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Voorbericht

i

Steeds meer mensen willen een radio in de auto hebben. Zelfs de grote
autofabrikanten voorzien hun wagens desgewenst van een autoradio
De autoradio is tegenwoordig geen luxe-artikel meer, maar een onderdeel
van de auto, dat voor veel chauffeurs even vanzelfsprekend is als een mist
lamp of een ruitewisser.
Ook de radio-omroep houdt rekening met deze ontwikkeling door naast de
gewone amusementsprogramma's speciale uitzendingen voor weggebrui
kers te verzorgen. Vanaf deze plaats wil ik wijzen op een zogenaamde verkeerswaarschuwingsdienst, die in de toekomst gerealiseerd zou kunnen

worden.
Binnen afzienbare tijd zullen nog meer werkplaatsen dan tot nu toe met de
reparatie, het inbouwen of met de ontstoring van autoradio's te maken
krijgen.
Het boek dat voor u ligt, geeft een zo groot mogelijk overzicht van de pro
blemen en het vakkundig onderhoud van autoradio's.
In het bijzonder wil ik de fabrikanten Blaupunkt en Bosch dank zeggen voor
het ter beschikking stellen van het materiaal.
Hildesheim

Klaus Kuhmann

Inhoud

Voorbericht

1. Bijzonderheden over radio-ontvangst in de auto .

1.1

1.2
1.3

1.4

Algemeen
Welke eisen stellen we aan de autoradio ?
De ontvangstcondities op de verschillende golfgebieden . .
1.3a Kort overzicht
Lange golf
Middengolf
FM-ontvangst
1.3b Oorzaken van verschillende ontvangstcondities op de
verschillende golfgebieden
Lange golf en middengolf
Korte golf
FM
Keuze van de antenne

2. Gebruik van transistoren in een autoradio.

2.1
2.2

.

.

Algemeen
Schakelvoorbeelden
2.2a Algemene beschrijving en blokschema van de Blaupunkt-autoradio „Frankfurt"
2.2b Functiebeschrijving van de Blaupunkt-autoradio „Frank

furt''
FM-voortrap
De zelf-oscillerende mengtrap

13

13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
17
17
19

19
20

21

22
23
23
7

Gestabiliseerde voedingsspanning voor de voorversterker en de mengtrap
Gestabiliseerde basisspanning voor de middenfrequenttrappen, de AM-oscillator en de eerste laagfrequent-

trap
Middenfrequentversterker
De begrenzertrap
De vierde middenfrequent-trap en de ratiotetector . .
AM-voorversterker en tussenkring
AM-oscillator en mengtrap
AM-m.f.-versterker en detector
Werking van de automatische versterkingsregeling(ASR)
De eerste l.f.-versterkertrap en de klankregeling . . .
De tweede laagfrequenttrap met de l.f.-gevoeligheidsregelaar
De l.f.-stuurtrap en de balans-eindtrap
De gestabiliseerde basisspanning voor de l.f.-versterkertrappen

3. Praktijk in de werkplaats

3.1
3.2
3.3
3.4

Soldeerzuiger

3.5

8

39
40
41

43
43
44
44
44
44

.

Meetapparaten . . .
Bijzonder gereedschap

voor

26
28
30
32
32
35
37
38
39

43

Beschrijving reparatiewerkpiaats voor autoradio's .
De spanningsbron

Soldeerbout .
Meetapparaten
autoradio's ..
Loeplamp . .

26

onderhoudswerkplaatsen

van

Adviezen voor het zeif maken van hulpstukken voor reparaties
aan autoradio's
Toestelhouder
Controle-luidspreker en outputmeter
Diodetoetskop met spanningsverdubbelings-schakeling
. .
Spanningsdeler voor de m.f.-trappen

45
45

46
46
46
47
48

♦

Sinusgenerator met regelbare laag-ohmige uitgang
. . . .
Kunstantenne voor de h.f.-trappen (alleen voor de AM-gebieden)

48

3.6

Adviezen voor de montage van de antenne

49

3.7

Richtlijnen voor de reparatiewerkzaamheden
radio's en autobusinstallaties

49

aan auto

50

Algemeen
Mogelijkheden voor het beproeven van transistoren in de

50

schakeling
Het opsporen van fouten alvorens de ontvanger uit het
dashboard te nemen
Het meten van de stroomvoorziening
Het opzoeken van fouten inde l.f.-versterkertrappen . . . .

50

Het opzoeken van fouten in de m.f.-trappen
Het opzoeken van fouten in de h.f.-trappen
Het vergemakkelijken van het zoeken naar onderbrekingen

54
54
55
57
58
58

4. Inbouw van autoradio's, draagbare radio's met slede, luid
sprekers, auto-antennes en cassette-bandspelers ....

60

4.7

4.2

Algemeen
Het inbouwen van een autoradio of een auto-combi: .

60
60
61
61

.

Het beproeven
De inbouw
4.3
4.4

4.5

Inbouw van een draagbare radio met slede
Montage en aansluiting van auto-luidsprekers
Montage van auto-antennes

Praktische wenken voor de montage van de antenne
Aansluiting van automatische antennes aan autoradio's .
Aanpassing van de antenne aan de autoradio
Onderhoud van de antenne

.

4.6

Montage van cassette-bandopnemers
Aansluiting van de cassettebandopnemer aan de autoradio

4.7

Inbouw van autobus-installaties

Algemeen

63
63
65
66
68
69
70
70
70
72
72
9

Hoe moet men een installatie monteren?
Montage van de luidsprekers
Aansluiting van de luidsprekers

.

.

73
74
74

.

5. Ontstoring

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6

77

Algemeen
...................
Wettelijke en aanvullende ontstoring
Het principe van de werking van de stroomvoorziening en de
ontsteking van een auto
.............
Hoe ontstaan ontstekingsstoringen in de auto ?
Welke vonkstoringen kunnen worden bestreden? . . . .
Waar en met welke ontstoringsmiddelen kunnen de vonk
storingen in de auto bestreden worden ?

Ontstoringsmiddelen voor het hoogspanningsdeel
Ontstoringsmiddelen voor het laagspanningsdeel
Algemene ontstoringsmiddelen

5.7
5.8
5.9

....

Waar men bij de ontstoring beslist op moet letten
Hoe komen storingen in de ontvanger ?
Praktische ontstoring

Algemeen
Ontstoring in het midden- en langegolfgebied
Ontstoring in het FM-gebied

77
77
79
80
81
81
82
82
84
84
86
87
87
88
89

5.10 Hoe bepalen we het effect van de aangebrachte ontstoring
op de afzonderlijke golfgebieden ?

..........

5.11 Hoe worden resterende vonkstoringen in de auto opgespoord
en opgeheven?

10

91

Storingen door de ontsteking
Storingen van de spanningsregelaar
Storingen van de dynamo
Elektrostatische storingen van de banden
Andere elektrostatische storingen
Storingen van stroomverbruikers

92
92
95
96
97
97
97

5.12 Bijzondere gevallen van ontstoring
Ontstoring van auto's met kunststof-carrosserie

98
98

Storingen door transistorverlichting in autobussen
Storingen door transistor-ontstekingen

.

.

99
99

6. Afleveren aan de klant

100

7. Literatuurlijst

101

7.1
7.2

Boeken
Tijdschriften

8. Trefwoordenlijst

. 101
. 101

. 102

11

1. Bijzonderheden over radio-ontvangst
in de auto

1.1. Algemeen
De koper heeft bij „een radio in de auto" de keus tussen een normale
autoradio, een radiocombinatie en een draagbare ontvanger, waarvoor
een speciale houder onder het dashboard gemonteerd dient te worden.
De ideale oplossing voor „een radio in de auto" is de „klassieke" autoradio.
Voor de plaatsing van een autoradio is door de meeste autofabrikanten
in de benodigde ruimte op het dashboard voorzien. Naast vele andere voor
delen verhindert een aan alle kanten gesloten metalen kastje bij voorbaat de
directe invloed van storingen.

Een z.g. „Auto-combi" bestaat uit een draagbare radio en een vast in het
dashboard ingebouwde cassette met een extra versterker. De cassette
is evenals de klassieke autoradio een gesloten metalen kastje.
Sommige draagbare radio's zijn dank zij een robuuste constructie en een
bijzondere afscherming, waardoor ze iets minder gevoelig zijn voor storende
velden, met een daarvoor bestemde houder (met aansluiting voor accu,
auto-antenne en auto-luidspreker) ook geschikt voor gebruik in een auto.
Het eigenlijke doel van een draagbare radio is echter niet het gebruik in een
auto. Daarom is een portable qua constructie heel anders van opzet dan een
autoradio of een „Auto-combi" (of: radio-combinatie).
De draagbare radio kan, ingebouwd in de auto, niet altijd dat vermogen
en door het ontbreken van een metalen kastje ook niet die storingvrije
ontvangst bieden, als een normale autoradio.
De montage van een draagbaar apparaat, respectievelijk de houder daarvoor,
is bijna uitsluitend onder het dashboard mogelijk.
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*1.2 Welke eisen stellen we aan de autoradio?

In tegenstelling tot de gewone huis-tuin-en-keuken-radio zijn er bij auto
radio's meestal andere problemen en verschillen de condities aanzienlijk.
De autoradio is blootgesteld aan wisselende ontvangstcondities en daardoor
grote veldsterkte-verschillen, alsmede grote temperatuurschommelingen en
krachtige trillingen van verschillende frequentie.
Ze moeten zowel in arctische koude als in tropische hitte perfect blijven
functioneren. De bediening van de ontvanger moet zó eenvoudig zijn, dat
bij het zoeken naar een zender de aandacht van de chauffeur voor het
verkeer niet wordt afgeleid. Om de accu van de auto niet te zwaar te be
lasten, moet het stroomverbruik gering zijn. Moderne autoradio's nemen een
stroom op van ongeveer 0,5 A, hetgeen minder is dan het verbruik van het
kleinste lampje in de auto. Ook het uitgangsvermogen moet groot genoeg
zijn om het lawaai in de auto voldoende te overstemmen. De afmetingen van
de ontvanger mogen niet te groot zijn, zodat hij zonder moeilijkheden in het
dashboard ingebouwd kan worden.
Moderne constructietechnieken en het gebruik van kleine onderdelen zijn
voor de autoradio een eerste vereiste. Al deze problemen vereisen de
constructie van een speciale ontvanger, die door zijn eigen karakter en het
bijzondere doel - dienst te doen in een auto - in staat is om de genoemde
moeilijkheden te overwinnen.
1.3 De ontvangstcondities op de verschillende golfgebieden
De ontvangstcondities op de afzonderlijke golfgebieden zijn zeer verschil
lend. Alleen als de oorzaken duidelijk zijn, kan men een klant helpen, die
wegens de wisselende kwaliteit van de ontvangst over zijn autoradio niet
tevreden is en de fout aan een defect aan de ontvanger toeschrijft.
Daar de ontvangstcondities in de rijdende auto een bijzonder grote rol
spelen, zal daar in het hiernavolgende iets over gezegd worden.

1.3a Kort overzicht

Lange golf

In het langegolfgebied treden zeer sterk atmosferische en lokale storingen
op, zoals die worden veroorzaakt door trams, autobussen, motoren en
neonverlichting. Langegolfontvangst over grote afstand is gedurende
dag en nacht mogelijk.
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Middengolf

In het middengolfgebied kan men 's avonds en 's nachts aanmerkelijk
meer stations ontvangen dan overdag. Helaas worden veel zenders op het
middengolfgebied door andere middengolfzenders, die op dezelfde of een
er vlak naast gelegen frequentie werken, gestoord. Liggen twee zenderfrequenties te dicht naast elkaar, dan treden de bekende fluitstoringen op
(interferentiefluitjes). Deze interferentiefluitjes worden veroorzaakt door de
wederzijdse modulatie van de zenderfrequenties. Ook in het middengolf
gebied moet rekening worden gehouden met atmosferische en lokale
storingen (echter niet zo sterk als in het langegolfgebied).
Hierbij willen we wijzen op de zenders, die op dezelfde golflengte werken.
Twee of meer van dergelijke zenders werken wel op dezelfde frequentie,
maar zenden niet altijd hetzelfde programma uit. Hierdoor kan dan in de
zendpauze van de krachtigste zender het programma van een andere,
normaliter zwakkere zender ontvangen worden. Dit effect duidt in geen
geval op een slechte selectiviteit van de ontvanger. Aangezien de ontvanger
de zenders op dezelfde frequentie ontvangt, is een scheiding immers on
mogelijk. In het bijzonder in de avonduren, wanneer de ontvangst beter is,
constateert men deze „storingen" zeer vaak op het middengolfgebied.
FM-ontvangst

De FM-ontvangst is praktisch storingvrij (atmosferische en plaatselijke
storingen), de kwaliteit van de uitzendingen in het algemeen uitstekend.
Helaas kan FM-ontvangst alleen in de werkingssfeer van de FM-zender
plaatsvinden.

1.3b Oorzaken van verschillende ontvangstcondities op de verschillende
golfgebieden
Lange golf en middengolf

Op de lange golf en de middengolf is het stralingsgebied van de zender cirkel
vormig. Een deel van de golven plant zich voort langs het aardoppervlak,
als zogenaamde grondgolven. Een ander deel bereikt de aarde via de
Heaviside-laag, die de radiogolven reflecteert op een hoogte van ongeveer
80 tot 400 km. Deze gereflecteerde golven worden ruimtegolven genoemd.
De hoogte van de Heaviside-laag en de mate waarin de terugkaatsing plaats
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vindt, hangt af van de atmosferische omstandigheoen, in het bijzonder van
de straling van de zon. Daarom is hij overdag anders dan 's nachts. De
antenne van de ontvanger ontvangt de grond- en ruimtegolven gelijktijdig.
Daar de ruimtegolven vanwege de zeer grote omweg iets later bij de ont
vanger aankomen dan de grondgolven kan het gebeuren dat beide golven
elkaar versterken, verzwakken of zelfs opheffen.
Een trilling bestaat uit een sinustop en een sinusdal; als de ruimtegolf zo
danig ten opzichte van de grondgolf verschoven is, dat een sinustop met
een sinusdal samenvalt en beide golven dezelfde sterkte hebben, dan heffen
zij elkaar op. Vallen echter twee sinustoppen samen, dan wordt de energie
bij elkaar gevoegd en vindt er versterking plaats.
Aangezien de hoogte van de reflecterende laag verandert, schommelt ook
het tijdsverschil tussen de aankomst van de ruimtegolven en de grondgolven.
Het is dus mogelijk dat beide golven eerst elkaar versterken, elkaar dan
langzamerhand verzwakken en zelfs opheffen.
Men spreekt dan van „fading" of „sluiering".
Dit effect wordt merkbaar door schommelingen in de geluidssterkte van de
ontvanger. Het is ook zonder meer mogelijk, dat beide golven elkaar niet
alleen opheffen of versterken, maar ook in hun faseverschuiving verschil
lende tussenwaarden aannemen. Zo kunnen ook zwevingen ontstaan.
De grondgolven in het middengolfgebied hebben naar verhouding een
geringe reikwijdte (afhankelijk van de plaats van de zender en de sterkte van
de zender). Op grote afstand van de middengolfzender is men aangewezen
op de ontvangst van de ruimtegolven.

Korte golf

In het korte-golfgebied ontvangt men over grote afstand meestal alleen de
ruimtegolven. Hierdoor treden bij korte-golf-ontvangst hinderlijke veldsterkteschommelingen op. Er zijn gebieden waarin noch de grondgolven,
noch de ruimtegolven binnendringen en waarin dan een bepaalde kortegolf-zender niet ontvangen kan worden. Deze gebieden betitelt men met
„dood gebied". Een „dood gebied" ontstaat doordat de golven, die lood
recht op de Heaviside-laag terecht komen, hier doorheen dringen en daar
door niet teruggekaatst worden. Pas wanneer de golven onder een bepaal
de hoek de Heaviside-laag treffen is terugkaatsing mogelijk.
Om ook met kleine zendervermogens een grote reikwijdte te halen, zendt
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men niet, zoals bij midden- en lange-golf-zenders, cirkelvormig uit, maar
men bundelt de golven in één richting met een gerichte antenne.

FM
De korte golven, waarop FM werkt, planten zich vrijwel rechtlijnig voort
binnen een gebied dat vanaf de zendertoren ook optisch te zien zou zijn.
Ze buigen niet mee met de ronding van het aardoppervlak, waardoor de
vorm van de bodem tussen zender en ontvanger van bijzondere betekenis is.
Kerktorens, hoge gebouwen, bergen en dergelijke kunnen de oorzaak zijn
van slechte of „dode" FM-ontvangstgebieden; ze werken dan als afscher
ming.
In bergrijke gebieden staan FM-zenders meestal op de hoogste berg. Een
afscherming treedt dan pas in diepe dalen op. In bepaalde omstandigheden
kan men ook in een dal goede FM-ontvangst hebben, wanneer een hoge
berg achter het dal de golven terugkaatst.
Een auto rijdt door gebieden met gunstige en ongunstige ontvangstcondities.
Moderne autoradio's vereffenen deze veldsterkte-schommelingen zelf door
de amplitude-begrenzing, uiteraard tot een bepaalde minimumgrens.
In ongunstige gevallen, wanneer terugkaatsing en afscherming samen
vallen, kunnen de golven zich op die plaats eveneens versterken, verzwak
ken of opheffen. Er gebeurt dan hetzelfde als op bladzijde 16 werd verteld
over fading- of sluierverschijnselen. Het opheffen van golftreinen kan zich
op korte afstand herhalen. Met dergelijke verschillen van ontvangstcondities
moet men rekening houden.
1.4 Keuze van de antenne
Een goede auto-antenne moet aan bepaalde elektrische en mechanische
eisen voldoen, om de radiogolven goed te ontvangen en zo mogelijk zonder
verlies aan de ontvanger door te geven. In ieder geval moet de lengte ervan
zijn aangepast aan de golfgebieden.
Een gestrekte enkeldraads-antenne, zoals de auto-antenne er een is, geeft
zonder belasting aan het uiteinde de grootste spanning af, wanneer de
lengte van de antenne ongeveer V4 van de te ontvangen golflengte be
draagt. Dat is echter op de middengolf in het gebied met golflengten van
200 tot 600 meter onmogelijk. Een optimaal aangepaste antenne zou dan
in dat geval ongeveer 100 meter lang zijn. In het lange-golfgebied zou de
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antenne nog langer moeten zijn, wanneer men geen kunstgreep zou toe
passen waardoor wordt bereikt, dat de antenne bij aanmerkelijk kleinere
lengte toch nog voldoende energie aan de ontvanger afgeeft. In het FMgebied zijn de ontvangstcondities door de kortere golflengten aanzienlijk
gunstiger, de antennestaaf mag dan niet langer zijn dan 1,10 m.
Ofschoon de meeste FM-zenders horizontaal gepolariseerde golven uit
zenden en de antenne de grootste spanning afgeeft wanneer hij in het
polarisatievlak ligt, is voor de FM-ontvangst in de auto geen horizontale
dipoolantenne vereist. Door de metalen carrosserie wordt het horizontale
polarisatievlak bijna vertikaal gedraaid, zodat voor FM, korte golf, midden
golf en lange golf een gemeenschappelijke staafantenne van 1,10 tot 1,40 m
lengte gebruikt kan worden.
Voor extreem lange-afstandsontvangst onder ongunstige ontvangstcondi
ties (gebergte enz.) kan het voor ontvangers zonder FM-gebied nodig zijn
een langere antenne te gebruiken. Wordt er echter voor een ontvanger mét
FM-gebied een lange antenne gebruikt, dan moet bij FM-ontvangst - om
weer op de lengte van 1,10 m te komen - het bovenste telescoopdeel
worden ingeschoven. Zie ook hoofdstuk 4.5.

18

2. Gebruik van transistoren in een
autoradio

2.1 Algemeen
Voor de autoradio is de transistor met zijn voordelen ten opzichte van de
radiobuis uitermate geschikt. Als belangrijkste voordelen zijn te noemen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

geringe afmetingen;
stevige constructie;
praktisch onbegrensde levensduur;
heeft geen tijd nodig om warm te worden;
in elke stand te gebruiken;
geringe voedingsspanning; de accu is in de auto als ideale spannings
bron aanwezig.

Pas echter na de technologische vervolmaking van de transistor is het
mogelijk geworden volledig met transistoren uitgeruste autoradio's te ver
vaardigen. De twee grootste bezwaren waren de gevoeligheid voor tem
peratuur- en spanningsschommelingen. Bij een auto met een 6 V boordspanning kan bijv, in het ongunstigste geval de accuspanning tussen
5,5 en 8 V variëren. Er zijn dus omvangrijke maatregelen noodzakelijk om
de stabilisatie te handhaven.
Behalve de afhankelijkheid van temperatuur en spanning moesten ook nog
andere moeilijkheden met de transistor worden overwonnen, zoals:

a. instabiliteit;
b. grote toleranties in de transistor-eigenschappen;
c. lage grensfrequentie;
d. hoge ruisfactor.
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Al deze problemen hebben er toe geleid, dat de transistor pas geleidelijk
aan in de autoradio gebruikt kon worden. Een overgangsoplossing waren
de zogenaamde hibride-ontvangers, waarbij de mechanische triller door
een elektronische omvormer en de buizeneindtrap door een transistoreindtrap werden vervangen. HF-, MF- en LF-trappen bleven als van ouds
met buizen voorzien. De toepassing van een transistor-omvormer in plaats
van een triller-omvormer gaf al een aanzienlijke verbetering. De trilleromvormer is op grond van zijn snelle slijtage altijd een grote bron van ergernis
geweest.

2.2 Schakelvoorbeelden
Met de volgende schakelvoorbeelden zal de functie van enkele trappen
van een autoradio nader worden verklaard. Voor een beter begrip willen
wij allereerst nog even de drie basis-schakelingen: (geaarde collector-, ge
aarde basis- en de geaarde emitterschakeling) in herinnering brengen. We
gaan in dit hoofdstuk slechts in zoverre op de functie van transistoren en
dioden in, als voor een goed begrip van de schakelingen nodig is. Om de
natuurkundige opbouw te bestuderen, is voldoende literatuur over het des
betreffende onderwerp beschikbaar.

Fig. 1. De drie basisschakelingen van de transistor-techniek.
a. geaarde emittorschakeling; b. geaarde basis schakeling;
c. geaarde collectorschakeling.
In de transistortechniek zijn er drie basisschakelingen (fig. 1) de geaarde
emitterschakeling (a), de geaarde basisschakeling (b) en de geaarde collectorschakeling (c). Het meest wordt de geaarde emitterschakeling ge
bruikt, omdat daarmee de grootste vermogensversterking mogelijk is. Met
de geaarde basisschakeling wordt een hogere grensfrequentie bereikt. Deze
wordt hoofdzakelijk in HF-ingangskringen en oscillatoren toegepast. De
geaarde basis werkt hierbij als afscherming tussen collector en emitter.
Omdat de geaarde collectorschakeling een hoge ingangs- en een lage uitgangsweerstand heeft, wordt deze meestal als impedantietransformator
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toegepast. Een goede vergelijking van de belangrijkste eigenschappen van
de drie basis-schakelingen is mogelijk met behulp van de tabel 1, waarin
de overeenkomstige kenmerken samengevat zijn.
Zoals uit de tabel blijkt, verschillen de eigenschappen van de basisschake
lingen aanzienlijk. Vaak is het onmogelijk zonder kennis van deze verschillen
de functie van een schakeling te begrijpen.

Tabel 1. Karakteristieken van transistorschakelingen
Geaarde
basisschakeling

Geaarde
collectorschakeling

gemiddeld
500 O tot 2 kQ
groot
10 tot 100 kQ
groot
20 tot 50
groot
100 tot 1000

klein
50 tot 200 Q
zeer groot
500 kQ tot 2 MQ
ongeveer 1

maximaal
200 tot 400 kQ
gemiddeld
100 tot 500 D
groot
20 tot 50
kleiner dan 1

maximaal
30 tot 50 dB
180°
laag

groot
20 tot 30 dB

Geaarde
emitterschakeling

I ngangsweerstand

Uitgangsweerstand

Stroomversterking
Spanningsversterking
Vermogensversterking
Fasedraaiing
Grensfrequentie

groot
100 tot 1000

0’

hoog

gemiddeld
15 tot 20 dB
0°
laag

2.2a Algemene beschrijving en blokschema van de Blaupunkt-autoradio
,,Frankfurt"

Bij de bespreking van het schema van een autoradio gaan we uit van één
voorbeeld, zonder de bedoeling éndere goede merken autoradio's te bena
delen. Het gaat er immers om, inzicht te verkrijgen in de werking ervan.
Met de autoradio „Frankfurt" kunnen zenders in de FM-, lange-, middenen korte-golfgebieden ontvangen worden. De ontvangstgebieden zijn:

Lange golf: 1 50 tot 290 kHz
Middengolf: 515 tot 1 640 kHz
Korte golf: 5,9 tot 6,35 MHz (50,8 tot 47,2 m) en
FM: 87 tot 104 MHz
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Het apparaat bestaat uit twee elementen:
a. het eigenlijke ontvangerdeel met de eerste l.f.-trap;
b. de l.f.-versterker.

In de l.f.-versterker zijn bovendien de twee schakelstekers aangebracht
waarmee de ontvanger aan de aard van de boordspanning kan worden

aangepast:
6 V — aan
6 V + aan
12 V — aan
12 V + aan

massa;
massa;
massa;
massa.

Het omschakelen van de verschillende golfgebieden wordt gedaan met de
vijf toetsen van de zogenaamde Omnimat-kiesautomaat. Met de Omnimattoetsen kunnen bovendien twee voorkeurzenders in het FM-gebied, als
mede één in het korte-, midden- en lange-golfgebied ingesteld worden.
Fig. 2 toont het blokschema van de ontvanger.
3.MF
begrenzer

i
f

FM tuner

FM

TS511
TS512

IMF

2.MF

ÏS451

TS452

4.MF
ratiodelec tor

TS45C

TSC55

0460
0461

0463
0464

LLF
TS540

ir

-U-

2LF

LFdrijver

TS600

TS650

balans
eindtrap
TS651
TS652

jL
TS455

AH L TS451

— TS452

TS453

TS454
0465

HF-voorlrap

mengtrap

oscillator

IMF
2. MF -detector

Fig. 2. Blokschema van de Blaupunkt-autoradio „Frankfurt".
2.2b Functiebeschrijving van de B/aupunkt-autoradio „Frankfurt"
De schakelvoorbeelden en positienummers komen overeen met die van de
schakeling, die achter in het boek is opgenomen.
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FM- voortrap
Het antenne-signaal komt van de antenne via C510 op de ingangsspoel
L512. Van L512 wordt het signaal door inductie op L513 overgebracht.
Deze h.f.-transformator vormt samen met C511 en C512 een brede-bandingangstransformator.
Het in L513 geïnduceerde signaal gaat via L514 naar de basis van TS511,
die in de geaarde emitterschakeling werkt. De positieve voedingsspanning
wordt via R514 en de smoorspoel SM512 naar de emitter gevoerd. Over
R514 valt een spanning van —1,1 V.

SpC510

TS 512

C521
HF

TS 511

L514
C518

z C520
L512

: CL 513

C5n C512

CC522

[L516
1SM 512 I___

' C511 Ur510

R5I4

C524

SM 514
TC 519

Ir516

♦
-FM
Fig. 3. De FM-voortrap.

Via R510 komt op de basis van TS511 een spanning van —1,4 V (fig. 3).
Aan de collector van TS511 is de afgestemde tussenkring aangesloten. De
tussenkring bestaat uit L516, C520 en C522. Via C519 is de tussenkring
voor wisselspanning geaard. De versterkte h.f.-spanning wordt door de
capacitieve spanningsdeler C521, C524 (verhouding 1:13) met de juiste
impedantie naar de emitter van de zelf-oscillerende mengtrap gevoerd.
De zelf-oscillerende mengtrap

De zelf-oscillerende mengtrap met TS512 werkt in de geaarde basisscha
keling (fig. 4). De aarding geschiedt via C526. De smoorspoel SM514
voorkomt dat het signaal via de voedingsspanning op de emitter van
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TS512 wordt kortgesloten. De basisspanning wordt verkregen door de
spanningsdeler R518, R519.
Met de trimmer R516 wordt het werkpunt van de transistor zo ingesteld,
dat in oscillerende toestand een drempelspanning van 230 mV met min
TS512

f ff

C530

_ L520 ]L521

C538
1622

0 512 TC532

TC533 ^C534xf—

IR518 UR519 ’ C526

Tc536 0'5’5

11518

-FM
Fig. 4. Schakeling van de zelf-oscillerende mengtrap.

aan de basis over de basis-emitter-overgang aanwezig is. De oscillatorkring
is via C532 aan de collector gekoppeld. De oscillatorkring bestaat uit L518,
C534 en C533. De terugkoppeling van de collector naar de emitter wordt
verzorgd door C530 en het middenfrequentsignaal wordt afgenomen via
het filter L520, L521 en L522.
L520 en C532 vormen de primaire kring van dit filter. Door C537 wordt de
trap voor de middenfrequentie geneutraliseerd.
TS512

Jc

0512

"C526

Tc 532

1 R525f] 220mV
JC536 Ijl

Fig. 5. Principeschakeling van de
begrenzerdiode.

De germanium-diode D512, die aan de primaire van de m.f.-kring is ge
schakeld, werkt als begrenzerdiode. Zonder deze diode zal bij een groot
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ingangssignaal het middenfrequentsignaal aan de collector van TS512 be
grensd worden, als gevolg waarvan de transistor bij de positieve sinus
toppen gesperd zal worden.
Een gesperde transistor kan echter niet oscilleren zodat de ontvangst
„onderbroken" zou worden. Om dit nadeel te voorkomen is de begrenzer
diode aangebracht. Hij is zo geschakeld, dat hierover in sperrichting de
spanningsval over R525 aanwezig is. De werking van deze schakeling wordt
verduidelijkt in fig. 5 en 6.
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MF-kring
ongedempt
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ingangssignaal c
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l

I
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Fig. 6. Grafische voorstelling van
de werking van de begrenzerdiode.

i

De collectorstroom van TS512 veroorzaakt over de weerstand R525 een
spanningsval van 220 mV (fig. 5). Deze positieve spanningsval is aanwezig
over de begrenzerdiode D512 en deze diode is dus met 220 mV gesperd.
Wanneer het produkt van de hoogfrequente ingangsspanning en de oscillatorspanning deze waarde overschrijdt, wordt de sperspanning (220 mV)
opgeheven en dan gaat de diode geleiden. Gedurende die periode staat de
diode met zijn geringe inwendige weerstand in serie met C536 (2,2 nF),
parallel aan de eerste middenfrequentkring. In fig. 6 is de Iq-Ud-karakte
ristiek van de diode, de sperspanning van 220 mV en de middelfrequentspanning aan de collector van TS512 grafisch uitgezet. Hieruit blijkt, dat
de middelfrequentspanning nooit groter dan 220 mV kan worden.
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Gestabiliseerde voedingsspanning voor de voorversterker en de mengtrap
De voedingsspanning bedraagt 4,4 V. Deze spanning wordt door de zenerdiode D601 gestabiliseerd. Voor de stabilisatie van de spanning wordt de
zenerdiode in sperrichting aangesloten.
In doorlaatrichting gedraagt een zenerdiode zich als een normale gelijkrichterdiode. Fig. 7 toont het verloop van de stroom door de zenerdiode
(/D) bij verhoging van de spanning (6/d). De negatieve voedingsspanning
vloeit toe via R623 naar de anode van de zenerdiode D601.

-böttTl

IJR623

TS 511
"1
"TS 512
ic609 Ustob.
4,4 V

R622
^0601
♦boft

V “5 -4 -3 -2 -1

I I
-ort pkniespanning

I

-ïb

Fig. 7. De schakeling van de spanningsstabilisator voor de voorver
sterker en mengtrap.

Terwijl er door een normale gelijkrichterdiode - in deze polariteit gescha
keld - alleen een kleine lekstroom in sperrichting zou vloeien, loopt er door
de zenerdiode na het bereiken van de kniespanning (zie fig. 7) een krachtige
stroom. R623 verhindert dat de zenerdiode overbelast wordt en legt tege
lijkertijd het werkpunt vast.

Gestabiliseerde basisspanning voor de middenfrequenttrappen, de AMoscillator en de eerste laagfrequenttrap

Om te voorkomen, dat schommelingen in de voedingsspanning de instelling
van de transistoren TS452, TS453, TS455 en TS540 verstoort, worden hun
bases uit een gestabiliseerde spanning gevoed.
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Fig. 8 laat duidelijk de werking zien van de stabilisatie met de selenium
diode D466. Door deze diode wordt behalve de spanning ook nog de
temperatuur gestabiliseerd, doch daarover later. De negatieve voedings
spanning wordt via R503 aan de katode van de seleniumdiode D466 toe
gevoerd.
De diode werkt in doorlaatrichting, er vloeit dus een stroom (/p) door
R5O3 en de diode naar massa.
De seleniumdiode werkt via R503 in het onderste deel van de grafiek.
Wordt de accuspanning bijv, hoger, dan wordt de diodestroom groter.

%
10mA

IR503
Ustab
i:0466

(V) 1.25V
[

10
mA

10
i

J

*u0

■voriatiebereik

v

Fig. 8. Schakeling van de spanningsstabilisator voor de middenfrequenttrappen, de AM-oscillator
en de eerste laagfrequenttrap.

Tegelijkertijd neemt de inwendige weerstand (Z?j) van de seleniumdiode af.
Over een kleiner wordende weerstand kan echter geen hogere spanning
gevormd worden.
De gestabiliseerde spanning wordt nu door R502 en C501 afgevlakt en is
dan geschikt voor de stroomvoorziening van de bases.
Fig. 9 toont de stroomvoorziening van de bases. De basis van TS453 is via
de spanningsdeler R463/R458 aangesloten. TS452 krijgt de basisspanning
via R459 en R462. TS540 wordt via R543 en TS455 via R479 van de
gestabiliseerde basisspanning voorzien.
Over de temperatuurstabilisatie het volgende. Het temperatuurverloop van
een seleniumdiode lijkt op de gedragingen van een germaniumtransistor.
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In ons geval krijgt de seleniumdiode een lagere weerstand als de tempera
tuur in het apparaat toeneemt. Daardoor zakt de gestabiliseerde spanning
en wordt de drempelspanning van de transistoren kleiner. De transistoren
kunnen ondanks de hogere temperatuur geen grotere stroom trekken.

Ör503
♦TC 501

IR4.58

TCtf7

TS «3
R502

Ri.63
TCi.63

125V0

R459

TS «2
Rtó2

;: 0C66

R543

TS 540

TS 455
R479

Fig. 9. Detail van de schakeling van de spanningsverzorging voor de middenfrequenttrappen, van de AM-oscillator en de eerste laagfrequenttrap.
Middenfrequentversterker
De middenfrequentie bedraagt 10,7 MHz. De eerste middenfrequenttrap
werkt met TS451 in een geaarde emitterschakeling. De ontkoppeling van
de emitter verzorgt C455. In de collectorleiding van TS451 bevindt zich de
primaire kring van het tweede bandfilter. De kring bestaat uit L421 en
C421. R454 is van bijzondere betekenis.

R454

TS 451

; 1—ii-j

i

CQ5-2pF

'cttl ^L421

C455T

T C-transistor
j. - 10pF

Fig. 10. Detail van de schakeling
rond TS451. De invloed van de
transistorcapaciteit wordt vrijwel
opgeheven door R454.

Bij sterke zenders, dus bij grote stuurspanningen, verandert de inwendige
capaciteit van de transistor, in dit geval de emitter-collector-capaciteit. Wat
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betreft de ingang is deze capaciteitsverandering niet hinderlijk, maar aan
de uitgang zal hij de tweede middenfrequentkring ontoelaatbaar verstemmen.
Om dit ongewenste effect te vermijden, is R454 als serieweerstand in de

i

Fig. 11. Verschuiving van de resonantie-frequentie onder invloed
van de sturing van TS451.

f

' verschuiving van de
resonanlielrequentie

1Q7MHZ

collectorleiding geschakeld. De weerstand zorgt in deze schakeling met
zijn eigen capaciteit ervoor, dat TS451 geen invloed heeft op het bandfilter, zodat bij wisselende sturing van de transistor slechts een geringe ver
stomming van de kring kan ontstaan (fig. 10 en 11). Door serieschakeling
van de capaciteit van de transistor met de capaciteit van R454 - parallel aan
IS 451

—

ia7z

LttO

x:

Fig. 12. Neutralisatie van TS451.
de middenfrequentkring - is de capaciteitsverandering kleiner dan 2 pF.
Wanneer bij een geaarde emitterschakeling aan de in- en uitgangskringen

Fig. 13. Grafische voorstelling van
de neutralisatie van TS451.
1. stuurspanning;
2. de over Cb-c teruggekoppelde
energie;
3. resulterende stuurspanning
(som van 1 en 2), de trap oscil
leert dan;
4. neutralisatiespanning (waarde
4 heft waarde 2 op).
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dezelfde frequentie voorkomt, zoals dat bij een middenfrequentversterker
het geval is, dan bestaat het gevaar dat de trap gaat genereren. Dit ver
schijnsel kan door een doeltreffende neutralisering verhinderd worden.
Fig. 12 toont de neutralisatieschakeling van TS451.
Van L420 wordt een deel van de energie in de juiste faze via C454 en R456
naar de basis van de transistor teruggevoerd. Belangrijk daarbij is, dat de
grootte van deze neutralisatiespanning precies gelijk is aan de spanning,
die via de collector-basis-capaciteit Cb-c op de ingang van de transistor
terugwerkt. Beide spanningen zijn 180° in fase gedraaid en heffen elkaar
daardoor op (fig. 13).
De secundaire kring van het tweede bandfilter bestaat uit L422 en C422.
De middenfrequentspanning wordt van L423 afgenomen. De tweede m.f.trap werkt eveneens in de geaarde emitterschakeling. De emitter is via
C472 ontkoppeld.
Inde collectorleiding van TS452 is de primaire van het derde bandfilter op
genomen, bestaande uit L426 en C426. Deze trap wordt via L425, C461 en
R466 geneutraliseerd. De secundaire van dit bandfilter bestaat uit L427
en C427. Het m.f.-signaal wordt van L428 afgenomen, passeert de AMm.f.-bandfilterspoel L432 en gaat via C475 naar de basis van de derde
m.f.-versterkertrap met TS454. Ook deze trap werkt in de geaarde emitter
schakeling. Ontkoppeling van de emitter geschiedt via C477. Voor de neu
tralisatie is L438, C476 en de weerstand R472 verantwoordelijk.
De begrenzertrap

In de secundaire kring van het vierde bandfilter treffen we de begrenzingsdioden D460 en D461 aan. De taak daarvan is de amplitude van het binnen

: UJ460

1C439

LUO

C479

R48C

R478Ï-

--FT]

R477P

Fig. 14. Werking van de amplitudebegrenzer. (Voor een beter begrip
van de schakeling laten de aange
geven pijltjes de gelijkstroom door
de weerstanden zien).

komende m.f.-signaal symetrisch te begrenzen. Hierdoor worden storingen,
zoals die als amplitude-variaties in het m.f.-signaal aanwezig zijn en die o.a.
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door de ontsteking of veldsterkte schommelingen kunnen ontstaan, prak
tisch volledig onderdrukt. Fig. 14 toont de werking van de amplitudebegrenzing. Beide dioden D461 en D460 zijn in sperrichting via de spanningsdeler R484, R478 en R477 op de voedingsspanning aangesloten.
Door het sperren van de dioden kan er geen stroom door de dioden vloeien.
De stroom door R484, R478 en R477 veroorzaakt een spanningsval van
ongeveer 225 mV over R478 en R477 in de aangegeven polariteit.
De sterkte van de stroom die door de weerstanden loopt, wordt door R484
(6,8 kO) bepaald. Wordt bij ontvangst van een zwakke zender de spanning

225mV
225mV

Fig. 15. Grafische voorstelling van
de amplitude-begrenzing.

FMsignaal mei stoorspannlngspieken en veldsterkteveranderingen

\ /
W

op de secundaire kring L440/C439 niet de waarde van 2 x 225 mV =
450 mV bereikt, dan treden de begrenzingsdioden niet in werking. Indien
op het m.f.-signaal storingpulsen voorkomen, die de waarde van 225 mV
overschrijden, dan wordt de sperspanning over de beide dioden opgeheven,
waardoor ze gaan geleiden (fig. 15).

225mV

Fig. 16. De resonantiekromme van
het vierde m.f.-filter
1. zonder begrenzing;
2. onder invloed van begrenzing
tijdens ontvangst van een sterke
zender.

fres.
10,7MHz

De condensatoren C479 en C480 zijn parallel aan R477 en R478 gescha
keld. Door de periodiek geleidende dioden D460 en D461 wordt de kring
(L440-C439) door de laagohmig geworden dioden en de condensatoren
C479/C480 symmetrisch gedempt. Deze demping van de kring betekent.
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dat de kringkwaliteit vermindert. Hierdoor wordt de impedantie van de
kring kleiner en er kan dan geen grotere spanning worden opgebouwd

(fig. 16).
Wordt er een sterke zender ontvangen, waardoor de m.f.-spanning aan de
secundaire hoger wordt dan 225 mV, dan vindt automatisch een begrenzing
plaats. (Zie fig. 16.) Het begrenzingsfilter heeft twee functies:

1. demping van de storingpulsen, die een grotere amplitude dan 225 mV
bezitten;
2. begrenzing van de m.f.-spanning bij ontvangst van een sterke zender.

De vierde middenfrequenttrap en de ratiodetector
Het m.f.-signaal wordt van L441 afgetapt en via C482 naar de basis van
TS455 gevoerd. De onderzijde van L441 is via de AM-middenfrequentkring L437 geaard.
Ook TS455 werkt weer in geaarde emitterschakeling. Ontkoppeling ge
schiedt via C484 en neutralisatie vindt plaats via L445, C485en R483. In de
collectorleiding van TS455 zit de primaire kring waar vanaf het middenfrequent signaal d.m.v. directe koppeling via L443 naar de ratiodetectorkring L444-C442 wordt gevoerd.
Detectie van de modulatie geschiedt m.b.v. de gelijkrichterschakeling met
D463 en D464. De verkregen laagfrequente spanning gaat via L443, het
deêmfasisfilter R485-C494, de zeefkring R492, C498 en de schakelcontacten 44/55 naar de zespolige aansluitbus (brug tussen aansluitlip 1 en 2)
en vandaar naar de eerste l.f.-trap op de potentiometerplaat.

AM-voorversterker en tussenkring

Als de golfgebiedenschakelaar in de middengolfstand staat, komt het an-
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]C453

IR455

TC455

Fig. 17. Schakeling van de
AM-voorversterker bij middengolfontvangst.
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Werktafel voor onderhoud van autoradio's met verschillende meetapparaten
(foto. Blaupunkt).

Blik op het ontvangerdeel van de Philips-autoradio „Tourismo Tl” (foto: Philips).
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Ontstoring van een bobine. A. parallelcondensator van 3 /zF; B. stekeraansluiting
voor de condensator. Zie ook tabel 4 en 5, voorbeeld 1.

Via
de aardleiding
gaat bij dit voertuig
----------------------- (F)
, wordt de motorkap
---. .(deze
. -.
J naar voren
open) met de carrosserie verbonden. Het scharnier is overbrugd. Met een schroef
(G) wordt de aardleiding aan de carrosserie vastgeschroefd.

tennesignaal via C554, de smoorspoelen SM554 en SM403, C403 en C405
in de antennekring L405. De onderzijde van L405 is met massa verbonden.
(Schakelcontacten 6 en 7 doorverbonden) Parallel aan L405 staat de antennetrimmer C402 in serie met C405. Ook de capaciteit van de autoantenne is in de kring werkzaam. Fig. 17 toont de schakeling van de AMvoorversterker.
Afstemming van de antennekring geschiedt door de zelfinductie van L405
te veranderen (permeabiliteitsafstemming). Het antennesignaal gaat van de
koppelwikkeling L406 via L408, de schakelcontacten 54/55 en C451 naar
de basis van TS451. De onderzijde van L406 is via C453 en de schakel
contacten 2 en 3 geaard.
TS 452 /

TS 451
dl—II—
C458 C408

ÜR455

Fig. 18. De middengolf tussenkring.
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Bij AM-ontvangst zijn de schakelcontacten 74/75 in de collectorkring van
TS451 doorverbonden. De voedingsspanning komt via R455 op de collec
tor. Fig. 18 laat de schakeling van de middengolf-tussenkring zien. De
tussenkring is via C458 en C408 aan de collector van TS451 aangesloten.
De tussenkring bestaat uit L412, de kringcondensatoren C413, C415,
C462 en de trimmer C412. Afstemming geschiedt door de zelfinductie van
L412 te regelen.
De schakeling is een or-kring, die tegelijkertijd zorg draagt voor een juiste
aanpassing. C412 en C413 hebben te zamen een geringere capaciteit dan
de parallelschakeling van C415 en C462. Dienovereenkomstig is de resonantiespanning bij C412 en C413 hoger dan bij C415 en C462. Er ontstaat
dus een impedantietransformatie van de hoogohmige collectoruitgang van
TS451 naar de laagohmige basis-ingang van TS452 (fig. 19).
Bij omschakeling op de lange golf worden de lange-golfspoelen in serie
met de MG-spoelen geschakeld. In het kortegolf-gebied staan de kortegolfspoelen parallel aan de MG-spoelen. Om TS451 te beschermen tegen
hoge ingangsspanningen, zoals die door statische lading van de antenne
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kan ontstaan, is de siliciumdiode D554 bij de antennekring opgenomen.
D554 is met de katodezijde aan de positieve voedingsspanning aangesloten;
de anode ligt via R554 aan massa.

IS 452

IS 451

4b
’ 60pF

lOOOOpF

Fig. 19. Impedantietransformatie
van de hoogohmige collectoruitgang van TS451 naar de laagohmige basisingang van TS452.

Omdat de diode in sperrichting op de voedingsspanning is aangesloten kan
er geen diodestroom lopen. Wordt de ingangsspanning echter hoger dan
de voorspanning van de diode, dan gaat er een krachtige diodestroom (/D)
lopen. De diode wordt laagohmig en dempt aldus de antennekring, waarongedemple vonkontlading

=rC554
0554

gedempte vonkonllading

: :D554

+UB

R554 T

openings- /
spanning
van D 554

■Ub

Fig. 20. Beveiligingsschakeling
voor TS451 tegen hoge ingangsspanningen, zoals die door stati
sche lading van de auto-antenne
kunnen ontstaan.

Fig. 21. Grafische voorstelling van
de werking van de beveiligingsdiode D554.

door er geen ontoelaatbaar hoge resonantiespanning kan optreden, die
via L406 naar TS451 wordt gevoerd en de transistor zou kunnen vernielen.
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Fig. 20 toont de schakeling van de antenne-ingang met de siliciumdiode
D554 en fig. 21 laat de werking van de diode zien indien een storingspuls
op de antenne binnenkomt.
AM-oscillator en mengtrap

In de AM-oscillator is TS453 in de geaarde basisschakeling werkzaam. De
basis is via C467 ontkoppeld. Op de collector zijn de oscillatorkringen voor
de drie AM-golfgebieden aangesloten.
TS 452

TS453

i—T—T—II—r
C418
I ICÖ91
5=C466UR45/$'
A'. ^C417“C465“
U16
C467

C 471

Fig. 22. Detail van de scha
keling rond de AM-oscilla
tor.

De middengolf-oscillatorkring bestaat uit L416, trimmer C417 en de kringcondensator en C465 en C466. Vanzelfsprekend vindt ook hier permeabiliteits-afstemming plaats. Terugkoppeling van de collector naar de emitter
geschiedt via C418 en C419. In fig. 22 wordt de werking van de AMoscillator verduidelijkt.
Via de capacitieve spanningsdeler C470 en C471 wordt de oscillatorspanning naar de emitter van de mengtransistor TS452 gevoerd. TS452 wordt
dus op de basis door het antennesignaal en op de emitter door de oscillatorspanning gestuurd (fig. 23). Door de gekromde karakteristiek van de

TS452
Fig. 23. Principe van de menging
van de stuurfrequenties in TS452.

f osc.

transistor vindt menging van de stuurfrequenties plaats, waardoor de verschil-frequentie uit de oscillator en de ingangsfrequentie wordt gevormd:
de middenfrequentie (m.f.).
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Fig. 25. Schakeling van het
eerste AM-bandfilter.
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Fig. 27. Schakeling van de AMdetector.
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Fig. 28. Grafische voorstelling van
de werking van de AM-detectiediode D465.

AM-m.f.-versterker en detector

De m.f.-versterker werkt op 460 kHz. Bij ongunstige ontvangstcondities,
bijvoorbeeld veroorzaakt door bepaalde zenders, worden soms ook wel
andere middenfrequenties, bijv. 452 kHz, gebruikt. Het eerste AM-m.f.-filter
is via het derde 10,7 MHz filter op de collector van TS452 aangesloten.
Het bandfilter heeft een welbepaalde bandbreedte. De buiten de flanken
van dit filter liggende frequenties worden niet doorgelaten en dienten
gevolge ook niet door de opvolgende m.f.-trappen versterkt (fig. 24).
De primaire kring van het eerste AM-m.f.-bandfilter bestaat uit L429 en
C428, de secundaire uit L430, L431 en C429 (fig. 25, 26). Via de koppelwikkeling L432 wordt het m.f.-signaal van de primaire naar de secundaire
kring overgebracht. De koppelwikkeling L432 leidt het signaal via C475
tenslotte naar de basis van TS454. In de collectorketen van deze transistor
is het tweede AM-m.f.-bandfilter via de schakelcontacten 65/66 opgeno
men. De primaire kring van het bandfilter bestaat uit L434 en C434, de
secundaire kring uit L435, L436 en C435.
L437 is de koppelwikkeling. Via de FM-koppelwikkeling L441 en C482
gaat het AM-m.f.-signaal naar de basis van de tweede AM-m.f.-versterkertransistor TS455. In de collectorkring van TS455 is het derde bandfilter
opgenomen. Om de demping van de primaire kring zo gering mogelijk te
houden is de collector aan een aftakking van L446 verbonden. Het m.f.signaal wordt via L447 naar de detectie-diode gevoerd.
In fig. 27 wordt L447 als een generator voorgesteld. De gelijkrichting van
het m.f.-signaal geschiedt door D465. R496 is een voorbelastingsweerstand, C490 is de reservoircondensator. Met R500 en C506 worden de
resterende m.f.-spanningen ontkoppeld. Over de lekweerstand van D465
staat een spanning, waarvan de grootte afhangt van de l.f.-modulatie van
het m.f.-signaal. De sterkte van het middenfrequentsignaal wordt bepaald
door de veldsterkte van de afgestemde zender. In fig. 28 is een grafische
voorstelling van de werking van de detectie-diode te zien. De reservoir
condensator C490 wordt door iedere positieve sinustop van het m.f.signaal geladen. Dit laden geschiedt door de hoge frequentie van het m.f.signaal zo veelvuldig, dat de condensator niet de tijd krijgt zich over de
voorbelastingsweerstand noemenswaardig te ontladen. Het verkregen
l.f.-signaal wordt via de schakelcontacten 45/46 en de zespolige aansluitbus naar de eerste l.f.-versterkertrap gevoerd.
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Werking van de automatische sterkterege/ing (ASR)

De zenders worden met verschillende veldsterkten ontvangen. Sterke zen
ders zouden een apparaat kunnen oversturen, waarom meestal van enkele
trappen van het apparaat de versterking wordt geregeld. Bij de autoradio
„Frankfurt" wordt de h.f.-trap TS451 en in de m.f.-trap TS454 geregeld.
De voor de regeling benodigde positieve regelspanning wordt van de
detectie-diode D465 afgenomen. De regeling is niet „uitgesteld''. Fig. 29
laat het principe van de regelschakeling zien.
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Fig. 29. Detail van de regelschakeling voor de ASR.

I \

pV

werkpunt

Fig. 30. Karakteristiek van de AMdetectie-diode D465 met de positie
van het werkpunt.

De regeling werkt als volgt: De katode van de stabilisatiediode D466 is via
R503 met massa doorverbonden. De positieve voedingsspanning is aan de
anode van de diode aangesloten.
In R503 wordt door de vloeiende diodestroom (/d) een spanningsval op
gewekt, welke spanning met de plus aan R5O2 en via L447 aan de anode
van de detectie-diode D465 ligt. Door gelijkstroom is de kring via de lekweerstand R496 gesloten. Door deze schakeling komt het werkpunt van
D465 in het begin van het stijle deel van de kromme te liggen. Komen er
sterke m.f.-signalen (krachtige zender) binnen, dan is er direct een vol
doende grote positieve regelspanning ter beschikking. Fig. 30 toont de
karakteristiek van de diode D465 met de positie van het werkpunt.
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Fig. 31 laat de volledige schakeling van het regelnetwerk zien. De van
R496 afgenomen regelspanning loopt via het ontkoppelfilter R497, C500,
R451, C452, C456 en de scheidingsweerstand R450 naar de basis van
TS451. De transistor TS454 wordt niet zo sterk geregeld. Hij krijgt de regel
spanning via de spanningsdeler R498, R499 en de scheidingsweerstand
R470. De regelspanning van deze transistor wordt door C502 afgevlakt.
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De eerste Lf.-versterkertrap met de klankregeling
Het laagfrequent-signaal wordt via C540, de sterkteregelaar R451 en C546
naar de basis van TS540 gevoerd. Zoals bij laagfrequent-versterkers ge
bruikelijk is, werkt deze versterkertrap in de geaarde emitterschakeling.
C542 dient om de frequentiekarakteristiek te korrigeren. Bij bijna terugge
regelde sterkteregelaar worden bovendien de lage frequenties opgehaald

door de RC-combinatie R540 en C543.
De emitterweerstand van TS450 bestaat uit R545 en R546 waarvan alleen
R546 via C547 ontkoppeld is. Het signaal dat op R545 staat, werkt als
tegenkoppelspanning. R544 en R547 vormen de collectorweerstand van
TS540. Op de collector is het klankregelnetwerk aangesloten (fig. 32).
Rust het sleepcontact van R551 bij condensator C600, dan worden de hoge
frequenties via C551 kortgesloten. De lage frequenties worden via R549
en C549 opgehaald. Bij verdraaien van de klankregelaar worden lage
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frequenties via C549 en R549 naar massa kortgesloten. De hoge frequenties
kunnen via C550 en R548 ongehinderd naar C600 gaan.

IS 600

B 540

Hr-

Hl—c=>

C600

C550 R54Ö

IR544

IR550

{jR551
IR547

1C551

Fig. 32. Detail van het
klankregelnetwerk tussen
TS450 en TS600.

De tweede laagfrequenttrap met de l.f.-gevoeligheidsregelaar
in de emitterketen van TS600 treffen we de weerstand R602 en de instelpotmeter R601 aan. Aan het sleepcontact van de instelpotmeter is de
ontkoppelcondensator C603 aangesloten. Met R601 wordt de tegenkoppeling en daarmede de versterking van TS600 geregeld, waardoor een goede
aanpassing aan de gevoeligheid van de laagfrequentversterker in het aparte
i.f.-deel kan worden verkregen. R604 is de collectorweerstand van TS600.
Via C604 komt het l.f.-signaal op de basis van TS650.

De /.f.-stuurtrap en de balans-eindtrap
TS650 is de stuurtransistor, in de collector-leiding waarvan we de balansingangstransformator T650 aantreffen. In de wikkeling K-L wordt de tegenkoppelspanning opgewekt, die een stroomtegenkoppeling in de emitter
van TS650 verzorgt. Spanningstegenkoppeling vindt plaats via de weer
standen R606, R607 en de condensator C605 tussen de collectoren van
de transistoren TS600 en TS65O.
De balanseindtrap is uitgerust met de in klasse B geschakelde eindtransistoren TS651 en TS652. De sturing van de eindtrap geschiedt uit wikkelingen
M-N en O-N, welke de secundaire zijde van de balans-ingangstransformator vormen. De basisspanning wordt aan de middenaftakking N toegevoerd.
De wikkeling U-V-W van de balans-uitgangstransformator T651 in de
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emitterleidingen van de beide eindtransistoren veroorzaakt een stroomtegenkoppeling, waardoor de vervorming vermindert.
Het RC-lid R651, C650 dient om ontoelaatbaar hoge spanningspieken te
dempen. Een correctie van de frequentie-karakteristiek geschiedt via R617
vanaf de collector van TS651 naar de collector van TS600 en via C607 naar
de collector van TS650. De ruststroom door de eindtransistoren wordt
m.b.v. R613 ingesteld. De instelling geschiedt bij normale kamertempera
tuur en 7 V accuspanning aan de ingang van het apparaat. Meting van de
stroom geschiedt met een laagohmige milli-ampere-meter. De ruststroom
moet ca. 70 mA i 20 % bedragen.

De gestabiliseerde basisspanning voor de i.f.-versterkertrappen
De basisspanning van de l.f.-transistoren wordt door diode D600 gestabi
liseerd. De negatieve voedingsspanning gaat via R611 naar de katode van
D600. De positieve voedingsspanning gaat direct naar de anode. Over de
diode valt een spanning van 1,4 V (fig. 33).
Via de spanningsdelers R612, R613 (instelpotmeter t.b.v. de ruststroom
door de eindtransistoren), R615, R650 en de secundaire wikkeling M-N-0
van de balans-ingangstransformator worden de bases van de eindtransis
toren van de gestabiliseerde basisspanning voorzien. Voor TS600 en TS650
wordt de gestabiliseerde basisspanning door R609 en C601 afgevlakt en
dan via R600 naar TS600 en via R605 naar TS650 gevoerd.
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Fig. 33. Stabilisatie van de
basisspanning voor de I.f.versterkertrappen.
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Temperatuursveranderingen beïnvloeden de werking van de transistoren.
Eindtrappen, waarin een groot vermogen wordt opgewekt, zijn bijzonder
gevoelig voor temperatuursschommelingen. De automatische temperatuurs-stabilisatie van de eindtrap geschiedt met de NTC-weerstand R650.
R650 is naast de eindtransistoren gemonteerd. Bij toenemende verwarming
vermindert de weerstand van R650. Daardoor komt er over de basis-emitterovergangen van TS651 en TS652 minder spanning te staan, waardoor het
werkpunt verschuift naar het gebied met kleinere steilheid. Om er voor te
zorgen dat er geen storingen via de aansluitkabel van het apparaat binnen
komen is bij de accu-aansluiting een storingsfilter opgenomen. Het storingsfilter is samengesteld uit SM651, C651 en C608 (fig. 34).
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t42C608
Fig. 34. De accu-aansluiting van
de autoradio „Frankfurt".

3. Praktijk in de werkplaats

3.1

Beschrijving van een reparatiewerkplaats voor autoradio's

Om alle voorkomende reparaties aan autoradio's goed te kunnen verrichten
zijn werkplaatsen vereist die tijd- en dus kostenbesparend gebruikt kunnen
worden. De werktafel, die we hier zullen beschrijven, werd ontwikkeld aan
de hand van de ervaringen, die men opdeed bij de service aan Blaupunktautoradio's. De werktafel ziet er uit als een schrijftafel. Het blad is bedekt
met kunststof en meet 160 bij 80 cm; de hoogte van de tafel bedraagt 78 cm.
Door een uittrekbaar blad (50 x 35 cm) links boven de laden kan men nog
extra ruimte vrijmaken.
In twee laden aan de linkerkant kunnen gereedschap en kleine onderdelen
bewaard worden. De laden zijn voorzien van verwisselbare vakjes, waarin
alles overzichtelijk ondergebracht kan worden. In het onderste deel van
de kast (ordner-hoogte) kan service-documentatiemateriaal handig worden
opgeborgen. Zowel aan de linker- als de rechterkant zijn verticaal vijf
contactdozen gemonteerd. Extra contactdozen bevinden zich aan de achter
kant van de werktafel. De plank in de ruimte onder de tafel, waar de plaats
is voor de benen, kan worden gebruikt als een extra opbergplaats. Voor de
verlichting van het tafelblad is een beweegbare loeplamp aangebracht.

3.2 De spanningsbron

Transistor-apparaten mogen alleen aan spanningsbronnen met voldoende
kleine inwendige weerstand, R\ < 50 mfi, aangesloten worden (bijv,
accu's of gestabiliseerde netvoedingapparaten). Wanneer de inwendige
weerstand te hoog is bestaat het gevaar van instabiliteit en vervorming als
gevolg van stroomtegenkoppeling.
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3.3 Meetapparaten
Het is zinloos meetapparaten aan te schaffen, die men bij de reparatie van
honderd radio's slechts één keer nodig heeft, terwijl meetapparaten, die
werkelijk nodig zijn ontbreken, of waarvan er in een grote werkplaats, waar
meerdere monteurs werken, slechts één beschikbaar is. In tabel 2, bladzijde
45 worden verschillende noodzakelijke meetapparaten voorgesteld. Uiter
aard kunnen ook andere goede merken worden gebruikt.
3.4 Bijzonder gereedschap
Soldeerzuiger

Met een nieuw gereedschap, de zogenaamde „soldeerzuiger" kan men bij
gedrukte schakelingen defecte onderdelen, met inbegrip van spoelen of
transformatoren, gemakkelijk lossolderen. Het betreft een kleine pomp,
waarvan de zuiger met de hand naar beneden gedrukt wordt tot een palletje
de zuiger blokkeert. In deze stand is de zuigerveer gespannen. Door een
druk op een knop laat het palletje de zuiger los, waardoor deze met kracht
naar achteren beweegt. Daardoor ontstaat een sterke onderdruk in de
pomp, waardoor het vloeibare tin netjes wordt opgezogen - natuurlijk
moet het tin wel tegelijkertijd met een soldeerbout verhit worden. Bij het
opnieuw spannen van de veer, worden de tinresten voor het grootste deel
weer uit de pomp gedrukt. Restanten kunnen later verwijderd worden door
er de afsluitkap af te schroeven.

Soldeerbout

Voor het solderen in transistor-apparaten mag zo mogelijk alleen een laagspanningssoldeerbout gebruikt worden. Deze zijn met een daarbij beho
rende transformator op het lichtnet aangesloten.
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Tabel 2. Meetapparaten voor onderhoudswerkplaatsen van autoradio's
Meetapparaat

Netvoedingsapparaat

Buisvoltmeter

l.f.-toongenerator
Signaalzoeker
l.f.-millivoltmeter
Meetzender
met toebehoren

Universele meter
h.f.-millivoltmeter*)

Specificatie

Model 4 (type T4 156)
Spanning: 1 ... 15 V
Stroom: 8 ... 6 A
Geschikt voor buizen- en
transistorontvangers
Model IM - 13E
Gelijkspanning: 0 ... 1,5, 5,
1 5, 50, 1 50, 500, 1 500 V
Wisselspanning: 0 ... 1,5, 5,
15, 50, 1 50, 500, 1 500 Veff
Weerstand: 0,1 ... 1000 MQ
Model IG - 72E
Frequentiegebied:
1 Hz ... 100 kHz
Model IT- 21E
Model IM - 21E
Meetgebied: 0,1 ... 300 Veft
Model EP 104 BS
Uitgangsspanning: 300 mV
Hulpmiddelen: kabel 150 Q
met 1 50 O afsluitweerstand
en antennesteker
Kunst-antenne 20/35 pf ge
schikt voor de 150 D kabel
Model Metrix 430
Model GM 6025
Meetgebied: 0,01 ... 10 V
(800 MHz)

Fabrikaat

Gossen
Erlangen

Heathkit
imp.: Inelco,

Heathkit

Heathkit
Heathkit

Neuwirth
Westerwald
(Hannover)

Regen
Hannover
Philips

x) Dit meetapparaat wordt alleen aanbevolen voor bedrijven waar bijzonder veel
reparaties verricht worden; h.f.-metingen kunnen overigens zeer goed met de in
hoofdstuk 3.5 beschreven diode-toetskop met de spanningsverdubbelings-schakeling en een buisvoltmeter worden gedaan.
Loeplamp
Voor de verlichting van de werktafel moeten we zo mogelijk een beweeg
baar verlicht vergrootglas gebruiken. Het voordeel van deze lamp is, dat hij
naast een lichtbron (ringvormige luminicentielamp van 22 W) ook nog
een vergrootglas bevat. De lens van het vergrootglas is naar keuze verkrijg
baar in 3,5, 5, 7 of 11 dioptriën vergroting (4 dioptriën is éénmaal vergroot).
De doorsnede van de lens is 130 mm, zodat men een groot gezichtsveld
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heeft voor beide ogen. Voor reparaties aan gedrukte bedrading, bandfilters
of spoelblokken is deze verstelbare loeplamp bijzonder geschikt.

3.5 Adviezen voor het zelf maken van hulpstukken voor reparaties
aan autoradio's

Toestelhouder
Tijdens reparatiewerkzaamheden bewijst een gemakkelijk zelf te maken
houder goede diensten. De maten zijn in fig. 35 gegeven.
Op het punt P op de aluminiumplaat wordt een massaverbinding gemaakt
al naar gelang de schakeling van de autoradio nemen we de plus- of min
pool. Daardoor is het chassis „automatisch" aan één pool van de stroom
bron aangesloten, de andere aansluiting wordt met de zekeringhouder van
de accukabel verbonden.

Fig. 35. Toestelhouder voor de reparatie van autoradio's.
Controle-luidspreker en outputmeter
Ten behoeve van de akoestische controle tijdens de werkzaamheden is
vanzelfsprekend ook een luidspreker nodig. Met iets meer kosten en onder
delen kan behalve de afluisterluidspreker ook een outputmeter in het kastje
worden ingebouwd. De outputmeter wordt voor het meten van de gevoelig46

heid van de autoradio gebruikt. In tig. 36 vindt men hiervoor een schakeling.
De constructie is bij gebruik van de juiste onderdelen gemakkelijk te ver
wezenlijken.
Diodetoetskop met spanningsverdubbelings-schakeling
Bij een transistoroscillator wordt de oscillatorspanning direct als wissel
spanning gemeten. Voor de meting van deze relatief lage spanning - hij
ligt al naar gelang de oscillatorschakeling tussen 50 en 200 mV - wordt
een UHF- resp. HF-millivoltmeter gebruikt. In de meeste servicedocumentaties zijn de waarden van de spanningen gegeven, zoals deze moeten zijn
bij juiste meting met een van deze meetinstrumenten.
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Fig. 36. Schakeling van de
afluisterluidspreker en output-meter.
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Fig. 37. Schakeling van de diodetoetskop met de spanningsverdubbelings-schakeling.

Als er geen UHF- of HF-millivoltmeter ter beschikking staat, kan men zich
behelpen met de h.f.-toetskop uit fig. 37 in combinatie met een buisvoltmeter. Men kan de bestaande kop iets wijzigen of een geschikte kop zélf
maken. In de meeste toetskoppen is voldoende plaats om een spanningsverdubbelings-schakeling aan te brengen. De toepassing van een toetskop
met spanningsverdubbelings-schakeling in combinatie met een buisvoltmeter stelt ons in staat nauwkeuriger meting te maken, want de wijzer heeft
door de spanningsverdubbeling een grotere en daardoor een beter aflees
bare uitslag. Om een juist inzicht in de meetwaarden te krijgen, moet men
eerst bij een goede ontvanger enkele metingen verrichten en de gevonden
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waarden in het schema noteren. Men krijgt op die manier een waardevolle
reparatiehulp.

meet- l
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Fig. 38. Schakeling van de span
ningsdeler voor de m.f.-trappen.

Spanningsdeler voor de m.f.-trappen

Om de uitgang van de meetzender goed aan de lage ingangsweerstand van
de transistor-m.f.-trappen aan te passen, is in bepaalde omstandigheden
een spanningsdeler noodzakelijk.
Bij gebruik van de volgende waarden voor weerstanden en condensatoren
in de schakeling van fig. 38 is de transformatieverhouding:

1 : 100
R1
R2

C

560 O
5,6 n
0,22 azF

1 : 50
R1
R2
C

147 O

3n
0,47 /zF

De over R2 aanwezige spanning heeft een lage impedantie. Via C — om de
gelijkspanning te blokkeren - wordt de spanning naar de basis van de
m.f.-transistor geleid. Het voordeel van een ohmse spanningsdeler is, dat
hij frequentie-lineair is.
Sinus-generator met regelbare laagohmige uitgang

Als men voor de controle van het l.f.-gedeelte geen geschikte generator
ter beschikking heeft, kan ook gebruik worden gemaakt van een eenvoudige
l.f.-oscillator, die volgens de schakeling van fig. 39 gemakkelijk zelf te ver
vaardigen is. Men moet er wel beslist voor zorgen, dat de uitgangs-spanning
te regelen is. De constructie van de schakeling is niet kritisch. De waarde
van weerstanden en condensatoren mag iets verschillen. Let er alleen op,
dat de elco's een werkspanning van ca. 10 V moeten hebben. De oscillatorspoel kan worden gemaakt van een afgebroken ferritstaaf (ongeveer 3 tot
4 cm lang) en 0,1 tot 0,3 mm dik koperdraad. Voor de afstem-condensator
(0,5 /zF) gebruiken we een normale papier- of polyester-condensator. Met
de instel-potmeter R kan de tegenkoppeling zodanig worden ingesteld,
dat aan de uitgang een zuivere sinus-golf wordt verkregen.
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Ontstoring van de verdeler met ontstoringsstekers (M) en de noodzakelijke plastic
kapjes tegen vocht en regen (N).

Op deze wijze wordt de ommanteling van de kilometerteller- of toerentellerkabe!
geaard m.b.v. de aardband D. F is de bevestigingsschroef van de aardleiding.

Ontstoring van de spanningsregelaar voor de dynamo. De parallelcondensator C
is 3 /zF. Vergelijk ook tabel 4, voorbeeld 2.

Ontstoring van een wisselstroom
dynamo met een 3 /zF parallelcondensator via aansl. B (tabel 4, voorbeeld 3
en tabel 5 voorbeeld 4).

Ontstoring van een gelijkstroom-dynamo
met een condensator van 0,5 ^zF (F). G is
de vereiste aansluitkabel. (Verdere bij
zonderheden tabel 5, voorbeeld 3.)

Kunstantenne voor de h.f.-trappen (alleen voor de AM-gebieden)

Wanneer de meetzender bijv, bij een defect aan de h.f.-trap van de ont
vanger of voor een gevoeligheidsmeting aan de antenne-aansluitbus moet
worden aangesloten, dan moet rekening worden gehouden met de capaci
teit van de autoantenne, die normaliter op de ontvanger is aangesloten.
De capaciteit heeft immers invloed op de antennekring en we moeten verstemming van de kring vermijden. Daartoe kan gemakkelijk een kunst
antenne worden gemaakt volgens fig. 40.
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Fig. 40. Schakeling van een kunstantenne voor de h.f.-trappen (AM).

3.6 Adviezen voor de montage van de antenne
Een goede controle van een autoradio is alleen mogelijk met een antenne,
die storingvrij op het dak van het gebouw wordt gemonteerd. Provisorische
antennes, zoals een in de werkplaats gemonteerde autoantenne zijn minder
geschikt omdat ze aan teveel storingen onderhevig zijn.
De antennesignaal-toevoer moet via een afgeschermde kabel gebeuren,
die ongevoelig is voor storingen van buitenaf. Bij de inrichting van de antenne-installatie moet beslist rekening worden gehouden met de plaatse
lijke ontvangstcondities en het aantal antenne-aansluitingen in de werk
plaats.
De aansluiting van de autoradio gebeurt in het ideale geval via de antenneaansluitbus en een speciale kabel, die een echte autoantenne zo nauwkeurig
nabootst dat men op alle ontvangstgebieden (LG, MG, KG en FM) dezelfde
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antenne-aanpassing krijgt, als in de auto met een autoantenne. Een aansluitkabel is bijv, onder het bestelnummer KA 163/1Z bij Blaupunkt ver
krijgbaar. Informaties en bijzonderheden over de uitvoering van de antenneinstallaties voor autoradiowerkplaatsen kunnen bij iedere autoradiofabrikant
worden verkregen.

3.7 Richtlijnen voor de reparatiewerkzaamheden aan autoradio's
en autobusinstallaties
De volgende richtlijnen dienen voornamelijk voor de reparatie van transistorapparaten, omdat de reparatie daarvan de minder ervaren monteur de
grootste moeilijkheden bezorgen.
Algemeen

Door te hoge spanning en verkeerde polariteit kunnen transistoren defect
raken. Daarom is het erg nuttig om van een apparaat de spanning en de
polariteit te weten, alvorens de accu of een netvoedingsapparaat op het
toestel aan te sluiten. In principe is er geen verschil tussen het zoeken naar
fouten - te beginnen bij de voedingsspanning, de l.f.-trap, de m.f.-trappen
en tenslotte de h.f.-trappen — bij een autoradio of een normale huiskamer-

radio.
Mogelijkheden voor het beproeven van transistoren in de schakeling

De praktijk heeft uitgewezen dat vervanging van transistoren bijna niet
voorkomt. De meeste transistoren gaan kapot door ondeskundige behande
ling; hetzij door verkeerd meten of door onnodig los- en vastsolderen. In
geen geval is het bij een defecte ontvanger nodig de transistoren er een voor
een uit te halen, want er zijn mogelijkheden genoeg de transistoren in de
schakeling te beproeven. Allereerst moet aan de hand van het schema
worden vastgesteld, welke schakeling (zie hoofdstuk 2.2 „Schakelvoorbeelden") en welk type transistor (NPN of PNP) wordt toegepast. Het type
transistor wordt door middel van de richting van het pijltje op de emitter
gekenmerkt. Bij een PNP-type wijst de pijl naar de basis, bij een NPN-type
wijst de pijl van de basis af (fig. 41). In de meeste schakelingen worden
PNP-typen gebruikt. Het transistor-type bepaalt tegelijkertijd de polariteit
van de werkspanning. Voor een beter begrip van de volgende controle50

methode zijn in fig. 42 de stroom- en spanningsrlchtingen van een PNPtransistor weergegeven.
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Fig. 42. Stroom- en spanningsverloop van een PNP-transistor.

Wanneer men vermoedt dat er in een bepaalde trap een fout schuilt, moet
eerst de basis- en de emitterspanning van de transistor gemeten worden
- aangenomen tenminste, dat de vereiste voedingsspanning aanwezig is.
Voor het meten aan transistoren moet in principe een hoogohmig meetin
strument (tenminste 20 000 O/V) gebruikt worden, bijv, een buisvoltmeter.
Wil men bijv, in de schakeling volgens fig. 43 de basisspanning weten,
dan moet men parallel aan de basisweerstand R3 een voltmeter schakelen.
Is de inwendige weerstand van het meetinstrument erg laag, bijv, slechts
330 D/V, dan wordt een foutief meetresultaat verkregen. Op een gevoelig
heid van bijv. 6 V is de weerstand slechts 2 kQ. Deze weerstand komt
parallel aan R3 te staan, als gevolg waarvan de verhouding van de spanningsdeler verandert.
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Fig. 43. Basisschakeling voor het
meten aan een transistor.
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De spanningsverhouding tussen R3 en R2 verandert dusdanig, dat de
transistor anders wordt ingesteld. Indien R4 uit een transformatorwikkeling
bestaat, zoals dat het geval is bij een balans-stuurtrap, kan de transistor
zoveel stroom trekken, dat deze defect raakt.

51

Bij de aanwezige basis- en emitterspanning wordt verder het spannings
verschil tussen basis en emitter gecontroleerd (spanning Uqe in fig. 42).
Bij goede transistoren moet hier bij een germanium transistor 0,1 tot 0,3 V
en bij een silicium transistor 0,3 a 0,8 V aanwezig zijn. Bij een PNP-transistor moet de basis negatief zijn t.o.v. de emitter, bij een NPN-transistor
is dit vanzelfsprekend omgekeerd. Wordt tussen de basis en de emitter geen
spanningsverschil gemeten, dan is de kans groot dat de basis-emitterovergang is doorgeslagen. Een andere mogelijkheid om de werking van een
transistor te controleren, is gebruik te maken van een afzonderlijke hoog
ohmige stroombron. Daartoe moet men een 1,5 V cel met een weerstand
van 10 tot 20 kü volgens fig. 44 in een doosje onderbrengen. Aan de beide
aansluitdraden worden meetstiften bevestigd.

15 volt

[

I

10-20M

Fig. 44. Hoogohmige stroombron
voor het controleren van transistoren in een schakeling.

Wordt nu deze extra spanning met min aan de basis en plus aan de emitter
van de transistor verbonden, dan wordt deze door de extra spanning anders
ingesteld. Bij een goede transistor moet de collectorstroom groter worden.
Deze stroomverandering kan door spanningsmeting aan de emitterweerstand
R1 of aan de collectorweerstand R4 vast gesteld worden. Bij het ompolen
van de stroombron (plus aan de basis en min aan de emitter) neemt de
collectorstroom af, als gevolg waarvan de spanningsval aan de emitter- of
collectorweerstand kleiner wordt. Verandert de spanning helemaal niet,
dan is de transistor defect.
Bij een andere beproevingsmethode wordt voor de meting van de spannings
val een voltmeter parallel aan de emitterweerstand geschakeld. In de scha
keling volgens fig. 43 is de waarde van de weerstand R2 2,2 kQ. Als we
nu een weerstand van ca. 5 kQ aan de basis van de transistor solderen en
deze weerstand met de emitter doorverbinden, wordt de spanningsval over
R1 kleiner. Als de weerstand met de collector wordt verbonden, wordt de
spanningsval over R1 groter. Wordt er geen basis- en emitterspanning
gemeten, dan moeten vervolgens de weerstanden R1, R2, R3 en R4 met
een ohmmeter gecontroleerd worden. Men moet de weerstanden dan bij
uitgeschakeld apparaat wél even lossolderen. Het is nl. niet uitgesloten,
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dat men met de meetspanning van de ohmmeter de transistor beschadigt.
Zijn de weerstanden wèl in orde, maar worden er geen spanningen gemeten,
dan is er naar alle waarschijnlijkheid een kortsluiting in de emitter-collectorovergang van de transistor.
Wanneer de transistoren na de besproken controlemogelijkheden geen
gebreken aan de dag hebben gelegd, mag men aannemen dat ook de
wisselstroomeigenschappen — in het bijzonder bij audiofrequenties - hoogst
waarschijnlijk in orde zijn. Voor alle zekerheid kan men nog een dynamische
versterkingsproef uitvoeren. Men moet er echter beslist op letten, dat de
spanning van de meetzender of l.f.-generator in een orde van grootte van
enkele millivolts ligt, zodat de transistoren niet beschadigen.
Ruisende transistoren kunnen eveneens proefondervindelijk in de schake
ling worden opgespoord. Men begint bij de h.f.-trappen, waarbij het hoog
frequente signaal d.m.v. een condensator wordt kortgesloten. Men sluit het
signaal bij de collector van de transistoren kort. Voor de h.f.-trappen moet
de capaciteit van de condensator ongeveer 1000 pf en van de l.f.-trappen
rond 5 //F zijn. Wanneer het ruisen na het overbruggen van één van de
trappen ophoudt, dan heeft de desbetreffende transistor het ruisen veroor
zaakt. De transistor moet dan vervangen worden.
Bij apparaten, die door mechanische schokken defect zijn geraakt, wordt
meestal aangenomen dat een transistor defect is. Wanneer men de defecte
transistor door voorzichtig kloppen heeft gevonden, moet men niet direct
de transistor verwijderen. Eerst moet men zich ervan overtuigen, of de
aansluitdraden van de transistor en de daar omheen aanwezige compo
nenten goed met de gedrukte bedrading zijn verbonden. Voor dit onderzoek
is de in hoofdstuk 3.4 aanbevolen loeplamp zeer geschikt.
Voor vervanging van transistoren mogen in het bijzonder in de h.f.-trappen
alleen transistoren van hetzelfde type en gelijke inwendige capaciteiten ge
bruikt worden. Wanneer ten gevolge van een verkeerde transistor de neutra
lisatie niet meer klopt, gaat bij overneutralisatie de versterking terug. Bij
onder-neutralisatie is de kans groot, dat de trap gaat oscilleren en zo dit
nog net niet gebeurt, zal de bandbreedte van de bandfilters te smal worden.
De aansluitdraden aan de nieuwe transistor moeten precies zo ingekort en
gebogen worden, als bij de oorspronkelijke transistor het geval was.
Versterkt een transistortrap niet, of niet voldoende, terwijl de transistor wèl
in orde is, dan moet de ontkoppelcondensator - bij de geaarde emitterschakeling de emittercondensator of bij de geaarde basisschakeling de
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basiscondensator - onderzocht worden. Ook bestaat nog de mogelijkheid
dat de ontkoppelcondensator van een bandfilter is onderbroken. Over alle
ontkoppelcondensatoren mogen met een diode-testkop en buisvoltmeter
geen wisselspanning worden gemeten. Men kan ook proberen een con
densator met dezelfde capaciteit even parallel te schakelen.
Fouten in transistor-apparaten kunnen alleen door meting worden opge
spoord. De eenvoudige beproevingsmethode die we van buizenapparaten
kennen, bijv, het aanraken van het stuurrooster van de l.f.-voorversterkerbuis, is niet geschikt voor het opsporen van fouten in transistorapparatuur.
Dit wordt veroorzaakt door de geringe ingangsweerstand van de transistorschakelingen. Bij het in acht nemen van de gegeven richtlijnen, in het bij
zonder voor de controle, en bij gebruik van geschikte meetapparaten zijn
er geen onoplosbare problemen.
Er is echter, als men zich tot nu toe alleen maar met buizenontvangers heeft
bezig gehouden, een zekere inwerktijd nodig. Bij het systematisch opsporen
van fouten echter is het zoeken en het herstellen daarvan in transistorontvangers niet moeilijker dan bij vergelijkbare buizenontvangers.
Het opsporen van fouten alvorens de ontvanger uit het dashboard te nemen
Met een voorbeeld willen we aantonen, dat onder bepaalde omstandig
heden nare fouten heel vaak onvermoede oorzaken kunnen hebben. Bij
klachten over slechte ontvangst of eventueel over sterke ontvangststoringen
op het AM-gebied moet eerst de afstelling van de antennetrimmer gecontro
leerd worden. Is men vergeten de antennetrimmer af te stellen, dan kan de
gevoeligheid van de ontvanger in het ongunstigste geval tot een tiende van
het normale teruglopen. (Zie ook hoofdstuk 4.5 Aanpassing van de antenne
bij autoradio's.) In dit geval zou het zinloos zijn geweest de autoradio of
de autobus-installatie geheel of gedeeltelijk te demonteren met alle arbeids
kosten van dien, om dan vast te moeten stellen, dat het allemaal niet aan
de ontvanger lag.

Het meten van de stroomvoorziening

In principe moet men bij een transistorontvanger, onverschillig of het een
autoradio of een draagbare radio is, niets ondernemen voor men het stroom
verbruik gemeten heeft. Bij de meeste transistorradio's worden de transistoren van enkele trappen uit een gestabiliseerde spanning gevoed (meestal
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alleen de basis) om deze trappen tegen schommelingen van de accuspanning te vrijwaren. Wanneer deze spanning aanmerkelijk van zijn geraamde
waarde afwijkt, dan is in de meeste gevallen de stabilisatie-diode defect.
Vervormt de ontvanger bij ontvangst van een sterke zender, dan moet de
werking van de ASR (zie hoofdstuk 2.2 Werking van de automatische
sterkteregeling) gecontroleerd worden.

Het opzoeken van fouten in de Lf.-versterkertrappen
Wanneer bij meting van het stroomverbruik een ontoelaatbaar hoge stroom
wordt gemeten - het stroomverbruik is, al naar gelang het type ontvanger,
ongeveer 250 a 400 mA - dan wordt meestal aangenomen dat afvlakcondensator defect is, die parallel aan de spanningsbron is aangesloten,
of één van de eindtransistoren. Aangezien in de stroomkringen van de
eindtransistoren slechts geringe weerstanden voorkomen, kan de stroom
tot enkele ampères oplopen, wanneer er een eindtransistor defect is. Na
het vervangen van de defecte eindtransistor of de elco moet de collectorruststroom gecontroleerd worden en in sommige gevallen opnieuw inge-
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Fig. 45. Voorbeeld van de instel
ling van de ruststroom in een
klasse A eindtrap.
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Fig. 46. Voorbeeld van de instel
ling van de ruststroom in een klasse
B balans-eindtrap.

steld worden. Daarbij moet men er beslist op letten, dat de ampèremeter
volgens fig, 45 en 46 in de collectorketen en nooit in de emitterketen wordt
opgenomen. Dit zou tot een verkeerde instelling van de ruststroom leiden.
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als gevolg van de inwendige weerstand van het meetinstrument, dat in dit
geval ook als emitterweerstand werkzaam zal zijn. De collectorruststroom
moet overeenkomstig de gegevens in de servicedocumentatie van het
onderhavige apparaat ingesteld worden. De l.f.-trappen meten we met een
laagohmige sinusgenerator door, zoals deze bijv, in hoofdstuk 3.5 werd
beschreven. Het is erg belangrijk, dat de uitgangsspanning van de generator
regelbaar is, zodat de verschillende trappen van de l.f.-versterker niet over
stuurd worden. Bij oversturing van een versterkertrap is in sommige gevallen
tussen de ingang en de uitgang van de versterkertrap geen geluids-sterkteverschil vast te stellen.
Vervorming van de l.f.-versterker is vaak ook de oorzaak van een verkeerde
instelling van het werkpunt. Wanneer bijv, de basisspanning van een tran
sistor te gering is, ontstaat er vervorming als gevolg van het feit dat de
transistor dan in de onderste knik van zijn karakteristiek werkt. Allereerst
moet dus op de basis-emitterspanning (t/BE) van de transistor gelet worden.
De basis-voorspanning bedraagt gemiddeld in de l.f.-voorversterker-trappen
ongeveer 100 tot 150 mV, in de Lf.-stuurtrap ongeveer 200 tot 250 mV en
in de l.f.-eindtrap ongeveer 200 tot 350 mV.

b

c

Fig. 47. Sinusgolven op het scherm van een oscillograaf bij het doormeten van
een l.f.-versterker.
a. normaal weergegeven sinus;
b. sinusgolf bij oversturing van de versterker;
c. defecte versterker. De begrenzing van de positieve of negatieve sinustoppen
geschiedt eerder.

Indien men door spanningsmetingen niet kan vaststellen welke trap ver
vormt, moet men de versterker met een l.f.-sinusgenerator en een oscillograaf doormeten. De oscillograaf moet samen met de luidspreker aan de
luidsprekeruitgang van de versterker worden aangesloten en de l.f.-generator
wordt met de basis van de eerste l.f.-transistor verbonden. Wanneer nu de
sterkteregelaar van de l.f.-generator langzaam wordt opengedraaid, ver
schijnt op het scherm van de oscillograaf een sinusgolf (fig. 47a). Bij verder
vergroten van de uitgangsspanning van de l.f.-generator zal op een gegeven
ogenblik een begrenzing van de positieve en negatieve sinustoppen op56
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treden, waarbij tegelijkertijd een begin van oversturing gehoord zal worden
(fig. 47b). Bij een defecte versterker zal een begrenzing optreden van óf
de positieve óf de negatieve sinustippen. Op het scherm van de oscillograaf
verschijnt een beeld als geschetst in fig. 47c.
Door de verschillende versterkertrappen met een sinusgenerator af te tasten
is de defecte trap snel te vinden. Opdat de oscillograaf steeds dezelfde
spanningshoogte zal aangeven (als er op het scherm geen schaalverdeling
voorkomt, is het soms wel nuttig deze zelf aan te brengen) moet de generatorspanning trap na trap steeds groter genomen worden. Bij te weinig ver
sterking van de versterker moeten we de emitter-ontkoppel-elco's van de
l.f.-voorversterkertrappen controleren.

Het opzoeken van fouten in de m.f.-trappen
Met een gemoduleerde meetzender kunnen fouten in de m.f.-trappen snel
gevonden worden. Het gebruik van een meetzender heeft het voordeel dat
de bandfilters tegelijk afgeregeld kunnen worden. Wanneer de ontvanger
moet worden afgeregeld dient men onverwijld de afregelvoorschriften van
de desbetreffende ontvanger aan te houden.
Het signaal van de meetzender wordt achtereenvolgens naar de verschil
lende m.f.-trappen gevoerd. Men moet er wel op letten, dat de h.f.-spanning
van de meetzender zo groot wordt genomen, dat de trappen niet overstuurd
worden. In bepaalde gevallen, moeten we gebruik maken van een spanningsdeler (zie hoofdstuk 3.5). In geen geval mag de koppelcondensator van de
spanningsdeler groter zijn dan de aangegeven waarde. Omdat de basis van
de transistor, waar op de meetzender is aangesloten, op dat ogenblik prak
tisch aan massa ligt, bestaat het gevaar dat de transistor bij een te hoge
capaciteitswaarde van de condensator defect raakt.
Indien men een spanningsdeler toepast, moet men er op letten dat de uitgangsspanning van de meetzender niet meer overeen komt met de werke
lijke toegevoerde spanning. Als de verhouding van de spanningsdeler 1 : 50
is, komt in het apparaat slechts Vw deel van de uitgangsspanning terecht.
De toegevoerde h.f.-spanning is gemakkelijk te berekenen door de inge
stelde spanning van de meetzender door een factor 50 te delen. Een voor
beeld: als de ingestelde spanning 100 mV bedraagt, is de spanning aan de
ingang van het toestel 100 mV: 50 = 2 mV.
Bij het zoeken naar fouten in de m.f.-trappen houden we de richtlijnen aan
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die reeds werden genoemd in hoofdstuk 3.7: „Richtlijnen voor de reparatiewerkzaamheden aan autoradio's en autobus-installaties".

Het opzoeken van fouten in de h.f.-trappen
Het zoeken naar fouten in de h.f.-trappen moet zo mogelijk alleen met een
gemoduleerde meetzender gebeuren. We kiezen de frequentie van het
defecte ontvanggebied. Bij aansluitingen van de meetzender aan de ont
vanger moeten we er steeds op letten dat de massa van de meetzender
steeds met het aardpunt van de desbetreffende trap wordt door verbonden.
Allereerst meten we de oscillatorspanning met een h.f.-millivoltmeter of de
in hoofdstuk 3.5 beschreven toetskop met buisvoltmeter. Werkt de oscillator,
dan moet achtereenvolgens de mengtrap, de tussenkring en de antennekring
doorgemeten worden. Tevens veranderen we de afstemming van de ont
vanger om vast te stellen, of de oscillator over het gehele afstemgebied
goed functioneert. De aansluitkabel van de meetzender moet met een inductiearme weerstand worden afgesloten van dezelfde waarde als de aanpassingsweerstand van de h.f.-generator.
Wanneer de meetzender op het AM-gebied met de antenne-aansluitbuis
moet worden doorverbonden, maken we gebruik van de capacitieve spanningsdeler zoals deze in hoofdstuk 3.5 werd beschreven. Moet de meet
zender worden aangesloten aan de basis van de voorversterker of de mengtransistor, dan nemen we in plaats van een capacitieve spanningsdeler een
scheidingscondensator op van ca. 0,047 tot 0,1 //F. Voor de aansluiting
van de meetzender op het FM-gebied moet in plaats van de capacitieve
spanningsdeler een scheidingscondensator van 0,01 /zF gebruikt worden.

Het vergemakkelijken van het zoeken naar onderbrekingen
Het grootste deel van storingen als gevolg van onderbrekingen treden op
tijdens temperatuursveranderingen. Voor het opsporen van dergelijke fouten
moet óf het gehele apparaat óf een deel daarvan aan een overeenkomstige
temperatuursverandering worden blootgesteld. Daartoe bestaan de vol
gende mogelijkheden:
a. voor koude: koelkast voor het gehele apparaat of een koude-spray voor
enkele delen of componenten;
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b. voor hitte: een haardroger voor het gehele apparaat of een föhn met een
hulpstuk, waarmede een puntvormige warmtestraal ontstaat. Bij plaatse
lijke verwarming moet men er op letten, dat de onderdelen niet door
oververhitting kapot gaan.
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4. Inbouw van autoradio's, draagbare
radio's met slede, luidsprekers, autoantennes en cassette-bandspelers

4.1 Algemeen
De inbouw van een autoradio, draagbare ontvanger of een cassette-bandspeler moet zodanig gebeuren, dat de bedrijfszekerheid en de verkeers
veiligheid van de auto niet beïnvloed worden. Met name moeten de in
hoofdstuk 4.2: „De inbouw", punt a tot e, gegeven richtlijnen nauwkeurig
worden opgevolgd.

4.2 Het inbouwen van een autoradio of een auto-combi
Het inbouwen van een normale autoradio of een auto-combi zal geen pro
blemen geven, aangezien de fabrikant meestal duidelijke richtlijnen ver
schaft en bovendien speciale bijbehorende onderdelen levert. Voor de
meeste buitenlandse auto's zijn ook extra onderdelen verkrijgbaar. Voor
auto's, waarvoor geen speciale onderdelen verkrijgbaar zijn, is de inbouw
met behulp van een standaard- of universeel pakket eveneens geen pro
bleem. Het bevat alle voor de inbouw benodigde onderdelen, met inbegrip
van een luidspreker en een rijk geïllustreerd boekje met een duidelijke hand
leiding. Het gebruik van een speciaal pakket heeft enkele erg belangrijke
voordelen:
a. De autoradio wordt op maat gemaakt voor wat betreft het interieur van
de auto door een speciale afschermplaat, bekleding en knoppen, die met
het interieur in vorm en kleur harmoniëren;
b. De in het pakket aanwezige hoekjes, steunen, schroeven en moeren
maken een snelle en juiste montage mogelijk.
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Het beproeven

Voordat de ontvanger wordt ingebouwd, moeten we eerst controleren of
hij op de juiste boordspanning en de juiste polariteit ( + of — aan de massa)
is geschakeld. Ook proberen we hem eerst met de bijbehorende luidspreker
en antenne. De controle omvat: in en uitschakelen, het regelen van de ge
luidssterkte en de klank, beproeving van de gevoeligheid door ontvangst
van bekende zenders en het controleren van, voor zover de ontvanger
daarmee is uitgerust, de zenderkeuze-automatiek. De ontvanger moet ge
durende deze handelingen - bij volle geluidssterkte - ook geschud en
beklopt worden, waarbij er geen gekraak in de luidspreker hoorbaar mag
zijn. Men moet bij dat laatste er wel op letten, dat de massa van de ontvanger
(het omhulsel) niet met metaal in aanraking komt, omdat door grote ver
anderingen van de massa ten opzichte van de antenne eveneens kraakstoringen optreden. De genoemde maatregelen kunnen in bepaalde om
standigheden veel ergernis en tijdverlies besparen. Voor de aansluiting in
auto's met een 24 V accuspanning bestaat er een zogenaamde elektronische
spanningsdeler, die de 24 V accuspanning in 12 V omzet. De belastbaarheid
van de spanningsdeler is ongeveer 0,6 A.
De inbouw
Wordt er voor de inbouw een onderdelenpakket gebruikt, dan moet beslist
vóór het inbouwen de bijgevoegde gebruiksaanwijzing worden gelezen. Bij
verschillende auto's moeten bijv, sommige hulpstukken eerst gemonteerd
worden, waardoor de inbouw vergemakkelijkt wordt. Met deze gevallen
is al in de tekst van de aanwijzingen rekening gehouden.
Om kortsluiting te vermijden moet vóór de montage de massa-aansluiting
van de accu losgenomen worden. In geen geval mag men vergeten een
kleed voor de bescherming van de carrosserie te gebruiken. Houd schone
lappen, een handveger en een kwast bij de hand voor het verwijderen van
metaalvijlsel, dat bij het boren en vijlen in de auto terecht komt.
Vooral voor metaalvijlsel willen we in het bijzonder waarschuwen. Als er
ook maar één splintertje een beetje ongelukkig in de ontvanger terecht
komt, kan er kortsluiting ontstaan, waardoor de ontvanger in ongunstige
gevallen behoorlijk kan worden beschadigd. Ook vijlsel dat bijv, achter een
sierlijst is blijven zitten, kan narigheid geven, omdat het gaat roesten. Een
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metaalsplinter kan ook de luidspreker zo beschadigen, dat hij onbruikbaar
wordt.
Als de inbouw gebeurt zonder speciale onderdelen, moet men op de vol
gende punten letten:

a.

b.

c.
d.

e.
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De plaats, waar de ontvanger in de auto wordt ondergebracht, hangt af
van de technische en esthetische mogelijkheden. Is er door de auto
fabrikant niet voorzien in een inbouwplaats voor de ontvanger, dan moet
de plaats zo uitgezocht worden, dat de ontvanger binnen handbereik
van de bestuurder wordt opgesteld. De montage moet echter ook zo
gebeuren, dat de ontvanger harmonisch in het interieur past.
De bedrijfszekerheid van de auto mag in geen geval door de inbouw van
een radio in gevaar komen. De ontvanger mag nooit zo gemonteerd
worden, dat men bijvoorbeeld de handrem, luchtklep of de motorkapvergrendeling niet meer kan bedienen, of dat men voor de bediening van
de ontvanger door de spijlen van het stuur moet grijpen.
De ontvanger moet zo stevig vastgezet worden, dat hij ook bij sterk
schokken niet losraakt.
Men moet zorgen voor een goede massaverbinding met de bevestigingsbeugel en de carrosserie of het dashboard. Wanneer het dashboard van
hout of kunststof is vervaardigd moet er tussen de radio en de carrosserie,
resp. spatbord, een aardverbinding worden gemaakt. Veel onverklaar
bare storingen komen enkel en alleen door slechte aardverbindingen. Of
de ontvanger ook werkelijk een goede aardverbinding heeft, kan men
vaststellen door de antennesteker uit de ontvanger los te nemen. Wan
neer de schaalverlichting ook na het uittrekken van de antennesteker
nog even sterk brandt en geruis hoorbaar is, dan is de massaverbinding
in orde. Brandt het schaalverlichtingslampje flauwer of helemaal niet
meer, dan kan een slechte massaverbinding de oorzaak zijn.
De aansluiting van de radio mag bij gebruik van een onderdelenpakket
alleen volgens de in de handleiding gegeven richtlijnen gebeuren. De
voedingskabel van de ontvanger wordt dan vaak rechtstreeks aan de
accu of aan de klem „radio” van het sleutelcontact aangesloten. In geen
geval mag de voedingskabel worden aangesloten aan een klem, waarop
sterke stoorbronnen zijn aangesloten, zoals bijv, klem 15 van de bobine,
aansluitingen van de spanningsregelaar of ruitenwissers. Als de voedings
kabel via een langere omweg direct aan de autoaccu wordt aangesloten

moet er vlak bij de accu een extra zekering worden gemonteerd. De
zekeringhouder in de voedingskabel van de radio moet zo aangebracht
zijn, dat men er gemakkelijk bij kan.

4.3 Inbouw van een draagbare radio met slede
Draagbare radio's, die met een slede in een auto worden ingebouwd (met
aansluiting voor de accu, autoantenne en -luidspreker) moeten vóór de
definitieve montage met de houder provisorisch op de accu worden aan
gesloten om de storingvrije werking uit te proberen. Omdat het houten of
kunststof kastje van een draagbare radio storingen van de elektrische in
stallatie niet voldoende afschermt, moet voor de houder een plaats onder
het dashboard worden gevonden, waar de ontvangst het minst gestoord
wordt. Men moet er wel rekening mee houden, dat de storingen, die bij
draaiende motor worden veroorzaakt, door de achter het dashboard aan
wezige bedrading in de ontvanger kunnen komen.
Om de gunstigste plaats te vinden, moet men de ontvanger in de houder
plaatsen, aanzetten en afstemmen op een zender in het middengolfbereik.
Als de motor draait, moet de houder onder het dashboard worden bewogen
tot de plaats is gevonden waar de minste storingen optreden. De voedingskabel van de houder wordt evenals bij de autoradio of de auto-combi bij
het contactslot aangesloten.
Wanneer op de houder of de draagbare radio in een aansluiting voor een
extra luidspreker is voorzien, moet men de klant ook een extra luidspreker
adviseren. Omdat de luidspreker van de draagbare radio als gevolg van de
plaatsing van de houder onder het dashboard naar onder, dus naar de bodem
van de auto straalt, wordt zonder extra luidspreker in het algemeen niet
voldoende geluid uit de ontvanger verkregen. Auto-luidsprekers voor draag
bare radio's zijn als inbouwsets voor vrijwel alle typen auto's verkrijgbaar.

4.4 Montage en aansluiting van auto-luidsprekers

Omdat de autoradio-luidspreker meestal zeer slecht akoestisch aan zijn
behuizing wordt aangepast, dan bijv, bij een muziek-installatie of een tafelradio het geval is, komt veel aan op de plaatsing van de luidspreker. Het oor
van de klant is verwend door de redelijke kwaliteit van de huidige huisradio's en misschien ook wel door een perfecte stereo-installatie. Onwille63

keurig gaat hij vergelijken. Van zijn oordeel hangt het af of hij het garage
bedrijf of het merk van de ingebouwde radio bij anderen aanbeveelt of niet.
Al begrijpt de klant wel dat de radio-ontvangst in de auto niet zo perfect
kan zijn als thuis, toch zal hij waarschijnlijk niet inzien waarom een (niet
goed gemonteerde) luidspreker een schel en rammelend geluid voortbrengt.
Het is van de huiskamer-radio bekend dat de klank steeds beter wordt,
naarmate de luidsprekers en de kast groter zijn. Dat ligt ingesloten in de
werkwijze van de luidspreker.
In de maat van de elektrische trillingen die door de eindtrap van de ont
vanger worden afgegeven, beweegt de conus van de luidspreker heen en
weer. De luchtdrukverschillen, die daarbij vóór en achter de conus ontstaan,
planten zich als geluidsgolven voort naar het oor van de luisteraar. De
luchtdrukverschillen trachten om de luidspreker heen te bewegen om het
verschil op te heffen. Hierdoor komen in het bijzonder de lage tonen niet
in de ruimte terecht: er ontstaat a.h.w. een akoestische kortsluiting. Daarom
moet er voor gezorgd worden dat de drukverschillen niet weer direct ver
loren gaan, hetgeen gemakkelijk bereikt kan worden door de luidspreker
op een klankbord te monteren. Het klankbord verlengt, afhankelijk van de
grootte, de weg van de geluidsgolven en staat als scheidingswand tussen
de voor- en achterkant van de luidspreker. Hetzelfde effect heeft een kast,
waarvan de inhoud niet te klein is. De autoluidspreker wordt meestal
achter op het dashboard gemonteerd, dat dan werkt als een klankbord.
Vóór de montage van de luidspreker worden alle boor- en vijlwerkzaamheden
verricht, zodat geen ijzervijlsel door de magneet kan worden aangetrokken.
Bij de montage moet men er dus beslist op letten dat er geen kieren tussen
het dashboard en de luidspreker blijven zitten. In grote auto's of auto's met
een lawaaiige motor is het nuttig twee luidsprekers in te bouwen - één
voorin en één achterin. Pas bij het gebruik van twee luidsprekers kan een
zelfde akoestiek worden bereikt als thuis.
Belangrijk is daarbij, dat de luidsprekers in de juiste fase met elkaar zijn
verbonden d.w.z. dat de conussen van de beide luidsprekers dezelfde uitslag
moeten hebben. Is de uitslag van de ene luidspreker tegengesteld aan die
van de andere, dan heffen de luchtdrukverschillen elkaar op, precies als bij
het gebruik zonder klankbord. Om de juiste fase vast te stellen gebruikt
men een platte batterij van 4,5 V, zoals in fig. 48. Daartoe moet eerst de ver
binding van de luidspreker met de ontvanger worden los genomen, waarna
de batterij kortstondig op het luidsprekersnoer kan worden aangesloten
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(ontvanger daarbij uitschakelen). Men kan nu zien of de beide luidsprekers
dezelfde uitslag maken. Is dat niet het geval, dan kan dat door een van de
luidsprekers andersom aan te sluiten verholpen worden.
Als de klant vóór en achter in de auto een luidspreker wil hebben, dan moet
men hem bovendien een over-regelaar aanraden. Hiermede kan de luiste
raar de geluidssterkte over de vóór- en achterluidspreker verdelen. Wordt
de regelaar verdraaid (fig. 49) dan neemt de geluidssterkte van de ene
luidspreker toe en van de andere af. Staat de regelknop in het midden, dan
is de geluidssterkte van beide luidsprekers even groot.

achterluidspreker

fronlluidspreker

!

t
overregelaar

I------- ----------- 1
k5 volt
Fig. 48. Bij de juiste faze bewegen
beide conussen in dezelfde rich
ting.

Fig. 49. Geluidssterkte verdeling
met draaipotmeter.

Een maximum aan geluidssterkte en weergavekwaliteit kan alleen bereikt
worden als de aanpassing aan de luidspreker en ontvanger overeenkomt.
Men moet in principe dus alleen de luidspreker(s) gebruiken, die bij de
radio worden geleverd, of die door de fabrikant van de ontvanger worden
aanbevolen.

4.5 Montage van auto-antennes
Auto-antennes zijn verkrijgbaar als gewone sprietantennes, met of zonder
bocht voor montage op het spatbord of dak, en inzinkbare antennes, beide
in verschillende lengten. De inzinkbare antenne is in automatische uit
voering leverbaar. Auto-antennes bestaan meestal (speciale typen uitge
zonderd) uit verschillende delen, die in elkaar geschoven kunnen worden,
de zgn. telescoop-antenne. Bij de keuze van de benodigde auto-antenne
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moet men er op letten, dat alleen een door de autoradiofabrikant aanbevolen
antenne gebruikt wordt. De inbouw moet gebeuren aan de hand van de
beschrijving, die bij de antenne wordt meegegeven, of volgens de gegevens
die door de autofabrikant zijn verstrekt.
Vóór het aantekenen en het boren van een gat voor de antenne moet men
eerst uitvinden of de antenne zonder bezwaar op die plaats gemonteerd
kan worden. Vooral bij verzonken antennes moet men er op letten, dat geen
verstevigingsbalken, dubbele wanden e.d. onder het spatbord de inbouw
bemoeilijken. Ook moet men letten op de schuine vlakken van de carrosserie
voor deze twee antennetypen. Een achterantenne, die soms uitsluitend om
esthetische redenen wordt gekozen, moet worden afgeraden omdat de
extra lange antennekabel, die daarbij nodig is, het antennesignaal te veel
dempt.
Praktische wenken voor de montage van de antenne

Indien noch door de antennefabrikant, noch door de autofabrikant de maten
voor het gat van de antenne gegeven worden, moet men vóór het boren
van het gat eerst uitzoeken aan welke kant het ontstekingssysteem met de
bobine gemonteerd is. Omdat aan die kant de storing het sterkst is, moet de
antenne aan de tegenovergestelde kant gemonteerd worden. Dat betekent
dat als de bobine rechts in de auto aangebracht is, de antenne links inge
bouwd moet worden en omgekeerd. Het is fout om de antenne op een
verkeerde plaats te monteren om reden dat men dat uit esthetisch oogpunt
wil. Dat wreekt zich later als men pogingen gaat ondernemen de auto te
ontstoren.
Vóór de montage van de antenne moet het spatbord en de motorkap met
een kleed of een speciale afdekking worden beschermd. De plaats waar
het gat komt, moet met een krijtje worden aangegeven. Het plaatijzer van
de carrosserie scheurt bij het boren gemakkelijk uit, zodat men het beste
een zogenaamde zaag-boor kan gebruiken. Hiermee is het mogelijk, zonder
voor te boren een gat van de gewenste grootte te maken zonder bramen en
scherpe kanten. Dank zij een 6 mm dikke inspanschacht is het mogelijk
de boor in vrijwel iedere handboormachine te klemmen. Deze boren zijn in
verschillende grootten verkrijgbaar.
Het gebeurt vaak, dat hoewel men voorzichtig boort, de boor op het laatste
ogenblik plotseling door het materiaal heen schiet, waardoor de onderkant
van de boortol vervelende krassen op de carrosserie maakt. Om dat te
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vermijden, verdient het aanbeveling aan de onderkant van de boorhouder
een stukje rubber of een leren schijfje aan te brengen („A" in fig. 50), of de
carrosserie ter plaatse met plakband te bedekken.
Behalve de plaats van de antenne is ook de stand van groot belang. Voor
midden-, lange- en korte-golfontvangst geeft een verticaal gemonteerde
antenne de beste resultaten. Voor FM is, wanneer het even mogelijk is,
een schuine stand te prefereren, niet alleen omdat de FM-golven zich hori
zontaal voortplanten, maar ook omdat een schuin geplaatste antenne, die
de vloeiende lijn van de carrosserie volgt, betere resultaten geeft bij zwak
binnenkomende zenders. Dit komt omdat de dode gebieden achter bomen

Fig. 50. Boren van een gat. Voor
het beschermen van de carrosserie
is een zacht stukje rubber of leer
(„A") aangebracht.

en andere hindernissen zo smal zijn, dat een verticaal gemonteerde antenne
in die gebieden geen signaal ontvangt. Dit zou bij FM-ontvangst tot een
luid onderbroken geruis veroorzaken. Bij een schuin gemonteerde antenne
worden de dode gebieden overlapt. Het verschijnsel van de dode gebieden
is dan niet meer zo hinderlijk. Voor de montage van de antenne moet rond
het boorgat van onderen, resp. aan de binnenzijde van de carrosserie de
lak goed weggekrabt worden. Daarna moeten deze blanke plekken met
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grafietvet worden ingesmeerd. Men moet er op letten, dat de antennesteun
onder het spatbord goed met de massa van de auto verbonden is.
Vaak is een storingvrije ontvangst door slechte aarding van de antenne niet
mogelijk. In sommige gevallen, wanneer bijv, het spatbord aan de carrosserie
geschroefd is, kan het gebeuren dat de antenne geen goede aarding met
de carrosserie maakt. In dit geval moet dan een aardverbinding vanaf het
ondereinde van de antenne naar het motorblok worden aangebracht.
Omdat de motorkap met scharnieren aan de carrosserie vast zit, kan het
soms gebeuren dat tussen scharnier en motorkap of scharnieren en carros
serie verf of lak zit en er geen of onvolledig contact met de carrosserie
bestaat. In ongunstige gevallen zal de motorkap de straling doorlaten (zie
ook hoofdstuk 5.10 „Storingen door de ontsteking"). In dit geval is het
aan te bevelen een aardverbinding aan de kant van de antenne van de
motorkap naar de carrosserie aan te brengen. Alvorens de antennedraad
door de metalen wanden te leiden, zoals spatbord enz. moeten de doorvoergaten zorgvuldig worden bijgevijld en de bijgeleverde gummiringen in de
gaten worden aangebracht. Als dat wordt vergeten, zal de beschermende
isolatie van de kabelommanteling doorschuren. Het schuren van de kabel
kan eveneens tot storingen aanleiding zijn. Om te voorkomen dat de bedra
ding in de auto storing in de antennekabel induceert, moet deze zover
mogelijk van de bedrading verwijderd blijven. De antennesteker moet goed
in de antennebus klemmen. De draad mag niet om scherpe hoeken of kanten
gelegd worden.
Aansluiting van automatische antennes aan autoradio's

Als de ontvanger uitgeschakeld is, moet de telescoop van de automatische
antenne ingezonken zijn, maar wordt de radio aangezet, dan moet de an
tenne omhoog komen. Hiertoe wordt de motor van het aandrijfmechanisme
via een relais door de accuspanning gevoed.
De kabel van het relais moet aan de plus-spanning van de ontvanger worden
aangesloten, zodat bij het aanzetten van de ontvanger het relais wordt be
krachtigd en het aandrijfmechanisme spanning krijgt. Als de plus-spannir.g
voor het relais uit het h.f.- of m.f.-deel van de ontvanger wordt afgenomen,
kan in bepaalde gevallen de ontvangst door de spanningsregelaar, de
dynamo of de ontsteking aanzienlijk gestoord worden, omdat de kabel
deze storingen in de ontvanger brengt. Soms kan de kabel ook als afge
stemde antenne werken voor een sterke plaatselijke zender. Deze zender is
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dan altijd te horen, onverschillig op welke zender men afstemt. De volgende
punten zijn daarom bij de aansluiting van een automatische antenne aan
een autoradio beslist van belang:
a. goede aardverbinding van de antennesteun en het aandrijfmechanisme
met de carrosserie;
b. de kabel van het relais mag, voor zover er niet voorzien is in een speciale
aansluiting of wanneer er geen richtlijnen daarover in de documentatie
van de ontvanger gegeven worden, alleen aan de voedingsspanning
van het l.f.-deel of de eindtrap worden aangesloten.

Aanpassing van de antenne aan de autoradio
De geringe energie die de autoantenne opneemt, kan alleen dan zonder
verlies naar de ontvanger gevoerd worden als de elektrische eigenschappen
van de antenne en de ontvanger aan elkaar zijn aangepast. De antenne is
wat betreft de elektrische werking een deel van de antennekring van de
autoradio (zie ook hoofdstuk 2.2 „AM-voorversterker en tussenkring").
Een te grote of te kleine capaciteit van de antenne (gemeten tussen carros
serie en antenne) of van de antennekabel kan de antennekring zodanig
verstemmen, dat de ontvanger minder gevoelig is. De elektrische aanpassing
van de antenne wordt daarom né montage (bij sommige auto's al van te
voren) met de zogenaamde antennetrimmer optimaal ingesteld. Als er in
de handleiding of de documentatie van de ontvanger niets staat over de
aanpassing van de antenne, dan kan dit op de volgende manier gedaan
worden:
a. De antenne volledig uittrekken en er vooral ook op letten dat het onderste
segment helemaal uitgetrokken is.
b. Het middengolfgebied inschakelen en een zwakke zender van ongeveer
1100 kHz opzoeken. Antennetrimmer zo verdraaien, dat de geluids
sterkte het grootst is. Als in het gebied rond 1100 kHz geen zender wordt
ontvangen, kan men volstaan de antennetrimmer in te stellen op de
grootste ruissterkte.
c. Voor controle van de antennekring de antennetrimmer eenmaal geheel
doordraaien. Daarbij moet op twee verschillende plaatsen van het draaigebied de grootste geluidssterkte worden verkregen. Op beide standen
van de trimmer heeft men de grootste ingangsspanning (resonantie).
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De trimmer moet op één van beide standen ingesteld worden, waarmee
de antenne volgens de regels is aangepast.

Om met de trimmer de antenne goed aan de ontvanger te kunnen aanpassen,
moet de eigen capaciteit van de antenne met die van de antenne-ingang
overeenkomen. Daarom is het nuttig een antenne te monteren, die door de
radiofabrikant wordt aanbevolen.
Onderhoud van de antenne
Een goede auto-antenne heeft maar weinig onderhoud nodig. De segmenten
behoeven aan de buitenkant niet ingevet te worden, omdat er binnen in de
beschermbus van de antenne een speciaal vet zit, waardoor de antenne
automatisch iedere keer gesmeerd wordt als hij in- en uitelkaar-geschoven
wordt. Een zekere vervuiling van de constant uitgeschoven segmenten is
echter onvermijdelijk en daarom moeten deze delen van tijd tot tijd met een
zachte doek en wat vaseline schoon gewreven worden.
4.6 Montage van cassette-bandopnemers

Al naar gelang de technische uitvoering is opname en weergave (band
opnemers) of alleen weergave (bandspelers) mogelijk. Er zijn modellen, die
geen l.f.-versterker hebben, waarom ze alleen in combinatie met een auto
radio gebruikt kunnen worden. De plaats om een cassette-bandopnemer te
monteren is haast bij alle auto's alleen onder het dashboard. De onderdelen
die nodig zijn voor de montage, worden meestal bijgeleverd en kunnen
naar behoefte worden gebruikt. Alvorens het apparaat te monteren, verdient
het aanbeveling de spanning van de cassette-bandopnemer (6 of 12 V) en
de polariteit (+ of —) in te stellen op de spanning en de polariteit van de
elektrische installatie van de auto. Vóór de montage moet de massaklem
van de accu los gemaakt worden. Om jank te voorkomen moet de cassettebandopnemer horizontaal gemonteerd worden.
Aansluiting van de cassette-bandopnemer aan de autoradio

In het nu volgende wordt de aansluiting van cassette-bandopnemers zónder eigen l.f.-deel - aan autoradio's beschreven. Het is gemakkelijk een
cassette-bandopnemer aan een autoradio aan te sluiten als er bij de auto
radio tenminste een passende aansluitbus aanwezig is. In dit geval wordt het
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l.f.-signaal vanaf de detector naar een contact van de aansluitbus gevoerd
en door een ander contact weer afgenomen en naar de eindtrap (met klank
en sterkteregelaar) geleid. Bij gebruik van de autoradio zonder cassettebandopnemer worden de beide contacten door een draadverbinding op de
aansluitbus of door middel van een kortsluitsteker, die in de aansluitbus
wordt gestoken, doorverbonden. (Zie de schakeling van de Blaupunkt
Autoradio „Frankfurt" - contact 1 en 2 (PU) van de aansluitbus). Een
ander contact van de aansluitbus is bij sommige autoradio's al met de
voedingsspanning voor een cassette-bandopnemer of een automatische
antenne verbonden.
Om de cassette-bandopnemer aan te sluiten, moet dus alleen de doorver
binding op de aansluitbus worden doorgeknipt of, als deze aanwezig is,
de kortsluitsteker verwijderd worden, waarna de aansluitsteker van de
cassette-bandopnemer kan worden ingestoken. Om er voor te zorgen, dat
aulo-bandopnemer
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Fig. 51. Principeschakeling
van de l.f.-verbinding van
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het radioprogramma ook bij aangesloten bandopnemer nog kan worden
weergegeven wordt deze verbinding, als de bandopnemer uitgeschakeld is,
via een extra schakelcontact gemaakt (zie fig. 51). Wordt de bandopnemer
aangezet dan onderbreekt deze schakelaar het radioprogramma en voert
daarvoor in de plaats het signaal van de weergevende bandopnemer naar
de eindtrap.
Voor autoradio's die niet met een aansluitbus voor bandopnemers zijn uit
gerust, worden er speciale aansluitkabels in de handel gebracht, die in de
schakeling van de autoradio gesoldeerd kunnen worden. Bij het solderen
van de aansluitkabel moet men behalve de in hoofdstuk 4.5 „Aansluiting
van automatische antennes aan autoradio's" genoemde richtlijnen nog het
volgende in acht nemen:
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a. De aders van de aansluitkabel moeten in de autoradio met de grootste
voorzichtigheid aangesloten worden. Er moet vooral gezorgd worden
voor een goede aarding van de afschermmantel van de l.f.-leidingen, die
in fig. 52 met een „A" zijn aangeduid, aan de min-leiding van de desbe

treffende l.f.-trap.
b. De buitenste afschermmantel „B" van de gezamelijke aansluitkabel en
de afscherming van de positieve kabel moeten gezamelijk aan het chassis
van de autoradio worden verbonden. Eventueel moet er dan aan het
chassis een aansluitcontact geschroefd of geniet worden.
+kobel
LF-leidingen
"8“

Fig. 52. Aardverbinding en aan
sluitingen van een verbindingskabel voor een cassette-bandop
nemer.

4.7 Inbouw van autobus-installaties
Algemeen

Autobus-installaties zijn er in verschillende uitvoeringen al naar gelang het
type, grootte en de functie van het voertuig. Voor de microfoon passen we
alleen goede dynamische systemen toe. Deze zijn naar keuze verkrijgbaar
op een flexibele standaard of als handmicrofoon. In principe moet men alleen
een door de fabrikant van de installatie aanbevolen microfoon gebruiken.
Op deze microfoons zit een schakelaar waarmee tijdens radio- of cassetteweergave de microfoon ingeschakeld kan worden.
Samenstelling en gebruik van autobus-installaties:

a. Installaties voor kleine bussen, samengesteld uit een microfoonversterker
in combinatie met een krachtige autoradio.
b. Omroepinstallatie, alleen voor het gebruik van een microfoon, grammo
foonplaten of bandspeler.
c. Speciale autobus-installaties, samengesteld uit een krachtige autoradio
met een afzonderlijke versterker met groot uitgangsvermogen, geschikt
voor de aansluiting van verschillende luidsprekergroepen. Gebruik van
microfoon, platenspeler, opname en weergave met een bandopnemer
zijn bij deze installaties vanzelfsprekend mogelijk.
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Hoe moet men een installatie monteren ?
Ook voor de montage van bus-installaties is het mogelijk op maat gemaakte
onderdelen te krijgen. Bij deze onderdelen zit dan meestal een voor de
montage benodigde afdekplaat of bekleding. Als er geen speciale onder
delen verkrijgbaar zijn, kan de montage geschieden met een zogenaamde
standaard-busuitrusting. Voor de inbouw van bus-installaties kan in wezen
worden volstaan met de richtlijnen die al in hoofdstuk 4.2 genoemd zijn.
a. Installaties voor kleine bossen

Kleine bus-installaties worden meestal ingebouwd in voertuigen met niet
meer dan 20 zitplaatsen. In deze busjes is haast altijd al een autoradio en
een luidspreker in het dashboard ingebouwd. Een andere luidspreker is
voor een betere geluidsverdeling gemakkelijk halverwege of achterin de
bus te monteren. Behalve de autoradio moet een microfoonversterker in
gebouwd worden. De geluidssterkte van het microfoonsignaal kan onaf
hankelijk van de geluidssterkte van de autoradio geregeld worden; vóór de
montage van de microfoonversterker kan de geluidssterkte ingesteld worden.

b. Omroepinstallaties
Omroepinstallaties worden meestal in openbare vervoersmiddelen gebruikt.
Bij deze voertuigen is in haast alle gevallen geen radio-ontvangst mogelijk,
maar alleen het omroepen van de stopplaatsen.
In het algemeen bestaat een omroepinstallatie uit twee delen: een schakel
kaste met in- en uitschakelaar, „stand-by-indicator" en sterkteregelaar en
een andere kast met een versterker. Het schakelkastje kan haast altijd in
het dashboard gemonteerd worden. De versterker moet op een zo veilig
mogelijke plaats worden aangebracht - niet in de buurt van de verwarming,
maar ergens achter het dashboard. In de meeste gevallen wordt alleen een
steun voor de versterker vastgeschroefd en de versterker zelf met veren of
klemmen aan de steun bevestigd. Op de steun zijn bovendien de aansluitklemmen voor de luidsprekerkabel aangebracht. Men moet vooral letten op
een goede aarding van de steun met de carrosserie. Als de steun op niet
geleidende stoffen wordt gemonteerd (bijv, hout of kunststof) dan moet
een aardverbinding naar de carrosserie worden gemaakt.

c. Bijzondere autobus-installaties
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Autobus-installaties bestaan in grote lijnen uit drie delen:
1. Een schakelkastje met een luidspreker en een functieschakelaar (bandspeler, platenspeler of radio); gescheiden sterkteregeling voor bandspeler, platenspeler en microfoon.
2. Een radio-ontvanger, al dan niet voorzien van de FM-band.
3. Een versterker, die gelijk, of bijna gelijk, is aan de versterker van de
omroep-installatie. Schakelkastje en radio-ontvanger zijn in de meeste
gevallen achter een gemeenschappelijke frontplaat gemonteerd. De
frontplaat kan met passende onderdelen meestal zonder problemen op
het dashboard van de bus worden gemonteerd. De versterker, of zijn
steun, wordt evenals de versterker van de omroepinstallatie zo mogelijk
trillingvrij gemonteerd. Bij de montage moeten de richtlijnen, die reeds
bij de inbouw van de omroepinstallatie gegeven werden, opgevolgd
worden.
Montage van de luidsprekers

Voor businstallaties moeten alleen luidsprekers gebruikt worden, die door
de fabrikant van de installatie aanbevolen worden. De luidsprekerimpedantie
is gemiddeld 5 £1. Luidsprekers kunnen in het dak achter de bekleding of
direct op de bekleding worden gemonteerd.
Als de bus is uitgerust met transistorbinnenverlichting, moet bij de montage
van de luidsprekers en bij het aanleggen van de luidsprekerkabels gelet
worden op de richtlijnen die gegeven zijn in hoofdstuk 5.1 2 „Storingen door
transistorverlichting in autobussen"
Bij sommige installaties kan de controle-luidspreker niet apart van de andere
luidsprekers worden uitgeschakeld. In een dergelijk geval kan er akoestische
terugkoppeling tussen microfoon en luidspreker ontstaan. Indien mogelijk
moet de controle-luidspreker daarom op een aparte luidspreker-aansluiting
worden aangesloten. Eventueel moet een weerstand van ongeveer 6 £1/5
watt parallel aan de spreekspoel van de luidspreker worden geschakeld om
het vermogen te verminderen.

Aansluiting van de luidsprekers
Om een juiste aanpassing mogelijk te maken tussen de luidsprekers en de
uitgang van de versterker, zijn op de uitgangstransformator van de versterker
meestal verschillende aansluitingen aangebracht, die met een schakelaar
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kunnen worden gekozen. De impedanties zijn meestal: 2,5 ft - 5 ft — 8 ft —

11 ft - 22 ft.
De aanpassing is afhankelijk van het aantal en de soort van de ingebouwde
luidsprekers. Fig. 53 geeft enkel schakelvoorbeelden voor de aansluiting
van 5 ft luidsprekers. Bij de aansluiting van luidsprekers moet men er
beslist op letten, dat alle luidsprekers in dezelfde fase aangesloten worden.
Als twee luidsprekers in tegenfase aangesloten zijn, treedt in het midden
tussen de beide luidsprekers een merkbare afname van de geluidssterkte op.
Sluiten we de luidspreker in de juiste fase aan, dan is het niet vast te stellen
waar vandaan het geluid komt. Men krijgt de indruk alsof het geluid vanuit
het midden tussen beide luidsprekers komt.

Fig. 53. Schakelvoorbeel
den voor de aansluiting van
5ft luidsprekers aan de ver
schillende impedanties van
de uitgangstransformator.

i

2

1. 2 luidsprekers in serie,
11 ft aansluiting;
2. 3 luidsprekers parallel,
2,5ft aansluiting;
3. 4 luidsprekers-serieparallel, 5ft aansluiting.
4. 6 luidsprekers serieparallel, 8ft aansluiting.

Bij luidsprekers van hetzelfde fabrikaat zijn de spreekspoelen altijd op
dezelfde manier aan de aansluitingen op het frame aangesloten. Als bij
een serieschakeling van luidsprekers (fig. 54) de van de versterker komende
leiding naar de eerste luidspreker bij het rechter soldeerlipje wordt aan
gesloten en de leiding die van de luidspreker af gaat aan het linker soldeer
lipje, dan moeten alle daarna komende luidsprekers op dezelfde manier

worden aangesloten.
Bij de parallelschakeling (zie fig. 54) moet men erop letten, dat de doorgaan
de leiding altijd bij hetzelfde soldeerlipje van de luidsprekers wordt aan
gesloten (links of rechts).
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Voor de in gebruikneming van een installatie moet men beslist controleren
of alle luidsprekers in de juiste fase zijn aangesloten. Dit kan het best ge
beuren, door de kleuren van de signaalleidingen te vergelijken met de aan
sluitingen van alle luidsprekers, of met behulp van een 4,5 V batterij. Voor
dit doel wordt de luidsprekeraansluiting tijdelijk met de batterij verbonden.
(.Ontvanger of versterker uitschakelen' zie fig. 48.) Als de stroomkring
gesloten wordt, moeten alle conussen in dezelfde richting bewegen. Als
de conus van een luidspreker in tegengestelde richting beweegt, moet de
aansluiting van deze luidspreker verwisseld worden. In bepaalde gevallen
kan het nodig zijn de luidsprekers voor controle los te nemen.

1
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Fig. 54. Schakelvoorbeeld voor de
aansluiting van 5 O luidsprekers.
1. 4 luidsprekers in serie, 22 Q aan
sluiting;
2. 4 luidsprekers serie-parallel, 5 Q
aansluiting.

5, Ontstoring

5.1 Algemeen
Ontvangt de autoradio via de auto-antenne behalve het zendersignaal ook
nog storingen, dan worden deze mee versterkt en in de luidspreker hoorbaar
gemaakt. Stemt men af op een zender in het middengolf-gebied dan hoort
men dié storingen, waarvan de frequenties in dit ontvangstgebied liggen.
Is de zender veel krachtiger dan de storingen, dan is er sprake van een
gunstige signaal-stoor-verhouding. Wordt de signaal-stoor-verhouding op
de gebieden (korte-, midden-, en langegolf) slechter dan ongeveer 30 : 1
(signaalspanning aan de antenne in verhouding tot de stoorspanning) dan
is de uitzending nog nauwelijks het aanhoren waard. Bij FM-ontvangst
liggen de verhoudingen gunstiger omdat hier de storingen, die meestal als
amplitude-modulatie optreden, door de begrenzertrap (zie ook hoofdstuk
2.2b „De begrenzer") behoorlijk worden onderdrukt. Het onderdrukken
van storingen van de ontsteking noemen we in het vervolg kortweg „ont
storing". We onderscheiden twee soorten ontstoring van de elektrische
installatie van een auto:

a. wettelijke ontstoring, deze omvat alleen de ontstoring van de ontsteking;
b. aanvullende ontstoring.

5.2 Wettelijke en aanvullende ontstoring
De wettelijke ontstoring wordt door de autofabrikant gedaan. De ontstoring
is wettelijk voorgeschreven en garandeert dat de radio- en televisie-ontvangst buiten het voertuig door de elektrische installatie van de auto niet
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gestoord wordt. De wettelijke ontstoring draagt zorg voor een vermindering
van het storende veld in de omgeving van de auto. Voor een in de auto
ingebouwde radio, dus in de onmiddellijke nabijheid van de storingsbron,
is de wettelijke ontstoring niet voldoende en is een aanvullende ontstoring
noodzakelijk. Een aanvullend ontstoorde auto is tegelijk wettelijk ontstoord.
Het benodigde materiaal voor aanvullende ontstoring is vrij omvangrijk en
hangt af van de volgende factoren:
a. soort auto (benzine- of dieselmotor);
b. mechanische constructie (carrosserie enz.);
c. staat waarin de elektrische installatie verkeert;
d. soort radio en de te ontvangen golfgebieden;
e. juiste keuze en vooral de juiste plaats van de auto-antenne.

De middelen die nodig zijn voor de aanvullende ontstoring, worden door
enkele fabrikanten in complete ontstoringssets via de detailhandel geleverd.
Ze zijn al naar gelang het type auto meer of minder omvangrijk samengesteld
en bevatten alle onderdelen die voor de ontstoring van de auto nodig zijn,
als ook een gedetailleerde en rijk geïllustreerde handleiding. De onderdelen
van het ontstoringspakket moeten beslist alle aangebracht worden. Vaak
worden bijv, de bijgeleverde wielnaafcontacten niet aangebracht. Storingen
als gevolg van elektrostatische lading door de banden treden echter pas na
een bepaald aantal kilometers en bij hogere snelheden op. Ze treden boven
dien alleen bij een droog wegdek op.
Ontstoringssets zijn er voor radio's mét en zónder FM-gebied. Voor de
ontstoring van het kortegolf-gebied kan het, al naar gelang het type auto,
nodig zijn een overeenkomstige FM-ontstoringsset te gebruiken. Een ont
storing van het FM-gebied is tegelijk werkzaam in de korte-, midden- en
lange-golf-gebieden. Bij de praktische uitvoering van de ontstoring wordt
de kwaliteit van de ontstoring in graden uitgedrukt. De daarbij gebezigde
afkortingen beginnen steeds met de letter N (Nahentstörung = aanvullende
ontstoring), de tweede letter duidt het ontstoorde frequentiegebied aan.

0,15-1000
0,15- 100
C. 0,1530
- 1000
D. 1,5
- 1000
E. 30

A.
B.
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MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

De na de tweede letter volgende getallen geven de toelaatbare stoorspanning bij de antenne aan in /zV. De FM-ontstoring voor een autoradio wordt
bijv, aangeduid met NB50. In het meest ideale geval bereikt men NA1.

5.3 Het principe van de werking van de stroomvoorziening en de
ontsteking van een auto
Voor een beter begrip van de ontstoring zullen we eerst in het kort de
werking van de belangrijkste delen van de elektrische installatie van de
auto beschrijven. Bij de elektrische installatie van een auto onderscheiden
we:
a. hoogspanningsdeel;
b. laagspanningsdeel.

a. Bij een stilstaande auto is de ingebouwde accu de enige stroombron
waarmee de motor op gang gebracht wordt. Een aansluiting van de accu
— de zogenaamde massa-aansluiting - is met de carrosserie van de auto
verbonden. Bij het aanzetten van het contact krijgt de bobine spanning,
tegelijkertijd wordt door de startmotor de motor kortstondig in beweging
gebracht en met een nok op de motoras wordt een onderbreker-contact
bewogen. Het onderbrekercontact „onderbreekt" de primaire stroom van
de bobine. Bij iedere onderbreking ontstaat een hoogspanningsimpuls die
naar de middenaansluiting van de stroomverdeler wordt gevoerd. In de
stroomverdeler draait overeenkomstig de omwentelingen van de krukas een
sleepcontact. Dit sleepcontact geeft de hoogspanningspuls door aan de
verschillende bougies, waardoor het mengsel van benzine en lucht door
vonkoverslag wordt ontstoken.
De hoogspanning kan ongeveer 10 000-20 000 V bedragen. Parallel aan
het onderbrekercontact (aan of in de kap van de stroomverdeler gemonteerd)
is een condensator geschakeld voor het blussen van de vonken, die bij het
onderbreken van de primaire stroom ontstaan.

b. De dynamo wordt meestal met een V-snaar aangedreven. Deze levert
de benodigde stroom voor alle elektrische apparaten (koplampen, radio,
ruitewissers enz.). Op de dynamo zit een spanningsregelaar die de stroom
van de dynamo regelt. Zo wordt bijv, bij rijden overdag het door de dynamo
afgegeven vermogen niet geheel verbruikt. Dit vermogen wordt naar de
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accu geleid, die daardoor wordt opgeladen. Omgekeerd kan het gebeuren
dat 's nachts of bij extra groot stroomverbruik het vermogen van de dynamo
niet voldoende is, dan wordt de accu als extra stroombron ingeschakeld.

5.4 Hoe ontstaan ontstekingsstoringen in de auto?
Bij iedere ontsteking worden in de primaire en in de secundaire wikkeling
van de bobine laag- en hoogfrequente trillingen gevormd. Bij de bougies
en de stroomverdeler treedt spanningsoverslag op. De vonken vormen vonkzenders, die gedempte golftreinen met grote flanksteilheid opwekken. Dat
betekent storingpulsen met een groot frequentiegebied. Deze storingpulsen
beslaan het gehele frequentiegebied tussen lange golf en FM.
De bougiekabels werken als afgestemde zendantennes. Vanwege hun be
perkte lengte treden de opgewekte trillingen in het VHF-gebied op. De
afzonderlijke bougiekabels kunnen in bepaalde omstandigheden andere
dichtbij gelegen leidingen, stangen, bowdenkabels of metalen delen van
de auto elektrisch beïnvloeden en elektrische resonantie teweeg brengen.
Het gevolg hiervan is dat de resonantiefrequenties voornamelijk in het
FM-gebied liggen. Vonkstoringen worden echter niet alleen door de ont
steking veroorzaakt, maar ook door andere elektrische onderdelen, waarbij
in bedrijf vonken ontstaan of stroomkringen gesloten en geopend worden,
zoals bijv, de contacten van de spanningsregelaar, de collector van de
dynamo (gelijkstroom-dynamo), de knipperlichtautomaat, de spanningsstabilisator van de instrumenten, ruitewissers en andere elektromotoren,
maar ook door slechte contacten in de elektrische installatie van de auto.
Er zijn echter ook nog andere storingsbronnen in de auto, die geen elek
trische vonken als oorzaak hebben (storingen door het aandrijfmechanisme,
de kilometertellerkabel of slechte galvanische verbindingen tussen grote
metalen delen van de auto of de carrosserie onderling.)
Volledigheidshalve moeten eveneens de elektrostatische storingen ge
noemd worden, die door velerlei oorzaak kunnen optreden en daardoor
moeilijk te identificeren zijn. Enkele bij de fabricage van de auto gebruikte
grondstoffen, bijv, voor de banden, de koppeling, de remmen, de aandrijfriemen, het aandrijfmechanisme, de stoelbekleding enz. kunnen bijdragen
tot deze storingen. Het meest treden elektrostatische storingen op bij banden.
Deze storingen ontstaan bij snel rijden op een droog wegdek, hoofdzakelijk

in het midden- en lange-golfgebied.
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Als gevolg van de rollende wrijving op de weg worden de niet aangedreven
wielen statisch opgeladen ten opzichte van de grond en de carrosserie.
Omdat de statische lading via de geïsoleerde banden onvoldoende afge
voerd wordt, vloeit een deel van de lading naar de carrosserie. In tegen
stelling tot de aangedreven wielen, die door het aandrijfmechanisme een
goede geleidende verbinding met het chassis hebben, hebben de niet aan
gedreven wielen als gevolg van het vet in de kogellagers een weerstand
met de carrosserie. Als de spanning tot enige kilovolts is opgeladen slaat
de isolerende vetlaag door. Aangezien deze doorslag de oorzaak is van
deze storingen kan door een wielnaafcontact het kogellager galvanisch
overbrugd worden. Het wielnaafcontact wordt aan de ene kant aan het
wiel bevestigd, met de andere kant sleept het langs de as van de fusee.

5.5 Welke vonkstoringen kunnen worden bestreden?
In principe kunnen alleen die vonkstoringen bestreden worden, die bij 5.4
„Hoe ontstaan vonkstoringen in de auto?" reeds uitvoerig toegelicht werden.
In geen geval kunnen storingen opgeheven worden, die van buiten de
auto komen, bijv, atmosferische storingen (ontstaan door een onweer),
storingen door trams of trolleybussen, lichtreclames, medische apparatuur
en begrijpelijker wijze ook geen storingen die van auto's komen die niet
ontstoord zijn.

5.6 Waar en met welke ontstoringsmiddelen kunnen de vonk
storingen in de auto bestreden worden?

Zoals we reeds in 5.1 „Algemeen" beschreven, is het door de auto-antenne
opgenomen zendersignaal met de stoorspanning gemoduleerd. De stoorspanning kan begrijpelijkerwijze niet uitgefilterd worden, de storingen
moeten daarom al bij de bron uit de weg geruimd worden.
Uit hetgeen in hoofdstuk 5.3 „Het principe van de stroomvoorziening en
de ontsteking van de auto" werd gezegd, blijkt hoe verschillend de functie
en dien overeenkomstig de werking van de diverse apparaten is. Dien ten
gevolge, zijn ook de benodigde middelen voor de ontstoring aan de ver
schillende eisen aangepast. We onderscheiden hierbij ontstoringsmiddelen
voor het hoog- en het laagspanningsdeel. De voor het hoogspanningsdeel
geschikte ontstoringsmiddelen kunnen in geen geval voor de ontstoring
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van het laagspanningsdeel gebruikt worden en omgekeerd. Voor een beter
begrip zullen we de afzonderlijke ontstoringsmiddelen nader onder de loep
nemen.
Ontstoringsmiddelen voor het hoogspanningsdeei

In alle ontstoringsmiddelen voor het hoogspanningsdeei worden in principe
alleen dempingsweerstanden toegepast.
a. ontstoorde bougies, weerstandswaarde ongeveer 5 kQ;
b. gedeeltelijk afgeschermde ontstoringskappen voor de bougies; weer
standswaarde ongeveer 1 tot 5 kQ (in rechte of geknikte uitvoering);
c. normale bougie-ontstoringskappen, weerstandswaarde ongeveer 1 tot
10 kQ (in rechte of geknikte uitvoering);

d. verdeler-ontstoringsstekers, weerstandswaarde ongeveer 1 tot 5 kQ;
e. ontstoringsstekers, weerstandswaarde ongeveer 1 tot 10 k£l;
f. ontstorings-sleepcontact voor verdeler, weerstandswaarde ongeveer
5 kü;
g. hoog-ohmige weerstandsontstekingskabel, weerstandswaarde onge
veer 8 tot 20 kQ/m (een met grafiet geïmpregneerde kern van vezelstof);
h. laag-ohmige weerstandsontstekingskabel, weerstandswaarde ongeveer
80 tot 800 O/m (kern van metaallegering).
De onder g en h genoemde weerstandsontstekingskabels worden bij som
mige auto's door de fabrikant aangebracht.
Ontstoringsmiddelen voor het laagspanningsdeel

Ontstoringscondensatoren bestaan, zoals bij gewone condensatoren, uit
twee geïsoleerde metalen geleiders, waardoor geen gelijkstroom kan
vloeien, maar wisselstroom wel ongehinderd wordt doorgelaten.
Ontstoringscondensatoren vormen voor gelijkstroom dus een hoge weer
stand. Aangezien de stoorspanning uit een wisselspanning met een hoge
frequentie bestaat, wordt de stoorspanning door de condensator, die voor
hoge frequenties een geringe weerstand heeft, naar massa kortgesloten.
a. parallel-condensatoren (capaciteit 0,45-3 ^F);
b. parallel-condensatoren (capaciteit 3 /xF, voor bobines, die geen galva
nisch contact met het motorblok maken met een aansluiting voor een
geïsoleerde aardleiding naar het motorblok);
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c.
d.
e.
f.

doorvoercondensatoren (capaciteit 0,05 ;xF);
ontkoppelcondensatoren (capaciteit 0,5 tot 2,5 ^F);
ontstoringsspoelen;
ontstoorcombinaties van condensator en zelfinductie.

Fig. 55. Principiële constructie van verschillende ontstoringscondensatoren (a =
parallelcondensator, b = parallelcondensator met aansluiting voor een geïsoleerde
aardleiding, c = doorvoercondensator, d = ontkoppelcondensator).

T

I

Fig. 56. Principeschakeling
van een ontstoorder.

----- —x—
I
Fig. 57. Principeschakeling
van een ontstoringsspoel.

Voor AM-ontstoring (midden- en lange golf) kan meestal - op enkele uit
zonderingen na — met parallelcondensatoren worden volstaan.
Voor de ontstoring van het FM-gebied zijn doorvoer- of ontkoppelconden
satoren (tegen de bobine) noodzakelijk. De aansluitdraad van de conden
sator moet zo kort mogelijk worden, omdat dit korte stukje draad reeds een
aanzienlijke inductieve hoogfrequentweerstand heeft, die de werking van
de kortsluiting van de stoorspanning in het FM-gebied sterk vermindert, ja
zelfs geheel onmogelijk maakt.
Fig. 55a tot d toont de constructie van de parallel-, doorvoer- en ontkoppel
condensatoren. De pijl geeft de stroomrichting aan.
Ontstoringsspoelen (fig. 56) worden hoofdzakelijk opgenomen in de leiding,
die naar klem DF van de spanningsregelaar gaat. In het onderdeel zit een
smoorspoel met een kleine capaciteit. De werking is duidelijk, want de
smoorspoel biedt aan de gelijkstroom vrijwel geen weerstand, maar de
hoogfrequente stoorspanning daarentegen ondervindt wel een grote weer-
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stand. Ontstoorcombinaties (fig. 57) zijn zeer geschikt voor een goede ont
storing van de dynamo en de spanningsregelaar. Ze bestaan uit een com
binatie van een doorvoer- en een parallelcondensator met een smoorspoel.

Algemene ontstoringsmiddelen

Behalve de genoemde ontstoringsmiddelen voor de hoog- en laagspan
ningsinstallaties zijn er nog:
a. aardleidingen (in verschillende lengten);
b. wielnaafcontacten (tegen statische lading van de wielen);
c. afgeschermde kabel (voor het afschermen van de kabels naar de dynamo
en de spanningsregelaar. Voor het afschermen van de bougiekabel kan
de afscherming slechts beperkt gebruikt worden, omdat niet iedere
bougiekabel afgeschermd mag worden);
d. afschermkap voor de stroomverdeler;
e. massaleidingen (voor de motorkap, die een slecht galvanisch contact
met de carrosserie maakt).

Nadat we de verschillende ontstoringsmiddelen bekeken hebben, is het
duidelijk dat men bijvoorbeeld geen ontstoringscondensator voor de ont
storing van de ontsteking mag gebruiken, omdat dan de wisselspanningspuls voor de ontsteking wordt kortgesloten. Het is natuurlijk ook begrijpelijk,
dat men in de stroomleiding van de dynamo (aansluiting D +) naar de
accu geen dempingsweerstand mag opnemen, omdat daardoor de laadstroom te veel verzwakt wordt. Uit deze twee eenvoudige voorbeelden volgt,
dat de ontstoring van de auto met grote zorgvuldigheid moet gebeuren.

5.7 Waar men bij de ontstoring beslist op moet letten
Voor er met de montage van ontstoringsmiddelen wordt begonnen, moet de
elektrische installatie van de auto worden gecontroleerd. Losse contacten
in de elektrische installatie of slechte galvanische verbindingen tussen de
afzonderlijke delen van de carrosserie moeten voor ze een bron van sto
ringen worden van te voren beslist verholpen worden. De goede montage
van de bestaande aardleidingen die bijv, tussen het motorblok en de car
rosserie en tussen één van de aansluitklemmen van de accu en het chassis of
het motorblok aanwezig zijn, moet op deugdelijkheid gecontroleerd worden.
De belangrijkste voorwaarde voor een goede ontstoring is een goede aard-
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verbinding tussen de verschillende delen van de carrosserie en het motor
blok. Het kan derhalve nodig zijn, voor het verbeteren van slechte aardverbindingen of op die plaatsen waar helemaal geen aarding is, aardbanden
te monteren tussen:

carrosserie en motorblok;
radiator en motorblok;
spatbord en motorblok;
motorkap en carrosserie;
chassis en motorblok;
spanningsregelaar en motorblok;
montagebeugel van de bobine en motorblok.
De bowdenkabels door het spatbord moeten met een aardkiem aan het
spatbord geaard worden. Vanzelfsprekend mogen alleen ontstoringsmiddelen gemonteerd worden die helemaal in orde zijn, opdat de bedrijfs
zekerheid van de auto niet wordt benadeeld.
Voor de montage van een ontstoringscondensator, een smoorspoel of
een aardband moeten de metalen delen blank geschuurd worden en het
liefst vertind zijn en met grafietvet tegen corrosie beschermd worden. Bij
een slechte massaverbinding ontstaan in bepaalde omstandigheden hoge
overgangsweerstanden, waardoor de werking van de ontstoringsmiddelen
twijfelachtig wordt.
Bij sommige auto's verschilt de aanduiding van de aansluitingen van de
elektrische onderdelen terwijl men er meestal niet mee op de hoogte is. Dit
kan onder bepaalde omstandigheden verstrekkende gevolgen hebben. In
tabel 3 worden de coderingen van de aansluitingen van de verschillende
elektrische onderdelen aangegeven.

Tabel 3. Codering van de aansluitingen van elektrische onderdelen

Bosch

Marelli

Lucas

Delco
Remy

Ducellier

Ford US

Bat.

B/+
Bat.
Arm.
DF

Bobine

15

+ B

SW

Spanningsregelaar

B + /51
D + /61
DF

30

51
67

A/B
D
F

Bat.
Gen.
F

Bat.
Dyn.
Exe

Dynamo

D +

D

D

A

Dyn.

85

Omdat een juiste inbouw van de auto-antenne erg belangrijk en voor de
ontstoring beslist noodzakelijk is, moeten de in hoofdstuk 4.5 „Praktische
wenken voor de montage van de antenne" gegeven richtlijnen beslist op
gevolgd worden.
5.8 Hoe komen storingen in de ontvanger?

Uit ervaring weten wij dat autoradio's, nadat de kap verschillende malen los
genomen is geweest niet meer 100 % storingvrij zijn. Oorzaak daarvan is
een slecht of in het geheel geen massacontact tussen de kap en het chassis
van de autoradio. Om deze fout op te heffen, is het voldoende de bevesti
gingspunten aan de kap of aan het chassis zelf zodanig om te buigen, dat
weer een goede aardverbinding gewaarborgd is.
Laten we aannemen dat we een goede ontvanger hebben, dan kunnen in
normale gevallen alleen de storingen via de auto-antenne of in sommige
gevallen via de voedingskabel in de ontvanger komen.
In zeer bijzondere gevallen kan het gebeuren, dat de storingen via de luid
sprekerleiding in de ontvanger komen. Om een goede ontstoring te bewerk
stelligen, is het belangrijk te weten hoe die storingen in de ontvanger terecht
zijn gekomen. Om daar achter te komen, gaan we als volgt te werk:

1. Bij een draaiende motor de antennesteker uit de aansluitbus van de
ontvanger trekken. Opdat de ontvanger ook zonder antenne (verstemde
antennekring) zijn maximale gevoeligheid behoudt, wordt in plaats van de
auto-antenne een steker met een condensator van 65 pF in de aansluiting
aangebracht. Als de storingen dan niet meer hoorbaar zijn, kwamen ze via
de antenne in de ontvanger.
2. Om vast te kunnen stellen, of de storingen via de luidsprekerleiding in
de ontvanger kwamen, is het voldoende voor het opsporen en het opheffen
van deze fout de luidsprekerleiding anders te leggen. Nemen de storingen
af, dan is de juiste ligging van de luidsprekerleiding gevonden.
3. Worden de storingen bij de bovengenoemde handelingen niet opgeheven,
dan kan men proberen de voedingskabel op een ander aansluitpunt van
de elektrische installatie of rechtstreeks op de accu aan te sluiten. Eventueel
moet hij afgeschermd worden of er moet een smoorspoel van ongeveer
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2,1 mH vlak bij de ontvanger in de voedingsleiding worden opgenomen.
Bij ontvangers, die met een korte antennekabel met een koppelstuk zijn
uitgerust, kan de ommanteling defect zijn. Om dit defect vast te stellen,
moet het koppelstuk van de antennekabel met de aarde van de ontvanger
worden doorverbonden. Zijn de storingen dan weg, of worden ze in
ieder geval iets zachter, dan moet de antennekabel vervangen worden.

4. Draagbare radio's, die men in een slede kan schuiven, kunnen nog het
volgende probleem geven: als men de portable in de slede schuift, dan
worden automatisch de aansluitingen aan de antenne, een extra luidspreker
en de voedingsspanning gemaakt door middel van een meerpolige contactdoos. Tegelijkertijd wordt in de draagbare radio de ingebouwde ferrietantenne door een contact uitgeschakeld en daarvoor in de plaats de autoantenne ingeschakeld. Als het omschakelcontact niet helemaal in orde is,
blijft in plaats van auto-antenne nog de ferriet-antenne aangesloten. De
ferriet-antenne is veel gevoeliger voor storingen dan de auto-antenne en
omdat de carrosserie van de auto de radiogolven afschermt is de ontvangst
veel slechter.
5.9 Praktische ontstoring
Algemeen

Om tijdrovende experimenten te vermijden is het aan te bevelen voor de
desbetreffende auto een passend ontstoringspakket aan te schaffen. Bij
bestelling moet het automerk en het bouwjaar opgegeven worden en tevens
moet men vermelden of de ontvanger mét of zónder FM-gebied is uitgerust.
Het gebruik van een compleet ontstoringspakket maakt het de monteur
gemakkelijker een goede ontstoring te verwezenlijken, vooropgesteld na
tuurlijk dat de montage juist geschiedt. Een goede ontstoring wordt in de
meeste gevallen echter alleen bij een gewone autoradio of een auto-combi
verkregen. Auto's, waarin ontvangers met een houten of plastic kastje
gemonteerd worden, kunnen vaak slechts in die mate ontstoord worden,
dat alleen sterke zenders ontvangen kunnen worden.
Ondanks extra ontstekingsmiddelen is een verdere ontstoring slechts zelden
mogelijk. Bij de meeste ontstoringspakketten is een gedetailleerde, rijk ge
ïllustreerde handleiding bijgevoegd, waardoor de ontstoring van de auto
geen moeilijkheden schept. Het ontstoringsmateriaal in het pakket is afge-
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stemd op de reeds aanwezige wettelijke ontstoring. De ontstoringssets zijn
op grond van jarenlange ervaring samengesteld en zijn in de meeste gevallen
volledig toereikend. Er zijn echter ook auto's van eenzelfde type die bij
zonder sterk storen of erg stoorgevoelige ontvangers hebben. Met deze
bijzondere gevallen kan echter geen rekening worden gehouden bij de
samenstelling van een redelijk betaalbaar ontstoringspakket. In de hand
leiding worden echter ontstoringsmiddelen besproken, die in deze abnor
male gevallen gebruikt kunnen worden. Uit de volgende voorbeelden zal
blijken hoe een „normale" ontstoring verricht wordt.

Tabel 4. Normale ontstoring van het midden- en lange-golfgebied
Voor
beeld

Bobine

Bougies

Stroomverdeler

Bougiekabel
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1

Weer
stand

Capaciteit

3 /xF
(parallelcondensator)

Aan
sluiting
(zie ook
tabel 3)
KI. 15

Opmerkingen

Als de bobine geen gal
vanisch contact met het
motorblok maakt, moet
een ontstoringscondensator met geïsoleerde
aardleiding worden toe
gepast. Bovendien moet
een aardband vanaf de
aardaansluiting van de
condensator naar het
motorblok worden aan
gebracht.
De bougie-ontstoringskappen, die voor de wet
telijke ontstoring reeds
aanwezig zijn, worden
gehandhaafd.
Voor de wettelijke ont
storing was reeds een
ontstoord verdelersleepcontact of een verdelerontstoringssteker aan de
hoogspanningskabel of
een ontstoringsmof in de
hoogspanningskabel ge
monteerd.
Als voor wettelijke ont
storing weerstandbougiekabels werden ge-

I
I

I
-

Voor
beeld

Spanningsregelaar

Weer
stand

2

Gelijk*
stroomdynamo

Wissel
stroom
dynamo

3

Capaciteit

Aan
sluiting

3 <uF
(parallelcondensator)
0,45 /xF
(parallelcondensator)

KI. B +

3 /xF
(parallelcondensator)

KI. B +

KI. D +

Opmerkingen

bruikt, blijven deze aan
wezig.
Geen.

Bij dynamo's met een
aangebouwde spanningsregelaar is deze
ontstoringscondensator
niet nodig. Bij gelijkstroomdynamo's met
een vermogen van 300
W behoeft slechts aan
aansluiting D+ een ont
storingscondensator van
maximaal 0,5 /xF ge
schakeld te worden.
Een extra ontstoring is
niet altijd noodzakelijk.

Tabel 5. Normale ontstoring van het FM-gebied

Voor
beeld

Bobine

Bougies

Weerstand

1

weerstandsbougies
ca. 5 kO

Capaciteit

Aan
sluiting

Opmerkingen

(zie ook
tabel 3)
3 /xF
Aansl. 15 Als de bobine geen gal
vanisch contact met het
(parallelmotorblok maakt, moet
condensator)
een ontstoringsconden
sator met geïsoleerde
aardleiding worden toe
gepast. Bovendien moet
een aardband vanaf de
aardaansluiting van de
condensator naar het
motorblok worden aan
gebracht.
In bijzondere gevallen
moeten de bougies ver
wisseld worden voor
weerstandsbougies.
Men moet beslist het
zelfde type bougie ge
bruiken (warmtewaarde,
| elektrodenafstand enz.).
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Voor
beeld

Weer
stand

Capaciteit

Aansluiting

geheel of
gedeeltelijk
afgescherm
de bougieontstoringskappen ca.
1-10kQ

Bougiekappen

Bij het gebruik van ont
stoorde bougies kunnen
de bougie-ontstoringskappen vervallen.

Als in de auto weerstandsbougiekabels
voor de wettelijke ontstoring gebruikt worden,
kunnen deze, als er bougie-ontstoringskappen
of verdeler-ontstoringsstekers aangebracht
worden, voor normale
bougiekabels verwisseld
worden.
Zijn haast altijd voor een
goede ontstoring nodig.

Bougiekabel

Verdelersteker

Verdelersleepcontact

Ontstoormoffen

Spanningsregelaar
voor
gelijk
stroomdynamo's
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2

Opmerkingen

verdeler
ontstoringssteker
ca. 1 -5 kQ
in rechte of
geknikte
uitvoering
ontstoorverdelersleepcontact
ca. 5 kQ

ca. 1-10 kQ

2,5
(ontkoppelcondensator)
0,5 juF

(ontkoppelcondensator)

Aansl.

B+

Aansl.
D +/61

Deze blijft, als hij voor
de wettelijke ontstoring
reeds is aangebracht, in
de auto. Onder bepaalde
omstandigheden is er
een ontstoord verdelersleepcontact nodig.
Zijn voornamelijk nodig
in auto's waarvoor geen
ontstoorde verdelerontstoorstekers beschik
baar zijn. De ontstoringsmoffen worden in
alle bougiekabels aan
gebracht.
Aan spanningsregelaars
voor gelijkstroom-dynamo's met een nominaal
vermogen van 300 W
mogen aan aansl. D +/
61 alleen ontstoringscondensatoren van ma-

Voor
beeld

Weer
stand

Capaciteit

smoorspoel

Spanningsregelaar
voor
wissel
stroom
dynamo's

Aan
sluiting

Aansl.
DF

ontstoorder
of ontstoorde
spanningsregelaar

Gelijkstroomdynamo

3

0,5
(ontkoppelcondensator)

Aansl.
D +

Wissel
stroom
dynamo

4

3 /zF
(parallelcondensator)

Aansl.

B +

Opmerkingen

ximaal 0,5 /zF gemon
teerd worden.
Aan aansluiting DF van
de regelaar mag nooit
een ontstoringscondensator, maar alleen een
smoorspoel worden aan
gesloten. Toepassing
van een condensator
geeft aanleiding tot be
schadiging van de con
tactpunten.
Wisselstroom-regelaars
kunnen alleen met be
hulp van een ontstoor
der ontstoord worden.
Zou dit niet mogelijk
zijn, dan moet de spanningsregelaar omgewis
seld worden voor een
ontstoorde regelaar van
hetzelfde type.
Op gelijkstroom-dynamo's tot 300 W nomi
naal vermogen mogen
evenals bij de spanningsregelaar aan aansl.
D+ alleen een ontstoringscondensator
van
max. 0,5 /kF worden
aangesloten.
Omdat door sommige
fabrikanten al een ontstoringscondensator is
aangebracht is een extra
ontstoring niet altijd
meer noodzakelijk.

Opmer
kingen

5.10 Hoe bepalen we het effect van de aangebrachte ontstoring
op de afzonderlijke golfgebieden?
Als er in een garage vaak radio's in auto's worden gemonteerd is het erg
belangrijk dat men een juist inzicht heeft in het effect van de aangebrachte
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ontstoringsmiddelen. Voor dit doel moet de ontstoorde auto altijd op de
zelfde plaats (vóór de werkplaats, op een open plek of op een bepaald traject
gecontroleerd worden. Tussen twee plaatsen, die slechts weinig van elkaar
verwijderd zijn, kunnen al grote veldsterkteverschillen bij de ontvangst van
de zenders optreden. De controle van de ontstoring moet worden verricht
als de motor loopt, met geheel opengedraaide sterkteregelaar en met de
klankregelaar op „helder".

A. Zenders in het korte-, midden- en lange-golfgebied.
Bij de controle mogen we niet precies op een zender afstemmen, de afstemnaald moet tussen de zenders staan. Omdat het opheffen van de laatste
storingen erg duur kan zijn, moet men bij een zwak doorkomende zender
uitproberen of meer ontstoringsmiddelen en hogere kosten noodzakelijk en
vooral of ze gerechtvaardigd zijn.
B. Zenders in het FM-gebied

Voor de beoordeling van de ontstoring van het FM-gebied moeten we de
ontvanger precies op de juiste frequentie van de zender afstemmen. Op de
zijbanden kunnen altijd nog reststoringen hoorbaar zijn. Hoe verder men
rechts en links naast de zender kan afstemmen zonder storingen, des te
beter is de ontstoring. Deze controle moet men bij enkele sterke en zwakke
zenders uitvoeren. Ook in het FM-gebied moet men de nog resterende
storingen en het eventuele opheffen daarvan naar redelijke maatstaven be
oordelen.
5.11 Hoe worden resterende vonkstoringen in de auto opgespoord
en opgeheven?

Als na nauwkeurige montage van het ontstoringspakket volgens de bijge
leverde handleiding nog resterende storingen aanwezig zijn, is een lukraak
proberen of de montage van nog meer ontstoringsmiddelen uitkomst biedt
zelden een oplossing, als men niet weet van elk onderdeel van de auto de
storingen kunnen komen. Om dat vast te kunnen stellen worden alle niet
benodigde stroomverbruikers, zoals ruitewissers, de verwarmingsventilator,
knipperlichten enz. buiten werking gesteld en gaat men als volgt te werk:

Storingen door de ontsteking
Storingen door de ontsteking kan men vaststellen door de motor stationair
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met vol gas te laten draaien en dan het contact af te zetten. Zijn de storingen
direct na het uitschakelen van het contact niet meer hoorbaar, dan werden
ze door het ontstekingssysteem veroorzaakt. De volgende fouten kunnen
de oorzaak zijn:
Bij de montage van bougie- of verdeler-ontstoringskappen moet de aansluitschroef van elke steker zodanig in de kern van de bougiekabels worden
geschroefd, dat er een goede elektrische verbinding gemaakt wordt. Als
de aansluitschroef van de steker niet goed contact maakt met de kern van
de bougiekabel, dan springt de hoogspanning ook bij korte onderbrekingen
over en er ontstaat een nieuwe storingsbron.
Na beëindiging van de werkzaamheden aan de bougiekabels moeten der
halve eerst de afzonderlijke bougiekabels en de daaraan gemonteerde
bougie- en verdeler-ontstoringsstekers met een ohmmeter op de voorge
schreven weerstandswaarde doorgemeten worden. De ontstoringsstekers
moeten met een rubberflensje tegen spattend water beschermd worden.
Ook de weerstands-bougiekabels moeten met een Ohmmeter worden ge
controleerd en gedurende de meting zachtjes heen en weer worden be
wogen, zodat men eventuele onderbrekingen beter kan vaststellen. De
stekers, die aan de weerstands-bougiekabels gemonteerd zijn, moeten een
goed contact met de aansluitbussen in de verdeelkap maken. In twijfelge
vallen moeten de stekers wat opengebogen worden. Ontstekingsstoringen
kunnen ook door haarscheurtjes in het isolerende porcelein van de bougies
ontstaan (spanningsoverslag) of door te grote elektrodenafstand van een
bougie. Ook de ingebouwde ontstoringsweerstand van één of verscheidene
bougies kan defect zijn.
Als de contactsegmenten van de verdeelkap erg sterk ingebrand zijn,
kunnen door vonkoverslag ontstekingsstoringen ontstaan. Als de kap erg
ingebrand is, moet deze vernieuwd worden. Een ontstoord verdelersleepcontact moet eveneens met een ohmmeter gecontroleerd worden. Bij enkele
autotypen liggen de bougiekabels vlak onder de motorkap. In normale
gevallen is de motorkap via de scharnieren met de carrosserie - dus de
massa van de auto — verbonden. Is de motorkap niet goed met massa ver
bonden, dan dringen de storingen door de kap heen en komen op de
antenne.
Onder bepaalde omstandigheden kan het ook nodig zijn, de verdeler, vooral
als deze dicht onder de motorkap bevestigd is, met een verdeler-afschermkap af te dekken. De ontstoringsmiddelen, die voor de ontsteking nodig zijn
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(zie ook hoofdstuk 5.6 „Ontstoringsmiddelen voor het hoogspanningsdeel") mogen niet zo maar aangebracht worden, omdat in een ongunstig
geval door een te sterke demping van de ontstekingsspanning het vermogen
van de motor sterk afneemt. De totale weerstand van een enkele ontstekings
kring mag niet hoger dan ongeveer 15 kQ zijn. In fig. 58 worden alle ont
storingsmiddelen getoond, die voor de ontstoring van het hoogspanningsdeel nodig zijn. Er kan een keuze gemaakt worden uit typen met een ver
schillende weerstandswaarde.

Fig. 58. Ontstoringsmidde
len voor de ontstoring van
het hoogspanningsdeel van
de ontsteking.
a. ontstoorde bougie;
b. gedeeltelijk afgescherm
de bougie-ontstoringskap;
c. normale bougie-ontstoringssteker;
d. ontstoringsstekervoorde
verdeler;
e. ontstoringsmof;
f. ontstoord sleepcontact.

Treden de storingen alleen in de AM-gebieden op (korte, midden- en lange
golf) dan is meestal de gezamelijke weerstand in de ontstekingskring te laag.
Wordt de weerstand echter te veel verhoogd, dan zijn de storingen plotseling
niet meer in het AM-gebied maar in het FM-gebied aanwezig. Verbetering
wordt in dit geval verkregen als de normale bougie-ontstoringsstekers ver
wisseld worden voor gedeeltelijk afgeschermde bougie-ontstoringskappen
(ongeveer 1 kQ). Bij verwisseling van de weerstands-bougiekabels met
normale bougiekabels moet men er op letten, dat de bougiekabels zo kort
mogelijk moeten zijn.
Als de bougiekabels in metalen buizen gelegd zijn, kan het in bepaalde
gevallen verbetering brengen die kabels uit de buizen te nemen en vrij te
leggen.
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Het kan ook nuttig zijn laagspanningsleidingen volkomen van de ontstekingsleidingen te scheiden en op een zo groot mogelijke afstand van elkaar
te leggen. Als de bobine op de carrosserie gemonteerd is, moet men er
bijzonder op letten dat het omhulsel van de bobine goed met massa ver
bonden is. Indien nodig, kan men vanaf de bevestigingsbeugel van de bobine
een aarddraad naar het motorblok aanbrengen.
Vermindering van de storingen wordt vaak bereikt wanneer de parallelcondensator, die aan de bobine is aangesloten, wordt verwisseld voor een
parallelcondensator met een geïsoleerde massa-aansluiting. In dit geval
moet dan een aardverbinding vanaf de massa-aansluiting van de ontstoringscondensator naar het motorblok worden aangebracht, waarbij mag
worden afgezien van de aardleiding tussen de bevestigingsbeugel van de
bobine naar het motorblok. Op de aansluiting van de bobine (aansluiting
voor de stroomverdeler) mag geen extra ontstoringscondensator aange
sloten worden, omdat er parallel aan het onderbrekercontact in de verdeler
reeds een condensator is geschakeld. Deze condensator is precies op de
ontstekingsinstallatie afgestemd, een vergroting van deze capaciteit kan
onder bepaalde omstandigheden het geïnduceerde magnetische veld in
de bobine verzwakken. Het onderbrekercontact in de stroomverdeler kan
door te sterke vonkvorming inbranden.

Storingen van de spanningsrege/aar
Als na het afzetten van het contact de storingen blijven aanhouden of nog
sterker worden als bij het stationair draaien van de motor, is de spanningsregelaar of de dynamo de storingsbron. Storingen van de spanningsregelaar
manifesteren zich als kraakgeluiden, overeenkomstig de storingen van het
ontstekingssysteem. Een huiltoon, waarvan de frequentie afneemt zodra het
toerental van de motor daalt, wordt door de collector van de dynamo ver
oorzaakt. Als de spanningsregelaar volgens de handleiding goed ontstoord
is, moet eerst de aardverbinding van de spanningsregelaar met de carros
serie worden nagekeken. Bij sommige auto's is de spanningsregelaar op
kleine rubberdopjes of een ander isolerend materiaal gemonteerd. In dit
geval moet tussen de regelaar en de carrosserie een korte aardverbinding
worden aangebracht. Ook een aardverbinding tussen de regelaar en de
dynamo kan afdoende zijn. Voor zover er in het ontstoringspakket geen
smoorspoel voor de aansluiting DF (zie tabel 3) op de regelaar aanwezig is,
kan men proefondervindelijk vaststellen of deze nodig is. Op aansluiting
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DF mag nooit een ontstoringscondensator, maar alleen een smoorspoel
aangesloten worden en op aansluiting D+/61 bij regelaars voor 300 W
dynamo's alleen een condensator van maximaal 0,5 /zF. Bij hardnekkige
regelstoringen geeft alleen nog het verwisselen van de spanningsregelaar
het gewenste resultaat. Spanningsregelaars voor wisselstroomdynamo's
mogen alleen met een speciale ontstoringseenheid ontstoord worden. Is
dat niet mogelijk, dan moet de regelaar verwisseld worden voor een ont
stoord type.

Storingen van de dynamo
Als men er niet zeker van is, dat de storingen werkelijk door de dynamo
veroorzaakt worden, moet men de aandrijfriem losmaken, waarna de sto
ringen, als ze van de dynamo komen, verdwenen moeten zijn.
A. Bij gelijkstroom-dynamo's

Op een gelijkstroomdynamo mag evenals op aansluiting D + /61 van de
spanningsregelaar een condensator van maximaal 0,5 //F aangesloten
worden. Behalve door de ontstoringscondensator kunnen storingen meestal
ook verholpen worden door een aardverbinding van de aardaansluiting van
de dynamo naar de regelaar aan te brengen.

B. Bij wisselstroom-dynamo's
Als de motor draait en de dynamo wordt aangedreven, mag in geen geval
de klem van de accu losgemaakt worden. De accu werkt bij wisselstroom
dynamo's (die uiteraard gelijkrichters hebben) als afvlakcondensator, hij
onderdrukt de spanningspieken die in de elektrische installatie kunnen op
treden als gevolg van het in- en uitschakelen van de verschillende stroom
verbruikers. Wanneer deze spanningspieken de sperspanning van de gelijkrichtdioden overschrijdt (ongeveer 50 V) die bij de wisselstroomdynamo's
voor de gelijkrichting worden gebruikt, dan worden deze dioden, en ook
de dynamo, vernield. Zijn er, ondanks dat er op aansluiting B+ een con
densator van 3 nF is aangesloten, nog dynamostoringen - een pieptoon van
ongeveer 150-1500 Hz — hoorbaar, dan kunnen deze storingen door afvlakking van de voedingsspanning van de ontvanger opgeheven worden,
aangezien ze via de voedingskabel in de ontvanger terecht komen. Hiertoe
wordt een smoorspoel van ca. 3 mH in de voedingsleiding van de ontvanger
opgenomen of men schakelt een elektroliet van ongeveer 2000 /zF parallel
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aan de voedingsleiding (let op de werkspanning van de elektroliet).
Elektrostatische storingen van de banden
Deze storingen treden hoofdzakelijk op in het lange- en middengolfgebied
bij hoge snelheden op droge wegen. Ze kunnen gemakkelijk worden vast
gesteld als men onder het rijden ontkoppelt en de motor uitschakelt en
zachtjes gaat remmen. Op het moment dat de remmen gaan werken, zijn
de storingen verdwenen. De storingen kunnen door wielnaafcontacten ver
holpen worden.

Andere elektrostatische storingen
Elektrostatische storingen kunnen bijv, door het aandrijfsysteem, door de
aandrijfkabel van de snelheidsmeter of door de V-snaar van de dynamo
ontstaan. Deze storingen kunnen in principe op dezelfde manier worden
opgespoord als bij elektrostatische bandenstoringen.
Werden door het gebruik van de remmen de storingen, die door de banden
werd veroorzaakt opgeheven, voor de andere elektrostatische storingen
moet een andere oplossing worden gevonden. Storingen van het aandrijf
systeem kunnen worden verholpen door aan de motorolie een beetje grafiethoudende olie toe te voegen. Dit klusje moet men echter wel in een garage
bedrijf laten opknappen.
Storingen door de tellerkabel kunnen worden opgespoord door de kabel
los te nemen. Een massaverbinding tussen het metalen omhulsel van de
kabel en de carrosserie brengt hier uitkomst. Storingen door de V-snaar van
de dynamo kan men vaststellen door de V-snaar er even af te halen. De
storingen mogen dan niet meer te horen zijn. Door de V-snaar te verwisselen
voor een riem waarin grafiet verwerkt is kan deze storing verholpen worden.
Ook het kogellager van de stuurkolom kan in sommige gevallen storingen
veroorzaken. Deze storingen treden zowel op bij het draaien van het stuur
als de motor stationair draait, als tijdens het rijden. Het kogellager is door de
fabriek met een geleidend contactvet gesmeerd. Door het oud worden van
het vet kan in de loop van de tijd een te grote overgangsweerstand optreden,
die tot deze storingen aanleiding geeft. Vernieuwing van het kogellager is
meestal de enige oplossing.

Storingen van stroomverbruikers

Ruitewissers, knipperlichten, de verwarming en andere apparaten worden
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door in- en uitschakeling op hun storingvrije werking beproefd. Zij moeten

naar behoefte ontstoord worden. Ook bij de stroomverbruikers moet men
er op letten, dat de storingen dicht bij hun oorsprong bestreden worden.

5.12 Bijzondere gevallen van ontstoring

Ontstoring van auto's met kunststofcarrosserie
Auto's met kunststof carrosserie zijn ten dele erg moeilijk te ontstoren. De
beste oplossing is ongetwijfeld een volledig afgeschermde ontstekingsinstallatie; voorop gezet natuurlijk dat het hier om ontstekingsstoringen gaat.
De prijs van een volledige ontstoring overtreft echter verre de prijs van de
aanschaf van een autoradio. Men moet dus proberen zo mogelijk met nor
male ontstoringsmiddelen hetzelfde resultaat te bereiken. De eerste pro
blemen komen al bij de montage van de antenne en de ontvanger voor de
dag als men niet op de volgende punten let:

A. Om storingen te vermijden, moet de antenne principieel zo ver mogelijk
van de motor gemonteerd worden. Zit de motor voorin, dan moet de antenne
achterop de auto gemonteerd worden en omgekeerd.
B. Men moet vooral zorg dragen voor een goede aardverbinding tussen het
omhulsel van de ontvanger en de metalen delen van het chassis en het
motorblok. In bepaalde gevallen moet men sterke aardbanden gebruiken.
In geen geval mag de aarding van de ontvanger via de afscherming van de
antennekabel gebeuren.
C. Het steunpunt van de antenne (het vlak onder het spatbord of de car
rosserie) moet goed met de metalen massa van de auto verbonden zijn,
eventueel kan men eveneens een aarddraad gebruiken.

D. Erg belangrijk is ook de aansluiting van de accukabel. De accukabel
moet zo mogelijk rechtstreeks aan de accu worden aangesloten. Indien
nodig, moet de kabel bovendien afgeschermd worden of er moet een
„dikke" smoorspoel in de leiding worden opgenomen.
E. Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn een doorlopend
stuk plaatijzer van ca. 2 mm dikte over de bougies heen op het motorblok
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te bevestigen. De stroomverdeler kan met een kap afgeschermd worden.
Ook de spanningsregelaar en de bobine moeten in dit geval met een metalen
omhulsel afgeschermd worden, welke afscherming met massa moet worden
doorverbonden. Als laatste mogelijkheid kan de ruimte onder de motorkap
van binnen geheel met metaalfolie bekleed worden (kooi van Faraday). De
metaalfolie moet eveneens met massa verbonden worden.
Storingen door transistorverüchting in autobussen

Bij sommige autobussen, die met luminicentiebuizen zijn uitgerust, treden
na het inschakelen van de verlichting onverklaarbare jankgeluiden op. Deze
storingen hebben verschillende frequenties, afhankelijk van het fabrikaat
en de gebruikte luminicentiebuizen.
Ook als de radio wordt uitgeschakeld, blijven bij ingeschakelde verlichting
de storingen hoorbaar. Deze storingen worden veroorzaakt door inductie
van de verlichting op de luidsprekerleidingen. Remedie is de toepassing
van afgeschermd luidsprekerkabel (ongeveer 2,5 mm2) of de luidsprekerleiding door een ijzeren buis te leiden. In bijzondere gevallen kunnen de
storingen ook via de accukabel in de ontvanger komen. In dit geval moet
een speciaal storingsfilter direct bij de verlichting worden aangesloten.

Storingen door transistor-ontstekingen
Normaliter kan een transistor-ontsteking precies zo ontstoord worden als
een conventioneel ontstekingssysteem. In bepaalde gevallen kan het echter
gebeuren, dat na het inbouwen van de transistor-ontsteking storingen hoor
baar zijn, die er eerst niet waren. In dit geval moet men de leiding van de
verdeler naar het weerstandskastje van de transistor-ontsteking afschermen.
De afscherming moet aan beide uiteinden van de kabel goed met massa
verbonden worden. Men moet er ook op letten, dat de afdekkap van het
schakelapparaat van het transistor-ontstekingssysteem goed verbinding
maakt met het omhulsel. Soms moet de lak tussen de behuizing en de afdek
kap worden weggekrabt om een goede afscherming te verkrijgen.
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6. Afleveren aan de klant

Als we klaar zijn met de montage van de ontvanger en de ontstoringsmiddelen moet nogmaals alles zorgvuldig gecontroleerd worden. Deze
controle moet echter niet alleen stilstaand geschieden, maar ook tijdens een
korte proefrit. Gelijktijdig moeten ook de goede storingvrije werking van de
ruitewissers, knipperlichten, schijnwerpers, dimschakelaar enz. gecontro
leerd worden.
Als alles in orde is, moet het garantiebewijs worden ingevuld en aan de
klant worden gegeven, evenals de andere bescheiden zoals het schema,
de handleiding enz. De aflevering aan de klant wordt vaak niet ernstig
genoeg genomen, maar hierbij begint de eigenlijke service, want de klant
moet zó tevreden zijn, dat hij de garage bij een ieder aanbeveelt. Afleveren
aan de klant betekent dus niet alleen de auto klaar zetten, maar de klant bij
de aflevering van de bescheiden ook het ingebouwde apparaat laten zien
en hem de bediening daarvan uitleggen.
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