroomcircuits, bij hoogohmige metlngen of bij metingen 

,aan .(l ondensorell. 
I .. " • 

Ben interessante uitvoering is de Siemens "Universal-elektrometer" 

met spanband enlichtvlek-aanwijzing. Deze werkt volgena het 

principe van de kwadrant-e}ektrometer (fig. 35). 

boven
aanzicht 

fig. 35 

zijaanzicht 

lDe tegenover elkaar,gelegen kwa".nten zijn m.~elkaar verbonden. 

Deze' m~ter 'is op ve;SChi.11ende, :~~~eren te g.bru~k~~.<:r~g.",,~~ en b).. 

Met de schakeling van fig. 36aheeft men een intereaaant effect. 
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1. 2. 

~V~----------------~ 
onbekende 
spanning 

fig. 36 

-----1----.... <. 

onbekende 
spanning 

Het koppel T1 tussen de schijf en segmenten 1 is 

2 de 
T1 = - t Vh d"6 

en tussen de schijf en segment en 2· 

Het resulterende koppel is nu 

Wanneer IJ. V «Vh • dan is 

en we hebben dan een lineaire schaal. 

Verder zien we hieruit, dat door het aanbrengen van de hulpspanning Vh 
de uitslag vergroot wordt. 

Hoewel (afgezien van hetlaatste geval) aeze meter in principe 

voor gelijk- en wisselspanning voor gelijke effectieve waarde dezelfde 

aanwijzing moet geven. mankeert hieraan nog wel eens wat. 

Desondanks worden deze meters, onder inachtneming van bijzondere 

voorzorgen, toch soms gebruikt als "transfer"-instrument voor de 

overdracht van gelijkspanningsijking naar wisselspanningen. 
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II~6. Thermipphe instrumenten. 

Deze instrumenten zijn bruikbaar voor gelijk- en wissel

stromen. De thermische instrumenten }cunnen we onderscheiden in 

hittedraadmeters en thermokoppelmeters. 

Hittedraadmeters. 

De historiseh oudste meter is de hittedraadmetertdie berust 

op de uitzetting van een draad, die deor stroom wordt verhit. 

veer 

. fig. 37 

(fig. 37). Daze meter wordt 

tegenwoordig niet veel meer 

gebruikt. 

De meter is traag en ongevoelig. 

Een robuuste uitvoering.wordt 

nog weI gebruikt voor e;rpte 

stromen. Hartmann & Braun hadden 

een uitvoering, waarbij de lene;te 

van de draad 17 em was, die bij 

een stroomdoorgang een verlenging 

gaf van ongeveer 0,2 mm.Deze verlenging kon een zijdelingse uit-

wijking gev&n van 2 mm, die een verandering kon geven van ongeveer 

6 mm bij de wijzer. 

De metera;:; zijn onafhankelijk van de frequenti.E'. 

!~~~~~~~EE~~!~~~~~~=~~~~' 
De thermokoppelinstrumenten bestaan uit : 

a) verwarmingselement, waar de'meetstroom aan wordt toegevoerd, 

b) een therraokoppel, waarvan het "warme" contact door het verwar

mingselement wordt verwarmd en het "koude" contact op kamer

temperatuur blijft, 

c) een gevoelig draaispoelinstrument t dat door de emk van het 

koppel wordt gevoed. 

De thermokracht is afbankelijk van de temperatuurstijging, die 

veroorzaakt Vlordt door de ontwikkelde calorieen 12 R. 

~Ve meten dus weer i:o effectieve waarden en we hebben ten naaste bij 

een kV!adratische schaal. Daze is niet precies kwadratisch, omdat R 

van de temperatuur afhankelijk is. 
, '~~ ", ,'; i ".". .. 

" 
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Voorbeeld 

• 
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Philips thermo-el~ent. dat bestaat uit een verhitter 

en een thermokoppel : 
. """"" .. TH 91 gee ft bij 10 mA verhi t ting stroom door,; 75 g 

een spanning van 12 mV over 5.5 Q ; 

TH 95 gee ft bij 200 mA verhi t tingstr.9om door,:.;; 1,1 g 

een spanning van 12 mV over 3,0 Q. 

Deze thermokoppele zijn binnen 2% evenredig met 1 2
, en 

ook voor hoge frequenties geschikt. 

Oververhitting is eehter funest • 

(Doordat deze meters geschikt zijn voor.hoc;e frequenties, worden 

zij bijvoorbeeld toegepast bij de Q-meter, zoals deze op het 

practioum wordt gebruikt). 

,Constructie. 

Voor de thermo-element en zijn diverse constructies mogelijk. 

De oUdste constructie was het thermokruis t dat bestand uit" een 
i· • 

platina- en een constantaandra~d,i die in het midden met elkaar 

waren verbonden (fig. 38). Tussen de punten 1 vloeit dan de te 

p, 
t 

2. 

~1 __ ~ ____ .-______ ~2 
Const. 

meten stroom en tussen de 

punten 2 meet men'de ontstane 

spanning. De moeilijkheden 

van dit instrument lagen in 

h~t feit, dat bij het omdraaien 

van de stroomrichting de uit

slag veranderde. D,i twas nL te 

wijten aan het Peltier-effect, 
1 d.i. een calorisch effeot, 

afhankelijk van de richting van de stroomt o~tredend aan'het grens-

vlak van twee metalen. 

2. 

fig. 39 

--I 

, , ' 
2.' 

Ben betere constructie is die 

van fig. 39. Tussen 1-2. en 

tussen 1-2' heeft men verschil

lende metalen. 

Door de lasplaats 1 wordt de 

te meten stroom gevoerd en 

tussen 2-2' de ontstane spanning 

gemeten. 
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Het Peltier-effect geeft nu geen hinder meer~ maar er ontstaat 

n~ weI een spanningsval over de soldeerplaats 1 •. 

, 
2 2 

a)elektrischcontact 

1 

--I 

, 
2 

b) met . glasparel 

fig. 40 

Een nog betere uitvoering 

is die van fig. 4~a. 

Hierbij is de contactplaats 1 

aIleen elektrische verbonden 

. met de stroomdraad. Een iets 

gewijzigde uitvoering is die, 

waarbij de verbinding tussen 

de contactplaats en de 

stroomdraad.een parel is. 

(Fig. 40b). Dit is thermisch 

wat slechter, maar da~ staat . 
tegenover, dat deze Iaatste 

ook bij hagere frequenties 

is te gebruiken, omdat de 

capacitieve koppeling met de 

omgeving sterk is verminderd. 
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II.7. Gelijkrichters. (Zie ook college Elektronica van Prof. Knol). 

Gelijkrichters (symbool-1{-: worden in de meettechniek 

gebruikt om de gevoelige gelijkspanningsmeters (draaispoelmeters) 

voor wissel spanning geschikt te maken. 'De werking van een ideale 

gelijkrichter is, dat deze voor de ene stroomrichting een weer

stand 00 en voor de andere richting een weerstand nul heeft. 

De ideale gelijkrichter kan vrij aardig benaderd worden (fig. 41) 

fig. 41 

In fig. 41 verkregen we de zgn. enkelvoudige gelijkrichting. 

Beter is het werken met du~bele gelijkrichting. 

Dit kan verkregenworden met de brug- of Graetzschakeling (fig. 42). 

/ 

fig. 42 

Het gelijkstroomelement reageert op de gemiddelde waarde van de 

gelijkgerichte stroom. Bij een zuivere sinusspanning is dit bij 

dubbele gelijkrichting ~ = 0,63 maai de piekwaarde .. 

De meter wordt echter toch vaa.k geijkt in effeutieve waarde. 

Deze is 0,71 f1~a~"de ,piekwaarde. Om de schaal in effectieve waarde 

te ijken, moeten ,we -due met een constante factor 0,71/0,63 = 1 t 11 

(bij sinusvormi~~'~, stromen) vermenigvuldigen. 

Dit getal wo~dt devormfactor genoemd; het geeft de verhouding 

tussen de effectieve en de gemiddelde waa.rde aan. 

" 



- 54 -

Heeft men andere periodiekeapanningen. dan'verandert due de vorm

factor. Dit doet zich bijv~ voor. wanneer'harmonischen optreden. 

We zullen dit ter illustratie nader bel'ekenen voor een sinus

vormigestroom bij aanwezigheid van 3e harmonischen. 

Stel de amplitude van de grondgolf I en de amplitude i van de 

harmonische 30~ van die van de grondgolf. De gemiddelde waarde 

fig. 43 

van een gelijkgerichte sinus

vormige stroom is L x de ampli
'It 

tude. 

In geval van fig. 43a wordt dit 

dus 

.L (1+ 1/3 i) en 
'It 

i = 0.3 I, 

dus de gemiddelde, waarde is 

2 - 1,1 I. 
'It 

Voor het geval van fig. 43b vinden 

we ,op overeenkomstige wijze 

2 1t 0,9 I. 

De effectieve waarde is echter in beide gevallen gelijk. Deze is 

In geval '~ is de vormfactor due 

t U. I. 1 ,044 1 11 
2 = • • 0,95 • n I • 1 ,1 

In geval ~ 

t "i' I • 1 ,044 = 1, 11 • 1, 16 • 
1t I. 0,9 

Door de 3e harmonische wijst de meter met gelijkrichtcellen in 

geval ~ 0.~5'" 1 ,05 , due ongeveer 5% te hoog aan en bij ~ 

1.~6 ~ 0,86 tongeveer 14% te laag aan .. 
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Gelijkrichtelementen. 

De meest gebruikte gelijkrich telementen in de meettechnJ.ek 

zijn de koperoxyduul- en de seleencellen. Hun stroom/spanning-

karakteristiek is als'in fig. 44. 

~. 
em I 

100 

1 0,5 

fig. 44 

1,0 ---volt 

De karakteristiek is 

dus niet ideaal : 

geen - weerstand in 

de sperrichting en 

geenweerstand nul 

in dedoorlaatrichting. 

V!!rder ishetverloop 

n:L,et line air • 

Dit betekent dus, dat 

de schaal van m.eters, 

die met deze gelijk-

richtcellen zijn voor

zien, niet precies 

l.ineair kan zijn • 
.. 

Vooral b1j kleine span-

ningen is van gelijk

.richting weinig sprake, 

omdat de karakteristieken daar een vlakkerverloop hebben en de weer-

stand in beide richtingen ongeveer ge11jk is. 
, . 

In hetalgemeen heert koperoxyduul betere gelijkricht-eigenschappen 

dan selenium. 

Het niet lineair zijn van de schaal is een gevolg van de variabele 

weerstand van de cellen, die bijvoorbeeld geIllustreerd kan worden 

aan de hand van onderstaande waarden: 

bi" J. 0,1 V bij 0,5 V 

weerstand doorlaatrichting 30 ohm <1 ohm 

weer stand sperrichting 600 ohm 700 ohm 

verhouding dus 20: 1 900: 1 

Bij een voltmeter, die met behulp van gelijkrichtcellen geschikt 

gemaakt is voor het meten van wisselspanning, zullen ook de schalen 

van de diverse bereiken niet geheel met elkaar overeenstemmen 

(zie fig. 45). 
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100 

': 
00 ~~ 

fig. 45 

In het gelijkricht-circuit kunnen ook harmonischen optreden, . 

die last vero.orzaken. Verder moet gelet worden op de capaciteit 

van de elementjes, daar ze tot hogerefrequenties gebruikt kunnen 

worden ale de capaciteiten klein zijn. Ook in dit verband hebben 

de nieuwegermaniumcellen prettige eigenschappen. 

V~~r de theorie van de diodEm, halfgeleiders en p-n overgangen 

wordt naar het college Elektronica verwezen. 

De werking van de koperoxyduul- en seleniumcellen is ook nog 

eteede niet geheel bekend. Het gebruikhiervan neemtechter steeds 

meer af. 

Koperoxyduul-elementen worden gem~akt door oxydatie van koperplaten. 

Bij voortgaande oxy'datie vinden we dan drielagen, namelijk : 

Cu. Cu 20 (koperoxyduul) en Cu 0 • De Cu 0 -laag wordt verwijderd 

en vervangen door een opgedampte elektrode (zie fig. 46). 

elektrode 

----~----~~~ sperrichting 

OIl doorlaat richting 

fig. 46 

Koperoxyduul.kari in de· 

sperrichting slechts een 

betrekkelijk lage span

ning (2 V.) verdragen t 

wat een nadeel is •. 

Daarom wordtvoor ener

gieomzetting mee.atal, 

tochgebruik gemaakt van 

se],enium, o,at in q,esper

richting 10 - 50 V ~ per· 

laagkan verdragen. 

Een apparaat, dat ve~l met bovenstaand overeenkomt, is de diode _ 

voltmeter. De cellen zijn hierbij vervangen door dioden. maar in 

principe is er .verder geen verschil in de werking. Het prettige 

van de dioden is. dat ze een zaer hoge sperweerstand en -spanning 

(enkele hCl.,nderden volts) heb be:p.. 
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VoortB hebben ze een lage doorlaatweer6t~nd ~n een kleine capaoi

teit .. Het nadeel is, dat er gloeispAnnintf, north: is .. 

Ken analoge sehakeling van tig. 1+1 is 1n flg. If? aangegeven. 

fig.4? 

Wekunnen over de weerstand e~q.e, mete;!:, een.condensatoi plaatsen. 

De schake.ling en de spanning over tie meter is dan zoals in fig. 48 

is aangegeven. 

fig. '48 

.,!~ I 

\ (" 
\ f' 

~J 

Door het aanbrengel!i van de condensator word.t dus een betere af

vlakking verkregen .. De aanwijzing, die op deze wijze wordt verkregen, 

is evenredigmet de piekwaarde. 

Ook hier is het gebruikelijk de meter. in effectieve waarden te 

ijken t hetgeetj:'"voor een' zui vere wisselstroom heteken t, dat de in 

fig. 48 lopende stroom n maal de afgelezen waarde is. 
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Harmonisohen belnvloeden weer de meting. De aanw:1jzing is afhankel:ijk 

van de piekwaarde. die nu mede wordt bepaald door de fase van de 

harmonischin ten opzichte van de grondgolf (zie fig. 49a en b). 

a 

b 

fig. 49 

.Met even ll.armonischen wordt het nor: ::tecompliceerder (zie fig. 50), 

omdat hierdoor een asymmetrische figuur op.tstaat en dus bij om

polen van het meetinstrument verschillende aanwijziGingen worden 

verkregen. 

o 

fig. 50 

Opgb.ve : 

In een circuit loopt een !?troom ;:).ls in fig. 51 is aangegeven. 

I 
'. t- 3 

I 2 

11-----( 
I. 

I 

T 

fig. 51 

-t 

Wat wordt er nu door 

een in het circuit 

opgenomen. stroommeter 

van resp. de volgende 

typen aangegeven : 

a) draaispoelmeter? 

b) thermo-koppelmeter? 

c) met .gelijkrichtcellen 

(Graetz-schakeling)? 
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II.8. Energiemeters • 

. De vermogensmeters zijn wij reeds tegengekomen als wattmeters. 

Onder het vermogen verstaan wij de per tijdseenheid geleverde 

(elektrische) energie. 

De totaal geleverde energie W vinden wij door integratie van het 

vermogen P naar de tijd 

dW 
P = dt. of W = Pdt 

De voornaamste energiemeter is thans de kVlli-meter, welke berust 

op het principe van de Ferrarismotor. Men brengt een metalen schijf 

aan het draaien op eenzodanige wijze, dat de hoeksnelheid of het 

aantal omwentelingen perseconde zo goed mogelijk evenredig is met 

het geleverde of verbruikte vermogen. Integreren,we dit vermogen 

naar de tijd, dan wordt de geleverde energie gevonden, welke .dus 

evenredig is met het totaal aantal omwentelingen. 

Dit wordt aangegeven op een telwerk. 

Principe. 

Het principe van de kWh-meter is als voIgt : 

Een draaibare metalen schijf bevindt zich in het veld van twee 

gelocaliseerde, dichtbij elkaar gelegen, magnetische velden (Fig. 52). 

.,. - .--
/ X. " ,I ./' "~~ \ 

, K"l ....... -+-i K \ 
\ ~ .1 , 

\ ,,/ / 
" i2 V / ....... -.,.,..,. ""'- - ..." 

i ' 1 
i' 

2 

fig. 52 

Beide fluxen worden 

geleverd door mag

neetspoeltjes met 

een ijzeren juk. 

De schijf denken 

wij ons in rust. 

Door de wissel-

t 
., ., 

s romen1 1 en 12 ' 

beide van dezelfde 

frequentie, worden 

wisselende fluxen 

~1 en ~2 opgewekt. 

Deze fluxen indu

ceren op hun beurt 

weer stromen in de 

schij f, resp. i 1 en i 2 , 
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De nauwkeurige berekening van deze stromen zalingewi~~eld zijn, 

maar doet niet veel ter zake. De stroomlijnen zijn ongeveer als 

in fig. 52. 
Voor een stroombaantje, dat onder het magneetje, dat W

2 
levert, 

doorloopt kunnen wij schrijven 

dell 
1 

waarin e1 evenredig met dt en 

,Z1' de weerstand van de stroombaan voorstel t. 

Het stroompje. i1 . ondervindt ter plaatse van. ~2 een Lorentzkracht K
1

, 

die~.v.~~edig met het «pr~~~~:,,~~~>va~ it en ~ 2 (m,om~~<tele waarde). 

Evenzo ondervindt het stroompje i2 tar plaatse van ~1 een kracht K
2

" 

We vinden dus (fig. 53) : 

< fig. 53 

K oc. -i If1 
2 2 1 

met : 

~ = A sinro t 
1 

i = aAcos wt 
1 . 

ell = B sin ( ro t + a.) 
:2 . 

i =aBcos(rot+a.). 
2 

De twee krachten zijn tegengesteld 

gericht. 

De resulterende kracht Kr is dan 

= aAB cos ro t sin(wt +0.) - aAB cos(oot +0.) sin 00 t = 

= aAB sin a. " 

Zijn de stromen dus in fase, dan is er geen resulterend koppel. 
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Het vermogen, dat wij willen meten, is 

W = IVcos <p, 

waarin rde stroom door, en V de spanning op het verbruiks

apparaat is. 

<p is de fasehoek tussen stroom en spanning. 

Indien we ervoor zorgen, dat in spoel 1 een stroom vloeit, evenredig 
o met I en in spoel 2 een stroom, evenredig met V, maar 90 daarmee 

in fase verschoven, dan.geldt de situatie van fig. 54. 

v 

fig. 54 
i2 

In dit geval is dan 

KrcC i' i' sin aoCI V cos <po 
1 2 

Dan is bereikt, dat het 
/ 

aandrijvend moment even

redig is met het vermogen. 

De snelheid is in statio

naire toestand ook even

redig met het vermogen, 

wat blijkt uit 

Di t is de D. V •. voor de schij f en aangezien deze meest.al met c on

stante snelheid draait, is de eer8te term te verwaarlozen. 

We zien dus, dat 

de dt oC noCM. 

n = aantal omwentelingen per sec. 

V09rve~ere details betreffende de constructie wordt verwezen 

naar de praoticuminstructie. 
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II.9.Enkele algemene beschouwingen over wijzerinstrumenten. 

Wij hebben thans een aantal wijzerinstrumenten behandeld 

voor stroom, spanning, vermogen, etc. Wij zullen nu nog enkele 

algemene opmerkingen hie rover maken. 

Bij de wijzerinstrumenten wordt de beweging voor het aan

wijzend orgaan, gewoonlijk een rotatie, veroorzaakt door een 

elektrische of magnetische kracht. Deze kracht geeft dan het 

aandrijvend koppel, dat in de evenwichtstoestand gelijk moet zijn 

aan het terugdrijvend koppel t dat meestal verkregen wordt door 

torsiekrachten, aikomstig van veertjes of getordeerde draden. 

'Verder is er dan nog altijd een demping aanwezig. 

Er is dus steeds 

1) aandrijvende kracht, 

2) terugdrijvende kracht, 

3) demping, 

4) aanwijzend gedeelte, 

5) lager. 

Bovenstaande punten zullen nu eenswatnader worden bekeken. 

Ad 1 De aandrijvende kracht is uitvoerig besproken bij de ver

schillende categorieen meetinstrumenten. 

~ De terugdrijvende kracht is in vele gevallen een spiraalveer. 

Het kan soms ook de torsie van.een draad zijn, zoals bij de 

galvanometer. Bij een spiraalveer is de terugdrijvende kracht 

netjes evenredig met de uitwijking. WeI moet ervoor worden gezorgd, 

dat de veer niet over zijn elasticiteitsgrens wordt belast, daar 

andere nawerking optreedt. Dit is bijvoorbeeld na te gaan door de 

meter een langere tijd een bepaalde ui~elag te laten geven en hem 

dan af te sohakelen. De wijzer moet dan weer onmiddellijk op nul 

terugkomen. 

De veer wordtvan niet-magnetisoh materiaal gemaakt, maar wordt 

soma weI als stroomtoevoer gebruikt. Ben veel toegepast m9:teriaal 

is fosforbrons. 

Rekening dient oak gehouden te worden met de elasticiteits

veranderingen als gevolg van temperatuur-variatie. De elasticiteits~ 

modulus neemt bijvoorbeeld bij fosforbrons 0,04% per °c af. 
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Dikwijls zijn de veertjes in paren opge

steId, zodanig dat bij verdraaiing de 

ene veer uitrekt en de andere oprolt. 

Op deze wijze is de nulpuntinstelling 

goed te houden bij temperatuur-variaties 

(zie fig. 55). 

~ Het dynamisch ~edrag van het meetinstrument in afhankelijkheid 

van de demping is reeds bij de diverse metertypen behandeld 

en wij hebben daarbij gezien, dat het een belangrijke rol speelt. 

Indien de demping niet aanwezig is, komt de meter niet tot rust. 

In de bewegingsvergelijking is de demping voorgesteld door D en 

het verband hiervan met de stijfheid S en het traagheidsmoment J 

is voor het geval D = D~ (= de demping in het kritische geval) : 

Dk
2 

= 4 S • J 

dus 

= - 1t 

To is de trillingst~jd van het systeem in ongedempte toestand. 

Nu is, zoals wij reeds bij de galvanometer zagen, 

G
2 

D = Do + R • 
2 

Bij de galvanometer is de term G /R van belang. Dit stelt voor een 

demping onder invIoed van de beweging van het spoeltje zelf. 

Bij andere apparaten is G
2
/R zo gering, dat deze hier praktisch 

.' 

geen rol speelt. Daar is de D dus aIleen bepalend en dit is prettig. o 
De demping 

D = D o 

wordt dan veroorzaakt door het metalen raampje, waar de windingcn 

op liggen, luchtdemping of elektromagnetische demping. Deze laatste 

demping wordt verkregen door met de wijzeraseen metalen plaat te 

laten ronddraaien, die door een magneetveld draait. 



Ad 4 Om V>l'iJvlng zo klein mogalijk t,· houd .... n.worden stalen taatsen 

r:~hr\l~i~tt <lif" t!r:Hdt"n op lap;erin/;PlI V'W edelsteen(fig.56a, b). 

edelsteen 

a b -
fig. 56 

Wij moeten weliswaar demping hebben, maar daze tapwrijving ia zeer 

ongawenat en erg onaangenaam, omdat tapwrijving ni'et evenredig met 

de spanning is en bovendien schoksgewijs gaat. 

In fig. 57 is het wrijvingskoppel uitgezet ala functie van de hoek

anelheid. We trachten nu de "stictie" en de Coulomb-wrijving zo 

klein mogelijk te houden. Met apanbandophanging is dit allemaal 

veelbeter. 

koppel' 

"atiot~" 
; 

Coulomb wrijving 

fig. 57 
---..' 

hoeksnelheid 

De tapwrijving is als voIgt te constateren : De meter wordt aan

gealoten op een langzaam toenemende spanning. De uitslag van de 

wijzer moet nu ook langzaam toenemen en niet met haperingen of 

schokjes gaan. 



II.10.0pmerkingen bij het uitvoeren van metingen. 

De fouten, die gema~~t kunnen worden,verdelen we in 

a) Fouten, die ontstaan onder invloed van de omgeving, bijv. 

1. Temperatuur. Het gedrag van bijna elk meetinstrument· 

hangt af van de temperatuur. (Dank h '_erbij 

aan het gebruik van kopardraad, welke een 

bepaalde temperatuur- en uitzettings

coefficient heeft). 

Bij gebruik van gelijkrichtcellen is de 

temperatuurinvloed groot, want de werking 

van de cellen hangt sterk van de temperatuur a;i.'. 

2. Vochtigheid. (Vooral van belang bij slechte instrumenten). 

3. Hagnetische velden, eventueel elektrische velden. 

(Bijv. in de buurt van een transformator). 

4. Lawaai. (O.a. microfonisch effect). 

5. Licht. (Vooral bij h·l lfgeleiders). 

6. Netspanningsvariaties. 

7. Frequentie. (Denk aan frequentiegebied). 

8. Stand van q.et instrument. 

b) Instrumentfouten (een deel hiervan zijn al in dit hoofdstuk 

besproken) • 

Deze fouten kunnen bestaan uit 

1. Tapwrijving. 

2. Elastische nawerking. 

3. Foutieve ijking. 

4. Verzwakking magneten bij oudere instrumenten. 

5. Losse contacten. 

6. VerI open van het nUlpunt •. 

c) Afleesfouten. 

1. Vergeten nulpunt-correctie. 

2. Paral·lax (meter onder een be,?aalde hoek aflezen). 

d) Aanpassingsfouten. ' 

Door het inbrengen van het instrument in een meetcircuit kan 

de te meten grootheid beInvloed worden. 

e) Statistische fouten (bijv. ruis). 

flier is over het algemeen weinig aan te doen. 
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11.11. Enkele begrippen vanmeet±nstrumenten~ 

Nauwkeurigheid. 

Voorschriften hiervoor zijn bijvoorbeeld gegeven door de I.E.C. 

(International Electrical Committe). 

De nauwkeurigheid wordt gegeven in procenten van de klasse 

grondslag. Wanneer we als voorbeeld een galvanometer kiezen, dus 

een geLijkstroom-instrument met lineaire schaal, dan is de kiasse 

grondslag de schaallengte. Een nauwkeurigheid van 2% betekent t 

dat de fout nergens groter is dan 2%. van de eindschaalwaarde. 

De relatieve nauwkeurigheid is dus het grootst bij volle uitslag, 

daarom 'streeft men ernaarom de onderste 30% van de schaalwaarde 

niet te gebruiken. De klasse grondslag is afhankelijk van de soort 

schaal die op h.etinstrument z~.t, kwadratisch, onderurukt l1ulpunt, 

enz. 

De gebruikel:i.jke klassen: 

0,1 0,2 0,5 

1 1,5 2 

(precisie-instrumenten) 

(bedrijfs-instrumenten) 

De nauwkeurigheid is een onbenoemd getal. 

Gevoeligheid. 

Deze grootheid heeftvoor ieder soort instrUlhent zijn eigen 

di.llensie. 

Bijvoorbeeld galvanometer - schaaldelen/stroom (zie aldaar), 

voltmeter - schaaldelen/volt. 

De gevoeligheid van instrumentenkan ver uiteen liggen. 

De gevoeligste instrument en zijn meestal niet de nauwkeurigste. 

Stroomverbruik. 

Bij voltmeters wordt dikwijls een grootheid opgegeven, die, 

een maat is voor de stroom, die het instrument verbruikt. Deze 

grootheid wordt uitgedrukt in Ohm/volt (1000 ohm/volt, 20000phm/vol t) 

en moet .aldus getnterpreteerd worden, dat opeen zeker schaalbereik 

de inwendige weerstand van het instrument op dat bereik gevonden 

wordt door dez.e grootheid te vermenigvuldigen met de maximaal op 

dat bereik aangewezen spanning •. 
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Hoof'dstuk:. II 

8lmbolen galvanometer. 

A = oppervlak windingen draadraam 

B = magnetische inductie in luchtspleet 

D .= dempingaconstante 

Do = gedeelte van de dempingaconatante onafhankelijk vanR 

R = totale weerstand in galvanometercircuit Ri + Ru 

Dk = dempingsconatante bij kritische demping 

G = galvanometer-motorconatante 

I = stroom 

J = traagheidamoment draadraam 

8 = toraieconatante terugdrijvend element 

8i = atroomgevoeligheid 

T = trillingstijd aysteem 

To :: trillingstijd aysteem in ongedempte toestand (D:: 0) 

e = uitwijking t.o.v. nulatand 

ee :: uitwijking in eindtoestand, d.w.z. na inalingerverachijn~el 

y D =n; 

ex. :: 
D 
2J 

S 
J 

.. 

.. i 
F • 
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A p pen d i x 

Hoofdstuk II 

(vervolg) , 

Formules galvanometer. 

,G = nAB D 2 
k = 4JS 

S. G 
~ =g 

Dk 21t ' 
2J = T 

G
2 0 

D = D + -
0 R 

D = Y Dk 
6 = S. x I e ~ 

\ 

T = 21t\!f 
2' D2 D2 

0 ~. Y = ~ = 4JS 
k 

= R' + (12 -'\f2i -\[2;' ~ 2, - 'D2 - 1 _ 2 
1-~ Y 

" '+<.l S 

6 = 6
e 

{1 _ 1 e V1-y 2' 

onderkritische demping y < 1 

_ 2nt } 
6 = 6 e \ 1 - (1 + ;1tt) e To 

o 

kritische demping 

sinh (~:'~. t+~gSinhr~ 

overkritische demping 

) 

y= 1 

y > 1 

, ; 
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Hoofdsi<uk III 

Metingen volgens het beginsel van de nulmethode. 

B~j de direct aanwijzende meetinstrumenten is een nauw

keurigheid van 1% redelijk te noemen, 0,2% is goed en 0,1% 

is welongeveer de grens van de nauwkeurigheid, welke met dit 

type meetinstrumenten te bereiken is. Wanneer men nog nauw

keuriger wil gaan meten, moet men andere meetmethoden toepassen. 

Voorbeelden hiervan zijn de methoden van brug- en 

compensatie-metingen. Hierbij hebben we nog weI een aanwijs

instrument nodig, maar we behoeven slechts geringe eisen te 

stellen aan de nauwkeurigheid hiervan; we lezen geen schaal

waarde af. AIleen de gevoeligheid van het instrument is hierbij 

belangrijk. Uiteraard hebben we bij deze meetmethoden ook nog 

variabele elementen nodig, maar dit zijn variabele condensatoren 

en weerstanden, welke uit de aard der zaak nauwkeuriger zijn dan 

de aflezing van de normale, direct aanwijzende meetinstrumenten. 

Deze variabele elementen worden zo ingesteld, dat het aanwijs

instrument een uitslag nul heeft. Uit de waarde van de op dat 

moment aanwezige elementen in de schakeling wordt de gevraagde 

grootheid berekend. 

Verschillende soorten nulmethoden. 

A. De compensatie-metingen. 

(Voor het eerst in 1841 beschreven in de Annalen der Physik 

und Chemie door Poggendorff). 

fig. 1 

E 

Fig. 1 stelt het principe

schema van een compensator 

voor. We willen de emk van 

het element Ex weten, 

hetgeen betekerit, dat geen 

stroom door het element 

geleve~dmag worden, omdat 

men anders de klemspanning 

zou meten. 
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Door'het element E ontstaat er een spanningsval over de weer

stand R (.n = R1 + R2 ). Nu. verschuiven we het sleepcoritact van R 

zo, dat de spanning over R2 gelijk is aan de emk van Ex' 

De galvanometer G vertoont geen uitslag en E levert geen stroom. x 
Ook de spanning over R2 wordt niet belnvloed, daar het sleep-

contact geen stroom afneemt. 

E is dan bekend 
x 'R 

2 

De nauwkeurigheid van deze meting hangt af van de nauwkeurigheid 

van de potentiometer R en van het element E. 

In het algemeen kan men zeggen : 

de relatieve nauwkeurigheid is onafhankelijk van E, 

de absolute nauwkeurigheid is afhankelijk van E. 

Wanneer we voor E ter contrale een Weston-element kiezen. 
x 

,is gemakkelijk een nauwkeurigheid van 20 a. 30 II V op 1 V 

te bereiken. 

Het bovenstaande voorbeeld geeft een spanningsmeetmethode, maar 

we kunnen op deze manier ook andere elektrische gro?theden meten. 

1. ~!!£~~~~~~!~!~~. 
In de plaats van de te meten Ex uit fig. 1 komt hier een serie-

schakeling van de onbekende weerstand R en een normaalweer-
x 

stand N, welke door een stroom I doorlopen worden (fig. 2). 

We compenseren achtereenvolgens de spanning over R en N. . x 
NR I Bij deze meting hebben we twee 

x---

fig. 2 

stroombronnen nodig. Een voordeel 

is hierbij, dat de weerstanden N 
en R als vierpuntsweerstanden in x 
het meetcircuit voorkomen, hetgeen 

betekent, dat de waarde vandeze 

weerstanden goed gedefinieerd is. 

Ook het probleem van de weerstand 

van de toevoer- en verbindingsdraden 

is hier opgelost, want bij evenwicht 
gaat de stroom I niet door de toevoerdraden van de spannings

klemmen. Bij de normaalweerstanden is nog aan de plaats van de 

stroom- en spanningsklemmen extra zorg besteed. 
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2. ~!~~~~~~!!~~. 
Met behulp van een bekende weerstand is dit tot een spannings-

meting te herleiden. 

3. y~~~~~~~~~~!!~~. 
Dit komt neer op een stroom- en spanningsmeting. 

De compensator. 

Wat betreft de technische uitvoering van de onder A beschreven 

meetmethode valt het volgende op te merken. Vroeger werd meestal een 

sleepdraad als weerstandgekozen t maar deze is minder nauwkeurig 

(denk aan varierende doorsnede en slijtage). Beter is het de weer

stand in stappen uit te voeren, bijvoorbeeld decimale stappen (fig.3a ). 

I 
. ULr 10 x 1000 --r---

fig. 3a. 

I 10 x 100 C 

---su1.r--IUl.r 
x 10 0 

-f---~ 
fig. 3b 

I wordt hierbij constant gehouden. Daze constructie is toe te 

passen tot max. twee decaden (fig. 3b~. Om het aantal decaden 

uit te breiden kunnen we de Varley~Kelvin compensator gebruiken (fig.4). 

10 x 1000 IJ 

A 

fig. 4 

.---________ ---' 40 QL--____ --. 

11 x 40 - - ---

8 Cl....-____ -, 

JQ_:lt .9.aft .1r 
8 h 
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Over twee weeratandselementen van decade a wardt een even grate 

weeratand parallel gezet, decade b. 

Over twee weerstandselementen van decade b wordt ook weer een 

even grote weerstand parallel gezet, enz. 

De twee sleepcontacten over de decaden zijn mechanisch gekoppeld, 

zodat zij tegelijk bewegen en daardoor bIijft de parallel-weerstand 

geIijk •. Hiermee bereiken we, dat de verdeling van de hulpstroom Ih 

over de diverse decaden constant bIijft. Vanwege de verdeling van 

de hulpatroom Ih wordt het effect van de overgangsweeratanden 

verminderd. 
Fig. 4 stelt nu.een vijf-decaden regeling voor. 

Bij compensatoren geven de thermokrachten de grootste moei

Iijkheden. Vooral bij schakelaars treden deze krachten OPt want 

schakelen gaat aItijd met een zekere warmte-ontwikkeling gepaard. 

Ook de over'gangsweerstanden geven moeilijkheden en weI des te meer, 

naarmate de te meten spanningen en weerstanden laag zijn. 

Om Iage spanningen· (bijvoorbeeld thermokrachten) en Iage weer

standen te meten, moeten we natuurIijk gebruik maken van een 

compensator, die vrij van thermokrachten en laagohmig is. 

Een dergeIijke compensator is de Dieselhorst-compensator (fig.5) • 

tig. 5 
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Deze compensator is praktisch vrij van parasitaire thermokrachten, 

omdat er geen contacten in hetgalvanometercircuit voorkomen. 

De compensator is tamelijk laagohmig en zo gedimensioneerd, dat 

overgang'sweerstanden weinig invloed hebben (zie ook betreffende 

practicum-instruc tie). De compel':sator is ui tgevoerd in meerdere 

. ·decaden. 

Welke eisenmoeten we nog stellen aan'de galvanometer? 

Volgens Thevenin ziet de galvanometer een emk, gelijk aan de 

afwijking van de exacte compensatie en een inwendige weerstand van 

10 a 20 ohm (fig. 6). De meest geschikte galvanometer is dus die, 

10 a 20 Q welke in serie hiermede de grootste 

uitslag gee ft. Aan welke eigen

schappen deze galvanometer moet 

voldoen, is moeilijk in het algemeen 

aan te geven. WeI is het nuttig zich 

het volgende af te vragen. ' 

Gegeven een galvanometer van bepaalde 

constructie wat betreft magneetsysteem, 

fig. 6 draad~aampje en torsieconstante, welke 

is dan de gunstigstewikkeling, waarmede de gege~en wikkelruimte kan 

bewikkeld worden; m.a.w. hoe kiezen wij de draaddikte om aan het 

probleem uit fig. 6 zo goed mogelijk te voldgen. 

De uitslag van de galvanometer'is evenredig met het torsie

moment TC< IoN, N is het aantal winding en van het spoeltje. 

Als de windingsruimte geheel gevuld is, is de doorsnede van de 

draad omgekeerd evenredig met Nt de.draadlengte evenredig met N. 

Dus 

RoCN. + = N~ 
. if 

NoC VR. TClCI.N rfR' =ffi t dus draaiend koppel T is evenredig 

met de wortel uit het vermogen, dat in de wikkeling wordt verbruikt. 

We moeten ervoor zorgen, dat dit vermogen zo groot mogelijk is. 

Zoals bekend is dit het geval als.Rg = R;i' Voor zover de damping 

hettoelaat moet de galvanometer laagohmig uitgevoerd worden. 

Gewoonlijk is een grote gevoeligheid gemakkelijk te varkrijgen. 
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B. De brugmetingen. 

In tegenstelling tot de compensator hebben we bij de bruggen 

maar een spanningsbron nodig. Ze zijn daarom iets eenvoudiger en 

hebben toc,h een grote nauwkeurigheid. Bruggen worden veel toegepast. 

Eerst zullen de gelijkspanningsbruggen nader behandeld worden. 

Fig. 7 toont een gelijkspanningsbrug. 

fig. 7 

R6 stelt de inwendige weer

stand van de spanningsbron 

voor en Rs de galvanometer

weerstand. 

Bij toepassing van de wetten 

van Kirchhoff vinden we 

I = g 

R1R:; - R2R4 

D 

Een algemene en exacte bereke

ning van de galvanometerstroom 

wordt gegeven in de practicum

instructie van proef 9, waarin 

ook de waarde van de determinant D wordt aangegeven. Wanneer de brug in 

evenwicht is, moet I =0 zijn. Als evenwichtsvoorwaarde vinden we dua: 
g 

liier zal een enigszins eenvoudiger berekening volgen, maar 

dit is een benadering, die slechta geldt wanneer de brug bijna in 

evenwicht is. '.'Ie kunnen dan van de voorwaarde R1R~ = R2R4 gebruik 

maken en we noemen de te meten weerstand Rx = R4 + lJ. R. 

Gemakshalve kiezen we R6 = 0 (fig. 8). 

E e e 

fig. e '\ fig. 9 
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Volgens het theorems. van Thevenin ziet de galvanometer een emk 

met een weerstand Hi in serie ( fig. 9) • 

Uit fig. 8 kunnen we s.fleiden 

e 6R + R4 R1 6R. R2 + R2 .l\ - R1 R3 

E = 
AR +R3 +R4 R 1 + R2 = (R1 + R) (R

3 
+ R4 ) 

In de noemer is 6R t • o. v. R + R verwaar loosd. 
3 4 

Bij gebruikmaking van de evenwichtavoorwaarde R1 R} = R2I\ gaat 

vergelijking (1) over in 

e 
E 

(1) 

(2) 

e stelt de open spanning op de brug voor, wanneer we nog van 

de·evenwichtstoestand verwijderd zijn. 
R2 

Uit de evenwichtsvoorwaarde kunnen we afleiden t dat -
R1 

en deze verhouding noemen we n. 

n is een dimensieloze grootheid. 

Vergelijking (2) gaat dan over in 

e 
E 

n 
2 

( 1+n) 

6R 
~ is de relatieve afwiJ'king van R 
~ 4· 

Om de weeratandRi van fig. 9 te bel'ekenen denken we de batterij 

E kortgesloten. 

De weeratan~en R1 en R2 staan dan parallel en in aerie met de 

parallelweerstanden R3 en R4 (fig. 10). 

fig. 10 
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, 4'~ 

Vol gens Thevenin is de inwendige weerstand 

R. 
R!2 R3R4 R

1
n R4n 

= R1+ R2 + 
R3+ R4 = 1 + = l. + n 1 + n 

De spanning e uit fig. 9 is volgens vergelijking (3) 

n 
• 2 • ( 1+n) 

De stroom I door de galvanometer wordt dan g 

Hoe nauwkeurig zijn deze metingen nu? 

Voorbeeld. 

(4) 

Stel, dat de relatieve afwijking van het evenwicht ~R = 10-4• 

Verder kiezen we R 1 , R2t R3 t R4 en R5 gelijk en weI 100 Q ," 

n is dan 1. 

De batterijspanning nemen we 2 volt. 

De stroom door de galvanometer wordt dan 

= 2.10-4 • 1 
2.(200+200) 

Deze waarde is nog goed op een geschikt gekozen galvanometer af 

te l.ezen. 

Ook bij brugmetingen zullen fouten en onnauwkeurigheden voor

komen. 

1.. De bekende weerstanden moeten de gewenste nauwkeurigheid 

hebben. 
R .R 

R = R = 1 3 
4 x R a 

Is de nauwkeurigheid van de weerstaJden niet precies 1.10- 4 ohm, 

dan is er een fout van 3.10- 4 mogelijk plus nog een onzekere 

instelling. 

2. Invloed van de toevoerdraden. 

3. Serie-overgangsweerstanden in weerstandsbanken. 

Deze hebben een des te grot ere invloed naarmate de te meten 

weerstanden laagohmig zijn~ . 

4. Thermokrachten. Deze kunnen we elimineren do.or de batterij 

om te polen. 
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Wanneer we lage weerstanden willen meten moeten we, om geen 

grote fout te maken, de overgangsweerstanden elimineren. 

Hiervoor gebruiken we de Thomson(Kelvin)brug. Dit is eigenlijk 

een dubbele Wheatstone-brug (fig. 11). 

R6 

A .J.1 B R 
C .. i 

10 1 

R t, i~1 
R 

! i. i. ! 
fig. 11 

We kiezen weer R= O. Bij brugevenwicht moet i weer nul zijn. 6 g 
De voorwaarden hiervoor vinden we uit : 

iR =iR +iR 
2 it 1 X 3 4 

iR=iR+iR 
2 3 1 n 3:3 

Door vergelijking (5a) met R3 en vergelijking (5b) met R4 te 

vermenigvulaigen krijgen we 

of 

, 
We moeten ervoor zorgen, dat R4 R, = R4 R.~/ is. 

Als tweede voorwaarde vinden we dan 

RnR4 = RxR 3" 

D 

(6) 

We vinden hier de weerstand tussen AS en CD. De stroom 11 gaat 

aIleen door de keten AD en we zien dUSt dat de toevoerdraden geen 

invloed meer hebben. Een nadeel is, dat we door de twee voorwaarden 

ook altijd twee variabelen moetenhebben. 
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Wisselatroombruggen. 

Bij de wisaelatroombruggen kunnen we geen galvanometer meer 

gebruiken ala detector, omdat de detector nu gevoelig moet zijn 

voor wiaselapanningen. 

Thermokrachten apelen bij dit soort bruggen uiteraard geen rol. 

De element en in de brugtakken worden door impedantiea aangegeven. 

omdat hier ook een reactief deel in de brugelemente~ kan voor

komen (fig. 12). In principe zijn deze bruggen hetzelfde ala de 

E 

geeft 

I 

gelijkatroombruggen~ alleen 
! 

zijn de berekeninge~ en 

constructies ieta irige~ 

wikkelder. 

De evenwichtsvoorwaarde 

luidt weer 

De impedantiea kan men 

schrijven als 

'<I> Z = Iz I e J = Izi (cos<l>+jsin<P). 

In vergelijking (7) ingevuld 

(8) 

Vergelijking (8) kunnen we aplitaen en we krijgen twee voor

waarden, waaraan voldaan moet worden 

1 z 11 1 Z 3 I = I Z 2 I I Z 4 I en <P 1 + <P 3 = <P 2 + <P 4 . 

Om tot evenwicht te komen moe ten we aan twee voorwaarden voldoen 

en daarom moeten we ook altijd twee variabele elementen hebben. 

De gevoeligheid is weer als volgt te bepalen: 

We veronderstellen de inwendige weerstand van de apanningabron E 

gelijk nul en de inwendige weerstand van de detector D. oneindigw 

/ 
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Dan is de restspanning over de detector 

e " (Z1 Z:Z2 - Z, Z: Z.) E . 
of 

Onderstellen wij, dat wij het brugevenwicht trachten te bereiken 

door Z1 te varieren. Aangezien Z1 een complexe grootheid is, 

kan dit op veel manieren. Stel, dat Z1 een lineaire variatie 

ondergaat volgens 

Z =A +SB , 
1 1 1 

waarin A1 en B1 complexe, constante grootheden zijn en Seen 

reele, continu variabele grootheid. Uit de leer der complexe 

getallen kan men afleiden, dat voor een dergelijke variatie 

(S = 0 _00) de daaruit volgens (9) afgeleide variatie van e en i 
in het complexe vlak steeds door een cirkel kan worden voorge

steld, die in voorkomend geval ook tot een rechte ontaard kan 

zijn. De plaats van de cirkel in het complexe vlak kan niet 

algemeen worden aangegeven. 

imaginaire as t 

fig. 13 

e 
E 

--->;>

reele as 

(10) 

Ons interesseert echter in het bijzonder het gedrag van de brug 

dichtbij de evenwichtstoestand. In dat geval mogen wij de noemer 

van (9) als een constante beschouwen, zodat de variatie van i 
als gevolg van (10) dan steeds een rechte is. 
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Vergelijking (9) wordt dan 

Voorbeeld (fig~ 14). 

fig. 14 

R1 isvariabel (R
1 

= S R
1
). 

De teller van (9) is 

~=zz -ZZ 24 1 3 

De eerste term van ~ bevat 

geen veranderlijke elementen 

en is dus constant. 

Noem deze A 24 • 

. ~ = A 4 - R (R + jw L ). 
2 1 3 3 

We beelden nu ~ af in het complexe vlak (fig. 15). 

Im-as 

~~--~=t~~--------------------------~~--------------Re-aE 

Bij R 1 = 0 

meetkundige plaats vali ~ 
bij variatie van R1 

meetkundige plaats van ~ 
bij variatie van R 4 

• 
fig. ·15 



... 79 -

Wanneer R 1 > 0 is moet van A24 een reeel en imaginair. dee 1 afge

trokken worden. De ~eetkundlge plaats van ~ is een rechte lijn. 

De vector ~. is weer een maat voor de spanning e. 

De kleinste vector ~ , dus waarbij ~ loodrecht staat op de meet

. kundigeplaats, is het minimum. De brug is nu nog niet in even

wicht en we moe ten nog een andere variabele kiezen, bijv. R
4

• 

~ wordt nu 

~ = R2 R4 + A1 ~4 ' 

waarin A1~4 weer constant is. 

Bij verandering van ~ verandert nu aIleen het reele deel van ~ • 

De meetkundige plaats is een lijn, evenwijdig aan de reele as. 

Het minim~ ligt bij punt a (£~g. 15). 
Nu moeten we R 1 Weer "Verand.ltren totdat we l:n punt 3 zijn, en dan 

weer R4 varieren tot punt 4, enz. 'Zo kunnen we de brug volledig 

in evenwicht krijgen. 

Dit bertaderen van de evenwichtstoestand van de brug noemen wij 

de oonvergefitie van het evenwicht. De oonvergentie is des te beter, 

naarmate het brugevenwioht sneller bereikt wordt. We ,zien, dat de 

oonvergentie des te sneller verloo~t! ~aarmate de meetkuudige 

plaatsen elkander beter loodreoht sn1jden. Dit kunnen wij bijv. 

bere.iken door de twee variabelen in dezelfde tak te nemen. 

In ons voorbeeld door R 4 en :£..4 variabel te nemen. De meetkundige 

plaats .bij veranderingvanR4 is weer een horizontale lijn. 

Bij verandering van L4 is de meetkundige pl~ats een verticale lijn. 

(fig. 16).· 

I 

meetkundige p bij verandering van L4 

--~~----~------~~--~~--------~-Re-as 

1 

meetkundige plaats bij verandering van R4 

i'l,.g •. 16 
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Bij variatie van R4 gaan we naar het eerste minimum, punt "1". 
Bij verandering van L4 zitten we dan meteen goed, punt "2". 

We moe ten er dus steeds naar streven om een zo snel mogelijke 

convergentie te verkrijgen. In het algemeen heeft men twee 

variabele elementen, omdat men ook twee evenwichtsvoorwaarden 

heeft. Wanneer wij Z3 willen bepalen, is de evenwichtsvoorwaarde 

Als we er nu voor zorgen, dat bij verandering van een element 

alleen A varieert ,en bij verandering van een ander element alleen 

B varieert, dan hebben we de snelste convergentie. 

Op verschillende manieren kan aan deze eisen worden voldaan. 

doch bij twee methoden krijgen we zeer overzichtelijke voorwaarden. 

1" Z4 variabel. 
Z2 

We kiezen nu z- zodanig, dat dit een imaginair of reeel getal 

wordt, dus 1 

De variabelen R4 en X4 hangen nu zeer eenvoudig samen met de 

onbekende impedanties R3 en X3 • 

Dit zijn de verhoudingsbruggen. 

2. Z1 variabel en bij voorkeur als admittantie. 

Indien nuZ Z'4 een zuiver reeel of imaginair getal is, krijgen 2 . 
wij wederom eenvoudige evenwichtsvoorwaarden. 

Dit zijn de produktbruggen. 

De impedantie Z1 wordt hier dus uitgevoerd als een parallel

schake ling van twee impedanties, waarvan de admittantie 

resp. G
1 

en B1 is. 
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111.2. Enig~ voorbeeldenvan bruggen, die voor de praktijk van belang zljn. 

1. Owenbrug (fig. 17). 

fig. 17 

Heem Z4 variabel. 

Z1 Z, = Z2 Z4. 

Z2 
Z,. = z.:- • Z4 = (R2 .. j wC 1 )Z4 • 

1 • 

'Dit is een verhoudingsbrug, 

waarvan K imaginair is. 

Z = R + j wL = 
,,' 3 

Reele en imaginaire delen 

aan elkaar gelijk stell en. 

C
1 

R3 = R2 C
4 

t L, =R2R4C1 " 

Dit zijn eenvoudige en prettige voorwaarden voor evenwicht. 

2.' Schering-brug (fig. 18). 

Dit is een produktbrug, 

waarvan K imaginair is. 

Weer reele en imaginaire 

delen gelijk stellen. 

R 
3 

c , 

C
1 C en 
2 
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3. Maxwell-brug (fig. 19). 

fig. 19 

Z3 weer de onbekende en 

Z., variabel. 

Dit is ook weer een 

produktbrug, waarbij 

K reeel is. '. 

Bovenstaande drie brugsoorten hebben het voordeel, dat de fre

quentie niet in de eindformule voorkomt, d.w.z., dat deze bruggen 

voor een vrij groot frequentiegebied geschikt zijn en dat hogere 

harmonise hen ook geen last veroorzaken. 

WeI kan R3 enigszins van de frequentie afhankelijk zijn, waardoor 

de evenwiehtsvoorwaarden niet helemaal meer kloppen, maar deze 

afwijkingen zijn meestal gering. 

De gevoeligheid. van de brug'is evenwel niet voor aIle fre

quenties even groot. Wij merkten OPt dat deze het grootste was, 

als de impedanties in de brugeven groot zijn. 

De aard van de impedanties brengt mede, dat dit niet voor aIle 

frequenties tegelijk kan optreden • 
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4. Bx-ug van Wien( fig. 20) •. 

fig., 20 . , .. 

Deze ·brug -werdvroegei" 
.'. . ~. ,,:-, 

veel ge'bruikt voor:;~l'.t 

ineten van . de .ca,pac~teit; 

en de verlieshoekvan 

cc>ndenaatoren. 

Tegenwoordig . gebruiktmen' 

meeatal de Schex-ingbx-ug . 

voox- het lIleten aan~oriden~ 

aatoren~ 

De . br\!g . van, Wien :1s fre-' 

quentie-a!hankel.ijk en , . , . 
. . . 

en wordt daaX:0lldan ook 

gebruikt omfrequenties 

te meten. 

Rat is' een . verhoudingsbrug t waarvan K reeel i';. 

Dc evenwichtsvoorwaarden zijn : 

en 

. Uit deze voorwaarden· z~en we. 

of 

Wanneer 'we nu R1 = 2 B2 en 0;, = alt makeri. en ervoor zorgen t • dat 
. . 1 

RJ = R4 is t vinden v:e de frequEmtie uit f = ',21t R a.' 
.33 

Voor C en C kunnen we vaste condensatorennemen .... 
3 4' . 

. Door 'nu R3 en Bit. mechanischte koppelen kunnen we 'ervoor zorgen, .. 

4at a1tijdvoldaan wordt aande 'voorwaarde R3 ~ RIt_We hebb~n'dan 

in feite maar een variabele.·We kunnen desnoods de~& v~iabele so . ,- . 

calibreren, dat reehtatreeks,de frequentie afgelezen wordt. 

Deze brug ia telkens slechta voor een bepaalde frequentiein even

wicht en met het oog daaropmoet men'eenselectieve detectorkiezen. 
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5. Resonantiebrug (fig. 21). 

fig. 2~ 

Ook deze brug is fre

quentie-afhanke11jk. 

Er zijn drie vaste weer

standen en uit ditoogpunt 

kunnen we de brug zowel 

ala een verhoudings- of 

ala een produktbrug 

beachouwen. 

Bij evenwicht moet Z3 

ook reeel zijn. 

Dus de voorwaarden hiertoe 

zijn 
1 

(l)L = ~C ' 

1 
L = - en 

(l)2 C 

R1~ = R2 R4 • 

Voor hogere harmoni.achen is de brug weer uit evenwicht, ~ is maar 

klein en de reactantie van Z~ moet gecompenseerd worden en dit gaat 

niet op bij hogere harmonischen, want (l)L neemt evenredig met de 

frequentie toe en ~ neemt omgekeerd evenredig met de frequentie 

af. Ook hier moet de detector weer ongevoelig zijn voor hogere 

harmoniachen~ 

111.3. Storende invloeden. 

Meestal zijn de bruggen niet zo eenvoudig als in het voorgaande 

voorgesteld is. Er kunnen een ae.ntal vervelende invloeden zijri, 

maar de belangrijkste is .wel die van de parasitaire impedanties. 

De parasitaire impedantie~ naar aarde veroorzaken de grootste 

storing (fig. 22). De grootte van deze impedanties is nietnauw

keurig bekend, want anders zou men ze in rekening kunnen brengen. 

Nu moet men proberen om de invloed. ervan te elimineren. 
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b 

CI~' r{ 

d 

fig. 22 

Voor een berekening tekenen we de brug abed volgens fig. 23. 

b b 

C 
a '"'L,---------~ C '-----==--_...J 

fig. 23 d 
fig. 24 

Door ster- en vierhoektransformatie kunnen we het schema van fig.24 

verkrijgen en we zien dan 'gemakkelijk de invloed van deze parasi

taire impedanties op de versehillende brugtakken. 

'/ 
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Parallel aan de impedantie van tak "1'1 staat nu Yab" 

!Evenzo staan ~r parallel impedanties over de andere takken. 
" ' 

Ybd h~e!t op het brugevenwicht geen invloed, maar be1nvloedt wel 
• de detector.. Zo ook oefe,nt Y invloed uit op de inwendige weerstand ae 

f/f -

"van de generator. 
~" ~, 

In de praktijk hebben we aan deze berekening wel niet ve'el, omdat 

we de paralle1impe~anties over de brugarmen niet kennen. 
, 

W!"".f\'leten"}rachten'deze impedanties' te elimineren. 

Fen ':an de bekendste methoden hiervoor ,i's de Wagneraarding, door 
1J > '", .:;; • 

K. If.," Wagner in 192.0 geintroduceerd. . . ' ri iert'ij hebben we~twee bruggen, die aehtereerivolgens in evenwicht 
" :phr3.eht .:noeten worden",< fig. 25). 

r-

a 

• 

fig. 25 

I 
I 

I 

... './ 
)'<' Y 

/ c 

I 
I 

Eerst brengen we met de detector; 

< in stand bd de eigenlijke brug 

abed in evenwicht. Nadien scha

kelen'we de detector in de stftnd 

b-aarde en brengen de hulpbrug 

abc-aarde in evenwicht. 

Bij evenwicht geldt, dat zowel 

punt d als punt b op aardpoten

tiaal is. 

Dit betekent, dat er geeri stroom 

gaat door Yb en Yd en we kunnen 

ze eenvoudig wegdenken, want ze 

hebben geen invloed meer op het 

brugevenwieht. De impedanties Y a 
en Ye staan nu over de hulp-

takken Y S resp. Y6 en hebben, 

bij geschikte keuze van Ys en Y6 
geen invloed meer op het even

wieht van brug abed. 

De even.w.l-chtsvoorwaarden, ,voor brug en hulpbrug zijn 

. Y1 Y
3 

= Y
2 

Y4 

He~ prettige is, dat de detector aan beide kanten op aardpotentiaal 

. wordt gebrB:cht en··men kan een koptelefoon als detector gebruiken, 
wat:, vroeger ook algemeen toegepast werd. 

o • 
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Er zijn ook nog andere storende invloeden, bijvoorbeeld 

magnetische en elektrische inducties. 

Een generator met open spoelen kan een detector" die via een trafo 

in de brug opgenomen is, rechtstTeeks' be1nvloeden. 

Elektrische velden kunnen we afschermen door Faraday-ko01en"dus 

metalen schermen, toe te passen. 

Bij hoge frequenties kunnen de magnetische velden afgeschermdworden 

door een koperen of aluminium bak, want door de 1nduct1e van' 

wervelstromen wordt de invloed van de magnetische velden opgeheven. 

Bij lage frequenties moeten we deze velden afschermen met titagnet1sch 

materiaal, bijvoorbeeld mu-metaal. 

Ook kunnen w~ door aanraking de brug be1nvloeden (hand'effect). 

Dit is ook weer op te heffen door afscherming. 

De eenvoudigste manier van afschermen is nog altijd afstandbewaren. 

Andere storende invloeden kunnen optreden door zg. ongebalanceerde 

spanningen. Deze zijn in de telefoontechniek bekend onder de naam 

van, Cailho-spanningen. 

De door de transformator in fig. 26a geleverde spanning zou eigen

lijk moeten worden voorgesteld door fig. 26~ •. 

a b' 

c 

b 

b 

a 
fig. 26 
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Doordat er tussen de windingen een capaciteit aanwezig is 

(gestippeld voorgesteld in fig. 26a), heaft men due op de~e w~jze 

door elektrieche overdracht een component volgene fig. 26c. 

Deze component past niet in het brugschema en geeft e~n nignaal 

in de detector. Dit kan tot gevolg hebben, dat een verkeerd brug

evenwicht wordt gevonden. In de evenwichtstoestand zullen A en B 

op eenzelfde, wisselende potentiaal t.o.v. aarde staan. C zal deze 

zelfde potentiaal aannemen. D is echter op aardpotentiaal, dus de 

brug is niet in evenwicht. 

Het optreden van Cailho-spannin~en kan men eenvoudig controleren 

door de secundaire windingen van de transformator kort te sluiten. 

D~ capaciteit tussen de primaire en secundaire wikkeling kan 

geelimineerd worden door een elektrostatische afscherming aan te 

brengen tussen beide windingen. Deze afscherming wordt dan geaard 

,-----0 A 

brug 

B 

fig. 27 

(fig. 27). Dit wordt gedaan door 

tussen de winding en van de trans

formator een metaalfolie mee te 

wikkelen. Dit scherm mag echter 

niet kortgesloten zijn. 

De afscherming kan gecontroleerd 

worden.door de punten A en B kort 

te sluiten, waarna geen signaal op 

de detector mag komen. 

Een voorbeeld van afscherming is· aangegeven in fig .. 28. 

~ 
1 

L-I J 2 

B 

rI 
3 

fig. 28 
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De binnenste schermen om de weerstanden 1 en 2dienen om ze vrij 
\ --

te houden van invloedenvan omringende velden. Deze afseherming 

mag niet aan aarde gelegd worden. Om de gehele brug wordt verder 

nog een afscherming aangebracht, die geaard wordt. 

In dit voorbeeld is geen Wagner-aarde toegepast. Deze is ook niet 

altijd nodig, want de parasitaire capaciteiten staan hier via de 

afscherming over de generator. De punten A' en B kunnen de meeste 

last veroorzaken, maar wanneer de brug symmetrisch is uitgevoerd 

dan is de storende invloed gering. 

Verder wordt verwezen naar onderstaand artikel, waarin een 

bepaalde brug uitvoerig wordt beschreven en veel aandacht is 

besteed aan de afscherming. 

C.G. Koops : Metingen van zeer kleine verlieshoeken. 

Philips Technisch Tijdschrift, 5e jrg. okt.1940 bIz 311. 
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Hoofdstuk IV 

Substitutie-methoden. 

Deze methode van meten wordt meestal gecombineerd met andere 

meetmethoden, bijv. compensatie ofreohtstreekse aanwijzing. 

Bij de substitutie-methode wordt het onbekende element vervangen 

door een bekend en beide met elkaar vergeleken. Deze methode kart 

bij brugmetingen zeer belangrijk zijn. Bij brugmetingen kunnen 

systematisohe fouten worden gemaakt t die niet gemakkelijk te achter

halen zijn. In een dergelijk geval is de substitutie-methode zeer 

prettig. Een voorbeeld hiervan is een verliesmeting van een oonden

sator (fig. 29). In een afgesloten, geaarde ruimte worden twee 

brug C 
x 

C 
v 

schakelingen opgenomen, .die met 

sohakelaar S op een brug kunnen 

worden aangesloten. De ene scha

keling bevat de onbekende oon

densator Cx ' die vergeleken 

wordt met de bekende variabele 

condensator C en weer stand R v v 
in eerie. Eerst nemen we Cx 
in de schake ling op en brengen 

de brug in evenwicht .• Daarna worden d.m.v., schakelaar 8 de bekende 

C en R in de brug opgenomen en zoaanig gevarieerd, dat de brug v v 

fig. 29 

weer in evenwicht is. Zelfs als de brug dan door ongewenete koppe-

,lingen met systematisohe fouten is behept, zal de vergelijking 

van Cx met Rv en Cv correct blijven. 

Z 
'1 

gen. 

U 

fig. 30 

De subetitutie-methodekanook 

toegepast worden bij eenvoudige 

bruggen, zoals bijv. die in 

fig. 30 met een balanstransfor

mator. De detector is precies 

in het midden aangesloten op de. 

secundaire winding van de trans

formator. Wanneer de impedanties 

Z1 en Z2 aan elkaar gelijk zijn, 

is de stroom door de detector 

dus nul. 
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Deze brugmethode is in het algemeen niet al tenauwkeurig. 

Wenst men namelijk een grote nauwkeurigheid t dRn worden de eisen 

voor de transformator erg ZWaar. Dit kan weer ondervangen worden 

door de substitutie-methode, waarbij bijv. de onbekende impedantie 

Z2 vergeleken wordt met een bekende. 

Hoofdstuk V 

Resonantie-methode. 

Deze meetmethode berust op het resonantie-verschijnsel, dat 

optreedt, als de opgedrukte frequentie gelijk is aan de eigen- of 

resonantie-frequentie van·het systeem. 

Voor een elektrisch systeem is deze frequentie 

f = 1 
o 2nVLC 

Ieder van deze.drie grootheden in de formule kan dus gemeten worden 

als de twee andere bekend zijn. Wanneer de brug in resonantie is, 

moet dit op een detector waargenomen kunnen worden. De scherpte 

van het resonantie-verschijnsel hangt af van de kwaliteitsfactor Q. 

Voor het bepalen van de Q van een kring wordt verwezen naar het 

college van Prof. van Trier~ 

Nen voorbeeld van een resonantie-methode is de Q-meter 

(zie practicuminstructie). Andere voorbeelden zijn frequentie

meters, resonantie.-golfmeters. Verder komt de resonantie-methode 

ook voor incombinatie met mechanische systemen, zoals tong~ 

frequentiemeters, stemvork- en kwartskristal-oscillatoren. 
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Hoofdstuk VI 

Foutberekening - Statistiek - Algemene opmerkingen 

VI.1. Foutberekening. 

Een der voornaamste punten van overweging bij het beoordeYen 

van meetmethodenen -opstellingen vormt de nauwkeurigheid. 

Te onnauwkeurige metingen geven onbetrouwbare en onbruikbare 

~esultaten. Tenauwkeurige metingen veroorzaken verspilling 

van tijd en geld. 

In hoofdstuk II.9. en 11.10. zijn een aantal factoren genoemd, 

die de nauwkeurigheid van instrumenten en meetopstellingen kunnen 

beinvloeden. Het sohatten van de mogelijke fout van een meting 

is geen gemakkelijke opgave en vereist veel kennis en inzicht 

omtrent de problemen der meetteohniek. Vooral bij het toepassen 

van brugmetingen bij hoge frequenti~s kunnell op zeer onverwaohte 

wijze systematische fouten in de metingen ~sluipen, die veelal 

slechts opgemerkt worden~nadat men.langs ander~ weg een afwijkend 

meetresultaat heeft gevonden.. : 

Bij het gebruik van ~eerstandsbanken, meters voor stromen 

en'spanningen, e.d., kan men als ·e.~n eerst.~ i~<:irul!i de ·door de 

fabrikant gegeven nauwkeurigheid of klasse accepteren, hoewel een 
. .. 

calibratie hier dikwijlsnodig'zal zijn. (Een per10dieke calibratie 

.van meetinstrumenten'is een:· :veelvuldig toegepaste en zeer aan te 

bevelen procedure). 

Dikwijlsverkrijgt men het uiteindelijke meetresultaat na een 

rekenkundig~. bew'e'rkine; . vanverschillende waarnemingsgegevens. 

Bij de bepaling van. de hierdoor in het eindresultaat geintrodu

ceerde maximale fout bediene men zich van de rekenregels, zoals 

die bijvoorbeeld in de instructies van het natuurkunde-practicum 

worden gegeven. Ter illustratie diene het volgende voorbeeld. 
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Wij bepalen het in een apparaat opgenomen elektrisch vermogen 

door meten van de spanning V over het apparaat en de weer stand R 

van het apparaat, waarna wij de resultaten substitueren in de 

formule 

Is de nauwke'lrigheid van de bepaling van V 1 %, en de bepaling 

van R 2 %, dan is de nauwkeurigheid van W = 2 x 1 % + 2 % = 4 % • 

VI.2. Toevallige fouten-statistiek. 

Bij herhaling van metingen blijkt dikwijls, dat men niet 

hetzelfde resultaat vindt, maar een zekere spreiding in uitkomsten 

verkrijgt, die veroorzaakt wordt door zogenaamde toevallige fouten. 

Deze toevallige fouten zijn afkomstig van een aantal oorzaken, 

die buiten ons bereik liggen en die wij niet kunnen corrigeren 

(onzekerheden in de waarneming of de instelling, toevallige fluc

tuaties van uitwendige omstandigheden, ruis, e.d.). 

WeI kunnen wij de invloed van dit soort onzekerheden op het meet

resultaat verminderen door herhaling van de metingen en toepassing 

van statistische beschouwingen. Deze statistische beschouwingen 

veronderstellen gewoonlijk, datde spreiding in het meetresultaat 

veroorzaakt wordt door een groot aantal, onafhankelijk van elkaar 

werkende, invloeden, die ieder voor zich met een gelijke kans 

positief of-negatief kunnen werken (Gauss statistiek). In dat geval 

kan de statistiek voor een oneindig groot aantal waarnemingen van 

eenzelfde grootheid weergegeven worden door een Gauss kromme (fig.31). 

y 

o r 
2 

fig. 31 

x 
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In deze figuur geeft x de afwijking van de gemiddelde waarde en 

y de kans deze afwijking te vinden, 

h = precisie-index. 

De constante factor is zodanig gekozen, dat het oppervlak onder 

de Gauss-kromme =1 wordt. Een grote h betekent een hoge, smalle 

kromme, dus een kleine spreiding. 

a. Standaardafwijking. (middelbare fout, standaarddeviatie) 

Wanneer men een meetresultaat, dat met toevallige fouten is 

behept, n maal heeft gemeten, .kan men de spreiding in deze meting 

ook karakteriseren met een grootheid a t de standdaarddeviatie, 

gedefinieerd als voIgt 

n· 

1:: 
i = 1 

-2 
(x. - x). 

J.. 

x = gemiddelde van de n waarnemingen. 

Voor een Gauss-statistiek hangt a voor n -~ op eenduidige wijze 

samen met h, de precisie-index. 

b. Waarschijnlijke fout per waarneming. 

Wanneer wij in de grafiek van fig. 31 twee punten (symmetrisch 

t.o.v. de oorsprong) r 1 en r 2 bepalen, zodanig dat het oppervlak 

onder de kromme tussen r 1 ~n r 2 gelijk is aan het oppervlak er

buiten, dan kunnen wij omtrent deze grootheid Irl = Ir11 = Ir2/ 

het volgende stellen : 

pe kans, dat een meting een afwijking >Irl t.o.v. het gemiddelda 

heeft is geIijk aan de kans, dat deze afwijking < Ir/ is. 

Men noemt daarom r weI de waarschijnlijke fout per waarneming. 

Voor een Gauss-statistiek geldt r = 0,6745 c. 
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c. Waarschijnlijke fout van het gemiddelde. 

Wanneer men n metingen verricht van een grootheid, die aan de 

voorwaarden van de Gauss-statietiekvoldoet en men bepaalt van 

deze n metingen het gemiddelde, kan men zich afvragen, hoe dit 

gemiddelde zal afwijken van het ware gemiddelde (bepaald uit 00 veel 

waarnemingen) • 

Deze afwijking kan wederom gekarakt.arieeerd worden door een 

grootheid H, de waarechijnlijke fout van het gemiddelde, die zodanig 

is vaetgeeteld, dat de kane, dat de afwijking >R even groot is 

ale de kane, dat deze afwijking < R is. Er geldt 

r 
R = Vn . 

Aan deze formule kan men zien, dat men om de invloed van statistische 

fluctuaties van een meting te verminderen, de metingen moet her

halen en het gemiddelde bepa~en. Men ziet evenwel, dat de vermin

dering van de afwijking sl~chts met de wortel uit het aantal metingen 

toeneemt. 

Opm.: Herhalingvan metingen ie due een methode om de ihvloed van 

statistische fluctuaties te verminderen. Ook om andere redenen 

kan herhaling van metingen nuttig zijn, bijv. om de.invloed 

van uitwendige omstandigheden op de metingen ne te gaan. 

VI.3. Algemene opmerkingen - Slot. 

In het voorgaande zijn enige onderwerpen uit de elektrische 

meettechniek behandeld. Het is nuttigerop te wijzen, dat tegen

woordig ook veel aandacht besteed wordt aan de wijze waarop roen 

instrumenten kan aflezen, hoe roen de gegevens vastlegt, eventueel 

registreert (kathodestraaloscillografen, schrijvers van allerlei 

model) en hoe men de meetresultaten verwerkt. 

In verband hierroede gaat men ertoe over zogenaamde digitale in

strumenten te ontwikkelen, die het meetresultaat in gec·odeerde, 

dikwijls in getallen afleeebare, vormgeven, die zeer geechikt 
.~ 

zijn om aan inforroatie-verwerkende systemen te worden toegevoerd. 

Er zal mee volstaan worden deze onderwerpen te noemen. Een behan

deling ervan zou een onderwe~p voor een semestercollege kunnen vormen. 

Najaarssemester :959. 
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