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Voorbericht

Dc meeste sc. Ice-bcckjes voor de elektronica in de amusementssector,
die thans ir. c. ' ; •-del verkrijgbaar zijn, leggen, zoals altijd het geval is
geweest, de nadruk op cle buizcntechniek, hoewel hierin ook uiteenzet
tingen over transisior.apparatuur opgenomen zijn. Dat is begrijpelijk,
want nog steeds zijn er velemillioenen buizenapparaten in bedrijf, die veel
vuldig gerepareerd moeten worden. Om deze reden is dan ook in dc
drie andere succcsvol 1c scrvice-gidsen van de samensteller, die der
televisietechniek, tier radiotechniek en die derelektro-akoestiek, de aan
dacht gelijkelijk over buizen- en transistorapparatuur verdeeld.
Juist in de laatste tijd heeft echter de transistorisering zich zover
doorgevoerd, dat het aandeel van deze apparaten op de werktafel van
de service-technicus hand over hand toeneemt. Vele werkplaatsen spe
cialiseren zich dan ook op transistorapparatuur. Om deze reden heeft
de uitgave van boeken, die uitsluitend aan dit thema gewijd zijn, een
verantwoord karakter, en er is op dit gebied dan ook al het een en ander
aan literatuur verschenen. Veelal wordt alleen tamelijk uitvoerig de
theoretische grondslag van de transistor op zich beschreven, anderen
echter gaan aan dat thema voorbij, in plaats waarvan zij bij voorkeur
apparaat-beschrijvingen geven, echter openlatend, hoe deze apparaten
gerepareerd dienen te worden. Hierom heeft de samensteller besloten,
aan de drie hierbovengenoemde service-gidsen een vierde toe te voegen,
die zich uitsluitend bezighoudt met de service-techniek van transistorapparaten, en dan ook streng bij dit thema blijft. Hij moet hierbij de
bekendheid met de transistortechniek en schematechniek vooropstellen
en kan zo direct met het eigenlijke thema, het foutzoeken en repareren,
beginnen.* Hij spreekt de hoop uit, dat dit met dit boek is gelukt en dat
het zijn lezers tijd zal besparen, omdat zij niet meer door uiteenzettingen
over service-problemen over buizen en over de schakeltechniek opge
houden zullen worden.
* Inzake de transistor- en schematechniek wordt verwezen naar het thans
complete handboek: „Transistorcn, theorie en praktijk”, 4 delen, door
J. H. Jansen, eveneens bij N.V. Uitgeversmaatschappij M. E. Kluwer
te Deventer.

De onderhavige service-gids voor transistorapparatuur kan als zelf
standig werk, beter echter in relatie met de reeds bestaande servicegidsen, gehanteerd worden. De opdracht hield in, het gehele gebied der
getransistoriseerde amusementselektronica in een enkele gids te behan
delen en bovendien binnen een bepaalde omvang te blijven. Dal beteken
de natuurlijk een zeer beknopte samenvatting van de afzonderlijke
apparaten resp. foutmogelijkheden. Het leek de sarr.-.steller dan ook
doelmatiger om van de halfgeleiderbouwelemenlcn in u:t eerste hoofd
stuk alleen het belangrijkste te brengen. In het tv/esde hoofdstuk
leek het doelmatiger de problemen die voor de totale elektronica van de
amusementssector maatstafgevend zijn en steeds weer ppnieuw opdoe
men, wat uitvoeriger te behandelen. Wie de uitleg in deze hoofdslukken
heeft begrepen, kan hen zonder meer toepassen op de service van wille
keurige apparaten in de sfeer van de amusementselektronica, want zij
gelden voor radio-ontvangers, magncfoons, televisicontvangers en
akoestische apparaten. Uit het oogpunt van apparatentechniek ligt
het zwaartepunt overigens bij de draagbare uitvoeringen, waarvan het
aandeel in de totale produktie meer en meer toeneemt.
Ook het derde hoofdstuk heeft een algemene strekking; het houdt
zich namelijk bezig met algemene fouten, die typisch zijn voor transistorapparaten van allerlei aard. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het optreden
van fouten in de stroomvoorziening, zekere ruisverschijnselen, spontane
oscillaties enz., voorzover deze zaken op de halfgeleiderbouwelementen
teruggevoerd kunnen worden.
Het vierde hoofdstuk is dan aan de eigenlijke service van transistorradio-ontvangers gewijd, het vijfde houdt zich bezig met de service
van magnefoons en het zesde behandelt de service-techniek van transistorapparaten van de elektro-akoestiek. Logischerwijs sluit hierop
het zevende hoofdstuk over de service van transistor-televisieapparaten
aan. Met opzet werd hier het bespreken van eenvoudige en steeds weer
kerende storingsmogelijkheden vermeden, omdat daarover in het kort
al het een en ander te vinden is in de hoofdstukken 2 en 3.
. Het achtste hoofdstuk behandelt in het kort enkele speciale problemen
die zich voor kunnen doen bij transistorapparaten, die uit het lichtnet
gevoed worden en het negende hoofdstuk geeft een beknopte samen
vatting van reparatie van mechanische onderdelen, die typisch zijn voor
transistorapparaten.
De samensteller hoopt, dat de hier in het kort aangegeven indeling en
de aanduiding van de verlegging van het zwaartepunt er mede toe zullen
bijdragen, het boek gemakkelijk hanteerbaar te maken en dat het voor
de service-technicus een hulp bij zijn dagelijkse werk zal blijken te zijn.

Het boek is, zoals reeds eerder opgemerkt, in de eerste plaats bestemd
voor die scrvicc-technici, die zich geheel wijden aan de transistortechniek en het zwaartepunt van hun aktiviteiten naar de reparatie en
de service van draagbare apparaten in de amusementselektronica ver
plaatst hebben. In het hoofdstuk over de televisie-ontvangers werden
zelfs enkele technische details uit de kleurentelevisietechniek aangeroerd;
deze verwijzingen moeten natuurlijk onvolledig zijn. Zij worden met een
„Service-gids kleurentelevisietechniek”, die nog zal verschijnen, in toe
reikende mate aangcvuld en gefundeerd.
H. Richter
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1. Algemeen overzicht

In dit service-boek komt de clektronenbuis in het geheel niet meer voor.
De uiteenzettingen zijn uitsluitend gewijd aan transistor-apparaten,
waarbij de draagbare uitvoeringen veruit op de voorgrond treden.
Juist de transistor heeft pas werkelijk draagbare ontvangers, dicteerapparaten, magnefoons, TV-apparaten enz. mogelijk gemaakt. Daarbij
heeft de transistor niet alleen de techniek van de schakelingen totaal
veranderd, maar ook een sterke invloed gehad op de constructie en de
mechanische opbouw.
Hierbij komt nog de techniek van de gedrukte bedrading, die sinds
ongeveer het midden van de vijftiger jaren gemeengoed is geworden.
Dit alles betekent afwijkingen ook bij de gebruikelijke service-werkzaamheden, zoals we die gewend zijn van met buizen uitgeruste huiskamertoestellen. Deze verschillen willen we in de eerste paragraaf van dit
hoofdstuk uiteenzetten. In de tweede paragraaf zullen we zien, dat systemathiek ook bij deze apparatuur van zeer groot belang is. In de derde
paragraaf behandelen we in uiterst beknopte vorm de halfgeleiderbouwelementen, voorzover deze in de hier ter discussie gestelde appara
ten in de amusementssector in aanmerking komen.
Tenslotte zal het de lezer wellicht interesseren, hoe het staat met het
optreden van defecten bij transistorapparaten in vergelijking met buisapparaten. De laatste paragraaf tenslotte geeft een korte opsomming
van de vereiste meetinstrumenten en gereedschappen. Hier kunnen we
kort zijn, aangezien in de tot nog toe verschenen service-gidsen hierop
uitvoerig is ingegaan. We zullen naar deze boeken vaker verwijzen en
voeren de volgende afkortingen in: Service-gids radiotechniek = SGR,
service-gids televisietechniek = SGT en Service-gids elektro-akoestiek =
SGA.
Net als bij de andere service-gidsen stellen wij de kennis van de prin
cipiële werking van de apparaten als bekend voorop. Dat is noodzakelijk,
want een service-boek zou aan zijn doel voorbijschieten, wanneer het
zich bezig zou houden met de beschrijving van de werkingswijze van
apparaten en schakelingen. De ter beschikking staande ruimte moet
absoluut rationeel benut worden, d.w.z. zij moet geheel en volledig
13

aan de service-techniek gewijd zijn. Lectuur over de grondslagen is in
toereikende mate voorhanden.
Het is voorts nuttig, wanneer de lezer van dit boek ook de hierboven
genoemde drie service-gidsen bij de hand heeft, want elke gids is gewijd
aan één enkel speciaal apparaat, terwijl het voor U liggende boek al
deze apparaten omvat, zodat de per apparaat ter beschikking staande
ruimte zeer krap is. Om deze reden ligt bij dit boek het zwaartepunt
bij de door de halfgeleidertechniek bepaalde bijzonderheden. Andere
vragen daarentegen kan men beter oplossen met de andere service-gidsen.
Onze nieuwe Service-gids transistortechniek onderscheidt zich nog
in een ander opzicht van de drie genoemde: We gaan hier niet in de
eerste plaats uit van de symptomen, maar bespreken de mogelijke fouten
in opeenvolging van de apparaten resp. de afzonderlijke trappen, waarbij
de symptomen van de fout natuurlijk genoemd worden. Deze gang van
zaken lijkt in dit geval doelmatiger, omdat men dan het onderscheid
van de transistortechniek tegenover de buizcntechniek beter naar voren
kan brengen. Wie echter toch liever van de symptomen uit wil gaan - het
geen te oordelen naar de grote belangstelling voor deze boeken, vaak
het geval schijnt te zijn - kan echter altijd parallel met de andere drie
service-gidsen werken. Hoewel natuurlijk het voor U liggende boek
vele nieuwe zaken ten opzichte van de andere brengt, vormt het toch
meer een aanvulling en completering van deze eerste gidsen.
1.1. Verschillen met de buizen-service-techniek
Een belangrijk verschil met buizenapparaten bestaat hierin, dat de op
tredende voedingsspanningen aanzienlijk lager zijn. Bij het praktisch
werken heeft dat een duidelijke voordeel, want men behoeft nu bij het
hanteren van een ingeschakeld apparaat, wat vaak noodzakelijk is,
geen angst meer te hebben voor onaangename optaters. Iedere kenner
van de buizen-service-techniek weet, dat dit bij de reparatie van buizen
apparaten eigenlijk bijna onvermijdelijk is. Hier echter kan men on
bezorgd in het inwendige van het apparaat peuteren, zonder door on
aangename verrassingen aan het schrikken gemaakt te worden. De
TV-apparaten vormen hierop echter een uitzondering, want daar
treden in het hoogspanningsgedeelte, net als voorheen, de gebruikelijke
hoge spanningen op. Transistoren ontwikkelen aanzienlijk lagere verliesvermogens dan buizen, zodat het apparaat veel minder sterk opge
warmd wordt. Dit feit is ten zeerste toe te juichen, want niet alleen
wordt hierdoor het arbeidsveld vergroot, maar ook de slijtage van onder
delen is veel geringer dan in buizenapparaten.
De geringe warmteontwikkeling verleidt tot een steeds compactere
opbouw, en hiervan hebben de constructeurs zoals bekend in ruime
14

mate gebruik gemaakt. Het werk van de service-technicus wordt hier
door niet onaanzienlijk verzwaard, want hij moet niet alleen bij solderen,
demonteren enz. beter uitkijken en zorgvuldiger te werk gaan, maar de
met de compacte bouw onvermijdelijk gepaard gaande ontoegankelijk
heid van bepaalde onderdelen, zoals bijv. druktoetsschakelaars enz.,
verschaft hem ook aanzienlijk meer moeite en werk. Bovendien zijn de
onderdelen kleiner van afmetingen en dus op zijn minst gemakkelijker
te beschadigen dan in buizenapparaten, ze verlangen dan ook een bij
zonder zachtzinnige behandeling. De specialist in het repareren van
transistorapparaten moet dan ook een ‘soepele hand' met veel gevoel
hebben; iets wat zeker niet aangeboren behoeft te zijn, maar dat men
in zekere zin aan moet leren en door oefening opdoen.
Een ander verschil met buizenapparaten bestaat hierin, dat de meeste
transistorapparaten uit droge batterijen of accu’s gevoed worden. Deze
spanningsbronnen gedragen zich anders dan de netspanning en met dit
feit moet men rekening houden. Er bestaan hierbij uit het oogpunt
scrvicetcchniek voor- en nadelen, waarover we nog zullen spreken.
Als verder onderscheid voeren wc nog aan, dat de in transistorappa
raten toegepaste actieve bouwelementen, dus de halfgeleiderelementen,
in elektrisch opzicht aanzienlijk gevoeliger zijn dan buizen. Maatregelen,
die men bij buizen zonder meer kan accepteren en door de relatief
robuuste bouwelementen, elektronenbuizen, gemakkelijker verdragen
zullen worden, zullen bij transistoren taboe blijken te zijn. Zo zal een
kortsluiting van de basis met aarde door een blanke schrbevedraaier
de levensduur van de transistor niet ten goede komen.
Ook het zonder nadenken wijzigen van de basissturing, net als het
wijzigen van de roostervoorspanning, wat we bij buizen zonder gewetens
bezwaren kunnen doen, is bij transistoren niet toelaatbaar. In dit op
zicht is dus de service-technicus aanzienlijk meer beperkt dan de repa
rateur, die alleen met buizen te doen heeft.
Tenslotte willen wij nog een voor de servicc-technick negatief op te
vatten omstandigheid noemen: de aanzienlijk slechtere en tijdrovende
uitwisselbaarheid van de halfgeleiderbouwelementen tegenover de uit
wisselbaarheid van buizen. Buizen pleegt men eenvoudig uit hun houder
te trekken; transistoren, dioden enz. daarentegen moeten, wanneer
het niet anders kan, eerst moeizaam uitgesoldeerd worden. Transistorvoetjes kennen we in de praktijk, maar voldoen nog niet. Het is dan
ook te begrijpen dat men al gauw naar elektrische methoden zocht,
waarmee het bepalen van transistorfouten zonder uitsolderen mogelijk
was. Hier komen we nog op terug.

15
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1.2. Systeem van het foutzoeken
Toen de eerste boekjes over transistoren uitkwamen, dacht men dat
men zich als technicus helemaal zou moeten omschakelen. De tran
sistor leek zich tegenover de buis zó geheel anders te gedragen, dat
men het voor vanzelfsprekend hield, dat hieraan een geheel nieuwe
schakelingentechniek ten grondslag zou komen te liggen. Al spoedig
bleek dat dit beeld ongegrond was. Typische buisschakelingen kan men
in hun werkwijze zonder meer in de transistortechniek toepassen, om
het even of het om versterkers, ontvangers of soortgelijke complexen
gaat. Daaraan verandert ook de veranderde dimensionering niets, de
voor sommige gedeelten nieuwe aanpassingsverhouding enz. fn ieder
geval is - om maar een voorbeeld te nemen - een voltransistor-radioontvanger in principe net zo opgebouwd als een buizenontvanger.
Daaruit volgt automatisch, dat men alle uit de buizentechniek bekende
onderzoekmethoden ook op de transistortechniek kan overdragen. Sys
tematiek was in de buizentechniek zeer belangrijk; nel zo bewijst zij haar
deugdzaamheid in de transistortechniek. Men wenne zich aan, logisch
te denken en men moet proberen de in de buizentechniek opgedane
ervaring bij het foutzoeken in transistorapparaten, toe te passen. Dat
vergemakkelijkt en verkort het werk en heeft zich als zeer doelmatig
bewezen. Niets wreekt zich meer, dan systeemloos zoeken; steeds moet
men uit gaan van het symptoom en overwegen, welke trap wel defect
zou kunnen zijn. Men zal dan - zoals ook bij buizenapparatuur - vrijwel
automatisch op de foutbron stuiten.
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1.3. Het belangrijkste over halfgeleiderelementen
Wie gewend is aan de kreet ‘tijd is geld’, moet onder alle omstandig
heden in een minimum aan tijd een maximum produceren, om het even
of dat produkt materieel of niet-materieel georiënteerd is. Alleen dan,
wanneer men deze hoofdgedachte streng volgt, zal men op den duur
succesvol zijn. In dit verband geldt voor een service-technicus, dat hij
slechts zoveel moet weten en in zich opnemen, als voor het met succes
volbrengen van zijn aktiviteiten noodzakelijk is. Hieruit volgt, dat het
geen zin heeft, om zich om de inwendige structuur van halfgelciderbouwelementen te bekommeren, nog geheel afgezien van het feit, dat
het aanleren van deze kennis niet in het kader van dit boek thuishoort.
Daarvoor slaat genoeg speciale lectuur ter beschikking. De servicetechnicus moet dan ook de inwendige opbouw van de halfgeleiderbouwclementen beschouwen als gegeven en zich alleen bekommeren om het
elektrisch gedrag, wat bijvoorbeeld uit de talrijke karakteristiekenbun
dels resulteert. Hij moet alleen weten, welke halfgeleidersystemen voor

■■

16
I

zijn werkzaamheden belangrijk zijn resp. welke soorten in de aan hem
toevertrouwde apparaten voorkomen. Het is voldoende, wanneer hij
buiten het elektrisch gedrag de schemasymbolen kent. Deze zijn in de
figuren 1 tot 7 voorgesteld.

Fig. 1. Schcmasymbool
voor de pnp-transistor.

Fig. 2. Schcmasymbool
voor de npn-transistor.
doorhatrichting

doorlaacrichting

Fig. 3. Schemasymbool
voor een fotoweerstand.

Fig. 4. Schcmasymbool
voor een halfgeleiderdiode.

doorlaacrichting
doorlaatrichting

*—yh
Fig. 5. Schcmasymbool
voor de zenerdiode.

Fig. 6. Schemasymbool
voor de capaciteitsdiode.

Fig. 7. Schemasymbool
voor een varistor.

Fig. 1 geeft het symbool weer voorde eenvoudige pnp-transistor, die
zoals bekend is, als laagvermogentransistor, vermogenstransistor resp.
laagfrequent- en hoogfrequentversterker toegepast wordt. Uit een ge
normaliseerde behuizing voeren drie draden naar buiten, die de aan
sluitingen vormen voor basis, emitter en collector. In principe geldt
hetzelfde voor de npn-transistor van fig. 2, die zich van de pnp-transistor
alleen daarin onderscheidt, dat de stromen en spanningen omgekeerd
van teken zijn. Werkingswijze, vermogensgrenzen, verschillen enz.
moeten we als bekend veronderstellen. Een eveneens belangrijk bouw
element is de normale halfgeleiderdiode in germanium- resp. siliciumuitvoering (fig. 4), die zowel in puntcontact-uitvoering als in lagenuit
voering veelvuldig voorkomt. De ventielwerking van de diode is bekend.
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Ook het gedrag van een zenerdiode volgens fig. 5 moet bekend zijn;
men moet weten dat de diode zowel in doorlaat- als ook in sperrichting
bedreven kan worden, waarbij ons de sperrichting in het algemeen
bijzonder interesseert, omdat hier de bekende relatie tussen sperstroom
en sperspanning bestaat.
Van veel belang zijn de capacitcilsdiodcn (ook wel reactanticdiodcn
genoemd), waarvan het schemasymbool blijkt uit fig. 6 en die tegenwoor
dig in grote getale voor automatische fijnafstemming, maar ook voor
volautomatische afstemming in ontvangers van allerlei soort, toepassing
vinden. Zeker de laatste jaren is de ontwikkeling van deze diode onge
looflijk ver doorgevoerd.
Als laatste belangrijke bouwelementen noemen we de NTC- en PTCweerstanden, gesymboliseerd in fig. 7, waarbij het gaat om temperatuurafhankelijke weerstanden met positieve of negatieve temperatuurcoëfficiënt. Ook deze onderdelen hebben net als de dioden twee naar
buiten voerende aansluitingen, maar onderscheiden zich uiterlijk. enigs
zins door hun vorm van de gebruikelijke halfgeleidcrdioden. Het meest
gebruikelijk is de schijfvorm. Herkent men dus in een transistorschakeling een klein schijfje met twee aangesoldeerde draden, dan gaat het om
een posistor (PTC-wecrstand). NTC-weerstanden zijn meestal iets
anders uitgevoerd.
De verder nog bekende halfgeleidercomponenten komen praktisch
niet voor. Om het nog eens te herhalen: het is voldoende, wanneer
men het elektrisch gedrag en de betekenis van de onderdelen in de scha
keling kent. De inwendige opbouw is geheel oninteressant. Metingen
aan transistoren en dioden worden in hoofdstuk 2 uitvoeriger besproken.
1.4. Vaak voorkomende fouten in transistorapparaten
Bij buizenapparaten is het meest kwetsbare onderdeel de buis zelf.
Dat weet elke ervaren service-technicus. Ver hier na volgen fouten in de
stroomvoorziening, terwijl alle andere trappen en onderdelen hier ver
na komen. Bij transistorapparaten doet zich een geheel ander beeld voor:
op de voorgrond tredende fouten in de stroomvoorziening, zeker op
de eerste plaats komt de batterij. Op de tweede plaats komen de mecha
nische fouten, wat te verklaren is, doordat de compacte samenbouw de
toepassing van mechanisch zeer zwakke onderdelen (bijv. druktoetsen)
vereist. Zij geraken overeenkomstig de ervaring veel sneller defect dan
de robustere uitvoeringen in buizenapparaten. Op de derde plaats vol
gen de condensatordefecten, en wel in hoofdzaak de koppelcondensatoren. Ondanks de lage spanningen is bij deze condensatoren de
effectieve spanningsbelasting zeer hoog, zodat men met meer defecten
dan bij buizenapparaten rekening moet houden.
18
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Ver hierachter volgt dan de halfgeleidercomponent zelf, met enige voor
keur voor de transistor; zijn kwetsbaarheid is echter in het geheel niet
te vergelijken met die van de buizen. Het aantal fouten van de andere
trappen en delen komt ongeveer overeen met die in buisapparaten.
Uit de voorafgaande beschouwing resulteert een belangrijke regel:
Zoals men in buizenapparaten allereerst de buis verdenkt, zo zal men
in transistorapparatuur allereerst de spanningsbron aan een nader on
derzoek dienen te onderwerpen. Hierdoor wordt veel tijd bij het zoeken
naar fouten bespaard. Nadere bijzonderheden komen in de volgende
hoofdstukken naar voren.
1.5. Gereedschappen, meetinstrumenten
In de drie andere gidsen zijn de vereiste gereedschappen en meetinstru
menten van de service-technicus uitvoerig besproken en opgenoemd.
Beperkt men zich alleen tot de service van kleine transistorapparatuur,
dan zijn verschillende van de opgenoemde gereedschappen in het geheel
niet vereist. Wc noemen dan ook onder verwijzing naar SGR en SGT
nu alleen die gereedschappen op, die men zeker moet hebben:
Soldeerbouten in kleine en ‘mini’-uitvoering benevens soldeermiddelen,
schroevedraaicrs, hamer, enkele vijlen, pincetten, rond-, plat- en combinatietang, boormachine, steekspiegeltje. Werktuigmachines (bijv.
draaibank) zijn praktisch nooit nodig. Aan materialen heeft men in
de eerste plaats nodig: geïsoleerd verbindingsdraad, spiritus, lijm, aceton
en benzol, verder contactvet of spray. Doelmatig zijn verder nog krokodilklemmen, snoeren met en zonder afscherming inclusief stekkers, isoleerlak en kous, de gangbare boutjes, moertjes en sluitringetjes. Voorts
dienen voorhanden te zijn, de gebruikelijke typen transistoren en dioden
zowel als een toereikende hoeveelheid laagvermogens-weerstanden en
miniatuurweerstanden en condensatoren van de gebruikelijke weer
stands- en capaciteitswaarden. Dit laatste geldt zowel voor normale als
voor elektrolytische condensatoren.
De vereiste meetinstrumenten komen overeen met de reeds in SGR
en SGT opgenoemde. We noemen hier: universeel meetinstrument voor
gelijk- en wisselspanning met zo hoog mogelijke inwendige weerstand,
meetzendcr, signaalzoeker, ohmmeter, toongenerator, buisvoltmeter, absorbtiefrequentiemeter, oscilloscoop, regel- en scheidingstransformator
en wobbulator. Voor het repareren van TV-apparaten is voorts een
beeldgenerator nodig, terwijl men voor kleurentelevisic-ontvangers een
kleurenbalkgenerator nodig zal hebben. Over de eigenschappen van
deze meetapparaten is het een en ander nader beschouwd in de andere
scrvice-gidsen.
Speciaal voor transistorapparaten en dan nog weer speciaal voor tran19
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sistorontvangers is een- gestabiliseerde netvöeding uitefmaté handig.
Met behulp van het schema van fig. 8 is dat óók gemakkelijk zelf te
maken. Men heeft hiervoor een goed afgevlakté gelijksp'anningsbrön
van ongeveer 12 V nodig. De transistor AD 156 vormt tezamen met
AD 156
■o

2.,.9 V
400mA

’• • Fig. 8.

r

Stabiliseringsscfiakeling.
vooreen voeding
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een zenerdiode en de andere onderdelen een in zijn werkingswijze
bekende spanningsstabilisator en geeft in de aangegeven dimensionering een instelbare spanning af tussen 2 en. 9 V, belastbaar met onge
veer 400 mA. De uitgang wordt voorzien van voldoende-lange aanslui tsnoeren met krokodilklemmen (geïsoleerd). Men kan dan de snoeren
gemakkelijk aansluiten aan de batterij-aansluitingen van het apparaat
dat getest wordt, en kan gemakkelijker en met constante spanning de
fout in.het apparaat zoeken, resp; andere werkzaamheden (bijv. -afregelen) doen.
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2. Algemene sërvice-meettechniek bij
trarisistórapparaten

De in dit hoofdstuk behandelde details hebben algemene geldigheid
vpor transistorapparatcn van' allerlei soort, onverschillig of het gaat
onl radio-ontvangers, TV-apparatén of magnefoons. Men moet dan
ook derhalve de weergegeven schakelingen en de begeleidende uiteen
zetting gped overdenken eri zich de daarin opgenomen feitelijkheden
goed inprenten. Weet men eenmaal goed de wég hierin te vinden, dan
kan men deze kénnis toepassen óp alle voltransistor-apparaten in de
amusementselektronica. Een belangrijke grondregel stellen we voorop:
in dit boek wordt gerekend met de conventionele stroomrichting van
plus naar min en worden alle tekenvraagstukken, zoals die in theore
tische transistorleerboeken uitvoerig besproken worden, verwaarloosd.
Bekend is bijv. de régel, dat stromensen spanningen alleen dan het po
sitieve teken meekrijgen, wanneer ze in'het inwéndige van dè transistor
naar binnen lopen (of hiertoe leiden). Is dat in-werkelijkheid niet het
geval, dan moeten zij voorzien worden van een negatief'teken. We
beschouwen de transistor dus als een gewone weerstand en brengen
dienovereenkomstig de polariteiten van de spanningen en de stroom
richtingen in het schema aan. Er. ontstaan dan geen problemen méér
over, en extra denkwerk is niet nodig. Dit. geldt.yan. hier af voor alle
volgende beschouwingen. Nog een tweede belangrijke opmerking: bjj
radio-ontvangers zijn er fabrikanten, die de plus-pool van de voedingsbatterij aan aarde leggen, er zijn er echter ook die de min-pool van de
batterij aan aarde leggen. In principe is hier wat de werkingswijze be
treft geen verschil, wel echter moet men dit gegeven bij de metingen en
de uitslag hiervan juist interpreteren..
De afzonderlijke paragrafen van di_t hoofdstuk, houden zich in de
eerste plaats bezig met transistor-gelijkspanningsmetingen bij. positieve
en negatieve aarde-aansluiting, met transistor gelijkstroommetingen,
met de functionele transistortest zonder uitsolderen en; de eisen, die
men aan gelijkstroommeetinstrumenten moet stellen. In het kort be
handelen we ook nog transistor-wisselspanningsmetingen bij lage en
hoge frequenties en bespreken enkele in dit verband belangrijke speciale
problemen.
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2.1. Transistor-gelijkspanningsmetingen bij positieve klem aan aarde
In alle maar denkbare apparaten, dus in radio-ontvangers, televisieontvangers, magnefoons enz. komt de transistor in elke trap alleen
maar voor in een van zijn drie grondschakelingen. Dat zijn de geaardeemitterschakeling, de geaarde-basisschakeling en de gcaarde-collectorschakeling of emittervolger. Steeds vinden we uitwendige weerstanden
in de basis-, emitter- en collectorcircuits en slechts in uitzonderings
gevallen ligt de in de stroomkring gemeenschappelijke elektrode direct
aan aarde. Voor de instelling van het werkpunt wordt aan de basiskant
meestal een spanningsdeler op de bekend veronderstelde gronden toe
gepast. Deze gegevens vormen de grondslag voor de principeschakelingen in de figuren 9 tot en met 14, en we zullen ons allereerst een duidelijk
beeld vormen van het stroom- en spanningsgedrag. Is men hierover goed
ingelicht dan kan men deze kennis bij elk willekeurig apparaat steeds
weer toepassen.
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Fig. 9. Gcaardc-emitterschakeling met pnp-transistor.
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In fig. 9 zien we een geaarde-emitterschakeling bij toepassing van
een pnp-transistor. De richting van de stromen (van plus naar min)
zijn aangegeven. Hieruit zien we bijv. dat de basisspanning C/BE (dus
ten opzichte van de emitter) evenals de collectorspanning Uqe negatief
is. Typisch voor de geaarde-emitterschakeling is, dat de sturing plaats
vindt op de basis en de afname van de versterkte spanning of het ver
mogen, aan de collectorzijde plaatsvindt. Voorts geldt altijd, dat de
som der spanningsvallen over emitterweerstand, collectorweerstand en
over de transistor (dit is de spanning tussen collector en emitter), gelijk
is aan de batterijspanning. Bij het aansluiten van voltmeters resp. bij
het opnemen van stroommeters in het circuit kan hierover aan de hand
van deze en volgende figuren geen misverstand meer bestaan.
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Fig. 10 tooni dezelfde schakeling, echter uitgevoerd met een npntransistor. Ook hier vindt de sturing plaats aan de basiszijde en de
afname van de versterkte spanning aan de collectorzijde. De schakeling
komt volledig overeen met die van fig. 9, echter met dit verschil, dat de
stroomrichtingen en polariteiten van de deelspanningen precies omge
keerd in vergelijking met fig. 9 zijn aangegeven. We hebben nu een
positieve basisspanning ten opzichte van de emitter en een eveneens
positieve collectorspanning ten opzichte van de emitter. Ook hier is de
som van alle spanningsvallen weer gelijk aan de voedingsspanning.
In fig. 9 en 10 zijn de verbindingen naar de weerstanden R gestippeld
getekend, omdat er ook schakelingen zijn, waarbij de basissturing alleen
via één weerstand (Rj) verkregen wordt.
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Fig. 10. Gcaarde-emitterschakcling met npn-transistor.
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Fig. 11. Gcaardc-basisschakcling met pnp-transistor.
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In hoogfrequentschakelingen, in het bijzonder in het FM-gedeelte
vindt men zeer vaak de geaarde-basisschakeling. Deze is weergege
ven in de fig. 11 en 12 en wel geldt fig. 11 voor de pnp-versie, en fig. 12
voor de npn-versie. De sturing geschiedt in principe aan de emitter, de
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.afname, van de uitgangsspanning resp. het uitgangsvermogen aan de
collector, de basis vormt het gemeenschappelijke nulpunt. Kenmerkend
voor de geaarde-basisschakeling zijn steeds de spanningen C/eb (emitter
ten opzichte van de basis) en Uqb (collector ten opzichte van de basis).
.Alle spanningen worden dus steeds betrokken op de basis. Met be
trekking tot de stroomrichting geldt het reeds eerder opgemerkte. De
emitter is altijd positief ten opzichte van de basis, de collector is negatief
ten opzichte van de basis. Ook hier kan eventueel de ene weerstand in
de spanningsdeler (Rx) ontbreken. Dezelfde overwegingen gelden voor
fig. 12, die principieel niet verschilt van fig. 11; afgezien van de stroom
richtingen en spanningen die omgekeerd zijn. Derhalve is hier de emitter
negatief ten opzichte van de basis, de collector positief.
Tenslotte is er nog de geaarde-collectorschakeling of emittervolger,
die in fig. 13 en 14 is weergegeven. Hier vindt de sturing plaats aan de
basis, de afname van de versterkte stroom of het vermogen aan de
emitter. De spanningen worden betrokken op de collector: de spanning
C/Bcjs de basis-collectorspanning, de spanning C/Ec de emitter-collectorspanning. De basis is positief ten opzichte van de collector, de emitter
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Fig. 12. Geaarde-basis
schakeling met npn-transistor.
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-Fig. 13. Gcaarde-collector■ schakeling met pnp-transistor.
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Fig. 14. Geauvds-coilectorschakeling met npn-transistor.
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is positief ten opzichte van de collector. Fig. 13 geldt voor pnp-, fig. 14
voor npn-typen. Het verdient aanbeveling zich de polariteiten van de
spanningen en de stroomrichtingen in de drie grondschakelingen voor
zowel pnp- als voor npn-techniek goed in te prenten. Want deze be
trekkingen komen steeds weer en in alle schakelingen voor, onver
schillig of deze nu eenvoudig of gecompliceerd zijn. Zoals aan het
begin reeds werd gezegd gelden de figuren 9 tot en met 14 voor appa
raten, waarbij de plus-pool van de batterij aan aarde ligt.
2.2. Transistor-gelijkspanningsmetingen bij negatieve klem aan aarde
De service-tcchnicus is gewend om de deelspanningen in de trappen
resp. de onderdelen, te meten tegen aarde. Metingen volgens fig. 9 tot
14 zijn weliswaar mogelijk en vaak ook onontkoombaar, maar niet
altijd even praktisch, omdat de compacte samenbouw van de apparaten
vaak geen direct aansluiten aan de transistorelektroden toestaat. Toch
is als voorheen het meten ten opzichte van aarde gebruikelijk. Ligt nu
het chassis aan de positieve aansluiting van de voedingsspanning,
dan is de zaak eenvoudig, want we behoeven nu alleen maar de plus-pool
van het instrument, waarmee gemeten zal worden, met de aarde te
verbinden (of met de plus-pool van de batterij). Dan zijn alle andere
in de schakeling voorkomende punten negatief, zodat men bijv. in
fig. 15 tegen aarde de basis-, de emitter-, en de collectorspanning kan
meten. Dat is het simpelste geval. Hebben we echter een apparaat
volgens fig. 16, waarbij de min-pool aan aarde ligt, dan is het ondoel
matig nu de min-pool van het instrument aan aarde te leggen en zonder
meer met de plus-pool van het instrument de deelspanningen af te
tasten. Hieruit zullen, zoals men gemakkelijk in zal zien, ten gevolge
van de andere opstelling van de batterij in de schakeling, deelspannin25

gen resulteren, die niet te vergelijken zijn met die van fig. 15. Om weer
lot de oorspronkelijke betrekkingen terug te komen schakelt men de
plus-pool van het instrument dan ook regelrecht aan de plus-pool van
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Fig. 15. Aansluiten van
voltmcters bij plus aan
aarde.
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Fig. 16. Aansluiten van
voltmcters bij min aan
aarde.

de batterij, d.w.z. dus niet aan aarde. Op deze plus-pool betrekken
zich immers de in de schakeling voorkomende deelspanningen, en men
kan nu met de min-pool van het instrument de afzonderlijke punten
aftasten. Dan krijgt men als meetwaarden dezelfde als in een schakeling
volgens fig. 15. Deze meetschakeling is dan misschien wel ongewoon,
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maar moet tcegepasl worden, om althans dezelfde meetresultaten te
verkrijgen. Helaas zijn de aangegeven spanningsaanduidingen in de
verschillende service-documentaties in het bijzonder bij draagbare
apparaten, zeer uiteenlopend, zodat men zich steeds wel enigszins in
het gelijkstroomgedrag van de schakeling moet inleven. Wil men echter
algemeen tegen aarde meten, dan zal men toch gebruik moeten maken
van de opstellingen van fig. 15 en 16. Vele van de tegenwoordig op de
markt zijnde universele meetinstrumenten bezitten overigens een polarileitomschakelaar, zodat men bij het overgaan van apparaten met de
ene op de andere aarde-aansluiting niet eens de meetsnoeren behoeft
te verwisselen, maaralleen de schakelaar behoeft om te draaien of in te
drukken. Dat vergemakkelijkt het service-werk. Een bijzonderheid bij
metingen aan apparaten met negatieve aarde-aansluiting moeten we
nog beschouwen. Gewoonlijk is de batterij met een buffercondensator
van aanzienlijke capaciteit overbrugd, zodat, voor wisselstroom, de pluspool met de min-pool is kortgesloten. Alleen al op grond van econo
mische opbouw leggen de fabrikanten alle componenten, die met een
zijde aan het nulpunt van de schakeling thuishoren, aan aarde, om het
even of dit positief of negatief is. Bij fig. 15 is de situatie zonder meer
duidelijk; hier ligt het ene einde van de ontkoppelcondensatoren bij
voorbeeld steeds aan de plus-pool, die overeenkomt met massa. Wordt
nu bijv. de emittercondensator door een defect kortgesloten, dan wijst
de voltmeter tussen emitter en aarde geen spanning aan. Anders is
dit in fig. 16. Ook hier ligt de aansluiting van de condensatoren aan
aarde, die nu echter de hoogste negatieve pool vertegenwoordigt.
Treedt nu een kortsluiting op in de emittercondensator, dan wordt de
batterij vol door de emitterweerstand belast, over de emitterweerstand
staat dan de volle batterijspanning, en deze meet men nu met het
instrument aan de emitter. Bij oppervlakkige beschouwing van de
schakeling en niet in acht nemen van de negatieve aarde-aansluiting
kunnen hier fouten voorgeschoteld worden, die op zijn minst merkwaar
dig aandoen. Hetzelfde geldt, wanneer in de schakeling van fig. 16 de
aan de collector of aan dc basis liggende condensator kortgesloten
wordt. Ook dan geeft het instrument de volle batterijspanning aan;
hetzelfde geldt voor het instrument aan de basis. Tussen de aanslui
tingen van de condensator is de spanning natuurlijk nul. Men moet dus
in zulke gevallen enigszins gewijzigd denken en zich over de eigenaardig
heid van schakelingen met negatieve aarde-aansluitingen beraden. Dat
is ongewoon maar zal verder geen moeilijkheden geven.
2.3. Transistor-gelijkstroommetingen
Evenals bij buisschakelingen moet er bij transistorschakclingen terdege
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Tekening mee gehouden worden, dat het gelijkstroominstrument op een
plaats in de stroomkring aangesloten wordt, die vrij is van wisselstroomcomponenten, zowel hoog- als laagfrequenl. In lig. 17 wordt
met R steeds de. hoog- of laagohmige belastingsweerstand bedoeld,
waarvan de waarden, afzonderlijk hier niet interessant zijn. Telkens
achter deze belastingsweerstanden, naar de richting van het nulpunt van
de schakeling, zijn de ontkoppelcondensatoren C aangesloten, die de bij
behorende aansluitingen van de weerstand voor wisselspanning op nulpoteniaal brengen. De gelijkstroom-meetinstrumenten mogen dan ook
alleen daar in het circuit opgenomen worden, waar de ontkoppeling heeft
plaatsgevonden. Alleen dan zullen de meetinstrumenten vrij zijn van
wisselspanning of stroom en meten we alleen de zuivere gelijkstromen
xesp. -spanningen. Deze op zichzelf vanzelfsprekende en uit de buizen' techniek reeds lang bekende feitelijkheden gelden in hun volle omvang
ook voor transistorapparatuur. Men mag dus zeker niet zo maar ergens
-de verbinding van de collector van een transistor losmaken.en tussen de
aldus ontstane punten een meetinstrument schakelen. Dat zou tot
aanzienlijke meetfouten kunnen leiden. Dit voorschrift geldt eveneens
voor de andere transistorelektroden.
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Fig. 17. Aansluiten van
stroommeters.
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Het opnemen van een meetinstrument in een van de drie toevoeren
naar de transistorelektroden is zover geoorloofd, als door de elektrische
gegevens van het meetinstrument het elektrische gedrag van de schakeling
niet beïnvloed wordt. In het algemeen is dat voor de basis- en collect'orstroom zonder meer geoorloofd, want de overeenkomstige weerstand R,
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die vaak nog Coor fikenveerstanden vergroot wordt, is meestal zeer groot
ten opzichte var. de inwendige weerstand van het instrument. Kritischer
is de situatie in de emitterleiding. In vele gevallen is de emitterweerstand
R in de orde van grootte van die van het meetinstrument, op zijn minst
ten opzichte hiervan niet meer te verwaarlozen. Wanneer een emitter
weerstand - heigeen vaak voorkomt -rwerkelijk defect is, dan wordt
door het inschakclen van een meetinstrument in de emitterleiding een
geheel nieuwe, in de schakeling van het geheel niet gebruikelijke, ohmse
weerstand ingevoerd. Daardoor zou het stroom-, en spanningsgedrag
in de transistorschakeling beslissend kunnen veranderen, want het werk
punt verschuift dan aanmerkelijk. Wanneer het enigszins mogelijk is,
moet men metingen in de emitterleiding achterwege laten. Men vindt
vaak in de emittcrlcidingen weerstanden van ongeveer 1 kQ. Er is dan
geen enkel bezwaar, in serie met de weerstand nog een meetinstrument
te plaatsen, want de weerstand hiervan zal zeker voldoende klein zijn
ten opzichte van de emitterweerstand, Zeer„krftischJs_het
bij
balansschakelingen in laagfrequentversterkers. Hier zijn reeds kleine
extra weerstanden in de emitterleiding voldoende, om het gedrag
beslissend te veranderen. Dan komt alleen het meten van de collectorgelijkstroom in aanmerking.
Hoe de instrumenten wat betreft de polariteit' aangesloten moeten
worden, is te zien in fig. 17. Hebben we te doen met npn-transistoreri,
dan kiezen we de tegengestelde polariteit.
2.4. Functionele transistortest zonder lossolderen
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, stoot het uitsolderen van transistoren in de praktijk soms op niet onaanzienlijke moeilijkheden. Afge
zien: hiervan, dat de kwetsbare prints zeer gevoelig zijn'voor herhaald
solderen en bij verkeerde behandeling reeds bij de eerste soldeerpoging
onbruikbaar kunnen worden, bemoeilijkt de uiterst compacte bouw
feilloos solderen nog aanzienlijk. Zelfs wanneer de soldeerplaatsen van
de transistor met de soldeerbout goed bereikbaar zijn, is het uitsolderen
nog een kwelling, omdat de transistordraden kort zijn. Men is gedwon
gen elke afzonderlijke draad met de tarig vast te pakken en snel uit de
verhitte soldeerplaats té trekken, omdat de gehele transistor nog door
de vastzittende draden vastgehouden wordt. Ideaal zou zijn een gelijk
tijdige verwarming van alle soldeerplaatsen en een uittrekken van de
transistor, zoals men een buis in zijn geheel uit zijn voet kan trekken.
Dat gaat echter moeilijk, omdat het niet eenvoudig is de soldeerplaatsen
gelijktijdig te verhitten.
Om de hierboven genoemde redenen zal men dan ook het uitsolderen
van de transistor alleen maar om hem op zijn bruikbaarheid te testen,
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zoveel mogelijk trachten te vermijden. Er bestaat een kneepje, geschetst
in lig. 18, met behulp waarvan het mogelijk is om tenminste vast te
stellen of een transistor bruikbaar of totaal onbruikbaar is. Men ver
bindt eenvoudig, zoals gestippeld is aangegeven, de basisaansluiting
met de emitteraansluiting. Daardoor wordt de collcctor-emitterdiode
van bruikbare transistoren zo goed als gesperd. Het gevolg hiervan is,
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Fig. 18 Transistortest zon
der uitsoldcrcn.
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dat de collector- en emitterstroom tot een zeer lage waarde dalen, het
geen zich door de dan optredende spanningsval over emitter- en collectorweerstand gemakkelijk laat vaststellen. Wijzen dus vóór de kort
sluiting tussen basis en emitter de beide voltmeters in fig. 18 een bepaalde
spanning aan, dan moet na aangebrachte kortsluiting tussen basis en
emitter de spanning over de emitterweerstand tot nul terugvallen,
terwijl de collectorvoltmeter nagenoeg de volle batterijspanning aan
wijst, wanneer tenminste zijn inwendige weerstand groot is ten opzichte
van de collectorweerstand. Vindt er bij de genoemde kortsluiting geen
verandering van de meteruitslag plaats, dan is het zeker dat de tran
sistor defect is en moet hij vervangen worden. Men kan zich nu echter
veroorloven de transistoraansluitdraden - aangezien de transistor
toch zondermeer defect is - dicht bij de behuizing af te knippen; er
blijven dan drie vrije draden over waaraan men de nieuwe transistor
vast kan solderen. Hoewel dit alleen geldt voor lage en middenfrequenties; voor UHF en VHF resp. FM is dit gebruik niet toelaatbaar,
aangezien de zelfinductie van de toevoerdraden de schakeling kan
beïnvloeden. Is dus in dergelijke trappen eenduidig door de beschreven
procedure een transistordefect vastgesteld, dan moet men wel, graag of
niet graag, de gehele transistor uitsolderen en de nieuwe met precies
even lange toevoerdraden opnieuw insolderen.
Door toepassen van de eenvoudige meting van fig. 18 kan men zich
veel tijd en ergenis sparen. Het is natuurlijk zeker een vereiste dat men
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zeker weet welke de basis en de emitteraansluiting zijn. Brengt men
bijv. per vergissing de kortsluiting tussen basis en collector aan, dan
bestaat de kans dat de transistor daardoor defect geraakt, in het bij
zonder dan, wanneer de uitwendige collectorwecrstand klein is. In dat
geval is dc dan optredende kortsluitstroom praktisch alleen door de
weerstanden in de emitler- en collectorleiding begrensd.
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2.5. Te stellen eisen aan de gelijkstroom- resp. spanningsmcctinstrunicnten
Bij oppervlakkige beschouwing zou men kunnen menen, dat voor spanningsmelingen instrumenten met relatief lage inwendige weerstanden
geschikt zijn, omdat toch de uitwendige weerstanden in de transistorschakelingen veelal aanzienlijk kleiner zijn dan in buisschakelingen.
Dal is echter een verkeerde veronderstelling, omdat ook de over de
weerstanden vallende spanningen overeenkomstig lager zijn. Men moet
dan ook bij univcrseelinstrumenten kleinere meetbereiken instellen,
wat dan weer tot een overeenkomstige verlaging van de inwendige voltmeterweerstand leidt. Hebben we bijv. een voltmeter met een inwendige
weerstand van 5000 ohm per volt, dan resulteert het bereik van 1 V in een
weerstand van 5000 O. Meten we daarmee over een collectorweerstand
van dezelfde orde van grootte, dan daalt de totale weerstand tot de
helft en zal het meetresultaat onbruikbaar zijn. Zelfs bij de op zichzelf
hoogwaardige meetinstrumenten met 20 kD/V, die tegenwoordig vaak
gebruikt worden, kunnen nog aanzienlijke meetfouten gemaakt worden.
Ideaal zou zonder twijfel zijn een buisvoltmetcr of een modernere
transistorvoltmeter met hoogohmige ingangsweerstand. Wanneer de
aanschaf hiervan financieel mogelijk is, moet men dat dus doen. Ander
zijds kan men zich ook met laagohmige meetinstrumenten behelpen,
maar moet dan wel terdege rekening houden met de optredende meet
fouten en hiervoor correcties aanbrengen. Dit geldt overigens alleen
dan, wanneer men werkelijk nauwkeurige spanningsmetingen moet
doen. In vele gevallen is dat in het geheel niet vereist, want wanneer
fouten in de vorm van kortsluitingen of onderbrekingen van bepaalde
onderdelen de oorzaak zijn, dan wijkt het gemeten resultaat dermate
sterk af van de normale waarden, dat men ook zonder nauwkeurige
metingen op de plaats van de fout terecht komt. Dat geldt bijv. ook
voor de aan de hand van fig. 18 beschreven grove test van een transistor.
In zulke gevallen kunnen ook laagohmige instrumenten gebruikt wor
den. Overigens geven de fabrikanten in hun service-documentatie
meestal aan, welke inwendige weerstand het meetinstrument heeft,
waarmee de in het schema aangegeven waarden vastgesteld zijn. Het is
dus niet zo dat instrumenten met relatief lage inwendige weerstand
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geheel nutteloos zijn. Ideaal blijft steeds één instrument met zeer hoge
inwendige weerstand.
Voor de inwendige weerstand van de stroommeter geldt zoals bekend
precies het tegendeel. Heeft men een goede universeelmeter met bijv.
20 000 Cl/W, dan is de bij omschakeling op stroommeting zich zelf
instellende weerstandswaarde gewoonlijk zo klein, dat tegen metingen
in basis- en collectorcircuit geen bedenkingen bestaan. Kritisch is de
inwendige weerstand echter, zoals al eerder werd verduidelijkt, in alle
gevallen van metingen in emitterleidingen. De inwendige weerstand van
een stroommeter mag zo mogelijk een waarde van ongeveer 100 Cl
niet te boven gaan.
2.6. Transistor-wisselspanningsmetingen bij lage frequenties
Wil men de een of andere transistortrap laagfrequent onderzoeken, dan
gaat men in principe tewerk volgens de schakeling van fig. 19. Hier is
een RC-gekoppelde trap met als koppelcondensatoren C en Q aangeoscilloscoop, buisvoltmetcr, cvt.
outputmeccr, vervormingsmccer enz.

loongcnerator

.losmaken

--- ©--- 1

c,

losmaken

R

II

IH
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©

Fig. 19. Laagfrequentmetingen aan transistorschakclingen.

nomen. Het best maakt men C aan de linkerkant los van de voorgaande
trap, Q echter aan de rechterzijde van de basis van de volgende trap.
Men kan deze condensatoren dan meteen gebruiken als koppelèlement
tussen de laagfrequent-bron en het aanwijsinstrument. Werkpuntverschuivingen zijn daardoor meteen voorkomen. Als toongenerator zijn
de gebruikelijke, uit de buizentechniek bekende uitvoeringen geschikt,
waarbij de RC-generator meer en meer ingeburgerd raakt. Hij moet
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een regelbare uitgangsspanning afgeven. De verbindingssnocren moeten
des te korter zijn, naarmate de te verwachten versterking hoger is.
Hel over Ct aan te sluiten aanwijsinstrument moet in ieder geval een
zo hoge inwendige weerstand hebben, dat geen spanningsvcrlies over
Cx optreedt en de collcctorwecrstand R niet belast wordt. Oscilloscopen
voldoen doorgaans aan alle eisen bij normale laagfrequenttrappen. In
plaats van een oscilloscoop kan natuurlijk ook een wisselstroom-buisvoltmeter, een vervormingsmeetbrug met hoogohmige ingang, enz.,
aangesloten worden. Daarentegen bieden de in de buizentechnick ge
bruikelijke output-meters slechts zeer beperkte toepassingsmogelijk
heden; men gebruikt ze alleen dan, wanneer men bijv. metingen moet
verrichten aan laagohmigc luidsprekers. Hier doet zich hetzelfde gedrag
voor als bij buisapparatuur, omdat steeds een zeer lage uitwendige
weerstand ontstaat door omlaagtransformeren.
Evenals bij buizen herkent men een oversturen van de betreffende
trap in onderzoek aan een afsnijden van toppen aan boven en onderkant
van de sinuskromme. Dergelijke oversturingen laten zich echter bij
metingen niet buisvoltmeters of in het algemeen met aanwijsinstrunientcn alleen, niet vaststellen. Derhalve is het altijd aan te bevelen
met een oscilloscoop te werken, die duidelijk laat zien wanneer de onder
zochte trap overstuurd wordt. Belangrijk is weer, om de naar de oscillo
scoop voerende meetsnoeren uiterst kort te houden of af te schermen,
om koppelingen met de ingang te vermijden. Dat is echter ook bij
soortgelijke metingen aan buisschakelingen het geval.
Wil men het laagfrequente uitgangsvermogen van eindversterkers
beoordelen, dan gaat men net als bij buisapparatuur te werk. Men
meet de laagfrcquentspanning over de luidspreker (en houdt voort
durend de vorm van de kromme met de oscilloscoop in het oog) en
berekent dan het vermogen uit de gemeten spanning en de luidsprekerimpedantie. Wil men nauwkeuriger tewerkgaan, dan vervangt men de
luidspreker door een zuivere ohmse weerstand en doet hieraan de
meting. Gewoonlijk is dat echter niet nodig.
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2.7. Transistor-wisselspanningsmetingen bij hoge frequenties
Voor hoogfrequentmetingen heeft men een meetzender nodig, waarvan
de uitgangsspanning goed regelbaar is, verder zeker een buisvoltmeter
en, wanneer enigszins mogelijk, een ook nog voor hoge frequentie
geschikte oscilloscoop. De meetschakeling. is weergegeven in fig. 20.
Hier is een hoog- resp. middenfrequenttrap gebruikt, bestaande uit de
voorversterker TS en een tweede trap gevormd door TS,. Inde collectorketen van de eerste transistor is een trillingskring opgenomen, waarvan
de impedantie via een koppelspoel aangepast is aan de basis van de
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tweede transistor. In de collectorketen van de tweede transistor kan
eventueel ook een trillingskring opgenomen zijn. De basis van de eerste
transistor zal capacitief aan een koppelspoel aangesloten zijn.

buisvoltmecer, oscilloscoop
geen meetpunt

TS

iosmaken

/

\

losmaken

meetzendcr

vervang weerstand

(~1KQ)

Fig. 20. Hoogfrequentmetingen aan transistorschakelingen.
Bij deze vaak voorkomende principeschakeling moet men onder alle
omstandigheden bij welke ingreep ook de schakelorganen tussen de
beide transistoren, vermijden. Het gaat er hier om, dat dit complex
hoogfrequent onderzocht kan worden, en kleine ingrepen door aan
sluiten van meetinstrumenten enz. kunnen de kenmerken van de scha
keling - evenals bij buisschakelingen - belangrijk veranderen. Het
basiscircuit van de eerste transistor scheidt men van de voortrap, zoals
aangegeven, geheel af en benut de koppelcondensator C meteen voor
het aansluiten van de meetzender. Meetzenders hebben gewoonlijk
afgeschermde kabels voor de aansluiting. Het komt er op aan, dat niet
alleen de hoogfrequente ‘hete’ aansluiting, maar ook de aarde-aansluiting langs de kortste weg aan de basis resp. de emitter van de eerste
transistor aangesloten worden. Langere toevoeren kunnen tot spontane
oscillaties, meetfouten en dergelijke leiden.
De collectorkring van de tweede transistor maakt men op de aan
gegeven plaats geheel los, om de invloed van de collectortrillingskring
geheel uit te schakelen. In plaats van de trillingskring komt een ohmse
vervangingsweerstand van ongeveer 1 kü, waaraan men een buisvoltmeter, zo mogelijk een oscilloscoop, parallel schakelt. Ook de aanslui
tingen van de oscilloscoop resp. de buisvoltmeter dienen zo kort mogelijk
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tc zijn. Nu kan men de meetzender op de goede frequentie afstemmen
en bijv. de resonanlievveerstand van de collectorkring van de eerste
transistor, zijn bandbreedte enz. volgens bekende methoden bepalen.
Moet in de meting de trillingskring van de tweede transistor mee opge
nomen worden, dan moet men tussen de collectorkring van TSj en de
oscilloscoop resp. de buisvoltmeter beslist een scheidingstransistor
schakelen, die zo goed als mogelijk aan de kring is aangepast; de ingang
van de scheidingstransistor mag de trillingskring niet noemenswaard
dempen. In de collectorkcten van de scheidingstransistor is dan wederom
de reeds genoemde vervangingsweerstand opgenomen, waarover men
kan meten. In de resulterende frequentiekarakteristiek zijn dan de
eigenschappen van beide trillingskringen opgenomen.
Alles wat hier over de meetzender werd gezegd, geldt vanzelfsprekend
ook voor de wobbulator. Gewoonlijk is de overall-frequentiekarakleristiek het meest interessant. De meetopstelling blijft dezelfde, in plaats
van de meetzender komt de wobbulator. Daar er wobbulatoren van
verschillende fabrikaten op de markt zijn, zal men de handleiding van
het desbetreffende apparaat steeds goed dienen te hanteren. Het is
overigens zeer verstandig om zich het werken met een wobbulator meer
dan tot nog toe aan te wennen, want het is niet alleen handig en tijd
besparend, maar bovendien absoluut ondubbelzinnig, zodat geen foute
conclusies getrokken kunnen worden.
2.8. Andere belangrijke zaken bij het nieten
Metingen aan trarisistoren resp. transistortrappen vereisen een zekere
routine. Wie uit de buizen-service-techniek stamt, moet meestal iets
anders denken, en de belangrijkste desbetreffende punten in dit verband,
werden reeds genoemd. We voegen hier nog aan toe, dat wanneer men
nauwkeurige en langer durende metingen (duurproeven) moet doen,
men er beter aan doet deze niet uit te voeren met het zich in het apparaat
bevindende stel batterijen, maar onder gebruikmaking van een zo con
stant mogelijke meetspanningsgelijkstroombron. Een verantwoorde
schakeling werd reeds bij fig. 8 besproken. Men kan zich dan bij de
meting de tijd gunnen, omdat de spanning steeds constant blijft en
niet langzaam afvalt. Voorts dient men er op te letten, dat bij metingen
van welke aard ook, het elektrisch gedrag onder geen voorwaarde door
het aansluiten van meetinstrumenten wordt verstoord. Hierop werd
eveneens al eerder gewezen.
Het meettechnisch onderzoek van transistoren beperkt zich in de
service-techniek tot slechts weinige gevallen. Gewoonlijk is de stroomversterking het meest interessant, en deze kan men bijv. eenvoudig
bepalen door bij een bepaalde constante, gelijkblijvende basisgelijk35
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stroom de collcctorstroom in geaarde-emitterschakcling tc meien. Een
constante, van elke transistor onafhankelijke gelijkstroom verkrijgt men
door een zeer hoogohmige basisweerstand (ongeveer 1 MD), aan te
sluiten op een gelijkspanning van bijv. 10 V. Er loopt dan, onafhankelijk
van het transistorexemplaar steeds een stroom van 10|xA, en de afge
lezen collectorstroom is een directe maat voor de stroomversterking.
Wanneer men wil, kan men natuurlijk ook nog de drie bekende lek
stromen controleren, waarbij men dan echter wel beveiligingsweerstanden in de drie elektrodenleidingen moet aanbrengen, om doorslag,
kortsluiting en andere beschadigingen te voorkomen. Ter beoordeling,
of een transistor in orde is, is het vaak voldoende deze te vergelijken met
een zeker goed exemplaar. Men moet natuurlijk wel terdege rekening
houden met de niet te verwaarlozen spreiding in stroomversterking enz.
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3. Kenmerken voor typische fouten in
transistorapparatuur

Er zijn enkele kenmerkende foutsymptomen, die typisch zijn voor tran
sistorapparatuur; weliswaar kunnen deze ook bij buisapparatuur voor
komen, maar hebben daar toch minder betekenis. Deze fouten zijn niet
alleen terug te voeren tot de transistortechniek als zodanig, maar ook
tot de wijze van bedrijven en de omstandigheden, waaronder deze
apparaten hun dienst moeten doen. We beginnen dit hoofdstuk met
het bespreken van batterijfouten en de zeer vaak voorkomende vervui
ling. Tenslotte wordt men erop gewezen wat te doen, wanneer een
transistortrap geheel uitvalt. Defecte trappen uiten zich soms ook door
een sterke ruis, wat evenzo als het optreden van versterkingsvermindering wordt besproken. Ook vindt men vaak spontane oscillaties in HF
en MF-gedeelte. Zeer typisch voor transistor-balansschakelingen zijn
de vervormingen, in het bijzonder bij kleine signalen, die eveneens
behandeld worden. Met het bespreken van enkele andere foutmogelijk
heden besluiten we dit hoofdstuk.
3.1. Symptomen van batterijdefccten en vervuiling
Komt een transistorapparaat, meer in het bijzonder een draagbaar
apparaat, in reparatie, dan moet men als routine gelijk om te beginnen
twee belangrijke dingen testen: zijn de batterijen nog goed, en is het
inwendige van het apparaat schoon? Bespreken we eerst het batterijvraagstuk.
Wanneer een batterij-ontvanger niet voortdurend wordt gebruikt,
maar bijv. alleen op vakantie, dan bestaat het gevaar dat de bezitter
na gebruik het toestel in een kast zet en verder niet meer aan de batterijen
denkt. Zijn deze al relatief ver ontladen, dan vallen ze geheel of bijna
geheel uit, wanneer het apparaat na langere tijd opnieuw ingeschakeld
wordt. De ervaring leert dat de leek niet in de eerste plaats aan de batte
rijen denkt, maar een defect vermoedt (meestal vermoedt hij dat er
ergens een draadje los is gegaan), hetgeen leidt tot een bezoek aan de
dichtstbijzijnde radiohandelaar. Daarom moet men direct het batterijvak
open maken en de spanning van de batterijen - dat is belangrijk onder normale belasting, testen. Onbelast kunnen de batterijen soms nog
een bijna normale spanning aanwijzen. Deze daalt echter direct al
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sterk wanneer de batterijen belast worden. In hel algemeen werkt het
apparaat weer feilloos, wanneer nieuwe batterijen ingezet zijn, en
wanneer de oude batterijen nog niet uitgelopen zijn. Het lekken van
lege batterijen is een buitengewoon storende en zeer gevaarlijke aange
legenheid, want zelfs wanneer het batterij-vak waterdicht is, bestaat
toch het gevaar, dat de door de uitgelopen stof ontstane dampen op het
inwendige van het apparaat inwerken en daar vernielingen veroorzaken.
Meestal geraakt de uitgelopen batterijvloeistof echter in het apparaat.
De fout is dan gemakkelijk te herkennen, want de inwerking van deze
chemische stoffen laat duidelijk zichtbare sporen na.
Er moet van geval tot geval beslist worden, of en op welke manier
zich nog door deze beschadigingen bepaalde fouten laten opheffen. Is
er bijv. maar een enkel onderdeel aangevreten, dan kan men aan ver
vanging denken. Bevinden zich druppels en beschadigingen op de ge
drukte bedrading, dan is de situatie al meer kritisch en moet men zeer
zorgvuldig tewerkgaan. Uitwassen met veel water en vervolgens drogen
met een haardroger. Bij spoelen wordt meestal de isolatie, vaak zelfs
echter ook de draad zelf beschadigd. Hier helpt niets anders dan ver
vanging door een nieuw exemplaar. Repareren is niet lonend, omdat dit
veel te tijdrovend is. Overigens moet men de batterijaansluitklemmen
zorgvuldig op eventuele sporen van oxydatie onderzoeken; heeft men
hier te maken met aangetaste klemmen door uitgelopen batterijvloeistoffen, dan leidt dit tot een sterk vergrote overgangsweerstand, die een ver
mindering aan prestatie inhoudt. Ook kleine resten moeten verwijderd
worden, omdat die meestal verdervreten. Opgemerkt wordt bij deze
gelegenheid, dat de zgn. ‘leakproof’-batterijen allerminst vrij zijn van
uitlopen; men kan zich dan ook niet hierop verlaten. Zijn de batterijen
nog redelijk bruikbaar, maar treedt er desondanks bromgeruis en ver
vorming op, dan moet men de buffercondensator, die in bijna elk
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Fig. 21. Betekenis van de
buffercondensator over de
batterij.
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apparaat parallel aan de batterij ligt, nader onderzoeken. Fig. 21 toont
ons de schakeling. De bulfercondensator ligt (over de batterij) parallel
aan diens inwendige weerstand, en houdt deze dus kunstmatig klein.
Heeft nu de condensator aan capaciteit ingeboet, dan zijn er koppe
lingen over de inwendige weerstand mogelijk, bijvoorbeeld van de
eindtrap met een voortrap, wat dan tot de genoemde verschijnselen
kan leiden. Men moet dan ook de ontkoppelcondensator op zijn effect
testen; oppervlakkig gezien kan dat door opladen met de voedingsbatterij gevolgd door kortsluiten, gebeuren; men moet een duidelijke
vonk waarnemen. Men kan ook eerst parallel aan de batterij een
andere condensator van gelijke grootte schakelen, zonder de oude uit
te solderen. Indien de storende verschijnselen verdwenen zijn, dan
weet men, dat de condensator vervangen moet worden.
Een apart hoofdstuk vormt de vervuiling in de apparaten. Ten op
zichte van de ouderwetse apparaten, die netgevoed op een vaste stand
plaats dienst deden, is dit probleem van nature anders. Oudere servicetechnici weten zich vast nog wel te herinneren, dat men in omro.epapparaten van voor de oorlog vaak kakkerlakken, wandluizen en
andere dieren vond. Stonden de apparaten in landelijke streken dan
was het zeker geen zeldzaamheid als men er eens een muizennest in
aantrof. In de moderne kofferapparatuur vindt men daarentegen zand
of resten van zout water. De toestellen worden graag meegenomen
naar het strand, waar stuifzand gemakkelijk toegang vindt. Ook komt
het naar verhouding vaak voor, dat zo’n toestel in zee terecht komt.
In het eerste geval is schoonmaken naar verhouding eenvoudig; het kan
na verantwoorde demontage met een stofzuiger gebeuren. Een in
zeewater gevallen apparaat wordt wat meer bedreigd. Is het gehele
inwendige door zeewater doordrenkt, dan is er nauwelijks nog iets te
redden; zijn slechts enkele delen getroffen, dan kan men ze met een
looghoudende oplossing afwassen, vervolgens met gedistilleerd water
nawassen en tenslotte met een haardroger behandelen. Zand is op zich
zelf niet direct schadelijk, het kan echter in de luchtspleet van de luid
spreker binnendringen en deze zo tol het weigeren brengen. Door uit
blazen moet men trachten het zand te verwijderen.
3.2. Het geheel uitvallen van een transistortrap
Het geheel uitvallen van een transistortrap kan verschillende oorzaken
hebben: of het is de transistor, of het is een van de componenten in de
schakeling, die de oorzaak zijn. Transistordefecten zelf zijn in fig. 22
aangegeven. Zo kan inwendig de emitterleiding (geval a), de collectorleiding (geval b) of de basisleiding (geval c), onderbroken zijn. Deze
niet zo in het oog lopende fouten laten zich gemakkelijk met een ohm- >
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meter vaststellen. Dat geldt ook voor de in het bijzonder bij oudere
transistoren veelvuldig voorkomende kortsluiting tussen de collectoremitterdiode (geval d), gekenmerkt doordat men tussen de beide aan
sluitingen praktisch geen weerstand meer meet. Ook kortsluitingen
tussen basis en collector (geval e) en tussen basis en emitter (geval f)
zijn denkbaar. Deze kortsluitingen kunnen volkomen, maar ook ge
deeltelijk zijn.
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Fig. 22. Inwendige transistorfouten.

Fig. 23. Oorzaken van
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Met deze mogelijkheid moet men altijd rekening houden, wanneer zich
plotseling spontane oscillaties voordoen. We komen hier nog op terug.
Aan de hand van de fig. 24 t/m 28 willen we nu enkele typische defecten
bespreken van schakelcomponentcn in transistortrappen, die tot een
volledige uitvul kunnen leiden. Een vaak voorkomende fout is bijv. een
kortsluiting in de koppelcondensator (fig. 24). Is dat het geval, dan
wordt de basis te sterk negatief.
Fig. 24. Typische verhou
dingen bij kortgesloten
koppelcondensator.

defect (kortgesloten)

I
spanning
klein

!

spanning groot

/

i
spanning groot

J

1
*• stroimsterkte groot
■O -

i
a. spanning
klein
b. spanning
middel

5

a. spanning klein
b. spanning groot

a. spanning groot
= b. spanning nul

X

a. onderbroken

\

b. kortgesloten

Fig. 25. Emitterweerstand
onderbroken resp. emittercondcnsator kortgesloten.

Het gevolg hiervan is een daling van de spanning tussen collector
en emitter, terwijl de spanningsval over de uitwendige collectorweerstand groter wordt. Vanzelfsprekend daalt de collectorspanning en de
spanning tussen emitter en aarde neemt toe. De verhoudingen worden
weer normaal als men de koppelcondensator even losmaakt. Is dat het
geval, dan is de condensator defect en moet vervangen worden.
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In fig. 25 is eerst aangenomen, dat de emittcrweerstand onderbroken
is. In dit geval is de spanning tussen emitter en aarde zeer hoog, de
spanning over de collectorweerstand en tussen collector en emitter
klein, omdat het grootste gedeelte van de batterijspanning over de
emittercondensator valt. Veronderstellen we een kortsluiting van de
emittercondensator, dan is de spanning hierover nul, terwijl tussen
collector en emitter een zekere, van de normale waarde afwijkende
spanning optreedt; de spanning over de belastingwcerstand is dan groot.
Deze verschijnselen zijn allemaal zonder meei te verklaren uit de wet
van Ohm. Men kan zich hier echter maar het best vertrouwd mee maken,
om bij metingen zo snel mogelijk de vermoedelijke fout op te kunnen
sporen.

a. onderbroken

c. onderbroken

a. spanning klein
b. spanning zeer groot
c. spanning grooc

■O -

/*
b

onderbroken

1
a. spanning groot
■ ■ b. spanning zeer klein
* c. spanning klein

Fig. 26. Onderbreking in het basis-circuit.
In fig. 26 is aangenomen dat of R of Rj onderbroken is. In het eerste
geval resulteert dit in een kleine spanning tussen collector en emitter,
omdat nu een grote collectorstroom loopt. Voorts is de spanning over
de emitterweerstand groot. Is daarentegen Rx onderbroken dan is de
spanning tussen collector en emitter zeer groot, omdat nu de collector
stroom sterk daalt. Dientengevolge is de spanning over de emitter
weerstand zeer klein. Tenslotte kan men ook nog veronderstellen (geval
c), dat de basisleiding onderbroken is. Ook dan loopt praktisch geen
collectorstroom, zodat de spanning tussen collector en emitter groot en
de spanning over de emitterweerstand zeer klein is.
Defecten in het collcctorcircuit doen zich als volgt voor: is de eollee
torweerstand onderbroken (geval a), dan is de spanning tussen collector
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en emitter nul, evenals de spanning over de emiiterweerstand. Is R
daarentegen kortgesloten, dan is de spanning tussen collector en emitter
groot, evenals de spanning over de emitterweerstand. Ook deze feitelijk
heden laten zich door eenvoudig overleg verklaren.
Tenslotte zij opgemerkt, dat oudere transistoren ook wel de neiging
hebben tot periodieke of onregelmatige haperingen. Men vindt dat het
gemakkelijkst bij verhoogde omgevingstemperatuur. Ook kan het
defect alleen in een bepaald golfbereik of op alle golfbeieiken optreden.
Eerst moet uiteraard bepaald worden, welke trap daarvoor verantwoor
delijk is. Haperende transistoren moeten onder alle omstandigheden
vervangen worden.

a. onderbroken; b. kortgesloten

T
a. spanning nul
b. spanning groot

\
\

i

*

•a. spanning nul
b. spanning groot

Fig. 27. Defecten in het
collectorcircuit.

j

3.3. Ruisen
Evenals een buis heeft ook een transistor een zekere eigenruis. Er is
principieel niet aan te ontkomen en ook niet geheel te onderdrukken.
Soms treedt het ruisen echter in bijzonder sterke mate op. Zowel hoogals laagfrequent-trappen kunnen dit ruisen vertonen. Scheidt men de
detector van de laatste MF-trap af en houdt het ruisen onverminderd
aan, dan kan zowel de detectordiode als de LF-transistor ruisen. Men
moet dan ook allereerst deze diode losmaken. Verdwijnt het ruisen dan
moet men deze diode vervangen. Houdt het aan, dan moet men van
voren naar achteren telkens de collector van een transistortrap met een
condensator (bijv. 10 nF) kortsluiten naar aarde. Zodra het ruisen
verdwijnt is de verantwoordelijke transistor gevonden. Verdwijnt
echter het ruisen al meteen bij losmaken van de detectordiode, dan is een
van de HF- of MF-transistoren verantwoordelijk voor het ruisen. Ook
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hier kan men met een condensator van voor naar achter dc collectoren
naar aarde kortsluiten en op deze manier de defecte transistor bepalen.
Het ruisen is overigens vaak tcmpcratuuraniankclijk, zodat men het
toestel ofwel moet afkoelen, ofwel kunstmatig, bijv. met een elektrische
haardroger, moet opwarmen. Door selectief opwarmen laat zich in het
laatste geval de gevoelige transistor eveneens bepalen.
3.4. Verminderde versterking
Ook het verlies aan gevoeligheid kan de schuld van een transistor zijn.
Is zoals voorheen een feilloze ontvangst mogelijk, maar is de weergave
in het algemeen te zacht, dan moet men dc fout in het laagfrcquentgedeeltc zoeken, waarbij men gewoonlijk kan volstaan met gelijkspanningsmetingen. Is daarentegen bij voldoende geluidsterkte (bijv.
van de dichtstbijgelegen zender) de gevoeligheid voor verafgelegen
stations te gering, dan bevindt zich de fout zeker in het HF- of MFgedeeltc. Voorzover deze storingen terug te voeren zijn tot transislorcn,
kunnen halfsluitingen, zoals beschreven bij fig. 22, de oorzaak zijn,
maar het kan ook een algemene teruggang in stroomversterking van
een of meerdere transistoren zijn. Hier helpen dc aangegeven testme
thoden verder. Het kan natuurlijk ook nodig zijn het toestel opnieuw
af te regelen.
3.5. Oscilleren van hoogfrequenttrappen
Nu en dan komt het voor, dat een ontvanger bij het afstemmen op een
zender overal fluit of dat een televisieontvanger een voortdurend stoorpatroon te zien geeft, waardoor de ontvangst sterk in kwaliteit inboet.
In dit geval is sprake van ‘wild’ oscilleren van een HF- of MF-trap.
Van buisapparaten is bekend, dat deze wilde oscillaties meerdere oor
zaken kunnen hebben. Vaak zijn dat defecten in ontkoppelcondensatoren, slechte afschermingen of slechte aardpunten enz. Deze foutbronnen zijn ook bij transistoren denkbaar. Bovendien komt hierbij
nog de reeds bij fig. 23 weergegeven interne terugwerking, die men in
het bijzonder bij oudere transistorexemplaren vast kan stellen. Heeft
dus een onderzoek van de verdachte'trap aangetoond, dat de ontkoppelcondensatoren, de aardpunten, de afschermingen enz. in orde zijn, dan
moet men wel, graag of niet graag, overgaan tot het uitwisselen van
transistoren. Heeft men echter te doen met moderne transistoren, dan
is afregelen gewoonlijk eerder vereist. Bij oudere transistoren kan het
nodig zijn de instelling van de neutrodyniscring geheel opnieuw te doen.
Exacte aanwijzingen laten zich moeilijk geven; we kunnen slechts aangeven waar men de fout moet zoeken.
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3.6. Vervorming in het laagfrequentgedeelte
Treden sterke laagfrequente vervormingen op, dan moet men in het
merendeel der gevallen de cindtrap verdenken. Balanseindtrappcn
komen tegenwoordig in praktisch elke radio-ontvangcr voor, maar ook
in bandrecorders en gedeeltelijk ook in draagbare televisieontvangcrs.
Derhalve worden fouten in de laagfrequente balanseindtrap aan de
hand van fig. 28 hier in het algemeen besproken. Aangezien de eind-

1'

'
a. scroomsccrktc te klein
b. siroomsccrkte tc groot
c. siroomstcrktc te klein

i
i. kortgesloten,
b. tc groot

R \
c. doorgebrand

I
Fig. 28. Fouten in balanstrappcn.
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transistoren het meest belast worden, is het aantal fouten hier dan ook
het grootst. Allereerst overtuige men zich er door meting van of de
afzonderlijke collectorstromen wel ongeveer gelijk van grootte zijn.
Wijken ze sterk van elkaar af, dan is zeker een van de beide transistoren
defect. Er kan zich dan een kortsluiting van de collcctor-emitterdjode
voordoen, maar ook een andere transistorfout. We wijzen er nogmaals
op, dat in de emitterleidingen geen meetinstrumenten opgenomen
mogen worden, omdat deze juist bij de balanseindtrappen tot grote
meetfouten kunnen leiden.
Is het belangrijkste symptoom een sterke vervorming bij zachte
weergave, dan mag men aannemen, dat de ruststromen der beide balanseindtransistoren te gering zijn. Dit is de bekende ‘cross-over’-vervor
ming. Door het nameten van de transistorstromen in geheel niet gestuur
de toestand (sterkteregelaar dicht) en door vergelijking met de aanduidingen in de service-documentatie kan men gemakkelijk vaststellen
of deze stromen normaal zijn of niet. Zijn ze te laag, dan moet onder
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bepaalde omstandigheden de basisvoorspanning veranderd worden;
in veel apparaten is dan ook een weerstand in de basisspanningsdeler
instelbaar. De collectorstromen in ogenschouw genomen moet deze
weerstand zodanig bijgcsteld worden, dat de juiste waarde ontstaat.
Daarmee verdwijnen dan meestal de ‘cross-over'-vervormingcn.
Grove fouten treden op wanneer de in fig. 28 getekende NTC-wecrstand of kortgesloten (geval a), of te groot (geval b) is. In geval van
een kortsluiting meet men praktisch geen collectorstroom meer, omdat
zonder meer de basis op emitterpotentiaal ligt. Is de weerstand daaren
tegen te groot, dan is de ruststroom te hoog. Tenslotte kan de andere
weerstand van de spanningsdeler ook nog dooi gebrand zijn. In dit geval
(geval c) is de collectorstroom veel te klein, omdat de bases geen sturing
meer krijgen. Deze soorten fouten zijn nogal eenvoudig en worden
meestal snel gevonden.
Vanzelfsprekend kan ook de drijvertrap of een LF-voorversterker
oorzaak van laagfrequentvervorming zijn. Hier helpt een onderzoek
met behulp van een oscilloscoop en bij een losgemaakte eind-trap het
best, zoals dat reeds eerder werd beschreven. Of de componenten in
de schakeling zijn veranderd, of een transistor is onbruikbaar geworden.
3.7. Andere fouten
Bij de meeste andere optredende fouten in de transistorapparatuur kan
men op de ervaringen uit de buizentechniek teruggrijpen. Signaalvolgers of de conventionele testmethoden helpen dan meestal wel
verder. Typisch voor fouten in apparaten met oudere transistoren zijn
kraakgeruis met een speciaal karakter, zoals men die in buisapparatuur
niet tegenkomt. Ze berusten meestal op chemische processen aan de
kristaloppervlakken en kunnen een absoluut onregelmatige vergroting
of verkleining van de gevoeligheid resp. de geluidssterkte met zich mee
brengen. De trap moet dan met de conventionele methoden ingesloten
worden, tot men de defecte transistor heeft gevonden. Zeer zelden zal
men deze fouten tegenkomen bij trappen, die al met planaire transis
toren werken; oppervlakte-effecten treden hier praktisch niet meer op.
Er zijn echter verscheidene series oudere transistoren, die deze gebreken
in bijzondere mate vertonen.
Niet alleen kunnen kraak- en knettergeruis onregelmatig voorkomen,
maar eveneens onregelmatig kan een spontaan oscilleren voorkomen.
Vanzelfsprekend kan dat tot slechte contacten van de afscherming of
van blokkeringscondensatoren teruggevoerd worden. Dat is echter een
zeldzaamheid. Veel vaker gaat het om gebrekkige, veranderende tran
sistoren met sterk variërende terugwerking. Ook hier moet de trap
ingesloten worden, tot de fout gevonden is.
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4. Service van transistorradio-ontvangers

De service aan transistoromrocpapparaten, speciaal draagbare, be
hoort wel zo'n beetje tot de belangrijkste werkzaamheden van de
moderne service-technicus. Hij moet in de eigenaardigheden van deze
apparaten, waarvan wij er al enkele in andere hoofdstukken bespraken,
terdege thuis raken. In principe onderscheidt zich de gang van zaken
bij de reparatie of bij het afregelen niet wezenlijk van de soortgelijke
werkzaamheden bij buisapparatuur.
Bij het lokaliseren van de verschillende foutmogelijkheden wordt de
kennis van de algemene uiteenzettingen, in het bijzonder die van de
hoofdstukken 2 en 3, vooropgesteld. Vele van deze algemene gezichts
punten keren bij het repareren van transistorapparatuur van allerlei
soort, steeds weer terug. We gaan dan ook niet meer in op de reeds
uitvoerig besproken fouten door kortsluiting, onderbreking enz. van
bepaalde onderdelen. Bovendien bespreken we alleen die fouten en
defecten, die specifiek samenhangen met de transistor.
Na een algemeen overzicht over de gang van zaken bij het foutzoeken en het opheffen daarvan, bespreken we die schakelingen, waarin
telkens fouten kunnen voorkomen. Hiertoe behoort, zoals reeds vaker
genoemd, op de eerste plaats de stroomvoorziening, die men bijzonder
in het oog moet houden. Aansluitend bespreken we de foutmogelijkheden in het hoogfrequentgedeelte, in de detector, in het laagfrcquentgedeelte, in de stereo-decoder en in de automatische regelschakelingen,
die allen zeker in draagbare apparatuur een grote rol spelen. Een over
zicht van andere foutmogelijkheden besluit de uiteenzettingen in dit
hoofdstuk.
4.1. Lokaliseren van fouten en het opheffen hiervan
Evenals bij buisapparaten kan men de conventionele methode toepassen,
die hieruit bestaat, dat men bij de laagfrequenttrappen begint en bij de
ingang ophoudt. Minstens even goed laat zich een signaalzoeker inzetten,
waarbij men een gemoduleerde meetspanningsbron aan de ingang
koppelt en met een gevoelige testprobe-buisvoltmeter van voren naar
achteren telkens de hete punten aftast van de afzonderlijke trappen.
Schittert het signaal op een bepaalde plaats door afwezigheid, dan weet
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men, dat de betreffende trap een defect in zich verborgen houdt. Zoals
reeds in de SGR uitvoerig werd besproken, kan men uil de symptomen
al ongeveer de foutoorzaak herkennen. Hiervan moet men zo veel
mogelijk gebruik trachten te maken.
Is de fout gelokaliseerd, dan moet deze opgeheven worden. Daarbij
gaat het op de eerste plaats om mechanisch werk, dat echter in verband
met de kompakte en tere bouw van het kofferapparaat veel gevoel en
veel mechanisch kunst en vliegwerk vereisen. Op de problemen van
solderen aan gedrukte schakelingen werd reeds gewezen, evenals op de
moeilijkheden van uitsolderen van de transistoren. In dit verband ver
wijzen we naar hoofdstuk 9, waarin we nog een nadere uiteenzetting
geven over de reparatie van het mechanisch gedeelte.
4.2. Testen van de stroomvoorziening
Reeds in paragraaf 3.1 werd opgemerkt, dat de eerste klap steeds de
batterijen moeten gelden. Het batterijvak wordt geopend, men onder
zoekt oppervlakkig, of de batterijen niet lekken. Constateert men des
betreffende sporen, dan is de fout meestal al gevonden, en men ver
vangt de batterijen door nieuwe. Eerst gaat men nog na, of er geen
resten batterijvloeistof achtergebleven zijn en eventueel de contacten
heeft aangetast en of er zich nog resten in de behuizing bevinden.
Eventueel moet het apparaat volgens de richtlijnen in hoofdstuk 3
grondig gereinigd worden, waarbij het vervangen van beschadigde
onderdelen nu en dan noodzakelijk kan zijn.
4.3. Fouten in het hoogfrequentgedeelte
We willen nu verschillende foutmogelijkheden die in werkelijkheid ook
te vinden zijn aan de hand van principeschema’s naar de jongste stand
van de techniek, beknopt bespreken. Meestal zijn het fragmenten uit
industriële schakelingen. Vanzelfsprekend doen zich bij elk apparaattype
andere foutmogelijkheden voor.
Fig. 29 toont een typische mcngschakeling, zoals we die voor hel
LG-, MG- en KG-bereik bijna altijd zullen tegenkomen. De mengtransistor TS werkt voor het opwekken van deoscillatorspanningin geaardcbasisschakeling, terwijl hij voor het mengen in gcaarde-emitterschakeling werkt. De principiële werking veronderstellen we als bekend.
Zodra een apparaat bij het opdraaien van de sterkleregelaar alleen
maar ruist, echter geen ontvangst geeft, valt de verdenking al meteen
op een afgeslagen oscillator. De aanwezigheid van de oscillatorspanning
constateert men het best door aansluiten van een buisvoltmeter of een
hoogohmige oscilloscoop, en wel zo mogelijk aan een laagohmig punt
van de mcngschakeling. Dat is in het merendeel der gevallen de tap van
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Fig. 29. Typische LG-MG-KG-mcngschakeling.

de oscillatorspoel L, die voor aansluiten van meetapparatuur relatief
ongevoelig is. Treedt daar een spanning op van ongeveer 50 mV, dan
oscilleert de oscillator feilloos. Bij het verdraaien van C8 verandert
meestal de oscillatoramplitude enigszins. Ontbreken frequent ie-corrigerende netwerkjes, dan stijgt de oscillatoramplitude principieel met
het verder uitdraaien van de draaicondensator, dus met stijgende
frequentie, meer of minder sterk, hetgeen tot een toenemende verhou
ding LC terug te voeren is. Dit verschijnsel is typisch voor moderne
oscillatoren en vertoont zich niet alleen in geaarde-basisschakeling,
maar ook in geaarde-emitterschakeling, doordat de transistoren sinds
lang hoge grensfrequenties bezitten. Ook door nameten van de gelijk
spanning over de emitterweerstand R2 kan men gevolgtrekkingen over
het genereren van de oscillator maken. Hier kan men ook door verge
lijken met de gegevens uit het documentatieschema bepalen, of de werkpuntsinstelling van de transistor klopt. Men schakelt een stroommeter
tussen R3 en de min-klem. Oscilleert de schakeling niet, dan moet men
eerst de gelijkspanningsinstellingcn controleren; eventueel kan men door
een kortsluiting tussen basis en emitter van TS direct constateren of deze
defect is of niet. Bij vervanging moet men zo mogelijk precies hetzelfde
type gebruiken.
Is de selectiviteit van de voorkring te gering, dan moet men alle onder
het cijfer 1 getekende componenten onderzoeken; het gebeurt wel eens
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dat er een halfsluiting is opgetreden tussen de basiskoppeispoel en de
primaire ingangskring. Laat de middenfrequentbandbreedte te wensen
over, dan moet men bijzondere aandacht aan het schcmagedeeltc onder 2
wijden. Bij transistordefecten kan de uitgangsweerstand wel eenszo klein
worden, dat de middenfrequentkring te sterk gedempt wordt. Klopt
daarentegen de ijking van de stations niet meer, dan is (punt 3) waar
schijnlijk de oscillatorkring versteld. Hier kan bijvoorbeeld met de
trimmer C9 voor hoge en met de spoel L voor lage frequenties een afregeling plaatsvinden zoals dat bij buisontvangers ook gebeurt. In fig. 29
is eveneens aangegeven, hoe men het MF-gedeelte het best zonder last
van terugwerking, onderzoekt; men brengt dan in de collectorleiding
van de laatste transistor een vervangingsweerstand aan, zoals reeds
eerder werd beschreven, en meet hierover de optredende spanning.
In enkele gevallen is voor LG-, MG- en KG-onlvangst voor de mengtrap een voortrap volgens fig. 30 voorgeschakeld. Deze is dan gewoon
lijk aperiodisch (collectorweerstand R). Deze trap wordt meestal sterk
geregeld, waardoor de mengtransistor wordt behoedt voor oversturing.

O

ferrietkring

spanningsmeting

/
meng
transistor

IH

AVR

¥:

>
stroommeting

Fig. 30. LG-MG-KG-voorversterker.

Om de goede werking van de voortrap te controleren, kan men van de
collector de spanning meten (gelijkspanning of hoogfrequentspanning
met buisvoltmeter meten). Een gelijkstroommeting is achter R mogelijk.
Gebrekkige selectiviteit wijst vaak op defecten aan de ingangskring,
zoals reeds bij fig. 29 opgemerkt (zie punt 1). Veranderingen in de eigen
schappen van de voorversterker hebben in dit geval meestal niet zo'n
sterke invloed daar de aperiodische koppeling het gedrag in deze niet
kritisch maakt.
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In fig. 31 is de schakeling weergegeven van een gebruikelijke FMtuner met hoogfrequenttransistorcn. De kring 3 is meestal vanwege de
aanzienlijke demping door het basis-cmitter-circuit zeer weinig kritisch
in instelling; desondanks zijn soms defecten mogelijk. Van belang is het
juiste werkpunt van de voorversterkcrtransistor, die men bij voorbeeld
door spanningsmeting onder 2 kan controleren. In fig. 31 gaat het om
een elektronisch afgestemde tuner (capaciteitsdiode 4), waarbij de
afstemming gebeurt met een potentiometer. De transistor TS-, werkt
als zelfoscillcrende mengtrap. Ruist hel apparaat alleen maar, dan
oscilleert TS2 niet meer. Soms is de slroomverslerking van TS« gedaald,
zodat de terugkoppeling over de condensator 5 niet meer voldoende is
om oscillaties te doen plaatsvinden. Vergroten van de condensator
heeft weinig zin; men kan beter de transistor uitwisselen. Bijzondere
aandacht moet men aan oscillatortrillingskring 6 wijden, die met de
capaciteitsdiode 7 wordt afgestemd. Houdt het oscilleren bij een be
paalde afstemming op, dan hoeft niet alleen de capaciteitsdiode defect
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Fig. 32. Schema van een MF-versterker uit een AM/FM-ontvanger (PhiliPs)
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—e zijn, ook hef vitvallen van dc transistor kan als oorzaak in aanmer---- .ing komen. Dc :i:tgangsspanning aan de MF-kring (punt 8) laat zich
cwoonlijk laagohmig uitkoppclen en is dan ook voor een meting ge-nakkclijk toegankelijk. Bij defecten aan de tuner moet men ook contro
leren, of de spanningstabilisatie goed functioneert, die hier bijv. door
twee dioden BZY S7 lot stand komt. Sterk ruisen en onvoldoende
gevoeligheid wijst gewoonlijk op defecten in de ingangstransistor TS i*
Proefsgcwijs uitwisselen brengt aan het licht, of er fouten in deze tran
sistor schuilgaan.
Fig. 32 is een declschakcling uit een typische MF-vcrslerker van een
transistor-AM/FM-portablc. De AM- en dc FM-kringcn zijn zoals
bekend in serie geschakeld. Werd door meting vastgesteld, dat het
MF-gedeelte te ongevoelig is, dan moet men zo mogelijk met een
wobbulator testen, of dc bandbreedte klopt. Is deze te breed of is de
vorm verkeerd, dan kan dc MF-kring verstemd zijn, en dit geval moet
men het eerst in aanmerking nemen. Treedt er ondanks afregclen volgens
voorschrift geen noemenswaardige verbetering op, dan moet men aan de
MF-transistoren denken. Hun eigenschappen kunnen dusdanig ge
wijzigd zijn, dat zij de ingangs- resp. uitgangsimpedanties te sterk
dempen, een verschijnsel, dat zich natuurlijk niet laat compenseren door
opnieuw afregelen. In dit geval moet de transistor nader onderzocht
resp., bij wijze van proef uitgewisseld worden met een goed exemplaar.
Bij het afregelen moet men erop letten, dat steeds eerst de FM-kringen
(punten 1 en 4) en dan pas de AM-kringen (punten 2 en 5), afgeregeld
worden. Het werkpunt van de transistor 3 kan men met behulp van de
potentiometer 6 instellen, wat met betrekking tot de automatische rege
ling vaak nodig is.
4.4. Fouten in de demodulator
Een typische AM/FM-demodulator toont fig. 33. Zijn werkingswijze en
afregeling zijn voldoende bekend uit de buizentechniek; de schakeling
verschilt van een overeenkomstige buisschakeling alleen hierin, dat
inplaats van een drijverbuis een drijvertransistor is toegepast (TS4).
De fabrikanten geven meestal aan, welke spanning aan de basis van
deze transistor nodig is, om de demodulator goed uit te sturen. Gelukt
dat niet, heeft men bijv. een aanzienlijk hogere spanning nodig, dan
zal men de stroomversterking van TS4 moeten meten. Vaak is het
voldoende de gelijkspanningen te meten en te vergelijken met de ge
gevens in het service-schema, om te kunnen beoordelen, of hier van
een defect in de transistor sprake is. Is dat niet het geval, dan moet de
ratio-detector systematisch volgens de voorschriften van de fabrikant
afgcregeld worden. Dat heeft voornamelijk betrekking op de kringen
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Fig. 33. Ratiodetector en AM-dctector (Philips).
5 en 3. Door gelijkspanningsmeting aan punt 6 moet men controleren,
of de discriminatorkromme goed door nul gaat. Een fijnafregeling is
eventueel mogelijk met de trimmer 7. De emittergelijkspanning kan
aan het punt 1 worden gemeten.
Veel eenvoudiger is het gedrag van de AM-detector. Werkt de detector
niet naar wens, dan moet men de detectordiode AA 112 aan een nader
onderzoek onderwerpen; meestal is een test op doorlaat- en sperrichting
voldoende. Een doorslag van de gelijkrichtcondensator achter de diode
komt zelden voor. Vaak is het slechts een kleine verstemming van de
kringen 4 of 8.
De transistor TS6 (punt 9) is een transistor voor versterking van de
regelstroom, die men nodig heeft voor de ingangstrappen. Ook hier
brengen eenvoudige gelijkstroommetingen aan het licht, of de transistortrap in orde is. Steeds gelden de waarden in het service-schema.
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4.5. Fouten in hei 'aagfrequentgedeelte
Op de grote betekenis van de in draagbare apparatuur steeds weer
kerende laagfrequente gedeelten hebben we aan de hand van de figuren
. 19 tot en met 28 met de belangrijkste foutmogelijkheden gewezen,
zodat wc naar de bijbehorende bespreking kunnen verwijzen. Het is
op de eerste plaats de balanseindtrap, die wegens de grote belasting
vaak defecten vertoont. Meer en meer vindt men echter ook in draag
bare apparatuur complementaire en transformatorloze LF-trappen, zo
dat we de daarbij mogelijke fouten aan de hand van fig. 34 in het kort
bespreken.
De eerste transistor l vormt een normale voorversterker, de tweede
transistor 3 een drijvertrap, die de eigenlijke complementaire eindtrap
met de transistoren 4 en 5 stuurt. De sturing vindt gelijkfasig plaats
vanaf de collector van transistor 3. De luidspreker is capacitief aan de
uitgang gekoppeld. Aangezien de hier getekende trap al aanzienlijke
vermogens afgeeft, zijn defecten aan de eindtransistoren in het bijzonder
bij ondeskundig gebruik van de uitgang zeker mogelijk; hierover zullen
we in hoofdstuk 6 nog in detail treden. Genoemd zij alleen, dat men
in zulke versterkers bijzondere aandacht moet schenken aan de NTCweerstand 4, want het defect zijn hiervan, bedreigt de eindtransistoren
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Fig. 34. Transformatorloze complementaire eindtrap (Siemens).
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in hoge mate. Heeft men te maken met sterke vervorming, dan kunnen
dat eventueel defecten aan het tcgenkoppe!netwerk 6 zijn. Aan 2 kan
men het gelijkstroomgedrag van de ingangstransistor bepalen, aan het
punt 7, dat van de tweede transistor. Gewoonlijk zijn de schakelingen
zodanig bemeten, dat ze alleen bij nauwkeurig ingestcld werkpunt goed
werken. Deze instellingen schrijven de leveranciers meestal voor. Het
is ook aan te bevelen, de condensator 8 te testen, aangezien halfsluitingen (lek) of volkomen kortsluitingen tol overbelasting van de luid
sprekers en de cindtraptransistoren kunnen leiden.
4.6. Fouten in de stcreo-decoder
Fouten in de stereo-decoder uiten zich gewoonlijk door vervorming of
door een te sterke overspraak (minder goede scheiding). Onder bepaalde
omstandigheden kan ook op het ene of andere kanaal sterker de nadruk
liggen, hetgeen dan met de balansrcgelaar niet valt te corrigeren.
Het eenvoudigst te corrigeren is nog het instellen op minimale over
spraak. Hiervoor zijn de stereo-decoders gewoonlijk uitgerust met een
exact beschreven potentiometer, die volgens de voorschriften van de
fabrikanten ingesteld moeten worden. Fig. 35 geeft het algemene
schema van een typische transistor-stereo-decoder. Deze werkt volgens
het principe van de omhullende kromme vorm, de frequentieverdubbeling van de loods-toon geschiedt met de dioden 4, terwijl TS, de loodsfrequentie versterkt, die dan over Lt komt te staan. De verdubbelde
frequentie versterkt TS2, belandt vandaar op de transistor TS3, waaraan
men gelijktijdig aan de collectorzijde het stereo-signaal toevoert. Ver
volgens vindt de demodulatie en het scheiden van de kanalen L en R
met de dioden D4 en D5 plaats. Een uitvallen van de transistor TSi
heeft op de eerste plaats tot gevolg, dat de loods-toon niet of in onvol
doende mate aan de dioden 4 optreedt. Dan zal bij voorbeeld de stereosignalering bij stereo-uitzendingen niet meer werken, en moet men de
transistoreigenschappen van TS! nader onderzoeken. Treden er sterke
vervormingen op of een sterke overspraak, dan zal men de transistoren
TSo en TS3 (5 resp. 6) nader moeten onderzoeken. Vanzelfsprekend be
hoort hierbij ook het opnieuw afregelen van alle kringen. Daarvoor
heeft men minstens een stereo-coder nodig, omdat men met normale
middelen de juiste verhoudingen nooit kan instellen. Beschikt men
niet over zulk een apparaat, dan is het beter, de stereo-decoder door
de leverancier af te laten regelen, dan wel te laten onderzoeken.
Asymmetrieën van allerlei aard duiden gewoonlijk op verschillende
eigenschappen van de toegepaste dioden, wat op veroudering kan
berusten De stereo-signalering wordt met de potentiometer 3 bijgesteld,
terwijl een uitval van de diode D0 tot een variërende voedingspanning
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cn daarmee een niet goed werkende stereo-decodcr leidt. Zoals men
ziet - uitvallen van de transistorcn in stereo-decodcrs brengen zeer
bijzondere symptomen met zich mee, en het is altijd juist, eerst de
gelijkspanningen van de transistorcn na te meten; eerst dan kan men
beslissen of het wel enige zin heeft in de relatief gecompliceerde schake
ling in te grijpen.
4.7. Fouten in automatische regelschakelingen
In draagbare apparaten komen voornamelijk twee soorten regelautomatiek voor, de AFR (automatische frequentieregcling) en de ASR
(automatische sterktercgeling). Beiden hebben belangrijke taken te
vervullen en verhogen het bedieningscomfort van de moderne toestellen
aanzienlijk. In fig. 36 is eerst het principeschema van de AFR weer-
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Fig. 36. AFR-automatische afstemming.
gegeven. Vanaf de ratio^detector (zie bijv. fig. 33) wordt een regelspanning afgenomen, die bij exacte afstemming nul is. Treden verstemmingen
op, dan resulteert of een positieve of een negatieve regelspanning.
Deze verschijnt over weerstanden op de capaciteitsdiode 1, die via een
andere weerstand een basisvoorspanning toegevoerd krijgt. Deze capa
citeitsdiode staat over C parallel aan de oscillatorkring en is met
tegen aarde ontkoppeld, zodat de volledige capaciteit van de diode
zijn effect op de trillingskring kan hebben. Zijn capaciteit wordt nu door
de genoemde regelspanning overeenkomstig gevarieerd. De dioden
2 en 3 begrenzen de slag van de regeling, omdat bij te grote positieve
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rcgelspanning co diode 2 begint te geleiden, zodat de regelspanning
kortgesloten wordt (geklemd wordt). Wordt de regelspanning te nega
tief, dan gaat diode 3 geleiden en vindt eveneens begrenzing plaats.
Vallen dus deze beide dioden uit, dan wordt het vangbereik veel te groot
en kan onder bepaalde omstandigheden spontaan oscilleren optreden.
Met de schakelaar S kan men de automatische regeling volledig buiten
gebruik stellen. Is dus het vanggebied te breed, dan zal men de dioden
2 en 3 verdenken. Zijn deze goed, meet men ook de juiste regelspanning,
maar geschiedt er desondanks geen frequentieafstemming, dan is vrij
wel zeker de capaciteitsdiode defect (1), hoewel ook een defect aan de
condensatoren C en Q niet uitgesloten moet worden geacht. Fouten
van dit soort laten zich dus gemakkelijk vaststellen. Ontbreekt de
regelspanning, dan moeten we de verbindingen met de ratio-dctector
onderzoeken, vooropgesteld dat deze goed demoduleert.
We komen nu tot de foutmogelijkheden bij de ASR. In tegenstelling
met de buizentechniek kunnen hier twee principieel verschillende syste
men voorkomen: het eerste berust op een extra demping van een hoogfrequentkring door een geschakelde diode, het tweede komt overeen
met de conventionele methode uit de buizentechniek. In fig. 37 zien we
een schakeling die volgens het eerstgenoemde principe werkt. De
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Fig. 37. Regeling door
diodedemping.

,
transistor TS wordt door een regelspanning verzorgd. Worden de
veldsterkten zo groot, dat de collectorstroom van TS onder invloed
van de regelspanning sterk verlaagd wordt, dan wordt ook de spanningsval over R kleiner, hetgeen leidt tot een opengaan van de diode D.
Deze is nu in staat, de trillingskring CL overeenkomstig te dempen.
Valt de demping uit, dan wordt het toestel bij ontvangst van een sterke
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zender, bijv. een streekzender, aanzienlijk overstuurd. Men moet dan
het gelijkspanningsgedrag van de diode onderzoeken en, wanneer dit
in orde is, de diode zelf bij wijze van proef vervangen door een andere.
Het kan ook zijn, dat de transistor TS in zijn elektrische eigenschappen
zodanig is veranderd, dat de resulterende gclijkspanningsverhoudingen
niet meer voldoende zijn, om een juist openen en dichtgaan van de
schakeldiode resp. dempingsdiode te bewerkstelligen. Het is dan weer
juist de transistor TS te onderzoeken (bijv. op stroomversterking, maar
ook op lekstromen). Door regelen van R kan men de spanningsver
houdingen veranderen en daardoor ouderingsverschijnselen van de
diode of van de transistor binnen zekere grenzen compenseren.
We komen nu tot de conventionele regelmethodc. Wc merken aller
eerst op, dat de van een diodegelijkrichter afkomstige regelspanning
in de meeste gevallen niet voldoende is, om een hoog- of middenfrequenttransistor goed te regelen. Gewoonlijk moet de regelspanning
resp. het regelvermogen versterkt worden, waarvoor eigenlijk een extra
transistor nodig is. Om deze te ontwijken vindt men in de moderne
schakelingen vaak een dubbele functie van of een drijvertransistor of
van een MF-transistor. Fig. 38 toont het eerste geval. De detector D
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Fig. 38. Versterking regel
spanning door drijvertran
sistor.

is galvanisch gekoppeld met de basis van de transistor TS, waardoor bij
veldsterkteveranderingen de basisgelijkspanning verschoven wordt.
Daarmee gaat dan natuurlijk ook een verschuiving van het emitterpotentiaal (emitterweerstand R) gepaard, en men kan van R nu het
versterkte regelvermogen afnemen. Deze wordt dan aan de basisaan
sluitingen van de te regelen transistoren toegevoerd via geschikte afvlakfilters. De spanningsverschuivingen aan de basis van TS zijn meestal
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zo gering, dat daardoor de goede werking van de drijvertransistor niet
wordt beïnvloed.
Heeft men te doen met een onvoldoende regeling van de HF-dan wel
MF-trappen, dan moet men eerst onderzoeken, of de door de fabrikant
opgegeven gelijkspanningswaarden aan de emitterweerstand aanwezig
zijn. Met behulp van een in zijn uitgangsspanning te variëren meetzender
kan men ook direct vaststellen, of de gelijkspanning van de dctectordiode de transistor TS juist stuurt. Resulteren slechts kleine spannings
veranderingen aan R, dan kan de stroomversterking van de transistor
gedaald zijn. Een bij wijze van proef uitwisselen kan snel tot de beslis
sing leiden, of hier de fout ligt. Defecten aan de detectordiode zijn
natuurlijk ook mogelijk. Ook kunnen de weerstanden in de afvlakfilters
onderbroken resp. de bijbehorende condensatoren kortgesloten zijn.
Hier zal de scrvice-tcchnicus met routine de fout snel gevonden
hebben. Fig. 39 toont de dubbele functie van een MF-transistor ter ver-
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Fig. 39. Versterking rcgclspanning door mf-transistor.
hoging van het regel vermogen. De gelijkspanningscomponent van de
diode D wordt via afvlakfilters en via een deel van de kringspoel aan
de basis van de MF-transistor TS toegevoerd. Daardoor verschuift het
werkpunt maar in geringe mate, hetgeen echter voldoende is, om over
de emitterweerstand R een overeenkomstige gelijkspanningsverandering
te bewerkstelligen. Daar kan dus het regelvermogen afgenomen worden
en aan de voortrappen toegevoerd worden. Ook deze schakeling is zeer
economisch, omdat een extra regeltransistor uitgespaard wordt.
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Werkt het MF-gedcelte op zichzelf goed, maar laat echter de regeling
als zodanig te wensen over, dan moet de fout meestal niet in de middenfrequenttransistor gezocht worden. De goede middenfrequentwcrking
betekent namelijk dat hij werkt. Meestal ligt de fout in de voorverstcrkers resp. in de afvlakking, die het regelvermogen niet eenduidig over
dragen. Laat daarentegen naast onvoldoende regeieigenschappen de
MF-vcrsterking te wensen over of is de MF-kromme te sterk vervormd,
dan kan de transistor TS niet meer bruikbaar zijn. Ook hier voert een
uitwisselen snel tot zijn doel. Men moet er wel rekening mede houden
dat de gelijkspanningsmetingen steeds uitgevoerd worden aan koude
punten in de schakeling, omdat bij voorbeeld het aansluiten van meet
instrumenten direct aan de collectoren van de MF-transistoren tol
ongewenste verstemmingen kan leiden. Daardoor kunnen gedragingen
voorgeschoteld worden, die in het geheel niet bestaan.
4.8. Andere foutmogelijkheden
We willen hier te hooi en te gras enkele bij transistorapparatuur moge
lijke fouten bespreken, waarop men soms wel eens stoot. Zo is in fig. 40
een bij oudere ontvangers gebruikelijke neutrodyniseringsschakeling weer
gegeven. Vanaf de uitgangskring leidt men een spanning om met een

Fig. 40. Neutrodyniscring
bij oudere toestellen.

geschikte fase en voert deze via R en C toe aan de ingangskring, dus de
basis van de transistor. Daardoor wordt de inwendige terugwerking
van de transistor, die bij oudere typen een capacitieve en een ohmse
component heeft, gecompenseerd. Van belang is de goede instelling
van het neutrodyne-netwerk, op de eerste plaats de trimmer c. Bij
nieuwere transistoren kan men de ohmse componenten van de terug,
werking vaak verwaarlozen, zodat alleen de capacitieve componenten
geneutraliseerd moeten worden. In deze schakelingen ontbreekt de
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weerstand R. De terugwerking van de allernieuwste transistoren is zo
gering, dat men de gehele neutrodynisering kan weglaten. Evenwel zijn
er nog vele oudere apparaten, waarbij de neutrodynisering een rol speelt.
Een slechte neutrodynisering uit zich in de eerste plaats door een ver
vorming van de resonantiekromme, voorzover niet meteen oscilleren
optreedt. Treft men dit bij oudere apparaten aan, dan verdient het aan
beveling de transistor uit te wisselen en de neutrodynisering geheel op
nieuw te doen. Hiervoor kan men hel best een wobbulator gebruiken
en het neutrodyniseringsnetwerk zo afregelen, dat de doorlaatkromme
weer symmetrisch wordt. Vaak is het ook voldoende een eenvoudige
afregeling van de neutrodyniseringscondensator te doen zodat het oscil
leren ophoudt. Zeker is dit geen feilloze afregeling en het gebruiken
van een wobbulator blijft dan ook aanbevolen.

Fig. 41. Twee mogelijkheden van tegenkoppeling.
Fig. 41 laat twee mogelijkheden van tegenkoppeling zien, zoals men
die in transistorontvangers vaak tegenkomt. De spanningstegenkoppeling binnen een trap wordt door het RC-lid aangeduid. Bu geschikte
keuze van C wordt de tegenkoppeling frequentie-afhankelijk en dit
betekent in de eerste plaats een verzwakking van de hogere frequenties.
Is de condensator C doorgeslagen, dan wordt de transistor meestal
beschadigd, daar nu de basis te negatief wordt. Dat uit zich dan in een
vervorming van het signaal en een sterke daling van het geluidsvermogen,
eventueel ook.in een volkomen stilzwijgen van het apparaat. De tweede
tegenkoppelmogelijkheid wordt aangegeven door het netwerk RjQC*
Hier wordt een gedeelte van de luidsprekeruitgangsspanning via het
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genoemde netwerk teruggevoerd naar de basis van de voorverslerker.
Met deze schakeling bereikt men niet alleen een beïnvloeding van een
bepaald frequentiegebied, maar ook een linearisering van de gehele
schakeling, wat tot een verlaging van de vervormingsfactor leidt.
Denkbaar is doorslag van de condensatoren Q en C2. De transistor TS
zal dan praktisch niet meer werken, omdat dan zijn basis over de te
verwaarlozen luidsprekerweerstand op emitterpotcniiaal gebracht
wordt. Voert dus de transistor TS plotseling geen stroom meer, dan
hoeft hij dus niet defect te zijn, maar moet men het genoemde tegenkoppelnetwerk nader onderzoeken. Het uitvallen van de weerstand R
daarentegen leidt gewoonlijk alleen maar tot een verandering van het
toonkarakter. In vele gevallen wordt dat niet eens bemerkt.
Het is typisch voor batterij-apparaten, dat de spanning langzaam
daalt. Terwijl dat voor vele trappen geen bezwaar behoeft te zijn, kan
het voor andere trappen onverdraaglijk zijn. De frequentiestabiliteit
van de oscillator bijv. hangt zeer sterk af van de goede gelijkspanning
aan de oscillatortransistor. Daarom wordt deze spanning vaak gesta
biliseerd. Fig. 42 toont een stabilisatorschakeling zoals men die soms
aantreft. Hiervoor wordt een seleendiode D gebruikt, die men in door-
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Fig. 42. Stabilisatie met
seleendiode of stabilisatiecel.

laatrichting aansluit; de doorlaatspanning is slechts weinig afhankelijk
van de er doorheen lopende stroom, zodat de diode op soortgelijke wijze
werkt als een neonbuisje. De gestabiliseerde spanning kan onderver
deeld als Ux en Uz afgenomen worden. Soms wordt in plaats van de
diode D ook wel een stabilisatorcel (de zgn. Neumann-cel) toegepast,
die in principe bestaat uit een accucel met geringe capaciteit. Deze
stabiliseert echter de spanning uitstekend.
Fouten in de seleendiode of in de stabilisatorcel uiten zich of in een
daling of in een stijging van de gestabiliseerde spanning. Bovendien kan
het stabiliserende effect verloren gaan, bijv. wanneer de diode een te
hoge inwendige weerstand krijgt of wanneer de stabilisatorcel als gevolg
van het uitdrogend elektrolyt slechter wordt. De goede werking van de
schakeling is gemakkelijk te controleren: men verandert de ingangsspanning trapsgewijs of continu en meet de uitgangsspanningen. Wijken
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deze sterk af van de voorgeschreven waarden of wisselen ze met de
ingangsspanning, dan moet de stabilisatorcel uitgewisseld worden.
In fig. 43 is een zeer bekende schakeling met zenerdiode weergegeven.
De'zcncrdiode wordt in sperrichtingaangesloten en werkt in het zogenaam
de zenergebied of doorslaggcbicd, waardoor een voortreffelijke stabili
sering ontstaat. Ook zenerdioden kunnen defect geraken, hetgeen echter
maar zelden het geval is. Dat uit zich dan weer of in een kortsluiting van
de diode of ook wel in een geheel uitvallen van het zenereffect. Evenals
bij fig. 42 kan men ook hier door variëren van de ingangsspanning
vaststellen, of de zenerdiode doet wat er van hem verwacht wordt. Is
de uitgangsspanning Uz groter dan de zenerspanning van de diode,
dan vertoont de diode zeker een onderbreking. Is deze aanzienlijk
lager of zelfs nul volt, dan is de diode kortgesloten. In beide gevallen
moet hij uitgewisseld worden.
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Fig. 43. Stabilisatie met
zenerdiode.
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Fig. 44. Stabilisatie van het
werkpunt zonder wisselstroomtcgcnkoppcling.

Vaak wil men alleen de gelijkstroomeigenschappen van een transistor
stabiliseren, echter een wisselstroomterugwerking vermijden. Men vindt
dan een schakeling als van fig. 44. De weerstanden R en Rx bewerken
de gewenste gelijkspanningsstabilisering, terwijl de condensator C een
wisselstroomtegenkoppeling onmogelijk maakt. Wordt nu deze conden
sator kortgesloten, dan betekent dat gewoonlijk een aanzienlijke daling
van de collectorstroom, omdat nu de basis aanzienlijk positiever wordt
dan voorheen. Losmaken van de 'condensator en beschouwen van de
collectorstroom brengt onmiddeliyk klaarheid in de zaak. Een door
branden van de weerstanden R of Rx is niet waarschijnlijk, omdat deze
meestal slechts zeer gering belast zijn.
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5. Service van transistor-magnefoons en
dicteerapparaten

De service van magnefoons biedt, op enkele uitzonderingen na, niet
veel nieuws, voor zover men de service van laagfrequentversterkers be
heerst. Het elektronisch gedeelte van een magnefoon bestaat gewoon
lijk uit capacitief gekoppelde weerstandsversterkers en balans-vermogensversterkers, waarbij de vorm van de frequentiekarakteristiek met
behulp van corrcctienetwerkjes wordt bepaald. Nieuw ten opzichte van
de radiotechniek zijn de wisoscillator en de tegenwoordig algemeen
toegepastc motor-regeltechniek.
Na een korte bespreking over de gang van zaken bij het foutzoeken
en het opheffen hiervan houden we ons eerst bezig met het voedingsgedeelte, vervolgens met het versterkergedeelte en de wisoscillator. Dan
komen fouten in transistorgeregelde motoraandrijvingen ter sprake
zowel als enkele andere foutmogelijkheden.
5.1. Lokaliseren van fouten en het opheffen hiervan
Een hoofdaandeel van de fouten in magnefoons valt ten deel aan het
mechanisch gedeelte, hetwelk wij hier echter niet zullen bespreken,
omdat dit met de eigenlijke transistortechniek resp. de techniek van
draagbare transistorapparatuur - afgezien van de elektronische motoraandrijving - niets te maken heeft. Evenals bij buizenbandrecorders
duiden bijv. vage weergave, stokkende weergave, gelijkloopvariaties,
onzuivere weergave van de hoge tonen, jank enz. gewoonlijk op defecten
aan de kop of het bandloopmechanisme, die volgens de gebruikelijke
regelen zijn te vinden en op te heffen. In dit verband wordt naar de
SGE verwezen, waarin deze vragen behandeld worden,
j Fouten in het elektronisch gedeelte, op de eerste plaats in de ver
sterkers komen die in het laagfrcquentgedeelte van omroepontvangers
zeer te na. Hier gelden dan ook bij voorkeur de uiteenzettingen in
hoofdstuk 4. Desondanks willen we aan de hand van fig. 45 de schake
ling van een recordcrverstcrker voor wat betreft de foutmogelijkheden
even doorpraten. Zoals we zien vormen de eerste drie transistoren
TS, . . . TS3 tezamen met de ovenge componenten een canacitkr
gekoppelde laagfrequentversterkcr, waarvan de frequentiekarakterkLt
op de eerste plaats wordt beïnvloed door de netwerken R3C4R C £
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Hel controleren van de werkpunten doet men het doelmatigst aan de
emitterweerstanden (punten 1, 2 en 3). Bijzondere aandacht moeten de
koppclcondcnsatoren 4, 5 en 6 krijgen, omdat zich hier vaak defecten
bijv. in de vorm van halfsluitingen kenbaar maken. Deze uiten zich als
kraakruis, door wisselende geluidsterkte in de weergave en soortgelijke
verschijnselen. Door beschouwing van de emitterspanning na losmaken
van de koppelcondcnsatoren kan men snel vaststellen, of de conden
satoren goed zijn of niet. Van belang is ook een juiste instelling van de
micro
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sperkring 8, terwijl de toonkoppen 7 en 10 volgens d'; gebruikelijke
methoden getest dienen te worden. In de schakeling van fig. 45 is voor
zien in een enkelvoudige eindtrap, die men bij opname ais wisgenerator
kan schakelen. Hij werkt dan als zelfoscillerende zender. ïs het wissen
onvoldoende, dan bestaat de mogelijkheid, dat de transistor van de
eindtrap is beschadigd. Meestal gaat dat gepaard met een vervormde
en te zachte weergave. Zoals bij alle eindtrappen is ook deze eindtrap
het meest kwetsbaar in de schakeling, omdat de transistor het meest
belast wordt. Door gelijkspanningsmetingen, uitwisselen van het transistorexempiaar enz. komt men de fout snel op het spoor.
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De figuren 46 en 47 geven twee mogelijkheden voor de ingangsschakeling. In het eerste geval gaat het om een apparaat met min-pool aan
aarde, bij het tweede om een met de plus-pool aan aarde. In de schake68
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ling van fig. 46 dient de voedingsspanning van 200 V ook voor het
bedrijven van de eerste transistortrap; zo'n schakeling past men toe,
wanneer in hei apparaat buiten transistoren ook nog buizen voorkomen.
De hoge voorschakelweerstand reduceert de spanning tot de juiste
waarde. In fig. 47 daarentegen is reeds in een lage spanning voor het
bedrijven van de voorversterker voorzien. De belangrijkste foutmogelijk
heden zijn in beide schema’s door rode cijfers gekenmerkt. Hieruit
ziet men, dat op de eerste plaats de elektrolytische condensatoren 1 en 3
kapot kunnen gaan, terwijl als tweede storingsoorzaak de transistor 2
zelf in aanmerking komt. Ook hier wijst een nauwkeurig meten van de
verschillende bedrijfsspanningen de kortste weg bij het foutzocken.
Aan de hand van fig. 48 willen we in het kort de foutmogelijkheden
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beschouwen, die mogelijk zijn in de elektronica van de collectorlozc
magnefoonmotoren. In deze schakelingen treden zoals bekend in de
plaats van de mechanisch werkende collectoren drie schakeltransistoren,
die door een gelijkgerichte HF-spanning gestuurd worden. Dit hoogfre
quent wordt, door een met de rotor van de motor meedraaiend fcrrictsegment, in de maat van dedraaihoek verdeeld. Zodra ongelijkmatigheid
in de aandrijving wordt geconstateerd, moeten de transistoren 1, 2 en 3
in fig. 48 verdacht worden. Mogelijkerwijs kan ook de oscillatortransistor
4 defect zijn, en in het regelgedeelte kunnen defecten aan de transis
toren 5 en 6 optreden. Eveneens kunnen de drie dioden 7, 8 en 9 defecten
vertonen. De weerstanden worden gedeeltelijk relatief hoog belast; bij
voorkomende fouten moet dan ook zo mogelijk met een ohmmeter
worden vastgesteld, of de weerstanden nog wel de goede waarde hebben,
want deze zijn vaak kritisch. Storingen aan de zelfinducties behoeft
men zelden te verwachten. De hoge stuurfrequentie moet wat betreft
spanning en frequentie steeds onderzocht worden, de gemeten waarden
moeten vergeleken worden met de nominale waarden. Eigenlijk komt
men door vergelijken met de aanduidingen in de service-schema’s snel
op de plaats van de fout, zeker in geval van uitgevallen schakelingen,
zoals bijv. die van fig. 48.
5.2. Testen van de stroomvoorziening
Bij magnefoons die door een batterij aangedreven worden geldt voor
wat betreft de stroomvoorziening precies hetzelfde als voor radioontvangers. In de eerste plaats moet worden vastgesteld of de verschil
lende batterijen werkelijk nog goed zijn en niet zijn uitgelopen. Ondanks
talrijke stabiliseringsmaatregelen weigert een magnefoon de dienst, wan
neer de stabilisatie wegens ontbreken van voldoende batterijspanning
niet meer kan werken. Overigens wordt verwezen naar de uiteenzettingen
onder 4.2.
5.3. Fouten in het versterkergedeelte
Aan de hand van fig. 45 hebben we al de belangrijkste foutmogclijkheden in het versterkergedeelte besproken. Ter aanvulling zij nog ge
noemd, dat men het best de vereiste frequentiekarakteristiek nauwkeurig
nameet, want deze is bepalend voor de kwaliteit van de latere magncetbandweergave. Het opmeten kan gebeuren met een laagfrequentgencrator en een buisvoltmetcr. De fabrikanten geven gewoonlijk de vereiste
frequentiekarakteristiek op, en deze moet zo mogelijk de gemetene
dekken. Het uitgangsvermogen van de cindtrap laat zich bepalen volgens
de methode, die we reeds in 4.5 hebben Ieren kennen.
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5.4. Fouten in de- v.ïsoscillator
Het schema van fig. 45 geeft meteen al de principiële schakeling van
een wisoscillalor weer. Men vindt gewoonlijk zelfoscillcrendc schake
lingen, die de benodigde wisenergie gemakkelijk af kunnen geven.
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Daarbij wordt steeds een en dezelfde transistor zowel als wisoscillator
als ook als LF-eindtrap voor de weergave gebruikt. Bij schakelen op
opname kan men de goede werking van de wisoscillator het beste bepa
len door meten van de opgewekte hoogfrequentspanning aan het door
de fabrikant opgegeven testpunt. Niet alleen een te kleine, maar ook
een te grote wisspanning kan tot onaangename fouten leiden en is
daarom te vermijden. Meestal zijn regelnetwerkjes aangebracht, waar
mee de hoogfrequentspanning ingesteld kan worden. Ook is doseren
van de voormagnetisatie, die eveneens aan de wisoscillator ontleend
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wordt, mogelijk. Hierin gelden steeds de aanwijzingen van het serviceschema.
Fig. 49 toont een bekwame wis- en eindtrap, die balansgcschakeld is.
Zoals men aan de omschakelcontacten kan ontlenen, worden de beide
transistoren 1 en 2 bij opname en weergave zo geschakeld, dat ze of
als wisoscillator of als balanseindtrap werken. Zijn de transistoren niet
meer goed, dan wordt dit ook in deze schakeling kenbaar gemaakt door
een teruggang van de wisspanning resp. door een vervormde en schette
rende weergave. Bijzondere aandacht moet natuurlijk gewijd worden
aan de omschakelcontacten, omdat reeds kleine overgangsweerstanden
tot fouten kunnen leiden. Een beschadiging aan de wislransformator
zelf is niet zo waarschijnlijk; eventueel wisselt men deze uit met een
goed exemplaar. Belangrijk is bijv. de goede instelling van de potentiometer 4, om een goede spanningsverhouding te verkrijgen.
5.5. Fouten in transistorgcregelde motoraandrijvingen
Ook aan deze foutmogelijkheden werd reeds in paragraaf 5.1. zoveel
aandacht geschonken, dat er op deze plaats weinig aan toegevoegd
behoeft te worden. Onder een nogmaals herhaalde verwijzing naar de
schakeling van fig. 48 zij vermeld, dat vanzelfsprekend niet alleen de
halfgeleiderbouwelerncnten, maar ook de verschillende aanwezige zelfinducties storingen met zich mee kunnen brengen, hoewel, zoals reeds
opgemerkt, storingen van deze aard zeer zeldzaam zijn. Door meten
aan de transistorelektroden en vergelijken van het resultaat met de
gegevens in de service-documenlatie stoot men snel op eventuele fouten.
5.6. Andere foutmogelijkheden
Naast de aangegeven foutmogelijkheden zijn er nog tal van andere
mogelijkheden. We wezen er reeds op, hoe belangrijk de toestand van
de batterijen is. Vaak vindt men in dicteer- en opname-apparatuur ook
een inschuifbaar netvoedingsdeel zoals bijvoorbeeld dat van fig. 50,
dat in gebruik gesteld wordt, wanneer het apparaat bij voorkeur statio
nair bedreven zal worden. De schakeling zelf is gemakkelijk te begrijpen;
het is een normale spanningsstabilisator, die gevoed wordt uit een nettransformator. Deze voedt een in brug-schakeling werkende gelijkrichter, de spanning wordt met een grote condensator afgevlakt (1).
Voor de stabilisatie zelf is de zenerdiode 2 verantwoordelijk, terwijl 3
de eigenlijke regeltransistor is. Een defect van de afvlakcondensator 1
heeft meestal een kapotgaan van de gelijkrichter resp. een doorbranden
van de transformator tot gevolg, wanneer tenminste de transformator
niet gezekerd is. Een zekering met een waarde overeenkomstig het
voorschrift behoedt de andere onderdelen voor een zekere beschadiging.
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Men moet er dus steeds op letten, dat de voorgeschreven waarde ook
werkelijk ingezet is; vaak wordt deze door de bezitter van het apparaat
veranderd of door een stukje draad vervangen.
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Fig. 50. Inschuifbaar nctvocdingsgedeclte voor magncfoon (Grundig).
Een kortsluiting van de zenerdiode uit zich in een totale teruggang
van de uitgangsspanning. Is de zenerdiode onderbroken, dan wordt de
uitgangsspanning zeer groot. In zulke gevallen dus moet de zenerdiode
2 nauwkeurig onderzocht worden. Neemt ondanks goede zenerdiode
en juiste gelijkrichtspanning de uitgangsspanning sterk af en is het
regeleffect verloren, dan is naar alle waarschijnlijkheid de regeltransistor
niet meer in orde. Hij moet dan uitgewisseld worden.
Vervuilde toonkoppen, onjuist ingcstelde bandgeleidingen enz. zijn
verschijnselen, die met de transistortechniek niets uitstaande hebben.
Bij cassetterecorders komt als nieuw gezichtspunt nog het cassettemechaniek hierbij, dat eveneens een zuiver mechanisch probleem vormt.
Beschouwt men samenvattend de schema’s van fig. 45 t/m 49, dan doen
zich talrijke mogelijkheden tot fouten voor, met een voorkeur voor
weerstanden, condensatoren, transistoren en dioden. De moderne
schakeltechniek van opname- en weergave-apparatuur is zo gecompli
ceerd, dat we hier niet op de details in kunnen gaan. Steeds moet het
service-schema van de fabrikant maatstafgevend zijn.
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6. Service van andere transistorapparaten
in de elektro-akoestiek

Talrijke, vaak zeer veel presterende apparaten in de elektro-akoestiek
zijn tegenwoordig volledig getransistoriseerd. Zij behoren niet onvoor
waardelijk tot de draagbare installaties, maar hebben in de transistorschakeltechniek menige bijzonderheid ten opzichte van buisschakelingcn,
die in service-technisch opzicht van belang zijn. Op enkele van deze
punten zal in dit hoofdstuk nader worden ingegaan. Direct aan het
begin brengen we deze bijzonderheden naar voren om tot een overzicht
te geraken. Dan volgt weer een aanwijzing tot de gang van zaken bij
het foutzoeken en het opheffen daarvan zowel als een bespreking der
vragen over de stroomvoorziening, die in het bijzonder bij installaties
van groot vermogen van belang zijn. Vervolgens wordt op foutmogelijk
heden in grammofoonversterkers, stuurversterkers en aparte hi-fiinstallaties ingegaan. Het is natuurlijk geheel onmogelijk, alle details te
omvatten, zodat we ons tot een greep uit enkele markante bijzonder
heden moeten beperken.
6.1. Enkele bijzonderheden van getransistoriseerde ELA-installaties
Ook ELA-installaties zijn in principe laagfrequentversterkers, maar zij
onderscheiden zich toch in het algemeen door het aanzienlijk grotere
geleverde muziekvermogen en door de symmetrische stereo-uitvoering.
Hierbij komt een uiterst zorgvuldige dimensonering, om een zo gering
mogelijke vervormingsfactor en bromspanning te bereiken.
De grote realiseerbare muziekvermogens van de moderne ELAinstallaties vergen natuurlijk grote prestaties van de netvoedingen.
Daardoor ontstaat een gedrag, dat aan sterkstroom doet denken en
waai mee men dan ook rekening moet houden. Zijn bijv. bij een ELAversterker de netzekeringen doorgeslagen, dan mag men die niet zomaar
door een zwaardere zekering vervangen, laat staan door een stuk draad
of een spijker. Doorgeslagen zekeringen wijzen altijd op bijna volledige
kortsluitingen, waarbij men dan ook bijv. aan de afvlakcondensatoren
moet denken. Vertoont zo’n condensator een kortsluiting en schakelt
men het apparaat onbeveiligd in, dan kan in korte lijd de netgelijkrichter, eventueel ook de transformator kapot gaan. Daarom moet
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men in zulke geval Ier, de juiste zekeringen inzetten en eerst een lage
bedrijfsspanning voor het net, ontleend aan een regelbare transfor
mator, aanleggen. Hen stroommeter, opgenomen in de ncttoevoer
wijst dan onmiddellijk aan, of een kortsluiting of een ontoelaatbaar
hoge stroomafnamc op andere gronden, voor de hand ligt. Een los
koppelen van alle aansluitingen naar de voeding en nogmaals meten van
de primaire stroom toont onmiddellijk, of de fout in het nctgedeelte
zelf of eventueel in de aangesloten belasting gevonden moet worden.
Andere bijzonderheden doen zich bijv. voor bij de uitgangstransistoren,
die uiterst zwaar belast kunnen worden en onder bepaalde omstandig
heden door foutieve aanpassing schade kunnen leiden. Hier gaan we
later nog op in.
6.2. Lokaliseren van fouten en het opheffen hiervan
Als voorbeeld voor de gang van zaken bij service-werkzaamheden willen
we de schakeling van fig. 51 beschouwen, die een vermogenseindversterker voorstelt. Aan de uitgangskant werkt deze transformatorloos
en hij wordt door een zware voeding gevoed. Kwetsbare componen
ten vormen de koppelcondcnsatoren 1 en 2, voorts de uitgangstran
sistoren 5 en 7. Met een kleinere foutvuldigheid kan men rekenen
voor de drijvertransistoren 4 en 6 en de luidsprekerkoppelcondensatoren
8 en 9. Ook de balansingangstransformator 3 zal niet vaak defect zijn.
Wanneer men zulk een schakeling in bedrijf stelt, moet men eerst, zoals
reeds in de vorige paragraaf werd opgemerkt, met een sterk verminderde
netspanning werken. Men maakt de bedrading naar de eindtransistoren
los en onderzoekt, of de energie-afnamc in onbelaste toestand normaal
is. Dan gaat men over op volle spanning en onderzoekt, of alle juiste
gelijkspanningen aanwezig zijn. Vervolgens reduceert men de spanning
opnieuw en sluit nu de overige delen van de schakeling op de voeding
aan. Bij verlaagde netspanning kan men in alle rust eventuele kort
sluitingen in de eindtransistoren, in condensatoren enz. opsporen,
zonder andere waardevolle onderdelen te beschadigen.
6.3. Testen van de stroomvoorziening
Enkele belangrijke punten werden reeds genoemd. Aanvullend hierop
wijzen we er nogmaals op, dat het stroomvoorzieningsgedeelte van een
vermogenscindvei sterker niet alleen kritisch is, maar ook zeer dure
onderdelen bevat. Wil men voorzichtig tewerkgaan, dan onderzoekt
men afzonderlijk de transformator, de gelijkrichter en de afvlakcondensatoren. Tot dit doel maakt men de transformator geheel los van de
gelijkrichter en onderzoekt eerst bij verminderde netspanning of de
nullaststromcn ontoelaatbaar hoog zijn. In dat geval moet men rekening
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houden met een kortgesloten winding in dc transformator; deze moet
dan opnieuw gewikkeld worden of vervangen. Is de transformator goed,
dan koppelt men de gelijkrichter met weglaten van de afvlakinrichting
aan. Neemt daardoor de primaire stroom niet toe, dan houdt dit in.
dat de gelijkrichter geen defecten heeft. Men kan nu het best niet
meteen de afvlakcondensatorcn aansluiten, maar deze eerst met een
geschikte meetopstelling testen (vaak is een eenvoudige ohmmeter al
voldoende). Meet men te kleine weerstanden in de normale, dus juiste
polariteit, dan kan men deze condensator beter maar tegen een goede
uitwisselen en verdere probeeisels daarmee achterwege laten. Een
twijfelachtige afvlakcondensator kan zeker onder bepaalde omstandig
heden leiden tot een beschadiging van de dure gelijkrichter of de trans
formator.
Heeft een netvoeding extra afvlakfilters, dan moeten deze voor de
meting losgemaakt worden. Doen zich dan geen bijzondere verschijn
selen voor, dan kan men door stapsgewijs bijschakelen gemakkelijk
vaststellen, of de stroomafname plotseling stijgt. Dan is waarschijnlijk
een van de bijgeschakelde afvlakkondensatoren defect. Op deze manier
tast men snel een eventuele fout in het voedingsgedeelte af.
6.4. Mogelijke fouten in vermogensversterkcr-trappen
Zeer noodlottig zijn aansluitingsfouten, die bijv. door bezitters van een
grootvermogenversterker gemaakt kunnen worden. Door misaanpas
singen, kortsluitingen aan de uitgang enz. worden de uitgangstransistoren zo sterk bedreigd, dat met hun spoedige uitval rekening gehouden
moet worden. Een overaanpassing is minder kritiek, onderaanpassingen
en, zoals reeds opgemerkt, kortsluitingen van de uitgang moeten onder
alle omstandigheden vermeden worden. Ook wanneer luidsprekers zo
ingebouwd zijn, dat ze het geluidsvermogen slecht uit kunnen stralen,
moet men transistordefecten verwachten, omdat dan hoge spannings
pieken op kunnen treden. In het verleden zijn door de besproken mis
aanpassingen en kortsluitingen reeds vele eindtransistoren defect ge
raakt. Laat men aan de gebruiker blindelings de keus van verschillende
luidsprekerboxen aan zijn versterker, dan bestaat de mogelijkheid, dat
een belangrijke onderaanpassing optreedt, die tot een spoedige vernie
ling van de kostbare transistoren leidt.
Fig. 52 toont een eenvoudige schakeling waarmee men de luidsprekerimpedantie kan bepalen. De voor de versterker geplaatste RC-generator
moet een spanning van ongeveer 2 V afgeven. Deze spanning stuurt een
versterker, waarvan de uitgang via een ampèremeter op de luidspreker
is aangesloten. Meet men de wisselspanning over de luidspreker en
gelijktijdig de stroom, dan laat zich direct met behulp van de wet van
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Ohm de impedantie van de luidspreker bepalen. De impedantie wordt
meestal opgegeven bij 1000 Hz. Een transistorcindtrap kan ook defect
geraken, doordat men een luidsprekeropstelling met gemeenschappe
lijke lage tonen luidspreker (zie fig. 53) aansluit. Hier wordt ter aanFig. 52. Meten van de
luidsprekcrimpcdantic
(Grundig).
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Fig. 53. Bedreiging van eindtransistoren door scheidingsfiltcrs (Grundig).
passing van het lage tonensysteem vaak een ingebouwde transformator
toegepast, die bij lage frequenties een zeer lage impedantie bezit. Ten
slotte resteert dan alleen de zuivere gelijkstroomweerstand van de wikke
ling. Bij mono-weergave van zulk een schakeling bestaat geen gevaar,
want de uitgangen van beide versterkertakken zijn in uitgangsspanning
en fase gelijk. Bij stereo-apparatuur daarentegen wordt de zaak kritisch,
wanneer men slechts één kanaal gebruikt. Nemen we bijv. even aan
dat aan het linker kanaal een wisselspanning optreedt van ongeveer
10 V. Deze wordt nu bij lage frequenties van de linker uitgang over de
laagohmige lage-tonenweg naar de uitgang van het rechter kanaal ge
voerd. Ten eerste wordt daardoor de uitgang van het linkerkanaal
over de inwendige weerstand van het rechterkanaal en de ohmse restweerstand van de transformator kortgesloten. Dat heeft een uitval van
de zekering resp. een bedreiging van de eindtransistoren tot gevolg.
Ten tweede, wordt door de kortsluiting bij lage frequenties de collector
van de eindtransistor inliet rechterkanaal met wisselspanning gestuurd.
Dit is in tegenspraak met de normale bedrijfsomstandigheden van de
transistor, zodat ook met het defect geraken hiervan rekening gehouden
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moei worden. Door het nemen van geschikte maatregelen in de schake
ling kan men natuurlijk zulke beschadigingen vermijden. Er wordt hier
alleen maar aangetoond, hoe gevoelig transistor-eindtrappen bij ondes
kundige behandeling - geheel in tegenstelling met buisschakelingen kunnen zijn.
Bijzonder kritisch is het vervangen van defecte eindtransistoren.
Hier geldt de belangrijke regel, dat een transistorpaar in de eindtrappen
steeds dezelfde codering moet dragen. Een geschikte meetopstelling
voor het kiezen van cindtransislorparen is in fig. 54 aangegeven. Fig. 55
Fig. 54. Schakeling voor
het paren van cindtransistoren (Grundig).
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zal tonen, hoe zich kortsluitingen in de eindtrap (5 en 6) resp. de
galvanisch aangckoppelde voorversterkers 3 en 4 kunnen uiten in de
eerste drijvertrap 2. De spanningen van 47,5 V en 17,5 V kunnen zich
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hier namelijk oplellcn, waardoor de transistor 2 geheel onbruikbaar
kan worden. Valt dus de transistor 2 uit resp. heeft men hierin een fout
ontdekt, dan moet men eerst onderzoeken, of de transistorcn 3, 4, 5, 6
in orde zijn. Doet zich hier een kortsluiting voor, dan moet niet alleen
transistor 2 uitgewisseld worden, maar de kortsluiting in het eindtrapgedeelte moet eerst zorgvuldig nagegaan en opgeheven worden.
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Fig. 56 geeft een eenvoudige extra-versterker weer voor dicteerapparaten, daar deze meestal voor koptelefoonbedrijf vervaardigd zijn.
Zulke versterkers hebben weliswaar een kleiner weergavevermogen dan
de grote hi-fi-eindtrappen; desondanks gelden ook hiervoor belangrijke
voorzichtigheidsmaatregelen. In het onderhavige geval gaat het om een
transformatorloze eindtrap, die galvanisch met een drijvertransistor 1
gekoppeld is. Kortsluitingen in de eindtraptransistoren 2 en 3 kunnen
zeker ook de voortrap 1 bedreigen. Ook bij deze versterkers moet men
het netgedeelte altijd gescheiden houden van het eigenlijke te onderzoe
ken versterkergedeelte, zeker als het - zoals hier - om een gestabiliseerd
voedingsgedeelte gaat. Valt bijv. de stabiliserende transistor geheel uit
(4), dan krijgt de eigenlijke versterker geen spanning, is daarentegen de
transistor 4 kortgesloten, dan wordt de spanning te groot, wat tot een
vernieling van de transistoren 2 en 3 kan leiden. Al deze mogelijk80
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heden moet men overwegen, wanneer men met succes de reparatie wil
afsluiten.
Fig. 57 toont een andere vermogensversterker, die bijzonder geschikt
is voor toepassing in auto's. Transformatoren ontbreken eveneens ge
heel. In de cindtrap treedt een piekstroom op van ongeveer 1 A, een
zeer aanzienlijke waarde, waaruit men wel kan opmaken hoe sterk de
transistoren belast zijn. De drijvertrap heeft daar al 20 mA voor nodig.
Zeer belangrijk is de zorgvuldige temperatuurstabilisatie met de NTCweerstand; veranderen hiervan de eigenschappen, dan worden de tran
sistoren 1 en 2 bedreigd. Andere veelvuldige foutbronnen bij versterkers
van dit soort vormen bijv. de koppelcondensaloren 2, 3, 4, 5. Ook de
dioden 6 en 7 zijn bepalend voor de goede werking, en wanneer de
stromen afwijken van de voorgeschreven waarden, moet men ook
defecten aan de dioden in overweging nemen.
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Fig. 58. Schema van een toonregeling (Siemens).
Fig. 58 toont een met een transistor werkende toonregeling. Daar
zulke schakelingen meestal in hoogwaardige kwaliteitsapparatuur inge
zet worden, komt het ten zeerste op het nakomen van het werkpunt aan.
Daarom speelt bijv. de kwaliteit van de koppelcondensatoren 1 en 2
een grote rol. De transistor 3 is relatief weinig belast, omdat hij een zeer
grote uitwendige weerstand bezit. Aan het toonregelnetwerk zelf komen
heel zelden defecten voor, omdat de weerstanden en condensatoren
slechts gering belast worden. Treden hier dus vervormingen op, dan
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moet men in eerste instantie de koppclcondcnsatoren, in tweede instantie
de transistor nader onderzoeken.
Ter wille van de volledigheid is in fig. 59 nog het schema weergegeven
van een versterker met een geïntegreerde halfgeleider-schakeling als
bouwsteen. De service-technicus moet bescfTen, dat hij binnen het ge
arceerde gedeelte eigenlijk niets meer te vertellen heeft. Vertoont zich
werkelijk een defect aan deze bouwsteen (1), dan moet deze geheel wor
den vervangen. Van belang is natuurlijk ook, dat de koppelcondensatoren 2 en 3 goed zijn, alleen al om beschadiging van de geïntegreerde
halfgeleider-schakeling te voorkomen. Door het uitwendig aanbrengen
van componenten zijn de eigenschappen van deze versterker verregaand
te beïnvloeden. Kwetsbare onderdelen zijn buiten de reeds genoemde
koppelcondensatoren nog de ontkoppelcondensatoren 4 en 5. Voor het
repareren van toestellen waar geïntegreerde halfgeleider-schakelingen
in voorkomen is het wel aanbevolen dat men over enige ervaring beschikt.
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Fig. 59. Een monolitische geïntegreerde schakeling (Siemens).
6.5. Fouten in grammofoonversterkers
Vol-transistor-grammofoonplatenversterkers zijn al sinds jaren een van
zelfsprekendheid. Als voorbeeld geeft fig. 60 een schakeling. Het ver
schil met gewone RC-gekoppelde versterkers is niet groot, zodat we
het bij enkele aanwijzingen zullen laten. Belangrijk is ook hier een goede
kwaliteit van de koppelcondensatoren 1, 3, 4 en 9. De transistor 2
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heeft een hoge collectorwecrstand en is dus relatief gering belast. Men
kan hem zeer gemakkelijk door kortsluiten var. basis en emitter, testen.
Er mag dan geen collectorstroom meer lopen. De transistor 5 is door
een spanningsdeler gestabiliseerd en met de in de cmitterlciding opge
nomen regelbare weerstand kan men niet alleen zijn eigen werkpunt,
maar ook dat van alle volgende trappen instellen, omdat overal de kop
peling galvanisch (DC) is. De transistor 5 is wat zwaarder belast, nog
meer echter de transistor 6. De eindtransistoren worden het zwaarst
belast (7 en S). Het gaat hier om een complementaire versterker, waarvan
het werkpunt uiterst nauwkcuiig ingesteld moet worden. Wordt ver
vorming vastgesteld, dan moet men de rustslroom nameten en onder
bepaalde omstandigheden de potentiometer in de emitterleiding van 5
en in de collectorleiding van 6, bijstellen. Vanzelfsprekend speelt ook
hier de NTC-weerstand in de eindtrap een grote rol voor het stabiel
werken van de schakeling.
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Fig. 60. Voorbeeld van een pick-up-versterkcr (Siemens).
Bij getransistoriseerde grammofoonversterkeis moet men steeds na
gaan, of de grammofoon die de gebiuiker op het oog heeft, wel geschikt
is voor de ingang van de versterker. Wanneer men een kristal-pick-up
bezit moet zo mogelijk de vei sterker een emittervolger als ingang
hebben. Magneto-dynamische pick-up-elementen verdragen zonder
meer een geaarde-emitterschakeling, omdat de inwendige weerstand
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hiervan klein is. Dat zijn echter zaken, die geen directe relatie met de
service-techniek hebben.
6.6. Fouten in afstemmers (tuners)
Stuurapparatuur bestaat zoals bekend in twee uitvoeringen: ten eerste
de zogenaamde tuners, die alleen een zeer hoogwaardige FM-ontvangst
geven, ten tweede apparaten, die afgezien van de ontbrekende luid
spreker, complete ontvangers, resp. versterkers voorstellen. Voor alle
trappen hierin geldt logischerwijs het reeds in eerdere hoofdstukken
uitcengezette. We kunnen dan ook van verdere schemavoorbeelden
afzien. Vanzelfsprekend moet men bij deze hoogwaardige muziekin
strumenten zeer voorzichtig tewerkgaan, aangezien ze op minimale vervormingsfactor zijn afgeregeld en in ieder opzicht aan de hoogste norm
moeten voldoen. Daarom is het service-schema resp. het scrvice-voorschrift van de fabrikant van het allergrootste belang.
6.7. Fouten in uitsluitend kwaliteitsstereo-installaties
Ook complete en hoogwaardigc stereo-installaties worden de laatste
tijd uit bouwstenen samengesteld, die we wat betreft de service reeds
hebben besproken. Hier geldt hetzelfde als voor de tuners. Belangrijk
is op de eerste plaats een juiste instelling van de balansregeling, waar
door het stcreo-effect feilloos tevoorschijn treedt. Normaliter is de
balansinstelling uitwendig bedienbaar. Er zijn echter ook apparaten,
waarbij men een voorinstelling met een trimpotmeler moet doen. Men
moet dan ook steeds onderzoeken, of deze zo is ingesteld, dat de van
buitenaf toegankelijke balansregelaar voor de normale bediening vol
doende is.
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7. Service van televisie-apparaten
met transistoren

Draagbare televisie-ontvangers mei uitsluitend battcrijvoeding zijn er
nu nog weinig op de markt. De meeste draagbare apparaten worden
uit het net gevoed en zijn eigenlijk hybride-ontvangeis, hoewel talrijke
trappen getransistoriseerd zijn. Er zijn echter ook apparaten die volledig
met transistoren zijn uitgerust. Uitsluitend batterijvoeding heeft zich,
hoe wenselijk dit ook zou zijn, nog niet kunnen doorvoeren, omdat het
stroomverbruik altijd nog zeer hoog en de batterijen duur zijn. Ook
proeven met accu’s hebben nog geen gunstig resultaat gehad. Men zou
hoogstens aan een vorm van buffei voeding kunnen denken, waarbij men
het apparaat indien het een vaste plaatst heeft uit het net voedt, waarbij
dan de accumulatoren gedurig opgeladen worden. Dan kan het appaïaat ook gedurende een bepaalde tijd van het net gescheiden werken.
We gaan in dit hoofdstuk op de service slechts voor zover in, als het
specifieke transistorvragen betreft. De schakelingtechniek van de appa
raten moeten we natuurlijk als bekend veronderstellen, want deze
kennis is voor elke service-technicus onontbeerlijk. Om te beginnen
spreken we over wat bijzonderheden van de hybridetechniek, gaan dan
in op enkele bijzonderheden met betrekking tot het foutzoeken en het
opheflen daarvan en houden ons in het kort bezig met de energievoor
ziening. Vervolgens worden foutmogelijkheden in het geluidsontvangstgedeelle, video-ontvanggedeelte, in de synchronisatiescheider, in de
rasteralbuiging en in de lijnafbuiging besproken. Ook op enkele moge
lijkheden tot fouten in de schakelingen van het regelautomatisme gaan
we in. Tenslotte geven we enkele aanwijzingen weer voor speciale
schakelingen in kleurentelevisie-ontvangers, waarbij we alleen zullen
aangeven, hoe deze fouten zich uiten in het kleurenbeeld.
7.1. Enkele bijzonderheden van de hybridetechniek
Hybridetechniek wil zeggen, de gelijktijdige toepassing van transistoren
en buizen. Dat heeft op de eerste plaats tot gevolg, dat twee voedings
spanningen van verschillende grootte voor de energievoorziening ter
beschikking moeten staan. Voor buizen zijn enkele honderden volts
noodzakelijk, terwijl voor de transistoren - in televisicontvangers met maximaal 40 V volstaan kan worden. Daarbij is de stroomafname
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voor transistoren aanzienlijk hoger dan die van de buizen. Dit houdt
in, dat beide voedingsgedeelten afzonderlijk gedimensioneerd moeten
zijn. Werkt men alleen met batterijen, dan zijn, wanneer de ont
vanger ook nog buizen bevat en men dus met een hybride-apparaat
te doen heeft, spanningsomvormers nodig, om de hoge, voor de buizen
noodzakelijke voedingsspanning op te wekken. Een dergelijke oplossing
is zo kostbaar, dat men daar meestal van afziet en besluit tot een appa
raat met uitsluitend transistoren. Wat dan nog overblijft is de beeldbuis.
Dit verschil in voedingsspanningen moet natuurlijk bij het lezen van
een service-schema nauwkeurig in het oog gehouden worden. Van
belang is, dat men voor absolute veiligheid en een duidelijk overzicht
van de afzonderlijke stroomkringen zorgt; dit om te kunnen beoordelen,
hoe het voeden van de verschillende trappen tot stand komt. In principe
zou men natuurlijk van een enkele hoge spanning uit kunnen gaan en
van hieruit door spanningsdelers en voorschakelweerstanden de werk
spanningen van de verschillende trappen af kunnen leiden. Afgezien
van de oneconomische handelwijze bij deze gang van zaken, is dat echter
vaak ook niet mogelijk, omdat de hoge stroom die nodig is voor de
transistortrappen een buitengewoon zware voeding noodzakelijk zou
maken. Om deze reden voorziet men in zulke gevallen in twee afzonder
lijke voedingsgedeelten. Bij volledig getransistoriseerde ontvangers is
natuurlijk een enkele voldoende, gemeten naar de overeenkomstige
stroomafname.
Bij het onderzoek van transistortrappen in hybrideschakelingen moet
men eerst weten, hoe de gelijkspanningen toegevoerd worden. Eerst
dan zijn metingen aan de transistoren en bijbehorende componenten
zinvol te doen. Alvorens men zich dus waagt aan de reparatie van hybride-ontvangers, zal men het service-schema nauwkeurig moeten
bestuderen.
7.2. Lokaliseren van fouten en het opheffen hiervan
Betreffende het foutzoeken resp. het maken van gevolgtrekkingen uit
het foutsymptoom gelden zowel voor hybride-apparaten als voor volle
dig getransistoriseerde apparaten dezelfde gezichtspunten als voor
normale netontvangers met buizen. In SGT zijn de precieze foutsymptomen uitvoerig beschreven, zodat men in dit boek eveneens te rade zal
moeten gaan. Ontbreken bijv. beeld en geluid, dan moet men in eerste
instantie de fout in het voedingsgedeelte zoeken. Geeft de luidspreker
een brom weer en zijn rasterformaat en helderheid met brom gemodu
leerd, dan zijn waarschijnlijk slechte afvlakfilters in het voedings
gedeelte de oorzaak van dit euvel. Is het geluid te zwak, het beeld te
donker en heeft het te weinig contrast, dan kan hiervoor eveneens in
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vele gevallen het voedingsgedeelle verantwoordelijk gesteld worden.
Denkbaar zijn slechte gelijkrichters, afvlakcondcnsatoren met te grote
lekstroom enz. Is het geluid volkomen in orde, het beeld te donker, en
heeft het te weinig contrast, dan kan dat ook nog wel eens aan de
voeding liggen net zo goed als dit bij een zwak geluid bij een goed beeld
het geval was.
Ontbreekt het geluid geheel bij overigens uitstekend beeld, dan kan
men het foutzoeken tot het geluidsgcdeelte beperken, terwijl bij brom
uit de luidspreker, maar toch een goed beeld, bepaaldelijk slechte
afvlakinrichtingen in de voeding de schuld dragen. Hangt echter het
brommen in de luidspreker af van de beeldinformatie bij een overigens
goed beeld, dan ligt - vooral bij oudere apparaten - een fout in de
fijnafstemming voor de hand en soms kan dan ook de ratiodetector niet
goed werken - zijn elektrolytische condensator kan geen capaciteit
meer hebben - de geluidstrap in het beeld-MF-gedeelte is fout ingesteld,
of de eindtrap in het videogedeelte is overstuurd. Een vervormde weer
gave resp. een te zachte geluidsweergave bij goed beeld leidt tot gevolg
trekkingen tot een defecte eindtrap, tot defecte koppelcondensatoren,
tot een kortgesloten winding in de uitgangstransformator of andere
defecten. Is de geluidsweergave bij goed beeld te zwak en bromt de
luidspreker, dan kan men eveneens tot voedingsdefcclen, slechte eindtransistoren of eindbuizen, besluiten. Is het beeld goed, de geluidsweer
gave eveneens maar te zwak, dan hebben de LF-buizen of transistoren
een te lage versterking of in het algemeen ligt een defect in het LF-gedeelte voor de hand.
Bij een onregelmatige harder en zachter wordende weergave zijn in
principe alle onderdelen te verdenken. Storend ruisen wijst eveneens
op defecte componenten. Is bij een goed beeld alleen maar een geruis
hoorbaar dan is het geluidsgcdeelte uitgevallen. Een felle lichtstreep bij
goed geluid duidt op een onderbreking in de lijn-afbuiging, spoelen of
andere componenten, terwijl we bij een geheel ontbrekend raster bij
overigens goed geluid concluderen dal er een storing in de lijnafbuiging
is. Is het raster te klein en te donker, het geluid echter goed, dan kunnen
versleten buizen of transistoren in het lijnafbuigingsgedeelte daar de
oorzaak van zijn. Is daarentegen het raster te groot en te donker, terwijl
het geluid goed is, dan kan de lijneindtrap fout uitgestuurd zijn, ook kan
men aan een versleten hoogspanningsgelijkrichler, een slecht contact in
het hoogspanningscircuil enz. denken. Verandert de rasterhoogie
sprongsgewijs bij goed geluid, dan komt een intermitterende verande
ring in de elektrische waarden van de onderdelen in de betreffende
trappen in aanmerking.
Bij geometriefouten leiden deze meestal tot onjuist ingestelde lineari88

teitsregelaars, maar toch ook tol versleten cindtransistoren of buizen.
Verticale brede balken links in het beeld tieden vaak op bij slecht gedi
mensioneerde lijntransformatoren. Zeer smalle en donkere verticale
strepen links in het beeld wijzen soms op een afwijkende vorm van de
stuurimpulsen op de transistoren of buizen in de lijnafbuiging. Rasters
van ongelijke hoogte vinden vaak ook hun oorzaak in defecten in het
afbuiggedeelte. Is de lijnamplitude onzuiver, het geluid echter goed, dan
kunnen fouten in de synchronisatiescheider hiervan de oorzaak zijn of
stoorimpulscn die hier doorheen dringen. Denkbaar is ook sproeien
van de hoogspanning, kruipstromen (stof) enz. Is het beeld gesluierd,
dan ligt een kortsluiting of onderbreking in het circuit van de onderdrukkingsimpuls voor de hand. Ontbreekt bij goed geluid de lijnsyn
chronisatie, dan kan dat een defect in de lijn- of fascdiscriminatortrap
enz. zijn. Een gebrekkige en onrustige lijnsynchronisatie bij goed geluid
duidt op een defect in de fasediscriminator of synchronisatiescheider.
Zijn de verticale begrenzingen golfvormig verbogen, is het geluid
echter goed, dan is de oorzaak zeker te vinden in gebrekkige afvlakking
van de voeding of filters in de voortrappen. Ook halfsluitingen tussen
de kathode en glocidraad in lijnoscillatorbuizen kunnen de oorzaak
zijn. Een felle horizontale lichtstreep bij goed geluid wijst op een defect
in de rastereindtrap. Slechte verticale lineariteit duidt op een slechte
rastereindtransistor of -buis en soms ook alleen maar op een instelverloop. Ziet men een dubbel beeld, dan ligt eveneens een fout in de
rastereindtrap voor dc hand, is het beeld naar boven dubbelgeklapt
dan kan dat een fout in de rastertransformator zijn. Een totaal vervormd
raster wijst op een kortgesloten winding in de rasterafbuigspoelen,
een te klein raster op een niet voldoende uitgestuurde rastereindtrap.
Dc bovenstaande aanwijzingen kunnen slechts een zeer ruw overzicht
van mogelijke foutsymptomen en foutoorzaken in televisic-ontvangers
geven. In principe doen zich bij buisontvangers, hybride-ontvangers en
transistorontvangers dezelfde foutsymptomen voor, en meestal vindt
men dan ook dezelfde foutoorzaken. Dat hoeft echter niet altijd het
geval te zijn. Zo hebben transistor- en hyride-ontvangers net als radioontvangers en magnefoons hun specifieke transistorfouten, die men vol
gens dc gebruikelijke methoden op zal moeten sporen.
Het opheffen van fouten zelf - wanneer dus de fout gevonden is is evenals bij de andere apparaten in de amusementselektronica des te
moeilijker, naarmate de opbouw compacter is. Bij draagbare televisieapparatuur streeft men natuurlijk, alleen al op gronden van handige
afmetingen, naar een zo klein mogelijke uitvoering. Men stoot dan in
mechanisch opzicht op soortgelijke moeilijkheden als bij het onderzoek
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in zeer kleine zakradio's. Voorzichtigheid en mechanische routine zijn
dus zonder meer een vereiste.
7.3. Testen van de stroomvoorziening
Gaat het om het uiterst zeldzame geval van een uitsluitend uit batterijen
gevoed apparaat, dan moet men evenals bij radio’s en magnefoons in
eerste instantie testen, of de batterijen werkelijk in goede conditie zijn.
Men vindt vaak in zulke apparaten accu’s. Zij moeten volgens de ge
bruikelijke regels onderzocht worden, en wel altijd onder de nominale
belasting. Alleen dan kan men vaststellen of de batterijen resp. accu’s
goed zijn. Uitlopende clektrolytvloeistof heeft natuurlijk in de veel
gecompliceerder televisie-ontvanger een nog vernietigender effect dan
in draagbare radio’s.
Gaat het om een lichtnet-toestel, dan is de voeding meestal vanwege
de hoge af te nemen stromen bij volledig getransistoriscerde ontvangers
zeer kostbaar. De verhoudingen komen overeen met de netvoedingen
in vermogensversterkers. Is bijv. de netzekering doorgeslagen dan mag
men deze zeker niet zomaar vervangen door een kortsluiting en met de
volle netspanning het apparaat inschakelen. Daardoor zou men nog
verdere vernielingen kunnen aanrichten. Ook hier is het aan te bevelen
om te werken onder sterk verlaagde netspanning onder gelijktijdige
beschouwing van de stroomafname, waardoor kortsluitingen in de
voeding onmiddellijk gesignaleerd worden. Losmaken van de voeding
van het overige apparaat brengt snel aan het licht of de kortsluiting in
de voeding zelf of in een van de aangesloten schakelingen gezocht moet
worden. De afvlakcondensatoren kunnen net zo gemakkelijk defect
zijn als in buisapparatuur, hoewel de spanning lager is; om deze reden
zijn de condensatoren ook voor een lagere spanning bemeten. Voelt
een condensator warm aan, dan is hij direct al te verdenken; men moet
hem dan volgens de gebruikelijke speciale methoden afzonderlijk
onderzoeken. Een kortgesloten afvlakcondensator is gemakkelijk te
herkennen.
7.4. Fouten in de kanaalkiezcr
Alvorens de eigenlijke fouten in afstemmers te bespreken wijzen we
erop, dat afstemfouten vaak door een defecte antenneversterker worden
veroorzaakt. Daarom gaan we aan de hand van fig. 61 kort in op de
mogelijkheid van fouten aan dergelijke schakelingen. In fig. 61 is een
zeer eenvoudige versterkertrap weergegeven voor UHF werkend met
de moderne transistor AFY42. Gewoonlijk werkt de schakeling in
geaarde basis. Verliest deze transistor op enige grond aan versterking
(hetzij door een transistordefcct of door een verschuiving van het werk90

punt), dan verschijnt op de ingang van de afstcmmer van de ontvanger
een veel te lage UHF-spanning, die dan een fout in de afstemmer doet
vermoeden. Alvorens men deze openmaakt en daarin de fout zoekt,
moet men dus weten, of de eventueel aanwezige antenneversterker goed
is of niet. Het is hierin onder andere van belang, dat de aanwezige
afscherming 1 in fig. 61 werkelijk goed aan aarde ligt. Anders kan een
spontaan oscilleren of een sterke daling van de versterking optreden.
Bijzondere aandacht moet men ook aan de koppelcondensator 2 wijden,
hetzelfde geldt ook voor de goede afstemming van de topkring 3. Het
nameten van de gelijkspanningen is vanzelfsprekend nodig en gebeurt
aan de koude punten in de schakeling. In het voorbeeld zijn basis en
collector aan ‘koude’ aansluitingen gemakkelijk toegankelijk. Er kunnen
ook doorvoercondensatoren (zie 4 en 5 in fig. 61) defect geraakt zijn.
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Fig. 61. Voorbeeld van een UHF-antcnncvcrsterker (Siemens).
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Hebben ze geen capaciteit meer, dan kan de versterker wild oscilleren,
zijn ze kortgesloten, dan ontbreekt de versterker de voedingsspanning.
In principe zijn het steeds weer dezelfde storingsoorzaken.
Wc zullen ons nu met de stoormogelijkheden in een UHF-afstemmer
bezighouden. Typisch voor UHF-tunerstoringen is vaak het uitvallen
van het op de UHF uitgestraalde programma terwijl de ontvangst op
VHF goed is. Is het beeld aanwezig, maar met een sterke ruis, dan kan
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men wel tol een defecte voorversterker (2 in fïg. 62) besluiten. Ook kan
de koppelcondcnsator 1 fect zijn, het werkpunt van de transistor kan
niet kloppen, bijv. door o.u een weerstand is doorgebrand of een con
densator doorgeslagen. Ts het beeld daarentegen in het geheel niet aan
wezig, dan is dc oscillator afgeslagen. Men moet dan onderzoeken of
de transistor 6 nog wel goed is. Dc terugkoppeling hiervan is zeer kri
tisch en komt tot stand door de bijzondere kleine capaciteit 6. Door
voorzichtig buigen aan een condensatorblikje kan men gemakkelijk
bepalen of de oscillator weer op gang gebracht kan worden. Anders
moet men de transistor vervangen. Dat betekent echter in dergelijke
gevoelige schakelingen als de onderhavige meestal een volledig opnieuw
afregelen van de bijbehorende kringen. Niet alleen de 1/iX kring aan de
collcctorzijde, maar ook het circuit aan de basis (4) kan in deze nieuwe
afregeling betrokken moeten worden. Het onderzoeken of de oscillator
werkt, gebeurt overeenkomstig als bij FM-oscillatoren in omroepontvangers; Veranderingen van de gelijkspanningen aan de transistorelektroden bij kortsluiten van de */AX kringen laten er al toe besluiten,
dat de oscillator werkt.
Worden defecte transistoren in UHF-tuners door nieuwe vervangen,
dan moet men erop letten, dat de toevoerdraden naar de transistor
precies dezelfde lengte als die van de oude hebben. Zijn ze aanzienlijk
langer, dan kan onder bepaalde omstandigheden ook een volledig
nieuwe afregeling van de kringen niet tot het gewenste doel leiden. Bij
deze frequenties spelen al korte stukken draad een grote rol ten aanzien
van de toegevoegde zelfinductie, hetgeen wel zonder meer begrijpelijk is.
Fig. 63 toont een typische transistor-VHF-tuner met gescheiden
mengtrap en gescheiden oscillator. In principe duiden hier bepaalde
symptomen op gelijksoortige fouten als in UHF-tuners. Is dus het beeld
met veel ruis zichtbaar, dan moet men de voorversterkertransistor 2
resp. de voorkring 1 nader onderzoeken. Het is zeer goed mogelijk dat
zo een transistor uitvalt. Ook hier werkt het nameten van de gelijk
spanningen verhelderend. Is het beeld daarentegen helemaal niet zicht
baar, dan werkt ook hier de oscillator niet. Daarvoor is dan de tran
sistor 7 maatstafgevend, die (zie de condensatoren 8) hier bijv. in
Colpitts-schakeling werkt. Hier moet vastgesteld worden, of de stroomversterking bij de hoge werkfrequentie nog voldoende is resp. of het
werkpunt juist is. Reeds kleine veranderingen in de gelijkspanningsverhoudingen kunnen oorzaak van het afslaan van de oscillator zijn. Nu
en dan is ook de kleine koppelcapaciteit tussen emitter en collector
uiterst kritisch; een proefsgewijs uitwisselen met een condensator van
dezelfde capaciteit geeft inzicht in een foutbron die zeker niet zeld
zaam is.
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Werkt de osciÜator, is echter ondanks een goede voorversterker nog
geen goed beeld verkregen, dan moet de mengtransislor 4 verdacht
worden. Hij verkrijgt zijn HF-spanning over de toevoer 5 en wordt aan
de basiskant van de versterkte ingangsspanning voorzien. Zijn deze
punten in orde dan kan het eigenlijk alleen maar aan de transistor liggen.
Zijn werkpunt is op de gebruikelijke wijze te onderzoeken, onder be
paalde omstandigheden moet de transistor tegen een andere uitgewisseld
worden, omdat men door eenvoudig onderzoek van de schakeling zelf
niets over de hoogfrequente eigenschappen van de transistor zeggen.
Het LC-filter 6 in fig. 63 is bestemd voor de uitkoppeling van het
middenfrequentsignaal. Met een buisvoltmeter kan men vaststellen of
MF-spanning in toereikende mate voorhanden is. Tot dit doel moet
men of een zender ontvangen of een signaal van een meetzender aan de
ingang van de afstemmer aanbieden. Overigens gelden voor uitwisselingswerkzaamheden - hoewel in mindere sterke mate - dezelfde richt
lijnen als voor UHF-tuners; de nieuwe leidingen mogen niet anders
liggen, de transistordraden moeten dezelfde lengte hebben.
7.5. Fouten in het bceld-MF-gedeelte
Fouten in het beeld-MF-gedeelte uilen zich of in de vorm van een sterk
verminderde gevoeligheid (er is geen ruis op het beeldscherm ondanks
vol opengedraaide contrastregelaar) of in een onscherp beeld. In het
eerste geval ligt de versterking ver onder de voorgeschreven waarde,
in het tweede geval klopt de frequentiekarakteristiek niet meer. Evenals
bij buisapparaten moet men dan ook bij getransistoriseerde beeld-MFversterkers met een wobbulator de frequentiekarakteristiek opnemen.
Heeft deze in principe de goede vorm, is alleen de versterking gedaald,
dan moeten (zie fig. 64) eerst de gelijkstroomcigenschappen van de
transistoren onderzocht worden. In dit schema zijn moderne siliciumtransistoren 1, 2 en 3 opgenomen. Het werkpunt kan men gemakkelijk
door meten van de spanning aan de emitterweerstand (punten 4, 5 en 6)
onderzoeken. Sluit men hier een voltmeter aan en sluit men gelijktijdig
de basis kort met de emitter, dan moet de spanning praktisch tot nul
terugvallen. Desondanks zegt deze grove meting niets over de werke
lijke hoogfrequenteigenschappen en of deze werkelijk goed genoeg zijn.
Hier helpt alleen uitsolderen en plaatsen van een exemplaar dat beslist
in orde is.
Is de versterking in het algemeen voldoende maar toch de frequentie
karakteristiek sterk vervormd, dan kan dit veroorzaakt worden door
defecte dempingsweerstanden (bijv. 7 en 8). Komen hierin onderbre
kingen voor, dan kan de frequentiekarakteristiek pieken vertonen;
meestal treedt hier dan ook parasitair oscilleren op. Dit soort fouten
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zijn echter zeer zeldzaam. Ook losgeraakte spoelafschermingen leiden
tot zulke verschijnselen. Soms is echter ook de transistor daarvoor aansprakclijk. Zijn hiervan de hoogfrequente eigenschappen te sterk ver
anderd, dan kan dat tot een veranderde demping van de trillingskring
leiden, hetgeen temeer vervorming veroorzaakt.
Zoals men ziet hebben MF-vcrsterkers volgens fig. 64 geen neutrodyniscring meer nodig, omdat de terugwerking van moderne siliciumHF-transistoren buitengewoon gering is. Dat betekent voor de servicetechnicus een aanzienlijke verlichting. Krijgt hij apparaten in reparatie
die met oudere transistoren zijn uilgerust, dan moet hij onder bepaalde
omstandigheden na uitwisselen van transistoren overgaan tot een volle
dig nieuwe afregeling van de neutrodynisering. Voor het onderzoek van
afzonderlijke MF-kringcn, die zich tussen twee transistoren in bevinden,
geldt het reeds eerder (zie fig. 29) besprokene. Men mag zeker niet
een buisvoltmetcr of een mcetzender direct aan de te onderzoeken kring
aansluiten, maar moet deze onder de gebruikelijke bedrijfsvoorwaarden
opmeten. Daartoe behoort, dat hij enerzijds door de collectorkring van
de voorgeschakelde transistor, anderzijds door het basiscircuit van de
\olgendc transistor normaal belast wordt. In de collectorkring van de
laatste transistor komt dan weer een vervangingsweerstand voor de
meting.
7.6. Fouten in het videogedeeltc
Fouten in het videogedeeltc kunnen zich op verschillende manieren
uiten. Daar de meeste videoschakelingen stuk voor stuk direct ge
koppeld zijn vanaf de videodetector over de video-cindtrap tot de
katode van de beeldbuis, hebben storingen in halfgeleider-elementen
meestal een sterke verschuiving van het werkpunt van de beeldbuis tot
gevolg. Dat uit zich dan hierdoor, dat men met de helderheidsregelaar
op het scherm in het geheel geen raster meer in kan stellen of dat men
de helderheid niet ver genoeg of in het geheel niet meer terug regelen
kan. Natuurlijk is in zulke gevallen ook een defect aan het stuurrooster
van de beeldbuis resp. de bijbehorende componenten mogelijk; door
spanningsmeting is dat gemakkelijk vast te stellen. Is hierin geen fout
aanwezig, dan moet men de sturing op de katode onderzoeken en
komt dan automatisch terecht bij het videogedeelte.
In fig. 64 is de detector al aangegeven (7). Valt bijv. deze diode uit,
dan kan daardoor het werkpunt van de erop volgende videotransistor
sterk verschoven worden. Dat blijkt duidelijk uit fig. 65. Men ziet dat
de videodetector 1 direct met de basis van de videotransistor in ver
binding staat. Door meten van de emitterspanning aan punt 3 stelt men
gemakkelijk vast of deze transistor in het goede werkpunt werkt. Is dat
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niet het geval dan moet men de video-diodc provisorisch uitsolderen.
Dan kan men vaststellen, of men nu wel met de helderhcidsregelaar 2
het goede werkpunt bereikt, hetgeen dan een goede helderheidsregeling
op moet leveren. In dit geval is de diode 1 kortgesloten en moet ver
vangen worden. Is de diode onderbroken, dan heeft dat meestal geen
invloed op de helderheidsregeling op het beeldscherm. Men ziet dan
in het geheel geen beeld meer.
Onscherp beeld is vaak terug te brengen tot een onjuiste afregeling
van de frequentiecorrigerende netwerkjes in het videogedeelte. Treedt
op het beeldscherm een moiré-effect op dan kan het nodig zijn dat de
VF-spcrkring 4 bijgesteld moet worden. Meet men bij goede uitsturing
een videosignaal achter de videodetector van de voorgeschreven grootte
maar is desondanks het beeld te wazig, dan is er beslist iets mis in de
videoversterker. Zijn stroomversterking is dan te klein geworden. Hier
helpt weer het kortsluiten van basis en emitter, om vast te stellen, of de
transistor eigenlijk wel goed spert, resp. stuurt. Is dat niet het geval,
dan moet hij zeker vervangen worden. Soms kunnen ook niet bedoelde
capacitieve sluitingen in het videocircuit voorkomen, wat zich gewoon
lijk uit in een onscherp beeld. Ook in zulke gevallen kunnen beschadigde
videotransistoren de oorzaak zijn. Vanzelfsprekend overtuigt men zich
ervan of de collector wel de goede spanning voert. Het zou mogclijk
kunnen zijn dat de relatief zwaar belaste weerstanden in het collectorcircuit doorgebrand of op andere wijze beschadigd zijn.
Om vast te stellen, of het videogedeelte eigenlijk wel de oorzaak van
het gebrekkige beeld is, moet men er zich in alle gevallen van overtuigen,
of men een goed middenfrequent signaal heeft, wat dan weer het best
met een oscilloscoop kan gebeuren. Eerst wanneer men daar zeker van
is, kan men zich tot het foutzoeken in het videogedeelte beperken.
7.7. Fouten in het geluidsgedeelte
Fouten in het geluidsgedeelte zijn in verhouding gemakkelijk te loka
liseren, omdat de symptomen zeer eenduidig zijn. Is bij een goed beeld
helemaal geen geluid aanwezig of treden bij goed beeld vervormingen
resp. te lage geluidsterkten op, dan ligt de fout met zekerheid in het
geluidsgedeelte. Fig. 66 geeft als voorbeeld de schakeling van een een
voudig, getransistoriseerd geluidsgedeelte. De eerste transistor werkt
als MF-voorversterker, de tweede als drijver voor de ratiodetector
Aan de punten 1 en 2 meet men de emitterspanningen van de transis
toren na en kan men zich ervan overtuigen of de werkpunten goed ziin
ingesteld. Meteen oscilloscoop kan men ook gemakkelijk vaststellen r
ergens een trap niet meer versterkt. In dat geval moeten de transit’ °
nader onderzocht worden.
Sl0ren
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Voor de goede werking van de ratiodetcctor is onder andere vereist
dat de beide dioden 3 en 4 goed zijn. De dioden moeten onderling
symmetrisch zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een goede
afregcling van een ratiodetector, die echter niet typisch gelden voor de
transistortechniek en waar we hier dan ook niet op in zullen gaan. Er zij
echter nogmaals en nadrukkelijk op gewezen, dat alleen een nauw
keurige afregcling van het ratiofilter een werkelijk symmetrische en
lineaire detectorkromme zekerstelt. Beieikt men ondanks goede filters
dit nog niet, dan kan de drijvertransistor foute eigenschappen bezitten.
Dat uit zich dan meestal door een veranderde demping van de primaire
zijde van het ratiofilter. In zulke gevallen helpt alleen vervanging van
de drijvertransistor.
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Fig. 66. Voorbeeld van een geluidsgcdeeltc (SEL).
Van het punt 5 wordt het laagfrequent afgenomen en verschijnt van
daar zoals gebruikelijk via een LF-voorversterker op de LF-eindtrap.
Dit gedeelte komt overeen met RC-gekoppelde versterktrappen resp.
de gebruikelijke eindtrappen met transistoren, zoals we die reeds uit
voerig behandeld hebben. Verdere uiteenzettingen hierover zijn op deze
plaats dan ook overbodig. Nog een bijzonderheid noemen wc hier:
doet zich een sterke intercarrierbrom voor, dan kan daaraan niet alleen
een foutief ingestelde sperkring in het MF-gedeelte schuldig zijn, maar
ook een asymmetrisch ingestelde ratiodetector. Veel van deze schake
lingen bevatten trimpotmeters, waarmee men een zuivere symmetrie
van de schakelingen in kan stellen. Zij worden dan - afhankelijk <van
de fabrieksvoorschriften - op een minimum aan brom afgeregeld. Deze
werkzaamheden komen verregaand overeen met die van buisapparatuur.
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7.8. Fouten in de synchronisatiescheider
De geiransistorisecrde synchronisatiescheider is inmiddels vrij algemeen
geworden. Men gebruikt daarvoor gewoonlijk de modernere siliciumtransistoren, waarmee men bijzonder goede resultaten bereikt. Fig. 67
toont een schakeling, waai in zowel het videogcdeelte als ook de syn
chronisatiescheider met aansluitend de fascdiscriminatorschakeling opgenomen zijn. Fouten in het videogedcclte hebben wc reeds besproken,
zodat er alleen nog op gewezen wordt dat de eerste transistor links boven
als emittervolgcr werkt. In de cmitterleiding ligt de contrastregclaar,
waarmee de transistor 2 wordt uitgestuurd. Het gaat hierbij om de
vidco-eindtrap, die zijnerzijds met de katode van de beeldbuis via de
frcquentiecorrigercnde netwerkjes is verbonden.
De ingangsspanning voor de synchronisatiescheider wordt van de
collector van de eerste transistor afgenomen en over een RC-lid aan
de basis van de als synchronisatiescheider werkende transistor 3 toege
voerd. In de collectorkring vinden wc een fase- en frequentievergelijkingschakeling van conventionele aard, waarvan we de werking als
bekend veronderstellen. Er wordt wel op gewezen dat de dioden 4 en 5
goed moeten werken, zodat de fase- en frequentie-vcrgelijkingsschakcling zijn dienst zonder feilen kan verrichten. Doen zich dus storingen
voor in de lijnafbuiging dan moet men eerst onderzoeken of de dioden
4 en 5 nog goed zijn en of de voorgeschreven impulsvormen op de
verschillende meetpunten aanwezig zijn. Dat geldt zowel voor de lijn
als voor de rastersynchronisalie-impulsen. Resten van de rastersynchronisatie-pulsen mogen aan de ingang van de fasediscriminator niet
meer aanwezig zijn en in de uitgangsrasterimpulsen mogen geen lijnsynchronisatie-pulscn meer voorkomen. Vindt men toch dergelijkc res
ten, dan moet men onderzoeken, of de intcgraticcondensatoren 9 en 10
nog wel hun volledige capaciteit bezitten, resp. of de daartussen lig
gende weerstand niet een te hoge waarde aanwijst.
Laat de synchronisatie van zowel het raster als de lijnen te wensen
over resp. is het helemaal niet mogelijk een stilstaand beeld te krijgen,
dan moet men de synchronisatiescheider transistor 3 nader onderzoeken.
Het best kan men dan de collectorspanning meten en vervolgens basis
en emitter kortsluiten. De collectorspanning moet dan aanmerkelijk
stijgen. Is dat niet het geval resp. meet men te kleine waarden van de
collectorspanning, dan heeft de transistor een gehele of gedeeltelijke
sluiting tussen collector en emitter. Hij moet dan vervangen worden.
Is daarentegen de spanning voortdurend te hoog en reageert deze niet
op de kortsluiting, dan heeft men te doen met ergens een onderbreking
en zal hij eveneens uitgewisseld moeten worden.
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Zijn achter de synchronisatiescheider nog resten van het videosignaal
over, dan bestaat de mogelijkheid dat de uitwendige collectorweerstand
van de synchronisatie-scheider verlopen is ofwel de voedingspanning is
te laag resp. te hoog. Het nadere gedrag laat zich door gelijkstroommetingen bepalen. Het komt ook voor dat het RC-lid aan de ingang van
de scheidertransistor niet meer de goede waarde heeft; ook kan de
bijbehorende condensator een halfsluiting vertonen, de koppelcondensator kan doorgeslagen zijn enz. Alles leidt tot sterke werkpuntsverplaatsingen van de scheidingstransistor en veroorzaakt fouten. Stelt
men bijv. ongewone spanningsverhoudingen aan de collector vast, dan
moet men voor het testen van de transistor de koppelcondensator van
de videoversterker losmaken. Verandert het gelijkspanningsgedrag hier
door plotseling, dan is zeker de koppelcondensator defect.
Er bestaan ook tweetraps-synchronisatiescheiders, en voorts zulke
waarvan het collectorcircuit eenvoudiger is samengesteld. Uiteraard
gelden hiervoor dezelfde richtlijnen voor foutzoeken en ophefFen.
7.9. Fouten in de fase-discriminator
Fig. 67 houdt tevens de schakeling in voor de fasediscriminator. Voor
een goede werking is vereist, dat deze met een goede impulsvorm ge
stuurd wordt. Deze impuls treedt aan de secundaire zijde van de im
pulstrafo 11 in fig. 67 op. Verder meet men aan punt 8 de vorm van
de uitgangsregelspanning. Een asymmetrische werking van de dioden
6 en 7 leidt tot een slecht functioneren van de fasevergelijking, wat zich
dan weer in een te grote of te brede begrenzing uit, maar ook wel in
een totaal niet synchroniseren van de lijnoscillator. Daarom moet men
de dioden nauwkeurig onderzoeken, of ze enerzijds nog wel goed zijn en
of ze anderzijds wel zoveel mogclijk overeenkomstige elektrische eigen
schappen bezitten. Er zijn dioden die last hebben van veroudering;
deze veroudering veroorzaakt beeldfouten. Belangrijk is ook, dat de aan
de horizontale afbuiging ontnomen stuurimpuls de juiste vorm en een
overeenkomstige spanning heeft. Het komt vaak voor dat de conden
sator tussen lijnafbuiging en fasediscriminator is beschadigd.
Daardoor lopen niet alleen de dioden in gelijkstroomopzicht gevaar,
maar men moet ook met een totaal gestoorde synchronisatie rekening
houden.
7.10. Fouten in de rasterafbuiging
In hybride-ontvangers vindt men meestal een rasteratbuiggedeelte met
buizen. Volledig getransistoriseerde rastcrlrappen komen eigenlijk alleen
maar voor in volledig getransistoriseerde apparaten. Een voorbeeld
is gegeven in fig. 68.
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Typisch voor de totale uitval van de rasterlrap is het ontbreken van
een raster; er is alleen maar een horizontale lichtstreep op het scherm
te zien. Men moet dan eerst onderzoeken of de raster blokkeer-oscillator
nog wel werkt (transistor 1 in fig. 68). Dit vaststellen gebeurt eenvoudig
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Fig. 68. Voorbeeld van een transistor-rastcrafbuiging (SEL).
door de oscilloscoop aan de collector van de transistor aan te sluiten.
Werkt de blokkeer-oscillator niet dan kan deze transistor defect geraakt
zijn, wat zich zoals gebruikelijk door gelijkspanningsmetingen resp.
kortsluiten van basis en emitter laat bepalen. Eventueel is ook de diode 7
kortgesloten. Dan kan de blokkeeroscillator helemaal niet meer werken.
Hetzelfde geldt voor de parallel aan de diode geschakelde condensator.
Onderbrekingen in de wikkelingen van de transformator zijn uiterst
zeldzaam; men moet er toch wel rekening mee houden. Is bijv. de collectorkant onderbroken, dan verkrijgt de transistor 1 geen collectorspanning. Door systematische gelijkstroommetingen kan men de fout vast
stellen en lokaliseren. Voorts kan de diode 4 defect zijn, wat eveneens
tot het uitvallen van de rasterafbuiging voert.
Levert de blokkeer-oscillator een goede spanning, dan moet men het
onderzoek voortzetten aan de volgende trap met transistor 2. Ook
hier geeft een gelijkstroommeting aan de emitter van de transistor
onmiddellijk uitsluitsel, of deze transistor de goede spanningen voert
en of zijn werkpunt klopt. Dat kan bij een beschadiging van de diode 4
niet meer het geval zijn. Is ook deze transistor goed, dan wijdt men
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zich aan dc cindtransistor, die de rastertransformator stuurt. Hier
moet men niet alleen de spanning aan dc collector meten, maar ook de
colleclorstroom, om vast te kunnen stellen of de transistor 3 nog wel
goed werkt. In deze schakeling ondervindt hij dc grootste belasting en
is de kwetsbaarheid het grootst. Het best onderzoekt men dc spanning
aan de basis van deze transistor met een oscilloscoop, om zich zekerheid
te verschaffen of deze transistor wel goed gestuurd wordt. Is dat het
geval, en krijgt men desondanks geen afbuiging, dan is deze transistor
beschadigd, eventueel is ook zijn emitterweerstand doorgebrand. Ook
kan de condensator 8 kortgesloten zijn. Dan krijgt de transistor prak
tisch geen spanning.
Ook kortgesloten windingen of onderbrekingen in de wikkelingen van
de uitgangstransformator zijn zeldzaam. Ze kunnen niettemin optreden,
zodat een desbetieffend onderzoek aanbevolen kan zijn. De meest pri
mitieve fout is natuurlijk een onderbreking van de rasterafbuigspoelen, die echter praktisch niet voorkomt. Hoogstens zijn de draden
naar dc spoelen (plugcontact) onderbroken.
Laten zich lineariteit en amplitude niet meer goed instellen (de
amplitude wordt met potmeter 6 afgeregeld), dan kunnen verouderings
verschijnselen van de transistor daarvan de oorzaak zijn. Iets soortgelijks
geldt voor de lineariteiisregelaars 9 en 10. Een onbevredigende lineari
teit vindt vaak zijn oorzaak in een rastereindtransistor die het vermogen
te weinig versterkt. De foutmogelijkheden zijn talrijk en hangen verre
gaand af van de toegepastc schakeling.
7.11. Fouten in de lijnafbuiging
Volledig getransistoriseerde lijnafbuiging vindt men zeer zelden; ze
komen meestal alleen voor in draagbare apparaten, waarin helemaal
geen buizen meer zijn toegepast. In hybride-ontvangers vindt men in
het lijnafbuiggedeelte bijna alleen buizen, gedeeltelijk ook in de voor
trappen, omdat dat meestal goedkoper is. Er zijn echter ook ontvangers
waarbij de voortrappen met transistoren werken en het afbuiggedeelte
met buizen.
Fig. 69 geeft als voorbeeld een volledig getransistoriseerd afbuiggedeelle. Hierin is bovendien nog de synchronisatiescheider en de scha
keling van de fasediscriminator opgenomen. De synchronisatiescheider
wordt gevormd door de transistoren I en 2, de fasediscriminator door
de dioden 9 en 10. Vervolgens sluit een regelschakeling met capacitcitsdiode 8 voor het synchroniseren van de lijnoscillator aan. Typisch voor
deze schakeling is een zelfoscillerende drijvertrap, gevormd door tran
sistor 4, die op zijn beurt de cindtransistor 5 uitstuurt. Deze transistor
werkt in een conventionele afbuigschakeling met de uitgangstransfor105

mator 11. Met diode 6 wordt de hoogspanning gelijk gericht, met de
potmeter 7 de lineariteit ingesteld.
Foutmogelijkheden in dergelijke gecompliceerde schakelingen die
deels ook nog zwaar belast worden, zijn zeer talrijk. We zullen afzien
van de foutmogelijkheden in de fasedisciminator, aangezien deze reeds
werden besproken. Is de lijnoscillator, ondanks feilloos werkende
discriminatorschakeling en correcte synchronisatiescheider niet meer te
synchroniseren, dan kan bijv. de diode 8 die voor het bijstemmen
zorgt, beschadigd zijn. Dat geldt ook voor de overige componenten in
de schakeling. Ook bij een defecte transistor 3 treedt dit verschijnsel op.
Men meet zijn werkpunt het best direct aan de emitter en vergelijkt de
waarde met de gegevens in het service-schema. Levert de lijneindversterker geen hoogspanning, dan is dat gemakkelijk vast te stellen, omdat
het beeldscherm dan donker blijft. Men kan dan aannemen dat of de
eindtransistor 5 is uitgevallen of dat de oscillator niet werkt. Door
waarnemen op de oscilloscoop op de overeenkomende punten in de
schakeling, moet men eerst vaststellen of de oscillator wel werkt (bijv.
aan de collector van de di ijvertransistor 4). Men moet dan eerst trachten
te bepalen of de eindtrap in orde is. Soms is de boosterdiode defect,
hetgeen eveneens tot het volledig weigeren van de dienst leiden kan.
Ziet men daarentegen op het scherm een verticale lichtstreep, dan bete
kent dat, dat de hoogspanning aanwezig is en dus de verschillende
trappen in principe werken; in dat geval moet men rekening houden
met onderbrekingen in het circuit van de afbuigspoelen, bijv. met een
defecte lineariteitsregelaar, met onderbroken afbuigspoelen of met een
onderbroken koppelcondensator tussen de spoelen. Ziet men krachtige
impulsen aan de spoelen en blijft het scherm desondanks donker, dan
kan de hoogspanningsgelijkrichter 6 defect zijn, of in de vorm van een
defecte gelijkrichterbuis of in de vorm van een onderbreking in de
gloeidraad. Meestal zijn de gloeidraden van deze buis doorgebrand.
Voor het overige moet men in deze trappen door systematische gelijkspannings- en stroommetingen de fout proberen te bepalen. Aangezien
de schakeltechniek zeer veel variaties kent, kunnen we hier niet op
verdere details ingaan.
7.12. Fouten in automatische rcgelschakelingen
In moderne transistor-TV-apparaten komen, evenals in buisapparaten
talrijke regelschakelingen voor, die automatisch werken. Wel zijn veel
van deze schakelingen inmiddels alweer van het toneel verdwenen;
enkele typische toepassingen hebben echter hun bruikbaarheid bewezen
en worden nog steeds toegepast. Daartoe behoren de schakeling' tol
automatische fase- en frequentievergelijking in dp lijnsynchronisatie
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voorts schakelingen ter stabilisatie van de beeldhoogte en de hoogspan
ning, waarbij meestal de eindtrap in het lijngedeelte wordt geregeld.
Deze schakelingen zijn bekend uit de buizentcchniek. In de transistortechnick zijn nog geen standaardschakelingen doorgevoerd, zodat we
hier af moeten kijken van voorbeelden en uiteenzettingen. Overigens
hangen deze schakelingen zozeer samen met het overige gedeelte van de
schakeling, dat ze altijd individueel bekeken moeten worden.
Het eenvoudigste is de beschouwing van de automatische versterkingsregeling. Zoals bekend past men algemeen alleen nog maar de ge
sleutelde ASR toe en men moet dan ook onderzoeken, of de hierbij
behorende trappen goed werken. Ook hier kunnen transistoren uitge
vallen zijn, er kunnen fouten in afvlakfilters voorkomen enz. Het beste
kan men de collectorstromen van de geregelde transistoren beschouwen
en vaststellen, wat er bij wisselend ingangssignaal gebeurt. Men moet
er daarbij rekening mee houden, dat naast de neerwaartse regeling
steeds meer de opwaartse ïegeling ingevoerd raakt. Het behoeft dus
geenszins een fout te zijn, wanneer in een apparaat een geregelde m.f.of tunertransistor de collectorstroom bij toenemende veldsterkte stijgt.
Men heeft dan te doen met een opwaartse regeling, die zoals bekend
nog effectiever werkt dan de afwaartse regeling. Nadere bijzonderheden
hierover kan men ontlenen aan de leerboeken over televisietechniek.
7.13. Fouten in speciale schakelingen van de klcurentelevisietcchniek
Het tijdstip voor uitvoerige bespreking van fouten in kleurentelevisieontvangers en het uit de weg ruimen hiervan, is nog niet gekomen, omdat
eerst kort geleden de eerste ontvangers op de markt zijn gekomen.
Te zijner tijd verschijnt bij dezelfde uitgever' een ‘Service-gids kleurrentelevisietechniek’ van dezelfde samensteller, waarin deze materie
uitvoerig behandeld zal worden. In het kader van dit hoofdstuk willen
we dan ook slechts zeer in het kort enkele sterk vereenvoudigde principeschema’s van speciale trappen in kleuren-TV-ontvangers ter sprake
brengen. We nemen daarbij alleen schakelingen in aanmerking, die nieuw
zijn voor de kleuren-TV-ontvangst. Voor die schakelingen, die verre
gaand overeenkomen met de zwart-wit-televisietechniek, gelden logi
scherwijs de reeds eerder gegeven richtlijnen.
Fig. 70 laat zien, dat we in het videogedeelte van kleuren-TV’s op
geëigende plaatsen een vertragingslijn 2 vinden, die ervoor zorgt, dat
de looptijd van de signalen in deze versterkers aan de langere looptijd
van het kleursignaal wordt aangepast. Bij getransistoriseerde apparaten
bevindt deze vertragingslijn zich altijd tussen twee transistoren. Door de
ontwerper is er steeds voor gezorgd, dat de ingangs- en uitgangsimpedanties van deze lijnen goed aan de ingang resp. uitgang van de transis108

toren zijn aangepast. Een fout in de vertragingslijn is dan aanwezig,
wanneer de verhouding tussen helderheid en kleurschakering niet meer
klopt. Deze fouten zijn echter uiterst zeldzaam, omdat de vertragings
lijn meestal zeer constante elektrische kenmerken bezit. Is het contrast
te zwak, dan kan een zich in het video-gedeclte bevindende transistor
defect zijn. Onderzoek is bij voorbeeld mogelijk aan de emitterweerstanden 1 in fig. 70 en wel door gelijkspanningsmetingen, zoals reeds
vaker werd beschreven.
Fig. 70. Vertragingslijn in
het Iuminantickanaal (zgn.
>'-vcriraging).

©

3

5

-> geluid

beeld

Fig. 71. Aparte gcluidsdetectie in kleuren-TV-ontvangers.
In fig. 71 is te zien, dat men in kleuren-TV’s meestal twee aparte
dioden voor de geluidsdemodulatie en voor de demodulatie van het
videosignaal vindt. Hier is de transistor 2 de laatste MF-transistor, die
nu via de condensator 1 de ‘geluidsdiode’ 3 voorziet, terwijl de videogelijkrichting over een sperkring met behulp van diode 4 plaats vindt.
Komt men dit soort schakelingen tegen, dan weet men dus, dat de
diode 3 alleen maar voor de geluidsdetectie dient. Valt het geluid uit,
dan kan men van dit punt uit het onderzoek beginnen. De videogelijkrichter is hiervan geheel gescheiden en het uitvallen hiervan uit zich
door het optreden van bekende storingen (zoals geen contrast, geen
kleursignaal, werkpuntsverschuivingen in het volgende gedeelte van de
videoschakeling enz.). Het toepassen van afzonderlijke dioden verge109

makkclijkt binnen zekere grenzen het lokaliseren van de fout door de
service-technicus.
Fig. 72 toont in grove schets een kleursignaalvcrsterker of chrominantieversterker. Een chrominanticversterker is altijd een smalle-band-versterker, omdat slechts een klein aandeel van de totale frequentieband
hierdoor moet worden overgedragen. Men vindt meestal bandfilterkoppeling. De middenfrequentie van dit bandfilter ligt gewoonlijk op
4,43 MHz en moet nauwkeurig worden ingesteld. Hier gelden in het
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Fig. 72. Principe van de chrominantic-versterkcr.

bijzonder de reeds vroeger beschreven regels om een bandfilter goed
af te regelen. Het moet steeds zo belast worden, als in de praktijk ook
het geval is. Men mag dan ook zeker nooit een meetzender en buisvoltmeter direct aan het bandfilter aansluiten, maar moet de meetzender
altijd via de transistor 1 aansluiten, terwijl men in de collectorleiding
van transistor 2 een weerstand opneemt. Met behulp van een wobbulator
kan men de frequentiekarakteristiek gemakkelijk opnemen. Wanneer
de kleurweergave onbevredigend is, in het bijzonder, wanneer de kleur
verzadiging te gering is, is de versterking van de chrominantieversterker
niet voldoende. Voor zover daar transistoren verantwoordelijk voor
gesteld kunnen worden, kan men evenals bij andere apparatuur door
eenvoudige gelijkspanningsmetingen deze transistoren onderzoeken.
Dat gebeurt bijv. door spanningsmetingen aan de emitters 3 en 4
van de transistoren. Fouten aan bandfilters zelf zijn zeldzamer, maar
maar er moet toch onder bepaalde omstandigheden rekening mee ge
houden worden. In het algemeen gelden voor de afregeling en de service
van zulke versterkers de bekende, voor resonantieversterkers geldende
regels.
In fig. 73 is aangegeven, hoe in een kleuren-TV meestal een schakeltrap voor het doorlaten van het burst-signaal er uitziet. Tot dit doel
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wordt gedurende do tijdsduur van de lijnimpuls onderzocht of het burstsignaal in het klcursignaalmcngsel voorkomt. De lijnimpuls bereikt
meestal via een RC-lid 2 en 3 en de koppelspoel van de burstversterker
de basis van transistor I. Het burst-signaal moet aan de collector van
de transistor gaaf verschijnen; is dat niet het geval, dan kan transistor I
defect zijn, hetgeen men bij voorbeeld door meten van de emitlerspanning aan punt 4’na kan gaan. De poortimpuls kan echter ook uitgevallen
zijn, zodat men aan het filter 2 en 3 ook de nodige aandacht moet
schenken. Men moet natuurlijk altijd wel even vaststellen, of de lijn
impuls aan de ingang wel aanwezig is. Een defect in het lijngedeelte is
zeker wel denkbaar. Overigens verstrekken de fabrikanten nauwkeurige
voorschriften voor de instelling van zulke burst-detectietrappen.
Fig. 73. Schakcltrap voor
de burst-doorlaat.
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Fig. 74. Fasc-discriminator voor de klcurdraaggolfsynchronisatic.
Fig. 74 toont de voor kleuren-TV's typische fasevergelijkingsschakeling voor de frequentieregeling van de kleurdraaggolfoscillator. Deze
schakeling vertoont grote overeenstemming met de fasevergelijkingsschakeling in het lijnafbuiggedeelte van zwart-witontvangers. Is de tint
van de kleur in het beeld niet constant maar verschuift die willekeurig
en loopt deze in zekere zin door, dan kan dit betekenen, dat de kleur
draaggolfoscillator niet goed door de burst- resp. door de faseverge111

lijkingschakeling wordt gesynchroniseerd. Dan kunnen bijv. de dioden
2 en 3 in fig. 74 defect zijn; denkbaar is ook een defect van de transistor 1,
die men weer volgens de gebruikelijke methoden (gelijkspanningsmctingen enz.) kan onderzoeken. Soms kan er ook een fout geslopen zijn
in het RC-filtcr, waarovei de uitgang van de discriminator met de ingang
van de oscillator verbonden is. Mogelijk is bijv. een doorgeslagen
condensator 4, waardoor de regelspanning van de fasediscriminator
volledig kortgesloten kan zijn. Synchronisatie van de kleurdraaggolfoscillator is dan in het geheel niet meer mogelijk. Iets soortgelijks geldt
voor onderbrekingen van andere weerstanden, die in de schakeling
voorkomen.
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Fig. 75. Synchronisatieschakeling voor dc klcurdrageroscillator.
Fig. 75 geeft een schema, waarin de kleurdraaggolfoscillator wordt ge
vormd door de transistor 8 en een hulptransistor 4, terwijl de discrimi
nator niet met dioden, maar met de transistoren 2 en 3 werkt. Transistor
I versterkt het burst-signaal en voert dit toe aan de discriminator. De
werking van deze schakeling stellen we verder als bekend voorop.
Loopt de kleursynchronisatie uit de pas, hetgeen zich uit door
kleurstrepen in het beeld en door doorlopende kleurtinten, dan moet
men in eerste instantie de transistoren 2 en 3 verdenken. Tevoren
onderzoekt men of de discriminator het burst-signaal op de juiste wijze '
toegevoerd krijgt. Daarvoor is transistor 1 op de eerste plaats verant112

woordelijk; men onderzoekt, of hij aan de basiszijdc goed door de
burst wordt gestuurd; is dat het geval en neemt men desondanks aan de
vcrgelijkingsschakcling geen burst waar, dan moet transistor 1 nader
worden onderzocht. Daarbij komt het er eveneens op aan, dat de lijnpoortimpuls in het collectorcircuit goed is terug te vinden. Door spanningsmeting aan de emitter van transistor 1 komt men de fout op het
spoor. Eenmaal gevonden moet de schakeling goed werken. Doen zich
desondanks nog storingen voor, dan moeten, zoals reeds genoemd, eerst
de transistoren 2 en 3 onderzocht worden, hetgeen ook geldt voor tran
sistor 4. Is helemaal geen goede kleurbeeldweergave mogelijk, dan kan
de gehele kleurdraaggolfoscillator uitgevallen zijn. Men moet dan eerst
de frequentiebijsturing (d.m.v. de capaciteitsdiode 5) van de eigenlijke
schakeling losmaken en nu onderzoeken, of de oscillator met de tran
sistor 8 feitelijk wel een signaal opwekt. Het is mogelijk dat bijv. het
kristal 6 is beschadigd, dat transistor 8 een defect heeft, dat weerstan
den en condensatoren in de oscillatorschakeling uitgevallen zijn enz.
Zoals men ziet onderscheidt het foutzoeken zich nauwelijks van die in
andere televisie- en omrocpschakclingen van gebruikelijke aard en wijze.
Men moet daarbij natuurlijk altijd precies weten, hoe de schakeling
werkt.
Levert de oscillator een signaal met de goede amplitude, is de fasediscriminator in orde, maar is desondanks geen synchronisatie te be
reiken, dan moet men de capaciteitsdiode verdenken. Deze moet volgens
de gebruikelijke regels onderzocht en eventueel uitgcwisseld worden.
Nadere aanwijzingen zijn moeilijk te geven, daar de schakelingen ook in
deze trap nogal sterk variëren.
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Fig. 76. Een flip-flop voor de besturing van de PAL-schakelaar.
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De sturing van de PAL-schakelaar vindt meestal plaats met een flipfiopschakeling, waarvan fig. 76 een voorbeeld is. Doen zich sterke
storingen voor in de kleurweergave, zijn echter de kleurdraaggolfoscillator en de bijbehorende synchronisatieschakcling niet defect, dan
moet men onderzoeken of de PAL-schakelaar niet defect is. Voor
waarde hiervoor is, dat deze een goede stuurimpuls krijgt aangeboden.
Deze wordt geleverd door de flip-flop, die de frequentie van de lijnoscillator deelt door twee en enerzijds door de lijnoscillator wordt „geset”
en anderzijds door de discriminatorschakeling wordt ‘gereset’. Fig. 76
geeft zo’n schakeling in principe weer. Het gaat hier in feite om een
bi-stabiele multivibrator, waarvan men de basisaansluitingen van de
transistoren 1 en 2, de synchronisatie-impulsen van de fasediscriminator
toevoert. De gekromde stuurspanning voor de PAL-schakelaar neemt
men af van de collectoren van de transistoren. Valt een van de transis
toren uit, hetgeen men door gelijkspanningsmeting gemakkelijk kan be
palen, dan ziet men geen gelijkmatige impulsen meer aan de collectoren.
Voor het onderzoek aan dergelijke schakelingen is een oscilloscoop on
ontbeerlijk; met alleen gelijkspanningsmetingen kan men slechts beperkt
werken en moeilijk fouten lokaliseren. Vanzelfsprekend moet men
nagaan, of de schakeling de goede stuurimpulsen aangeboden krijgt.
Is dat het geval en is desondanks de uitgangsspanning niet goed of
ontbreekt geheel, dan kan men het foutzoeken tot de flip-flop-schakeling
beperken, waarbij men bijzondere aandacht aan de transistoren 1 en 2
moet schenken.
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Fig. 77. Principe van de PAL-schakelaar.
Het principe van de PAL-schakelaar zelf wordt duidelijk aan de hand
van fig. 77. Het gaat meestal om een met een transistor werkende trap,
die door het poolwisselend chrominantiesignaal wordt gestuurd. Deze
trap heeft in het collectorcircuit een symmetrische transformator,
waaraan aan de secundaire kant de stuurspanning van de flip-flop
wordt toegevoerd. Het kleursignaal wordt meestal in een transistor 1
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versterkt. De dioden 2 en 3 zijn schakeldioden, die ervoor zorgdragen,
dat het chrominantiesignaal aan de uitgang met constante fase verschijnt.
De juiste werking en betekenis veronderstellen wc als bekend.
Fouten in de PAL-schakclaar uilen zich eveneens in kleurafwijkingen,
kleurige strepen en doorlopende kleuren. Heeft men vastgesteld, dat
de besturingsspanning voor de PAL-schakelaar goed is, zodat dus de
flip-flop goed werkt, dan moeten eerst de dioden 2 en 3 onderzocht
worden. Zij moeten zo goed mogelijk symmetrisch zijn en voldoende
sperweerstand bezitten. Soms zullen ze uitgewisseld moeten worden.
Mogelijkerwijs wordt ook het kleursignaal niet goed door de transistor
1 versterkt, hetgeen zich vooral als een bepaalde soort verzadigingsfout
uit. In dat geval moet de transistor 1 nader onderzocht worden. Defecten
aan de transformator in de collectorleiding zijn zeldzamer, hoewel onder
breking van de primaire denkbaar is, aangezien deze door gelijkstroom
wordt doorlopen. Hier helpen weer gelijkstroom- resp. spanningsmetingen.
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Fig. 78. Principe van dc looptijddcmodulator.
Een van de belangrijkste schakelingen is de looptijddcmodulator in
de PAL-ontvanger, waarvan het principeschema in fig. 78 is weergege
ven. De looptijddcmodulator zorgt voor een scheiding van draaggolffrequenties van kleurverschilsignalen. Het nog niet gescheiden kleur
signaal wordt aan de ingang van de demodulator toegevoerd en belandt
enerzijds op de verlragingslijn 1, anderzijds op de matrixweerstanden
4 t/m 7. Amplitudeverlies wordt meestal met een autotransformator
opgevangen, de juiste amplitude met de potmeter 2 ingesteld. Soms
vindt men nog een hulpvertragingslijn 3 voor een nauwkeuriger looptijdinstelling. Wel zijn dc moderne vertragingslijnen al zo precies afge
steld, dat fijnafrcgeling overbodig is.
Fouten in de looptijddcmodulator uiten zich eveneens in sterke kleur115

verstoringen, in kleurige strepen, in het optreden van complementaire
kleuren en in doorlopende kleurschaduwen. Eerst moet men vaststellen,
of de vertragingslijn 1 goed werkt en of de amplitude en vertragingsafregeling kloppen (2 en 3). Dan moet men onderzoeken of de matrixweerstanden nog wel de juiste waarde bezitten. Gewoonlijk wordt het
kleursignaal via een versterkertransistor in de looptijddemodulator in
gekoppeld. Valt deze transistor uit, dan ontstaan natuurlijk sterke kleurverstoringen, in het bijzonder verzadigingsfouten. De transistor moet
dan volgens de gebruikelijke regels onderzocht worden.
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Fig. 79. Blokschema van
een RGB-versterker met
dematrix (SEL).
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Fig. 79 geeft een blokschema van de zgn. RGB-versterker met dema
trix, waarin het groene verschilsignaal opnieuw tevoorschijn gehaald
wordt. Deze versterker bestaat in véle gevallen uit transistortrappen in
RC-koppeling, die men bij optredende fouten volgens de gebruikelijke
methoden moet onderzoeken. In verband hiermede verwijzen we naar
eerder gedane uiteenzettingen. In het belang van een goede samen
stelling van het kleurverschil- resp. kleursignaal komt het erop aan,
dat de filternetwerken van de dematrix goed zijn afgeregeld. Hoe dat
in detail moet gebeuren, blijkt uit de voorschriften van de fabrikant.
Kleurfouten kunnen soms tot het niet symmetrisch werken van de
trappen in de RGB-versterker terug te voeren zijn. Dan moeten dc
trappen 1-6 niet alleen op goed functioneren onderzocht worden, maar
ook vooral op nauwkeurige symmetrie. In de meestal uit weerstandsnetwerken opgebouwde dematrix bevinden zich vaak trimpotmeters,
waarmee men bijv. de groene kleurverschilcomponent nauwkeurig
kan instellen.
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Tenslotte verwijzen we nog naar fig. 80, waarin het principe van een
synchroondcmodulator voorgesteld wordt. Aan de synchroondemodulator wordt zoals bekend enerzijds de nog draagfrequente kleurverschilspanning toegevoerd en anderzijds de spanning van de kleurdraaggolfoscillator. Onder invloed van beide componenten ontstaat dan een
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Fig. 80. Principe synchroondemodulator (SEL).

zuivere kleurverschilsignaalspanning, die men via een sperkring af
neemt en dan aan de RGB- of ook wel aan een kleurverschilsignaalversterker toevoert. Bepalend voor de goede werking zijn de beide
dioden 1 en 2 in fig. 80. Fouten in de synchroondemodulator kunnen
zich uiten in een Moiré-cffect, in onechte kleuren en in onscherpe
beelden ten opzichte van de kleuren. Geeft het beeldscherm dergelijke
verschijnselen weer, dan moet men de synchroondemodulator nader
onderzoeken. Ook hiervoor geven de fabrikanten meestal nauwkeurige
aanwijzingen, die men na moet komen om de goede instelling te ver
krijgen. Nauwkeurige symmetrie is zeker vereist. De schakeling van
fig. 80 geeft slechts het principe weer; in de praktijk komen hier vaak
nog talrijke instelorganen bij.
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8. Service van transistorapparatuur die uit
het lichtnet wordt gevoed

Dit hoofdstuk kan weer kort zijn, omdat men in wezen bij uitsluitend
door het lichtnet gevoede apparaten, die volledig gelransistoriseerd zijn,
hetzelfde gedrag kan verwachten als bij batterij-apparaten. We bespre
ken enkele speciale vragen bij lichtnet voeding, komen nog even terug
op de hybride-apparaten en behandelen in het kort enkele fouten in
volledig getransistoriseerde apparaten met netaansluiting.
8.1. Specialiteiten bij netvoeding
Men kan hier het best onderscheid maken tussen omroepontvangers,
magnefoons en TV-ontvangcrs. Volledig getransistoriseerde lichtnetomroepontvangers zijn er vooreerst niet in grote getale. Op de eerste
plaats komt dat, doordat er geen directe noodzaak voor het vervaar
digen van dergelijke apparaten bestaat, omdat het hogere stroomver
bruik van buisapparatuur bij netvoeding nauwelijks enig gewicht in de
schaal legt. Bovendien moeten buizen net als voorheen ook verkocht
worden, terwijl de schakelingen hun waarde hebben bewezen en tot
in perfectie zijn uitgewerkt. Dat geldt vooral voor het FM-gedeelte,
dat men met buizen perfect beheerst, maar echter in transistoruitvoering bij netvoeding, meestal aangesloten op een buitenantenne,
aanvankelijk nogal wat moeilijkheden met zich heeft meegebracht. Men
kan nog niet beschikken over beproefde schakelingen, om bij sterke
oversturing vervorming, kruismodulatie en soms ook het geheel afslaan
van de oscillator te verhinderen. In de loop der tijd heeft men echter
schakelingen ontwikkeld die zeer goede prestaties leveren, zodat dit
probleem geen hindernis meer vormt voor de vervaardiging van volledig
getransistoriseerde lichtnetontvangers.
Voor de service van deze ontvangers gelden in principe dezelfde ge
zichtspunten als voor apparaten met batterijvoeding. Bij inzage van de
service-schema’s zal men toch echter schakelingen tegenkomen in de
tuner, die enigszins van de gebruikelijke schakeltechniek van draagbare
apparatuur afwijken. Men vindt bijv. soms gescheiden oscillatoren en
mengtrappen. Deze techniek verhindert de zojuist genoemde uitwerking
van grotere veldsterkten, en meestal bevat de service-documentatic van
de fabrikant een aanwijzing tot de bijzonderheden van deze schakeling.
Dit moet men goed in het oog houden.
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Het voedingsgcdcelte voor zulke apparaten vormt geen probleem,
aangezien dit uniform uitgelegd kan worden voor de voor de transistoren
benodigde spanningen en stromen. Er treden gelijkspanningen op van
10 tot 20 V. Het onderzoek vindt plaats volgens de gebruikelijke regels.
Ook bij de alleen voor nctbedrijf ingerichte TV-onlvangers gelden ten
aanzien van het vocdingsgedeelte dezelfde richtlijnen als voor radioontvangers. Het vocdingsgedeelte is eveneens uniform, omdat uitsluitend
transistoren gebruikt worden. Hier is alleen een extra wikkeling op de
transformator te verwachten voor de voeding van de gloeidraad van
de beeldbuis. Komt er nog een hoogspanningsgelijkrichtbuis voor in het
apparaat, dan wordt deze zoals gebruikelijk gevoed uit de lijnuitgangstransformator. Nieuwe gezichtspunten doen zich dus ook hier niet
voor. Hetzelfde geldt voor uit het volledig nel gevoede getransistoriseerde magnefoons in diverse uitvoeringen, waarin ook het voedingsgedcelte uniform is uitgevoerd. Zoals men ziet, bieden uitsluitend uit
het lichtnet gevoede apparaten geen extra moeilijkheden voor het
servicebedrijf.
8.2. Fouten in hybride-apparaten
Bij hybride-apparaten is, zoals we reeds diverse malen opmerkten, de
stand van zaken wat gecompliceerder, omdat men meestal met twee
gescheiden voedingsgedeelten rekening moet houden. De ene is bestemd
voor het buizengedeelte, het andere voor het transistorgedeelte bestemd.
Principiële moeilijkheden treden daarbij echter ook niet op, wanneer
men tenminste het schema ter beschikking heeft en wanneer men weet,
hoe de beide voedingsgedeelten elektrisch werken en hoe ze met elkaar
samenhangen. De optredende foutmogelijkheden zijn dezelfde als bij
volledig getransistoriseerde apparaten resp. buisapparaten. In het oog
moet worden gehouden een zekere bedreiging van de transistoren, wan
neer door de een of andere oorzaak plotseling de hoge spanning van het
buizengedeelte in het transistorcircuit terechtkomt. Bij menige schake
ling is deze mogelijkheid aanwezig, omdat bij voorbeeld condensatoren
door kunnen slaan. In dat geval is voor het opnieuw inschakelen voor
zichtigheid geboden. Men moet voor alles onderzoeken, of de hier
vereiste onafhankelijkheid van de voedingsgedeelten nog wel bestaat
en of ergens een ongeoorloofde verbinding is ontstaan tussen beiden.
Een nauwkeurige beoordeling is alleen aan de hand van het serviceschema mogelijk.
8.3. Fouten in transistorapparatuur die uit het lichtnet wordt gevoed
We kunnen hier uitdrukkelijk verwijzen naar de uiteenzettingen onder
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8.1. Volledig gctransistoriseerde apparaten, die uitsluitend uit hel lichtnel gevoed worden, onderscheiden zich voornamelijk van draagbare
apparatuur door de wat hogere voedingsspanning, die men maar al te
gaarne benut, om transisloren met wat groter vermogen te kunnen toer
passen. Bij voorbeeld geeft een transistor-omrocp-tocstel een groter ver
mogen af dan een transistor-batterij toestel. Bij reparatie zal men veelal
koelplaten en koelvinnen aantreffen; deze mogen niet worden verwij
derd, men mag ook een relatief zwaar belaste vervanglransistor niet bijv.
eenvoudig ‘in de lucht laten hangen’, waarbij deze alleen maar houvast
heeft aan de toevoerdraden. Daardoor kan dc ‘junction'-temperatuur
ontoelaatbaar stijgen in het inwendige van de transistor, hetgeen al
snel tot een defect geraken van het transistorsysteem kan leiden. Defecte
vermogenstransistoren moeten dus steeds zorgvuldig uitgebouwd wor
den en vervangen door exemplaren van precies hetzelfde type, die men
dan weer op de koelplaten moet monteren, zodat ze een goed warmtecontact en een goede warmte-afgifte geven. Daarbij moet men er reke
ning mede houden, dat er transistoren zijn, die direct met de koelpaat
contact mogen maken, terwijl andere exemplaren door een elektrische
isolatie daarvan gescheiden moeten blijven. Deze isolatie tussen transistorhuis en koelplaat ziet men gemakkelijk over het hoofd, omdat dit
veelal een dun plaatje mica is. Houdt men na demontage een plaatje
mica over, dan moet men ervoor waken dat dit bij montage weer
aangebracht wordt. Alvorens het apparaat in te schakelen moet men
nog even vaststellen, dat de gewenste isolatie aanwezig is, of dus tussen
koelplaat en transistorhuis geen geleidende verbinding bestaat. Ook
bij de montage moet men zorgvuldig tewerk gaan, aangezien reeds
geringe beschadigingen van de mica-isolatie voldoende zijn, om kort
sluitingen te bewerkstelligen. Deze kunnen de onmiddellijke vernieling
van de transistor, en vaak ook meteen van andere exemplaren, tot ge
volg hebben. Het lichtnet zelf mag onder geen enkele omstandigheid
direct verbinding maken met de eigenlijke schakeling, wat dan ook
door de voedingstransformator als scheidingselement gebeurt. Overigens
bestaan er weinig of geen bijzondere gezichtspunten bij volledig getransistoriseerde apparaten die uit het lichtnet worden gevoed.
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9. Techniek van het repareren van transistorapparatuur

Reparatie van transistorapparatuur uit mechanisch oogpunt vereist,
zoals reeds op verschillende plaatsen in dit boek werd genoemd, gevoel
in de vingers, grote zorgvuldigheid en vooral voorzichtigheid. De ge
drukte schakelingen - men weet dit reeds uit de buizentechniek bieden uit servicc-tcchnisch oogpunt velerlei moeilijkheden, die de
vroegere chassisbouwwijze niet kende. Hierbij komen dan nog de aparte
voorschriften voor de behandeling van halfgeleiderbouwelementen enz.
Op deze vragen willen we aan het slot van dit boek nog heel in het kort
even ingaan, daar er reeds vele aanwijzingen in de voorgaande tekst
verweven zijn. We bespreken eerst de mechanische en thermische be
handeling van halfgeleiderbouwelementen, vervolgens het werken aan
gedrukte schakelingen, typische fouten aan „prints” en print-sporen en
tenslotte het vakkundig solderen aan gedrukte schakelingen en half
geleiders en tenslotte rei nigings werkzaam heden.
9.1. Mechanische en thermische behandeling van halfgeleiderelementen.
Transistoren en dioden worden zoals bekend steeds in de schakeling
ingesoldeerd, omdat de toepassing van voetjes te duur en meestal ook te
onpraktisch is. Nu en dan moet men de aansluitdraden van de transis
toren ook verbuigen. Gaat het om laagvermogenstransistoren of dioden,
dan treden de aansluitdraden gewoonlijk direct uit het huis naar buiten.
Als belangrijke grondregel geldt hierbij, dat ze nooit direct aan het huis
omgebogen mogen worden. Ten eerste is deze plaats zeer gevoelig
voor breuk, ten tweede is het betreffende bouwelement onherroepelijk
verloren, wanneer de draad direct aan het huis afbreekt.
Men moet dan ook te werk gaan volgens fig. 81 en de draad meerdere

Fig. 81. Ombuigen van de
toevoerdraden.
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millimeters vanaf zijn intrede in de behuizing met een plaltangetje
vastnemen. Men kan dan aan de andere kant van het tangetje de draad
naar believen verbuigen. De gevoelige glasdoorvoer wordt daardoor
ontlast.
Bij de montage van vermogenstransistoren moet men, zoals reeds
opgemerkt werd, letten op een goed warmtecontact met de behuizing.
Bij een niet vlakke koelplaat moet men de bevestigingsschroeven niet
al te vast aandraaien, om te voorkomen dat de transistor uit zijn ver
band wordt gerukt. In geen geval mogen vermogenstransistoren na
uitwisseling onder andere thermische en mechanische omstandigheden
werken als voordien. De halfgeleiderkristallen zijn voor de uitwendige
belasting zeer gevoelig en reageren dan met een voortdurende verande
ring ten opzichte van voorheen. Laagvermogenstransistoren zijn vaak
uitgerust met koelvinnen, die over het cilindervormige huis geschoven
zijn. Is dat origineel zo uitgevoerd, dan moet men dat na uitwisselen
ook zeker doen. Men mag dus zo een laagvermogentransistor niet los
in de schakeling hangen, maar moet er de koelvin overheenschuiven,
die gewoonlijk vast is verbonden met het chassis.
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Fig. 82. Warmteafleiding
bij solderen.

Het is algemeen bekend, dat transistoren zeer gevoelig zijn voor de
bij het solderen optredende warmte. Wanneer men aan de transistoraansluitingen soldeert, moet men ervoor zorgen, dat de opgewekte
warmte het inwendige van de transistor niet bereikt, maar wordt afge
leid. Men gaat dan tewerk, zoals in fig. 82 is aangeduid; men gebruikt zo
mogelijk een brede koperen plattang en pakt hiermee de toevoerdraad
tussen huis en soldeerplaats. Op deze wijze vloeit de warmte af naar de
tang en bereikt het inwendige van het halfgeleiderelement in het geheel
niet. Er zijn weliswaar lieden, die zullen betogen dat handig uitgevoerde
soldeerverbindingen zonder gebruikmaken van een plattang best moge
lijk zijn; dit is waar, voorzover men werkelijk zeer kort soldeert Hier
is men echter lang niet altijd zeker van en we bevelen dan ook aan
terwille van de veiligheid van het element, toch altijd een plattang té
gebruiken.
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Ook bekend is hel feit, dal bij solderen tussen de transistorelektroden
door een niet geheel goede isolatie van de soldeerboutstift van het net,
extra spanningen kunnen optreden, die vaak het halfgeleiderelement
vernielen. Bij het solderen kan men dan ook het best tewerkgaan als
is aangegeven in fig. 83. Men omvat - vanzelfsprekend bij uitgeschakeld
apparaat - alle drie de transistoraansluitingen met een goed geleidende
tang en sluit aldus de transistorelektroden met elkaar kort. Men kan

Fig. 83. Kortsluiten van
transistoren tijdens sol
deren.

Fig. 84. Kortsluiten van
dioden tijdens solderen.

nu uitsolderen wat men wil, zonder dan ook met het optreden van
extra spanningen aan de transistorelektroden rekening te moeten hou
den. Dat geldt natuurlijk ook voor dioden en wel het meest effectief
volgens de methode, aangegeven in fig. 84. Een stukje draad, aan beide
einden voorzien van een goede krokodilklem, bewijst hier zijn nut.
Het wordt zodanig aangebracht, dat de diode kortgesloten wordt.
Solderen is nu geheel ongevaarlijk voor het bouwelement. Na het
solderen mag men natuurlijk niet vergeten de kortsluiting weer op te
heffen, wil men tenminste niet voor onaangename verrassingen komen
te staan. Overigens moet men het zich tot een gewoonte maken, in
transistorapparatuur alleen te solderen met uitgeschakelde batterijspanning.
Vroeger waren er wel zeer gevoelige transistoren. Men kon daarbij
verwachten, dat ze reeds door statische ladingen kapot konden gaan,
hetgeen dan bijv. door een goed geïsoleerde, statisch opgeladen soldeerstift mogelijk was. In dit opzicht werd veel overdreven, en tegenwoordig
bestaat dit gevaar nog maar nauwelijks. Toch kan het nooit kwaad,
voor de ingreep in het transistorapparaat het soldeerboutlichaam te
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‘ontladen’, wat bij voorbeeld door een korte aanraking met de buizen
van de verwarming of aarde kan gebeuren.
9.2. Het werken aan gedrukte bedrading
Het werken aan gedrukte bedrading vereist bijzondere handigheid. Zo
mogelijk moet men daaraan niet solderen, maar de defecte onderdelen
zo afknippen, dat er resterende draadeinden blijven staan. Hier kan
men dan de nieuwe onderdelen aansolderen. Weliswaar mag in schake
lingen voor signalen met hoge frequentie niet zonder meer de loevoerdraad verlengd worden, iets waarop we al eens eerder wezen. Tn zulke
gevallen moet men de transistor werkelijk in zijn geheel uitsolderen uit
de gedrukte schakeling en de nieuwe op deze plaats aanbrengen. Wan
neer men in ieder geval aan de print moet solderen, dan geldt: kort
solderen, hete soldeerbout, vermijden van grote soldcervlakken en tinresten. Er zijn tegenwoordig soldeerinrichtingen in de handel, die het
overtollige tin tijdens de soldering wegzuigen. Dit is wel wat duurder,
maar uiterst praktisch en voorkomt het uiteindelijk kapotgaan van de
gevoelige en dure printplaten. Na het solderen moet de soldeerplaats zo
goed als mogelijk gereinigd worden, bijv. met spiritus of tetrachloorkoolstof. Dit om kringstromen, kleine overgangsweerstanden enz. met zeker
heid te vermijden. Soldeervet mag onder geen voorwaarde gebruikt
worden. Overigens moet men een te sterke mechanische belasting van de
sporen vermijden, omdat vaak gemakkelijk beschadigingen optreden,
die niet zo snel te vinden en op te heffen zijn.
Gelukkig leveren de fabrikanten tegenwoordig zeer uitvoerige clichékaarten of sjablonen voor de printplaten, zodat men zeer snel de elek
trische samenhang tussen schema en printplaat kan vaststellen. Het
lezen van deze cliché-kaarten zal de in de buizentechniek ervaren servicetechnicus geen problemen bezorgen.
9.3. Typische fouten in gedrukte schakelingen
Daar ook deze vragen niet direct verband houden met de transistortechniek, zullen we het hierover kort houden. Een van de meest boos
aardige fouten aan gedrukte schakelingen zijn haarscheurtjes in de
sporen. Met het blote oog ziet men deze defecten niet. Zij verzwaren
het foutzoeken aanzienlijk, in het bijzonder dan, wanneer ze zich op
plaatsen bevinden, waar geen gelijkstroom doorheen vloeit. Door een
voudige gelijkspannings- resp. stroommetingen kan men de fout dan
in het geheel niet vaststellen. Hier helpt alleen systematisch zoeken resp.
aftasten van de sporen met een ohmmeter, of in werkende toestand voor_
mogelijk, met een signaalzoeker. Er zijn ook haarscheurtjes, die
zover
niet voortdurend onderbreken, maar nu en dan tevoorschijnkomen.
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Om deze op te sporen kan men de print een beetje heen en weer buigen;
doet de fout zich dan voor, dan is dat door een „doelgericht” buigen
gemakkelijker te vinden. Is de haarscheur eenmaal ontdekt, dan kan
men deze het best met een draadje overbruggen. Het verdient geen
aanbeveling hel scheurtje met tin te laten vollopen. Een tweede veel
voorkomende fout in prints vormen kortsluitingen tussen de sporen,
hetzij door toevallig in het apparaat teiechtgekomen mechanische delen
of door ondeskundig servicewerk veroorzaakt. Hierbij behoren op de
eerste plaats tinresten, die de zeer dicht op elkaar liggende sporen kun
nen overbruggen. Halfsluitingen zijn denkbaar, wanneer tegen alle
regels in met soldeervet is gewerkt. Ook resten zeewater of elektrolytvloeistoffen uit slechte batterijen kunnen tot onaanvaardbaar kleine
overgangsweerstanden aanleiding zijn, hetgeen zich meestal uit in de
vorm van kraakgeruis, maar ook wel in totaal uitvallen van het apparaat.
9.4. Vakkundig solderen aan halfgeleiderelementen en gedrukte bedrading
Over deze vragen werd reeds in de afgelopen hoofdstukken zoveel ge
sproken, dal we er hier nog maar weinig aan toe te voegen hebben.
Nogmaals zij herhaald: gebruik een hete, niet al te kleine soldeerbout,
die absoluut schoon is, werk principieel alleen met goed harskernsoldeer
en vermijd alle dikwijls in de handel aangeboden vloeimiddelen. Voor
de normale conventionele bouwsels kunnen ze dan wel eens bruikbaar
zijn, maar leiden bij solderen aan gedrukte schakelingen tot moeilijk
heden. Onderzoek steeds, of de gemaakte las geen koude las is, die
naderhand moeilijk vindbare fouten kan veroorzaken. Bij schone
soldeerplaatsen, voldoende hete soldeerbouten en gebruikmaken van
een werkelijk goed vloeiend soldeertinmateriaal bestaat bij een passend
gebruik geen gevaar. Steeds weer stoot men in de praktijk op gevoelig
printmateriaal met koude lassen, die door een onbetrouwbare servicetechnicus zijn veroorzaakt.
Ook over het solderen aan halfgeleiderbouwelementen hebben we
reeds uitvoerig gesproken. Aanvullend zij nog vermeld, dat men het
best de uiteinden van de aansluitdraden van transistoren en dioden
tevoren goed vertint. Des te sneller is het insolderen gebeurd, en des te
geringer is ook de thermische belasting van de print en andere compo
nenten.
9.5. Reinigingswerkzaamheden
Reinigingswerkzaamheden behoren bij de service-techniek en men komt
er gewoon niet onderuit. Heeft men eenmaal een apparaat gedemon
teerd, dan moet men ook de moeite nemen om opgezameld stof, ander
vuil, spinnewebben en vooral zand daaruit te verwijderen. Er zijn vele
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klanten, die na aflevering van een gerepareerd toestel het deksel er
afnemen en in het apparaat kijken. Ontdekken ze daarin het oude vuil,
dan verwijten ze dat het service-bedrijf. Maar ook afgezien van het
estetisch oogpunt is een grondige schoonmaak nodig, wil het apparaat
voor langere tijd weer zijn diensten bewijzen overeenkomstig de wensen
van de gebruiker. Zand en stof heeft vooral een nadelige invloed op
luidsprekers, terwijl vuil, spinnewebben enz., maar ook dikke lagen
stof de elektrische werking van het gehele apparaat nadelig kunnen
beïnvloeden. Werkt het apparaat bijv. later in een vochtige ruimte,
dan vormt zich uit het oorspronkelijk droge vuil, wat zeer hygroscopisch is, een smeerlaag, die nu en dan de gehele printplaal kan over
dekken en halfsluitingen van elk denkbare aard kan veroorzaken. Daar
om moet men de gelegenheid benutten om het stof te verwijderen.
Voor het schoonmaken kan men het best gebruik maken van een stofkwastje, waarmee men op ontoegankelijke plaatsen kan komen. Is het
stof dan losgewerkt, dan kan men dit met een stofzuiger wegzuigen.
Uitblazen moet men niet doen, omdat de adem vocht bevat en schadelijk
kan zijn voor sommige onderdelen. Er zijn echter blaasinrichtingen
(achterkant stofzuiger) waartegen geen bezwaar bestaat. Men moet er
wel altijd op letten, dat het stof niet alleen maar opgestoven wordt,
maar ook werkelijk verwijderd wordt, waarvoor de stofzuiger nu een
maal een geëigend middel is. Zijn de printplaten of andere gevoelige
onderdelen zo vervuild dat men ze door afkwasten niet meer schoon
krijgt, dan moet men chemische reinigingsmiddelen gaan gebruiken.
Zeer weinig aggressief is bijv. brandspiritus, maar ook tetrachloorkoolstof of een van de andere talrijke reinigingsmiddelen is geschikt.
Van tevoren moet men er zich wel van overtuigen (bijv. door het lezen
van de gebruiksaanwijzing of door een proefje op een minder gevaar
lijke plaats), of deze middelen niet de lak of andere gevoelige bestand
delen aantasten. In dat geval moet men het maar liever niet gebruiken.
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Alfabetisch trefwoordenregister

A
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Aarde-aansluiting
Aardpunten
Accu’s
Actieve bouwelementen
Afbuigspoclen
Afregelen
Afschermingen
Afstemmers
Afvlakfilters
Afvlakcondensatoren
AM-kringen
Antenneversterker
Aperiodische koppeling
Asymmetrieën
Automatische frequentieregeling
Automatische regeling
Auto-transformator

27
44

90
15
106
93
44

85
61
74

53
90
50
56
58
59
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B
Balanseindtrap
45, 55
Balansingangstransformator 75
56
Balansregelaar
85
Balansregeling
Balansschakelingen
29
35
Bandbreedte
110
Bandfilter
Bandfilterkoppeling
110
Bandgeleidingen
73
17
Basis
Basisaansluiting
30
39
Basisleiding

Basisvoorspanning
46
37
Batterijdcfecten
38
Batterijvloeistof
108
Beeldhoogte
95
Beeld-MF-gedeelte
Bi-stabiele multivibrator
114
104
Blokkeeroscillator
106
Bijstemmen
83,85
Bouwstenen
38
Bromruis
74
Bromspanning
72
Brugschakeling
110
Burst-signaal
110
Burst-vcrsterker

c
Capaciteitsdiode 18,52,56,113
Cassette-recorders
73
Chrominantieversterker
110
Collector
17
Collector-emitter
30
Collectorgelijkstroom
29
Collectorleiding
39
Collectortrillingsrichting
34
Colpitts-schakeling
93
Complementaire eindtrap
55
Complementaire versterker 84 *
Conventionele stroom
richting
. 21
Contrastregelaar
95,101
Cross-over-vervorming
45
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Functionele transistortest

D

Deelspanningen
Dematrix
Demodulatie
Demodulator
Dempen
Demping
Dempingsdiode
Detector
Detectordiode
Detectorkromme
Dicteerapparaten
Discriminatorkromme
Drijvertransistor
E
Eigenruis
Eindtransistoren
Eindtrap
Eindversterkers
Elektro-akoestiek
Elektrolyt
Emitter
Emitteraansluiting
Emitterleiding
Emittervolger

25

116
56
53
35

59,97
60
43
43, 54

100
80
54
53

43
55
45
33
74

64
17
30

39
22,24

F
Fasediscriminator
103,105
Fasediscriminatorschakeling 101
89
Fasediscriminatortrap
70
Ferrietsegment
29
Filterweerstanden
114
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