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Voorbericht
i

Tijd is geld —een spreekwoord dat wegens het grote gebrek aan perso
neel en de hoge arbeidslonen meer waarheid bevat dan ooit. Bij het
opstellen van dit boek heeft de schrijver dit steeds voor ogen gehouden.
Hij gelooft, dat de lezer het meest ermee gebaat is, wanneer de voor
de radioservice benodigde kennis zo duidelijk en beknopt mogelijk,
los van allerlei bijkomstigheden, aan hem wordt voorgelegd. Niet iedere
servicetcchnicus heeft nog tijd om dikke boeken rustig te bestuderen of
lang te zoeken naar de onderwerpen die hem interesseren.
Niet in de laatste plaats om voorgaande redenen heeft de schrijver
de uitnodiging van de uitgever om in ‘gids’-vorm de radioservice
te behandelen met vreugde begroet.
De schrijver betuigt bij de uitgave zijn dank voor de goede uitvoering.
Er is reeds een ander deel in de handel, nl. de Servicc-gids televisie
techniek.
Güntering

H. Richter.

Opmerking:
De kleine labellen voorafgaande aan de paragrafen over de storingsmogelijkheden zijn bedoeld om een snel overzicht te verkrijgen van het behandelde.
De in hoofdstuk 6 afgedruktc storingzoektabcl biedt naar behoefte aan
grijpingspunten met verwijzing naar paragrafen cn/of afbeeldingen.
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1. Algemeen overzicht

1.1. Praktische bedrijfsvoering
Zakelijk gezien is de techniek van het repareren van radio-apparatuur
een goed voorbeeld van een dienstverlenend ambacht. Zoals bij andere
ambachten verlangt de klant een goedkope, snelle en deskundige af
handeling van het werk, hier dus het opheffen van fouten en storingen
in radiotoestellen.
Als we de uitgebreide reparatiewerkplaatsen van de grote industrie
en handelsbedrijven even buiten beschouwing laten, kunnen wc rustig
aannemen dat deze werkzaamheden worden gedaan bij kleine en
middelgrote particuliere bedrijven, waar het erop aankomt met een zo
klein mogelijke personeelsbezetting en investering toch gunstige finan
ciële resultaten te behalen.
Om de kapitaalinvestering zo klein mogelijk te houden, is het nodig
dat werkplaats en inventaris juist toereikend zijn; al het overvloedige
doet afbreuk aan de rentabiliteit.
Het is jammer, dat de nog niet zo ervaren reparateur zich gemakkelijk
laat leiden door de veelheid van speciale apparatuur in de handel, om
dan later lot de ontdekking te komen dat hij met veel minder had
kunnen volstaan. Vele jaren van ervaring bewijzen, dat men met zeer
weinig apparatuur de meeste reparaties kan verrichten.
Van overwegend belang echter, en daarmee valt of staat het reparatie
bedrijf, is de persoonlijkheid van de monteur.
1.2. Personeelsproblemen
Een goede monteur wordt men slechts dan, als men plezier in het werk
heeft en de technische problemen met verstand aanpakt.
Grondige kennis van de radio-ontvangtechniek, de gave om gevolg
trekkingen te maken en intuïtie zowel als logisch denken zijn onont
beerlijk.
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Van minder belang is het praktische handwerk. De reparaties aan
radio-apparatuur moeten voor het grootste deel met de hersenen
worden verricht, ze worden pas daarna met de hand voltooid.
Vanzelfsprekend zijn netheid, concentratie en vlijt van groot belang.
Over de opleiding willen we kort zijn. Er bestaat een ambtelijk be
sluit, typerend voor Nederland, waarin wordt aangegeven wie het
radioreparatiebedrijf mogen uitoefenen.
In de eerste plaats zij, die het diploma Radioreparateur bezitten van
de VEV, de bekende Vereniging tot bevordering van Elektrotechnisch
Vakonderwijs in Nederland. Verder mogen dit bedrijf uitoefenen een
elektrotechnisch ingenieur uit Delft (Eindhoven wordt in het besluit
niet genoemd), de bezitters van een aantal nijverheidsakten en de
middelbaar en hoger elektronicus van de school in Hilversum. Gedeel
telijke vrijstelling hebben diegenen die in het bezit zijn van een der
diploma’s Radiotechnicus en Radiomonteur van het NERG.
Verder dient men in het bezit te zijn van een middenstandsdi
ploma.
De studie om een dezer diploma’s te bereiken is over het algemeen
vrij kostbaar. *)
Hoe men zijn doel bereikt, is onbelangrijk. Hoofdzaak is dat men
het bereikt en een der diploma's behaalt. Daarna moet men proberen
een zo groot mogelijk profijt van de kostbare studie te trekken.
1.3. Samenstelling van het boek en het gebruik ervan
Wij moeten in dit boek uitgaan van een gedegen kennis van de radioontvangtechniek en zien daarom af van beschrijvingen van de schema's.
De problemen betreffende reparatie en service worden behandeld aan
de hand van erkende standaardschakelingen. Met de moeilijkheden van
de beginner, wat de schakelingen betreft, wordt geen rekening ge
houden.
Daar bepaalde bijzondere apparaatschakclingen zeer snel door andere
worden vervangen, zou behandeling hiervan overbodige ballast bc■ tekenen. Bovendien zijn al die beschrijvingen van schakelingen van
meetapparatuur erg oninteressant.

‘) Daar de oorspronkelijke Duitse tekst op dit punt niet geldt voor ons land,
is door de redactie de Nederlandse situatie vermeld.
12
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Daaricgcnover staal, dat zeer veel waarde wordt gehecht aan een
gel ijk waardige behandeling van reparaties aan buizen- en transistorapparatuur.
De ervaring heeft geleerd, dat de voor reparaties benodigde arbeids
tijd in hoofdzaak wordt bepaald door het lokaliseren van de fouten.
De eerste cn dikwijls de belangrijkste aanwijzing voor de plaats van
dc storing biedt ons het storingsverschijnsel zelf, op grond waarvan
soms verrassend snel de diagnose kan worden gesteld. Hel belang
rijkste gedeelte van dit boek gaat dan ook van hel symptoom uit en
bespreekt met inachtneming van het steeds noodzakelijke storingzoeksysteem, dc in aanmerking komende storingsverschijnselen.
Fouten in het laagfrequent- cn voedingsdeel aan de ene kant en
fouten in het hoogfrequente resp. middenfrequente en detectorge
deelte aan dc andere kant, vormen twee scherp gescheiden groepen,
waaruit de mogelijkheid van een snelle, grove lokalisering resulteert.
In dc hoofdstukken 3 cn 4 worden deze van elkaar gescheiden groepen
afzonderlijk behandeld.
De door hun symptomen gekenmerkte storingen, die voorkomen in
dc onderverdelingen van de hoofdstukken 3 en 4, kunnen zeer ver
schillende oorzaken hebben. Zo mogelijk zijn alle storingen die hoor
baar optreden, bij elkaar opgenomen. Van geval tot geval wordt dan
aangeloond, in welke trappen van de ontvanger de fout zich kan voor
doen en hoe men deze zo snel mogelijk opspoort. Daarbij worden ook
de verschillende golfbereiken in acht genomen.
Hoofdstuk 2 vermeldt in het kort hoe de werkplaats dient te wor
den ingericht, en welke gereedschappen, hulpmiddelen, vervangingsonderdelen, meetapparatuur en officiële servicegegevcns nodig zijn. Al
te veel aandacht behoeft hieraan niet te worden geschonken, aangezien
iedere monteur toch weer andere wegen zal bewandelen.
Storingen aan antenne- en aardverbindingen treden vaak op. Ze
kunnen echter meestal zonder veel moeite worden opgespoord, zodat
wc hoofdstuk 5 in overeenstemming daarmee kort konden houden.
De aanleg van antennes wordt niet behandeld. Aan de ene kant
kunnen daarvoor geen algemene richtlijnen worden gegeven, terwijl
aan de andere kant de industrie door delevering van „kanten klaar”onderdelcn de aanleg zeer gemakkelijk maakt.
Slechts enkele elektrische problemen, bijv. die welke samenhangen
met de veldsterkte ter plaatse, behoeven een korte beschrijving.
In hoofdstuk 7 wordt de eigenlijke reparatie- en afregel techniek be
handeld.
Terwijl het verrichten van reparaties relatief eenvoudig is, stelt de
afregeltechnick hoge eisen aan de kennis van de monteur en aan het

■

!

■
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vermogen zich volkomen in de materie te verdiepen. De afregeltechniek
wordt daarom ook uitvoerig besproken.
Het laatste hoofdstuk behandelt enkele fundamentele meettcchnische
problemen, speciaal voor de servicemonteur. Dit hoofdstuk kan in
samenhang met hoofdstuk 2 worden bestudeerd, indien het besprokene
de lezer nog onbekend is.

i

i

I

I
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2. Inrichting en inventaris van de servicewerkplaats

Iedere werkplaats bestaat uit een werkruimte waarin de meubels en de,
aan de omstandigheden aangepaste, noodzakelijke inventaris aan
wezig dienen te zijn.
2.1. Werkruimte en meubilering

!

i

In principe is iedere droge en te verwarmen ruimte geschikt, waar het
daglicht in ruime mate binnen kan komen. Voor een bezetting van
één man moe: men ongeveer 10 m2 ter beschikking hebben, rekening
houdende mei het feit, dat in die ruimte ook kasten en planken moeten
worden aangebracht.
Wil men meer personen te werk stellen, dan moet men toch altijd
3 tot 5 m2 per persoon rekenen.
Eenvoudige werkbanken met schuifladen en erboven een plank voor
meet- en proefapparatuur alsmede hulpmiddelen zijn voldoende.
Beslist noodzakelijk is een verstelbare lamp per persoon (50 watt).
De stoel moet gemakkelijk zitten en in hoogte verstelbaar zijn.
Overal waar gewerkt wordt, moeten enige wandcontactdozen zijn,
zodanig aangebracht dat de netsnoeren bij de werkzaamheden niet
hinderen. Verder natuurlijk een antenneaansluiting en een aardverbinding.
Het zou voor grotere werkplaatsen zeer aanbevelenswaardig zijn, als
iedere monteur over een geluiddichte cabine kon beschikken. Hij zou
dan niet meer door de geluiden van zijn collega’s worden afgeleid.
Laat het bedrijf dergelijke geluiddichte cabines niet toe, dan is de
chef van de werkplaats verplicht erop te wijzen, dat men elkaar zo
weinig mogelijk dient te storen.
Het storing zoeken en de reparatie behoeven geen afzonderlijke
plaats, aangezien het opheffen van storingen slechts weinig gereedschap
vereist.
Het blad van de werkbank of tafel moet van een vlak, moeilijk te
beschadigen en goed schoon te maken materiaal gemaakt zijn. Een
aantal haken voor het ophangen van allerlei snoeren is bijzonder nuttig.
15
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Voor de rest dient erop gewezen te worden, dat goede sociale omstandig
heden voor de werknemer een betere waarborg voor een goedlopend be
drijf zijn dan de mooiste en meest comfortabele werkplaats!
2.2. Gereedschappen en hulpmiddelen.
In iedere werkplaats moeten de meest noodzakelijkc gereedschappen
aanwezig zijn. De minimale voorwaarden hiervoor zijn, per man: een
elektrische soldeerbout 50 tot 100 W en een van 10 tot 30 W (ten be
hoeve van transistorapparatuur en heel klein werk), een toereikende
hoeveelheid soldeertin met harskern, drie schroevedraaicrs van resp. 3,
6 en 9 mm, een kleine hamer, een kleine parallelbankschroef, een duim
stok, een handschroef, enkele ronde, driekantige en vlakke vijlen, een
pincet, een combinatietang, een zijsnijlang en een stel stceksleulels van
ongeveer 3 tot 10 mm.
Voor gemeenschappelijk gebruik zijn nodig: een handboormachine
met boren, draadtappen met tapijzer van 2 tot 8 mm, een zaagbeugel
met zagen, een paar kwasten, een schuifmaat, breekijzer, cenlerpons,
een drevel en een ‘doorbelmeter’.
Aanbevelenswaardig zijn: een keelspiegeltje, de belangrijkste buizen
en een stel trimsleutels.
Machinale gereedschappen zoals een kleine draaibank, een kolomboormachine enz. zijn nuttig, maar niet beslist noodzakelijk.
Men moet zorgen voor een kleine voorraad spiritus, contactvet,
goede lijm, aceton en wasbenzine.
Beslist nodig zijn verbindingssnoeren met banaanstekers (zo nodig
met dwarsboring voor een tweede steker), krokodilklemmen, dubbelpolige verbindingssnoeren met en zonder afscherming (de afscherming
moet van een gemakkelijke aansluitmogelijkheid voorzien zijn) en ver
bindingsstukken.
Naar believen kan deze opsomming van gereedschappen en hulp
middelen nog verder worden uitgebreid.
Er bestaan combinaties van mechanische en elektrotechnische gereed
schappen met alles wat erbij hoort, draaibanken, alle soorten speciaal
gereedschap en compleet ingerichte werkplaatsen, die normaal in de
handel verkrijgbaar zijn. In het algemeen staat de winst echter niet in
verhouding tot de verhoging van de kapitaalsinvestering.
Al het vereiste gereedschap behoort te worden opgeborgen in schuif
laden. De soldeerbout ligt op de werkbank op een hittebestendige stan
daard.
16

2.3. Vervangingsonderdelen en ander te verwerken materiaal
In de eerste plaats hebben we nodig montagedraad, geïsoleerd en ongeisolecrd, tussen 0,2en 0,6 mm0. Verder isolatiekous, aansluitklemmcn,
geïsoleerde doorvoerbussen, kleine hoeveelheden email-kopcrdraad en
hoogfrequent-litzedraad (soldeerbaar).
Tenslotte moeten de gangbare schroeven en moeren aanwezig zijn,
en ook een hoeveelheid sluitringen in stalen en geïsoleerde uitvoering.
De grootte van de in het magazijn aanwezige hoeveelheid vervangingsondcrdclcn is afhankelijk van de omzet en de soms voorkomende
fabrieksmerken.
Worden in de werkplaats diverse merken ter reparatie aangeboden,
dan is het niet nodig dat we van al die merken ook de speciale onder
delen aanschaffen. Men beperkt zich dan tot een goede sortering weer
standen, condensatoren (keramisch en papier), elektrolyten, gangbare
potentiometers en de meest voorkomende buizen.
De weerstanden moeten op alle voorkomende dissipaties gesorteerd
zijn. Hetzelfde geldt voor de condensatoren wat de werkspanning betreft.
Zelfs bij uiterste zuinigheid is het onvermijdelijk, dat hier een aan
zienlijke kapitaalsbelegging ontstaat, die in geen enkel opzicht rente
oplevert.
Aan de andere kant moeten we niet te zuinig zijn, want niet in voor
raad hebben betekent een hoop tijdverlies, portokosten voor verzending
van het onderdeel en misschien een boze klant.
Compleet ingerichte dozen met onderdelen zijn in de handel te ver
krijgen. Men behoeft dus nooit mis te grijpen, als men er steeds voor
zorgt, dat de voorraad tijdig wordt aangevuld.
Hebben we te maken met een contractbedrijf voor een bepaald fa
brikaat, dan moeten de desbetreffende onderdelen aanwezig zijn, maar
hierover kan men voldoende informatie van de fabrikant verwachten.
2.4. Beprocvings- en meetapparatuur
Zoals bij de gereedschappen zijn er beproevings- en meetapparaten die
iedere monteur persoonlijk onder zijn beheer heeft, en die welke voor
gemeenschappelijk gebruik ter beschikking staan.
Per monteur heeft men nodig:
a. Een universele meter voor gelijk- en wisselspanning, resp. gelijk- en
wisselstroom, liefst met de mogelijkheid weerstanden te meten. De
toleranties moeten ten minste ± 5% bij volle uitslag bedragen, de in17

wendige weerstand voor het meten van spanningen 20 000 D/V. De
inwendige weerstand bij het meten van stroomsterktcn moet zo klein
mogelijk zijn, waarbij onder geen enkele omstandigheid het spanningsverlies meer dan 0,1 V mag bedragen. De indeling van het meetbereik
is doelbewust door de fabrikant gekozen.
Het loont de moeite de prospectussen te bestuderen. Overdreven
nauwkedrigheid is zinloos. Het is niet aan te bevelen universele meters
zelf te gaan bouwen.
b. Een meetzender voor AM en FM. De nauwkeurigheid van de
frequentie van ± 1 % is een betrekkelijk hoge eis, maar absolute stabi
liteit van de meetzender en instelbare en afleesbare HF-uitgangsspanning
zijn vereist.
De proefzender moet de volgende bereiken bezitten: 110 tot 1600
kHz, 3 tot 15 MHz (het kortegolfgebied) en het UKG-gebied tussen
87,5 en 100 MHz.
Essentieel zijn ook de bereiken in de buurt van de meest voorkomende
middenfrequenties, dus in de buurt van 460 kHz, 10,7 MHz en 6,75
MHz.
De zender moet voorzien zijn van in- en externe modulaliefaciliteiten.
Bij AM moet de modulatiedieple 30% zijn bij een modulalicfrequentic
van 400 Hz; bij FM een frequentiezwaai van ten minste 15 kHz.
De uitgangsspanning moet met zekerheid tussen tenminste 3 jj.V en
100 mV instelbaar en afleesbaar zijn.
De industrie levert meetzenders met nog meer mogelijkheden, die
bovendien de belangrijkste lelevisie-frequentiegebieden omvatten. Ze
zijn erg duur in aanschaf, en men moet wel overwegen of men met het
oog op TV-reparaties die hogere uitgave wil doen.
Het lijkt meer aanbevelenswaardig een meetzender alleen voor radiodoeleinden ter beschikking te hebben. Op grond van minimale eisen
gaat men over tot het aanschaffen van een voor dit doel bestemd
apparaat.
Zelfbouwen komt nauwelijks in aanmerking.
c. Heeft men besloten een signaalvolger te gaan gebruiken, dan moet
er voor iedere monteur één ter beschikking slaan. De signaalvolger
moet ingericht zijn voor het aantonen van laagfrequente en hoogfre
quente (d.m.v. een meetkop) signalen. Spanningen van minstens 1 mV
moeten nog aanwijsbaar zijn, controle door een luidspreker is voldoende.
In het algemeen is een eenvoudige uitvoering toereikend.
d. Doelmatig maar niet vereist zijn de volgende instrumenten (soms
voor algemeen gebruik):
18
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1. Een ohmmcter ten behoeve van weerstandsmetingen tussen I Ü
en 10 Mü, met een nauwkeurigheid van ten minste ±3%. Schakeling
en werking doen weinig ter zake. Het zellbouwen hiervan komt niet in
aanmerking. Dit instrument wordt gevoed door een batterij.
2 Een wattmeter met een maximale tolerantie van ± 5% en een
meetbcreik van 0,5 kW. Men heeft hem nodig om het uit het wisselstroomnet opgenomen vermogen te kunnen meten.
3. Een meter voor uitgangsspanningen, waarbij de foulaanwijzing
lot 10 kHz verwaarloosbaar moet zijn. Er moet op gewezen worden,
dat sommige universeel-meetinstrumenten voor deze hoge frequenties
ongeschikt zijn.
Voor een snelle routinemeling voldoet het beschikbare universele
meetinstrument wel. De gedetailleerde gegevens omtrent de uitgangsspanningsmeter (output-meter) vinden we in de prospectussen.
4. Een toongenerator volgens het zwevings(interferentie)- of RCprincipe met een frequentiebereik van 20 Hz tot 20 kHz. De distorsie
moet minder zijn dan 1 %, terwijl de afgegeven spanning regelbaar moet
zijn tussen ongeveer 0,1 Ven 10 V. De afwijking van de frequentie mag
niet groter zijn dan 5%. Een laagohmige uitgang van ongeveer 50 Cl en
een hoogohmige uitgang van ongeveer 5 kO zijn gewenst.
5. Een buisvollmeter (BVM) met een ingangsimpedanlie van min
stens 30 MD, meetbereik in stappen tussen ongeveer 3 en 600 V, te
gebruiken voor gelijk- en wisselspanningen, afwijking niet groter dan

±5%.
Doelmatig is een omschakelmogelijkheid voor het meten van positieve
en negatieve spanningen tegen aarde, zowel als een wisselschakelaar voor
symmetrisch en asymmetrisch bedrijf. Het frequentiebereik moet zo
groot mogelijk zijn.
6. Een absorptie-frequentiemeter voor het meten van oscillatorfrequenties, meetbereik tussen ongeveer 500 kHz en 150 MHz (in
stappen uitgevoerd), tolerantie ± 10%.
In plaats van een passieve resonantie-frequentiemeter kan ook een
zeifoscillerende meetkring worden gebruikt (grid-dipmeter).
Aan te bevelen is een resonantie-frequentiemeter met een daarachter
geschakelde transistorversterker, vanwege de grote gevoeligheid.
7. Een kathodestraaloscilloscoop in een handige kleine uitvoering.
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Schermdiameter niet groter dan 7 cm, frequentiebereik ‘verticaal’
tussen 20 Hz en 200 kHz, tijdbasisfrequentic (horizontaal) tussen 20 Hz
en 100 kHz, voldoende gevoelig om nog spanningen onder IV te kunnen
aanwijzen.
Alle speciale apparatuur is voor radioreparaties overdreven luxe.
Moet de kathodestraaloscilloscoop ook voor het onderzoek van tele
visietoestellen worden gebruikt, dan moet men de eisen hoger stellen.
Hiervoor vindt men de gegevens in het boek ‘Servicc-gids televisie
techniek’.
8. Een regel- en scheidingstransformator met geschikte spanningsaftakkingen. Toelaatbare belasting ten minste 500 VA.
9. Een eenvoudig buizentestapparaat met zo mogelijk universele
sokkelaansluitingen. Dit apparaat behoeft alleen uitsluitsel te geven of
een buis bruikbaar is of niet.
Het moet mogclijk zijn de gloeidradcn, de elektrodenaansluilingcn
of -onderbrekingen en de kathode-emissie te meten.
Buizentestapparaten worden steeds onbelangrijker, omdat we in de
werkplaats meestal met daarvoor bestemde proefbuizen werken.
De aanschaf van de opgesomde beproevings- en meetapparaten moet
iedereen naar eigen oordeel doen.
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Fig. 1. Schakeling van een kunstantenne.

Naast de eigenlijke beproevings- en meetapparatuur is er nog veel,
eventueel zelf te maken, aanvullend gereedschap. Een kunstantenne
(fig. 1) bijv. is erg nuttig. Deze is samengesteld uit een serieschakeling
van een weerstand van 400Hen een condensator van 200 pF, gemon
teerd in en afgeschermd door een metalen busje en voorzien van een
passende aansluiting.
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Om bandfïlters te kunnen trimmen, kunnen we met voordeel gebruik
maken van een dcmpingskring (fig. 2). Dit is een sericschakeling van
een 70 kH weerstand en een keramische condensator van 2 nF. Het ge
heel wordt in een isolatiekous geschoven.
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Fig. 2. Dempingscircuit voor het trimmen van bandfïlters.
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Fig. 3. Een praktisch testkastje.

Heel erg handig is het, per monteur te kunnen beschikken over een
apparaat als in fig. 3. Een doos, een stappenschakelaar en de aange
geven onderdelen zijn nodig om hem heel gemakkelijk zelf te maken.
Via de schakelaar is het mogelijk, naar believen condensatoren, weerstanden, een ohmmeter en een universele nieter op de klemmen a en b
aan te sluiten.

\
.

21
■

2.5. Servicedocumentatie
Het is beslist van het grootste belang, over een zo uitvoerig mogelijke
fabrieks-servicedocumentatie van alle nog gangbare radio-ontvangers te
kunnen beschikken. Hoe uitvoeriger deze verzameling is, hoe meer
profijt men ervan heeft. Deze documentatie wordt door de meeste fa
brieken gratis aan de werkplaatsen geleverd.
De documentatie wordt alfabetisch volgens fabrikaat, type en jaar
gang opgeborgen.
Alleen met betrouwbare schema’s kan men doelbewust de storingen
‘te lijf’ gaan. Daarnaast heeft men de speciale trimvoorschriften van de
fabrikant nodig.
Van veel toesteltypen kan de fabrikant de documentatie niet meer
leveren. Men moet dan op zoek gaan bij andere werkplaatsen en de
gegevens evt. laten fotokopiëren.
Een complete verzameling heeft niemand meer. Aangezien toch een
groot deel van de toesteltypen (speciaal die van voor de oorlog) vol
komen buiten bedrijf is, kan men volstaan met een naoorlogse ver
zameling.
We kunnen de schakelschema’s in boekvorm zeer aanbevelen. Enkele
waardevolle uitgaven op dit gebied zijn echter uitverkocht.
Verder moeten we kunnen beschikken over een kleine bibliotheek van
vakliteratuur en daarnaast natuurlijk over ten minste één goed vak
tijdschrift (wij zouden hier willen noemen „Radio-Electronica”, populairwetenschappelijk maandblad voor electronica, uitgave N.V. Wimar,
Postbus 23, Deventer).
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3. Storingen vermoedelijk in het voedingsof laagfrequentgedeelte

i

In dit hoofdstuk worden storingen besproken, die zich in het voedingsof laagfrequentgedeelte van de ontvanger kunnen voordoen. Zoals
reeds terloops werd opgemerkt, kunnen we deze storingen, in verge
lijking tot die in het hoogfrequent-en middenfrcquentgedcelte, be
trekkelijk eenvoudig lokaliseren.
3.1. Principiële richtlijnen

i

Op de weergave van de ontvanger afgaande, zijn er diverse waarneem
bare storingskenmerkcn, die er met grote zekerheid op wijzen, dat de
fout zich achter de detector bevindt. Het is soms niet helemaal uitge
sloten, dat de storing vóór de detector gezocht moet worden, maar
toch zal men zich eerst moeten wijden aan dat gedeelte van de scha
keling hetwelk zich achter de detector bevindt, als de in de volgende
paragrafen beschreven symptomen zich voordoen. Pas als we hierbij
geen resultaat hebben, moeten we de gedeelten vóór de detector onder
zoeken. Hoofdstuk 4 is aan deze problemen gewijd.
Voordat het toestel op de werktafel komt, moeten we uit principe
in de eerste plaats de buizen controleren. We doen dit hetzij met het
buizentestapparaat of met een speciaal voor dit doel bestemd stel
buizen van hetzelfde type.
Treden de fouten na vervanging van de buizen nog op, dan kunnen
we veilig aannemen, dat deze niet de oorzaak van de storing zijn. Is
daarentegen de storing opgeheven, dan vervangt men één voor één de
testbuizen door de oorspronkelijke. Treedt tijdens het vervangen van
een bepaalde buis de storing weer op, dan heeft men de oorzaak voor
het grootste deel gelokaliseerd.
In geen geval mag men met het vervangen van de buis volstaan,
zonder nog verdere metingen aan het toestel te hebben verricht. Het
is namelijk heel goed mogelijk, dat de desbetreffende buis door een
andere storing constant wordt overbelast, zodat we binnen de kortst
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mogelijke tijd opnieuw storing zouden hebben. Daarom moeten we het
gedeelte waartoe de buis behoort, volgens later te behandelen meet
methoden zorgvuldig onderzoeken, waarbij de eventueel nog aan het
licht tredende storingen ondubbelzinnig uit de weg moeten worden
geruimd.
Wanneer het toestel in het geheel niet functioneert, is hel even een
voudig als belangrijk, eerst te controleren of het toestel uit het net of de
voedingsbatterij wel stroom afneemt.
Voelen de buizen enige minuten na het inschakclen volledig koud
aan, of zien we de gloeidraden niet oplichten, en wijst daarenboven een
in de netleiding geschakelde stroommeter niets aan, dan zijn we er
wel zeker van dat we met een grove storing te doen hebben, die meestal
kan worden opgespoord.
Bij toestellen voor gelijk- en wisselspanning zoeken we in de gloeidraadschakeling en bij toestellen voor wisselspanning aan de primaire
kant van de voedingstransformator.
Nadat we het toestel stroomloos gemaakt hebben (steker uit het
stopcontact) moeten we met behulp van een ohmmeter of een andere
geschikte indicator het nelcircuit doormeten. We sluiten de ohmmeter
aan op een van de polen van de netsteker, en verwijderen ons met de
andere aansluiting van de ohmmeter steeds verder van het eerste aansluitpunt. We vinden dan al gauw een of ander punt, waar de weerstand
bijna oneindig hoog wordt.
Dat kan dus gebeuren bij de netzekering, bij wisselstroomapparatuur
vervolgens bij de primaire wikkeling van de voedingstrafo, maar ook
bij de eventueel aanwezige zeefkring (ontsloringskring) vóór de transformatorwikkeling. Bij universele toestellen (^) kunnen builen de
zekeringen en zeefkringen ook één of meer onderbroken gloeidraden de
oorzaak vormen.
Als bij universele toestellen een buis de oorzaak is van de stroomonderbreking, mag men de desbetreffende buis zonder meer vervangen.
In alle andere gevallen, bijv. doorslag van een zekering of onderbreking
in de primaire trafowikkeling, moet men zeer zorgvuldig de oorzaak
van het defect opsporen.
Het is dus beslist niet goed, zonder meer de zekeringen te vervangen
of de trafo te repareren (alhoewel het natuurlijk kan voorkomen, dat zon
der enig aanwijsbare aanleiding een onderbreking in de trafo ontstaat).
Welke plaatsen we doelbewust aan een nader onderzoek moeten onderwerpen, blijkt in de volgende paragrafen.
.
In de paragrafen 3.3 tot 3.11 worden de storingen door hun akoes
tische eigenschappen aangeduid. Het is moeilijk bepaalde geluiden te
omschrijven; in dit opzicht is natuurlijk ervaring de beste leermeester.
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Desondanks kunnen we mei aanduidingen als brommen, schorheid,
kraken, de voorkomende storingssymplomen goed omschrijven.
In eerste instanlie luistert men scherp naar de stoorgeluiden en daarna
zoekt men het desbetreffende en meest waarschijnlijke geval op in de
paragrafen 3.3. tot 3.11. Hier vindt men dan de richtlijnen die tot het
vinden van de storing kunnen leiden.
Is de storing gevonden, dan is het opheffen daarvan meestal betrek
kelijk eenvoudig. Dit wordt besproken in hoofdstuk 7.
Aan het begin van elke paragraaf zijn de meest voorkomende storingsbronnen vermeld. De getallen corresponderen met die in de afbeel
dingen.

!
3.2. Toestel geeft totaal geen geluid
Meest voorkomende storingsbronnen:
Fig. 4:8, 9, 6, 7, 2, 3, 11.
Fig. 5: gelijkrichtcellen.
Fig. 6: 7, 9, 6,4, 10.
Fig. 7: 1, 2, 4.
Fig. 8: 19, 2, 13, 9, 11,8, 10, 20.
Fig. 9: koppelcondensator.
Fig. 10: 21, 22, 19, 23, 17, 18, 1, 6.
Fig. 11: koppelcondensatoren.
Fig. 12: 19, 20, 4, 12, 2, 8, 10.
Fig. 13: 16, 23, 3, 21, 22.
• Fig. 14: 16, 11,7, 1.
Fig. 15: 14, 13, 1, 8.
Komt er ondanks volopengedraaide sterkteregelaar geen geluid uit
de luidspreker en zijn de gloeidraden van de buizen intact (buis is
warm), dan moeten we in de eerste plaats onderzoeken of de trappen
na de detector in orde zijn.
Dit doen we in z’n meest primitieve vorm met de zgn. ‘natte vinger’,
wat erop neer komt, dat we met de vinger of de punt van een schroevedraaier, de pick-up-bussen (eventueel golflengteschakelaar op p.u.), de
‘hete’ (gevoelige) kant van de sterkteregelaar of het rooster van de
eerste LF-buis aantikken.
Alleen als er dan een luid brommende, krassende of als het ware
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rondzingende toon optreedt, moet men de storing vóór de detector
zoeken. We volgen dan de aanwijzingen in hoofdstuk 4.
Horen we genoemde geluiden niet, dan beginnen we te zoeken in
het voedingsgedeelte. In de figuren 4, 5, 6 en 7 zijn de belangrijkste
voedingsschakelingen getekend. In de schakelingen zijn met rode ge
tallen de onderdelen of punten aangegeven waar storingen kunnen
voorkomen (dat geldt voor alle nog volgende figuren).
Men begint met een universele.meter (300 V=) aan te sluiten tussen
aarde en de positieve kant van de afvlakcondensator. Daarna doet men
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Fig. 4. Schakeling van een voedingsgedeelte met dubbele gelijkrichting
hetzelfde tussen punt a in fig. 4 en aarde. Zijn de gevonden spannings
waarden in overeenstemming met de fabrieksgegevens, dan is het voedingsdeel in orde en moeten we in hel LF-deel verder zoeken.
Meten we integendeel geen of een zeer kleine spanning, dan zijn er
diverse storingsmogelijkheden.
Het komt niet vaak voor, dal de smoorspoel 10 defect is. We meten
even de spanning in punt b. Is die spanning aanzienlijk groter dan in a,
maar wordt de spoel niet warm, dan bestaat de kans (zeer zeldzaam),
dat 10 onderbroken is.
Wordt daarentegen de spoel heet, dan is het punt a te sterk belast.
Meestal worden dan tevens de voedingstrafo en de gelijkrichters 7 en 6
warm . We moeten dan alle leidingen op punt a losnemen, terwijl we
bij voorkeur condensator 9 onderbreken. Loopt de spanning dan plot
seling op, dan is óf 9 kortgesloten óf de gelijkstroomweerstand erg
klein geworden. Dit laatste constateren we door meting met een ohmmeter.
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Blijft na hel losnemen van 9 en a de spanning in b nog te klein of
ontbreekt hij geheel, dan is het mogelijk (bij warme voedingslrafo en
warme gelijkrichters), dat condensator 8 een te kleine ohmse weerstand
heeft of kortsluiting maakt. We maken nu 8 los van punt b. Als dan
de spanning oploopt, is het zeker dat 8 defect is.
Blijft echter de spanning klein en wordt de voedingslrafo niet warm,
dan moeten we de gelijkrichters 6 en 7 onderzoeken. Met een ohmmeter gemeten zullen deze in de sperrichting een grote, in de doorlaatrichting een kleine weerstand vertonen. Het verschil moet zeer aan
zienlijk zijn. Hebben we niet met gelijkrichlcellen te doen maar met gelijkrichtbuizen, dan vervangen we deze door goede proefbuizen en
meten opnieuw de spanning. Defecte gelijkrichters vervangen we door
de overeenkomende typen.
Zijn 6 en 7 in orde bevonden, dan meten we met een wisselspanningsinstrument de spanning over de secundaire kant van de trafo. Dat is
de laatste storingsmogelijkheid als er, ondanks alle besproken maat
regelen, bij b geen spanning is. Onder deze omstandigheden moeten we
de trafo vervangen of opnieuw wikkelen.
Is de spanning bij b zeer klein en wordt ondanks het onderbreken van
7 en 6 de trafo warm, dan kunnen de condensatoren 4 en 5 doorge
slagen zijn. We maken deze los en meten opnieuw de spanning over de
secundaire wikkeling. Stijgt de spanning dan tot de normale waarde,
dan meten we 4 en 5 met de ohmmeter op sluiting. Ze moeten zonodig
vervangen worden.
Dergelijke storingen hebben veelal ten gevolge, dat de trafo ver
brandt. Dit is te herkennen aan de karakteristieke reuk en aan het
meestal verbrande of geschroeide afdekpapier.
Blijft de trafo* ondanks het losnemen van alle secundaire aanslui
tingen, ook die bij 11, nog warm, dan is er een sluiting in de wikkeling.
Ook deze storing heeft een voortijdige verbranding tot gevolg. Het is
in dat geval nodig de trafo hetzij opnieuw te wikkelen hetzij te vervangen.
Bij een sluiting in het voedingsgedeelte zal meestal de zekering 1
uitvallen. Daardoor worden de trafo en andere onderdelen meestal voor
beschadiging gespaard. Hieruit volgt, dat het vervangen van een zeke
ring nooit de juiste weg is tot volledige reparatie.
De condensatoren 2 en 3 kunnen ook sluiting vertonen. Zij moeten
dan worden vervangen. Volgens de schakeling in fig. 4 heeft deze
«sluiting niet tot gevolg, dat de zekering 1 doorslaat. In dit geval slaat
de huiszekering door.
Worden in plaats van de gelijkrichters 6 en 7 buizen gebruikt, dan is
er sprake van een sluiting tussen kathode en anode, of is de buis versleten (geen emissie). Bij het vervangen door een testbuis moeten we
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erop letten of de spanning stijgt tot een door de fabrikant opgegeven
waarde of hieronder blijft. In het laatste geval kunnen, door een sluiting
achter de gelijkrichtbuizen, deze ontoelaatbaar hoog belast worden
en moeten we het toestel direct uitschakelen. Daarna zoeken we de
storingsoorzaak op de hiervoor beschreven manier op.
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Fig. 5. Voedingsapparaat met brug-gelijkrichter.
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Fig. 6. Schema van een voedingsdeel voor gelijk- en wissclspanningsnettcn;
de gloeidraden zijn in serie geschakeld.

In de nieuwere toesteltypen vinden we in het voedingsdeel meestal
een Graetz-gelijkrichtschakeling (fig. 5). Hierbij behoeft de secundaire
wikkeling geen middenaftakking te hebben. Het meten gebeurt op de
zelfde manier als bij fig. 4. In het onderhavige geval moet het gehele
gelijkrichtsysteem vervangen worden.
Fig. 6 toont ons het voedingsgedeelte van een universeel apparaat
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(gelijk- en wisselspanning). De weerstanden 3 en 10 bepalen de gloeistroom door 4. Deze glocistroom moet gecontroleerd worden en met
de fabrieksgegevens worden vergeleken.
Is de spanning bij a te klein, dan kunnen, zoals bij fig. 4 beschreven,
7, 8, 9, 6 en 5 defect zijn.
We moeten doelbewust te werk gaan. Kortsluiting van 7 en 9 of een
sluiting achter a is meestal aanleiding tot het doorslaan van de zeke
ringen 1 en 2. Ook hier kunnen we niet zonder meer de zekeringen ver
vangen, maar moet eerst de oorzaak worden opgespoord.
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Fig. 7. De voeding van een batterij-apparaat.

In fig. 7 is een veel voorkomende schakeling voor batterijohtvangers
getekend.
Onafhankelijk van de batterijtoestand houdt condensator 2 de in
wendige wisselstroomimpedantie van de batterij voldoende laag, terwijl
zoals gebruikelijk bij deze schakeling, 3 en 4 voor de vereiste ont
koppeling zorgdragen. Omdat stroom en spanning ter plaatse uiterst
laag zijn, komt beschadiging van de onderdelen 2, 3 en 4 slechts zelden
voor. In principe echter kan men een en ander op dezelfde manier
controleren als bij fig. 4 besproken.
Onderbrekingen in de gloeidraadvoeding van wisselspannings-ontvangers (aansluiting 11 in fig. 4) komen weinig voor. Meten we geen
spanning over 11, dan is meestal de voedingstrafo defect. Zo niet, dan
moeten we de soldeerverbindingen tussen de trafowikkeling en de rest
van de schakeling controleren.
Is het voedingsgedcelte intact, dan moeten we aan de fig. 8, 9 en 10
enige aandacht besteden. Fig. 8 toont de standaardschakeling van een
audiofrequente eindtrap met voorversterker. Als bij het aanraken met
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Fig. 8. Gangbare schakeling van een laagfrequcntverstcrkcr met een enkele
eindbuis.
de vinger van punt a geen enorm krijsend geluid uit de luidspreker
komt, is de zaak defect.
Wc beginnen ons onderzoek bij de cindtrap. In de anodelciding van
de eindbuis (bij b) plaatsen we een milliampèremctcr. Vloeit er geen
stroom en is zowel buis als de voeding intact, dan kan de wikkeling
van 22 onderbroken zijn. In dat geval treden heldere lichtverschijnselen
om het schermrooster op en wordt het hoog tijd de buis te redden door
het toestel uit te schakelen. Blijft daarentegen de buis koud en het
schermrooster donker, dan kan de kathodeweerstand 20 onderbroken
zijn. Tussen kathode en aarde melen we dan een veel te hoge spanning,
die de voedingsspanning benadert. De kathodeweerstand moet dan
worden vervangen.
Is de stroom in b hoger dan de voorgeschreven waarde, dan kan 20,
maar eerder nog 21, kortsluiting vertonen. We kunnen 21 losmaken
en kijken of de anodestroom tot de normale waarde terugkeert. In dat
geval vervangen we 21. In de praktijk zal het echter meestal een vol
ledige of gedeeltelijke kortsluiting van de koppelcondensator 13 zijn.
Keert na losmaken van 13, de anodestroom tot de normale waarde
terug, dan moeten we 13 vervangen door een condensator met een zeer
hoge isolatieweerstand. De onderdelen 14, 17 en 18 zullen zeer zelden
defect geraken, omdat deze praktisch onbelast hun functie verrichten.
Eerst als we geen oorzaak in de andere onderdelen hebben kunnen
vaststellen, gaan we ertoe over 14, 17 en 18 te beschouwen.
Zijn eindtrap en transformator in orde, dan moet er bij aanraking
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met de vinger van punt c een zacht gebrom
uit de luidspreker komen. Is dit niet het geval,
dan moeten we controleren of de luidspreker
23 goed contact maakt met de secundaire
aansluitingen van 22.
De luidsprekerwikkeling kan onderbroken
©
zijn, maar ook slechte soldeercontacten kunnen
de oorzaak zijn. Met een ohmmctcr is dit
eenvoudig na te gaan.
Is de eindtrap in orde (vingerproefbijc),dan
tegen koppclfiltcr
controleren we de voortrap en de buis 3.
Eerst meten we de spanning aan schermrooster, anode en kathode. Ontbreekt de kathodespanning, dan kan 6 kortgesloten zijn.
Is deze spanning te hoog, dan is het mogelijk
dat 7 onderbroken is.
Ontbreekt de schcrmroosterspanning, dan
kan 8 zijn doorgebrand of 9 kortgesloten. Is 9
kortgesloten, dan is 8 meestal erg warm en reeds een weinig verkleurd.
Of 8 dan wel 9 defect is, is gemakkelijk te bepalen door het los
maken van 9, want als dan de schcrmroosterspanning tot de normale
waarde terugkeert, heeft 9 kortsluiting. Hij moet dan door een andere
condensator vervangen worden. Ontbreekt de spanning aan de anode
dan kunnen 12 en 10 onderbroken zijn ofwel 11 kortgesloten.
Als er tussen 12 en 10 spanning heerst, ligt een onderbreking van 12
het meest voor de hand. Is daar geen spanning aanwezig, dan kan of 10
doorgebrand zijn danwcl 11 kortgesloten. Dit constateren wc op de
zelfde manier als bij 8 en 9.
Is de anodespanning van 3, ondanks het feit dat de weerstanden 10
en 12 goed zijn, buiten verhouding klein, dan is het soms mogelijk dat
in een of andere vorm een positieve spanning over de gestippeld ge
tekende tegcnkoppeling op het rooster van 3 terecht komt. We moeten
dan de onderdelen van het tegenkoppelingsfilter onderzoeken. Algemene
richtlijnen kunnen we niet geven, omdat de schakeltcchniek van de
filters te veel verschilt.
Zoals we zien, is het mogelijk door het systematisch meten van stro
men en spanningen de storing nauwkeurig te lokaliseren. De bevestiging
dat we de storing hebben verholpen geeft ons de vingerproef aan punt a.
Is deze proef positief, dan moet het toestel weer helemaal goed werken,
vooropgezet natuurlijk, dat de gevonden storing de enige was.
De roostervoorspanningen meet men niet alleen in de audiofrequentversterkers, maar tevens in alle andere met een kathodeweerstand func
tionerende buistrappen, het beste tussen kathode en aarde.
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Daar zullen we met de kleinste afwijking kunnen meten, omdat de
weerstanden 7 of 20 meestal een zeer lage weerstand vertegenwoordigen.
Een uitzondering vormt het tot stand komen van de roostervoorspanning (volgens fig. 9) door de roosterstroom, zoals het tegenwoordig
vaak voorkomt. In de kathodeleiding is dan geen weerstand opgenomen,
de roostenveerstand is daarentegen relatief groot. Er is dan tussen
kathode en aarde geen spanning en men moet de zaak controleren door
het meten van de anodestroom.
Een directe meting van de als spanningval over de roosterweerstand
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Fig. 9. De vereiste negatieve roosterspanning wordt veroorzaakt door het
vloeien van roosterstroom door de zeer hoge lekweerstand.

Fig. 10. Fasc-omkecrtrap met balanseindtrappen.
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optredende voorspanning, is ook met zeer hoogohmige gelijkspanningsbuisvoltmcters slechts bij benadering mogelijk.
De in fig. 10 getekende balansuitgang met fasc-omkecrbuis wordt op
dezelfde wijze onderhanden genomen.
Met betrekking tot 19, 20, 21, 22, 23, 24, 15, 16, 13 en 14 gelden
dezelfde gezichtspunten als reeds beschreven.
De symmetrie controleert men door de anodestroom van beide
cindbuizcn afzonderlijk te meten.
Bij ontbrekend stuursignaal moeten de anodegelijkstromen dezelfde
waarden oplcvercn. Vaak voorkomende fouten zijn gedeeltelijke kort
sluitingen van 6 en 8. Reeds ongelijkheid van de isolaticwcerstanden
leidt tot asymmetrie in de eindtrap. Functioneert de versterker in het
geheel niet, dan kunnen niet alleen 5 en 7, maar kan ook 18 zijn door
gebrand. Heeft 17 kortsluiting, dan wordt 18 heet. 17 moet dan worden
vervangen.
Via het meten van de gelijkspanning aan de anoden verkrijgt men
inzicht in de werking van 3 en 9. Hun voorspanning wordt bepaald
door over 4 en 10 te meten. Storingen aan 2, 11, 12, 15, 13, 14, 16
treden nauwelijks op.
De vingerproef geeft ons na. de reparatie zekerheid over het goed
functioneren van de versterker.
Fig. 11 toont een RC-versterker
met roodgetekende, later te bespreken,
onderdelen.
Voor fouten die voorkomen in
de audiofrequentgedeelten van transistorontvangers, en die leiden tot het in
het geheel niet functioneren, raadplege
men de fig. 12 tot 15.
Ook hier begint men het onderzoek
in de eindtrap, en wel zo doelmatig
mogelijk door het meten van de collector-gclijkstromen, waarvoor men de
gemeenschappelijke collecterleiding bij
b losmaakt. Men schakelt ter plaatse
een milliampèremeter in serie. Is de ge
meten stroom groter dan de normale
collectorstroom, dan is het mogelijk dat
[22}
een van de transistoren 19 of 20 slui
ting vertoont tussen emitteren collector.
Door tijdelijk losmaken van beide collectorleidingen stelt men vast, welke
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Fig. 11. Schema ter verduidelijking van mo
gelijke interne terugkoppeling bij wcerstandsgckoppelde versterkers.
transistor defect is. Deze moet dus in het gegeven geval worden vervangen.
Controle hierop is eenvoudig mogelijk met een ohmmetcr tussen
emitter en collector, die bij eventuele doorslag een van de polariteit
onafhankelijke, zeer lage weerstand aanwijst.
Zijn de collectorstromcn van beide transistoren gelijk maar tc hoog,
dan is meestal 18 ontregeld, en wel zo ver, dat 19 en 20 niet meer als
versterker kunnen werken. Het corrigeren van 18 geeft in dit geval
uitkomst, met inachtneming van de stroommeter in b.
Het tussenschakelen van een stroommeter bij a, dus ook in de gemeen
schappelijke emitterleiding, moeten we vermijden, aangezien de in het
instrument optredende spanningsval het werkpunt ontoelaatbaar ver
plaatst.
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Fig. 12. Gctransistoriseerdc balans-cindtrap met voortrappen.
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Evenals bij buizentocstcllcn zijn fouten bij 21 en 22 mogelijk; men
raadplege hiervoor de methoden zoals bij fig. 8 toegepast.
Zijn de collcctorstromen veel te laag, dan kan 16 onderbroken zijn,
of heeft 18 een te kleine waarde.
Zo kan ook 17 kortsluiting hebben. Hier kan nameten van weer
standen en eventueel vervangen of corrigeren hulp verschaffen.
Ook een onderbreking van de leiding tussen de middenaftakking
van 13 en de spanningsdeler leidt tot een daling van de collcctorstroom.
Hier is echter het gevaar aanwezig van de thermische drift.
Is de fout gevonden, dan controleert men een en ander met de vingerproef. Blijft deze zonder resultaat, dan moeten we de voortrappen met
de transisloren 4 en 12 onderzoeken. Wc beginnen met 12 door de
vingerproef aan d.
Hebben wc een negatief resultaat, dan moeten we de transformatorwikkeling onderzoeken, terwijl we de spanningsval over 14 meten. Is
deze te klein, dan meten we de stroom in de collectorkring; is deze te
groot, dan stellen we vast of 14 in orde is. Het ontbreken van spanning
kan ook aan een kortsluiting van 15 worden geweten.
Bij miniatuurtransformatoren is het ook mogelijk, dat de wikkeling
van 13 doorgebrand is. Een ontoelaatbare hoge collectorstroom duidt
op een emittcr-collcctorsluiting van 12.
Loopt er ondanks een goed functionerende transistor geen collector
stroom, dan moeten we vaststellen of er tussen collector en aarde vol
doende spanning staat. In het gegeven geval moeten 11 en 10 op hun
hoedanigheden worden gecontroleerd, zo ook 9. We moeten erop letten
dat in deze schakeling met directe koppeling ook een storing in de
eerste transistortrap veranderingen van de gelijkstroomwaarden van de tweede transistor veroorzaakt.
Raakt bijv. 4 defect, dan wordt de collectorspanning
van deze transistor te sterk negatieven dezespanning
heeft zijn invloed via 7 op 12, zodat de collcctorstroom
van 12 te groot wordt. Het onderzoek van de trap
met transistor 4 gebeurt logischerwijze door heime
ten van de bedrijfsspanningen, in het gegeven geval
ook het controleren van 3, 5 en 6.
De vingerproef aan c geeft ons zekerheid omtrent
de gesteldheid na de reparatie.
Onder bepaalde omstandigheden kan ook 1 onder
broken dan wel 2 kortgesloten zijn. Beide hebben ten
gevolge, dat de collectorgelijkstroom van 4 te klein is.
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Fig. 13. Een andere schakeling van een balansvcrstcrker en voortrap,
uitgerust met transistoren.
In fig. 12 is de tegenkoppeling door een rood getekende transformatorwikkeling aangegeven.
In de schakeling van fig. 13 kunnen dezelfde storingen optreden als
in fig. 12. '
Wat stroom- en spanningsmetingen betreft, geldt wat reeds eerder is
gezegd.
Een kortsluiting van de rood getekende tegenkoppelingsaftakking kan
onder bepaalde omstandigheden de collectorstroom verkleinen.
Kloppen de spanningen niet, dan moeten dc ontkoppelingen bij 4, 8
en 22 onderzocht worden. Te hoge collectorstroom van de voortrap
wijst soms op kortsluiting van 10 of op het uitvallen van 6. Bij een te
kleine collectorstroom is een gedeeltelijke kortsluiting van 3 denkbaar.
Storingen ten gevolge van de laag belaste weerstanden 2, 18 en de
condensator 17 komen zelden voor.
Fig. 14 toont een schakeling met glijdend werkpunt. Hier kan door
veranderingen in het circuit van de tweede trap het werkpunt van de
transistor 16 zo laag komen te liggen, dat de versterker niet meer werkt
Speciale aandacht moeten we dan besteden aan de bedrijfsspanning van
de trap met transistor 11. Hetzelfde geldt voor diode 14, die voor de
verlaging van het werkpunt tijdens bedrijf verantwoordelijk is. Voor de
voortrap met transistor 4 geldt hetgeen reeds bij fig. 13 js gezegd
Een kortsluiting van 7 leidt meestal tot een verhoging van de collector
stroom van 11 en 16. De spanningswaarden moeten met de fabriek.'
gegevens worden vergeleken. Ten aanz,en van de zich voordoen^
fransistoreflecten geldt het reeds gezegde.
°tnd'
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Fig 14. Gclransislorisccrde audiofrcqucntvcrstcrkcr met zgn. glijdend
werkpunt.
Functioneert een versterker zoals in fig. 15 aangegeven onvolledig,
dan kan het zijn dat collector en emitter kortgesloten zijn. Ook kan de
secundaire kant van 12 zijn doorgebrand of regelaar 9 verkeerd ingcsteld, terwijl tevens een defect aan 7, alsook aan de weerstanden en
condensatoren denkbaar is.
Het meten van de spanning verschaft ons inzicht. De vingerproef
geeft onze vermoedens zekerheid.
I

3.3. Toestel bromt, geluidssterkte te gering
Meest voorkomende storingen:
Fig. 4: 8, 9.
Fig. 6: 7, 9.

i

Deze storing treft men meestal aan bij toestellen met buizen, aan
gezien de meeste transistor toestellen door batterijen worden gevoed.
Is het een lage brom, dan bepaalt men zich tot de afvlakcondensatoren
8 en 9 in fig. 4, dan wel tot 7 en 9 in fig. 6. Door de spanning bij a te
meten, weten we of deze de vereiste waarde heeft.
Is de spanning te laag en loopt hij niet noemenswaardig terug bij het
losmaken van 9, 8 en 7, dan moeten we de condensatoren proef
ondervindelijk vervangen, hetgeen provisorisch d.m.v. krokodilklemmen kan worden gedaan.
Loopt de spanning op tot de juiste waarde, wordt het niveau nor37

maal cn verdwijnt de brom, dan is een van de condensatoren de oorzaak.
Dezelfde verschijnselen als boven genoemd doen zich ook voor bij
sluiting tussen gloeidraad en kathode, zodat we de in aanmerking
komende buizen zeer nauwkeurig moeten controleren (ohmmeter is
meestal voldoende).
Bij dubbele netgelijkrichters is het mogelijk dat één der gelijkrichters
defect is, waardoor de gelijkspanning terugvalt, terwijl de bromspanning
stijgt. Meestal zijn het echter de afvlakcondensatorcn die de oorzaak
vormen.
Horen we een betrekkelijk hoge bromtoon, zonder dat het niveau te
laag is, dan bestaat de mogelijkheid, dat de afscherming in het laagfrequentdeel niet functioneert, bijvoorbeeld omdat de verbinding tussen
afscherming en aarde verbroken is.
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Fig. 15. Enkelvoudige transistoreindtrap en voorversterker.
De in aanmerking komende leidingen moeten zeer zorgvuldig d.rn.v.
een ohmmeter nagegaan worden. (Er moet een goed contact tussen af
scherming en aarde zijn.)
Treedt bij een netvoedingstransistortoestel brom op, dan moeten wc
meestal de fout in het netgedeelte zoeken. Ook hier kan de verhoogde
bromspanning worden veroorzaakt door defecte afvlakcondcnsatoren.
De oplossing hiervoor vindt men hierboven beschreven.
Afgezien van een mogelijke kathodegloe.draadslu.t.ngm de aud.ofrequente buistrappen, wijzen bromversch.jnselen bijna altijd op fouten
in het netgedeelte.
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3.4. Toestel bromt bij afstemming op een zender
Meest voorkomende fouten:
Fig.4: 2, 3.
Een met de afstemming samengaand brommen wordt meestal ver
oorzaakt door een ontoelaatbare koppeling van het lichtnet met het
hoogfrequcntdcel.
Laten wc fouten in het hoogfrequentgedeelte buiten beschouwing
(bijv. open rooster in de eerste hoogfrequenttrappen), dan gaat het
meestal om een defect in de hoogfrequentontkoppeling van de voedingstransformator. In fig. 4 kunnen ter ontkoppeling alleen de condensa
toren 2 en 3 in aanmerking worden genomen. Verliest één van beide
zijn capaciteit, dan bestaat het gevaar van brom bij afstemming.
Wc controleren de condensatoren met een capacitcitsmeter. Hebben
we een dergelijke meter niet, dan overbruggen we domweg de conden
satoren 2 en 3 door goede exemplaren van dezelfde waarden. Houdt
het brommen dan op, dan zijn de oude condensatoren schuldig. Bij het
vervangen moeten we erop letten, dat de doorslagspanning voldoende
hoog is.
Ondertussen is het brommen bij afstemming ook aftiankclijk van de
elektrische aardleidingsituatie. Er zijn toestellen die met, maar er zijn
er ook die zonder aardlciding afstemmingsbrom vertonen. Verant
woordelijk daarvoor zijn de meestal andere hoogfrequentomstandig
heden in de ingang van het voedingsgcdeclte.
Het kan voorkomen, dat een voortreffelijk werkend toestel plotseling
brom bij afstemming vertoont. Als er een aardleiding gebruikt werd,
dan moeten wc eerst kijken of deze nog in orde is. (Een ohmmeter
tussen waterleiding en aardlciding geeft uitkomst.) De weerstand mag
hoogstens een paar ohm bedragen. Als de weerstand werkelijk hoger is,
dan moeten we de aardleiding op onderbreking controleren.
3.5. Schorre, gorgelende weergave
Meest voorkomende storingsbronnen:
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

8:11.
10: 17.
6: 7, 9.
4: 8,9.
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Om dit geluid enigermate te karakteriseren, denken wc ons een geluid,
dat ontstaat als een spreker tijdens het spreken voortdurend gorgelt.
In zulke gevallen is het audiofrequente signaal voorzien van een
wisselstroomcomponent die uit het lichtnct afkomstig is, en wel met
een frequentie gelijk aan de netfrequentie. Bij de oudere toestellen treedt
deze frequentie niet hoorbaar via de luidspreker naar voren (de kwaliteit
van deze luidsprekers is zodanig, dat de lage frequenties niet tot hun
recht komen), zodat men niet het brommen zelf te horen krijgt, maar
wel de uitwerking daarvan in de vorm van bovenbeschreven gorgelende
weergave.
Dit soort storingen pakt men het beste aan met behulp van een
oscilloscoop. Het toestel wordt dusdanig buiten afstemming gebracht,
dat geen zender hoorbaar is, en we tasten nu uitgaand van de detector
alle audiofrequente punten af. Op de plaats waar het beeldscherm een
duidelijke netwisselspanning toont, moet men de storing zoeken. (Of in
de onmiddellijke omgeving van die plaats.) Mogelijkheden zijn: de
condensator 11 in fig. 8 of 17 in fig. 10, ofwel een afvlakcondensator
(7 en 9 in fig. 6 of 8 en 9 in fig. 4).
Bij slechte afvlakcondensatoren moet men in alle audiofrequente
trappen de netwisselspanning kunnen vaststellen. Ook is een kathodegloeidraadsluiting mogelijk. (Buis vervangen geeft de uitkomst.)
De storing wordt verholpen door de onderdelen te vervangen door
goede exemplaren.

3.6. Zachte, doch onvervormde weergave
Meest voorkomende storingsbronnen:
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

8:22,20,1, 2,13.
18: 13, 21.
13: II.
14: 15.
15: 7, 12.

Is de weergave te zacht, echter zonder toename van de vervormingsfactor, en heeft men zich overtuigd van goed functionerende audiofrequentbuizen, dan moet men het toestel trap voor trap bekijken. Het
buizenonderzock geschiedt uiteraard door de buizen door proefbuizen
te vervangen.
We beginnen het beste bij de eindtrap, in welk geval men bijv. aan
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punt c in fig. 8, dus aan het rooster van de goedbevonden eindbuis, de
spanning van een toongenerator legt. Deze spanning wordt continu
opgevoerd, totdat de eindbuis het voorgeschreven vermogen afgeeft.
(Het meetproces wordt in hoofdstuk 8 beschreven.)
Tegelijkertijd moeten we op de oscilloscoop kijken of de vervormingsfactor niet ontoelaatbaar groot wordt. Als het voorgeschreven afgegeven
vermogen en de daarbij behorende roosterwisselspanning zijn bereikt,
is de eindtrap met zekerheid in orde. Kan daarentegen dit cindvermogen
ook bij hogere roosterstuurspanning (die dan meestal tot vervorming
aanleiding geeft) niet worden bereikt, dan zou de verdenking kunnen
vallen op een primaire sluiting in de windingen van transformator 22
(fig. 8). Deze moet dan worden vervangen ofwel opnieuw gewikkeld.
We moeten tevens het werkpunt van de eindbuis controleren, bijv.
door gelijkspanningsmetingen aan de kathodeweerstand en de anode.
Als de eindbuis in orde is, kan alleen de LF-voortrap schuldig zijn.
Proefondervindelijk maakt men de middenaftakking van de niveauregelaar los en controleert de potentiometer, aangezien de weerstand
hiervan kleiner kan zijn geworden.
Op dezelfde wijze kunnen de koppelcapaciteiten 2 en 13 kleiner ge
worden zijn. (In dat geval is de weergave niet alleen te zacht, maar
ontbreken ook de lage frequenties.) Overbrugging van deze condensa
toren met een exemplaar van de juiste waarde geeft ons ogenblikkelijk
uitsluitsel. Een verlaging van de weerstanden 4, 12 en 18 komt nauwe
lijks in aanmerking en een onderzoek in deze richting komt alleen dan
in aanmerking als we geen andere oorzaken kunnen ontdekken.
Voor de rest moeten we de schermrooster-, kathode- en anodcspanning van buis 3 meten en zullen wc daarmede snel en zeker de
storing hebben gevonden. Het is ook mogelijk, dat de waarden van het
tegenkoppelingsnetwerk niet meer kloppen, zodat bijv. door een te
sterke tcgcnkoppeling de versterking te veel afneemt.
Bij een te lage bedrijfsspanning moeten we ongeveer handelen zoals
in hoofdstuk 3.2 is aangegeven. Eventueel moet bijv. een te groot ge
worden schermrooster- of anodeweerstand dan wel een blokkeringscondensator met te lage isolatieweerstand worden vervangen. Dezelfde
aanwijzingen gelden voor fig. 10.
Bij transistortoestellen volgens de fig. 12,13, 14 en 15 kandestroomversterking van de transistoren te laag zijn geworden. In dit geval
moeten de transistoren worden gemeten of, indien een zodanige meetinrichting ontbreekt, de transistoren trap voor trap worden vervangen.
Men kan ook reeds door het nameten van collectorstromen (bijv. in
punt b fig. 12) aangrijpingspunten t.a.v. de storing vaststellen.
Evenals bij buizentoestellen kan schade in de transformatoren (bijv.
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13 en 21 in fig. 12, dan wel 11 in fig. 13 of 15 in fig. 14, dan wel 7 en 12
in fig. 15) de oorzaak van een te zachte weergave zijn. Defecte koppelcondensatoren (te lage capaciteit) spelen hierbij ook een rol.
Voor de rest worden de transistortrappen op dezelfde systematische
wijze doorgemeten als bij buistrappen het geval is.
3.7. Vervormde weergave

Meest voorkomende storingsbronnen:
Fig. 8:20,7.
Fig. 10: 19, 13, 10, 4.
Fig. 12: 18, 17.
Fig. 13: 13, 14.

De oorzaken van een vervormde weergave zijn zeer talrijk. Voordat
we andere onderzoekingen gaan doen, moeten we ons eerst overtuigen
of de voorgeschreven voedingsspanning aanwezig is. Een te lage span
ning, bijv. ten gevolge van een defecte gelijkrichter of afvlakcondensator, leidt in de audiofrequenttrappen dikwijls tot een verplaatsing
van het werkpunt en daarmee samenhangend tot een niet lineair func
tioneren van de buizen, zodanig dat hoorbare vervorming gaat op
treden. Typerend voor de lage voedingsspanning is ook het zeer spoedig
optreden van vervorming bij toenemende uitsturing. De eindbuis moet
bij normale vermogenafgifte volkomen overstuurd worden.
Heeft de voedingsspanning zijn normale waarde en zijn de buizen in
orde (een versleten eindbuis is dikwijls de oorzaak van niet-lineaire
vervorming), dan gaan we.eerst de eindtrap onder handen nemen,
waartoe men de gelijkspanning dan wel de gelijkstroom-inslelwaarden
meet.
Een te hoge spanning, bijv. aan de kathodeweerstand 20 van fig. 8
of 19 van fig. 10 kan aan een te hoge anodestroom van de eindbuis
dan wel aan een defecte kathodeweerstand te wijten zijn. Men moet
daartoe ook en tegelijkertijd de kathodestroom meten. Is deze te hoog,
dan kan de koppelcondensator 13 meer of minder kortgesloten zijn.
Losmaken van de condensator geeft ons ogenblikkelijk uitsluitsel, want
in het gegeven geval moet de stroom ogenblikkelijk naar zijn normale
waarde terugkeren. Is daarentegen de kathodestroom veel te klein, de
spanning aan 20 echter te groot, dan moet de kathodeweerstand defect
zijn.
Opheffing van de storing gebeurt door vervanging. Ontoelaatbaar
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grote of ontoelaatbaar kleine kathodeweerstanden moeten tot ernstige
vervorming aanleiding geven, omdat daardoor het werkpunt buiten het
lineaire gedeelte van de buiskarakteristiek geraakt.
Om de toestand van de eindtrap te kunnen beoordelen, sluit men
aan punt c van fig. 8 een vervormingsarme toongenerator aan en bekijkt
men op de oscilloscoop de anodespanning van de cindbuis bij de voor
geschreven cnergieafgifte.
Zijn de gegevens normaal, dan moet de vervorming in een andere
trap ontstaan. Men gaat er nu toe over de voortrap te bekijken.
Eveneens bij de voortrap 3 in fig. 8 en de beide trappen 3 en 9 in
fig. 10, moeten we via zorgvuldig melen van anode-, kathode- en
schermroosterspanningcn proberen vast te stellen of de buizen bij ab
normale omstandigheden functioneren.
Te kleine schermrooster- en anodespanningen duiden óf op te grote
ohmsc weerstanden in de circuits óf op een te hoge stroom, die een
sterke spanningsval over de weerstanden veroorzaakt. We moeten dan
ook de anodestroom in de voor trap meten. De buis kan bijv. om welke
reden dan ook, een te kleine negatieve roosterspanning hebben, met
als gevolg een te hoge anode-, resp. schermroosterstroom, met als ge
volg daarvan te geringe anode- resp. schermroosterspanning. Dan blijft
als mogelijke oorzaak een kortsluiting van de kathodccondensator 6 of
een te kleine waarde van de kathodeweerstand 7 (of 4 resp. 10 in fig. 10).
We moeten dus bij het optreden van niet-lineaire vervorming voor
alles het werkpunt van de buizen controleren.
Niet-lineaire vervorming kan onder bepaalde omstandigheden ook
door een defecte primaire wikkeling van de uitgangstransformator ont
staan.
Als de hieraan voorafgaande handelingen geen resultaten opleveren,
moet men de transformator vervangen.
Bij transistortoestellen kunnen, op dezelfde manier, transistoren (te
kleine stroomversterking), transformatoren, maar vooral de instelling
(het werkpunt) van de transistoren tot niet-lineaire vervorming aan
leiding geven. Bijzonder kritisch is de juiste basisvoorspanning van de
balansuitgang. Deze wordt bijv. bepaald door de spanningsdeling over
16, 17 en 18 in fig. 12 en 12, 13, 14, 15 in fig. 13.
Meestal kan dit werkpunt met een hulppotentiometer of een regel
bare weerstand (18 in fig. 12 en 13 in fig. 13) continu worden ingcsteld.
Is de basisvoorspanning te veel positief, dan treden zeer onaangename vervormingen op, die echter snel worden onderdrukt door
voorzichtig de weerstanden in te stellen. Dezelfde vervorming treedt op
indien de stroomrcgulaticweerstand 17 in de gloeidraadleiding van
fig. 12 en 14 in fig. 13 wegens ouderdom of iets dergclijks te klein gc43

worden is. Kunnen we door instelling van de weerstanden de ver
vorming niet onderdrukken, dan moeten we die stroomregulator proef
ondervindelijk vervangen.
Verdenkt men de transistoren, dan moeten wc die trap voor trap
vervangen.
Vervorming kan vervolgens nog optreden onder invloed van de
koppelcondensatoren tussen de transistortrappcn. Lekken deze geheel
of gedeeltelijk dan wordt het werkpunt van de volgende transistortrap
zeer sterk verlegd.
Bij direct gekoppelde trappen, zo ongeveer volgens fig. 12 (4 en 12),
kan een verandering in het eerste transistorcircuit een dusdanige invloed
op het werkpunt van de tweede transistor uitoefenen, dat hierdoor
onaangename vervorming gaat optreden. Meestal echter speelt de in
stelling van het werkpunt van de eindtrappen de grootste rol.
Dal geldt ook voor eindtrappen zoals in fig. 14 en 15. In fig. 14
moeten vooral de diode 14 en de waarden aan transistor 11 gecontro
leerd worden, omdat onder bepaalde omstandigheden transistor 16 in
een onjuist werkpunt kan zitten. Ook bij transistortoestellen moet men
met een outputmeter, oscilloscoop en toongenerator controleren of de
versterker het voorgeschreven vermogen kan afgeven zonder daarbij dc
eveneens voorgeschreven vervormingsfactor te overschrijden.
Ter afsluiting moet worden opgemerkt, dat het instellen van de
transistortrappcn zeer zorgvuldig moet geschieden ter voorkoming van
mogelijk optredende thermische drift. Hiervoor houden we ons aan dc
voorschriften in de documentatie.
3.8. Intermitterende weergave (periodiek onderbroken weergave)
Meest voorkomende storingsbronnen:
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

8: 19, 13, 18,4,5, 11,9.
10: 8, 17.
II: 1,2.
12:9, 10, II.
13: 22.

Het komt vaak voor, dat in een regelmatig tempo met een frequentie
van 1 Hz of minder de weergave uitvalt en aansluitend voor korte tijd
terugkeert. Verschijnselen als dit duiden, bij een zeer kleine onderbrekingsfrequentie, meestal op een open roosterkrmg m het audio^ wTblginnenhct onderzoek bij dc eindbuis, bijv. 19 in fig. 8, maken
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koppelcondensator 13 los cn beschouwen de in punt b optredende
anodestroom.
Schommelt deze anodestroom synchroon met de onderbrekingen,
dan lesten wc de roosterlekweerstand 18.
Soms zit dc fout in het soldecrcontact van deze weerstand. Onder
die omstandigheden ligt aan het rooster van de buis een niet te bepalen
potentiaal. In het bijzonder bij een intacte koppelcondensator treedt
een periodieke negatieve lading van het rooster met daaropvolgende
ontlading op, zodat de buis periodiek zijn functie verliest.
Wc lossen dit euvel op door dc soldeervcrbinding te corrigeren of
door het vervangen van de roosterlekweerstand. (Het defect raken van
deze weerstand komt natuurlijk zelden voor.)
Ontdekken we in de eindtrap geen fouten, dan onderzoeken we dc
voortrap, vooral lettende op de roosterweerstand 4-5.
Is de frequentie van de onderbrekingen hoger, dan ervaren wc dat in
de luidspreker meestal als een ‘blubberend’ geluid. Blijft dit geluid be
staan, ook als wc bijv. dc nivcaurcgclaar 1 in fig. 8 losnemen, dan staat
met zekerheid in het audiofrequentgebied iets te genereren. Opgewekte
trillingen van dit soort ontstaan meestal via defecte ontkoppelingen in
dc anode- of schermroosterleidingen en wel door capaciteitsverlies van
dc condensator. Om deze reden moet men bijv. de condensatoren 11
cn 9 in fig. 8, resp. 17 in fig. 10 controleren. Als eerste oriëntatie over
bruggen we de in aanmerking komende condensator met een andere
van gelijke waarde. Houden hiermede de storingsverschijnselen op, dan
vervangen we de desbetreffende condensator.
Het ontstaan van een dergelijk optredende parasitaire trilling (gene
reren) laat zich aan de hand van fig. 11 gemakkelijk verklaren. De ontkoppelonderdelen 1 en 2 zijn rood getekend, zo ook de inwendige weer
stand 3 van het vocdingsgedeelte waarbij het voedingsgedeelte zelf als
weerstandloze stroombron verondersteld wordt.
We zien hieruit, dat de anodestroom van de gezamenlijke buizen
door de weerstand 3 moet gaan, hetgeen bij het ontbreken van een ont
koppeling de bron van de beïnvloeding vormt. Zo zal bijv. de anode
stroom van de laatste buis een spanning over 3 veroorzaken, die op
zijn beurt weer tot een verhoging van de anodestroom van de eerste
buis aanleiding geeft. Het feit dat er fasegelijkheid bestaat, geeft aan
leiding tot het ontstaan van genereren volgens het principe van een
multivibrator, maar alleen dan als bijv. condensator 1 defect is. Is de
capaciteit voldoende, dan is er geen koppeling mogelijk voor wissel
spanning naar de eerste trap en daarmee wordt het tot stand komen
van het genereren verhinderd. Uit dit voorbeeld blijkt wel, hoe belang
rijk een goede ontkoppeling is.
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Dezelfde verschijnselen zijn natuurlijk bij transistor-toeslellen moge
lijk, bijv. als het basiscircuit om de een of andere reden te hoogohmig
wordt. Wordt bijv. de weerstand 9 in fig. 12 onderbroken, dan is gene
reren mogelijk.
Ook variaties in de tegen koppeling (o.a. in fig. 13), bijv. het totstand
komen van de verkeerde fase, kan tot het optreden van genereren aan
leiding geven.
In het desbetreffende geval zijn bij transistor toestellen de conden
satoren zeer belangrijk, aangezien deze de stroombron overbruggen en
hiermede voor een kleine wisselstroomimpedantie van de batterijen
zorgen. Een dergelijke condensator is bijv. 22 in fig. 13 of de ontkoppe
ling 10 tot 11 in fig. 12. Zijn deze, zeer dikwijls vrij hoge capaciteiten,
defect dan treedt er terugkoppeling op over de inwendige impedantie
van de batterij, vooral als deze al wat ouder is. Dan ‘blubbert’ de hele
versterker, en dit verschijnsel is zo karakteristiek, dat het altijd ogen
blikkelijk herkend wordt, als we er eerder mee hebben kennis gemaakt.
Het defect raken van kathode- of emittercondensatoren leidt ge
woonlijk niet tot genereren, omdat hiermede een sterke tegen koppeling
samengaat, die de versterking reduceert. Defecte kathode- of emitter
condensatoren zijn meestal aanleiding tot het verlagen van de totale
versterking.
3.9. Onregelmatige weergave, wordt afwisselend luider en zachter
Meest voorkomende storingsbronnen:
In principe alle stroomvocrende elementen.
Storingen van dit soort behoren tot de onaangenaamste en de reparateur
heeft er een hekel aan, omdat ze niet naar believen kunnen worden ge
reproduceerd, maar hij moet wachten tot ze weer eens optreden. Op
dat moment is het meestal al voldoende om tegen rooster- of anodeleidingen te tikken, om de storingen te doen verdwijnen.
We weten helemaal niet, waar en hoe we moeten beginnen. Vaak is
het voldoende als er door het inschakelcn van een elektrisch apparaat
een spanningsimpuls in de antenne wordt opgewekt.
Helaas kunnen we geen handleiding voor het vinden van deze sto
ringen geven, zodat we op domweg proberen zijn aangewezen. Princi
pieel komen alle weerstanden, condensatoren, buizen en soldeerverbindingen als storingsbron in aanmerking. Er zijn weerstanden d.e op de
een of andere plaats een intermitterende onderbreking hebben en
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waarbij geringe stroomveranderingen reeds voldoende zijn om de onder
breking ongedaan te maken.
Hetzelfde geldt voor condensatoren; hier kan de isolatiewcerstand of
de capaciteit door elektrische invloeden van buitenaf ineens veranderen.
Heel vervelend zijn zgn. ‘koude’ soldeerverbindingen, die lange tijd
normaal en goed zijn, maar na verloop van tijd dusdanig slecht worden,
dat er zeer onregelmatige en volkomen oncontroleerbare overgangswcerslandcn worden gevormd, waarvan de waarde plotseling kan ver
anderen.
Het handigste is dat we de buizen van het audiofrcquentgedeeltc
door goede exemplaren vervangen en daarna in het oog houden of de
storing zich opnieuw voordoct. In dat geval kunnen de buizen buiten
beschouwing worden gelaten. Indien de storing desondanks terugkomt,
gaan we met een geïsoleerd staafje (in geen geval met een metalen
schrocvedraaicr of tang) alle in aanmerking komende soldcervcrbindingen, weerstanden en condensatoren na, door ze stevig heen en weer
te wrikken. Met een beetje geluk vinden we dan misschien onder invloed
van de mechanische kracht een plaats waar de storing gaat optreden.
Bereiken wc ons doel op deze manier niet, dan vervangen we dom
weg alle in aanmerking komende condensatoren en weerstanden en sol
deren alle verbindingen opnieuw (goed doorvloeien).
Daarna moeten we alsnog vaststellen of de storing na langere tijd
opnieuw terugkeert.
3.10. Lispelende, krakende en sissende weergave
Meest voorkomende storingsbronnen:
Fig. 8: 21, 20, 13, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Als geluiden van deze soort optreden, moeten we op zijn minst de
detector losmaken van de ingang van de versterker, om er zeker van te
zijn dat de geluiden hun oorzaak vinden in het LF-gedeelte.
Daarna sluiten we, bij de eindbuis te beginnen, de roosterkring kort
door bijv. in fig. 8 het rooster zelf tegen aarde te leggen (dus achter de
roosterweerstand 25).
Blijft het storende geluid desondanks bestaan en hebben we er ons
door vervanging van overtuigd dat de eindbuis in orde is, dan blijven
er drie mogelijkheden over, t.w. de uitgangstransformator, de kathodeschakeling en het voedingsgedeelte. De minste tijd vergende proeven
doen we eerst.
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Daartoe behoort het losmaken van de vocdingsdraad vanuit het
voedingsgcdeclte en hel toevoeren van een voedingspanning uit een
afzonderlijk apparaat. Houdt de storing dan op, dan onderzoeken we
het voedingsdecl op slechte contacten, defecte onderdelen enz.
Volhardt de storing, dan verwijderen wc de kathodccondensator 21.
Als daarna de storende geluiden verdwijnen, is de oorzaak geïdentifi
ceerd en kunnen we de condensator vervangen.
Als ook dit geen oplossing biedt, dan vervangen we de kathodcweerstand 20.
Is er daarna nog steeds storing, dan hebben we mogelijk te maken met
een intermitterend contact in de primaire wikkeling van de uitgangstransformator. We maken deze los en vervangen hem provisorisch door
een ander exemplaar. Storingen van deze soort treden vaker op naar
mate de transformator ouder is. De transformator moet worden ver
vangen of opnieuw gewikkeld.
Verdwijnt de storing direct nadat we een kortsluiting tussen rooster
en kathode van de eindbuis hebben gemaakt, dan moeten we de storing
meer naar voren zoeken.
Allereerst maken we de koppelcondensator 13 in fig. 8 los. Verdwijnt
de storing, dan moeten we of de fout in de koppelcondensator of in de
voortrap zoeken. Proefondervindelijk vervangt men deze door een be
proefd exemplaar. Als daarmee de storing opgeheven is, dan is de
koppelcondensator de schuldige geweest.
Blijft het storen echter, dan sluiten we het rooster van buis 3
kort naar aarde.
Zijn de storingen er dan nog, dan moeten we de onderdelen 3, 6, 7,
9, 8, 12, 11, 10 zoals hiervoren beschreven onderzoeken, eventueel door
ze systematisch te vervangen. Ook soldeerplaatsen kunnen de oorzaak
zijn, meestal echter zijn het twijfelachtige weerstanden of condensatoren,
waarvan de elektrische waarden op onregelmatige wijze variëren, het
geen de storing verklaart. Via het systematisch vervangen van alle in
aanmerking komende onderdelen vinden we met zekerheid de oorzaak.
Laat de storing zich ondanks kortsluiting tussen het rooster van 3 en
aarde niet bedwingen, dan kan de oorzaak nog slechts liggen in de
koppelcondensator 2 of in de sterkteregelaar 1. Vooral deze regelaar 1
komt hiervoor in aanmerking, temeer wanneer hij reeds verouderd is,
want slecht contact tussen sleepcontact en wcerstandsbaan of een onder
broken koolbaan is aanleiding tot dergelijke verschijnselen. Zekerheid
geeft ons het provisorisch vervangen door een beproefd exemplaar.
De fouten, die voortdurend het beschreven storingsgeluid veroor
zaken, zijn heel wat eenvoudiger te vinden dan die welke in 3.9 zijn
beschreven, omdat we volgens een vast systeem te werk kunnen gaan.
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Bij transistorapparaten gelden natuurlijk dezelfde overwegingen. Als
proefneming wordt de basis van de desbetreffende germanium-transistoren aan de plus gelegd, wat aanleiding is tot het snel afnemen van
de collcctorstroom. In geen geval mogen we de basis aan de ‘min’
leggen, omdat dan de transistor ogenblikkelijk defect raakt. Het overige
zoeken volgt uit het reeds beschrevene.
3.1 J. Fluitende en tjilpende geluiden
Meest voorkomende storingsbronnen:
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

8:
10:
12:
13:
14:
15:

19,
15,
10,
22,
9.
13.

17, 24, 15, 16.
16.
11.
4.

Een onregelmatig voorkomend tjilpend geluid in de luidspreker, bij tijd
en wijle onderbroken door geknetter en kraken, duidt meestal op de
zelfde storingsmogelijkheden als in hoofdstuk 3.10. We gaan dan volgens
deze aanwijzingen te werk. Treedt daarentegen fluiten en tjilpen op met
een constante, steeds gelijkblijvende amplitude en frequentie, dan is dat
een typerend verschijnsel van genereren.
In tegenstelling tot de in hoofdstuk 3.8 besproken storing, moeten
wc de storing veeleer zoeken op andere plaatsen van de schakeling dan
in de ontkoppeling of het voedingsdccl.
Een onderbreking tussen de afscherming van een bepaalde leiding
en aarde kan reeds genereren met betrekkelijk hoge frequentie ten ge
volge hebben. Dit wordt dan veroorzaakt door de capacitieve koppe
ling van gevoelige leidingen.
Eventueel met de ohmmeter controleren we zeer zorgvuldig de ver
bindingen tussen afscherming en aarde. Heeft dit geen resultaat, dan
nemen we een lange schroevedraaier met het blanke einde in de hand
(met de andere hand niet aan het toestel komen!!) en benaderen met
het andere einde voorzichtig de roostcraansluitingen van de audiofrequentbuizen. Hierdoor worden de parasitaire trillingen onderdrukt,
die volgens het principe van de blokkeergenerator, in een bepaald
ritme onderbrekend, optreden, welk ritme bepaald wordt door de
tijdconstante van de koppelende delen.
De frequentie ligt meestal in een hoger audiofrequent bereik en
wordt waargenomen als fluiten.
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Deze storende trillingen zijn denkbaar als gevolg van beschadigde
stopwcerstanden 25 in fig. 8, resp. 15 en 16 in fig. 10. Proefondervindelijk
vervangen van de weerstanden geeft ons uitsluitsel omtrent de juistheid
van dit vermoeden.
Onder bepaalde omstandigheden leiden ook defecte koppel- of uitgangstransformatoren tot fluiten of tjilpen.
Voordat wc beginnen, overtuigen we ons van de bruikbaarheid van
de buizen. De oorzaak van de storing kan ook in koude of op andere
wijze onklaar geraakte soldeerverbindingen liggen, waardoor conden
satoren en andere ontkoppelingsonderdelen buiten werking worden ge
steld. Ook het onklaar raken van de condensatoren in de roosterkringen, bijv. van condensator 17 in fig. 8 leidt onder bepaalde om
standigheden tot genereren.
Door 17 met een condensator van gelijke waarde te overbruggen,
vinden we de oorzaak van de fout.
Verder is er de mogelijkheid, dat een fout in het tegenkoppelcircuit
parasitair genereren veroorzaakt (bijv. 24, 15 of 16 in fig. 8). Het los
maken van dit netwerk en het systematisch vervangen van de onder
delen geeft ons de oplossing. Helaas zijn de tegenkoppelnetwerken in
de huidige ontvangers dermate ingewikkeld, dat men zonder schema’s
ieder overzicht verliest. We moeten dus de schakeling aan de hand van
het schema precies nagaan.
Bij transistorontvangers letten we, zoals hiervoor, op de ontkoppelonderdelen, bijv. 11 en 10 in fig. 12, op het rood getekende tegenkoppelnetwcrk in fig. 13, de condensator 9 in fig. 14, de condensator 13
in fig. 15 enz. Fouten op deze plaatsen kunnen parasitair genereren ver
oorzaken. Dikwijls helpt ook het vervangen van de transistoren.
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4. Storingen die kunnen voorkomen in het
h.f.- of m.f.-, alsook in het detectorgedeelte

Fouten in dc trappen vóór en in het detectorcircuit zijn talrijker en
meer gedifferentieerd dan in het I.C.- en voedingsgedeelte. Dit komt door
de veelheid van schakelingen en de vele vormen die de schakeltechniek
heden ten dage heeft aangenomen. We moesten daarom in dit hoofdstuk
dc paragrafen dikwijls in vier groepen verdelen, om dc lezer zo snel
mogelijk naar de juiste plaats te kunnen leiden.
Zoals in hoofdstuk 3 vermelden dc paragrafen 4.1.—4.13 telkens
dc storingssymptomen al naar gelang de omstandigheden, terwijl bin
nen het kader van de onderverdeling verschil wordt gemaakt tussen
de afzonderlijke ontvangers.
Doelmatig is de verdeling in
a.
b.
c.
d.

rechtuitontvangers met buizen.
AM/FM-superheterodyne-ontvangers met buizen.
rechtuitontvangers met transistoren.
AM/FM-superheterodyne-ontvangers met transistoren.

Is het duidelijk dat er een fout in het h.f.-gedcelte zit, dan zoekt men
direct in de paragrafen 4.1—4.13 naar het overeenstemmende symp
toom en leest dan verder in de onderverdeling, die met het ontvangertype overeenstemt.
4.1. Principiële aanwijzingen
Zoals in hoofdstuk 3.1 reeds is gezegd moeten we, voordat we aan de
hand van de aanwijzingen in dit hoofdstuk met het storingzoeken be
ginnen, zeker weten dat het l.f.- en voedingsgedeelte in orde zijn.
Men kan dan deze gedeelten volledig buiten beschouwing laten en
zich op de detector en de daarvóór liggende trappen concentreren. Ver
richten we de reparatie ‘op het gehoor’, zoals zo dikwijls, dan is het
l.f.-gedeelte met de aangesloten luidspreker een uitstekend hulpmiddel
bij het zoeken naar de fout.
Bij eenvoudige storingen voldoet deze methode. Evenwel heeft de
‘signaalvolger’ bij het zoeken naar fouten in de trappen vóór de
detector zijn voortreffelijkheid bewezen.
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Ten opzichte van de oorspronkelijke handeling beslaat dan het voor
deel, dat we de luidspreker uitgeschakcld houden, zodat onze nabuurcollega’s hierdoor niet worden afgeleid. Maar te allen tijde blijft de
luidspreker een voortreffelijke indicator van karakteristieke storingen,
waaraan we op dezelfde manier als bij fouten in het voedings- en I.f.gedeclte waardevolle inlichtingen omtrent de storingsbron kunnen ont
lenen.
Desondanks hebben we bij reparaties die in dit hoofdstuk worden
beschreven meer meetapparatuur nodig, vooral als het nodig blijkt dat
de hoog- en midden-frequentkringen moeten worden afgercgeld, het
geen natuurlijk niet zo eenvoudig is als de meest voorkomende gevallen
in hoofdstuk 3.
4.2. Toestel werkt in het geheel niet
Meest voorkomende storingsbronnen:
Fig. 16: 8, 10, 9, 11, 12, 13, 10, 8, 1, 5.
Fig. \7:\
fout in de spoelen, S.
Fig. 18: ƒ
Fig. 19: 2, 1, 3, 18, 9, 10.
Fig. 20: 11, 12, 8, 9, 14, 19, 7, 17, 16.
Fig. 21: 14, 15, 10,6.
Fig. 21a: 8, 4, 6, 5, 20.
Fig. 22: 26, 25, 33, 27, 28, 29, 22/27, 36/35, 7.
Fig. 23: 11, 13.
Fig. 24: 8, 9, 20, 19, 2, 15, 16, 17, 18, 13, 12.
Fig. 25: 12, 13, 27, 28, 24, 23, 19, 22, 20, 21.
Fig. 26: 28, 33, 26, 25, 23, 35, 10, 13.
Fig. 27: 27, 26, 20, 18, 8.
Fig. 28: 4, 9, 13.
Fig. 29: 8, 6.
Fig. 30: 8, 1, 11.
Fig. 31: 3, 4.
Fig. 32: 21, 22, 28, 4.
Fig. 33: 10, 7, 8, 15, 16.
Fig. 34: 7, 25, 36.
Fig. 35: 5, 16.
Hebben we het 1 f - en voedingsgedeelte gecontroleerd en in orde be
vonden, dan blijven voor de oorzaak de trappen voor de detector en de
detector zelf over.
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4.2.1. Rcchtuilontvangcr met buizen
In de tegenwoordig nog maar weinig voorkomende rechtuitontvangers
kunnen fouten voorkomen in de hoogfrequent voortrappen of in de
detector. Fig. 16a loont ons de éénkringsontvanger met terugkoppeling.
Mogelijk is het de buis die defect geraakt is, hetgeen we controleren.

■
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Fig. 16a. Ontvanger met terugkoppelschakcling.
Verder kan t.g.v. kortsluiting of het verbranden van 9 de schermroosterspanning onderbroken zijn, terwijl op dezelfde wijze de anodespanning
kan ontbreken omdat 11 en 12 onderbroken resp. 13 kortgesloten kun
nen zijn.
Eén en ander controleren we met een hoogohmige voltmeter op de
buiscontacten.

Fig. 16b. Een andere schakeling van het roostcrcircuit bij de teruggekoppeldc
ontvanger.
Hel komt zelden voor dat er een defect optreedt in de roostercombinatie 6/7. Een andere schakeling hiervoor toont fig. 16b.
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Gaat hel niet functioneren van het toestel gepaard met brommen
vanuit het net, dan kan spoel 4 of de weerstand 7 onderbroken zijn.
We moeten de soldeervcrbindingen op de spoel controleren. Weigert
de terugkoppeling, dan moeten we speciale aandacht aan de spoel 16
en aan de variabele condensator schenken. Vervolgens kan de antenne
spoel 1 zijn doorgebrand. Daartoe schakelt men een ohmmeter tussen
de antenne 2 en aarde 3 en meet of hij al dan niet onderbroken is.
Weigert het toestel slechts in één golfbereik dan moeten we de spoel
goed controleren. De meest voorkomende golflengte-schakelinrichtingen
zijn getekend in de figuren 17 en 18. Misschien is ergens een spoel on
derbroken, terwijl ook de golfschakelaar in aanmerking genomen dient
te worden. We controleren een en ander door een ohmmeter tussen de
schakelarm en de gemeenschappelijke verbinding van de spoelen te
schakelen.
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Fig. 17. Golfbereik-omschakcling (eerste mogelijkheid).

Fig. 18. Golfbercik-omschakcling
(tweede mogelijkheid).

In alle drie schakelstanden moet de ohmmeter een aanwijzing geven.
Het komt niet vaak voor, dat er een sluiting in de windingen van de
hoogfrequentspoelen zit. We beschouwen deze mogelijkheid dan ook
pas in de allerlaatste plaats. Het namelen van de spoel op inductiviteit
geeft ons direct inzicht in de stand van zaken.
Tot de rechtuitontvanger met buizen behoort ook de UKG superregeneratieve ontvanger voor frequentiemodulatie, fig. 19. Toestellen
van dit type kwamen na invoering van de FM in groten getale op de
markt.
Buis 2 heeft ten doel de uitstraling van de generator in de antenne te
voorkomen.
Wegens de grote gevoeligheid van dit type ontvanger merkt men
meestal niets of heel weinig als de voortrap niet functioneert. We meten
schermrooster- en anodespanning en controleren of de buis in orde is.
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De spoelen 1 en 3 moeten soms op onderbreking worden gecontroleerd.
Is de voortrap in orde bevonden, maar ontbreekt het karakteristieke
ruisen (eigen aan de ‘super-reg.’) naast afstemming van een zender,
dan moeten we in de eerste plaats buis 18 controleren. Meestal is de
steilheid dusdanig gedaald, dat zij in de gegeven omstandigheden niet
meer aan de osei 1 latorvoorwaarden kan voldoen. We vervangen dus
eerst buis 18 en als dit geen uitwerking heeft, dan meten wedeanodcgelijkspanning en controleren of de condensatoren 9 en 10 en of de
roosterlckwcerstand in orde zijn. Zijn ook deze onderdelen in orde,
dan is nog een sluiting in de variabele condensator 8 (ook bijv. 5 in
fig. 16a) alsook een defecte spoel 7 (slechte soldeervcrbindingen) denk
baar.
Ten aanzien van fig. 16a geldt voor de hoogfrequentvoortrappen het
zelfde als voor de voortrap in fig. 19.

<25
2

IH

/

n
r 3

©
15]

~(k) ^

LF (laagfrcqucnt)

Fig. 19. Dc super-regeneratieve UKG-ontvanger.
4.2.2. AM/FM-superhcterodyne-ontvanger met buizen.
De vele vormen waarin de h.f.- resp. m.f.-gedeelten van de moderne
AM/FM-superhets voorkomen maakt het storingzoeken niet makke
lijker.
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We moeten in eerste instantie alle golflengten proberen om er achter
te komen of de ontvangst slechts op één bereik wegblijft. Op dat moment is de fout reeds gelokaliseerd, omdat we het m.f.-decl als storingsbron kunnen uitschakelen. Meestal kan de fout worden gevonden in de
mengtrap resp. in de oscillator. Blijft het apparaat echter op alle be
reiken volkomen ‘stom’ dan beginnen we het zoeken in het m.f.-ge
deelte.
Het beter soort superhets bezit een AM-voortrap volgens fig. 20.
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Fig. 20. Hoogfrcqucnt-voorversterkcrbuis van ccn AM-ontvanger.
Het onklaar raken van de onderdelen 11, 12, 8, 9, 14, 19 van de
schakeling kan een totale uitval van het apparaat veroorzaken; we
moeten dan handelen zoals reeds vaker beschreven (spanningen meten
enz.).
Verder is als oorzaak mogelijk een totale sluiting van 7, onklaar
raken van spoelen 1 en 2, een sluiting van 17 en 16. Spoel 13 kan ook
doorgebrand zijn.
Fig. 21 en 21a tonen twee voorkomende standaard-AM mengtrappen, die men ‘onder de loep’ moet nemen als het m.f.-gedeelte in
orde is en daarentegen ontvangst bij m.g., k.g. en l.g. onmogelijk is.
Betreft het slechts één van de drie golfbereiken, dan moeten we als
eerste handeling de golflengteschakelaar onderzoeken (zie fig. n en
18 die in principe ook voor superhets gelden) en tevens de spoelen door
meten. Is er geen fout, dan moeten we onderzoeken, of in het be
treffende golfbereik de oscillator werkt of niet.
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Fig. 21. Mcngtrapschakcling van ccn
AM-ontvangcr.
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Fig. 21a. Dc oscillator in Colpitts-schakeling.

Het beste meten we dan de roosterstroom van de oscillatorbuis
zoals in hoofdstuk 8 is aangeduid.
Is er geen roosterstroom, dan oscilleert dc buis niet.
Eenvoudige defecten zijn het weigeren van 14 en 15, alsook (zeer
zelden) kortsluiting van 9. Soms is 10 kortgesloten, terwijl verder de
spoelen 12 en 11 onderbroken kunnen zijn. Buis 6 moet vooraf zijn
beproefd of vervangen. Een sluiting van 4 en 3 alsook een onderbreking
van en 2 behoort tot de mogelijkheden. Dergelijke defecten zijn
ook mogelijk in de in fig. 21a getekende dricpunts-oscillatorschakeling,
vooral 8 kan onderbreking vertonen. Spoel 7 kan t.g.v. slechte soldeerverbindingen niet functioneren, en dan zijn er storingen mogelijk in
4, 6 en 5.
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Fig. 22. Middcnfrequent-vcrsterkcr cn dcmodulalorschakeling van
ccn ontvanger voor AM en FM.
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Werkt de oscillator op alle golflengten goed (vaststelling hiervan via
een absorptiemeter of een roosterdipmeter) dan kan de fout alleen
nog maar in de ingangskring 1, 2, 3, 4, 5 schuilen.
In fig. 20 werden de mogelijke storingsbronncn al genoemd.
Tenslotte kan ook weerstand 22 defect zijn. Dan krijgt de hoofdanode
van 6 geen spanning omdat 22 doorgebrand is dan wel 23 is kortge
sloten (in het laatste geval wordt 22 erg warm, tenzij deze weerstand
al defect is.)
De beslissing of de fout in het m.f.-gedeelte zit, neemt men door het
buiten bedrijf zetten van de oscillator en het tussenschakelen van een
meetzenderspanning aan het stuurrooster van 6 in fig. 21. Tot dit
doel kan men 5 losmaken om een gedempte (aperiodische) ingang te
hebben.
De modulatietoon van de meetzender moet dan, als deze op de
middenfrequentie is afgestemd, bij voldoende gevoeligheid, binnen de
m.f.-bandbreedte via de luidspreker hoorbaar zijn.
Is de mengbuis in orde en hoort men ook bij betrekkelijk grote meeizenderspanning niets, dan moet het m.f.-deel grondig worden onder
zocht.
Fig. 22 toont een standaard AM/FM-m.f.-versterkerschakeling.
Het beste doet men om eerst te controleren of de zaak functio
neert
bij de hoge m.f. (ongeveer 460 kHz).
Daarna halen wc condensator 21, die voor het rooster van de lao.
m f -trap zit, los van buis 24, cn we zetten hierop de meetzendersnan - e
Horen wc dan niets, dan meten we de gelijkspanningen ^
ae buis.
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aangezien dcfecien aan 26, 25, 33, 27, 28, 29 denkbaar zijn. Zijn de
normale werkspanningen van de buis aanwezig, dan veranderen we de
frequentie van de meclzendcr om te zien, of bijv. de kring 32/27 dan
wel 36/35 sterk is verstemd. Krijgen we ergens een maximum bij een
te kleine gevoeligheid, dan kan de trillingskring een fout vertonen. Is
de dctectorbuis 43 met bijbehorende onderdelen in orde, dan zullen we
de kring moeten bijregelen (trimmen) volgens de regels van hoofdstuk 7.
Dergelijke fouten zijn echter zeldzaam. Het is natuurlijk ook mogelijk,
dat de condensatoren 26, 27, 28 aan capaciteit hebben verloren of er
is sprake van een gedeeltelijke kortsluiting.
In het gegeven geval moeten deze condensatoren proefondervindelijk
worden vervangen. Daarbij moeten we er vooral op letten dat de waarden
in de schermroosterkring en in de anodekring precies kloppen, aan
gezien deze in de meeste schakelingen verantwoordelijk zijn voor de
goede werking van de desbetreffende trap.
Zat de fout zonder meer in de laatste m.f.-kring of in de detector,
dan moet het toestel na opheffing hiervan weer prima in orde zijn.
Vinden we echter geen fout in deze trap, dan moet de eerste m.f.kring en de buis 7 gecontroleerd worden. Wc leggen een meetzenderspanning aan op het stuurrooster van de mengbuis 6 in fig. 21 en testen,
na de bedrijfspanningen van buis 7 fig. 22 gecontroleerd te hebben, de
in aanmerking komende trillingskringen 1/2, 3/4, 15/10/9/8, 14/19,
16/18 enz.
Als er geen gelijkspanning is dan moeten we in het bijzonder de onder
delen 11, 12, 17 en 6 verdenken.
i
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Bij grote verstemming van de kringen moet er worden getrimd, en
als dit zonder gevolg blijft, dan komen als oorzaak de onderdelen van
de trillingskring in aanmerking. De condensatoren van de trillingskring
moeten weer proefondervindelijk worden vervangen.
Op de beschreven wijze kunnen we niet alleen het m.f.-deel bij AMmiddenfrequenties, maar ook bij de FM-middenfrequenlie testen, waarbij
we de meetzenderop de desbetreffende middenfrequentie (meestal 10,7
MHz) moeten afstemmen. Bij het trimmen volgen we de richtlijnen
van hoofdstuk 6.
Werkt het toestel niet in het FM-bereik ondanks dat het m.f.-gedcelte
in orde is, dan moeten we direct vaststellen of de oorzaak in de detector
dan wel in het hoogfrequent deel ligt.
Wat betreft het deteclordcel bij FM geven ons de fig. 22 en 23 een
inzicht; in beide gevallen is een ratiodetector getekend, in fig. 22 een
asymmetrische en in fig. 23 een symmetrische uitvoering. Direct wei
geren komt in deze trap zelden voor, omdat de bedrijfsstroom en
spanning klein zijn. Het meest voor de hand ligt een storing in de
detectorbuis (fig. 22) of in fig. 23 de dioden 11 en 13. Is dit in orde, dan
moeten we ogenblikkelijk aandacht schenken aan eventueel slechte
verbindingen en daarna aan defecte weerstanden en condensatoren
(bijv. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 in fig. 22 of 3, 4, 6, 12, 10, 16, 17, 14,
18, 15, 20, 21, 22, 19, 23 in fig. 23).
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Fig. 23. Ratiodetector in symmetrische schakeling.
Zit er ook geen fout in het detectordcel, dan blijft het UKG-h.f.
deel over.
De fig 24, 25 en 26 tonen ons de drie meest voorkomende trapDen
(roosterbasis-i lussenbasis- cn cascodeschakeling). Steeds weer worden
eerst de buizen aan een onderzoek onderworpen. Hebben Wc geen
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spanning aan dc anode van buis 1 in fig. 24, dan kan de ontkoppeling
8/9 dc oorzaak zijn, terwijl bij het wegvallen van de anodcspanning
van buis 22 de ontkoppeling 20/19 defect kan zijn. Tevens kan de
kathodeweerstand 2 verbrand zijn. Oscilleert de mengtrap niet uit
zichzelf, dan moeten we vooral op dc spoelen 11 en 14 letten terwijl
ook de condensatoren 15, 16, 17, 18, 13 en 12 in aanmerking komen.
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Fig. 24. Roostcrbasisvoortrap van
UKG-ontvanger.
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Fig. 25. Een UKG-tussenbasisvoortrap.
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Hetzelfde geldt voor fig. 25, hier zijn de ontkoppelingen 12/13 en 27/18
verantwoordelijk voor spanningsleverantie, terwijl de functie van de
oscillator bepaald wordt door de onderdelen 24, 23, 19, 22, 20, 21.
In fig. 26 moeten de ontkoppelingen 24/25, 23/33 en 10/13 in
orde zijn. Bijzonder kritisch zijn bij UKG-trappen de soldeerpunlen;
schijnbaar solide uitziende soldeerverbindingen kunnen inwendig ‘los’
zittenen voor UKG-frequentics dermate hoge weerstanden opleveren,
dat het goed functioneren van de schakeling twijfelachtig wordt. Ook de
fecten aan de keramische condensatoren zijn niet denkbeeldig. Daartoe
behoren bijv. in fig. 24 de capaciteiten 16,17 en 18, in fig. 25: 3, 4, 10, 14,
15, 22, 21, in fig. 26:8, 9, 18, 20, 21, 22, 30, 26, 25, enz. De belangrijkste
fout in de UKG-voortrappen is het uitvallen van de oscillator. Fig. 27
toont een schakeling van de UKG-ingang, zoals men die in battcrijapparaten aantreft, en wel een additievc, zelfoscillerende mengtrap. De
anodespanning wordt via 26, 20, 18 aan de buis 8 toegevoerd.
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Fig. 27. Ingangsschakcling van een UKG-ontvanger voor batterijbedrijf.
EL.^..
Hebben we geen anodespanning, dan komt één van deze onderdelen
in aanmerking. Ook 27 kan ‘doorgeslagen’ zijn. De keramische conden
satoren 6, 5, 7, 14, 15 enz. moeten volkomen goed zijn. Ontbreekt de
glocistroom dan is het goed mogelijk, dat de smoorspoel 10 is onder
broken. Ook hier komen we er met systematisch zoeken snel uit.
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4.2.3. Recht uitontvanger met transistoren
Zeer talrijk voorkomend is het voor zelfbouw ontworpen transistortoestel volgens fig. 28. Dit type werkt met een transistor in de ingang.
De gelijkrichlcrdiode 4 kan defect raken als de antenne onder hoge
spanning komt te staan, bijv. door blikseminslag of door aanraking
met één of andere sterkstroomleiding. We moeten dus eerst vaststellen
of het l.f.-gedeelte met de transistoren 9 en 13 in orde is (zie daarvoor
eerder gegeven richtlijnen) om daarna via een meetzender aan de weet
te komen of de ingangskring aan de verwachtingen voldoet.
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Fig. 28. Diodc-detector, gevolgd door een transistorversterkcr.

Het snelste komen we tot resultaat als we de diode vervangen en de
resonantiekring op goede contacten van de onderdelen testen. Even
eenvoudig is het storingzoeken bij een teruggekoppelde transistorontvanger volgens fig. 29. Het werkpunt van transistor 8 is hier belangrijk.
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Fig. 29. Tcruggekoppcldc transistorontvanger met laagfrcquentvcrstcrker
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Dit wordt met de potentiometer 6 ingesteld. Meestal is het voldoende
de potentiometer iets bij te regelen om het toestel weer aan de gang te
krijgen. De steeds meer in gebruik komende miniatuurtransformatoren
9 vertonen vrij dikwijls onderbrekingen in de primaire wikkeling. De
beide transformatorwikkelingen moeten dan ook zeer zorgvuldig op
onderbreking worden gemeten (los solderen om de transistoren niet
te beschadigen!). De infig. 30 getekende reflexschakeling wordt op de
zelfde manier onderzocht. Zeer belangrijk is het goed functioneren van
de verdubbelaar-dioden 8 en 9, terwijl verder het werkpunt van transistor
11 juist moet zijn.

® © <2,
I

*

N

/

T®©

Ferriocantenne

K

©

H-H4

7)

Fig.

1 H
W
30. Getransistoriscerde

reflcx-

ontvanger.

Ook aan de ferrietantennes zijn storingen mogelijk, bijv. door slechte
soldeerverbindingen, onderbrekingen in de wikkeling, enz.
Tot de transistor-rechtuitontvangers behoren ook de voor afstandsbesturing gebruikte transistor-regeneratieve schakelingen volgens fig. 31.
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Fig. 31. Regeneratieve ontvanger voor afstandsbesturing, uitgerust met een
transistor.
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De bedrijfsspanningen moeten kloppen, het werkpunt kan met 7
zeer nauwkeurig worden ingesteld. Vindt er desondanks geen zelfoscilleren plaats, dan moeten we proefondervindelijk transistor 3 ver
vangen. Soms moeten we ook 4 groter maken om de zaak aan het oscil
leren te krijgen.
4.2.4. AM/FM-superhet.-ontvanger met transistoren
Ook vanuit het standpunt van de rcparatietechniek moeten we onder
scheid maken tussen twee belrekkelijk sterk van elkaar verschillende
typen, t.w. de slechts voor AM, met meestal oudere transistoren uitgeruste toestellen, en de moderne AM/FM-toeslellen. Fig. 32 (bijlage
achterin) en 33 tonen ons de bij de oudere typen voorkomende m.f.trappen met detector, zowel als de zelfgenererendc mengtrap.
Zwijgt het toestel volkomen, dan moeten we in eerste instantie volgens
fig. 32 de eerste m.f.-trap onder de loep nemen, maar eerst dan wanneer
vast staat dat het l.f.-gedeelte goed functioneert. We kunnen bijv.
spoel 13 kortsluiten en de basis van de transistor over een koppelcondensator een m.f.-spanning toevoeren. Bij het doordraaien van de meetzender moet dan ergens in de buurt van de m.f.-trap een maximum tc
vinden zijn. Krijgen we ondanks een groot signaal niets te horen,
dan moeten we de gelijkspanningswaarden meten, bijv. aan de emitterweerstand 23, aan de onderkant van de kring 25/26 enz. Storingen zijn
vooral mogelijk onder invloed van beschadigde ontkoppelcondensaloren
bijv. 21,22 enz. De transistoren moeten zonodig worden losgesoldeerd,
getest of proefondervindelijk door andere worden vervangen. Ook de
bruikbaarheid van diode 28 moet worden onderzocht. Zit er in de laatste
m.f.-trap geen storing, dan schakelen we de meetzendcr aan de basis
van de eerste m.f.-transistor 4 (onder kortsluiting van 3) en proberen
of er nu nog ontvangst mogelijk is. Blijft het op de eerste trap ‘dood’
dan meten we de gelijkspanning en testen we transistor 4.
Is zowel het m.f.-gedeelte als de detector in orde, dan moeten we
de zelfoscillerende mengtrap van fig. 33 beproeven. In de eerste plaats
stellen we vast, of de oscillator werkt, en wel dooreen gelijkstroommeter
in de collectorleiding te schakelen. Bij kortsluiten van de oscillatorkring 18/21/22/23 moet de collectorstroom veranderen. Is er helemaal
geen collectorstroom, dan moeten we transistor 10 vervangen. In het
onderhavige geval kan ook de spanningsdeler 7/8 defect zijn. Valt bijv8 uit, dan is de collectorstroom nagenoeg nul.
Oscilleert de zaak wel en is er desondanks geen output, dan moeten
we uitzoeken of het eerste m.f.-filter 15/16 en de antennekring 1, 2, 3,
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4, 5 in orde zijn. Zoals we zien kunnen we precies als bij buizentocstellen
ook hier, volkomen volgens hetzelfde systeem, de fout eenvoudig vinden.

SS

Fig. 33. Zclf-oscillcrendc transistormengtrap voor dc middengolf (ver
ouderde schakeling).
Een bijzonder probleem levert het neutrodyniseren van hel m.f.gcdeelte op bij superhets van een ouder bouwtype. Hierbij immers speelt
die neutrodyniscring nog wel degelijk een grote rol.
Eén en ander moet van geval tot geval aan de hand van scrvicevoorschriften worden bekeken.
Het storingzoeken in dc moderne, met difTusietransistoren uitge
ruste, AM/FM-transistortocstellcn is ten gevolge van de veelheid van
onderdelen veel moeilijken Fig. 34 (bijlage achterin) toont een als
standaardtype geldend schakelschema van m.f.- en detcctortrap van
een dergelijke ontvanger.
Analoog aan de methode in de buizentechniek meten we eerst de
spanningen aan de collector, emitter en in dit geval aan de basis van
de transistoren 7, 25 en 36 om daarmede vast te stellen of zich een
triviale gelijkstroomafwijking voordoet. Daarna testen we de Hun
kring bij AM met de voorgeschreven middenfrequentie in de buurt van
460 kHz, precies zoals bij het buizentoestel is beschreven. Het kan
een fout in de spoelen of in de condensatoren zijn, maar ook slechte
verbindingen.
Aangezien toestellen van dit type vrijwel altijd met geëtste bedrading
zijn uitgevoerd kunnen de storingen ook in deze bedrading voorkomen.
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Zorgvuldige mechanische controle is zeer op z’n plaats. Is het AMm.f.-gcdeeltc in orde bevonden, dan doen we hetzelfde voor FM. Werkt
de versterker bij deze frequentie niet, dan kunnen wc vrijwel met
zekerheid aannemen dat de fout in de FM-m.f.-filtcrs of wel in de
ratiodectector schuilt. We moeten trap voor trap testen en wel van ach
teren naar voren. Zijn m.f.- en detectorgedeelte in orde, dan blijft
alleen het UKG-deel over.
Een veel voorkomende standaarduitvoering van het UKG-deel van
een moderne transistor superhet vinden we in fig. 35 (bijlage achter
in). Gewoonlijk is de voortrap als basisschakcling uitgevoerd, en
we moeten allereerst door meting van de gelijkspanningen kijken hoe
het met het werkpunt gesteld is.
Aansluitend volgt een hoogfrequente voorcontrole met een meetzender, die men op 1 aansluit. Is de fout met eenvoudige maatregelen
niet te vinden, dan moeten we een UKG-buisvoltmcter gebruiken en als
eerste onderzoeken, of de eerste transistor versterkt. De buisvoltmeter
wordt dan op 5 aangesloten, later aan de collector van 16.
Op de reeds beschreven wijze controleren of de oscillator in orde is.
4.3. Fluiten op elke zender
Meest voorkomende storingsbronnen:
Fig. 16:
Fig. 20:
Fig. 22:
Fig. 30:
Fig. 31:

15.
12, 4, 14.
12, 11, 29, 28, 26, 27, 25.
13.
transistor.

4.3.1. Rechtuitontvanger met buizen.
Fluit een teruggekoppelde ontvanger volgens fig. 16 op alle stations, hoewel
de terugkoppeling helemaal is uitgedraaid, dan bewijst dit, dat een twee
de parasitaire terugkoppelingsmogelijkheid aanwezig is. We solderen de
terugkoppelcondensator 15 in fig. 16 volkomen los. Verdwijnt het fluiten,
dan kan 15 niet tot minimale capaciteit worden teruggedraaid en
moet 15 worden gerepareerd of vervangen.
Verdwijnt het fluiten daarentegen niet, dan is er sprake van een andere
sterke capacitieve koppeling tussen anode en terugkoppelspoel 16,
hetgeen altijd slechts individueel kan worden beoordeeld. Fluit een
superregeneratieve ontvanger zoals in fig. 19 op alle stations, dan ontstaan geen regeneratietrillingen meer, maar daarentegen voortdurende
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hoogfrcquenttrillingen met een constante amplitude, zodat de ont
vanger werkt als een teruggekoppelde ontvanger. In tegenstelling met
de tcruggekoppclde ontvanger van fig. 16 moeten we de terugkoppeling
versterken, waardoor hel regeneratie-effect weer op gang komt en het
fluiten ophoudt.
Deze storing kan veroorzaakt worden door buis 18 als deze aan
steilheid verloren heeft. Deze buis moet dan vervangen worden.
Ook een te lage bedrijfspanning kan dit effect oproepen.
4.3.2. AM/FM-superhet.-ontvanger met buizen
Fluiten op alle stations betekent hier dat de m.f.-trap of een voortrap
staat te genereren. Dit genereren van de voortrap, fig. 20, kan door
variatie van het werkpunt van de eerste buis ontstaan, die dan een te
grote steilheid verkrijgt. Hij gaat dan oscilleren volgens het ‘TPTG’principe. We raken dit kwijt door de bedrijfspanning te verlagen, of
in het gegeven geval door het vervangen van condensator 12, als deze
aan capaciteit verloren heeft.
Ook een te kleine condensator 4, een slechte condensator 14 of het
onklaar raken van een afgeschermde kabel kunnen het zelfgencrcren
veroorzaken.
Bij een genererende AM/FM-m.f.-versterker (fig. 22) moeten de ontkoppelonderdelen in aanmerking worden genomen (bijv. 12/11, 29/28/
26/27/25), vooral wanneer de condensatoren hun capaciteit hebben ver
loren of als de aardaansluitingcn gebreken vertonen. Laatstgenoemde
aansluitingen betekenen de tweede mogelijkheid voor zelfgenerercn
van het m.f.-gedeelte. Vooral bij F.M. is de aardaansluiting van con
densatoren van groot belang. We moeten de soldeerverbindingen con
troleren en vooral toezien op een goede aardverbinding. Belangrijk zijn
die condensatoren, die tezamen met andere schakelelementen een neutrodyne-brug vormen, bijv. in fig. 22 in de laatste m.f.-kring.
Detectoren komen voor zelfgencrcren nauwelijks in aanmerking of
het zou moeten zijn dat ergens een afscherming op de één of andere
manier onklaar raakt. Op die manier is er een terugkoppeling mogelijk
tussen detector en de ingang van het m.f.-gedeelte.
Fluiten op alle stations vindt ook zijn oorzaak in het genereren van
het UKG-gedeelte.
We moeten dan controleren of de neutrodynisatie in de schakeling
volgens de fig. 24, 25 en 26 in orde is.
In de fabrieksdocumentatie vinden we hiervoor richtlijnen, alhoewel
het moeilijk is deze concreet te stellen. Hetzelfde geldt voor fig. 27.
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4.3.3. Rechtuitontvanger met transistoren
Het zelfgcnereren van het h.f.-gedeelte bij transistor-rechtuitontvangcrs komt niet vaak voor. In fig. 28 kunnen eventueel slechte ver
bindingen met de nulleider een genereren veroorzaken. Zo ook in
fig. 29.
In fig. 30 spelen de ontkoppelcondensatoren (bijv. 13) een aanzienlijke
rol. Zijn die niet in orde, dan is genereren mogelijk. Met betrekking lot
transistorsuperregs voor afstandbesturing volgens fig. 31 geldt in
principe hetgeen bij fig. 19 is besproken.
Treden geen regeneratieve trillingen op, maar werkt de schakeling daar
entegen als een normale h.f.-zender, dan wordt de ontvangst altijd door
fluiten vergezeld. In dit geval moet de regeneratie weer worden opge
wekt. Desbetreffende maatregelen werden reeds eerder beschreven.
4.3.4. AM/FM-superhet.-ontvangcr met transistoren
Ook hier wijst het fluiten op alle stations op een genererend m.f.gedeelte. De hoofdoorzaak in de schakeling van fig. 32 is gelegen in
onvoldoende neutrodynisatie en zeker als de transistor reeds vervangen
is.
Voor de rest gelden de richtlijnen met betrekking tot slechte massaaansluitingen en slechte ontkoppelonderdelen, zoals was vermeld bij de
‘buizen’-toestellen. Hetzelfde geldt voor de mengtrap in fig. 33. Spontaan
genereren van het m.f.-gedeelte volgens fig. 34 heeft principieel dezelfde
oorzaak. We testen in eerste instantie de transistoren en verder de
resonantiekringen op beide middenfrequenties. Slechte massacontacten, slechte ontkoppelonderdelen enz. spelen een belangrijke rol.
Ook de neutrodynisatie moet onze aandacht hebben, alhoewel deze
bij versterkers met diffusietransistoren veel minder kritisch is. Gene
reren van de voortrap volgens fig. 25 komt nauwelijks voor. We kunnen
deze trap dikwijls buiten beschouwing laten, als de in paragraaf 4.3 ge
noemde fout zich voordoet.
Zowel bij buizen- als ook bij transistor super-ontvangers kan ook dan
fluiten op alle stations voorkomen, als in de omgeving van de ontvanger
een sterke zender staat, die een frequentie uitstraalt welke ligt in de
buurt van de middenfrequentie. Deze storing kunnen we alleen daar
ontlopen als de ingang voldoende selectief is, bijv. als de sperkring aan
de ingang op de juiste frequentie is ingesteld.
In het desbetreffende geval moet men proberen het fluiten door natrin1"
men te doen verdwijnen, althans zo veel mogelijk te onderdrukken70
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4.4. Fluiten op sommige stations
Meest voorkomende storingsbronnen:
Meest voorkomend in schakelingen van oudere typen appa
raten.
4.4.1. Rechtuitontvangers met buizen of transistorcn
Is de terugkoppeling in orde en is het mogelijk door het verdraaien
van de terugkoppelcondensator het genereren volgens de regels te onder
drukken, dan ligt de oorzaak van het fluiten bij ontvangst steeds in
verschijnselen van buiten af, waarvan de ongunstige golflengteverdeling de oorzaak is.
Hiertegen bestaat geen remedie.
4.4.2. AM/FM-superheterodyne-ontvanger met buizen
Ook hier horen we bij de tot nu toe ongunstige golflengteverdeling
fluiten op enkele stations, want ook nu is de oorzaak niet in de ont
vanger zelf gelegen. Hei voorkomen hiervan is onmogelijk. Bij oudere
typen supers bestaan daarnaast nog talrijke andere oorzaken die zich
ook niet laten opheffen, omdat ze door de constructie van de ontvanger
worden veroorzaakt. Als hoofdoorzaken noemen we de harmonischen
van de oscillator, van de middenfrequentie, van de detector en de
harmonischen van de mengtrap.
Door oncontroleerbare mengmogelijkheden ontstaan interferentietonen, die bij enkele stations zeer duidelijk tot uiting komen. Pogingen
tol opheffing zijn meestal tot mislukken gedoemd.
4.4.3. AM/FM-superheterodyne-ontvanger met transistorcn.
Bij deze ontvangers geldt hetzelfde als bij buizensuperheterodyneontvangers (4.4.2).
4.5. Moeilijkheden bij het afstemmen (gebrekkige selectiviteit)
Meest voorkomende storingsbronnen:
Fig. 22: 12, 26.
Ontregeling.
Fig. 32: 9, 10, 19, 20.
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4.5.1. Rechtuitontvanger met buizen
Deselectiviteit van rechtuitontvangers van een verouderd bouwtype is van
nature onbevredigend. Zelfs met twee kringen voldoen ze niet aan de
moderne eisen. Wordt er geklaagd over het doordringen van een bij
zonder sterke zender, dan kunnen we die onderdrukken door provisorisch
een sperkring in de antenne te schakelen. Andere tegenmaatregelen
hebben nauwelijks enige zin.
Als de selectiviteit t.o.v. vroeger sterk is gedaald, dan wordt dit
waarschijnlijk veroorzaakt door de verslechtering van de kwaliteit van
de desbetreffende kringen.
Vochtige spoelen, slechte soldeercontacten, en ongunstig geworden
antennetocstanden (vooral bij eenvoudige eenkrings-ontvangers) kun
nen de oorzaak zijn.
Verbetering wordt bereikt door het vervangen van de spoelen of van
de variabele condensator als deze door atmosferische invloeden kwali
tatief is aangetast.
De soldeercontacten moeten we zeer nauwkeurig controleren.
Bij superregeneratieve ontvangers wordt de selectiviteit door de
pendelfrequentie sterk beïnvloed. Er treden in de resonantiekrommen
meerdere pieken op die een zeer slechte selectiviteit veroorzaken. Ver
betering krijgen we door de generatorbuis te vervangen, of in het desbe
treffende geval de onderdelen te testen en de bedrijfspanningen te con
troleren.
4.5.2. AM/FM-superheterodyne-ontvanger met buizen
Gebrekkige selectiviteit bij supcr-onlvangcrs vindt meestal zijn oorzaak
in ontregelde filterkringen, vooral in het m.f.-gedeelte. Als we het
nauwkeurig willen doen dan onderzoeken we het m.f.-gedeelte met de
wobbulator (zie hoofdstuk 7.6).
De kring moet dan aan de hand van de documentatie worden ge
trimd. Hebben we hiermede geen resultaat en gaat een vermindering
van de gevoeligheid samen met een slechte selectiviteit, dan bestaat
soms de mogelijkheid dat de resonantiekring door welke oorzaak dan
ook wordt gedempt.
De oorzaak ligt mogelijkerwijze in de ontkoppelcondensator (bijv.
12 of 26 in fig. 22). Ook slechte soldeercontacten bij de m.f.-bandfilters
brengen soms verliesweerstanden in de kring teweeg, die de selectiviteit
ongunstig beïnvloeden. In dergelijke gevallen moeten we alle soldecrpunten die daarvoor in aanmerking komen zeer zorgvuldig opnieuw
doorvloeien.
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4.5.3. Rechtuitontvanger met transistoren
Voor transistor-rcchtuitontvangers gelden in principe dezelfde richt
lijnen als onder 4.5.1 aangegeven.
4.5.4. AM/FM-superheterodyne-ontvangermet transistoren
Ook hier gelden weer de richtlijnen zoals in fig. 4.5.2 gegeven. We
moeten daaraan toevoegen de achteruitgang van de selectiviteit ver
oorzaakt door de gebreken in de neutrodynisatie van de trappen (bijv.
door verandering van de waarden van de onderdelen 9/10 of 19/20
i n fig. 32).
Verder kunnen de transistoreigenschappen zijn gewijzigd zodat
tevens andere dempingen in de resonantiekringen geïntroduceerd
worden. Het opheffen van de fout is slechts dan mogelijk, als wc het
gehele toestel d.rn.v. de wobbulator zorgvuldig hebben getest.
4.6. Onafhankelijk van de afstemming kan slechts één zender worden
ontvangen
Meest voorkomende storingsbronnen:
Fig. 16a: slechte antenne, bij supers afslaande oscillator.
4.6.1. Rechtuitontvanger met buizen en transistoren
Bij eenvoudige schakelingen zoals in fig. 16a kunnen de antenneeigenschappen zodanig zijn veranderd, dat deze antenne is afgestemd
op de frequentie van een sterke zender. Verder is het mogelijk dat de
uitgangsspanning van de antenne om dezelfde reden dusdanig klein
is geworden, dat alleen nog maar de sterkste zender kan worden ont
vangen. Bij super-regeneratieve ontvangers kan zowel het hoog
frequent als het intermitterend oscilleren zijn opgehouden.
4.6.2. AM/FM-superheterodyne-ontvanger met buizen
Genoemde fout komt bij supers praktisch niet voor, tenzij de as van
het oscillatorpakket van de variabele condensator niet meer kan worden
bediend en deze condensator juist zo is afgestemd dat een bepaalde
zender wordt ontvangen. Als de oscillator niet meer functioneert kan
een zender, die in de buurt van de middenfrequentie werkt, worden
ontvangen, indien de bijbehorende antennespanning via de mengbuis
direct in het m.f.-gedeelte terecht komt.
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Door middel van de m.f.-sperkring kunnen we aantonen of zich deze
fout voordoet. We moeten onze aandacht daarna in hoofdzaak aan de
oscillator wijden. In dat geval moeten wc de storende zender buiten
werking stellen, aangezien het toestel anders op alle stations fluiten ver
toont (zie hoofdstuk 3).
4.6.3. AM/FM-superheterodyne-ontvanger met transislorcn
Hierbij geldt hetzelfde als in hoofdstuk 4.6.2.
4.7. Gevoeligheid voor verafgelegen zenders te gering, selectiviteit in orde
Meest voorkomende storingsbronnen:
Fig. 20: 1, 2, 3, 4,
Fig. 21: 1,2, 3, 4,
Fig. 24: 4, 5, 2, 3,
Fig. 25: 1, 2, 5, 4,
Fig. 26: 1, 2, 3, 8,

7, 8.
5, 6.
1.
6, 7, 8, 9.
5, 6.

4.7.1. Rechtuitontvanger met buizen of transistoren
Hier zoeken we de oorzaak meestal in een te losse antennekoppeling.
Misschien is de antenne te kort. Verbetering treedt op als we de koppe
ling groter maken of een andere antenne gebruiken.
4.7.2. AM/FM-superheterodyne-ontvanger met buizen.
De versterking van een voorversterker- of een m.f.-buis kan zijn ge
daald (bijv. steilheid).
In dit geval testen we eerst de buizen. Verder houden wc rekening
met het onklaar raken van de ferrietantenne (indien aanwezig), een
verbrande antennespoel, een onderbreking in de antenneleiding of een
te slechte antenne. Aan de oscillator-kringen doen we niets aangezien
een goede selectiviteit er op wijst dat er niets is ontregeld. De ingangskring komt principieel altijd in aanmerking. Daarom schakelen we
een meetzender aan het rooster van de le h.f.-buis (voortrap of mengtrap) en onderzoeken of de gevoeligheid in overeenstemming is met de
gegevens. Is dit het geval, dan moeten we de ingangskring in de antennekring op eventuele fouten onderzoeken bijv. 1, 2, 3, 4, 7, 8 in fig. 20;
1, 2, 3, 4, 5, 6 in fig. 21; 4, 5, 2, 3, 1 in fig. 24; 1, 2, 5, 4, 6, 7, 8, 9 in
fig. 25; 1, 2, 3, 8, 5, 6 in fig. 26 enz.
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Wc moeten er steeds voor zorgen, dat de antenne-energie op de juiste
manier in de ontvangeringang terecht komt.
4.7.3. AM/FM-superheterodyne-ontvanger met transistoren
Hierbij gelden weer dezelfde oogmerken als onder 4.7.2. d.w.z. dat we
voor alles de ingangskring in aanmerking nemen. Verder moeten we
onderzoeken, of de stroomversterking van de transistoren aan de eisen
voldoet.
4.S. Stoorgeluiden bij een aangesloten antenne
Meest voorkomende storingsbronnen:
Steeds invloeden van buiten af.
Deze storing kunnen we voor alle ontvangertypen gemeenschappelijk
behandelen, want de oorzaak ligt nooit in hel toestel, maar moet altijd
bij invloeden van buitenaf gezocht worden. Het gaat hier om een karak
teristieke antennekwestie en wel om de ongunstige verhouding tussen
signaal- en stoorniveau. We moeten de antenne grondig onderzoeken en
proberen de signaal/stoorverhouding te verbeteren. Vaak geeft een
andere aardleiding of het weglaten hiervan verbetering.
Dit weglaten hangt af van de gevoeligheid van het voedingsgedeelte
voor hogere frequenties.
4.9. Veranderlijke geluidssterkte en vervorming bij ontvangst van ver
afgelegen zenders
Meest voorkomende storingsbronnen:
Invloeden van buitenaf.
Wc behoeven geen onderscheid te maken tussen de ontvangertypen
aangezien deze verschijnselen niet wijzen op een fout in de ontvanger.
Zij berusten op veranderingen van de veldsterkte, veroorzaakt door
omstandigheden in de ionosfeer. Normaal worden deze als fading be
kend staande sterkteveranderingen door de A.S.R. in de ontvangerschakeling voor een groot deel opgevangen.
De verschillen in veldsterkte kunnen echter zo groot zijn, dat de
A.S.R. geen uitkomst meer kan brengen.
Meestal gaan de sterkteveranderingen dan gepaard aan een hinderlijke '
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vervorming van de weergave, die eveneens wordt veroorzaakt door de
gesteldheid van de ionosfeer (selectieve fading). Verbetering is alleen
maar mogelijk door een meer doelmatig antennesysteem.
Bij commerciële zenders worden daartoe gekoppelde systemen toe
gepast.
4.10. Bij het afstemmen stopt de weergave plotseling
Meest voorkomende storingsbronncn:
Defecte variabele condensator.
Als de weergave plotseling ophoudt op het moment dat we door de
afstemming heen draaien, kunnen we gevoeglijk aannemen dat de afstemcondensator in een bepaalde stand sluiting maakt.
Bij rechtuitontvangers kan het de afstemcondensator in de hoogfrequentkring zijn, bij superhelerodyne-ontvangers de afstcmcondensatoren van de hoogfrequentkring of de oscillator (vooropgezet dat de
oscillator over het gehele bereik correct werkt).
Om de fout te lokaliseren maken we de verbindingen van de draaicondensator los en schakelen we een ohmmeter parallel aan die draaicondensator.
Op de gezochte plaats moet deze een uitslag vertonen. Het voor
zichtig verbuigen van de condensatorplaten kan de storing opheffen.
Soms zitten er kleine metaaldeeltjes tussen de platen, die de kortsluiting
veroorzaken. Met perslucht blazen we de condensator schoon.
4.11. Gclnidssterktcvariaties en stoorgclitidcn bij het draaien aan
knoppen en regelaars
Meest voorkomende storingsbronnen:
Defecte potentiomcter.
Als er tijdens de bediening van bijv. een potentiometer stoorgeluiden
optreden, dan is er meestal sprake van een mechanische fout in het des
betreffende onderdeel.
Reparatie is niet lonend en dus vervangen we het onderdeel. Bij
potentiometers en regelweerstanden krijgen we zekerheid als we aan
het onderdeel een ohmmeter schakelen. Verandert tijdens het draaien
de uitslag niet regelmatig maar sprongsgewijze dan hebben we de fout
met zekerheid gelokaliseerd.
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4.12. Afstemindicatie werkt niet
Meesi voorkomende storingsbronnen:
De weerstanden in de schakeling van de indicatorbuis.
In de moderne ontvangers dient een ‘magie eye’ als afstemindicator.
Licht deze buis niet op, dan is of de buis defect (vervangen) of krijgt
hij geen voedingsspanning.
We meten de spanning aan de in aanmerking komende elektrode en
vergelijken de waarde met die in de servicedocumentatie.
Meestal zijn verbrande voedingsweerstanden of defecte koppelcondensatoren verantwoordelijk. Licht het scherm van de indicator gelijk
matig op en verandert dit niet afhankelijk van de afstemming, dan is de
roosterleiding naar het ‘magie eye’ onderbroken. We moeten de plaats
van de onderbreking opzoeken.
Vinden we niets dan moeten we zien uit te vinden, of het regelcircuit
goed functioneert. In dit geval schakelen we in de anode- of collectorIeidingen van de m.f.-buizen resp. m.f.-transistoren een stroommeter
en stellen we vast of de stroom zich afhankelijk van afstemming op een
zender verandert. Is dit het geval, dan zit de fout in de schakeling van
de afstemindicator of in deze buis zelf. Nemen we geen stroomverandering waar, dan kijken we na of de regelspanning op de juiste wijze tot
stand komt. Deze spanning meten we met een hoogohmige gelijkspanning-buisvoltmeter. Ontbreekt deze spanning, dan moeten we de
daarvoor verantwoordelijke diode controleren, alsook de aansluiting
van een regelspanningsdiode aan de uitgang van het m.f.-gedeelte.

4.13. Alleen atmosferische storingen, geen ontvangst
Meest voorkomende storingsbronnen:
Intermitterend oscilleren.
Dit verschijnsel komt gewoonlijk alleen bij super-ontvangers voor,
waarvan de oscillator niet werkt. De brede stoorfrequentieband,
die de antenne levert, wordt dan rechtstreeks via de mengbuis en het
m.f.-gedeelte versterkt en via het l.f.-deel in de luidspreker hoorbaar.
Richtlijnen lot het vinden van deze storing en het opheffen van deze
fout in de oscillator zijn in hoofdstuk 4.2 aangegeven.
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5. Fouten aan antenne en aardleidingen

Is na metingen met een mcetzendcr en een outputmeler gebleken dat hel
toestel voldoende selectief is, de gevoeligheid groot genoeg is en dat
bij het inschakelen van de meetzcnder geen stoorgeluiden optreden, dan
kunnen we alleen nog de storingen of de slechte toestand van de an
tenne of de aardleidingen nader beschouwen.
Deze storingen komen naar voren in de vorm van slechte selectiviteit
(bij eenvoudige eenkringsapparalen), in de vorm van een te geringe
geluidsterkte (stoorniveau te groot) alsook in de vorm van allerlei
stoorgeluiden.
Al deze stoorgeluiden moeten na het uitschakelen van de antenncverbinding verdwijnen. Is dat het geval, dan dienen de antenne-en aard
leidingen te worden gemeten. Al naar gelang we te maken hebben met
onafgeschermde of afgeschermde individuele antennetoevoerleidingen,
met een gemeenschappelijke (centrale) antenne met of zonder ver
sterker, dan wel met hulpantenncs, moeten we anders te werk gaan.
Ook fouten in de aardleiding zijn lang niet denkbeeldig.
5.1. Fouten aan de afzonderlijke antenne en het opheffen daarvan
Meest voorkomende storingsbronnen:
Kortsluiting of onderbreking.
Reeds een simpele gelijkstroommeting geeft ons met betrekking tot
grote fouten in niet afgeschermde individuele antennes uitsluitsel omtrent
de aard hiervan. We schakelen een ohmmeter tussen de antenne en de
binnenaansluiting (a in fig. 36) en stellen vast of tussen de eigenlijke
antenne en de antennc-aansluiting een onderbreking heerst. Een der
gelijke onderbreking komt vooral voor in de verbindingen tussen antenne
en antenne-afvoer, maar is ook binnen de afvoer mogelijk. De weerstand
mag niet veel meer dan 10 bedragen. Stellen we vast dat er een onder
breking is dan moeten we de toevoer en de antenne systematisch,
stukje voor stukje, doormeten tot we de plaats van de onderbreking heb
ben gevonden.
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Een tweede grote fout is een aardsluiting van de antenne of de afvoer
daarvan.
Een meting volgens b in fig. 36 door middel van een ohmmeter
tussen antenne en aarde (waterleiding) geeft ons hiervan bevestiging.

<2)^
]f

b)

—O

Q

Fig. 36. Controle van ccn nict-afgcschermdc antenne met behulp van een
ohmmeter.
Bij een goede antenne moet bij droog weer de isolatieweerstand zeker
enkele MO bedragen, terwijl deze bij nat weer niet beneden 1MQ mag
dalen. Is daarentegen de weerstand klein of slechts enkele duizenden
ohms, dan is er beslist een sluiting tegen aarde, die we door middel
van metingen moeten opsporen.
Soms is de isolatie van de afvoer beschadigd en ligt deze ergens legen
aarde, bijv. dakgoot, bliksemafleider, enz.
Treden sterke storingen op, afhankelijk van windstoten, dan is het
goed mogelijk dat de antenne of de naar beneden hangende blanke
afvoer door de wind af en toe tegen geaarde metaaldclen wordt gedrukt.
Het is dan het beste om naar buiten te gaan en de antenne en afvoer te
observeren. Wc vermijden het slingeren van de antennedelen door deze
opnieuw af te spannen. Is dit niet mogelijk dan moeten we de in aan
merking komende antennedelen van isolatie voorzien.
Bij antennes met geïsoleerde locvoerleiding is sluiting tussen kern en
mantel mogelijk (fig. 37). We meten tussen antennedraad en mantel.

"T""
Fig. 37. Op deze wijze kan men afgcschcrmdc antennes controleren.
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Is er sluiting dan maken we de afvoer los aan de antennekant om er
zeker van te zijn dat ook werkelijk de kabel de boosdoener is. In
dergelijke gevallen kunnen we maar het beste de hele kabel vervangen.
Het opzoeken van de sluitingsplaats en eventuele reparatie is niet
alleen moeilijken tijdrovend, maar leidt ook dikwijls tot slechte resul
taten omdat de reparatie en de noodzakclijke nieuwe isolatie nooit
helemaal honderd procent voldoen aan de eisen. Heel gauw zal er
water in de kabel doordringen, waardoor de kabel totaal onbruikbaar
wordt.
Zijn de gelijkstroommetingen zonder resultaat verlopen en blijft de
ontvangst slecht, dan moeten we zoals in fig. 38 is aangegeven de antenne
op hoogfrequentcondities beproeven.

a

meetzender

antenne meetapparaat

j

Fig. 38. Meten van de hoogfrequente eigenschappen van een antenne.

Daarvoor gebruiken we een antennemeetapparaat (of ook een goede
ontvanger) en we schakelen dit naar keuze aan de antenne (a) of aan
een meetzender (b), welke een spanning moet afgeven, gelijk aan de
antennespanning bij normaal plaatselijke ontvangst. Uit de vergelijking
kunnen we dan zonder meer vaststellen of de antenne inderdaad een
niet in verhouding staande lage spanning afgeeft.
Dan moeten we nog meten of de veldsterkte in de omgeving van de
antenne t.o.v. vroegere omstandigheden gedaald is, wat bijv. door nieuw
bouw, antennes van de buren enz. niet denkbeeldig is. In dit geval gaan
we over tot het verplaatsen van de antenne naar een gunstiger gelegen
opstelling (hoger of andere richting enz.). Maatregelen als deze blijven
echter dikwijls zonder resultaat, omdat in het bijzonder in de grote
steden, de signaalstoorverhouding haast altijd zeer ongunstig is. We
stellen de antenne zo hoog mogelijk op en we gebruiken in een ‘gestoor
de* omgeving steeds een afgeschermde toevoerleiding. De afscherming
moet een goede aardverbinding hebben.
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5.2. Fouten aan een gemeenschappelijke antenne zonder versterker en de
opheffing daarvan

Meest voorkomende storingsbronnen:
Sluiting of onderbreking.
In principe gaan wc bij gemeenschappelijke antennes precies zo te werk
als bij individuele antennes. Het opsporen van de fouten wordt daar
door gecompliceerd, omdat de gemeenschappelijke antennes een meer
of minder afgetakt netwerk vormen. Bemerken we bijv. een sluiting
tussen aarde en antenne, dan moeten we de fout systematisch door
meting opsporen. Tot dit doel worden bij alle aangeslotenen de afsluitweerstanden in de aansluitdozen losgemaakt en we meten aan deze
aansluitpunten of de fout aldaar te vinden is.
Hebben we geen resultaat, dan moeten we de aftakleidingen één voor
één losmaken. Is er sprake van een onderbreking dan moeten we steeds
de leiding tussen iedere afzonderlijke aansluitdoos en de antenne-aansluiting controleren. Is die onderbreking alleen aanwezig tussen een af
zonderlijke doos en de antenne-aansluiting, dan is de fout gelokaliseerd
in deze afzonderlijke aansluiting en de bijbehorende onderdelen.
Hebben geen van de aangeslotenen verbinding met de hoofdantenne,
dan schuilt de fout in de gemeenschappelijke toevoerleiding. We gaan
dan te werk zoals in 5.1 beschreven.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de eveneens aangesloten televisie- en
FM-dipolen, waarbij de gebruikte afsluitweerstanden aan de ver
bindingsstukken, koppelonderdelen, onderdelen voor de symmetrie enz.
moeten worden gecontroleerd. Met het oog op de hoogfrequent con
dities en de metingen dienaangaande, gelden de in hoofdstuk 5.1 ge
geven richtlijnen.
5.3. Fouten aan een gemeenschappelijke antenne met antenneversterker
en de opheffing daarvan

Meest voorkomende storingsbronnen:
Fig. 39: volgens hoofdstuk 3 en 4.
Wat betreft het antennesysteem geldt ten volle hetgeen in hoofdstuk
5.2 behandeld is. Fouten in de antenneversterker uiten zich gewoonlijk
in een sterk teruglopen van de ontvangstmogelijkheid bij alle aange
slotenen. We moeten de antenneversterker volgens fig. 39 controleren.
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Tot dit doel maken we het centrale net los van de verstcrkcruitgang en
belasten deze uitgang met een ohmse weerstand van 60 Q. Deze weer
stand wordt met een voor dit doel geschikte buisvoltmeter verbonden,
terwijl we aan de ingang een meetzender aansluiten.

gemeenschappelijk ant.sysicem

antenne.
versterker

meetzender

son

Fig. 39. De controle van antcnnevcrstcrkcrs.

Het meten volgt in principe de richtlijnen zoals in de hoofdstukken
3 en 4 zijn beschreven.
We controleren de buizen en de netspanning en pas als dit in orde is
gaan we over tot het meten van de gelijkspanningen aan de buiselektroden.
Daartoe moeten we natuurlijk gebruik maken van de servicedocumentatie van de fabrikant. Hebben alle aangeslotenen last van dezelfde
storing, bijv. een bromtoon, dan zit de fout waarschijnlijk ook in de
antenneversterker. Een voorhanden zijnde bromcompensatie moet in
het desbetreffende geval nader worden ingesteld, zodanig dat de brom
verdwijnt.
De buizen moeten worden getest op gloeidraadkathodesluiting en de
afvlakking van de netvoeding moet worden onderzocht. Een antennever
sterker moet zo mogelijk voor alle in aanmerking komende frequenties
dezelfde spanning afgeven. Zeer sterke, van nabij gelegen zenders af
komstige, signalen kunnen de versterker oversturen. Aan de ingang
bevindt zich voor dit doel een afgestemde sperkring die dit signaal
moet reduceren. Hiermede voorkomt men tevens verschijnselen als
kruismodulatie en dergelijke stoorverschijnselcn.
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5.4. Fouten aan de hulp- en binnenantenne
Meest voorkomende storingsbronnen:
Invloeden van buitenaf.
Wordt als hulpantenne een platte metaalplaat gebruikt, dan moet worden
onderzocht of deze op dezelfde wijze als een normale antenne sluiting
tegen aarde of een onderbreking vertoont. Bijzonder kritisch in dit
opzicht zijndezgn. dakgootantennes, waarvan de weerstand naar aarde
sterk veranderlijk is en waarvan de elektrische eigenschappen ten ge
volge van oncontroleerbare onderbrekingen van allerlei soort tevens
sterk veranderlijk zijn. Een hulpantenne met dusdanig veranderlijke
elektrische eigenschappen kan het beste maar direct door een ander
anlennesystcem worden vervangen.
Verbeteringen en reparaties geven meest weinig of geen resultaat.
Hetzelfde geldt voor de zo nu en dan toegepaste netantenne, waarvan
de functie sterk afhankelijk is van de hoogfrequente eigenschappen van
het net. Heeft een dergelijke lichtnetantenne veel storingen en veel
veranderingen van de ontvangst ten gevolge, dan gebruiken we dit
systeem liever niet.
Zijn de binnenantennes volgens voorschrift gemaakt en aange
bracht, dan treden deze storingen meestal niet op, aangezien alle at
mosferische invloeden ontbreken. Wordt een binnenantenne goed ge
ïsoleerd langs de muur gespannen, dan zal er altijd een zeer hoge weer
stand tegen aarde bestaan, terwijl onderbrekingen nauwelijks denk
baar zijn, aangezien de antennedraad mechanisch vrijwel onbelast is.
Als een goed functionerende hulpantenne plotseling slechter wordt,
dan wordt dit meestal veroorzaakt door het teruglopen van de veld
sterkte ter plaatse.
Dit is reeds mogelijk door veranderingen binnenshuis. We gaan dan
over op een ander antennesysteem.
5.5. Fouten aan de aardleidingen
Meest voorkomende storingsbronnen:
Te grote aard weerstand, slecht aardcontact.
Als tijdens het bedrijf van een toestel de signaal/stoorverhouding plot
seling sterk in ongunstige zin verandert, dan zou de aardverbinding
onderbroken kunnen zijn. Met een ohmmeter, geschakeld tussen de
aardleidingaansluiting en de waterleiding, komen we dit aan de weet.
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Indien er een onderbreking is, dan moeten we de leiding zorgvuldig
nagaan.
Indien de signaal/stoorverhouding met regelmatige of onregelmatige
tussenpozen verandert, dan moeten we de aarde zelf als schuldige be
schouwen.
Gebruiken we als aarde een gasbuis of een buis van de centrale ver
warming, dan moeten we met onregelmatig veranderende overgangsweerstanden rekening houden. Om deze reden moeten we principieel
waterleidingen of bliksemafleiders als aarde gebruiken, en dan zorgen
dat het contact tussen het toestel en een dergelijke aarde goed is. Op
dit gebied wordt namelijk heel vaak gezondigd. Vaak draait men de
aardleiding eenvoudig om een waterleidingpijp e.d.
Na enige maanden heeft onze ‘aarde’ geen enkele waarde meer,
omdat de dan reeds ontstane corrosielaag een oncontroleerbare overgangsweerstand oplevert.
Dit openbaart zich in de vorm van kraakstoringen en veranderende
ontvangstmogelijkheden. Men heeft niet voor niets een pijp-klembeugel met een zeer goede aansluiting voor de aardleiding in de handel
gebracht.
Soms ligt de aardleiding geklemd tussen deurposten of vensterbanken
en het is dan niet verwonderlijk als de leiding breekt. Bij de reparatie
moeten we er dan ook voor zorgen dat dit niet meer mogelijk is. Aardaansluitingen voor bliksemafleiders vallen onder de voorschriften van
VEV en H.C.N.N. en we moeten ons daarvan op de hoogte stellen al
vorens te installeren.
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6. Tabel voor de lokalisatie van de
belangrijkste fouten

I
In het aanhangsel, achter in het boek, vinden we een tabel waarin voor
alle in de afzonderlijke hoofdstukken behandelde storingsverschijnselen
een korte diagnose wordt vermeld. Deze diagnose vermeldt in telegram
stijl de sloringsmogelijkheden. De tabel verwijst verder naar de af
beeldingen, waarin de fouten worden behandeld, alsook naar de hoofd
stukken en pagina’s.
Zij dient tot snelle informatie voor de beginneling. In geen enkel op
zicht kan de tabel de beschrijving in de tekst vervangen.
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7. Reparatie- en afregeltechniek

Hebben we de fout gevonden, dan is hiermede hel werk voor het grootste
gedeelte klaar. De opheffing hiervan vereist een zekere handigheid,
waar het er om gaat de onderdelen te vervangen en mechanische ge
breken te repareren.
Werkelijk meer gecompliceerd is het afregelen, dat een goed technisch
inzicht en veel ervaring vereist. Hierover moet dan ook in de daarvoor
bestemde hoofdstukken uitvoeriger worden gesproken.
7.1. Vervanging van onderdelen bij conventionele bedrading

i

Het verwijderen van defecte onderdelen is erg eenvoudig. De kleine
zoals vaste weerstanden en condensatoren, worden losgesoldeerd, de
grotere onderdelen zoals potentiometers, draaicondensatoren enz.
worden eerst losgesoldeerd en daarna gedemonteerd. Tijdens de demon
tage moeten we er op letten, dat geen andere onderdelen worden be
schadigd en dat er geen kortsluiting in andere gedeelten van de be
drading kan ontstaan. Het inbouwen van nieuwe onderdelen is eveneens
niet moeilijk. We letten erop dat de soldeerpunten goed doorvloeien.
Als we met het werk klaar zijn controleren we of de omgeving geen
schade heeft opgelopen.
Tijdens het verwijderen en weer inbouwen van grotere onderdelen is
het vaak onvermijdelijk, dat draden tegen elkaar worden gedrukt en
dus sluiting maken. Dit is alles waar we tijdens het vervangen van onder
delen op moeten letten.
Reparatie van onderdelen komt heden ten dage in principe niet meer
in aanmerking, omdat de werktijd die een dergelijke reparatie vraagt
veel te duur is.
Vaste weerstanden, potentiometers, vaste condensatoren, trimmers
defecte dioden enz., worden weggegooid en door nieuwe vervangen.
Alleen als we te maken hebben met een afstem-draaicondensator
is reparatie mogelijk wanneer het een sluiting tussen de platen betreft.
Door het verbuigen van de platen of deze schoon te blazen is deze
sluiting op te heffen. Is er sprake van slijtage, dan moeten we de con
densator vervangen.
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Slechts bij transformatoren is het mogelijk, dat er geen gelijkwaardig
exemplaar aanwezig is, en dat we deze ook moeilijk kunnen krijgen. We
halen dan de transformator zorgvuldig uit elkaar en brengen op de
gebruikelijke verantwoorde wijze een nieuwe wikkeling aan. Gezien het
feit dat deze kwesties niet onmiddellijk met de reparatietechniek te
maken hebben, zien we af van verdere uiteenzetting. Hetzelfde geldt
voor smoorspoelen en uitgangstransformatoren.
Is vervanging van een hoogfrequentspoel noodzakelijk (alleen bij
oudere toestellen), dan moeten we de windingen lellen en een spoel
maken van gelijke afmetingen en gelijk aantal windingen.
Buizen worden principieel vervangen, ook wanneer er sprake is van
uitwendige beschadigingen (afgebroken contacten en aansluitingen). De
voor reparatie benodigde werktijd is veel te kostbaar. Daarentegen kun
nen we de golflengteschakelaar in de meeste gevallen wel repareren,
voor zover niet de ingefelste contactveren enz. zijn afgebroken.
De meeste reparaties beperken zich tot het schoonmaken van de
contacten, het vergroten van eventueel te klein geworden druk der
contactveren e.d.
De contactvlakken mogen nooit geschuurd worden, we mogen ze
hoogstens licht poetsen. De contakten maken we schoon met aceton,
trichloorethyleen, tetra, wasbenzine of iets dergelijks. Deze vloeistoffen
mogen niet met de isolatie in aanraking komen.
Het gebruik van contactvet, vooral in grotere hoeveelheden is niet
altijd aan te bevelen.
Dezelfde behandeling krijgen de druktoetsschakelaars in de moderne
ontvangers.
Het repareren van luidsprekers is ook niet lonend. Is de luidspreker
defect, dan vernieuwen we deze, want de werktijd voor reparatie staat
in geen verhouding tot de nieuwprijs.
Afstemindicatie en de aandrijving daarvan kunnen we repareren;
meestal betreft het een slap aandrijfkabeltje, het slippen van een schijfwiel, verbogen wijzer of een gebrekkige aandrijving enz.
Aangezien er ontelbare constructies voorkomen, is het moeilijk alge
mene richtlijnen te geven. Vooral als de aandrijving echt gecompliceerd
is moeten we de servicedocumentatie raadplegen. Voor de rest zijn de
te nemen maatregelen zeer eenvoudig wanneer het veel voorkomende
mechanische gebreken betreft.
7.2. Vervanging van onderdelen bij geëtste bedrading
In principe is de gang van zaken als onder 7.1. We solderen de kleinere
onderdelen niet los opdat we hiermede de dikwijls zeer gevoelige print
87

niet zullen beschadigen. Zoals in fig. 40 is aangegeven knippen we de
bedrading zo los dat de overblijvende draadeinden zo lang mogelijk
zijn om hieraan het nieuwe onderdeel te kunnen solderen.
We moeten bij geëtste bedrading zeer zorgvuldig te werk gaan. Het
solderen aan de print zelf moet zo mogelijk worden vermeden.

remplace

hier losknippen

printplaac

Fig. 40. Vervanging van onderdelen bij geëtste bedrading.
7.5. Trimmen van rechtuitontvangers
In rechtuitontvangers heeft het aftrimmen ten doel: het volkomen
gelijklopen van de afstemkringen.
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Fig. 41. Trimpunten bij de rechtuitontvanger.

In fig. 41 wordt de plaats van de stations op de schaal bepaald door
.kring 3/4. We draaien de variabele condensator helemaal ‘naar binnen*
en dan verstellen we de ijzerkern van 3 zodanig tot de voorgeschreven
laagste frequentiewaarde bereikt is.
Daarna draaien we variabele condensator op minimale capaciteit en
stemmen met 4 op de bijbehorende hoogste frequentiewaarde af.
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We kunnen hierbij de meetzender met de antenne-ingang verbinden.
Zijn we klaar met kring 3/4, dan draaien we de variabele condensator
weer op maximumcapaciteiten trimmen de ijzerkern van spoel 1 op
maximale geluidssterkte. Een ‘schijnbaar’ maximum wordt bereikt bij
geheel naar binnen gedraaide ijzerkern. De zelfinductie is dan nog te
klein. Daarna wordt de variabele condensator weer naar minimumcapaciteit gedraaid en wordt met trimmer 2 opnieuw op maximale
geluidssterkte afgeregeld, uiteraard bij de voorgeschreven hoogste
frequentie. (Het beste is natuurlijk om een outputmeter in de uitgang te
schakelen en op maximale uitslag te trimmen.) Ook hier is een schijn
baar maximum mogelijk, nl. bij geheel in- of uitgedraaide trimmer. Om
aan dit euvel te ontkomen schakelen we een kleine capaciteit parallel
of in serie met de trimmer.
De beschreven handelingen worden zó dikwijls herhaald totdat we
een optimaal resultaat hebben bereikt. Bij meer voorkringen is er geen
verschil in werkwijze. Het trimmen van rechtuitontvangers met ver
schillende golfbereiken gaat op dezelfde manier als bij de ingangskringen van supers, zoals in hoofdstuk 7.4 beschreven wordt.
7.4. Trimmen van het AM-gedeelte van superhsterodyne-ontvangers
Met het trimmen van het AM-gedcelte in superheterodyne-onlvangers
willen wc een exacte frequentiekromme in het MF-gedeelte en een
gelijkloop van oscillator- en
ingangskring bereiken. Dit
met inachtneming van een
altijd constante middenfrequentie. Verder willen we
nog het gelijk lopen van de
afzonderlijke ingangskringen
gegarandeerd zien. Het
beste kunnen we beginnen
met het trimmen van het
MF-gedeelte (fig. 42).
Aangezien in de MFkringen meestal vaste con
densatoren worden toege
past staan ons drie trimmogelijkheden van
het
AM-bandfilter ter beschik
Fig. 42. Trimpuntcn bij middenking nl.: 1. primaire wik
frcquent-bandfilters.
keling;
2. koppeling;
3. secundaire wikkeling.
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Is de koppeling van het bandfilter onder-kritisch dan wordt een
gemoduleerde meetzendcr precies afgestemd op de middenfrequentic
en aan het rooster van de mengbuis geschakeld, waarvan de oscillator
is uitgeschakeld. We trimmen dan spoel 1 en 3 op maximale uitslag van
de outputmeter. Bij kritisch of over-kritisch gekoppelde bandfilters
wordt eerst kring 3 met een seriekring (fig. 2) gedempt. Spoel 1 wordt
op maximale uitslag getrimd; daarna dempen we deze spoel en wordt
spoel 3 op maximale uitslag getrimd. Aan de koppeling wordt niets
veranderd, tenzij door een bepaalde oorzaak correctie is vereist.
Op de zojuist beschreven manier wordt eerst het filter dat direct voor
de detector ligt afgercgeld, en daarna het andere filter, dus altijd in de
richting van de mengbuis.
Het aanbrengen van de dempingskring gebeurt zoals in fig. 43 is
getekend (6/7 parallel aan de primaire resp. 4/5 parallel aan de secun
daire kring). Moeten we een filter zeer precies afregelcn, dan dient dit
zoals in fig. 43 met die buizen te gebeuren, waarmede het filter nor
malerwijze is belast.
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Fig. 43. Gebruik van het dempingslid van figuur 2 bij het afregclen van
bandfilters.
In de anodekring van de laatste buis komt een meetweerstand 2 van
enige kilo-ohm, met parallel daaraan de buisvoltmeter 3. Hel afregelen
geschiedt op de uitslag van de buisvoltmeter.
Bij een eenvoudige verstemming kunnen we ook afregelen op de
uitslag van de anode- of schermroosterstroom van geregelde buizen,
resp. op de aanwijzing van de regelspanning (fig. 44). Het aansluiten
van de stroommeter op de plaatsen 6 en 7, en van de buisvoltmeter op 8.
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moeten we vermijden, aangezien deze instrumenten daar de h.f.-kringen
kunnen beïnvloeden. Voor de stroommeting zijn de punten 2 en 4
bruikbaar, voor de gelijkspanningsmeting 3 en 5 en voor de buisvoltmeter (om de vegelspanning te melen) het punt 1.
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Fig. 44. Goede en onjuiste schakelingen van stroom- en spanningsmeters
in een zgn. geregelde buisschakeling.
Om exacte maxima te verkrijgen moeten we met kortgesloten regelspanning afregelen.
Na het trimmen van het middenfrequenl gedeelte stellen we de oscillator weer in bedrijf.
De oscillatorkring bepaalt de plaats van de stations op de schaal.
We trimmen aan de hand van fig. 45, waarin ten eerste de afstemcondensator op maximale capaciteit wordt ingesteld. De mcetzender
wordt op de antenne-ingang aangesloten en afgestemd op de laagste
frequentie, die moet worden ontvangen. We stemmen dan zodanig af
met de ijzerkern van spoel 5, dat de meetzendertoon hoorbaar wordt.
Daarna draaien we de afstemcondensator naar minimale capaciteit
en stellen een meetzender in op de hoogste frequentie, die moet worden
ontvangen. Dan verdraaien we trimmer 6 zodanig, dat de meetzender
toon opnieuw hoorbaar wordt.
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Fig. 45. Trimpuntcn in dc voor- en
mengtrappen van een supcrhetcrodyne-ontvanger.
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Dc seriecondcnsator 7 is meestal niet variabel, maar is dit wel het
geval dan dient hij voor het afregelen van in het midden van het afstemgebied gelegen zenders. Voor nadere richtlijnen raadplegen we zeer
zorgvuldig de servicedocumentatie.
Zijn we met de oscillatorkring gereed dan gaan we over naar de
ingangskringen en doen dit op dezelfde manier als bij rechluitontvangers,
zoals in fig. 41 is beschreven. Bij geheel ingedraaide condensator
trimmen we dus eerst spoel 3 van fig. 45 op maximale output, en dan op
dezelfde manier, nu met uitgedraaide condensator, met trimmer 4
op de voorgeschreven hoogste frequentie.
Op dezelfde manier gaan we te werk bij de voortrap (eerst spoel 1
bij de laagste, daarna trimmer 2 bij de hoogste frequentie).
Tot slot volgt het trimmen van de m.f.-sperkring door middel van
het verstellen van de ijzerkem van spoel 8, waarbij de mectzender op de
middenfrequenlie wordt afgestemd. Spoel 8 wordt op scherpe minimale
output geregeld.
Is de ontvanger, wat meestal het geval is, voorzien van een midden-,
lange- en kortegolfbereik dan worden deze bereiken na elkaar getrimd.
We kunnen of volgens fig. 46, dan wel volgens het principeschema van
fig. 47 te werk gaan. Bij fig. 46 schakelen we eerst het kortegolfbereik
in, in welk geval de schakelaars 1 en 2 gesloten zijn.
Daarna schakelen we over op middengolf, door schakelaar 2 te
openen en trimmen dit bereik.
Tenslotte wordt de langegolfband getrimd, waarbij schakelaar 3
geopend wordt. De elektrische verhoudingen van de reeds getrimde
kringen spelen dan hun rol in de nog te trimmen kringen.
Hebben we te doen met een golflengtekeuze mogelijkheid zoals in
fig. 47, dan is de volgorde van het trimmen willekeurig. De kringen
kunnen elkaar dan onderling niet beïnvloeden.
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Fig. 46. Volgorde van het trimmen
van de golfbereiken.
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Fig. 47. Afregelpuntcn bij een andere methode van golfbereikomschakeling.
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7.5. Trimmen van het FM-gedeelte van supcrheterodyne-ontvangers
meetzendcr 10.7 MHi
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Fig. 48. Het afregelen van een
symmetrische Ratiodetector.

In principe gaat het trimmen van het m.f.-gedvdte precies zo in z’n
werk als bij AM. We beginnen dus met hel mf -gedeelte, daarna het
oscillatorgedeelte en besluiten met de ingangskringen. In fig. 42 worden
de m.f.-bandfilters (4, 5, 6) getrimd zoals is beschreven, waarbij we er

:
meetzendcr 10,7 MHz
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Fig. 49. Hoe een asymmetrische Ratiodetector wordt
afgeregeld.
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rekening mee dienen te houden of de koppeling onder- dan wel overkritisch is. De oscillatorkring moeten we zo trimmen, dat de afstemming
in overeenstemming is met de schaalindeling. Het trimmen van de
voortrappen is bij UKG in het algemeen niet zo kritisch, omdat de
grote ingangsdemping van de buis de frequentiekromme in ongunstige
zin beïnvloedt.
Bij bepaalde omstandigheden moet de neutrodynisatie, ook in het
m.f.-gedeelte, volgens de voorschriften van de fabrikant worden in
gesteld.
Bijzondere zorg besteden we aan het trimmen van de FM-detector,
aangezien deze medeverantwoordelijk is voor vervormingsvrije weer
gave.
Een nauwkeurige en snelle trimmethode vinden we in hoofdstuk 7.6,
nl. met gebruikmaking van de nog te bespreken ‘wobbulator’-methodc.
Hier gaat het om een eenvoudiger methode, die nochtans goed voldoet.
Haast altijd gaat het om symmetrische of asymmetrische ratiodetectoren.
In het eerste geval, volgens fig. 48, schakelen we parallel aan de
capaciticvc afsluiting een buisvoltmeter 3 en stellen we de primaire
spoel 1 van het detectorfilter zó in, dat wc maximale uitslag verkrijgen.
Daarna schakelen we de buisvoltmeter aan de laagfrequentuitgang 4
en trimmen de secundaire spoel 2 op minimale uitslag.
De mcclzender aan het rooster van de laatste m.f.-trap moet hiertoe
ongcmoduleerd zijn. Werken we met
een gemoduleerde zender dan kan het
trimmen ook geschieden met een aan
de eindtrap aangesloten outputmeter.
Bij gebruik van asymmetrische ratiodetectoren volgens fig. 49 moeten we
de uitgang eerst symmetrisch maken.
We maken de aardverbinding bij 6
los en leggen een spanningsdeler 3/4
(iedere weerstand ± 0,1 MD) parallel
aan de uitgangscondensator. De pri
maire kring (spoel 1) wordt op maxi
male uitslag getrimd. De buisvoltmeter
moet parallel aan de spanningsdeler
liggen. In de buisvoltmetcrschakeling
van fig. 49 kan de secundaire kring
(spoel 2) op minimale uitslag worden
getrimd. Ook deze richtlijnen gelden
voor een ongemoduleerde meetzender.
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Willen we de laatste m.f.-trap zonder detector-bandfiltcr van te
voren trimmen, dan vervangen we eerst de primaire kring van het
filter, zoals in fig. 50 is aangegeven, door een ohmsc weerstand 1,
waaraan we dan de buisvoltmeter 2 aansluiten.
Nu kan de laatste m.f. nauwkeurig worden getrimd.
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Fig. 50. Nauwkeurige afrcgcling van een middcnfrcqucntbandfiltcr.
In oudere ontvangertypen vinden we nog vaak de fasedetector met
de EQ80, zoals in fig. 51. Beschikken we over een capaciteitsarme
buisvoltmeter, dan schakelen we die direct parallel aan de bovenste
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Fig. 51. Het afregelen van een fasedetector.
secundaire kring (1) en trimmen deze kring door middel van een op de
juiste wijze toegevoerd m.f.-mcetzendersignaal op maximale uitslag.
Daarna trimmen we de onderste kring op minimale uitslag.
96

i

i

Nu schakelen wc de buisvoltmeter parallel aan de onderste kring 2
en trimmen nogmaals de bovenste kring op maximale uitslag. In het
onderhavige geval kunnen we ook de anodekring voor het trimmen
gebruiken, indien we een milli-ampèremeler 4 in serie schakelen of de
anodcwisselspanning met de buisvoltmeter 3 meten.
7.6. Trimmen met de wobbulator

Wc veronderstellen dat het principe van de wobbulator bekend is. We
kunnen hiermede de in aanmerking komende frequentiekrommen
correct weergeven, hetgeen het nauwkeurig trimmen van radio-ontvangers veel gemakkelijker maakt.
Beslist noodzakelijk is deze methode in de reparatietechniek niet.
We kunnen zowel de hoog- als de Iaagfrcquentkarakteristieken zichtbaar
maken.
Het schakelschema voor het eerste geval volgt uit fig. 52. De wobbu
lator voedt de ingang van het h.f.- of het m.f.-gcdceltc, de oscilloscoop
wordt via een zo klein mogelijke koppclcondensator 1 en een serieweerstand 2 met de uitgang van het h.f.- resp. m.f.-gedeclte verbonden.
brcedbandoscilloscoop
zo klein mogclijk
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HF I
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—►—HF- of MF-deel
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Y-plaat

detector
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Fig. 52. Meetopstelling met de
wobbulator, waarmede direct de
hoogfrcquent-doorlaatkarakteristiek wordt aangegeven.

Is de afbuigfrequentie van de wobbulator synchroon gemaakt aan
die van de oscilloscoop, dan ontstaat rechtstreeks de frequentiekromme
in de vorm van een lichtend vlak met een horizontale symmetrie-as
op het scherm.
(Kleine afbeelding bij fig. 52.)
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Deze methode heeft het nadeel dat de aansluiting van de oscilloseoop
de laatste kring verstemt. Bovendien moeten we een breedbandoscilloscoop gebruiken. Die oscilloscopen zijn duur en daarom zullen we
meestal kunnen volstaan met de omhullende karakteristiek volgens
fig. 53.
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Fig. 53. Met deze meetopstelling van de wobbulator wordt de omhullende
weergegeven.
/
Ook hier voedt de wobbulator het h.f.- en m.f.-gedeclte, alsook de
detector.
De gedetecteerde spanning wordt van het filter 1, 2, 3 afgetakt, en
aan de Y-platen van de oscilloseoop toegevoerd, terwijl de X-aansluiting dient om de oscilloseoop met de wobbulator te synchroniseren. Op
het scherm ontstaat dan de omhullende karakteristiek (kleine afbeelding
bij fig. 53). Hoe beter de ontkoppeling voor h.f.- of m.f.-signalen
functioneert, des te scherper is de karakteristiek. Deze is een getrouwe
weergave van het gewobbelde signaal. Iedere verandering in de desbe
treffende kringen is direct op het scherm waarneembaar, zodat we,
zonder hele reeksen van metingen, frequentiekarakteristieken zichtbaar
kunnen maken. Volgens fig. 53 kunnen we de oscilloseoop eveneens
achter de l.f.-voortrap resp. eindtrap (5 en 6) schakelen. De versterking
van de verticaalversterker in de oscilloseoop kan dan kleiner zijn.
Weliswaar wordt het frequentieverloop van het laagfrequentgedeelte
nu gesuperponeerd op het zichtbaar te maken frequentieverloop, maar
dat maakt in veel gevallen niets uit.
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Een detectiemcetkop kunnen we volgens fig. 54 ook aansluiten op
de laatste .hoogfrequent- of middenfrequentkring; we krijgen op deze
wijzeeen omhullende karakteristiek, met uitsluiting van de deteclorkring.
Een en ander is wenselijk wanneer het frequcntieverloop van de ratiodctector buiten beschouwing moet blijven. De wobbulator-methode is
zowel bij AM als bij FM bruikbaar.
laatste HF (MF)-krinf
Y-plaat
capaciteitsarme

detectormeetkop

Fig. 54. Het aansluiten van een
h.f.-mcetkop aan de uitgang van
een middenfrequentverstcrker.
De Y-aansluiting van de oscilloscoop kan volgens fig. 55 ook onmiddellijk aan de AM-detector worden aangesloten, maar dan met
tussenschakeling van de koppelcondensator 1 en het filter 2 en 3. Zeer
belangrijk is de doorlaatkarakteristiek van een ratiodetector. In de
fig. 48 resp. 49 is aangegeven, waar we de oscilloscoop moeten aan
sluiten om die karakteristiek te kunnen meten. Op de plaats van de
eenvoudige meetzender komt dan de wobbulator.
laatste HF (MF)-krinj

3

X
T

/- Platten

© ®
Fig. 55. Op deze wijze sluit men een oscilloscoop aan op een
demodulator (detector).
Op het scherm verschijnt de doorlaatkarakteristiek van de ratio
detector, en via voorzichtig afregelen van de primaire en de secundaire
kring kunnen we de kromme symmetrisch maken. De volgens deze
methode benodigde tijd is veel korter dan het punt voor punt opnemen
van de doorlaatkarakteristiek.
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Moeten we van een bepaalde frequentiewaarde binnen het doorlaatbereik van het te onderzoeken apparaat exacte gegevens weten, dan
maken we gebruik van de markeringsmethode.
Volgens fig. 56 is buiten de gebruikelijke installatie een generator
met vaste frequentie noodzakelijk, die eveneens de ingang van het
toestel voedt.

wobbulator

generator met
een vaste
frequentie

toescel of
apparaat

y
X

HF

osc.

©
Fig. 56. Om op het oscilloscoopschcrm de frcquentie-markeringsimpulsen
zichtbaar te maken, wordt deze methode van opstelling gebruikt.
Wordt tijdens het werken met de wobbulator de frequentiewaarde
doorlopen waarop de markeringsgenerator is afgestemd, dan zullen de
nuldoorgang en z’n omgeving zich kenbaar maken door een slingersignaal in de kromme, indien de bandbreedte niet erg groot is («).
Bij zeer grote bandbreedte schrompelt deze slingering tot een punt
ineen (6). Dit punt nu geeft ons een aanwijzing. Het toont ons de
plaats, waarbij de kromme de bekende frequentie van de markerings
generator doorloopt.
Bij het trimmen van radio-ontvangers spelen deze punten nauwelijks
een rol van betekenis, in tegenstelling tot telcvisieontvangers.
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8. Een en ander over meetmethoden bij
reparaties

Algemene kennis betreffende de meettechniek wordt in dit boekje als
bekend verondersteld. Nochtans worden in de volgende hoofdslukken
de belangrijke scrvicemetingen en de mogelijke storingsoorzaken in
het kort behandeld.
8.1. Meten van gelijkspanningen
Het meten van gelijkspanningen schept nauwelijks problemen, zolang
de inwendige weerstand van de voltmeter geen rol speelt ten opzichte
van de inwendige weerstand van de te meten spanningsbron. Het
vervangschema volgens fig. 57 geldt te allen tijde. Aan de klemmen a/b
meten we met V een spanning, die wegens het spanningsverlies IRj over
de inwendige weerstand kleiner is dan de nullastspanning van de stroom
bron. Hierin is L het stroomverbruik van de voltmeter.

Fig. 57. Het vcrvangingsschema van een spanningsbron; let op de inwendige
weerstand!
De meting wordt des te nauwkeuriger, als de inwendige weerstand
van de voltmeter groter wordt ten opzichte van Rj.
Daardoor wordt dan tevens verklaard dat we hoge eisen moeten
stellen aan de grootte van de inwendige weerstand van de voltmeter.
(Zie hoofdstuk 2.4.) Aan de hand van fig. 58 wordt de praktische uit
voering behandeld. Sluiten we de voltmeter op 4 aan, dan krijgen we
een juiste aanwijzing als de inwendige weerstand van de aangesloten
spanningsbron klein is. Aan 6 zullen we reeds te weinig meten, hetgeen
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veroorzaakt wordt door despanningsval over R( door de meterstroom.
Deze foutaanwijzing wordt bij aansluiting aan 5 nog groter, omdat
nu ook Ro erbij komt. Ook aan 3 zullen we steeds een te lage spanning
meten, aangezien R5 in het algemeen betrekkelijk groot is.
(5)
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Fig. 58. Op deze punten van een
weerstandsgekoppelde versterker
meet men de gelijkspanningen.

R1

©

Meer nauwkeurig meten we weer aan 1, aangezien de kathoden
weerstand R4 een relatief kleine waarde heeft.
Een grote meetfout maken we echter aan punt 2, omdat de roosterlekweerstand R5 hel meetresultaat zeer sterk ten ongunste beïnvloedt.
De documentatieschema’s houden rekening met deze feiten en geven
aan welke inwendige weerstand het meetinstrument moet bezitten om
de gegeven gelijkspanningswaarden te verkrijgen. De in dit schakel
schema opgegeven waarden
zijn
daarom niet onaanzienlijk kleiner dan
de in feite bestaande spanningen.
Krijgen we te maken met een onder
deel of een trap, dat h.f.-spanningen
voert, dan doen zich bij gelijkspanningsmetingen weer andere problemen
S
voor.
We mogen bijv. aan punt 1 in fig. 59
geen voltmeter aansluiten, omdat
daardoor de volgende kring verstemd
wordt. De gelijkspanning kan net zo
goed aan 2 worden gemeten; daar
Fig. 59. Dc meetpunten vat
heerst geen hoogfrequentspanning ten
een hoogfrequentversterker.
gevolge van de condensator C.

©
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8.2. Meten van gelijkstromen
Aaneen stroommeter moeten we tegengestelde eisen stellen als die aan
de voltmeter.
De inwendige weerstand Rj (fig. 60) moet zo klein mogelijk zijn ten
opzichte van de in stroomkringen voorkomende weerstanden, zodat
het instrument de juiste stroomwaarde aangeeft. Is Rj te groot, dan
daalt de stroom en is de gemeten waarde te klein.
Tussen de aansluitpunten a/b meten we een door Rj veroorzaakte
spanningsval. Het punt C is niet bereikbaar.

a

b

Fig. 60. Het principe van stroommeting: ook de meter heeft een inwendige
weerstand.
neen
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Fig. 61. Juiste en onjuiste plaatsing van een stroommeter in de circuits van
een audiofrequentversterker.
Fig. 61 toont de schakelmogelijkheden voor stroommeting in een
l.f.-versterkertrap.
Punt 1 is niet erg aantrekkelijk, omdat op deze plaats stromen met
zowel een hogere als lagere frequentie kunnen vloeien. Beter is punt 2,
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omdat daar uitsluitend gelijkstroom vloeit. Om dezelfde reden is de
aansluiting 3 in de kathodeleiding niet, daarentegen in 4 wel aan te
bevelen. Hetzelfde doet zich voor in de schermrooslerleiding (aanslui
ting op 5 niet, aansluiting 6 wel goed). Wat dit laatste betreft komt ook
punt 7 in aanmerking. In de anodekring is de aansluiting bij 8 niet
aan te bevelen, omdat het instrument hier zowel gelijk- als audio-stromen kan meten. Hetzelfde geldt ook nog voor aansluiting 9. Hier
gebruiken we liever de aansluiting bij 10.
De hier aangegeven stroommetingen zijn relatief gesproken nauw
keurig, omdat de functionele weerstanden in het algemeen zeer groot
zijn ten opzichte van de inwendige weerstand van de stroommeter zelf.
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Fig. 62. Waar men wel en beslist niet een stroommeter dient te schakelen in
de circuits van een hoogfrequentversterker.
Ten behoeve van hoogfrequentschakelingen geldt fig. 62. Schakeling
in 1 is niet aan te bevelen, omdat hier hoogfrequentstroom vloeit.
Zonder bezwaar is de mogelijkheid in 2. In de anodekring vermijden we
punt 3, omdat we hier de kring verstemmen.
Dit geldt ook voor 4. Maar daarentegen is 5 de aangewezen plaats.
8.3. Meten van wisselspanningen
Ten aanzien van de invloed van de inwendige weerstand geldt principieel
hetgene dat onder 8.1. gezegd is.
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Bij het meten van wisselspanningen moeten we bovendien rekening
houden met de invloed die de frequentie uitoefent.
Hoogfrcqucntspanningen kunnen we alleen meten met een daarvoor
ingerichte buisvoltmeter; laagfrequentspanningen daarentegen met
speciale uitgangsspanningsmeters of ook, met zekere beperkingen, met
universele instrumenten. Daarbij meten we gewoonlijk een wisselspan
ning die als modulatie van een gelijkspanning voorkomt.
Fig. 63 toont ons verschillende schakelmogelijkheden. Zo meten we
bij 6 steeds de beide componenten. Gebruiken we een zuiver wisselspanningsinstrument, dan is er geen bezwaar tegen deze schakeling.
Meestal is dit echter niet het geval. We moeten dan tussen het instru
ment en hel meetpunt een condensator 1 schakelen, die de gelijkspanning
blokkeert, zodat we bij 5 uitsluitend de wissclspanningscomponent
meten.
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Fig. 63. Het meten van de
wisselspanningscomponcnten
in een schakeling, die ook ge
lijkspanningen voert.

Condensator 1 moet voor wisselspanning een voldoende kleine
reactantie vertegenwoordigen. We moeten er rekening mee houden, dat 5
door de plotseling optredende laadstroom niet wordt beschadigd. Om
die reden stellen we het instrument op het grootste meetbereik om na
de oplading van 1 over te gaan tot een geschikter bereik.
Aan 2 meten we steeds een zuivere wisselspanning, maar daarentegen
vinden we aan de primaire kant van de transformator een wissel- en een
gelijkspanningscomponent, welke laatste wordt veroorzaakt door de
anodestroom en dus over de ohmse wikkelingsweerstand een gelijkspanningsval teweeg brengt. Een zuivere wisselspanningsmeting is slechts
mogelijk over een condensator 3 met het instrument 4.
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Meetinstrument 7 daarentegen meet de gelijkspanning over de wikke
ling. Op analoge wijze gaan we bij de andere trappen in de schakeling
te werk.
8.4. Meten van wisselstromen

©
Fig. 64. Het bepalen van de wisselstroomwaardc, door eerst de wisselspanning
te meten.
Wisselstroommetingen komen bij het repareren van radiotoestellen
relatief zelden voor, alleen reeds omdat vrijwel nooit daartoe ge
schikte instrumenten ter beschikking staan.
De gangbare universeelmeters wijzen altijd ook een eventueel heer
sende gelijkstroom aan. Wordt desondanks een zuivere wisselstroommeting vereist, dan gaat men te werk volgens fig. 64.
Men wil de anodewisselstroom meten. In serie met de primaire wik
keling van de transformator schakelt men dan een weerstand 3, die
laag moet zijn ten opzichte van de impedantie van die wikkeling,
zodat de verhoudingen in het anodecircuit zich niet wijzigen. Daarna
schakelt men via condensator 2, die voor het blokkeren van de gclijkspanningscomponent zorgt, een wisselspanningsinstrument 1. Dit
wijst het spanningsvcrlies over 3 aan, en de stroom volgt nu uit
I

E
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Hoe lager de weerstand is, des te nauwkeuriger is de meting, des
te gevoeliger dient dan echter de wisselspanningsmeter te zijn.
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8.5. Vermogensmeiingen
Bij gelijkspanningen resp. gelijkstromen kunnen we stroom en spanning
meten en uit hel produkt hiervan het vermogen berekenen. Bij wissel
spanningen is dat wegens de vormfactor niet mogelijk.
Fig. 65 toont bijv. de schakeling van een wattmeter in de primaire
keten van een voedingstransformator. Is de spanningsspoel bij b aan
gesloten, dan ligt die spanningsspoel over de feitelijke primaire span
ning; daarentegen vloeit door de slroomspoel de som van de primaire
stroom plus de stroom door de spanningspoel.
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Fig. 65. Hoe ccn wattmeter kan worden aangesloten (twee mogelijkheden)
In het aansluitpunt a is het omgekeerd. Daar meten we de wissel
spanning verhoogd met de spanningsval over de stroomspoel, daaren
tegen loopt door de stroomspoel de zuivere primaire stroom van de
transformator. In de servicepraktijk zijn beide aansluitmogelijkheden
gewoonlijk gelijkwaardig. Vcrmogensmetingen dienen om een snel
inzicht te krijgen in het verbruik van het toestel uit het net. Beslist
noodzakelijk is een watt-meter in de werkplaats echter niet.
8.6. Hoogfrequentmetingen
Hoogfrequentspanningen meet men het doelmatigst met een gelijkspannings-buisvoltmeter in combinatie met een diodemeetkop (fig. 66).
r-

I
£=
I
i_

Fig. 66. Schakeling van een mcctkop voor hoogfrequentmetingen.
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In de meel kop wordt het hoogfrequentsignaal gedetecteerd en de ontstane gelijkspanning gemeten. Deze is een maat voor de wisselspanning.
De ijking van de voltmcter is meestal afhankelijk van de eigenschappen
van de meetkop. Het voordeel hiervan is de relatief kleine ingangscapaciteit en inductiviteit.
Ligt het in de bedoeling aan een h.f.-trap hoogfrequentspanningsmetingen te verrichten dan moeten we de ingang met een wisselspanning
vanuit een meetzender sturen. Dat moet steeds via een kunstantenne
volgensfig. 67gebeuren, want op deze wijze benaderen we de functionele
verhoudingen.

meetzender

:
anten ncaansl uiting

Fig. 67. Aansluiting van een meetzender aan een radiotoestel.
MZ (meetzender)

losmaken

±

1
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Fig. 68. Hoe een meetzender kan worden aangesloten op de ingang van een
mengtrap.
Fig. 68 toont ons verder hoe we de meetwisselspanning aan het roos
ter van een mengbuis moeten toevoeren, als we bijv. metingen in het
m.f.-gedeelte willen uitvoeren. De met een kruis aangegeven aansluiting
wordt losgemaakt, de meetzenderspanning wordt via een condensator
aan het rooster toegevoegd, het rooster, igt via een lekweerstand aan
aarde.
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Dc oscillatorkring wordt kortgesloten. Op dit moment werkt de
mengbuis als een rechtuitvcrstcrkerbuis ten aanzien van de meetzender1
frequentie.
S. 7. Speciale metingen aan transistorontvangers
Ook voor metingen aan transistoren gelden natuurlijk dezelfde grond
principes als die, welke in de voorgaande hoofdstukken werden be
schreven. Zo Iaat hg. 69 ons de aansluitmogelijkheden van eenspanningsmeter zien aan de belangrijkste punten van een transistortrap. We meten
in 1 de basisspanning tegen aarde, aan 2 de emitterspanning legen
aarde en aan 3 de collectorspanning tegen aarde.

Fig. 69. Het meten van spanningen bij een transistorversterker.
Ook hier gaat de regel op, dat de inwendige weerstand van de voltmetcr zo groot mogelijk moet zijn ten opzichte van de actieve weer
standen. In het gegeven geval moeten we op gesuperponeerde wissel
spanningen bedacht zijn.
We moeten niet veronderstellen, dat aan de spanningsmeter geringere
eisen worden gesteld dan bij het meten van spanningen aan buisschakclingen. Dit zou misschien kunnen worden geconcludeerd uit het feit
dal de actieve weerstanden in een kleine orde van grootte liggen, maar
dan moeten wc er wel aan denken, dat ook de bedrijfsspanningen over
eenkomstig lager zijn.
We moeten dus ook de universele meter op een lager mectbereik
instellen, zodat de absolute waarde van de inwendige weerstand con
form daarmede afneemt. Foutieve metingen in verband met het eigen
verbruik van het meetinstrument zijn in het algemeen gesproken ook
bij transislorschakelingen mogelijk.
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Fig. 70 toont de schakelmogelijkheid van stroommeters in een
transistorschakeling.
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Fig. 70. Op deze punten kunnen de stromen van een transistorversterkertrap
worden bepaald.
In de schakeling 1 meten we praktisch alleen de stroom in de spanningsdeler aangezien de basisstroom via de weerstand die met de min
leiding is verbonden, afvloeit. Schakclmogelijkheid 2 geeft de zuivere
basisstroom, als de trap niet wordt uitgestuurd. In aansluiting 3 meten
we de som van de basisstroom en de stroom in de spanningsdeler.
Punt 5 is voor meting van de collectorstroom ongunstig, omdat hier
ook de wisselstroomcomponenten van invloed kunnen zijn. Wat dit
betreft is punt 6 de aangewezen plaats.
In 7 meten we de som van alle stromen, dus de eigenlijke bedrijfsstroom van de transistor. Het is gevaarlijk om een stroommeter in de
emitterleiding 4 te schakelen als er in deze leiding geen functionele
weerstanden aanwezig zijn.
Een kleine spanningsval over het instrument brengt reeds een aan
zienlijke verplaatsing van het werkpunt teweeg. We moeten daarom
alleen de collectorgelijkstroom meten.
Ten behoeve van hoogfrequentmetingen aan transistoren geldt in het
algemeen hetgeen in hoofdstuk 8.6 is gezegd.
Opgemerkt dient te worden dat de aansluiting van een h.f.-buisvoltmeter, bijv. aan de ‘hete’ collcctoraansluitingen niet zo kritisch is als bij
buizen, aangezien de demping van de kringen door de transistor sterker
is, zodat geringe verstemmingen niet zoveel gewicht in de schaal leggen.
8.8. Enkele andere metingen
In het laatste hoofdstuk zullen we voor de vuist weg enkele metingen
behandelen, zoals die in de servicepraktijk voorkomen.
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Fig. 71 laat ons zien, dat het plaatsen van een stroommeter in de
kathodeleiding gevaarlijk kan zijn als de buis met een signaal van zeer
hoge frequentie wordt gestuurd. In serie met de kathodeweerstand staat
dan de dikwijls aanzienlijke zelfinductie van het instrument, die een
Fig. 71. In dc kathodcIciding van deze buis
is een stroommeter opopgenomen.
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Fig. 72. Het meten van
de spanning over de
kathodeweerstand.

stroomtegenkoppeling kan veroorzaken, waardoor onder omstandig
heden de functie van de trap wordt verstoord. Tevens kan de spanningsval over het instrument bij een kleine kathodeweerstand een ontoelaat
bare verplaatsing van het werkpunt veroorzaken. Daarom is het aan te
bevelen de kathodestroom via een omweg te bepalen, nl. door een spanningsmeting fig. 72. We meten de aan de kathodeweerstand R optre
dende spanning en berekenen de
stroom door middel van de wet
van Ohm. Soms willen wc de
door de oscillalor opgewekte
roostergelijkspanningaan deoscillatorbuis meten. In serie met
de roosterlekweerstand fig. 73
schakelen we een gevoelige
stroommeter, die de roostergelijkstroom meet. Met de wet
van Ohm kunnen we daar, om
Fig. 73. Hoe men de roostergedat de weerstand R bekend is,
lijkstroom bij een oscillatorheel eenvoudig de optredende
schakeling bepaalt.
gelijkspanning berekenen.
Het is dikwijls nodig de juiste waarden van de gloeidraadvoeding te
kennen.
Bij universele apparaten moet de gloeistroom op de juiste waarde
ingesteld zijn.
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Volgens fig. 74 schakelen we een stroommeter voor de stroomkring;
het maakt niets uit waar dat gebeurt, op 1, 2 of 3 moeten wc steeds
dezelfde waarde meten.
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Fig. 74. Stroom- en spanningsmcting in het gloeidraadscriccircuit.
Een spanningsmcting over de gloeidraad kan op punt 4 met een voltmeter gebeuren. De voorschakelweerstand moet altijd op de juiste
stroomwaarde worden ingesteld.
Bij parallelvoeding van de gloeidraad heeft de gloeidraadspanning een vaste waarde.
Deze meten we volgens fig. 75 met een voltmeter direct parallel aan
de gloeidraadwikkeling. Daar is de spanning altijd hoger dan aan de
gloeidraden, aangezien er spanningsverlies optreedt in de bedrading.
De afzonderlijke gloeistromen meten we door op de plaatsen 2, 3, 4,
5 een ampèremeter te plaatsen. Dit instrument moet een zeer lage
inwendige weerstand bezitten, omdat anders de gloeislroom onder
invloed van het instrument kleiner zou worden.

Fig. 75. Stroom- en spanningsmcting bij parallclgeschakelde gloeidraden.
Hebben we geen ohmmeter ter beschikking, dan bepalen we de waarde
van een onbekende weerstand Rx door de meting van stroom en
spanning (fig. 76).
In deze schakeling meten we met een voltmeter de spanning over Rx,
terwijl door de ampèremeter de stroom door de voltmeter wordt
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meegenieten. Hierdoor maken we dan ook een geringe meetfout.
Afhankelijk van de eigenschappen van het instrument zullen we onder
omstandigheden liever volgens fig. 77 werken, waar de stroommeter
de juiste stroom door Rx meet, terwijl de aanwijzing van de voltmeter
wegens de spanningsval over de stroommeter iets groter wordt.
cvt. voorschakclwecrstand
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Fig. 76. Het bepalen van de waarde
van een onbekende weerstand
(eerste methode).
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Fig. 77. Een tweede manier
om de wcerstandswaarde
te bepalen.
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Fig. 7S. Eenvoudige manier om de capaciteit van een onbekende conden
sator te bepalen.
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Moeten we grotere capaciteiten meten en hebben we geen capaciteitsmeter ter beschikking, dan kunnen we ons van fig. 78 bedienen. Het
net of een krachtige toongenerator schakelen we aan een potentiometer,
waarvan de aftakking de primaire kant van een transformator voedt.
Hiermede kan de spanning aan de secundaire kant zeer nauwkeurig
worden geregeld. Deze wordt op een voltmeter afgelezen. De secundaire
kant voedt via een wisselstroommeter de onbekende capaciteit Cx.
Uit de meetspanning en de mcctstroom vinden we de impedantie van
de condensator, welke bij zeer kleine verliezen praktisch identiek is
met de reactantie.
We kunnen nu uit deze wisselstroomweerstand en de bekende frequen
tie de capaciteit berekenen.
Dezelfde schakeling kunnen we gebruiken om de zelfinductie L* van
een spoel te bepalen. Hoe kleiner de capaciteits- of de zelfinductiewaarden zijn, des te hoger moet de meelfrequentie zijn, zodat we met
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een betrekkelijk eenvoudig instrument toch een bevredigend resultaat
verkrijgen.
Metingen op dit gebied komen meestal slechts voor binnen het audiofrequente gebied.
Willen we een spoel met ijzerkern met gelijkstroom-voormagnetisatie meten, dan gebruiken we de schakeling van fig. 79. Ux is bijv. de
netspanning, die via een geschikte transformatorverhouding in de
U2 250 =

Ui 220"
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Fig. 79. Mcetschakeling voor het bepalen van de zclfïnductic van een
smoorspocl, waardoor ook een gelijkstroom vloeit.
meetkring met de spoel Lx wordt gekoppeld. Met het instrument Ilf
dat wegens de voorgeschakelde condensator alleen wisselstroom meet,
bepalen we de wisselstroom. De spanning is bij een gegeven transformatieverhouding eveneens bekend. De gelijkstroom-voormagnetisatie
bepalen we door middel van een hulpschakeling met de gelijkspanning
U2, die via de inwendige weerstand van een pentode en het instrument
I2 aan de spoel ligt. Door de hoge dynamische inwendige weerstand
kan de wisselstroom niet in de gelijkstroombron belanden, zodat I,
praktisch alleen de wisselstroom meet, die door Lx vloeit. Met I2 meten
we de gelijkstroom die door middel van de kathodeweerstand over een
breed gebied kan worden geregeld. Op deze wijze bepalen we dus de
invloed van de voormagnetisatie op de zelfinductic van de spoel.
Deze buizentestapparatuur staat niet in iedere werkplaats ter be
schikking. Meestal volstaat een eenvoudige emissiemeting volgens
fig. 80.
De te meten buis B is in een stroomkring geschakeld, die wordt ge
vormd door een met wisselspanning gevoede potentiometer, een beveiligings-voorschakelweerstand en een stroommeter die is overbrugd door
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een condensator. De spanning wordt door de potentiometer geregeld;
de ontstane stroom is een maat voor de emissiekwaliteit van de kathode.

I

/

100/a
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100 mA

Fig. 80. Eenvoudige schakeling om de emissie van een buis te meten.
Rooster, schcrmrooster en anode worden met elkaar doorverbonden.
Natuurlijk is deze meting niet erg nauwkeurig, maar in vergelijking
met een proefbuis kunnen we ongeveer beoordelen, of de gecontro
leerde buis nog bruikbaar is.
200p F
mccczcndcr
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(evf
afsluiting

Fig. 81. Principiële schakeling om de gevoeligheid en selectiviteit van een
ontvanger te meten.
Ter bepaling van de selectiviteit, de gevoeligheid enz. van AMontvangers maken we principieel gebruik van de meetschakcling van
fig. 81. De meetzender schakelen we via een kunstantenne aan de
ingang van de ontvanger. De uitgang hiervan wordt met de gebruikelijke
belastingsweerstand afgesloten, waaraan parallel een buisvoltmeter
of een niveaumeter is geschakeld.
We stellen de meetzenderspanning zo in, dat het uitgangsvermogen
50 mW bedraagt. Rekening houdende met de modulatiediepte is de
meetzenderspanning gelijk aan de gevraagde gevoeligheidswaarde.
Willen we de selectiviteit bepalen, dan verstemmen we de ontvanger
8 kHz ten opzichte van de meetzender en voeren de meetzenderspanning
zo ver op dat opnieuw de output 50 mW bedraagt. De verhouding van
de beide gevonden waarden is een maat voor de selectiviteit.
Fig. 82 toont de werkwijze met een signaalvolger. Het te onderzoeken
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toestel wordt door een meetzender gevoed, de signaalvolger wordt
achtereenvolgens aan de punten 1, 2, 3 en 4 geschakeld.
meecaendcr

cc mccen apparaat
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I

Fig. 82. De juiste
volgorde van meten
met de signaalvolger.

I
i

* VV
I
i

i

I

sign.verst.

Zodra het signaal wegblijft, wordt de desbetreffende trap nader
bekeken.
Fig. 83 dient ter bepaling van het aantal wikkelingen van een spoel
of transformator.

Fig. 83. Eenvoudige meetopstelling voor het bepalen van het aantal wikke
lingen van een spoel of transformator.
De secundaire kant van een voedingslransformator T, voedt via een
weerstand R en een stroommeter I één afzonderlijke wikkeling, die
we speciaal daarvoor op de kern aanbrengen. De te meten wikkeling
zelf wordt via een schakelaar S op een andere stroommeter It aange
sloten.
Bij geopende schakelaar S stellen we met de R in op een bepaalde
stroom I. Dan sluiten we S en lezen Ix af. Het gevraagde aantal windin
gen volgt uit het quotiënt I/I,. Erg nauwkeurig is deze meetmethode
niet, voor talrijke eenvoudige gevallen voldoet zij echter.
Naschrift
De schrijver is ervan overtuigd, dat de behandeling in dit boek hier en
daar zeer beknopt is. Hij gelooft echter, dat de lezer, die het in dit
boek vermelde in de praktijk kan brengen, met een dergelijke korte
beschouwing gediend is. Is dit het geval, dan is de doelstelling van dit
boek bereikt.
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A
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83
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83, 15, 39
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83

Absorptie-frcquentiemeter
19
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77
Afstemdraaicondensatoren 86
87
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77
Afstemindicatie
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56
AM-buisvoortrap
103
Ampèremeter
78
Anlenneafvoer
79
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20
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74
Antennelest
80
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82
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B

Bandfilterkoppeling
89
89
Bandfilters, trimmen van
Basisvoorspanning
43
29
Batterijvoedingsgedeelte
Beveiliging
27, 29
Binnenantenne
83
Bliksemafleiding
79, 84
39
Bromgeluiden
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37

Bruggelijkrichler
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Buis-voltmeter
Buizen, defecte
Buizen, testset

28
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19
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C

Capaciteitsmeting
113
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Collectorgelijkstroom
33
57
Colpitts-schakeling
Combinatietang
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16, 87
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Contractuele werkplaats

D
Dempingsonderdelen
21,
Detcctorfilter
Detectorontvanger
Diodemeetkop
Dode plek (genereren)
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Draaicondensator, defecte
Drift, thermische
Druktoetsschakelaar
Dubbele gelijkrichter
Duimstok
Drevel
Doorbelme:er

90
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76
56
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35
87
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16
16
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E
30
Eindtrap
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Eindversierker
Eleklrotechnisch gereedschap
als combinatie 16
115
Emissievermogen
35
Emittercollcctorsluiting
79
Enkeldraadsantenne
96
EQ 80
F
91
Fading, compensatie
96
Fasedetector
33
Fase-omkeertrap
49, 68
Fluiten
23
Fouten, kenmerken
89
Frequenliekarakterisliek
Frequentiemarkering, werkwijze
100

85
Foutcnlokalisatie tabel
(Appendix II)
G

Geluidssterkte, schommelingen
75
28
Gelijkrichtbuizen
28
Gelijkrichter
Gelijkrichter, Graetz-schakeling
28

Gelijkspanningscomponenten
105

Gelijkspanningsmeetpunt 102
Gelijkspanningsmetingen 101
Gelijkstroom, voormagnetisatie

Getransistoriscerde mengtrap 67
Getransistoriscerde supcrregeneratieve ontvanger
65
Geëtste bedrading
87
Gevoeligheid
115
Gevoeligheid, verre ontvangst 74
Gloeidraadgegevens
112
Gloeidraad(parallel)
112
Golfbereik
54
Golfbereikomschakeling
54
Golfschakelaar
87
Grid-dipmcter
19, 58
H
Hamer
16
Handarbeider
11
Handboormachine
16
Hoogfrequcntkarakteristiek 97
Hoogfrequent, metingen
107
Hoogfrequentontkoppeling
(zeefkring)
39
Hoogfrequent, spanningen 105
Hoogfrcquentspanning, metingen
107
87
Hoogfrequentspoel
I
Ingangskring
92
Instelgegevens
43
Inwendige weerstand van instru
102
menten
Ionosfecr
75
Isolatieweersland
79
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Gemeenschappelijk antennesysteem

81

Getransistoriscerde balansuit34, 36
gang
Getransistoriscerde 1. f.-verster37
ker
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K
Kapitaalsinvestering
11
Kalhode-gloeidraadsluiting 40
Kathodeleiding
111
Kathodestraaloscilloscoop 19

Kathodewecrstanden 30,43,111
49
Knetteren
30, 41
Koppelcondensatoren
Koppeling
45
Korte diagnose Appendix II
Kortsluiting
29, 80, 48
Kraken
47, 49
Krokodillenklemmcn
16
82
Kruismodulatie
Kwaliteit
72
Kwasten
16

L
30
Laagfrcquentgedeclte
Laagfrequentspanningen 30, 105
Luidspreker
31, 87

O

Ohmmeter
19, 113
Omhullende kromme
98
Onderbrekingen
29, 78
Onderbrekingen, intermitterende
46
Onderdelen, ontkoppelings- 66
Onderdelen, reparatie
17
Onderdelen, vervanging van 86
Ontkoppelcondensatoren 66, 70
12
Opleiding
Oscillator, draaicondensator 73
91
Oscillatorkring
Oscillator, verlopende of hape
73, 77
rende
20, 43
Oscilloscoop
19
Outputmeter
84
Overgangswcerstand

M
Machinale gereedschappen 16
Meetinrichting
98
99
Meetkop
18
Meetzender
Mengtrappen
57, 63, 108
Metingen aan transislortoestellen
109
m.f.-bandbreedte
58
m.f.-bandfilter
96
m.f.-buizen
74
70
m.f.-sperkring
m.f.-versterker
58

P

Parallelbankschroef
Pincet
Potentiometer, defecte
Pijpklem

16
16
76
84

R
60, 95
Ratiodetector
Rechtuitontvanger met
buizen 53,78,71,72,73,74
met transistoren
64,70,71,73,74

N

Netantennes
Neutrodynisering
Nuldoorgang

83

67
100

65
Reflexontvanger
77
Regelspanningsdiode
Regeneratieve ontvanger (dctcctor)
54
Reparatiespiegel
16
119
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12
Reparatietechnicus
72
Resonantiekromme
Roostergelijkspanning
111
45
Roosterpotentiaal
Roostervoorspanning, opwek
32
ken van
55
Ruisen

Superhetcrodync-ontvanger
AM/FM met
buizen 55, 69, 71, 72, 73, 74
met transistoren
66, 70, 71, 73, 74, 75

T

S
Scheidingstransformator
20
16
Schroevedraaier
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Schuifmaat
89
Schijnbaar maximum
76
Selectieve fading
Selectiviteit
115
Selectiviteit, achteruitgang v.d.
73

22
Servicedocumentatie
Signaal/stoorverhouding
80
Signaalvolger
18, 116
47
Sissen
Slechte contacten
48
29, 48, 80
Sluiting
Sluiting in de wikkeling 41, 48
Soldeerbouten
16
Soldeerplaatsen
48, 63
101
Spanningsmeting
Speciaal gereedschap
11
72
Sperkring
16
Spiritus
31
Spreekspoel
16
Steeksleutels, set
Stoorgeluid, atmosferisch
77
47, 75
Stoorgeluiden
78
Stoorniveau
74
Stoorzender
24
Stroomafnamc
103
Stroommeting
43
Stroomversterking

Technische opleiding
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Tegenkoppelfilter
31
Teruggekoppelde ontvanger 53
Teruggekoppelde transistorontvanger
64
Terugkoppeling, inwendige
34, 46
Testbuizen
23, 30
Tjilpen
49
Toestelschakeling
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Toestel werkt niet
52
Toongenerator
19
TPTG-principe
69
Transformator
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Transistor-balansuitgang 34, 36
Transistor-l.f.-versterker
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Transistor-mengtrap
67
Transistor-rechtuitontvanger 64
Transistor regeneratieve
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65
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45, 49
Trillingskring, condensatoren
in de
60
Trillingskring, fouten in de 59
Trimgereedschappen
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Trimmen van FM-detectoren 95
Trimpunten
88
Trimvolgorde
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Trimwerkzaamheden aan rechtuitontvangers
88
Trimwerkzaamheden aan superheterodyne-ontvangers
89
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Uilgangs-spanningsmeter
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Uitgangstransformator
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UKG, cascodevoortrap
62
UKG, regeneratieve ontvanger
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UKG, roosterbasis-voortrap
UKG, trappen
UKG, tussenbasis-voortrap
Universeel meetinstrument
Universeel voedingsgedeelte

61
63
61
17
28

V
Vakliteratuur
Verbindings(snoeren)
Verlichting
Vermogen, meting
Verstemming
Vervangingsonderdelen
Vervormde weergave
Vervorming
Vervormingsfactor
Vingertest
Voltmeter(stroom)
Voorraad

Voorversterkerbuis
Vijlen

74
16

W

Wattmeter
19, 107
Weergave, periodiek onder
44
broken
39
Weergave, schorre
Weergave, zwakke onvervormde
40
15
Werkplaats
15
Werkplaats, meubilair
Wikkelverhouding, bepaling van

i
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16
15
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17, 86
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43, 75
41, 44
25
101
17

Wisselspanningsmelingen
104
106
Wisselstroommetingen
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Wobbulator
Wobbulator, meetopstelling
v.d. 98
Z

Zaagbeugel
Zelfinductie
Zelfoscilleren
Zekering
Zijsnijtang

16
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electro-ap pa raten- en
transformatorenfabriek
LEIDEN - VERVERSTRAAT 8 - TELEFOON 0 1710-20380
e

transformatoren tot 300 kVA -100 kV

0
0

komplete voedingsapparaten
gelijkrichters tot 250 kVA

o

transductoren

0

isolatiemeetapparaten

•

kabelmeetapparaten

0

AEG Seleen- en siliciumcellen

0

elk t/pe direct

24 uur service
uit voorrraad te

leveren

NONTAFLEX
KASTEN

MONTAPRI NT
produkten van de

Het meest universele montagematcriaal, dat
niet alleen geschikt is voor experimentele scha
kelingen, maar ook voor professionele enkel
voudige montage.

N.V. GULLY, Loosdrecht, telefoon 02958-3393
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Imp.

1 Akku-Phantom
batterijnabootsers

4 Oscillografen

2 Duspa en Duspol
spanningtesters
110-750 ~ en =

5 Gestabiliseerde
netvoedingseenheden

3 Dutest doorgangstesters
tot 7 ohm of tot
40 kohm

6 Gelijkrichters voor
alle doeleinden

VROOM’s TECHNISCHE

Zaandam, Aris v. Broekweg 6
Telefoon 02980-64886 b.g.g. 66512

HANDELSOND.

een goede
storingvrije ontvangst
heeft u alleen
met een
kwaliteitsantenne

i

voor betere kwaliteiten
en een juiste voorlichting

’t ELECTRONICAHUIS
2e Hugo de Grootstraat 11
Amsterdam - Telefoon 020-122783
Tevens radio-onderdelen.
Radio- en T.V.-buizen tegen de laagste prijzen.
Speciale postverzendafdeling voor hen die niet in Amster
dam wonen!
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Sittilttctt
UNIVEiSEELMETER
kan uitgebreid worden tot transistortester, buisvoitmeter, temperatuurme
ter, enz. (9 moglijkheden), met dioden
beveiligd tegen overbelasting.
model 269

I

• schaallengte 158 mm
• 100.000 ohm/volt
• zeer overzichtelijke
instelling

4$È) nenlmll n.v.
model 261

Laan Copcs van Cattcnburgh 74
’s-Gravcnhagc. Tel. (070) 630977*
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Verkoop-Service-Assemblage van

EIC O instrumenten
o.a.:
Buisvoitmeter
type 232
Meetzender
324, 315
377
Toongenerator
Transistortester
680
Signaalzoekcr
USA. 147A
Meetbrug
950B
Accuvervanger en lader
1064
261
AC volt-wattmeter
255
Millivoltmcter
F.M. Stereo Multiplexgenerator 342
L.F.- en breedband K.S.O.'s
enz.

MAYGRA ELECTRONICS

i

Meetinstrumenten - Geluidstechniek
Oosterb eek
Lebretweg 66-68 - Tel. 0 8307-4912

Documentatie wordt
op aanvraag toegezonden.
■

EICO - TESLA - RADIOCONTROLE - B & K - SIDER ONDYNE
RADIO EN T.V.-MEETINSTRUMENTEN.

.

KWALITEITS MEETAPPARATUUR
VOOR

RADIO SERVICE
-------'>
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ê ë4iï:\U

CRC
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LEA

• 0 lHH
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o.a. Oscilloscopen
Generatoren
Universeelmeters
Vervormings meters
Wow- en fluttermeters

METERFABRIEK DORDRECHT
Postbus 42

Telefoon (01850) 3141

Verrijk uw woning met een

ii o nel o va
radio-combinatie

^Q.onclova <:YLeclerlancl

M.U.

ZUTPHEN, IJsselkade7a, Postbus 31, Tel. 05750-4339
HAARLEM, Soendastraat 16,

tel. 0 2500-64274

TILBURG,

tel. 04250-23770

Fabrieksstraat 16,

KLAZIENAVEEN, Kuipstraat 23, tel. 05913-2601

Voor iedere werkplaats

"mm
MEETAPPARATUUR
BREEDBAND OSCILLOSCOOP

E I CO type 460
BANDBREEDTE 0 Hz-5.5 MHz
TIJDBASIS 10 Hz-100 kHz

EICObuisvoltmeter
type 232/249
Betrouwbare buisvoltmetcr voor alle
Goede meterdemping.
doeleinden.
Zeer geschikt voor radio/TV-Servicc.
Bereiken: 1.5 - 5 - 15 -50-150 - 5001500 V gelijk en wisselspanning.
Ohms: 0.2-1000 Mohm in 7 bereiken.
Meet óók PP-wisselspanning direct op
de schaal afleesbaar. Door bijgelevcrde
mcctkop met omschakclbare punt
slechts 2 meetsnoeren voor alle be
reiken.

HANDELSONDERNEMING

ELECTRONIC-IMPORT N.V.
WEVERSTRAAT 13B

ARNHEM

TEL. 0 8300 - 23 385 on 25 235

RADIO-SERVICE

TWENTE
Reeds 25 jaar het adres voor al uw onderdelen,
zoals:
• Nieuwe radio- en TV-buizen met
20 tot 60% korting, bekende Euro
pese merken.
• Alle transistoren en dioden.
• Weerstanden, alle waarden van 4 Q
tot 20 MH in diverse wattages.
• Precisie-weerstanden 1 %.
• Speciaal-adres voor al uw meetin
strumenten.
• Alle polyester en keramische con
densatoren.
Het adres voor:
LABORATORIA - INDUSTRIE EN
HANDELAREN
Bij aankoop van 10 stuks, 10 % korting.
Vraagt onze prijslijsten.
Des maandags de gehele dag gesloten.
GROENE WEGJE 129 - DEN HAAG
TEL. 070-117948
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• voldoen aan de meest stringente eisen • drie basisframes
• twintig inplugbare versterker- en tijdbasis-units © geheel
getransistoriseerd • wel-doordachte, solide constructie.
Vraag nadere gegevens bij

VAN DER HEEM ELECTRONICS N.V.
Elektronische meet- en regelapparatuur
Maanweg 156 - Den Haag - Telefoon 070-81 4311
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/E.E.KIuAfor/DoVèr>iar-Antworpon

Even praktisch, even handig als dit
boek:

service-gids

televisie
techniek
door Ing. Heinz Richter

Snelle foutenlokalisatie,

uitgaande

van de verschijnselen op het beeld
scherm of in het geluidsgedeelte. Ge
baseerd op een grondige theoretische
kennis en een praktijk van vele jaren
levert dit boek zowel de vakman,
als de amateur een grote tijdsbe
sparing op en een verdieping van
hun kennis en inzicht.
160 pagina’s, 89 afbeeldingen, waar
van vele in twee kleuren, met als
uitslaand vel de supersnelle storingzoeker. In plastic band f 9,75. Ook
verkrijgbaar in de boekhandel.

/E. E. KLUWER - TECHNISCHE BOEKEN - DEVENTER

radio
televisie
elektronica
elektriciteit
Tientallen boeken op deze gebieden,
die uw vakkennis vermeerderen of
het plezier van uw hobby vergroten,
vindt u in onze uitgebreide catalogus.

Wij zenden u deze 32 bladzijden
tellende catalogus met circa 60 titels
graag en gratis toe. Vraag erom,
een briefkaartje is voldoende !
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Fig. 32. Getransistoriseerde middenfrequentschakeliing met detector van
een middengolftoestel (verouderde schakeling).
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Fig. 35. De hoogfrequenttrappen van een moderne transistorontvanger.
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Fig. 34. Mengtrap, middenfrequentgedeelte en detector van een moderne
*
AM/FM-ontvanger met transistoren.
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Foutkenmerk
Toestel geeft geen geluid

Toeslel bromt,
niveau te gering
Toestel bromt alleen in
afstemming
Gorgelende weergave

Appendix II
Diagnose
_______
^™-den’ ~^®Ppëlcondensaloren, gelijkspanningen ontb au Ï !C ^U,zcn’ Verbroken luidspreker, defecte uitgangslrafo,
onderbroken kathodeweerstanden, defecte trilüngskringen.
Defecte ontkoppelcondensatoren, kathnde-gloeidraadsluiting bij buizen,
defecte uitgangstrafo, onderbroken kathodeweerstanden.

Fig,
4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11-15
16-35
4,6

Tekstgedeelte
3.2, pag. 25
4.2, pag. 523.3, pag. 37

H.f.-onlkoppelschakeling in hèT^ding^deel defect, slechte aardverbin- 4
ding» in het algemee n koppeling met het
_______________________
nel.
Zoals bij 3.3, treedt
4, 8, 10, 6
lagere audiogebied. op bij toestellen met slechte weergave van het

3.4, pag. 39
3.5, pag. 39

Zachte, onvervormde
weergave

Defecte uitgangslransformator, slechte koppelcondensatoren, te lage span8, 12, 13, 14,
ningen aan de elektroden, defecte kathodecondensator, defecte buizen, 15
defecte ontkoppelcondensatoren.

Vervormde weergave

Defecte buizen, instellingsfouten van de werkpunten in hel l.f.-gedeelte,
8, 10, 12, 13
slechte koppelcondensatoren, defecte uitgangstransformaloren, mechani
sche afwijkingen.
_____ ________________ _

3.7, pag. 42

Weergave periodiek
onderbroken

Open roosterkring in het l.f.-gedeelte, langzaam spontaan genereien in de
l.f.-versterker, defecte tegenkoppeling, in het algemeen storingen in de
onlkoppelonderdelen.

8, 10, 11, 12,

3.8, pag. 44

Onregelmatige weergave,
sprongsgewijze luider en
zachter

In het algemeen intermitterende onderbrekingen in alle denkbare onder
delen, bij voorkeur weerstanden en condensatoren.

alle

3.9, pag. 46

Geknetter, gekraak en gesis Slechte contacten, intermitterende onderbrekingen van onderdelen, buisfouten, defecte sterkteregelaar, slechte soldeerverbindingen.

8

3.10, pag. 47

Fluiten en piepen

Zoals bij 3.10, slechte afschermingen, UKG-trillingen, niet werkende ontkoppelonderdelen, slechte soldeerverbindingen, fouten in de tegenkoppe
ling.

8, 10, 12, 13
14, 15

3.11, pag. 49

Fluiten op alle stations

Parasitaire terugkoppeling, spontaan genereren van versterkers, foutieve
ontkoppelonderdelen, slechte aardverbindingen, foutieve neutrodynisatie,
m.f. ontregeld.

16,10,22,30,
31

4.3, pag. 68

Fluiten op enkele stations

Gebrekkige superhet schakeliechniek in verouderde toestellen, slechte
ingangsselectiviteit.

Gebrekkige selectiviteit

Principieel voorkomend bij eenvoudige rechtuilontvangers, bij superhet
ontvangers t.g.v. ontregeling der trimmers, te grote demping van de afgestemde kringen, defecte transistoren in het h.f.-gedeelte.

22, 32

4.5, pag. 71

Onafhankelijk van de
afstemming is er slechts
één station te ontvangen

Slechte antenne bij eenvoudige ontvangers, as van de draaicondensator
slipt, oscillator werkt niet, desbetreffende zender komt binnen via m.f.gedeelte.

16

4.6, pag. 73

Ontvanggevoeligheid verre
stations te klein,
selectiviteit in orde

Antennekring defect, in ’t algemeen fouten in de ingangskring.

20, 21, 24, 25
26

4.7, pag. 74

3.6, pag. 40

4.4, pag. 71

Invloeden van buiten, atmosferische storingen, storingen van gebruiksapparaten.

4.8, pag. 75

Fading door ionosferischc omstandigheden, teruglopen van de selectiviteit
gepaard gaande met vervormingen.

4.9,

Gedeeltelijke sluiting tussen de platen van de afstemcondensator op een
bepaalde plaats.

4.10, pag. 76

Defecte potentiometersendraairegelweerstanden, defecte trimmers, slechte
Niveauschommelingen en
aardverbindingen, slecht bevestigde onderdelen.
stoorgeluiden bij het draaien
aan knoppen en regelaars
Indicatorbuis defect, fout in de circuitvoeding, regelspanning ontbreekt
Afstem indicatie werkt niet (kortsluiting of losse verbinding).

4.11, pag. 76

Stoorgeluiden bij
aangesloten antenne
Niveauschommelingen en
vervorming bij ontvangst
verre stations
Weergave stopt plotseling
bij het draaien aan de
afstemcondensator

pag. 75

4.12, pag. 77

Weigerende oscillator in superhet.-ontvangers.

4.13, pag. 77

Onderbreking in de toevoer, sluiting tegen aarde, kabelsluiting, aanraking
met geaarde delen door de wind, sterke demping door een slechte kabel.

5.1,

Fouten aan de gemeenantenne
schappelijke
zonder versterker

Zoals bij 5.1.

5.2, pag 81

Fouten aan gemcenschappelijke antenne
niet versterker

De antenne als bij 5.1, wat de versterker betreft als bij 3 en 4.

hulpantennes
Fouten aan
en binnenantennes

Bij hulpantennes weersinvloeden, bij netantennes veranderingen in de
elektrische gesteldheid van het net, bij binnenantennes vermindering v.d.
veldsterkte.

5.4, pag. 83

Fouten aan de aardlciding

Te grote aardweerstand, gebrekkige aardverbinding, onderbroken afvoerleiding.
,

5.5, pag. 83

atmosferische
Alleen maar ontvangst
geluiden, geen
fouten in de individuele
antenne

39

pag. 78

5.3, pag. 81

