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Een universele AVO meter

9

• Vele meetbereiken
© Hoge gevoeligheid
Doelmatigheid en

betrouwbaarheid

zijn

kenmerken van alle AVO instrumenten.
Daardoor zijn militaire en andere over
heidsdiensten en instellingen belangrijke
gebruikers.
Precisie is een vanzelfsprekende eigenschap bij meiers van
klasse. PERMANENTE PRECISIE echter is een specifieke
AVO eigenschap.
De unieke AVO cul-out onderbreekt bij overbelasting het
gehele meetcircuit, direct bij de aansluitklem. Shunt, voorschakelweerstand en transformator zijn dus meebeschermd.
Tientallen jaren van intensief gebruik deren een AVO-meter
niet. De praktijk bewijst het. De permanente precisie
schraagt op de robuuste bouw en de doeltreffende beveiliging.

afmetingen:
20.6x18.4x11.5 cm
schaallengte:
12.5 cm spiegel-aflezing
gelijkspanning:
25 mV . . . 2500 V
gelijkstroom:
0.5

mA

. . . 10 A

wisselspanning:
25 mV . . . 2500 V
wisselstroom: 1 mA . . . 10 A
dB schaal: -15 ... + 15 dB
weerstand:

0 . . . 2000Q

0.5Q
laagste aanwijzing:
0 . . . 2000Q

o ... 200ka

0 ... 20 MQ
bij gebruik van een uitwendige
spanningsbron: 0 . . . 200

Alle inlichtingen en geïllustreerde prospectussen verstrekt gaarne:
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• INTERESSANTE ARTIKELEN
• SCHAKELINGEN
• ONTWERPEN MET BOUWTEKENINGEN
• BANDRECORDERRUBRIEK
• SERVICE-DOCUMENTATIE
• AUDIO
• MEETTECHNIEK
• TELEVISIE-SERVICE
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WOORD VOORAF
T“\ it boekje is in de eerste plaats geschreven voor de amateur,
LJ hetgeen echter niet betekent, dat het in menige radio servicewerkplaats geen nuttige diensten zou kunnen bewijzen.
Goed repareren is meer dan ,,een toestel weer aan ’t spelen krijgen”,
het vereist meer dan oppervlakkige kennis van de radiotechniek,
namelijk een duidelijk inzicht aangaande de werking van radio
ontvangers en audio versterkers.
Van de lezer wordt dan ook verondersteld, dat hij weet hoe deze
apparaten werken. Dat is in verschillende leerboeken beschreven.
Wanneer echter een toestel niet naar behoren werkt, kan dit boekje
u uit de moeilijkheden helpen. Voor de tot standkoming van dit
werkje is de schrijver dank verschuldigd aan de redactie van „Radio
Bulletin” voor het beschikbaar stellen van vele tekeningen en af
beeldingen uit haar archief.
Jhr. P. J. H. RÖELL.
Bussum, januari 1954.
BIJ DE TWEEDE DRUK
Deze druk is, behoudens enkele kleine wijzigingen, geheel gelijk
aan de voorgaande.
De schrijver.
Bussum, juni 1955.
BIJ DE DERDE DRUK
Sinds de eerste publikatie van dit werkje zijn de transistor en de
gedrukte bedrading op het toneel verschenen en is de magnetofoon
in de amateurwereld gemeengoed geworden. Dit heeft er toe geleid,
dat er enkele hoofdstukken zijn toegevoegd, waarin de hierdoor ge
boden nieuwe aspecten, voorzover zij van belang zijn voor de repara
teur, onder de loep worden genomen. Het hoofdstuk over gedrukte
bedrading werd door de redactie van Radio Bulletin ter beschikking
gesteld; het is een bewerking van een Sylvania publikatie.
Aan de oorspronkelijke hoofdstukken zijn enkele verduidelijkende
figuren toegevoegd. Het geheel is opgevrolijkt door de tekenaar
Han Lang.
„Repareren, doe het zelf" is weer up-to-date.
De schrijver.
Bussum, augustus 1960.
BIJ DE VIERDE DRUK
Behoudens kleine wijzigingen, is deze druk geheel gelijk aan de
voorgaande.
De schrijver.
Bussum, februari 1962.
BIJ DE VIJFDE DRUK
Ook deze druk behoefde geen wijzigingen van betekenis.
De schrijver.
Bussum, juni 1964.
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INLEIDING
Zelf een radio-toestel of grammofoonvecsterker bouwen, is tegenwoordig geen probleem meer. Om tot een bevredigend resultaat
te komen heeft men geen grondige kennis op radiotechnisch gebied
nodig. Men koopt een bouwbeschrijving van het apparaat zijner
keuze, schaft zich de in de materiaallijst genoemde onderdelen aan
en het monteren kan beginnen. Enige vaardigheid in het omgaan
met gereedschap — in het bijzonder het hanteren van de soldeer
bout — is natuurlijk wel vereist, evenals een globaal begrip van de
eigenschappen en functies der verschillende onderdelen.
Natuurlijk heeft men, vooral in het begin, wel eens moeilijkheden,
maar met de hulp van de radiohandelaar. of van een ervaren radiovriend, zal toch spoedig het doel worden bereikt. Als u dan. met
gepaste trots, de welluidende vruchten plukt van het werk uwer
handen, dan breekt vroeg of laat het ogenblik aan, waarop uw
schepping er, net als een „echt” fabriekstoestel. de brui aan geeft,
Uw inmiddels gevestigde reputatie als radio-expert wordt ernstig
geschaad, als u geen kans ziet, het euvel zelf op te heffen. Het
repareren van een toestel is echter heel wat anders dan het con
strueren. Amateurs en vakman staan beide voor het feit, dat de
reparatie van een defect toestel een heel andere aanpak vraagt dan
de constructie van een nieuw. Het is heus niet ongewoon dat een
ervaren radio-constructeur staat te stuntelen als hij een apparaat
moet repareren. Voor het laatste is wel degelijk technische kennis en
inzicht nodig.
Als enthousiast amateur zult u zich die zeker eigen willen maken.
Wanneer u, eenmaal daarmee toegerust, uw amateur-reparaties wilt
aanvangen, kan dit boekje u praktische aanwijzingen geven. Het
leert u een methode van onderzoek, die in het algemeen geldt voor
het opsporen van fouten in alle voorkomende radio-ontvangers en
versterkers.
Wij wensen u toe, dat u niet met alle behandelde fouten te kam
pen zult hebben. Ons doel is bereikt, wanneer met behulp van deze
raadgevingen uw pogingen met succes worden bekroond.

6

HOOFDSTUK I

Wat is repareren?
Er zijn lieden, die menen, dat een defect toestel gerepareerd is, zodra
het na enig ingrijpen maar weer geluid geeft. De serieuze reparateur
echter zoekt de oorzaak van de kwaal en neemt die weg.

na enig ingrijpen ...

Eerstgenoemden zijn als de man, die een weigerend slot van zijn
voordeur „repareert" door er een schuif bij aan te brengen. De
tweede is de smid, die het onderzoekt, de fout er uit wegneemt en
het als vanouds doet functioneren.
De eerste manier van doen kan in geval van nood zijn nut hebben;
in dit boekje echter behandelen wij alleen de tweede.
Als uitgangspunt nemen wij dus toestellen, die normaal gefunctio
neerd hebben en te kwader ure defect zijn geraakt.
N.B. Wie bezig is met de bouw van een apparaat en daarbij
fouten heeft gemaakt, kan mogelijk steun vinden bij wat hier be
handeld is, maar de raadgevingen zijn niet voor zulke gevallen be
doeld.
Let wel: de reparatie kan alleen tot resultaat hebben, dat het toestel
weer ,,als vanouds” werkt. Het kan door de behandeling niet beter
worden dan het was.
De radio-reparateur is eigenlijk een radio-dokter. Hij moet niet
alleen vakkennis bezitten, maar ook gevoel hebben voor de manier,
waarop iedere patiënt apart aangepakt moet worden. En hoe beter
hij de patiënt kent, des te sneller zal hij weten, wat er aan hapert.
Vertoont het toestel een of andere kwaal, dan bestaat voor de oor
zaak een zó groot aantal mogelijkheden, dat men noch met een sterk
1-7

ontwikkelde intuïtie, noch met „stom geluk" zo maar ineens de juiste
zal kunnen vinden.

een radio-reparateur is eigenlijk
een radio-dokter...

Went men zich van het begin af steeds één en dezelfde methode
van onderzoek aan, dan wordt het systematisch foutzoeken spoedig
een kwestie van routine.
Bovendien heeft dit het voordeel, dat dan tevens eventuele onge
rechtigheden aan het licht komen, die niet in verband staan met
de gezochte fout. De volgende hoofdstukken zijn daarom op syste-

bij één en dezelfde methode
spoedig een kwestie van routine ...

matisch foutzoeken gebaseerd en dan ook zodanig ingedeeld, dat
er tijdens het onderzoek van een defect apparaat bij elke faze
aanwijzingen worden gegeven voor de volgende stap die u moet
nemen.

8-1

t

U begint met hoofdstuk III op te slaan. Daar staan de mogelijke
klachten opgesomd.
Laten wij aannemen, dat uw super plotseling ongevoelig is ge
worden. U leest dan, hetgeen in hoofdstuk III onder B is vermeld.
Doordat het euvel plotseling is opgetreden, is het onwaarschijnlijk,
dat een der buizen defect is. Verder blijkt, dat het audio-gedeelte
normaal functioneert, zodat u tot de conclusie komt, dat de fout in
het radiogedeelte schuilt. U slaat dus hoofdstuk VII op, letter C en
vindt daar verdere aanwijzingen.
Bij het onderzoek zijn natuurlijk meetinstrumenten nodig. Met een
simpel meetpaneeltje komt men een heel eind. Toch is een universele
meter met verschillende spanning-, stroom- en weerstandgebieden
nagenoeg onmisbaar. Het bezit van een eenvoudige trimzender ver
gemakkelijkt het onderzoek bij supers aanzienlijk; onmisbaar is die
niet.

1-9

HOOFDSTUK II

Foutoorzaken
Een defect in een toestel is altijd terug te voeren tot een van beide
hoofdoorzaken: onderbreking of sluiting.
Onderbreking van een of meer der vele stroomkringen behoeft zich
niet te beperken tot de verbindingsdraden der verschillende onder
delen, maar zal in vele gevallen gezocht moeten worden in het
inwendige hiervan. Voorbeelden zijn o.m.: draadbreuk van een
spoel- of transformatorwikkeling; inwendig losgeraakte draadeinden
van weerstanden en condensatoren; beschadiging of doorbranden
van de metaal- of koolfilm in weerstanden, enz.
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óf onderbreking,
óf sluiting ...

1
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o of S

Sluiting of kortsluiting beduidt een niet-bedoeld contact tussen
geleiders en kan het gevolg zijn van een isolatie-defect; echter ook
van op te kleine onderlinge afstand gemonteerde blanke stroomvoerende delen, die door mechanische stoten of door warmte-uitzetting met elkaar in aanraking zijn gekomen.
Tenzij een apparaat slordig of ondeskundig is gemonteerd, zal dan
ook sluiting meestentijds in het inwendige van een onderdeel op
treden, b.v. tussen de bekleedsels van condensatoren (doorslag van
de isolatie) bij tegen elkaar liggende windingen van een spoel of
tussen kern en wikkeling bij een transformator en tussen elektroden
of gloeidraad en katode van een buis.
Naast deze hoofdoorzaken zijn als bijkomende factoren normale
slijtageverschijnselen te noemen; bij buizen bijv. het emissie-verlies;
teruglopen van de capaciteit en toename van wisselstroomweerstand
van elektrolytische condensatoren; uitputting van gloeistroom- en
anodespanning batterijen. Tenslotte zijn er de zuiver mechanische
defecten in afstemmechanisme, bedieningsorganen en luidsprekersystemen.
10-11
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tenslotte zijn er de
zuiver mechanische defecten

Gevolgen
Na vaststelling van de foutoorzaken zullen wij hun gevolgen na
gaan. We beginnen met het eenvoudigste geval.
In fig. II-1 is een stroombron E getekend, waarop aangesloten een
belasting, voorgesteld door de weerstand R. Is er nu bij A een
onderbreking, dan kan er geen stroom door de keten vloeien en er
is geen spanning meer over R.
In de praktijk echter wordt de belasting van een stroombron — bijv.
het voedingsgedeelte van een of ander apparaat — meestal door een
meer of minder gecompliceerd netwerk van diverse schakelelementen
gevormd en bij beschouwing van fig. II-2 zal blijken, dat dan een
onderbreking op en „strategisch" punt onverwachte consequenties
kan opleveren. Eerst gaan we na hoe de normale toestand is.

». ®

Ik

Cl

Fig. II-2

Bij de gegeven grootheden is:
en V2 =•■

=

89+10
1+89+10

VI

10 k’

C2
V2

X 300 V = 297 V

10
X 300 V = 30 V.
1+89+10

Stel nu, dat op een zeker ogenblik de I0k£ weerstand sneuvelt,
zodat er bij A een onderbreking optreedt. Er loopt dan geen stroom
meer door de overige weerstanden, met als gevolg dat de spanning
V2 nu plotseling gelijk aan E, dus 300 V is!
Had de onderbreking in het eerste voorbeeld het wegvallen van de
11-11

spanning tot gevolg, uit dit geval blijkt dat het tegendeel, nl. oplopen
van de spanning mogelijk is.
Dit laatste kan weer aanleiding zijn tot het optreden van een tweede
defect, doordat een of meer onderdelen bezwijken door overbelas
ting. Zo kan bijv. in fig. II-2 C2 een elco zijn met max. toelaatbare
werkspanning van 50 V. Zolang V2 zijn normale waarde van 30 V
heeft, is er voldoende veiligheidsmarge, maar na de onderbreking
bij A zal deze condensator ongetwijfeld ,,doorpiepen”. De hierdoor
veroorzaakte sluiting in C2 heeft weer tot gevolg, dat V2 tot nul
of althans tot een zeer kleine waarde daalt. Dit voorbeeld leert ons
dat we er steeds op verdacht moeten zijn, dat in een defect toestel
meerdere onderdelen kunnen zijn gesneuveld en dat we de juiste
diagnose van de kwaal pas kunnen stellen, na volledig onderzoek
van het apparaat.
Beschouwen wij nog eens het geval van fig. II-2, aannemende dat
de hierboven genoemde defecten bestaan, maar dat men nu de
fout moet opsporen. Stel, dat met een voltmeter is geconstateerd,
dat over Cx de spanning V\ aanwezig is, en dat over C2 geen span
ning wordt gemeten. Het laatste wijst o.m. op de mogelijkheid, dat

bezwijken door overbelasting...

C2 sluiting maakt. De condensator wordt losgesoldeerd, doorgemeten
en inderdaad, hij blijkt defekt te zijn. Zou men nu het onderzoek
verder staken en meteen overgaan tot het monteren van een nieuwe
condensator, dan zou men bedrogen uitkomen, want spoedig zou ook
deze de geest geven.
De bedachtzame reparateur zal na verwijdering van C2 opnieuw
de spanning V2 controleren, want — hoewel het bij uitzondering
wel voorkomt, vooral bij elektrolieten
gemeenlijk slaat een con
densator van goed fabrikaat niet „zo maar” door; er kan dus een
ander defect zijn, dat deze doorslag heeft veroorzaakt. En nu blijkt
12-11

V2 een veel te hoge waarde te hebben, en men zal bij nader onder
zoek de onderbreking bij A als hoofdoorzaak van de fout ont
dekken.
Andersom is het ook mogelijk, dat sluiting in een bepaald onder
deel een onderbreking op een andere plaats in de schakeling tot

V/mT
0

o

de bedachtzame reparateur ...

gevolg heeft. Zou bijv.
in fig. II-2 doorslaan, dan zou de weer
stand van 1 k& direct parallel aan de stroombron komen en de dan
300
optredende grote stroomsterkte, zijnde
= 0,3 A zal deze weer1000
stand spoedig vernielen door te grote warmteontwikkeling, als ten
minste de stroombron-zelf deze overbelasting straffeloos kan ver
dragen. Bestaat deze n.1. uit voedingstransformator met gelijkrichtbuis, bijv. een AZ41, dan zal laatstgenoemde in de meeste gevallen
wel het eerst bezwijken.
Ook een sluiting kan oorzaak zijn van het optreden van spanningen,
daar, waar zij niet horen.

ge

Fig. II-3

v

Zijn een condensator en een weerstand in serie aangesloten op een
gelijkspanning (zie fig. II-3) dan is de spanning V over de weer
stand gelijk nul. Is er echter sluiting in C, dan is V gelijk aan E.
Isolatielek
Tot nog toe hebben wij stilzwijgend aangenomen, dat „sluiting"
volkomen is, d.w.z. dat de weerstand van het betrokken onderdeel
tot nul daalde. In de praktijk komt dit zelden voor: de kortsluitweerstand bedraagt meestal enkele tienden tot enige ohms. De werkelijke
11*13

weerstandswaarde is betrekkelijk onbelangrijk. We hebben immers
te maken met het feit, dat er t.g.v. een defect een stroomkring is
ontstaan, waarvan de weerstand klein is in vergelijking met die,
welke oorspronkelijk bestond — of, in andere vorm gezegd, t.g.v.
de sluiting gaat er een stroom lopen, die vele malen groter is dan
die, welke in de normale toestand vloeit.
Gaat er nu door slechte isolatie een zeer kleine stroom vloeien in
een deel van de schakeling, waar normaal geen stroom vloeit, dan
heeft dit in vele gevallen hetzelfde effect als een sluiting, zij het
„op andere schaal".
Ter verduidelijking nemen wij weer fig. II-3 en nemen aan, dat C
„lek" is, d.w.z. de isolatie tussen de bekleedsels van de condensator
is tot een betrekkelijk lage waarde gedaald, stel 49 M&. Heeft de
weerstand R een waarde van bijv. 1
en is E gelijk aan 250 V,
dan vormt R met de isolatieweerstand van C een spanningsdeler
1
(fig. II-4) en V is gelijk aan
X 250 V = 5 V.
49+1

we nemen aan, dat C lek is...

jWjs

Het blijkt dus, dat deze condensator ernstig tekortschiet wat betreft
zijn taak om de gelijkspanning te blokkeren, hoewel niet van sluiting
in de gebruikelijke zin valt te spreken. Theoretisch zou de isolatie
weerstand, voor volkomen blokkering, oneindig groot moeten zijn; in
de praktijk is dat uiteraard niet te verwezenlijken. Als minimumtoelaatbare isolatieweerstand voor papiercondensatoren mag men
aannemen 20 megohm per microfarad, d.w.z. bij een condensator van
1 fïF moet de isolatieweerstand 20 megohm of groter zijn.
Voor 0,1 nF ligt de grens bij 200 megohm enz. Bij nieuwe conden
satoren van gerenommeerd fabrikaat zal men echter steeds aanmer
kelijk hogere waarden meten, sommige fabrikanten leggen dan ook
i
1441

strengere normen aan wat betreft de isolatieweerstanden van hun
produkten. *)
In bovenstaande voorbeelden kwamen alleen gelijkstroombronnen
voor. In elektronische apparaten is de toestand iets gecompliceerder,
omdat daar ook wisselstromen voorkomen en nog wel met zeer uit
eenlopende frequenties. In het algemeen hebben hier onderbrekingen
of sluitingen gelijksoortige consequenties, zeker voor zover het weer
standen en verbindingsdraden betreft. Met spoelen en conden
satoren kunnen zich echter verschijnselen voordoen, die bij gelijk
stroom niet voorkomen.

sommige fabrikanten
leggen strenge normen aan ...

Zo kan een enkele kortgesloten winding in een transformator of
spoel catastrofale verliezen veroorzaken, respectievelijk de werking
van dit onderdeel ongunstig beïnvloeden, als gevolg van de aan
zienlijk verminderde zelfinductie van de onderhavige wikkeling. Voor
gelijkstroom heeft zo'n kortgesloten winding zelden een merkbaar
effect. Een afvlaksmoorspoel zal onder deze omstandigheden een
groot deel van zijn filterwerking inboeten; bij meting van de gelijk
spanning achter het filter zal men echter niets abnormaals bemer
ken.
Van een onderbreking in een condensator zal men niets bemerken
voorzover het de gelijkspanningsverdeling in een schakeling betreft;
dit euvel is dan ook alleen te constateren bij doormeting met wissel
stroom.
*) Sinds enkele jaren vervaardigen sommige fabrieken condensatoren met
polystyreen als diëlektricum, welker isolatieweerstanden een grootte-orde van
250.000 Mü bezitten.
11-15

HOOFDSTUK III

Onderzoek en diagnose
De aard van de kwaal is bepalend voor de wijze waarop men het
onderzoek naar de fout zal instellen. Wij zullen in dit hoofdstuk
aangeven, hoe men te werk moet gaan, indien zich onderstaande
symptomen, al of niet afzonderlijk, voordoen.

onderzoek en diagnose...

A.
B.
C.
D.
E.

Het apparaat zwijgt in alle talen.
Het apparaat is ongevoelig.
Er treedt vervorming op.
De selectiviteit laat te wensen.
Het apparaat vertoont instabiliteit en/of genereerneigingen.
F. Overmatige brom of geruis e.d.
G. Intermitterende verschijnselen (een of meer der boven
genoemde storingen treden onregelmatig op).

A, Het apparaat is volkomen stil
Controleer, of de voedingsspanningen aanwezig zijn. Meet de gloeispanning aan de gloeidraad-contacten van een der huishouders en
de anodespanning tussen chassis en de laatste afvlakcondensator
van het voedingsgedeelte. Vindt men hier geen spanning, zie dan
verder hoofdstuk IV. Zijn de spanningen in orde, ga dan na of het
audio-gedeelte werkt. Heeft de ontvanger een grammofoonaansluiting, dan schakelt men op „pickup’', draait de sterkteregelaar geheel
16-III

dan hoort men brom ...

%

4^
open en raakt met een vinger één der aansluitbussen aan (de nietgeaarde). Men moet dan brom horen.
Is er geen grammofoonaansluiting, dan doet men dezelfde proef,
door het middencontact van de sterkteregelaar aan te raken. Is het
resultaat negatief, zie dan hoofdstuk V.
Blijkt het a.f. gedeelte te functioneren, dan moet het hoogfrequentgedeelte onderzocht worden. Heeft men een rechtuit-ontvanger, bijv.
een één- of tweekringer, sla dan hoofdstuk VI op.
Heeft men echter met een superhet te doen, dan leze men hoofd
stuk VII.
N.B. Controleer in beide laatste gevallen, of antenne en antenneaansluiting wel in orde zijn.
B. De gevoeligheid laat te wensen
Ook in dit geval moeten wij de trap zien te lokaliseren, welke ver-

de gevoeligheid laat te wensen ...
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antwoordelijk is voor het euvel. Indien men over de vereiste meet
instrumenten kan beschikken, en in de — bij het apparaat beho
rende — documentatie de voor elke trap vereiste gevoeligheden zijn
opgegeven, is de zaak vrij eenvoudig. Men sluit dan een outputmeter aan op de uitgang en legt met behulp van een toongenerator
achtereenvolgens een signaal aan de ingang van de eindtrap, dan
aan de daaraan voorafgaande trap, enzovoort, zodat men voor elk
dezer trappen kan meten, hoe groot de ingangsspanningen zijn, die
vereist zijn om een bepaalde aanwijzing van de output-meter te
krijgen. (Gewoonlijk 50 mW)
Blijkt uit deze metingen, dat het a.f. gedeelte zijn normale versterking
levert, dan zet men het experiment voort, waarbij echter de toon
generator door een meetzender wordt vervangen, welke eerst aan de
detector-ingang, daarna op de m.f. versterker en tenslotte op de
antennekring wordt aangesloten. Op deze wijze vindt men de ge
voeligheid van de trappen in het radiogedeelte, waarbij de „zwakke
broeder" vanzelf aan het licht komt.
Hebben we zo de foute trap gelokaliseerd, dan wordt de oorzaak van
het versterkingsverlies als volgt vastgesteld:
a. men controleert de betrokken buis (dit gaat het eenvoudigst door
hem even door een goed exemplaar te vervangen);
b. men controleert de spanningen in de trap; r.f. spoelen, enz.;
c. men controleert koppelelementen als: condensatoren, a.f. en m.f.
transformatoren.
Zonder de hierboven genoemde instrumenten wordt het wat om
slachtiger. Dan kan men het zo proberen: Bedenkende, dat veelal
de buizen aftakelen, kan men zijn geluk beproeven door beurtelings
één er van door een ander — natuurlijk goed! — exemplaar te ver
vangen. Levert dit niets op, dan bestaat de mogelijkheid, dat de gelijkspanningsverdeling is verstoord. In dat geval moet men de span
ningen op verschillende punten in het toestel controleren, waarbij
men echter van te voren moet weten, welke waarden men behoort
te vinden.

de buizen takelen af ...
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N.B. In dit verband is het sterk aan te raden, dat men dadelijk bij
het in gebruik nemen van een toestel een spanningstabel aanlegt
(zie deze en volgende bladz. en fig. III-l). Men moet daarbij ver
melden, met welke meter en welk meetgebied de metingen zijn
gedaan, anders krijgt men later foutieve uitkomsten.
Blijkt ook de spanningsverdeling in orde te zijn, dan schuilt de
fout in onjuiste (veranderde) waarden van onderdelen, als: koppelcondensatoren, a.f. transformatoren, en voor zover het m.f. en r.f.
kringen betreft, defecten in spoelen, golfgebiedschakelaars en der
gelijke. Zie daarvoor de hoofdstukken V, VI of VII.

CONTROLE TABEL
N.B. Eerst netspanning controleren! (Eventueel regeltransf. instellen)
I. ZONDER SIGNAAL AAN INGANG. SCHAKELAARSTANDEN. enz.:
MG-gebied.
Testpunt

Spanning
(t.o.v. chas.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

275 V
255 V
7V
240 V
225 V
38 V
35 V
1,8 V
250 V
110V
125 V
185 V
110V

Stroom

Meterbereik

Opmerking

zelfgcm. unimeter

70 mA
33 mA
5,0 mA
0,8 mA
0,2 mA
5 mA
7.5 mA
1.5 mA
3 mA
3,7 mA
0,3 mA

500 V
500 V
10V
250 V
250 V
250 V
250 V
10V
500 V
250 V
250 V
250 V
250 V
100 mA
100 mA
10 mA
1 mA
1 mA
10 mA
10 mA
10 mA
10 mA
10 mA
1 mA

l.f. einde MG gebied

III-19

II. SIGNAAL TOEGEVOERD AAN:
Output

Gemeten
aan

Opmerking

0,5 V

50 mW

luidspr.

0,02 //F aan RC
generator

80 mV
50 mV
50 mV
180 mV
7 mV

50 mW
50 mW
50 mW
50 mW
IV

luidspr.
luidspr.
luidspr.
luidspr.

C

50 Hz
400 Hz
5000 Hz
5000 Hz
470 kHz

D
E
E
E

470 kHz
470 kHz
600 kHz
1510kHz

20 f*V
12 mV
5 fiV
10/<V

IV
IV
IV
IV

detector
belasting
weerstand

Testpunt

Frequentie

A

400 Hz

B
B
B
B

enz.

Spanning

klankreg. max. hoog
klankreg. max. hoog
klankreg. min. hoog
gelijksp. buisvoltmeter

met kunstantenne
MG trimpunt
MG trimpunt

C. Vervorming
In het algemeen wijst vervorming op overbelasting van één of meer
buizen. In de eerste plaats kan een versleten buis dus de oorzaak
zijn doordat die het toegevoerde signaal niet meer kan verwerken.

doordat de buis het toegevoerde signaal
niet meer kan verwerken ...

Dit laatste kan echter ook het gevolg zijn van een abnormale ver
schuiving van het werkpunt van de buis. De oorzaak hiervan is dan
weer te zoeken in een verkeerde gelijkspanningsverdeling. Men
controlere dus de aan de buiscontacten aanwezige spanningen. Ook
kan de luidspreker defect zijn, vervang hem tijdelijk door een andere.
20-III
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Fig. III-l — Het schema waarop de controle-tabel betrekking heeft.
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Verder kan vervorming optreden, indien de anodebelasting van een
buis aanmerkelijk van de oorspronkelijke waarde afwijkt. Dit laatste
kan op zijn beurt een gevolg zijn van een defect in een koppelweerstand of a.f. transformator, bijv. één of meer kortgesloten win
dingen.
Bij ontvangers zal vervorming in de meeste gevallen in het a.f. ge
deelte gezocht moeten worden. Men zie hiervoor hoofdstuk V-D.
Zijn er aanwijzingen, dat de vervorming in het r.f. of m.f. deel ver
oorzaakt wordt, dan is er een mogelijkheid, dat de detector op de
een of andere manier een niet gewenste voorspanning krijgt. Bijv.
door isolatielek in m.f. transformator of detectorspoel.
Treedt de vervorming alleen op bij ontvangst van sterke zenders,
dan komt het A.V.R. systeem onder verdenking. Een lekke ontkoppelcondensator- of isolatiefout kan hier de regelspanning ver
kleinen, zodat de versterking van de in de A.V.R. betrokken buizen
onvoldoende wordt teruggeregeld. Dit heeft overbelasting van een
der buizen tot gevolg (zie hoofdst. VII F 1).
N.B. Een in alle opzichten goed functionerende ontvanger zal
echter ook overbelastingsverschijnselen vertonen bij opstelling in
de onmiddellijke omgeving van een sterke zender. In dat geval is
gebruik van een kleinere antenne en/of toepassing van zeefkringen
noodzakelijk.
Bij FM ontvangers geeft foutieve afregeling van de m.f. transfor
matoren aanleiding tot ernstige vervorming.

dan is toepassing van
zeefkringen noodzakclijk ...

Tenslotte kunnen instabiliteit of genereerneigingen — zie E —
aanleiding tot vervorming geven, welke in dit geval dikwijls alleen
onder bepaalde omstandigheden ernstig kan zijn, bijv. bij sterke
passages.
Tot nog toe hebben wij alleen de z.g. niet-lineaire of harmonische
vervorming besproken. Nu nog enkele opmerkingen over de lineaire
vervorming. Hieronder verstaat men, populair uitgedrukt, de ver22-III

storing van het klankbeeld, d.w.z. de te sterke of zwakke weer
gave van hoge of lage tonen.
Verlies van lage tonen kan het gevolg zijn van een onderbreking in
een koppelcondensator tussen de anode van een buis en het rooster
van de daarop volgende buis. In dit geval is meestal ook het totale
geluidsvolume aanmerkelijk verzwakt. Alleen de zeer hoge tonen
komen dan nog vrijwel op de oorspronkelijke sterkte door.
Te lage zelfinductie van de uitgangstransformator — veroorzaakt
door één of meer kortgesloten windingen — geeft eveneens bas
verzwakking.

v.

A

I
bevat het apparaat
een klankcorrectie-netweck ...

w

?

'TjMss.

Bevat de schakeling van het apparaat een klankcorrectie-netwerk,
al of niet regelbaar, dan ligt het voor de hand. dat hier de fout kan
schuilen. Verzwakking of versterking van hoog en/of laag kunnen
veroorzaakt worden door een defecte condensator of weerstand in
dit deel der schakeling. Is er tegenkoppeling toegepast, dan moet
men ook de onderdelen van dat circuit controleren.
Indien men bij een ontvangtoestel een overmatige basweergave
opmerkt, gepaard gaande met verlies van hoge tonen, dan kan dit
komen door abnormaal grote selectiviteit. Zie verder E en hoofd
stuk VI D 2.
D. De selectiviteit laat te wensen
De meest voor de hand liggende oorzaak is ontregeling van ver
schillende afstemkringen. Men moet dus beginnen met zorgvuldig
trimmen (zie hoofdst. VIII); in het bijzonder de m.f. kringen. Brengt
dit geen resultaat, dan is er een kleine kans, dat een buis defect is
(r.f., mengbuis, m.f. of detectorbuis). Is ook dit niet het geval, dan
dienen de afstemkringen onderzocht te worden.
Beschikt men over trimzender en outputmeter, dan kan men ge
makkelijk de schuldige kring lokaliseren. Vermindering in selecIII-23

tiviteit gaat n.1. vrijwel steeds gepaard met verlies aan gevoelig
heid.
Door dus de trimzender beurtelings aan te sluiten op de ingang van
elke trap, (van „achter naar voren" gaande) kan men constateren,
welke trap te weinig versterkt. Zonder deze hulpmiddelen kan men
ook wel een globale indruk krijgen — althans bij een tweekringer —
door na te gaan of de selectiviteitsvermindering op alle golfbanden,
dan wel op slechts één gebied optreedt.
Zie hoofdstuk VI D 1.
Bij een superhet wordt de selectiviteit vrijwel uitsluitend bepaald
door de m.f. kringen. Zie verder hoofdstuk VII E.
E. Instabiliteit, genereren
Een min of meer periodiek veranderen van de werking van het toe
stel duidt op instabiliteit van een gedeelte van de schakeling.
Vanzelfsprekend valt de variatie in geluidssterkte ten gevolge van
veldsterktewisselingen van het zendersignaal (fading) niet te reke
nen tot instabiliteit van het toestel, zomin als de daarmee dikwijls
gepaard gaande vervormingsverschijnselen.
Symptomen zijn bijv. het z.g. „kikkeren" en „motorboten”. Feitelijk
is het verschijnsel een zekere vorm van genereren, en wel in een
zeer lage frequentie van bijv. 0,5 tot 10 Hz.

„motorboten" ...

Zoals bij elke oscillator berust ook hier het genereren op een of
andere vorm van terugkoppeling, welke in dit geval meestentijds
tot stand komt via het voedingsgedeelte, d.w.z. door onvoldoende
ontkoppeling van de anode- en schermroostervoeding der verschil
lende trappen. Uit het voorgaande valt op te maken, dat deze fout
moeilijk te lokaliseren is.
Immers elke trap van het apparaat heeft invloed op de stroomverdeling in het gehele toestel en kan dus een meer of minder be
langrijke schakel zijn in dit gecompliceerde terugkoppelcircuit.
In het algemeen kan gezegd worden, dat men ten aanzien van
„kikkeren" het a.f. gedeelte als één geheel moet beschouwen, zo ook
2*4-111

het radio-gedeelte (dus m.f. versterker + mengtrap en eventueel
aanwezige r.f.-versterker).
Verbreekt men de voeding naar het radio-gedeelte, dan geeft voort
duren van het kikkeren een bijna zekere aanwijzing, dat het a.f.
gedeelte fout is. Ook is het mogelijk, dat een afvlakcondensator of
smoorspoel in het voedingsgedeelte defect is. Blijkt daarentegen
het a.f. gedeelte stabiel te zijn, dan schuilt de fout in het radiogedeelte.

uit een geheel afzonderlijk
apparaat voeden ...

Naast onvoldoende ontkoppeling voor zeer lage frequenties van
anode- en schermroosterspanning kan ook een defect in het A.V.R.systeem de oorzaak zijn.
Om vast te stellen, in welke richting men hier moet zoeken, verdient
het aanbeveling om het radio-gedeelte tijdelijk uit een geheel afzon
derlijk apparaat te voeden. Is alles nu volkomen stabiel, dan is het
radio-gedeelte als zodanig dus in orde en moet de fout in het ge
meenschappelijke voedingssysteem worden gezocht. Men onderzoeke dan alle ontkoppelcondensatoren en -weerstanden, benevens
het afvlakfilter in het voedingsdeel.
Defect geraakte ontkoppelfilters kunnen aanleiding zijn tot ge
nereren op hoge frequenties. Men hoort dan een (fluit)toon. Is de
hoogte hiervan constant en onafhankelijk van de afstemming, dan
schuilt de fout in het a.f.-gedeelte. Zie hiervoor hoofdstuk V.
Heeft draaien aan de afstemcondensator wel invloed op de toon
hoogte, dan hebben wij te doen met r.f. genereren, hetgeen hoorbaar
wordt door gelijktijdige detectie met een andere r.f.-trilling, bijv.
afkomstig van een via de antenne opgevangen signaal.
Dit is de plaats, om de aandacht van de lezer er op te vestigen,
dat het optreden van „fluitjes" e.d. dikwijls „genereren" wordt ge
noemd.
In het algemeen kunnen die fluitjes een symptoom zijn van al of
III-25

niet gewilde oscillaties in het apparaat, maar zij treden ook op als
gevolg van interferentie van twee via de antenne binnenkomende
signalen. In de radiotechniek verstaat men echter onder genereren
niets anders dan het feit, dat een schakeling zelfstandig een wissel
spanning opgewekt.
Indien er heftig genereren optreedt, zal het veelal gebeuren, dat de
ontvanger zwijgt, eventueel aanzienlijk verzwakte weergave geeft
van enkele zeer sterke zenders. Dit openbaart zich o.m. ook door
volledig sluiten van het afstem-oog.

volledig sluiten van het
afstemoog...
De laatst beschreven soort genereren berust ook weer op een onge
wenste terugkoppelvorm, gewoonlijk veroorzaakt door een defect
in een ontkoppelcondensator (onderbreking), zoals die voor het
schermrooster en de katode in de m.f., r.f. of mengtrap. Ook kan
een fout in de afscherming tussen genoemde trappen de oorzaak
zijn, denk bijv. ook aan de aardverbindingen van leidingen in de
detector-kring.
Zo’n onvoorziene terugkoppeling behoeft niet altijd tot daadwerke
lijk genereren te leiden, maar veroorzaakt toch wel een instabiele
werking, waarbij de betrokken ontvanger af en toe genereerneigingen vertoont, of overmatige selectiviteit.

Fig. III-2

Die te grote selectiviteit ontstaat door onvoorziene dempingsreductie
op de m.f. kringen, die deze versterkertrap op het randje van gene
reren brengt. Onvoldoende ontkoppeling is ook hier natuurlijk de
oorzaak. Ook kan men baat vinden bij het aanbrengen van een
papiercondensator (0,1 ^uF) tussen chassis en de aansluiting voor +
hoogspanning van één der m.f. transformatoren tenzij deze reeds
aanwezig is (fig. III-2).
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N.B. In sommige schakelingen vertrouwt men op voldoende ont
koppeling via de laatste (elektrolytische) afvlakcondensator, welke
immers ook tussen chassis en + hoogspanning is geschakeld. De
r.f. serieweerstand van zo’n elco neemt spoedig toe, hoewel dit
onderdeel overigens zijn afvlakkende werking naar behoren blijft
vervullen. Het is daarom praktischer en voordeliger om genoemde
papiercondensator aan te brengen dan de elco te vervangen.
Slechte aardcontacten, gebreken in de afscherming of overgangsweerstanden in golfgebiedschakelaar en buiscontacten zijn even zo
vele aanstichters van genereerneigingen. Om die te verhelpen, lope
men genoemde verbindingen met een hete soldeerbout na, daarbij
de aardverbindingen van afschermmantels niet vergetende, en make
men schakelaar- en buiscontacten met trichloor schoon, zowel de
pennen van de buis als de bussen van de huishouders. Controleer
ook, of de bussen van spoelen en m.f. transformatoren goed contact
maken met het chassis.

nalopen met een
hete soldeerbout...

Een enkele maal kan het gebeuren, dat een defect in een buis-zelf
het genereren veroorzaakt. Zie ook hoofdstuk VI E en D 2 alsmede
hoofdstuk VII H.
F. Overmatige brom of geruis
Ingeval het bromniveau van een apparaat groter is geworden dan
men normaal gewend was, dan ga men als volgt te werk: Begin te
onderzoeken, of de oorzaak eventueel buiten het apparaat gezocht
moet worden, bijv. kan een toevallig dicht bij het toestel opgesteld
elektrisch apparaat een bromspanning induceren; ook komt het wel
voor, dat een afwijking in de huisleiding van het lichtnet ervoor
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verantwoordelijk is. (Met deze mogelijkheid houde men rekening,
als men het toestel op een andere dan de gebruikelijke plaats in
bedrijf had gesteld.)
In laatstgenoemd geval kan het aanbrengen van een aardverbinding
soms uitkomst brengen, evenals een condensator van 0,01 a 0,05 ,«F
(proefspanning 3000 V) tussen het chassis en één der primaire aan
sluitingen van de voedingstransformator (fig. III-3).

o
het geruis eventueel buiten het apparaat
zoeken...

"“7

Adersom, als ze al aanwezig zijn, kan het weglaten van genoemde
onderdelen juist de remedie zijn. In hardnekkige gevallen zit er
niets anders op dan de elektriciteitsmaatschappij te verwittigen. Zijn
geen uitwendige oorzaken aan te wijzen, dan ga men na of het bromniveau:
1. constante sterkte heeft voor alle frequentiegebieden;
2. alleen hinderlijk is bij ontvangst van sterke zenders;
3. van sterkte verandert bij draaien aan de sterkteregelaar.
220V
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1. Hierbij ligt de oorzaak hoogstwaarschijnlijk in het voedingsof a.f. gedeelte, in ieder geval ergens tussen sterkteregelaar en
luidspreker. Men onderzoeke de afvlakfilters in voedingsdeel en
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a.f.-versterker. Ook kan hier een buis defect zijn. Zie verder hoofd
stuk IV en V.
2. Hier schuilt de oorzaak in het radio-gedeelte. Men heeft dan
haast altijd te doen met z.g. modulatie-brom, welke optreedt, door
dat de in de r.f. en m.f. kringen aanwezige signaalspanningen met
een bromspanning worden gemoduleerd. Laatstgenoemde kan ge
ïntroduceerd zijn vanuit gloeidraad- of netleidingen. Ook kan het
voorkomen, dat brom-inductie plaatsvindt op de antennekring via
antenne-invoerleiding of van de voedingstransformator of via het
chassis. In het laatste geval treedt er een 50- Hz spanning op over
de antennekring, door de als spanningsdeler fungerende capaciteiten
van de antenne, tegenover aarde enerzijds en de capaciteit tussen
chassis en lichtnet anderzijds (fig. III-4).
Uit bovenstaande verklaring volgt dus, dat een rechtstreekse aardverbinding van het chassis deze spanningsdeler kortsluit.
Controleer dus de aardleiding.
Werkte het toestel aanvankelijk geheel normaal zonder aparte aardverbinding, dan is wellicht het condensatortje tussen primaire van
de voedingstransformator en chassis onderbroken.
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Komt een dergelijke condensator in het toestel niet voor, dan is blijk
baar de laatstgenoemde brom-oorzaak niet aanwezig.
De overige genoemde brom-oorzaken, voor zover ze in het radiogedeelte hun oorsprong vinden, worden verder behandeld in hoofd
stuk VII G. Op deze plaats vermelden wij nog, dat sommige buizen
gevoeliger zijn voor modulatie-brom dan andere.
3. Heeft de stand van de sterkteregelaar invloed op het bromniveau, dan moeten wij uiteraard de fout zoeken in het gedeelte, dat
vóór genoemde regelaar is geschakeld. Onder verdenking staan dan
bijv. een los contact van de schermmantel van pickup- of microfoonsnoeren en defecten in afvlakfilters van voorversterkers of radiogedeelte, evenals de hierin voorkomende buizen.
Constateert men een overmatig ruisniveau, dan overtuige men zich
ook hier eerst, of de oorzaak niet buiten het toestel gezocht moet
worden.
Men verwijdere dus de antenne-invoerleiding van het toestel, opdat
III-29

kan blijken of het geruis moet worden toegeschreven aan een ver
groot stoorniveau.
De in de antenne geïnduceerde ruis- en stoorspanningen zijn van
zo uitéénlopende oorsprong, dat wij er hier niet nader op zullen in
gaan; dit is een onderwerp dat buiten het bestek van dit boekje
valt.
In dit verband merken wij echter wel op, dat, evenzeer als de
antenne, de netleiding dit soort storingen kan opvangen en ze naar
het toestel doorgeven. Zijn zij van blijvende aard, dan is het aan
brengen van een netfilter de enige remedie.
Treedt de ruis in het toestel zelf op, dan is dit meestal het gevolg
van een defecte weerstand (eerste verdachte is de sterkteregelaar!),
of slechte contacten en soms een defecte buis. Een enkele maal komt
het ook wel voor, dat een koppelcondensator de boosdoener is.
Aangezien het niet mogelijk is door een of andere meting aan de
genoemde onderdelen vast te stellen of zij voor het geruis verant
woordelijk zijn, zit er niets anders op, dan beurtelings de in aan
merking komende onderdelen te vervangen.
De ruis-oorzaak is globaal te lokaliseren door met behulp van een
papiercondensator van 0,1 ,uF of grotere capaciteit, beginnende bij
de eerste trap in volgorde de roosters der versterkerbuizen naar
chassis kort te sluiten (zie fig. III-5). Indien dit het geruis geheel
of nagenoeg geheel doet verdwijnen, dan komen de weerstanden
en condensatoren van de betrokken roosterkring voor vervanging
in aanmerking, en, in geval er een trap is vóórgeschakeld, diens
anodeweerstand.
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Fig. III-5 — Door achtereenvolgens de met E t/m A gemerkte punten via
een condensator van 0,1 /<F naar chassis kort te sluiten, is de ruisoorzaak te
lokaliseren.
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Verandert daarentegen het ruisniveau zeer weinig of helemaal niet,
dan schuilt de oorzaak verderop in de schakeling; mogelijk reeds in
de buis, zelf waarvan het rooster werd kortgesloten.
Men moet niet uit het oog verliezen, dat iedere weerstand — dus
ook de z.g. ruisarme — altijd een ruisspanning produceert (in de
grootte-orde van enkele microvolts) zodat bij zeer grote totale ver
sterking dit geruis altijd hoorbaar wordt.

onvoldoende signaaloverdracht in de
kringen tussen antenne en eerste buis...

Zo zal bij kortsluiting van het rooster van een microfoon-voorversterker de ruis nagenoeg geheel verdwijnen, maar dit is de normale
gang van zaken. Men kan soms verbetering in het ruisniveau krijgen,
door, al experimenterende, een ruisarme roosterweerstand voor de
microfoonbuis uit te zoeken. Ontstaat het geruis ergens in het radiogedeelte, dan bestaat de mogelijkheid, dat de oorzaak zit in onvol
doende signaal-overdracht in de kringen tussen antenne en eerste
buis. Dit is vrijwel zeker het geval, als het geruis alleen bij ont
vangst van zeer sterke zenders geheel of gedeeltelijk wordt onder
drukt.
Immers alleen deze zijn in staat om de A.V.R. voldoende in wer
king te stellen, waardoor de m.f. en eventueel r.f.-versterking zo
ver wordt teruggeregeld, dat het abnormale geruis onhoorbaar
wordt.
Afregeling en eventueel verder onderzoek van de afstemkringen is
hier dus geboden. Vergeet daarbij niet de antenne zelf; de invoerleiding kan gebroken zijn! Ook onvoldoende werking van de oscillator-sectie van de mengbuis kan in het spel zijn.
G. Intermitterende verschijnselen
Hieronder vallen de storingen, die wel het allermoeilijkst zijn op te
sporen, om de eenvoudige reden, dat het euvel prompt verdwijnt,
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zodra men zijn handen naar het toestel uitsteekt om het onderzoek
aan te vangen.
In het algemeen hebben wij hier te doen met dezelfde soort ver
schijnselen als genoemd onder A tot en met F, maar nu treden zij
onverhoeds op, duren korter of langer en houden óf vanzelf op, óf
wel zodra men het toestel, hoe voorzichtig ook, wil onderzoeken.

slechts een klein stootje ...

Vanzelfsprekend is de oorzaak en dus ook de remedie dezelfde als
in bovengenoemde gevallen, zodat men zich wel een zeer globaal
oordeel kan vormen omtrent de richting waarin gezocht moet wor
den. In elk geval staat vast, dat er ergens in het toestel een onder
deel in zoverre defect is, dat het slechts een klein stootje nodig heeft,
om de geest te geven. Hierin ligt dus een aanwijzing, hoe wij te werk
kunnen gaan.
Uitgaande van de gedachte, dat een half-defect onderdeel ons meer
ergernis bezorgt dan één, dat definitief kapot is. gaan wij de tand
des tijds een handje helpen.

door diverse onderdelen te bekloppen ...
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Dit kunnen wij doen, door diverse onderdelen te bekloppen met een
kloppertje (met vilt, rubber of textiel bekleed). Ook is het dienstig,
om hier en daar aan de bedrading te trekken en zodoende slechte
soldeerlassen of draadbreuken te ontmaskeren. Persoonlijk hebben
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wij wel resultaat gehad door het gehele toestel een flinke klap te
geven of het van 10 cm hoogte op tafel te laten vallen.
Heeft men geluk met dit hardhandig optreden, en blijft de kwaal nu
dus permanent aanwezig, dan kan men het onderzoek op normale
wijze aanpakken. Anders is men genoodzaakt, om maar af te wach
ten tot er vanzelf een verandering in de toestand komt — intussen
kan men nog de volgende pogingen wagen:
1. een onder verdenking staande buis door een ander exemplaar
vervangen, dit loont speciaal de moeite, indien het euvel voor
namelijk optreedt ongeveer 1 tot 5 a 10 minuten na het inschakelen
van het toestel, dus tijdens de opwarmperiode. Vooral mengbuizen
kunnen een defect bezitten, waardoor het z.g. schakeleffect optreedt.
Dit is het geval, wanneer het toestel, dat plotseling zeer zacht of
helemaal niet speelt, weer normaal gaat werken, zodra men de netschakelaar even aan- en uitdraait; de antenneleiding kortstondig
onderbreekt, e.d.;
2. soldeerpunten nog eens goed oversolderen, om zodoende een
twijfelachtig contact uit de wereld te helpen. (Men late zich niet
beetnemen door mechanisch oersterke soldeerverbindingen, die een
slecht elektrisch contact camoufleren);
3. alle contacten van schakelaars, stekerpennen, huishouders enz.
schoonmaken. Zie ook hoofdstuk V B.
H. Kraakstoringen
I. Het optreden van kraakgeluiden, al of niet gepaard gaande met
zeer korte onderbrekingen in de ontvangst, heeft verschillende oor
zaken.
In de eerste plaats zijn elektrische apparaten, netschakelaars enz.,
even zovele bronnen van plotselinge spanningsimpulsen. die zeer
sterk gedempte r.f. trillingen in de ermee verbonden leidingen doen
ontstaan, welke op hun beurt via de netaansluiting het ontvang
toestel bereiken. Bovendien kunnen zij door het net worden uitge
straald en weer door de antenne opgevangen. Dit soort storingen
vindt dus zijn oorzaak geheel en al buiten de ontvanger, en de
bestrijding ervan valt dus buiten het bestek van dit boekje.
2. De antenne zelf kan kraakstoringen veroorzaken, indien hij inter
mitterend contact maakt met andere geleiders, bijv. door slingeren
tegen een dakgoot, of anderszins. Ook dicht in de buurt aanwezige
geleiders, zoals waslijnen, kunnen kraakstoringen in de antenne in
duceren, indien zij intermitterende contacten vormen. Ook slechte
contacten in de antenneleidingen zelf geven aanleiding tot gekraak.
3. Heeft men zich overtuigd, dat de optredende kraakstoringen
niet van antenne of lichtnet afkomstig zijn, maar kennelijk in de
ontvanger zelf worden opgewekt, dan is de oorzaak als volgt te
lokaliseren: van voren naar achteren gaande sluit men via een
condensator van bijv. 0,1 gF de stuurroosters der buizen kort naar
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aarde. Zodra men het gekraak niet meer hoort, weet men, dat dit
zijn oorsprong vindt in de trap, direct voorafgaande aan het kort
gesloten rooster.

waslijnen kunnen kraakstoringen
in de antenne induceren ...

Slechte contacten in schakelaars, huishouders, trimmers, of ook
soldeerlassen veroorzaken gekraak. Soms kan een defecte buis de
oorzaak zijn. Treedt het kraken voornamelijk op bij draaien aan de
afstemcondensator, dan is er vuil tussen de platen gekomen; men
kan dit op doeltreffende wijze verwijderen door een bijv. tot 250 volt
opgeladen elektrolytische condensator (16 tot 32 jiF) over de con
densator te ontladen.
Die sterke ontlaadstroom brandt het vuil namelijk weg. Vanzelf
sprekend moet men eerst de verbinding naar de vaste platen los
nemen.

over de condensator ontladen ...

HOOFDSTUK IV

Het voedingsgedeelte
Het voedingsgedeelte van de normale wisselstroom-ontvanger omvat
de volgende onderdelen: voedingstransformator, gelijkrichtbuis,
(eventueel in plaats hiervan een metaal-gelijkrichter) en het afvlakfilter.
Dit laatste bestaat in het algemeen uit een smoorspoel en twee elco’s.
In zekere zin moet men ook de, in de verschillende versterkertrappen
voorkomende, afzonderlijke spanningsdelers en extra afvlak- en
ontkoppelfilters voor anode- en schermroosterspanningen tot het
voedingsgedeelte rekenen, evenals de gloeistroomleiding naar de
versterkbuizen.
Tenslotte moeten nog genoemd worden: de netschakelaar en even
tuele zekeringen.

is er wel spanning
op het stopcontact? ...

A. Er is geen spanning (gloei- noch hoogspanning)
Controleer netsnoer en steker, benevens de netschakelaar. (Is er wel
spanning op het stopcontact?)
Is de netzekering doorgeslagen [Z1 in figuur IV-1) dan is het
raadzaam om eerst de eventuele oorzaak hiervan op te sporen, al
vorens men een nieuwe zekering monteert en de netspanning aan
sluit. Immers, de kans is groot, dat deze zekering is gesneuveld als
gevolg van een of andere sluiting in het apparaat.
Indien de netspanning niet is aangesloten, en de buizen dus koud
zijn, bestaat de „belasting” van het voedingsgedeelte slechts uit de
eventueel in a.f. of radiogedeelte aanwezige spanningsdelers. Men
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moet in dit geval dus tussen chassis en de katode (gloeidraad)
punt A in fig. IV-1 — van de gelijkrichtbuis een zeer hoge weer
stand meten ongeveer gelijk aan de waarde van de parallelgeschakelde spanningsdelers.

als de buizen koud zijn ...

N.B. Gebruikt men voor deze meting het weerstandgebied van een
universele mA-volt-ohmmeter, dan zal de wijzer even een zekere
uitslag vertonen, als gevolg van de laadstroom van de afvlakcondensatoren.
Bij volledige sluiting vindt men natuurlijk een zeer lage weerstandwaarde. De grootte hiervan geeft reeds een aanduiding, waar de
sluiting zich ten naastebij bevindt. Meet men bijv. 300 a 600 ohm,
dan is de leiding direct achter de smoorspoel bij C kennelijk naar
chassis kortgesloten, want genoemde weerstandwaarde komt over
een met de gelijkstroomweerstand van de smoorspoel.
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Als eerste „verdachte" komt in aanmerking de afvlakcondensator
C2 in figuur IV-1. Soldeert men deze los, en blijkt de sluiting dan
nog te bestaan, dan is er waarschijnlijk een isolatie-fout in één der
leidingen, welke rechtstreeks zijn verbonden aan punt C in figuur

rv-i.

Ook is het mogelijk, dat de primaire wikkeling van de luidsprekertransformator sluiting maakt naar de kern.
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Meet men een zeer kleine weerstand tussen punt A en chassis, dan
is bijna zeker Cx gesneuveld; een sluiting van de gelijkrichter-gloeistroom-wikkeling naar de kern van de voedingstransformator is niet
onmogelijk. Ook sluiting tussen kern en wikkeling van de smoorspoel L kan de oorzaak zijn, te controleren met de ohmmeter, nadat
alle verbindingen bij B en C zijn losgenomen.
Is de gelijkrichtbuis van het indirect-verhitte type (bijv. EZ80 en
dergelijke) en is haar gloeidraad parallel geschakeld met die van de
overige buizen, dan is er wellicht sluiting tussen katode en gloei
draad.
Uittrekken van de gelijkrichtbuis geeft zekerheid dienaangaande.
Eventuele sluiting verderop in het voedingssysteem is niet met zeker
heid te constateren door bovengenoemde weerstandmeting. Overi
gens kan men de netspanning veilig aansluiten, indien de tussen A
en chassis gemeten weerstand groter is dan circa 5000 ohm.
Afwezigheid van anode-spanning kan natuurlijk ook het gevolg zijn
van een defect in de voedingstransformator. Bijv. sluiting van hoogspanningswikkeling naar de kern of naar één der gloeistroomwikkelingen; ofwel een onderbreking in de primaire of secundaire
wikkeling.
Dit is weer door een weerstandmeting te constateren.
De oorzaak kan tenslotte moeten worden gezocht in kortsluiting van
de gloeidraadwikkeling van de versterkerbuizen.
B. Er is wel gloeispanning, doch geen anodespanning
1. Z2 (fig. IV-1) is doorgeslagen. (Zie verder onder A. hier
boven ).
2. Gelijkrichtbuis is defect (gloeidraadbreuk). Dit is dan zeer waar
schijnlijk het gevolg van ernstige overbelasting door sluiting als ge
noemd onder A.
3. Onderbreking van de gloeidraadverbindingen van de gelijkricht
buis (slecht contact in huishouder of voedingstransformator).
4. Onderbreking in smoorspoelwikkeling.
Door de spanningsmeter achtereenvolgens te schakelen tussen chas
sis en de punten A en C zijn de onder 3 en 4 genoemde onderbre
kingen snel te lokaliseren.
C. De anodespanning is te laag
1. Lek van elektrolytische condensator C1 en/of Co te groot.
Voor C2 is dit te constateren, door zijn +leiding los te nemen. Stijgt
de spanning dan niet, dan is C2 in orde.
Bij de buffercondensator
kan men deze eenvoudige proef niet
toepassen. In dit geval moet men C* losnemen en door een andere
elco vervangen.
2. Er is sluiting in een afvlakfiltec verderop in de schakeling (a.f.;
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m.f. gedeelte enz.). Deze mogelijkheid doet zich uiteraard alleen
voor, indien één of meer trappen van het complete apparaat niet
meer functioneren.
3. De verbinding van de buffercondensator Ci is onderbroken
eventueel inwendig, of deze condensator heeft een aanmerkelijke
(serie)weerstand gekregen, hetgeen meestal tevens gepaard gaat
met verminderde capaciteit.
4. De gelijkrichter is versleten.
5. Een der anodeleidingen van de gelijkrichtbuis is onderbroken
(eventueel een onderbreking in één der helften van de hoogspanningswikkeling van de voedingstransformator).
Dit is waarschijnlijk, indien de lage spanning gepaard gaat met ver
hoging van het brom-niveau. Door beurtelings één der genoemde
anodeleidingen los te nemen, komt deze fout aan het licht, immers
dan moet de spanning geheel wegvallen.
6. Zie ook hoofdstuk V C-2 a t/m d.
D. Universele voeding
Bij de z.g. GW (= gelijk/wisselstroom) toestellen ontbreekt de
voedingstransformator, De netspanning wordt hier rechtstreeks door
een enkelfazige gelijkrichtbuis of seleen-gelijkrichter in gelijkspan
ning omgezet. Bij aansluiting op een gelijkspanningsnet werkt ge
noemde gelijkrichter als ventiel om de elektrolytische condensatoren
van het afvlakfilter tegen beschadiging te beveiligen ingeval + en —
van het net verkeerd-om worden aangesloten. De gloeidraden van
alle buizen zijn in serie geschakeld en via een ballastweerstand
rechtstreeks op het net aangesloten.
Fig. IV-2 geeft het principe weer.
Men ziet hier tevens een meermalen toegepaste methode gedemon
streerd voor het verkrijgen van negatieve roosterspanning voor de
eindbuis. Deze spanning ontstaat n.1. over de weerstand R3, ont
koppeld door C3 — gewoonlijk een elco van 25 a 100 ^F.
R.
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Uit dit schema blijkt, dat één zijde van het net met het chassis is
verbonden en wel onmiddellijk, ingeval R3 niet aanwezig is.
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Hier dreigt dus levensgevaar bij aanraking van metalen delen van
het apparaat, wanneer dit op het net is aangesloten. Men kan niet
voorzichtig genoeg zijn bij het werken aan zo’n GW-toestel. Onderstaande voorschriften neme men zorgvuldig in acht: Neem het
onderhanden uitsluitend in een droog vertrek met houten
vloer, draag zo mogelijk schoenen met rubberzolen of ga op een
rubbermat staan; stel de zaak op een houten tafel zodanig op,
dat het onmogelijk is, in aanraking te komen met metalen voor
werpen (als verwarmingsradiatoren en pijpleidingen van gas- en
waterleiding).
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er dreigt levensgevaar ..
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Bij weggevallen spanning is de foutoorzaak in de meeste gevallen
gloeidraadbreuk van een der buizen, waardoor de serieschakeling
is onderbroken, zodat alle buizen, inclusief de gelijkrichter, koud
blijven.
Ook de ballast-weerstand R2 kan onderbroken zijn. Een slecht
contact van een der gloeidraadpennen kan verder de oorzaak zijn,
zodat het de moeite loont om eerst de buizen stevig in hun houders
te drukken; er is dan kans, dat het apparaat weer gaat werken.
De onderbreking of de defecte buis wordt gelokaliseerd met behulp
van een wisselspanningsmeter of -indicator, waarmee men de beide
gloeidraadcontacten van iedere buis beurtelings aftast.
Als indicator is een 0,2 A fietslampje te gebruiken. Vindt men daar
spanning (vrijwel gelijk aan de netspanning), dan is de gloeidraad
van de betrokken buis kennelijk onderbroken. Meet men bijv. in
figuur IV-2 spanning (ongeveer gelijk aan de netspanning) tussen
de punten P en O, dan is dus de buis V3 de schuldige.
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Op dezelfde manier komt een eventuele onderbreking in R2 aan het
licht. Moet men deze vervangen en is de vereiste weerstandswaarde
om één of andere reden niet bekend, dan kan men die zelf eenvoudig
berekenen; men vindt de spanning V, die R2 moet wegwerken, door
de afzonderlijke gloeispanningen van de buizen bij elkaar te tellen,
en dit bedrag af te trekken van de netspanning.

de buizen stevig in hun houders drukken ...

Volgens de Wet van Ohm is dan de weerstandwaarde gelijk aan
V
of wel: „de weg te werken spanning, gedeeld door de gloeiI
stroom".
Bedenk, dat dit de weerstandwaarde in warme toestand is; er zijn
n.1. speciaal voor dit doel z.g. temco- of NTC weerstanden verkrijg
baar, die in koude toestand een zeer grote weerstand bezitten. In
bedrijf, zodra er stroom doorloopt, daalt de weerstand en bereikt de
juiste waarde, zodra de stroomsterkte gelijk is aan de nominale
gloeistroom van de buizen.
N.B. Voor U-buizen is de gloeistroom 0,1 A, voor Amerikaanse
buizen, waarvan het typenummer begint met 12 of 25 of 35 is dit
O,15 A. Voor P-buizen 300 mA.
Is er wel gloeispanning, maar geen anodespanning, ga dan te werk
zoals hierboven aangegeven onder B.
Voor te lage anodespanning zie men C.
Vergewis u bij aansluiting op een gelijkstroomnet of de steker,
wat betreft de polariteit, op de juiste manier in het stopcontact is
gestoken.
E. Batterijvoeding
Zakt de gloeispanning tot 10 a 20 % beneden de nominale waarde,
dan zwijgt het toestel gewoonlijk en moet de gloeistroom-batterij
worden vernieuwd. De anodespanning-batterij is als uitgeput te be40-IV

schouwen, zodra de bedrijfsspanning 30 % is gedaald.
Soms zwijgt het toestel bij afstemming op gedeelten van één of meer
frequentie-gebieden, als gevolg van onvoldoende anodespanning
voor de oscillator van een superhet. Een betrekkelijk kleine daling
van de anodespanning heeft reeds tot gevolg, dat de vervorming
ernstiger wordt, vooral bij groot uitgangsvermogen. Bovendien is het
maximaal te leveren vermogen sterk afhankelijk van de anode
spanning.
Bij het controleren van de batterijen moet men hun spanningen
meten met ingeschakeld toestel. Immers, de klemspanning daalt
voornamelijk ten gevolge van toegenomen inwendige weerstand. De
EMK (,,open spanning”) echter blijft vrijwel op peil.
Zijn er in een batterij-toestel in serie geschakelde gloeidraden en
is er een buis defect, dan is deze te lokaliseren zoals aangegeven
onder D.
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HOOFDSTUK V

De audio-versterker
en audio-deel van radiotoestel
A. Geen geluid
1. Het voedingsgedeelte is defect; zie hoofdstuk IV.
2. Is er wel spanning, dan beginnen wij met het lokaliseren van de
defecte versterkertrap, na ons overtuigd te hebben, dat de luid
spreker aangesloten en in orde is.
Te beginnen met de eindbuis, leggen wij beurtelings aan de ingang
(stuurrooster) van elke trap een wisselspanning.
De eenvoudigste methode is wel, om de betreffende rooster-aansluiting even met een vinger aan te raken, waardoor in de meeste
gevallen voldoende 50 Hz spanning wordt geïnduceerd om een
duidelijk waarneembare bromtoon aan de luidspreker te ontlokken.
Dit geldt zeer zeker ten aanzien van de voorversterkertrappen. Is bij
een eindtrap deze proef niet overtuigend, dan kan men de in het
apparaat aanwezige wisselspanning benutten, bijv. door de (niet aan
chassis verbonden) gloeistroomleiding over een condensator van
1000 pF tot 0,01 pF op het rooster aan te sluiten. Blijft de luid-

een duidelijk waarneembare bromtoon
aan de luidspreker ontlokken ...

spreker reeds stil bij aanraking van het rooster van de eindbuis, dan
schuilt de fout blijkbaar in de eindtrap zelf.
De eindbuis kan defect zijn, of er is een los contact in de bedrading;
de luidspreker-transformator kan defect zijn; waarschijnlijk onder
breking in primaire wikkeling of los contact aan secundaire. Bij
onderbreking van de primaire krijgt de buis geen anodespanning en
bij een pentode is dit haast altijd te zien aan het roodgloeiend wor42-V

den van het dan overbelaste schermrooster. De meeste eindbuizen
kunnen dit soort overbelasting niet lang overleven; alleen door on
middellijk ingrijpen kan men de buis nog redden.
f OTT AAN ROOSTCRCOXTACT
V.VAH VtRSTCRKER9«S

de gloeistroomleiding op het
rooster aansluiten ...

AAN OIOEISRANNINOSCONTACT
OP ByiSHOVAKR Qf VOtDINOSTRAro

Is tijdens het onderzoek de eindbuis nog steeds koud gebleven, dan
is vanzelfsprekend de gloeidraad(-leiding) onderbroken.
Meet men wel anodespanning aan het buishoudercontact, een bewijs,
dat de primaire van de l.s. transformator niet is onderbroken, dan
bestaat de mogelijkheid dat het condensatortje parallel aan ge
noemde wikkeling is doorgeslagen en dus een kortsluiting vormt.

;
;
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is er een los contact in de bedrading? ...

Verder kan de schermrooster-stopweerstand defect zijn; men meet
dan geen spanning aan het schermroostercontact op de huishouder.

Hl
Fig. V-l — De eindtrap is volkomen
..dood" ingeval van onderbreking in
1 - 3 - 4 of 5, of sluiting in 2 en 6.
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Een zelden voorkomende mogelijkheid is nog, dat de katodeweerstand is onderbroken; men meet dan een vrij hoge spanning tussen
katode en chassis. Kortsluiting van de roosterkring is zeer onwaar
schijnlijk bij aanwezigheid van een lekweerstand, maar maakt meer
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kans, indien de eindbuis door middel van een transformator met de
voorgaande trap is gekoppeld. Dan ligt een sluiting van secundaire
naar de kern voor de hand.
3. Blijkt de eidtrap te wecken, maar levert aanraking van het
rooster van de daaraan voorafgaande buis geen reactie van de luid
spreker, dan zit de fout in deze voortrap. Komt er wel een bromtoon
als reactie, dan is deze trap in orde, en moet men de foutoorzaak in
het allereerste gedeelte van de versterker zoeken, of in het radiogedeelte.
Het uitvallen van een voortrap kan veroorzaakt zijn door onder
breking in de anode-koppelweerstand en schermrooster-serieweerstand, terwijl ook een sluiting in schermrooster-ontkoppelcondensator of in de capaciteit van het afvlakfilter voor deze trap de oor
zaak kan zijn, zie fig. V-2.
B. Wegzakken
D.w.z. het geluid sterft langzaam weg; soms begint het toestel na
korte of lange tijd vanzelf weer te spelen.
1. Slecht contact in huishouders, waardoor de gloeistroom wordt
verbroken, en de katode dus langzaam afkoelt. De buishoudercontacten schoonmaken.

wegzakken ...

2. Los contact in gloeidcaadverbinding binnen in de buis. Dit is
soms te „repareren” door de buis uit de houder te nemen en een
tot 200 a 300 V geladen elektrolytische condensator op de gloeidraadpennen aan te sluiten. Heeft men geluk, dan smelten de breukeinden aan elkaar.
3. Draadbreuk van in oliekous gemonteerde gloeidraadleiding. Dit
is als volgt te constateren: men schakelt de netspanning in, en sluit
een voltmeter of 6 volt fietslampje beurtelings aan de gloeidraadcontacten der verschillende huishouders. Ondertussen stevig de ver
schillende gloeidraadleidingen heen en weer bewegen; dit brengt
de breuk aan het licht: de meterwijzer schommelt of het lampje
flikkert. Slechte soldeercontacten worden op deze manier ook ont
dekt.
4. Indien het geluid vrij snel wegsterft, is de fout te zoeken in de
gloeistroomvoorziening van de geïijkrichtbuis.
5. Zie verder hoofdstuk IIIG. (Intermitterende verschijnselen).
44-V

C. Tc geringe versterking
In hoofdstuk III B is reeds het een en ander besproken aangaande
de oorzaken van vermindering der versterking en de manier waarop
het onderzoek gevoerd moet worden. Voor zover de kwaal in het
audio-gedeelte ligt, volgen hier enkele aanvullende opmerkingen.

te weinig versterking? ...

In de eerste plaats moet men goed onderscheid maken tussen twee
mogelijkheden en zich terdege overtuigen, met welke van de twee
men te maken heeft.
1. Zwak geluid bij geheel opengedraaide sterkteregelaar; geen ver
vorming; geen abnormaal brom-niveau.
In dit geval schuilt de fout meestal in de eerste trap (pen) van de
versterker. Het is zelfs zeer goed mogelijk, dat de op de ingang
aangesloten signaalbronnen door een of ander defect niet voldoende
spanning meer aan de ingang kunnen afgeven. Bij een ontvanger
kan bijv. de detector reeds te weinig output leveren.

Fig. V-2 — Onderbreking in R of sluiting in C is
oorzaak van het wegvallen van anode- en schermroosterspanning. Slechte isolatieweerstand van C ver
oorzaakt te lage anodespanning, evenals een te grote
waarde van R.

Kristal-elementen van pickups en microfoons hebben soms de onheb
belijkheid om in zekere zin te „verweren”; d.w.z. onder invloed van
hoge temperaturen en/of overmatig vochtigheidsgehalte van de om
geving ondergaat de samenstelling van het kristalmateriaal een wijzi
ging (o.a. oplossing in eigen kristalwater), waardoor de piëzo-elektrische en/of mechanische eigenschappen worden aangetast. Het
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gevolg hiervan is plotselinge, soms ook geleidelijke, teruggang van
de signaal-output. Controleer dus uw pickup of microfoon, wat op
de eenvoudigste wijze kan gebeuren, door deze op een andere ver
sterker aan te sluiten (bij vriend of kennis).
Wat de versterker zelf betreft, te lage anodespanning van de eerste
trap (pen) kan de oorzaak zijn. In dit verband staat het, uit serieweerstand en (elektrolytische) condensator bestaande afvlakfilter
van de betrokken trap onder verdenking (fig. V-2).
Een enkele maal komt het voor, dat genoemde weerstand een te
grote waarde heeft gekregen; waarschijnlijker is het, dat de elco
een te grote lekstroom heeft. Dit laatste is te constateren door de
leiding naar bedoelde condensator even los te solderen, waarna de
spanning dus moet stijgen tot de normale waarde, indien de elco
defect is.
Hebben alle gelijkspanningen de juiste waarde, en heeft men zich
overtuigd dat de buizen geen ouderdomsverschijnselen vertonen,
dan kan vermindering van versterking ook het gevolg zijn van een
isolatie-lek in signaalvoerende leidingen, vooral als deze zijn om
geven door een afschermmantel. Verbindingen van sterkteregelaar
naar roostercontact van de buis en leidingen naar klankregelorganen
zijn op dit punt de zwakke broeders.
Ook de verbindingspunten van anodeweerstand en koppelcondensator op draadsteunen of z.g. weerstandbordjes kunnen isolatie-lek
vertonen. Dit soort isolatie-fouten is niet gemakkelijk op te sporen
zonder de onder verdenking staande verbindingen los te nemen.
Immers, bij aansluiting van een ohmmeter kan men alleen een be
trouwbare aanwijzing krijgen, wanneer de isolatie-weerstand aan
zienlijk kleiner is dan de rooster-, anode- en andere weerstanden
die aan de betrokken leiding of draadsteun zijn verbonden.
Wil men overigens de isolatie met een ohmmeter controleren, dan
moet laatstgenoemde minstens weerstanden tot 10 megohm duidelijk
kunnen aanwijzen. Gewoonlijk komt men dan ook vlugger tot resul
taat, door de verbindingen van een onder verdenking staande draad
steun los te nemen en tijdelijk „in de lucht” aan elkaar te leggen en
afgeschermde leidingen in hun geheel te vernieuwen.
Een defecte (onderbroken) ontkoppel-elektroliet parallel aan de
katodeweerstand veroorzaakt tegenkoppeling, dus versterkingsverlies. Onderbreking in een koppelcondensator doet de versterking
aanzienlijk dalen en is te herkennen aan het alleen nog doorkomen
van hoge tonen.
2. Onvoldoende output, vervorming bij verder opendraaien van de
sterkteregelaar.
Dit geval onderscheidt zich van het voorgaande, doordat de yersterkingsfactor van de schakeling niet kleiner dan normaal behoeft
te zijn, maar omdat het normale uitgangsniveau niet bereikt kan
worden; dit suggereert versterkingsverlies.
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Hier is de fout: het optreden van overbelasting bij een signaalniveau
dat kleiner is dan normaal. De fout kenmerkt zich door het soort
vervorming, dat anders pas voorkomt bij het bereiken van het maxi
male uitgangsvermogen. Onderzoek eerst de luidspreker. Hier kan
een verzwakt magneetveld de oorzaak zijn. Is het een elektromagnetisch-bekrachtigd type dan is mischien de bekrachtigingsspoel onderbroken (bij zeer geringe geluidssterkte) ofwel gedeelte
lijk kortgesloten (sluiting in de wikkeling).
Daarna komt de eindtrap voor onderzoek in aanmerking. De foutoorzaken kunnen zijn:
a. Te lage anode- en/o[ schermroosterspanning; onjuiste anodebelasting, (defect in luidsprekertransformator, bijv. kortgesloten
winding); of genereren (frequentie boven gehoorgrens).
Dit laatste zal vrijwel uitsluitend kunnen optreden, ingeval er een
of andere vorm van tegenkoppeling in de schakeling is opgenomen.
Het is daarom altijd van belang, om tijdens het foutzoeken in ver
sterkers de tegenkoppeling tijdelijk buiten werking te stellen. Zie in
dit verband wat ter sprake komt onder D-3 van dit hoofdstuk.
Indien de kwaal blijft bestaan, na uitschakeling van de tegenkoppe
ling, dan kan een verkeerde instelling van de eindbuis de oorzaak
zijn.
b. Onjuiste negatieve roosterspanning is hierbij veelal de aanlei
ding. Een aanwijzing verkrijgt men spoedig door meting van de
anodestroom; dit kan gebeuren door een mA-meter parallel te scha
kelen aan de primaire van de uitgangstransformator; men behoeft
dan n.1. nergens de anodekring te onderbreken voor het tussen
schakelen van de meter.

Fig. V-3 — De gelijkstroomweerstand van de
transformatorwikkeling is meestal zeer veel groter
dan de meterweerstand, zodat praktisch de volle
anodestroom door de meter vloeit. Tijdens de
meting geen signaal aan de buis toevoeren!
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Is de anodestroom groter dan de voorgeschreven waarde (voor
buizen als EL83, AL4, EL3 en EL41 is dit 36 mA; voor EL84:
48 mA of 36 mA, al naar de toegepaste instelling; voor 6V6: 45 mA;
voor EL5 en EL6: 72 mA), dan is de voorspanning te klein; bij te
geringe anodestroomwaarde is het rooster kennelijk te negatief.
Laatstgenoemd geval komt niet zoveel voor. De oorzaak kan zijn:
een te groot geworden weerstandwaarde van de katodeweerstand,
of — ingeval de negatieve roosterspanning wordt ontleend aan een
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gemeenschappelijke serieweerstand in de ,,min”-leiding — een te
groot anodestroomverbruik van de overige buizen (tengevolge van
defect in de voortrappen).
Te groot geworden waarde van laatstgenoemde weerstand kan na
tuurlijk ook de oorzaak zijn.

weerstand in de „min'-leiding...

Voor te lage negatieve roosterspanning zijn de volgende oorzaken
aan te wijzen:
c. Lekke roosterkoppelcondensator; dit is gemakkelijk te constateren
door na te gaan of de anodestroom daalt tot zijn normale waarde,
wanneer men de rooster-lekweerstand van de betrokken buis kort
sluit. Immers de isolatieweerstand van genoemde koppelcondensator
vormt met de roosterweerstand een spanningsdeler over de anodekring van de voorgaande buis.
Ook al is de isolatieweerstand van de koppelcondensator nog onge
veer 50 megohm, dan zal er nog altijd circa 1 % van de spanning
aan de anode van de voorgaande buis op het rooster van de eindbuis
komen te staan (aangenomen, dat diens roosterweerstand een waar-

Fig. \M — De neg. roosterspanning meet men tussen de punten A en B. Aan
merkelijke daling van de anodestroom bij kortsluiting van de punten B en D duidt
op een lekke koppelcondensator C.
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de van 0,5 megohm heeft). Het zal duidelijk zijn, dat het rooster
daardoor positief wordt ten opzichte van chassis. Bij kortsluiting
van de roosterweerstand valt deze spanning weg en is slechts de
,,officiële” roosterspanning aanwezig. Denk eraan, dat bij aanwezig
heid van een gemeenschappelijke weerstand in de ,,min”-leiding
(fig. V-4c), de roosterweerstand aan het negatieve einde van eerst
genoemde is verbonden; onder dergelijke omstandigheden zou kort
sluiting van het rooster naar chassis de negatieve roosterspanning
helemaal doen verdwijnen, met alle catastrofale gevolgen van dien.
d. Te kleine waarde van de katode weerstand, of gemeenschappe
lijke serieweerstand in de „min”-leiding; bij aanwezigheid van laatst
genoemde kan de reden ook zijn: een te laag anodestroomverbruik
van de overige buizen. Aangezien de bovengenoemde weerstanden
gewoonlijk overbrugd zijn door een elco, kan het heel goed voor
komen, dat deze defect is en een veel te lage gelijkstroomweerstand
heeft. Een voltmeter, parallelgeschakeld aan deze weerstanden, kan
een fout op deze plaats aan het licht brengen. Losnemen van de
ontkoppel-elco (bij A in fig. V-5) tijdens deze meting geeft dan
meteen een aanwijzing, welke van de twee de schuldige is.

Fig. V-5 — Geeft de voltmeter een hogere spanning aan,
indien de leiding bij A wordt verbroken, dan wijst dit op
een lekke koppelcondensator Ck-

Rh
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De hier te meten spanning moet zijn: ongeveer 6 a 8 volt voor de
gebruikelijke Europese eindbuizen; circa 12,5 volt voor de 6V6.
Wij vestigen er de aandacht op, dat het voorkomen van te grote
anodestroom wegens verkeerde roosterspanning mede een daling
van de voedingsspanning tot gevolg kan hebben. Het is verstandig,
hiermede rekening te houden, wanneer men die te lage anodespanningen constateert.
e. Balanstrap. Bestaat de eindtrap uit twee in balans gescha
kelde buizen, controleer dan, of de buizen ook werkelijk allebei
functioneren. Indien n.1. één der buizen is uitgevallen, —- buis defect,
slecht contact in huishouder o.i.d. —* dan zal in de meeste gevallen
het toestel ogenschijnlijk normaal werken, zolang de geluidssterkte
op een betrekkelijk laag niveau gehouden wordt.
De in deze paragraaf behandelde fouten kunnen uiteraard ook in een
voorversterkertrap optreden. Mocht dit het geval zijn, dan geldt
dezelfde onderzoekmethode als hierboven aangegeven voor de eind
trap (zie ook fig. V-6).
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Fig. V-6 — Directe koppeling
tussen anode en rooster in de
kangeroe-schakeling is oor
zaak, dat de juiste instelling
verloren gaat door verandering
van de eigenschappen van een
der trioden, of door afwijkende
waarde van een der weerstan
den. Geregelde controle der
neg. rsp. van de rechter triode
— Vo — Vi — V3 — is wen

selijk; dit kan echter alleen
geschieden m.b.v. een buisvoltmeter raet ingangswcerstand groter dan 10 M&. Vi moet altijd 2 tot 5 volt groter
zijn dan V3.
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Wij hebben speciaal het onderzoek van de eindtrap uitvoerig be
schreven, omdat dit soort fouten daarin het meest optreedt.
3. Versterkings verlies, gelijktijdig verhoogd bromniveau.
a. Hoogstwaarschijnlijk is de oorzaak een of ander defect, waar
door een bromspanning wordt geïntroduceerd, ergens in de schake
ling. Zie dus in de eerste plaats hoofdstuk III F 1 en F 2. Een sterk
signaal van lage frequentie (bijv. 50 Hz) geeft op zichzelf slechts
een geringe geluidssterkte wegens het feit, dat het rendement van
luidsprekers bijzonder gering is voor zeer lage frequenties.
Dat wij desniettemin toch nog de lage tonen goed horen, is te danken
aan een eigenschap van ons gehoororgaan, waardoor wij bij het
waarnemen van de boventonen, die elk muziekinstrument produceert,
de grondtoon er bij „horen".

het is te danken aan
een eigenschap van
ons gehoororgaan ...

Komt er dus een aanzienlijk bromsignaal
ergens in de schakeling, dan treedt door
overbelasting van een of meer buizen vervorming op, waardoor
harmonischen worden opgewekt. Deze nu vormen de boventonen,
die door de luidspreker worden weergegeven, en ons de brom doen
horen. De grote amplitude van het oorspronkelijke bromsignaal kan
mede tot gevolg hebben, dat van een der buizen — gewoonlijk in
een voortrap -— het werkpunt zodanig wordt verschoven, dat de
versterking achteruit gaat.
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b. Het is ook mogelijk, dat een der secties van de gelijkrichtbuis
buiten werking is, waardoor de voedingsspanning beneden peil is,
terwijl het verhoogd bromniveau wordt veroorzaakt, doordat het
afvlakfilter minder effectief is, wegens de halvering van de rimpelfrequentie. Zie hoofdstuk IV C-5.
c. Extra belasting van het voedingsgedeelte — bijv. door overmatig
stroomverbruik in een der trappen, of zeer grote lekstroom van een
afvlakcondensator — geeft daling van de anodespanning (oorzaak
van teruggaande versterking), terwijl hierdoor tevens de rimpelspanning procentueel groter wordt (oorzaak van verhoogd brom
niveau).
Men zoeke de fout dus in voedingsgedeelte + aanhang (hoofd
stuk IV).
d. Wordt een elektromagnetisch bekrachtigde luidspreker gebruikt,
dan kan de fout eveneens schuilen in diens bekrachtiging.
D. Vervorming
Achtereenvolgens zullen we hier behandelen de oorzaken van het
optreden van niet-lineaire vervorming, par. 1 t/m 4 en lineaire
vervorming, par. 5.
1. Voorzover het optreden van niet lineaire — ook wel genoemd
harmonische — vervorming gepaard gaat met een geringe output
van de versterker, zie men wat hierover reeds is gezegd onder C-2
van dit hoofdstuk.
2. Treedt er vervorming op, zonder dat er enige achteruitgang in
de versterking of maximaal bereikbare uitgangsenergie valt te con
stateren, dan kan ook in dit geval een groot aantal der onder C
behandelde foutoorzaken gelden. Wij zullen ze daarom niet nog
maals noemen.
Met de volgende mogelijkheden moet men nog rekening houden:
a. Verkeerde aanpassing. Een defect in de luidsprekertransformator
♦ 250 V
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Fig. V-7 — Negatieve roosterspanning ontstaat in dit soort
schakelingen over de weer
stand Ri en wordt dus ge
meten tussen de punten A en B.
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'— bijv. een of meer kortgesloten windingen — heeft tot gevolg dat
de eindbuis een van de juiste waarde afwijkende anodebelasting
krijgt.
'Hetzelfde geldt voor een voorversterkerbuis, indien hier de anodekoppelweerstand of de roosterweerstand van de volgende buis door
een of andere oorzaak een aanzienlijk afwijkende waarde heeft ge
kregen.
b. Verkeerde instelling van een of meer buizen. Controleer de
gelijkspanningen op de huishoudercontacten. Bij voorversterkbuizen
moet de negatieve roosterspanning in de meeste gevallen een waarde
hebben van 1,5 tot 2,5 V. Deze spanning moet men dus meten tussen
katode en chassis, zie fig. V-4 en ook fig. V-7. Bij bijzondere schake
lingen
bijv. een katodevolger (fig. V-7 A) of een versterkertrap,
waarbij de katodeweerstand is „verlengd” met een niet-ontkoppelde
weerstand voor het toevoeren van tegenkoppelspanning — houde
men er rekening mee, dat de roosterweerstand niet rechtstreeks
met chassis is verbonden, in welk geval men de voltmeter moet
aansluiten tussen katode en het punt, waarmee de roosterweerstand
is verbonden.
Let in dit verband eveneens op een eventuele lekke koppelcondensator. Zie de opmerking in hoofdstuk V, C-2c.
In moderne schakelingen wordt weleens de katodeweerstand hele
maal weggelaten, in welke geval de negatieve roosterspanning wordt
verkregen door toepassing van een zeer grote waarde voor de roos
terweerstand (10 megohm of groter). Hier lette men dus in het
bijzonder op een eventueel bestaand isolatie-lek in de roosterketen.
Een enkele maal is ook te lage schermroosterweerstand van een
pentodespanningsversterker oorzaak van de vervorming. Een lekke
schermrooster ontkoppelcondensator kan de aanleiding zijn.
c. Overbelasting van de eerste buis.
Is de versterker voorzien van speciale voorversterkertrappen waarbij
een buis vóór de sterkteregelaar is geschakeld, dan bestaat de moge
lijkheid, dat de op diens ingang aangesloten microfoon of pickup een
te grote spanning afgeeft, waardoor de betrokken buis wordt over
belast. Om dit te voorkomen, moet een vast ingestelde spanningsdeler voor deze buis geschakeld worden. Is deze in uw versterker

Fig. V-8 — Het tegenkoppelcircuit is dik getekend. De
tegenkoppeling wordt buiten
werking gesteld door de ver
binding bij A te verbreken.
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Fig. V-9 — Ultrasonisch genereren is aan te
tonen met een neonbuisje.
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aanwezig, dan kan hij defect zijn. Evenzo kan er een fout zijn opge
treden in het frequentie-correctienetwerk tussen pickup en ingang
van de voorversterker.
d. Eén of meer buizen zijn versleten en moeten worden vervangen.
3. Tegenkoppeling
Bevat de versterker een of andere vorm van tegenkoppeling, dan
kan het onderzoek aanmerkelijk vergemakkelijkt worden, indien men
deze tijdelijk buiten werking stelt. Dit geldt in het bijzonder, indien
vanuit de secundaire van de luidsprekertransformator naar een voorversterkertrap is tegengekoppeld. Men verbreekt dan de verbinding
bij genoemde transformator. Eenvoudige tegenkoppelschakelingen,
zoals ,,van plaat naar plaat” (fig. V-8) tussen elkaar opvolgende
buizen, geven in het algemeen minder kans op storing; toch kan men
ook in een dergelijk geval nuttige aanwijzingen krijgen aangaande
de foutoorzaak, indien men ook hier de tegenkoppeling tijdelijk ver
breekt en wel aan de kant van de eindbuis.
Na het verbreken behoort de versterking van de hele schakeling
groter te worden, terwijl het klankbeeld zal veranderen, zelfs aan
zienlijk, indien een klankcorrectie- en/of regelsysteem deel uitmaakt
van het tegenkoppelcircuit. Toeneming van het bromniveau behoort
eveneens tot de normale verschijnselen. Er zijn nu twee mogelijk
heden:
a. De vervorming blijft bestaan of wordt iets erger.
Dit is een aanwijzing, dat de fout niet aan de tegenkoppeling is te
wijten, zodat de kwaal moet worden aangepakt op de hiervoor aan
gegeven manier.
b. De vervorming verdwijnt.
De fout schuilt in het tegenkoppelsysteem. hangt althans samen
met de aanwezigheid van tegenkoppeling. De onder deze omstandig
heden optredende vervorming is weer het gevolg van een soort over
belasting, niet door het signaal zelf, maar door het genereren van
de versterker op een hoge frequentie, buiten het hoorbare gebied.
Het werkpunt van de buis (zen) beweegt zich in het ritme van de
oscillatie-frequentie tot in de kromme delen van de buiskarakteristiek, en dit veroorzaakt de vervorming. Dit generen is te constaV-53

teren (met ingeschakelde tegenkoppeling!) door een voltmeter, die
uiteraard nog gevoelig moet zijn voor frequenties tot 100 kHz, aan
te sluiten op de uitgang van de versterker. Hij geeft dan een con
stante uitslag, ook met geheel teruggedraaide sterkteregelaar. Bezit
men geen wisselspanningsvoltmeter, dan kan men een neonlampje
met een der contacten tegen de anode-aansluiting van de eindbuis
houden. Het zal oplichten, indien de versterker in voldoende mate
genereert. Controleer bij deze proef echter eerst, of de anode-gelijkspanning soms reeds voldoende is om het lampje te doen oplichten.
Blijkt dit inderdaad het geval te zijn, dan dient men voor de genereerproef het neonlampje tweepolig aan te sluiten, één zijde aan
+hoogspanning, de andere aan de anode van de eindbuis (zie fig.
V-9). Indien de uitslag van de voltmeter, resp. het oplichten van het
neonbuisje, sterk afhankelijk is van de stand van de klankregelaar, dan is dit een vrij zekere aanwijzing, dat één der onderdelen
hiervan defect is, of een verkeerde waarde gekregen heeft. Gezien
de grote verscheidenheid van klankregelschakelingen, is het onmo
gelijk om in detail aan te geven, hoe men deze systematisch kan
onderzoeken. Een zekere en dikwijls de vlugste methode is, het
controleren en zo mogelijk nameten der verschillende onderdelen
afzonderlijk. Hierbij inbegrepen de verder tot de tegenkoppelschakeling behorende componenten. Zijn er in het geheel geen klankcorrectie-elementen in de tegenkoppeling opgenomen, dan is de
genereemeiging altijd op te heffen door vergroting van de tegenkoppelweerstand. Deze is dan gewoonlijk geschakeld tussen één
zijde van de secundaire van de uitgangstransformator en de katode

neonlampje tegen de anode-aansluiting
van de eindbuis houden ...
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Fig. V-10 — Te sterke tcgenkoppeling
treedt op. indien Ri te groot, of Re te
klein is geworden. Het aanbrengen van C
kan soms de stabiliteit bevorderen; ver
eiste waarde experimenteel vaststellen.

van een voorversterkerbuis (fig. V-10). Indicn echter de schakeling
steeds heeft gefunctioneerd, is deze methode natuurlijk te beschou
wen als een lapmiddel; men omzeilt de moeilijkheid, maar heft de
fout niet op, tenzij genoemde weerstand in de loop des tijds een
kleinere waarde heeft gekregen dan hij oorspronkelijk bezat.
Het is ook mogelijk, dat de tegenkoppelfactor te groot is geworden,
doordat de katodeweerstand van genoemde voorversterker een te
grote waarde heeft gekregen. Een en ander wordt nader toegelicht
in figuur V-10. Los van het tegenkoppelcircuit zijn dikwijls op
strategische plaatsen in de versterkerschakeling condensatoren en/of
weerstanden aangebracht, met het doel, deze een zodanige frequen
tie- en fazekarakteristiek te geven, dat na het aanbrengen van de
tegenkoppeling de mogelijkheid van genereren is weggenomen. Het
spreekt dus vanzelf, dat het falen van deze onderdelen het genereren
weer kans tot optreden geeft.
4. Intermitterend optredende vervorming
Indien een overigens gave geluidsreproduktie op bepaalde momenten
wordt verstoord door plotselinge, meer of minder ernstige, zeer kort
durende vervorming, dan kan dit veroorzaakt worden door instabili
teit van de versterker. Voordat wij deze versterker met zekerheid
aansprakelijk kunnen stellen, moeten wij ons ervan overtuigen, of
wij niet met één der ondergenoemde omstandigheden te maken
hebben:
a. Oorzaak ligt geheel buiten de apparatuur
Bij radio-ontvangst kan het euvel veroorzaakt worden door z.g.
selectieve fading, waarbij reeds een vervormd signaal in de antenne
aanwezig is. Men moet dan afstemmen op een dichtbij gelegen sterke
zender, waardoor men van fadingvrije ontvangst verzekerd is.
Bij het spelen van grammofoonplaten houde men er rekening mee,
dat reeds de opname zelf mogelijk niet vrij van vervorming is. Het
in deze par. bedoelde vervormingstype treedt in het bijzonder op
bij veelvuldig afgespeelde grammofoonplaten.
N.B. Let op, of bij eerstgenoemde test de omroepzender geen twijfel
achtige grammofoonplaten gebruikt.
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b. Defect in luidspreker
Een versleten of beschadigde conus-ophanging kan tijdens het weer
geven van bepaalde tonen oorzaak zijn van het hinderlijke effect
der genoemde verschijnselen. Zo ook een in de luchtspleet aan
lopende spreekspoel. Een andere oorzaak is nog: mechanische reso
nantie van de kast of van onderdelen in het toestel.
Laat u tenslotte niet misleiden door in de kamer meetrillende voor
werpen.
c. Defect in pickup
Hier doen zich de volgende mogelijkheden voor: losse naald, be
schadigde resp. versleten diamantpunt of saffier, aanlopend anker
(bij magnetische pickup): losgeraakte bevestiging van het kristal:
resonantie van de pickup-arm (speling in de lagers).
d. Fout in versterker
Het in de aanhef genoemde vervormingstype treedt gewoonlijk alleen
op in versterkers, waarin vrij sterke tegenkoppeling is toegepast.
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laat u niet misleiden door in de kamer
meetrillende voorwerpen...

Het euvel is dan te wijten aan een zekere vorm van instabiliteit.
Soms is de tegenkoppelfactor n.1. zo groot, dat een kleine toeneming
van de versterking reeds voldoende is, om genereren te veroorzaken.
Dan kan het voorkomen, dat onder invloed van het signaal het werk
punt van een of meer buizen verschuift naar een „steiler" gedeelte
van de werkkarakteristiek.
Deze kortstondige grotere steilheid betekent evenredig grotere ver
sterking en dus genereren.
Aangezien er een zekere tijd nodig is voor het inzetten van het
genereren, zal het verschijnsel zich gewoonlijk alleen voordoen bij
lage signaalfrequentie en wel slechts gedurende een klein gedeelte
van de periode van het signaal. Zie figuur V-l 1.
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Heeft men met dit verschijnsel te doen, dan is blijkbaar de tegenkoppelfactor door een of andere oorzaak iets te groot geworden,
ofwel de fazeverhoudingen in de schakeling zijn enigszins gewijzigd.
Dit laatste kan onder meer het gevolg zijn van overmatige capaciteit,
parallel aan één der wikkelingen van de uitgangstransformator, bijv.
in geval een extra luidspreker is aangesloten via een betrekkelijk
lang snoer. Overigens geld voor het opheffen van de kwaal datgene
wat reeds onder D-3b is vermeld.
Fig. V-l 1 — Dit soort beel
den geeft de katodestraaloscilloscoop te zien, indien de
versterker periodiek super
sonisch genereert. De verdik
king op de sinus-kromme (A)
is het gevolg van zeer zwakke
oscillaties met hoge frequentie.
In B zijn deze parasitaire tril
lingen duidelijk te onderschei
den. Bij het testen van de versterker moet men de frequentie van de toongenerator
langzaam variëren, evenzo de amplitude van het ingangssignaal. Soms treedt het
verschijnsel alleen op voor écn bepaalde frequentie (meestal tussen 20...300Hz)
en één bepaalde grootte van de amplitude van het ingangssignaal.

5. Lineaire vervorming
De oorzaken voor het optreden van afwijkingen in de klankverhou
dingen zijn reeds behandeld in hoofdstuk III, C en E. Er is echter
nog een punt, dat de aandacht verdient. Indien het klankregelsysteem — of een netwerk voor correctie der frequentiekarakteristiek
— deel uitmaakt van de tegenkoppelschakeling, dan bestaat de
mogelijkheid, dat een „versleten” buis de oorzaak is van het ver
minderde effect van zo’n schakeling, mits deze buis zich binnen de
tegenkoppel-,,lus” bevindt. Dit is bijv. het geval voor V2 alsmede
V3 en V4 in figuur V-12.
Het „waarom" kan het best blijken uit een eenvoudig rekenvoor
beeld. De versterking (verhouding tussen uitgangs- en ingangsspanning) van een tegengekoppelde versterker wordt gegeven door:
A0
A =
1-j-^X Aq
Hierin is A de versterking met tegenkoppeling, A0 de versterking,
indien de tegenkoppeling is uitgeschakeld; geeft aan: het gedeelte
der uitgangsspanning, dat als tegenkoppelspanning naar de ingang
wordt teruggevoerd. Is een klankcorrectie-schakeling in de tegen
koppeling opgenomen, dan verandert de waarde van P met de fre
quentie.
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100 en Pi ~~ Ml voor bijv. 100 Hz terwijl
= 0,1
Stel Ao —'
voor
eerstgenoemde
frequentie
de
versterking:
1000
Hz;
dan
is
voor
100
100
= 50
Ai =
1+0,01X100
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Fig. V-12 — De tot de tegenkoppeling behorende elementen
zijn dik getekend.

Voor de andere frequentie is de versterking:
100

100

A2 —

= 9,09
1+0.1X100
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Fig. V-13 — I is een versterker met
stuurspanning V8 en uitgangsspanning
Vo; de spanningsversterking is:
A = Vo/Vs
II is een verzwakker, die de tegenkoppelspanning Vt terugvoert naar de in
gang van I, Vt = /?Vo; Vi is de ingangsspanning van de complete schake
ling, Vi = V8 + Vt.
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De lage frequenties worden dus ,,opgehaald” en wel in een ver50
houding

= 5,5.
9.09
Indien nu echter door achteruitgang van een buis A0 kleiner wordt,
bijv. daalt tot 20, dan is voor 50 Hz de effectieve versterking ook
gedaald en we vinden nu hiervoor een waarde van
20
= 16,66.

Ai =
1+0,01X20
20
Zo ook voor 1000 Hz A2 =

= 6,66.
1+0,1X20
Uit beide laatste uitkomsten blijkt, dat de lage tonen thans veel
minder worden bevoordeeld, want de verhouding
Ax

16,66

= 2,5, terwijl in het eerste geval
= 5,5.
Ao
6,66
A2
Merk verder op, dat de versterking voor het middengebied slechts
is gedaald van 9,09 tot 6,66; een verschil, dat men op het gehoor
nauwelijks waarneemt, terwijl toch de oorspronkelijke versterking
zonder tegenkoppeling (A0) van 100 op 20 daalde.
Dit laatste verklaart, waarom het verminderde effect van de klankregeling veel eerder aan het licht treedt dan het versterkingsverlies.
wanneer aanzienlijke tegenkoppeling is toegepast.
E. Brom en ruis
Zie hiervoor hoofdstuk III-F.
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HOOFDSTUK VI

l#Recht-uit”-ontvangers
In dit hoofdstuk worden alleen besproken de op het radio-gedeelte
van een complete rechtuit-ontvanger betrekking hebbende fouten.
Er wordt hier dus stilzwijgend aangenomen, dat audio en voedingsdeel naar behoren functioneren. Voor het allereerste onderzoek leze
men hoofdstuk III: de algemene opmerkingen.

„cecht-uit"-ontvangers....

A. Het apparaat zwijgt op alle frequentiegebieden
(Bevat de ontvanger maar één frequentiegebied, bijv. alleen midden
golf, zie dan ook hetgeen is vermeld onder B.)
1. Controleer, of de antenne en zijn invoerleiding in orde zijn.
2. Fout in detectortrap.
Door de antenne tijdelijk op de detectorkring aan te sluiten, bijv.
via een condensator van circa 100 pF aan de aansluiting der vaste
platen van de betrokken sectie van de afstemcondensator, is de fout
min of meer te lokaliseren. Heeft men in dit geval nl. redelijk ont
vangst (zij het onselectief), dan schuilt de fout in de r.f. trap. Zie
verder paragraaf 3 hierna.
Heeft men echter ook dan geen ontvangst, dan zit de fout in de
detectortrap.
a. Geeft aanraken van het roostercontact van de detectorbuis brom
uit de luidspreker, dan is er een defect in de afstemkring, zie ver
der b; zo niet, dan krijgt de buis geen voedingsspanningen of is
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defect. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk, dat het a.f. gedeelte
niet in orde is. (Hoofdstuk V). Hiertoe rekenen wij ook de anodekring van de detectorbuis, voorzover het de koppelweerstand en
dergelijke betreft.
Een andere mogelijkheid is — vooral indien de anodespanning van
de r.f. buis rechtstreeks is verbonden met de detector-afstemspoel —
dat de roostercondensator is kortgesloten (doorgeslagen). Is dit
inderdaad het geval en heeft het rooster zodoende een aanzienlijke
positieve spanning gekregen, dan is bijna zeker ook de detectorbuis
gesneuveld.
b. De detectorkring is kortgesloten; hoogstwaarschijnlijk door slui
ting in de trimmer (C,n in figuur VI-1), parallel aan de afstemcondensator. Soldeer deze trimmer aan één zijde los en meet hem door.
Blijkt hij geen sluiting te hebben, dan zit de kortsluiting in de be
drading of in de detectorspoel zelf.
c. Onderbreking in de roostercondensator.
Geeft vervanging hiervan geen resultaat, onderzoek dan de leiding
van deze condensator naar de afstemcondensator en/of golfschakelaar op onderbreking.
3. Radiofrequentietrap defect.
a. Controleer spanningen aan de huishouder, let er speciaal op dat
bij geheel opengedraaide sterkteregelaar (dat is hier de tussen katode
en chassis geschakelde potentiometer of regelweerstand), de span
ning tussen katode en chassis niet groter is dan 2, hoogstens 3 volt.
Vindt men geen spanning op de anode- en schermroostercontacten
van de huishouder, onderzoek dan of één der tussen +hoogspanning en genoemde contacten geschakelde onderdelen onderbroken is.
Ook is het mogelijk, dat kortsluiting de oorzaak is, bijv. een door
geslagen schermroosterontkoppelcondensator. Te grote spanning
tussen katode en chassis duidt op onderbreking in de sterkteregelaar.
b. Zijn de spanningen in orde, en is de buis niet defect (dit is te
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Fig. VI-1 — Voorbeeld van eenvoudige „recht-uit" schakeling. Om de werking
van de detectortrap te controleren kan men de antenne aansluiten, zoals gestippeld
is aangegeven.
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Verschillende
Fig. VI-2
methoden voor koppeling van
de r.f. buis met detector. Ci
blokkeert de gelijkspanning, bij
sluiting in deze condensator
krijgt de r.f. buis geen anodespanning. In schakeling A
maakt Ci tevens deel uit van
de afstemkring en behoort dus
zeer verliesarm te zijn om de
selectiviteit niet te schaden.
Isolatielek in C2 heeft tot ge
volg. dat in schakeling A het
rooster positief wordt, waar
door gevoeligheid en selectivi
teit ernstig achteruit gaan, ter
wijl zelfs de detector-werking
voor zwakkere signalen op
houdt en overigens met grote
vervorming gepaard gaat. Slui
ting in C2 kan ernstige bescha
diging van de detectorbuis ten
gevolge hebben door te grote
roosterstroom.

c
controleren, door hem op de plaats van de detector te zetten en de
antenne met de detectorkring te verbinden) dan onderzoekt men de
antennnekring op sluiting, als hiervóór aangegeven onder 2b.
c. Is de anodekring van de r.f. buis capacitief gekoppeld met de
detectorkring, dan kan de koppelcondensator onderbroken zijn, of
sluiting maken met chassis aan de zijde van de detectorkring. Is de
koppeling inductief, dan kan de kcppelwikkeling op de detectorspoel
kortgesloten zijn.
d. De verbinding tussen antennebus en spoel kan onderbroken zijn,
eventueel in de spoelbus; kortsluiting van de antennekoppelwikkeling is ook mogelijk.
B. De ontvanger zwijgt op een der golfbanden
Kenmerken: Overigens werkt hij normaal, althans redelijk.
Bijregeling van de trimmers en/of ijzerkernen, die behoren bij het
zwijgende frequentiegebied, helpt onvoldoende of in het geheel niet.
1. Middengolfontvangst mogelijk, langegolfgebied defect.
(N.B. Is de ontvanger uitgerust met MG en KG — z.g. visserijgolf — dan geldt het onderstaande voor defect MG gebied; in dit
geval leze men voor LG: MG en voor MG: KG).
Lokaliseer de defecte afstemkring op de manier als aangegeven
onder A 2 (blz. 60). De volgende fouten kunnen het defect veroor
zaken:
a. De LG trimmer (Cx in figuur VI-3) maakt sluiting; eventueel
diens verbindingsdraad met de spoel of schakelaar.
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Door de verbinding van deze trimmer tijdelijk los te nemen, kan men
met behulp van een ohmmeter of meetpaneel (,,zoemer”) bepalen,
welke van de twee is kortgesloten.
Het is dienstig, om tijdens het doormeten de trimmer enkele malen
in en uit te draaien, aangezien de kortsluiting soms in een bepaalde
stand optreedt.
b. De frequentiegebiedschakelaar kan in de LG stand niet of zeer
slecht contact maken. Het betreft hier de secties Sj. in figuur VI-3.
Men kan de schakelaar doormeten, door ohmmeter of meetpaneel
aan te sluiten op de punten A en B.
Schoonmaken (met trichloor of desnoods wasbenzine) van de schakelaarcontacten zal het euvel wegnemen.
c. De LG wikkeling van de spoel (L2 in figuur VI-3) is onder
broken ofwel de verbinding van de aftakking op deze spoel naar de
schakelaar sectie
Om te controleren of dit laatste inderdaad het
geval is, kan men de antenne, respectievelijk radiofrequentietrap,
tijdelijk met de aftakking Q verbinden, bijvoorbeeld door de punten
A en C op de schakelaar tijdelijk dóór te verbinden. De ontvanger
zal dan weer geluid moeten geven mits er geen andere fouten zijn.
Bij het onderzoek naar eventuele onderbreking in L2 houde men er
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Fig. VI-3 — Voorbeeld van een tweekringer voor 2 golfgebieden. De schakeling
van de afsteinkringen is in grote trekken representatief voor dit ontvangertype.
Een zeer kleine katodeweerstand (ca. 30 ohm) voor het toevoeren van tegenkoppeling heeft geen schadelijke invloed op de werking van de roostcrdetector.
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rekening mede, dat deze spoel normaal een weerstand van 15...30
ohm bezit.
d. Kortsluiting van L2 of sluiting tussen deze wikkeling en ,,aarde”
— bijv. de spoelbus — is eveneens oorzaak van het wegvallen van
LG ontvangst. Met de golfschakelaar in LG stand moet men tussen
punt R en chassis in figuur VI-3 15 a 30 ohm meten; aangezien het
echter mogelijk is, dat een gedeelte van L2 is kortgesloten, (wat men
uit de gemeten waarde nooit precies kan afleiden) is het verstandig
om de verbinding tussen de LG wikkeling en chassis tijdelijk te
verbreken. Men moet dan tussen R en chassis ,,oneindig" grote
weerstand meten.
e. Ingeval de spoelen met ijzerpoederkernen zijn uitgerust, bestaat
de mogelijkheid, dat de LG kern is gebroken en/of uit de spoelvorm
gevallen.
N.B. Het repareren van spoelen is in vele gevallen ondoenlijk,
althans zeer moeilijk zelf uit te voeren. Tenzij men op dit gebied
ervaring heeft, in het bijzonder wat betreft het solderen van litzedraad. Aangezien de kans groot is, dat men meer schade aanricht
dan herstelt, zende men een defecte spoel ter reparatie naar fabriek
of importeur, vooral, indien de garantietermijn nog niet is verlopen.
2. Wel LG ontvangst, geen MG ontvangst.
De defecte kring weer gelokaliseerd op de bij A 2 aangegeven
manier.
a. De leiding van schakelaar Si naar de aftakking op Ll is onder
broken. Ofwel deze schakelaarsectie maakt slecht of geen contact
in de MG stand. Dit laatste kan geconstateerd worden bij doormeting, waartoe men ohmmeter of meetpaneel aansluit op de punten
AenC (fig. VI-3).
b. De schakelaarsectie S2 kan onderbroken zijn, eventueel is er een
slecht contact in de leidingen die de schakelaar met spoel en chassis
verbinden.
Indien deze fout zich voordoet in de detectorkring, dan komt dit
vanzelf aan het licht, zodra de antenne op de detectorkring wordt
aangesloten: men verkrijgt dan nl. LG ontvangst, ook wanneer de
schakelaar in de MG stand staat.
c. Blijkt de golfbandschakelaar in orde te zijn, dan bestaat de moge
lijkheid, dat de MG spoel Li is kortgesloten, of enkele kortgesloten
windingen bevat.
Doormeting van deze wikkeling zal in het algemeen slechts een
twijfelachtige aanwijzing kunnen geven; de gelijkstroomweerstand
van een MG spoel is nl. zeer gering (in de grootte-orde van 5 ohm)
waardoor men deze met de gebruikelijke ohmmeters onvoldoende
nauwkeurig kan bepalen. Dit laatste geldt in het bijzonder, wanneer
slechts enkele windingen zijn kortgesloten. In de meeste gevallen zal
men dus het vlugst zekerheid verkrijgen, door de onder verdenking
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staande spoel tijdelijk door een andere te vervangen. Kortsluiting
van één of enkele windingen heeft verkleining van de zelfinductie
tot gevolg, hetgeen betekent, dat men v/eer MG ontvangst kan ver
krijgen door de kern van deze spoel wat meer in te draaien. Aan
gezien echter die kortsluiting ook de verliezen in de spoel doet toe
nemen, zullen dan gevoeligheid en selectiviteit van de ontvanger be
neden peil blijven. Is er geen ijzerkern aanwezig, dan is voor één
frequentie (bij voorkeur op het hoogfrequent einde van het gebied)
weer juiste afstemming te verkrijgen, door de MG trimmer Cm in te
draaien. Het zal overigens duidelijk zijn, dat men hierdoor nooit de
fout kan compenseren; immers dan is de gelijkloop der kringen vol
komen verstoord, doordat de zelfinducties van antenne en detectorkring niet meer gelijk zijn.
d. De aftakking op Lx kan onderbroken zijn.
Dit is te constateren bij doormeting; men sluit de ohmmeter aan
tussen de spoelcontacten P en Q. Ook de verbinding van contact
punt R met de spoelen kan onderbroken zijn; doormeten tussen
R en P (fig. VI-3).
e. De ijzerkern van de MG spoel Lx kan gebroken zijn en uit de
spoelvorm gevallen.
C. De ontvanger is ongevoelig
1. Enkele sterke stations komen redelijk door, maar de meeste
zenders worden niet of hoogstens met zeer geringe geluidssterkte
ontvangen.
Blijken na controle antenne en eventuele aardverbinding in orde te
zijn, terwijl de voedingsspanningen normaal zijn, dan kunnen de
volgende symptomen een aawijzing geven voor het lokaliseren van
de foutoorzaak:

de ijzerkern is uit de spoelvorm gevallen ...
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ƒ de selectiviteit normaal en werkt ook de terugkoppeling (indien
a' ls . \ nn aiie frequentiegebieden, dan moet de fout óf in het
audtogedeeUe (hoofdstuk V) óf in de r.f trap worden gezocht; van
laatstgenoemde kan de buis versleten ofwel de voedingsspanning
is te laag. Ook is het mogelijk, dat er een defect zit in de sterktereqelaar. aangenomen, dat deze is geschakeld in serie met een vaste
katodeweerstand. Controleer dan, of in de stand voor grootste ge
luidssterkte de spanning tussen katode van de r.f. buis en chassis
niet groter is dan 2 a 3 volt.
b Laat behalve de gevoeligheid ook de selectiviteit te wensen, dan
schuilt de fout in de afstemkringen of hun bedrading met schakelaar
enz., terwijl ook de kans bestaat, dat de r.f. of detectorbuis defect is.
Wat dit laatste betreft houde men rekening met de mogelijkheid, dat
de betrokken buis in andere toepassing volkomen normaal kan func
tioneren, bijv. als audiofrequentversterker, terwijl een buizentester
evenmin onregelmatigheden aan het licht brengt. Het kan nl. voor
komen dat door één of andere afwijking in de buis een extra-demping
op de er mee verbonden afstemkring wordt veroorzaakt. Controleer
eerst, of de afstemkringen wel goed zijn afgeregeld. Helpt dit niet,
of onvoldoende (de werkelijke fout kan nl. mede een kleine verstemming van een der afstemkringen tot gevolg hebben) dan is
wellicht de defecte kring te lokaliseren door beurtelings de antenne
aan de detectorkring en aan het normale antennecontact te ver
binden; zoals hierboven aangegeven onder A 2.
De fout zal gezocht moeten worden in een of andere dempingsoorzaak van één der afstemkringen. Wij noemden reeds een defecte
buis als dempingsoorzaak. Verdere oorzaken kunnen zijn: isolatielek in huishouder of buissokkel; (schoonmaken met trichloor of was
benzine); afstemcondensator, golfschakelaar of de bedrading van en
naar deze onderdelen. Is er een afgeschermde leiding naar de roostertopaansluiting aanwezig, dan staat die wat dit betreft wel het
eerst onder verdenking.
Verder kan vocht in spoelen en z.g. „push-back" draad de kringkwaliteit aanmerkelijk schaden. Zelfs kan een in oliekous gelegde
leiding naar de „hete” kant van spoel of afstemcondensator de kring
ontoelaatbaar dempen, indien hij tegen het chassis is aangedrukt.
Zorg derhalve, dat alle leidingen, behorende bij de afstemkringen,
zoveel mogelijk „vrij in de lucht" hangen. Vocht kan men verdrijven,
door het toestel geruime tijd op een warme en vooral droge plaats
te zetten. Zeer effectief is het om een brandende gloeilamp in het
apparaat te plaatsen. Ook kan demping worden veroorzaakt door
zeer geringe (extra) weerstand in serie met spoel en condensator (en)
van de afstemkring. Slechte schakelaarcontacten, onbetrouwbare
soldeerlassen kunnen in dit opzicht veel kwaad, terwijl ook de moge
lijkheid bestaat, dat enkele litze-aders van de spoelwikkeling zijn
onderbroken. Wat dit laatste betreft, hieraan is zelden of nooit iets
te doen; men zal dus een nieuwe spoel moeten kopen. Wat de andere
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alle leidingen vrij in de lucht en een
brandende gloeilamp in het apparaat...
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punten betreft; schakelaarcontacten goed schoonmaken en de in aan
merking komende soldeerpunten zorgvuldig met een hete soldeerbout
en harskernsoldeer nog eens nalopen. Tenslotte moet nog melding
gemaakt worden van de extra-demping, welke kan optreden, indien
de afstemkring tussen detector en r.f. buis rechtstreeks is opgenomen
in de anodekring van laatstgenoemde; in dat geval staat er gelijk
spanning op de roostercondensator van de detector. Vertoont deze
een isolatie-lek, dan krijgt het rooster van de detectorbuis enige
positieve spanning, zodat daardoor wegens het optreden van roosterstroom extra demping op de afstemkring wordt veroorzaakt. Ver
vanging van de roostercondensator zal dus het euvel opheffen.
Wij merken nog op, dat aanwezigheid van elke vorm van abnormale
demping op de detectorkring mede tot gevolg heeft, dat de werk
zaamheid van de eventueel aanwezige terugkoppeling aanzienlijk
minder kan zijn geworden.
2. Ongevoeligheid op één [requentiegebied, verder normale wer
king. In dit geval schuilt de foutoorzaak vrijwel zeker in de afstemkringen.
a. MG ontvangst normaal, ongevoeligheid op LG.
N.B. Zie opmerking aangaande ontvangers met middengolf en
visserijband onder B, 1.
Mogelijke oorzaken zijn; isolatielek in LG trimmers of in bedrading
van LG wikkeling naar schakelaar en trimmer; defect in LG wikke
ling, nl. enkele litze-aders gebroken of kortsluiting van enkele
windingen. In dit laatste geval zal bij indraaien van de LG ijzerkern
verbetering kunnen optreden; immers men brengt daardoor de te
klein geworden zelfinductie weer op de juiste waarde. De kort
sluiting heeft echter spoelverliezen tot gevolg, zodat toch niet de
oorspronkelijke gevoeligheid zal worden bereikt. Verder onderzoeke
men, of de secties Si soms slecht contact maken in de LG stand
(schoonmaken).
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b. LG ontvangst normaal, MG ongevoelig.
Defect in MG wikkeling (zoals hierboven onder a. voor LG is ge
noemd). Slecht contact in de secties Si en/of S2 van de golfgebiedschakelaar. (Schoonmaken).
Soms kan sluiting in de koppelcondensator tussen antenne en an
tennespoel de oorzaak zijn, speciaal indien een vrij lange antenne
wordt gebruikt. In dit geval schijnt de antennekring verstemd te
zijn, kenbaar aan toenemende geluidssterkte bij uitdraaien van de
antennekring-trimmer. De selectiviteit blijft dan echter minder dan
normaal; bij vervanging van genoemde koppelcondensator door een
goed exemplaar kan men de trimmer weer iets indraaien, waarna
blijken zal dat zowel gevoeligheid als selectiviteit weer normaal 'zijn.
D. Selectiviteit abnormaal
Is de ontvanger met terugkoppeling uitgerust, dan heeft laatstge
noemde uiteraard grote invloed op de selectiviteit. Wanneer de
terugkoppeling niet regelbaar is, maar eens en vooral vast wordt
ingesteld, dan zal men beginnen deze instelling te controleren, even
tueel bij te regelen. Is de terugkoppeling met behulp van een knop
op de frontplaat van het toestel regelbaar, dan bestaat de mogelijk
heid dat het „bereik" hiervan is verschoven. Dit moet dan gecorri
geerd worden — zie E. Blijkt echter de terugkoppeling in orde te
zijn, dan komen de volgende punten voor onderzoek in aanmerking.
1. Te geringe selectiviteit.
Verminderde selectiviteit is meestal het gevolg van overmatige dem
ping op de afstemkringen. Hiervoor zijn dan dezelfde oorzaken
aan te wijzen, die ook verminderde gevoeligheid tot gevolg hebben,
maar met dit verschil, dat in het laatste geval de demping ernstiger is.
Voor opsporing en herstel van de fout raadplege men derhalve
C 1 b en C 2.
2. Te grote selectiviteit.
Is de selectiviteit zo groot geworden, dat de geluidsweergave dof
klinkt wegens overmatige verzwakking van de zijbanden (afsnijding
van de hoge tonen), eventueel gepaard gaande met meer of minder
instabiele werking, dan heeft men te maken met ontdemping van een
of meer afstemkringen. Dit tegengestelde effect van demping treedt
op bij aanwezigheid van een of andere parasitaire vorm van terug*koppeling, niet te verwarren met de opzettelijk aangebrachte terug
koppeling. Het euvel kan dus optreden, indien laatstgenoemde te
sterk is; er kan echter ook een ongewilde terugkoppeling bestaan,
zowel in radiofrequent- als detectortrap, terwijl zelfs de mogelijk
heid bestaat, dat laatstgenoemde terugwerkt op de antennekring.
Soms gebeurt het, dat er terugkoppeling optreedt vanuit de eindtrap
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op de antennekring, bijvoorbeeld indien het luidsprekersnoer dicht
bij de antenne-invoerleiding wordt gebracht.
In dit laatste geval is blijkbaar het radiofrequentfilter (r.f. smoorspoel met bijbehorende condensatortjes van enkele honderden pF)
defect of althans niet effectief genoeg, zodat er nog r.f. spanningsresten doordringen in de eindbuis, waar zij worden versterkt, om
tenslotte door het luidsprekersnoer te worden uitgestraald. In het
algemeen is een onbedoelde terugkoppeling niet makkelijk op te
sporen. „Hoogfrequentspanning kruipt nu eenmaal, waar ze niet
gaan kan."
Onvoldoende afscherming en/of ontkoppeling zijn gewoon de oor
zaken, zie verder voor bestrijdingsmethoden hoofdstuk IIIE en
VI E 2.

hoogfrequent spanning kruipt
waar zij niet gaan kan ...

Het verdient aanbeveling om tijdens het opsporen van genereerneigingen de normale terugkoppeling tijdelijk buiten bedrijf te stellen.
E» Genereren
1. Indien een fluittoon optreedt, waarvan de toonhoogte onafhan
kelijk is van de afstemming, dan is dit een aanwijzing, dat het audiogedeelte genereert; zie hoofdstuk V.
2. Constateert men fluittonen, welker toonhoogte verandert bij het
draaien aan de afstemcondensator, dan wijst dit op genereren van
r.f. of detectortrap. Te sterke terugkoppeling kan hiervan de oorzaak
zijn, maar ook bestaat de mogelijkheid, dat een of ander defect
aanleiding is tot het optreden van een parasitaire terugkoppeling. Bij
zeer sterk genereren zal de ontvanger zeer ongevoelig zijn; men
hoort nog slechts de zeer sterke zenders.
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Foutoorzaken kunnen zijn:
a. Defecte ontkoppelcondensator van schermrooster der r.f. of
detectorbuis.
b. Defecte katode-ontkoppelcondensator van de r.f. buis.
c. Defecte afscherming; bijv. slecht of losgeraakt contact van de
schermmantel der roostertopleiding; e.d.
d. Slecht contact met chassis van de verschillende aardverbindingen in r.f. en detectortrap. Zie ook D 2.
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HOOFDSTUK VII

Superheterodyne-ontvangers
De meeste kwalen die bij rechtuitontvangers optreden en in het
voorgaande hoofdstuk zijn beschreven doen zich voor bij een superhet, zij het, dat zij zich op enigszins andere wijze manifesteren.
Bij de hieronder te behandelen fouten zal dan ook in vele gevallen
naar hoofdstuk VI worden verwezen. Het praktische verschil tus
sen superhet- en rechtuitontvanger bestaat feitelijk hierin, dat bij
laatstgenoemde de kwaliteit der afstemkringen grote invloed heeft
op gevoeligheid en selectiviteit, terwijl dit bij de super in veel ge
ringere mate het geval is, omdat hier de versterking en vooral de
selectiviteit voornamelijk door de m.f. kringen worden geleverd.
Daar komt bij, dat men ,,op het gehoor” niet spoedig een verminde
ring in gevoeligheid zal constateren, wegens de in dit opzicht com
penserend werkende AVR.
A. Toestel is volkomen stil op alle frequentiebanden
Is volgens hoofdstuk III A vastgesteld, dat voeding en audio-deel
in orde zijn, dan moet onderzocht worden of de fout in detector-,
middelfrequentversterker of mengtrap schuilt.
Wij gaan als volgt te werk.
1. Met trimzender of een of ander oscillatortje, waarmee de middelfrequentie kan worden opgewekt (450...490 kHz) wordt een
sterk, gemoduleerd m.f. signaal aan de detectordiode toegevoerd
(Punt A in figuur VII-1) via een condensator van ongeveer 100 pF
in serie met de outputleiding van de trimzender. Heeft dit een hoor
baar effect in de luidspreker, zie dan verder 2, zo niet, dan is de detectortrap defect.
a. Fouten in detector.
Onderbreking in de diodekring, bestaande uit buishoudercontact
— m.f. transformator — diodefilter (ontkoppelweerstand) — belastingweerstand — katode. Ook kan de diodesectie van de betrok
ken buis defect zijn.
b. Sluiting in de ontkoppelcondensatortjes van het diodefilter of
kortsluiting van de belastingweerstand.
Sluiting tussen de met de diodeplaat verbonden spoel van de m.f.
transformator en aarde is ook mogelijk.
2. Middelfrequent versterker is defect.
Voer een m.f. signaal toe aan het stuurrooster van de m.f. buis
(punt C in fig. VII-1) op gelijke wijze als hiervóór aangegeven;
levert dit een toon in de luidspreker dan is de m.f. versterker in orde.
Zie verder 3. Zo niet, dan:
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a. Controleer anode- en schermroosterspanningen, is laatstgenoem
de te hoog, dan kan dit het gevolg zijn van een onderbreking in de
katodeleiding (katodeweerstand) of gloeistroomcircuit. De m.f. buis
kan defect zijn, probeer een ander exemplaar.
b. Zeer sterk genereren van de m.f. versterker kan oorzaak zijn
van een volledig zwijgende ontvanger, doordat onder invloed van de
AVR de versterking minimaal is. Is dit het geval, dan is het kenbaar
aan maximale uitslag van de afstemindicator. Bovendien zal men ook
een zeer hoge schermroosterspanning kunnen meten. Kortsluiting
van stuurrooster naar aarde door middel van een condensator van
1000 pF of groter zal het genereren doen ophouden, waardoor de
AVR spanning verdwijnt. Is dit laatste niet het geval, dan is de
abnormaal hoge AVR spanning blijkbaar niet het gevolg van gene
reren, doch door iets anders veroorzaakt.
Houdt het genereren op zodra de mengbuis uit het toestel wordt
genomen, dan kan de fout ook in de mengtrap schuilen. Blijft de
schakeling genereren, dan zit de fout in de m.f. trap, b.v. defecte
ontkoppelcondensatoren van schermrooster en katode, slechte aardverbindingen met chassis, defect in afscherming; zie voor de behan
deling enz. hoofdstuk VI-D 2 en E.
N.B. Men late zich niet misleiden door het feit, dat aansluiting van
de trimzender op het stuurrooster eveneens een soort kortsluiting
vormt, die het genereren doet ophouden.
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Fig. VII-1 — Schema van een superhet. In deze schakeling krijgt ook de a.f.
voorversterker A.V.R. (afhankelijk van de stand van de sterkteregelaar) doordat
het stuurrooster direct met de diodebelastingweerstand is verbonden.
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c. Defect in m.f. transformatoren.
Indien men geen output uit de luidspreker krijgt wanneer de trimzender wordt aangesloten op de primaire van de laatste m.f. trans
formator (punt B in figuur VII-1) dan duidt dit op kortsluiting in
primaire of secundaire kring van deze transformator. Meet men geen
gelijkspanning aan het anodecontact van de m.f. buis, dan is de
primaire spoel onderbroken. Sluiting of isolatielek tussen primaire en
secundaire kringen brengt een positieve spanning op de AVR-Iijn.
Mocht laatstgenoemde spanning aanmerkelijk groter zijn dan enkele
volts, dan is er kans, dat de m.f. buis en eventueel de mengbuis zijn
beschadigd door overbelasting.
Indien een m.f. signaal op het stuurrooster van de m.f. buis normaal
wordt doorgegeven, waaruit blijkt, dat de m.f. versterker in orde is,
dan kan men de eerste m.f. transformator op gelijke wijze testen door
de trimzender via 100 pF met diens primaire te verbinden (punt D in
figuur VII-1).
Blijkt de kring van een m.f. transformator kortgesloten te zijn, dan
is veelal de betrokken parallelcondensator defect, deze zal men in
de meeste gevallen zelf kunnen vervangen door een mica conden
sator, waarvan de capaciteit binnen 5 % gelijk moet zijn aan de voor
geschreven waarde (orde van grootte is 80 tot 150 pF). Onder
breking in de spoelen zal men in het algemeen niet zelf kunnen
repareren.
3. Mengtrap defect.
a. Verbindt men de trimzender aan het signaalrooster van de meng
buis *) (punt E in fig. VII-1) en stemt men hem af op de middelfrequentie, dan bestaan er — bij output uit de luidspreker — twee
mogelijkheden: de oscillator werkt niet (zie c) of wel de fout zit in
de preselectiekringen of r.f. versterker (indien althans aanwezig).
De tweede mogelijkheid is aan bod, indien men eveneens output ver
krijgt, wanneer de trimzender — nog steeds verbonden aan het
signaalrooster van de mengbuis
wordt ingesteld op een frequen
tie, binnen één der banden van de ontvanger. Vanzelfsprekend moet
hierbij met de afstemcondensator op het trirazendersignaal worden
afgestemd. Zie verder d.
Krijgt men bij deze laatste proef geen output, dan is de oscillator
defect, zie verder c.
b. Levert de eerste proef (m.f. signaal aan signaalrooster van meng
buis) negatief resultaat, dan is de hexode- of heptodesectie van de
mengbuis defect, ofwel diens anode- of schermroostervoeding is niet
in orde. Controleer deze spanning door meting aan de buishoudercontacten. Is er geen spanning op de anode, dan kan de primaire van
*) Het verdient aanbeveling om de verbinding tussen signaalrooster en afstemkring te verbreken; is er geen lekweerstand aanwezig, dan deze tijdelijk aan
brengen, daar anders het signaalrooster geen vaste voorspanning zou kunnen
krijgen.
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de m.f. transformator onderbroken zijn. Uitgevallen schermroosterspanning duidt op onderbreking in schermroosterweerstand of door
geslagen ontkoppelcondensator. Is de schermroosterspanning hoger
dan normaal, dan kan dit het gevolg zijn van onderbreking in de
katodeweerstand of slecht contact in de huishouder.
c. Oscillatorsectie defect.
Controleer of de oscillator genereert, bijv. met behulp van een milliampèremeter, in serie met zijn lekweerstand (punt F in fig. VII-1).
Men moet dan een roosterstroom meten van ongeveer 0,05—0,4 mA.
Blijkt er roosterstroom te lopen, dan genereert de buis en kan de
afwezigheid van radio-ontvangst het gevolg zijn van een defect in
de oscillatorkring *), bijv. indien de seriepadder sluiting heeft kan de
buis in de meeste gevallen nog wel genereren, echter op een geheel
andere frequentie.
Maar waarschijnlijker is een fout in de pre-selectiekring(en). Con
stateert men geen roosterstroom, dan kan dit het gevolg zijn van
onderbreking in de anodespanningstoevoer van de oscillatortriode,
slecht contact in de huishouder of defect in de buis zelf.
Bij batterij-ontvangers is een kleine daling van de gloeispanning
dikwijls voldoende om het genereren van de oscillator te doen op
houden.
Andere oorzaken voor niet-genereren kunnen zijn: onderbreking in
één der koppelcondensatoren van rooster en/of anode met het af
stem gedeelte van de oscillator, losgeraakte of slechte soldeerverbingen in de r.f. voerende leidingen. Verdere mogelijkheden zijn: slui
ting in de oscillatorsectie van de afstemcondensator; in het bijzonder
in diens aangebouwde trimmer; of in de golfgebiedschakelaar.
Dit is te controleren met behulp van een ohmmeter, die wordt aan
gesloten tussen chassis en de vaste platen van de oscillatorsectie van
de afstemcondensator. Met de golfschakelaar in de MG stand moet
hier een grote weerstand worden gemeten, in elk geval groter dan
10 a 20 k£. (In de KG stand meet men gewoonlijk kortsluiting of
althans een zeer kleine weerstand wegens de afwezigheid van een
seriepadder in het KG gebied). Meet men geen of zeer kleine weer
stand, dan kan ook nog de seriepadder (in spoeleenheid ingebouwd)
defect zijn (sluiting). Is dit laatste het geval, dan werkt echter het
KG gebied meestal wel normaal.
d. Preselectiekring defect.
Krijgt men wel ontvangst wanneer de antenne of trim zender over
een condensator van ca. 100 pF wordt verbonden met het stuurrooster van de mengbuis (punt E in figuur VII-1) dan zit de fout
in de preselectie (antenne) kring. Is de geluidssterkte zeer gering,
tenzij de verbinding tussen genoemd rooster en de afstemkring
*) De selectiviteit van de preselectie kringen verhindert het doordringen tot de
mengbuis van signalen, die in combinatie met de sterk afwijkende oscillatorfrequentie een middelfrequent signaal zouden veroorzaken.
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tijdelijk wordt verbroken, dan is de oorzaak: sluiting in de betrokken
sectie van de afstemcondensator (trimmer!) of slecht contact in de
schakelaar.
e. Is een r.f. versterker vóór de mengbuis aanwezig, dan geldt het
zelfde, wat hierover in hoofdstuk VI A 3 is gezegd ten aanzien van
de rechtuitontvangers.
B. Eén der frequentiebanden geeft geen of zeer zwakke ontvangst
1. Ingeval op het KG gebied geen ontvangst mogelijk is, of als
over een gedeelte van één of meer banden de ontvanger volkomen
stil is, dan is dit vrijwel zeker het gevolg van te klein geworden
steilheid van de oscillatortriode. De buis moet dan worden vervangen. Een enkele maal treden genoemde verschijnselen op bij te lage
voedingsspanningen voor de oscillator; bij batterijontvangers wijst
dit op „het begin van het eind" van de gloeistroombatterij.
Men controlere dus genoemde spanning en de mengbuis zelf,
alvorens de volgende punten van onderzoek aan de orde zijn.

het begin van het eind van de
gloeistroombatterij. ..

2. LG gebied defect, verder normale ontvangst.
a. Controleer of de oscillator genereert met de golfschakelaar in de
stand LG (men doe dit volgens de in VII A 3 c aangegeven me
thoden).
Genereert de oscillator niet, dan schuilt de fout in de oscillatorkring
bijv. slecht contact in de golfschakelaar of diens bedrading naar
LG spoel enz.; sluiting in LG osc. trimmer, of LG seriepadder; onder
breking in LG spoel (terugkoppelwikkeling of seriepadder).
Bij sommige spoeleenheden wordt de middengolf seriepadder in de
LG stand van de golfschakelaar in serie geschakeld met een tweede
condensator, zodat de zo gevormde serieschakeling voor LG als
padder fungeert (fig. VII-2). Indien laatstgenoemde condensator
sluiting vertoont, kan de oscillator uiteraard nog wel genereren; door
dat nu echter alleen de MG padder in functie is, is de osc. frequentie
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echter aanmerkelijk verschoven, zodat als gevolg van selectiviteit
van de preselectiekring geen ontvangst mogelijk is. Of dit geval —
namelijk sluiting in de LG seriepadder — zich inderdaad voordoet
kan men als volgt nagaan: (aangenomen natuurlijk, dat de oscillator
genereert): Men verbreekt tijdelijk de verbinding tussen signaalrooster van de mengbuis en de preselectiekring en verbindt an
tenne of trimzender aan genoemd rooster met tussenschakeling van
een condensator van bijv. 100 pF. Mocht er in de ontvanger geen
Fig. VII-2 — Schakeling van de oscillatorkring, zoals die dikwijls voorkomt in
complete spoelstellen. — Voor MG ont
vangst is de combinatie L1C1 kortgeslo
ten: Cm is de MG padder, in serie met
lm
de MG spoel Lm. Met de ijzerkern van
deze spoel en de trimmer Cm wordt de
10 MG
oscillator op het middengolfbercik afge
regeld. Voor LG staan beide spoelen en
de padders allen in serie, dit bereik wordt
afgeregcld m.b.v. de trimmer Ci en de
kern van Li.
Bij sluiting in de padders blijft de osc.
Cm=
meestal genereren op MG zij het op een
rrm
veel lagere frequentie. Met S in de LG
stand is dit ook het geval, indien Ci
defect is (sluiting). Aangezien in dit bereik de inductieve terugkoppeling is te
verwaarlozen, stopt het genereren op LG bij sluiting in de padder Cra. Deze staat
nl. in serie met de afstemcondensator waarmede hij een capacitieve spanningsdeler
over de kring vormt (Collpits osc. schakeling).
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weerstand aanwezig zijn tussen het signaalrooster van de mengbuis
en de AVR-leiding (eventueel „aarde") dan brengt men die voor
deze proef tijdelijk aan (0,1 a 1 megohm). Men heeft dan ontvangst,
waarbij uiteraard diverse stations door elkaar gehoord kunnen wor
den wegens het ontbreken van elke vorm van preselectie. Het gaat
er echter om, vast te stellen, of de aanwijzing op de afstemschaal
nog kloppend is voor het LG gebied. Zet de wijzer — door draaien
aan de afstemknop — bijv. op Droitwich (frequentie 200 kHz).
Hoort men inderdaad dit station, dan is er met de padders niets aan
de hand. Krijgt men daarentegen pas output met de trimzender op
een aanmerkelijk afwijkende frequentie, of moet men de ontvanger
vrij veel verstemmen om Droitwich te horen (het is niet onmogelijk
dat men dit station zelfs helemaal niet kan vinden) dan is het vrijwel
zeker, dat er iets met de padders mis is. Er bestaat natuurlijk ook
nog een mogelijkheid, dat de zelfinductie van de LG oscillatorspoel
een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, bijv. sluiting tussen
een aantal windingen, of een gebroken ijzerkern.
b. Blijkt de oscillator te genereren op de juiste frequentie, dan
schuilt de fout in de preselectiekring (en).
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Hier gelden verder gelijksoortige overwegingen als bij rechtuitontvangers. Zie hoofdstuk VI-B 1. Wij vestigen hier nog de aan
dacht op de omstandigheid, dat in de moderne spoelen voor superhets nogal eens de antennekoppeling plaatsvindt door toepassing van
een vrij grote capaciteit tussen chassis en het „koude” einde van de
antennespoel (zie figuur VII-3). Deze condensator kan defect zijn.
3. Geen of zeer zwakke MG ontvangst, overige banden normaal.
a. Blijkt de oscillator niet te genereren indien de golfschakelaar in
de MG stand staat, dan zijn hiervoor de volgende oorzaken aan te
wijzen:
Slecht contact in de oscillatorsectie van de golfschakelaar of onder
breking; slechte soldeerlas, e.d. in de verbindingen van laatstgenoem
de schakelaar met de MG oscillatorspoel. Is er een afzonderlijke
MG oscillatortrimmer aanwezig, (rechtstreeks en permanent ver
bonden met de MG oscillatorspoel) dan kan deze sluiting maken.
Geheel losdraaien van deze trimmer zal dan de oscillator weer doen
genereren.
Verdere mogelijkheden zijn: sluiting of onderbreking in MG oscil
latorspoel en de erbij behorende terugkoppelwikkeling, terwijl ook
sluiting tussen beide wikkelingen de oorzaak kan zijn.
Fig. VII-3 — Voorbeeld van een antennekring
met capacitieve basiskoppeling. Voor MG is de
antenne voornamelijk inductief gekoppeld. Voor
LG heeft de koppeling tussen La en Lm weinig
betekenis, echter is hier de capacitieve koppe
ling werkzaam: Ck en de afstemcondensator Ca
staan in serie over de zelfinductie Lm + Li.
Antenne en aarde zijn nu over een gedeelte
van deze capacitieve spanningsdeler aangeslo
ten. Bovendien vormt La met Ck een onderdoorlaatfilter, dat extra verzwakking geeft voor de
in het MG gebied vallende spicgelfrequenties.
De weerstand R (grootte-orde 4 kilohm) geeft
de antennekring een kleine impedantie voor zeer
lage frequenties ter voorkoming van modulatiebrom door inductie van het lichtnet op de
antenne.
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Wat dit laatste betreft, in vele schakelingen zijn afstem- en terugkoppelspoel aan één zijde met elkaar verbonden, zodat doormeten
met de ohmmeter geen uitsluitsel kan geven aangaande sluiting op
een andere plaats tussen beide wikkelingen. Sluiting in de MG seriepadder kan bij sommige schakelingen het genereren doen ophouden;
in vele gevallen echter blijft de oscillator genereren, ook met kort
gesloten seriepadder.
b. Genereert de oscillator wel, dan schuilt de fout óf in de preselectiekringen (zie verder c.) óf de MG seriepadder is defect, dan
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wel de zelfinductie van de MG oscillatorspoel heeft een aanzienlijke
wijziging ondergaan tengevolge van sluiting tussen enkele windingen
of door gebroken en uitgevallen poederijzerkern. Genoemde defec
ten veroorzaken alleen aanzienlijke verstemming van de oscillator,
welke is te constateren op gelijksoortige wijze als hierboven aange
geven onder 2 a.
c. MG pceselectiekring(en) defect.
Ook hier kan vrijwel dezelfde wijze van onderzoek worden toegepast
als bij rechtuitontvangers. Zie hoofdstuk VI B 2. Ook voor het MG
gebied wordt in superhetspoelstellen dikwijls capacitieve basiskoppe
ling toegepast, zie 2 b.
4. Geen KG ontvangst. MG en LG normaal.
Behalve de reeds in par. B 1 van dit hoofdstuk genoemde oorzaken,
kunnen de volgende fouten KG ontvangst onmogelijk maken.
a. Oscillator genereert niet op KG.
Meet men geen roosterstroom in de oscillatorlekweerstand, dan kan
het genereren zijn opgehouden wegens te grote verliezen in de
roostercondensator van de oscillator; vervang deze door een ander
exemplaar. De KG oscillatortrimmer kan inwendig sluiting maken,
slechte contacten in de huishouder van de mengbuis of oscillatorsectie van de golfgebiedschakelaar kunnen de oorzaak zijn. Zo ook
slechte soldeerlassen van spoelen en afstemcondensator alsmede van
verbindingen met chassis; onderbreking in de KG oscillatorspoel of
terugkoppelwikkeling zal zeer zelden optreden; sluiting tussen beide
wikkelingen is minder onwaarschijnlijk.
b. KG preselectiekringen defect.
Genereert de oscillator, dan schuilt de fout in de preselectiekringen.
Sluiting in KG antennetrimmer is de meest waarschijnlijke oorzaak,
slecht contact in golfschakelaar of diens bedrading behoort ook tot
de mogelijkheden.
N.B. Blijkt uit het onderzoek, dat de fout in de spoeleenheid moet
worden gezocht, dan doet men het beste deze onmiddellijk naar
fabriek of importeur op te zenden.
Zelf repareren is in het algemeen moeilijk of helemaal niet uit te
voeren, terwijl men met ,,knoeien” aan het blok vrijwel zeker de
kans op garantie verspeelt.
C. Ontvanger is ongevoelig op alle banden
Heeft men zich ervan overtuigd, dat het audiogedeelte en de voe
dingsspanningen in orde zijn, evenals antenne en invoerleiding (zie
hoofdstuk II B) dan staat in de eerste plaats het m.f. gedeelte onder
verdenking. Controleer eerst de afregeling van de m.f. transfor
matoren. Mankeert hieraan weinig, zie dan par. 1 hieronder.
Blijkt daarentegen, dat een of meerdere trimmers of ijzerkernen van
de m.f. transformatoren „er een heel stuk naast zijn”, dan zijn er
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twee mogelijkheden: Defect in de betrokken m.f. transformator; zie
verder 2, of er mankeert iets aan het AVR systeem, zie F 3.
1. Afregeling m.f. transformatoren blijkt in orde te zijn.
Selectiviteit is normaal.
a. Controleer anode- en schermroosterspanning van m.f. en mengbuis. Een defecte schermroosterweerstand of een bedenkelijk lekke
ontkoppelcondensator kunnen oorzaak zijn van te lage schermroosterspanning. Te grote negatieve roosterspanning doet de versterking
afnemen; controleer hiervoor de spanning tussen chassis en katode
bij m.f. en mengbuis. Ingeval hier geen katodeweerstanden aanwezig
zijn, wordt de negatieve roosterspanning wel eens ontleend aan een
in de gemeenschappelijke „min"-leiding opgenomen weerstand. De
spanning over laatstgenoemde — of de katodeweerstanden — mag
in het algemeen niet groter zijn dan 1,5 a 2 volt voor de meeste
Europese buizen; voor Amerikaanse typen niet groter dan 3 volt.
Oorzaken kunnen zijn: toegenomen weerstandswaarde of abnor
maal grote stroomsterkte in de weerstand. Dit laatste geval is het
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opzenden aan fabrikant of importeur...
:
waarschijnlijkste, indien een weerstand in de gemeenschappelijke
„min,,-leiding aanwezig is; men zal dan weer de oorzaak van de
stroomtoename moeten opsporen en aldoende kan men tenslotte
terecht komen bij isolatielek, bijv. een lekke koppelcondensator waar
door een of meer stuurroosters een positieve spanning hebben ge
kregen.
b. m.f. of mengbuis is versleten.
c. Is een r.f. versterkertrap aanwezig. dan geldt hiervoor eveneens
hetgeen vermeld is onder a en b.
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2. Defect in m.f. transformator.
Blijkt de afregeling van de m.f. kringen niet meer in orde te zijn, en
geeft bijregeling slechts weinig of geen resultaat, dan wijst dit sterk
in de richting van een defecte m.f. transformator, maar zeker is dit
niet. Zie derhalve ook par. F. Indien één der m.f. transformatoren
tijdens het trimmen de normale afstemscherpte vertoont, terwijl de
andere nauwelijks reageert op het draaien aan kernen of trimmers,
dan is het vrijwel zeker, dat laatstgenoemde defect is. Sluiting tussen
enkele windingen van een der kringen of onderbreking in enkele
litze-aders is oorzaak van overmatige verliezen in de spoel. Een
isolatielek in trimmers of vaste condensator, dan wel tussen beide
uiteinden van één der kringen, veroorzaakt demping. Een isolatielek
tussen primaire en secundaire kan de onder F 3 a genoemde ver
schijnselen veroorzaken.
Tenzij men ervaring heeft in het repareren van spoelen, kan men
beter de betrokken m.f. transformatoren opzenden aan fabrikant of
importeur.
D. Ontvanger ongevoelig op één der banden
Hier moet de fout in het gedeelte vóór de m.f. versterker worden
gezocht. Controleer de oscillatorroosterstroom. Heeft deze een ab
normaal verloop over de gehele frequentieband (schakelaar in de
stand van het defecte frequentiegebied) zie dan verder par. la hier
onder. Gaat het gevoeligheidsverlies gepaard met mis-aanwijzing
van de afstemschaal, dan is de oscillatorkring voor het betrokken ge
bied ontregeld of defect. Zie verder par. lb en lc hieronder.
Zijn schaalaanwijzing en oscillatorstroom beide normaal, dan schuilt
de fout in de preselectiekring(en); raadpleeg hiervoor par. 3.
1. Te kleine oscillatorstroom.
a. Indien de steilheid door ouderdom van de oscillatorbuis afneemt,
dan zal het eerst op KG de opgewekte oscillatorspanning te klein
worden voor goede werking van de mengbuis. In sommige ont
vangers kan verminderde gevoeligheid op een gedeelte van LG of
MG band eveneens het gevolg zijn van een versleten oscillatorbuis.
Probeer, zo mogelijk, eerst een andere buis alvorens tot verder
onderzoek over te gaan.
b. Defecten in de oscillator afstemkring kunnen het genereren be
moeilijken. Zo bijv. extra demping door overmatige verliezen in de
oscillatorspoel of door overgangsweerstanden in leidingen naar de
golfschakelaar, dan wel door een slecht contact in laatstgenoemde.
Abnormale verliesweerstand van de padder kan eveneens de oorzaak
zijn.
c. Schaalaanwijzing klopt niet voor één der banden. (Oscillator
roosterstroom is al dan niet normaal). Blijkt het onmogelijk om de
schaalaanwijzing weer kloppend te krijgen door bijregeling van
trimmer en seriepadder van het betrokken gebied, dan is er een
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defect in de oscillatorspoel of padder; bijv. een kortgesloten winding
of gebroken ijzerkern.
Zie ook VII B 2 a, - 3 a, of - 4 a. al naar gelang resp. LG, MG, KG
gebied de kwaal vertonen.
3. Fout in preselectiekring (en).
Indien bijregeling van trimmer en ijzerkern van de antennekring
geen resultaat geeft, dan is de betrokken spoel of trimmer defect.
Ook is het mogelijk, dat in de betrokken sectie van de golfschakelaar
een grote overgangsweerstand de kring sterk dempt; soldeerlassen
van tot de antennekring behorende leidingen kunnen eveneens aan
zienlijke overgangsweerstand bezitten. Opnieuw solderen is in dit
geval de remedie. Aangezien de afstemkringen van de superhet zeer
grote overeenkomst vertonen met die van de rechtuitontvanger,
verwijzen wij verder naar hoofdstuk VI C 2.
E. Selectiviteit onvoldoende
Aangezien bij een super de selectiviteit alleen door de m.f. kringen
wordt bepaald, moet de fout in het gedeelte tussen mengbuis en
detector worden gezocht.
1. Soms is de oorzaak niets anders dan ontregelde m.f. transforma
toren. Behalve mechanische trillingen waaraan elk toestel voort
durend in meerdere of mindere mate blootstaat, kunnen vooral vocht
en temperatuurvariaties de afstemming wijzigen. Er bestaat dus de
kans, dat na verloop van tijd de m.f. transformatoren opnieuw moe
ten worden bij geregeld. Helpt opnieuw trimmen niet of slechts ten
dele, dan is er overmatige demping op één of meer m.f. kringen, bijv.
veroorzaakt door vochtig geworden spoelen. Ook vochtafzetting op
andere m.f. spanningvoerende delen als huishouder, montagestrippen
e.d. kan demping der kringen tot gevolg hebben. Stof en vuilneerslag
geven hetzelfde effect. Goed schoonmaken en drogen van het appa
raat is de remedie.

goed schoonmaken en drogen van het
apparaat is de remedie ...
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2. Fouten in andere onderdelen kunnen eveneens aanleiding zijn
tot verminderde selectiviteit, zoals defecte katode-ontkoppelcondensatoren, isolatielek in de huishouder van m.f.- en mengbuis, of een
fout in het AVR systeem. (Zie par. F 3).
3. Slechte selectiviteit en verminderde gevoeligheid gaan dikwijls
samen. Zie hiervoor VII C 2.
F. Defecten in AVR systeem
Aangezien men in elk AVR systeem vrijwel uitsluitend weerstanden
aantreft in de grootte-orde van 1 megohm, kan men bezwaarlijk de
hier optredende spanningen meten. Immers de eigen weerstand van
een voltmeter <— ook die van een gevoelig instrument — is altijd
vele malen kleiner dan de „inwendige weerstand" van het AVR
systeem, zodat de spanningsverdeling geheel wordt verstoord zodra
de voltmeter wordt aangesloten. Directe spanningsmetingen aan het
AVR systeem kunnen echter wel geschieden met een buisvoltmeter,
welke dan echter ook voor zijn gelijkspanningsgebied een ingangsweerstand van minstens 10 megohm moet bezitten. Toch kan men
zich nog wel redden zonder buisvoltmeter, zij het, dat de methode
van onderzoek dan wel omslachtig wordt. Een mA-meter in serie
met de anodekring van één der met de AVR verbonden buizen
(tussen) de „koude” zijde van de m.f. transformator en plus-hoogspanning) reageert immers op elke variatie van de aan de betrokken
buis toegevoerde AVR spanning.

T
Fig. VIM — Eenvoudigste schakeling voor
AVR, regelspanning wordt ontleend aan de A«—r-vwvA
signaaldetector.
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Verder kan men met een goede — met gelijkspanning werkende —
ohmmeter of meetbrug isolatiefouten of defecte weerstanden van het
AVR systeem ontmaskeren. Men moet dan echter wel weerstandswaarden tot 20 megohm — liefst nog hoger — duidelijk kunnen
aflezen. Tijdens weerstandsmetingen moet niet alleen de anodespanning, maar ook de gloeispanning worden uitgeschakeld, anders
is de roosterkatoderuimte van de buizen geleidend en de metingen
zijn waardeloos. De volgende fouten kunnen voorkomen.
1. AVR werkt niet.
De ontvanger is spoedig overbelast en werkt alleen redelijk voor
zwakke zenders of met een kleine antenne.
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a. Is er een afzonderlijke AVR diode aanwezig (fig. VII-5), dan
kan de koppelcondensator tussen m.f. transformator en diodeplaat
defect zijn (onderbroken). Blijkt tevens, dat de selectiviteit en/of
gevoeligheid verminderd zijn, dan wijst dit op sluiting tussen diode
plaat en aarde, ook kan de belastingweerstand van de AVR diode
defect zijn (te kleine waarde).

m

Fig. VII-5 — Klassieke schakeling
voor uitgestclde AVR. De regelspanning wordt geleverd door een
afzonderlijke diode, welke pas be
gint gelijk te richten, zodra de m.f.
amplitude groter is dan de over de
katodeweerstand optredende drempelspanning. Laatstgenoemde is niet
werkzaam voor de signaaldiode.
omdat diens belastingweerstand
direct met de katode is verbonden.
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b. Wordt de AVR van de detector of aparte diode afgenomen, dan
is sluiting of slechte isolatieweerstand tussen AVR lijn en chassis
de oorzaak. Dikwijls is een aan de AVR lijn verbonden ontkoppelcondensator de schuldige. Vergeet niet, dat ook alle spoelen e.d.
die met de AVR leiding zijn verbonden, onder verdenking staan,
wat betreft sluiting met chassis.
2. AVR werkt traag.
De ontvanger is tijdelijk ongevoelig, wanneer men door de afstem
ming van een sterke zender draait.
Fig. VII-6 — Deze schakeling geeft even
eens uitgestelde AVR doordat het met de
AVR-lijn verbonden remrooster de rol speelt
van anode van een z.g. „clamping"-diode.
Zodra de detector voldoende negatieve span
ning levert om de remroosterstroom te doen
ophouden, is de katoderemroosterruimte niet
meer geleidend, zodat bij verder toenemende
detectorspanning de AVR-lijn negatief
wordt. Ra heeft een waarde van 5... 10
megohm, de aan het knooppunt R1R2 op
tredende pos. spanning bepaalt de drempel.
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Indien men afstemt op sterke stations en daarna de antenne los
neemt, gaat het afstemoog slechts zeer geleidelijk open. De oorzaak
van dit verschijnsel is een te groot geworden tijdconstante van het
AVR systeem. De fout moet gezocht worden in een onderbreking in
de AVR filterweerstand(en) (of te groot geworden weerstandswaarde) of onderbreking in de roosterkring van m.f. of mengbuis.
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Is in de schakeling een afzonderlijke AVR diode toegepast, dan zal
onderbreking in — of te grote waarde van — de AVR belastingweerstand het euvel kunnen veroorzaken.
3. Slechte gevoeligheid en selectiviteit als gevolg van AVR defect.
Genoemd verschijnsel treedt op indien een abnormale gelijkspaning
op de AVR leiding belandt.
a. Positieve spanning op de AVR lijn manifesteert zich onder meer
door te grote anode- en schermroosterstromen van m.f. en mengbuis, .
bij overigens normale voedingsspanning. Het positieve stuurrooster
veroorzaakt sterke demping op de m.f. transformator door roosterstroom. Door isolatielek tussen primair en secundaire bij een der
m.f. transformatoren kan de positieve spanning op de AVR lijn
ontstaan, evenals door slechte isolatieweerstand van de koppelcondensator tussen de anode van m.f. buis en de AVR diode.
b. Een negatieve spanning op de AVR lijn bij afwezigheid van
signaal en overigens normale voedingsspanningen verraadt zich be
halve in verminderde gevoeligheid ook door een permanente uitslag
van de afstemindicator en te kleine anode- en schermroosterstroom
van m.f. en mengbuis. In de gebruikelijke ontvangerschakelingen be
staat er echter weinig kans, dat door een of andere fout een nega
tieve spanning op de AVR lijn komt. Zie echter VII A 2b.
G.

Brom, alleen bij ontvangst van sterke zenders

Men heeft hier te maken met modulatiebrom, welke optreedt zodra
een of andere bromspanning in de r.f.-, meng- of m.f. buis wordt
geïnduceerd, met voldoende amplitude om het r.f. signaal te kunnen
moduleren.
Onvoldoende afvlakking van anode- en schermroosterspanningen
van genoemde buizen kan de oorzaak zijn. Gewoonlijk echter belandt
de bromspanning via de antennekring op het stuurrooster van r.f.resp. mengbuis. De fout is dan een hoge gelijkstroomweerstand in
de antennekring, bijv. ontstaan door onderbreking in de antennekoppelwikkeling of in de weerstand R in fig. VII-3. Soms kan men
het euvel verhelpen door een weerstand van ca. 5...50k£ aan te
brengen tussen de antenne-aansluiting van het spoelblok en chassis.
Dikwijls verdwijnt de modulatiebrom, indien een condensator van
5000 pF (250 volt wisselsp., minstens 3000 volt proefsp.) wordt
aangebracht tussen primaire van de nettransformator en chassis.
Een enkele maal kan het voorkomen, dat de anodespanning van de
oscillatorsectie onvoldoende is afgevlakt, zodat de mengbuis een met
brom gemoduleerde oscillatorspanning krijgt toegevoerd. Dit euvel
wreekt zich het sterkst op KG. Zie ook hoofdstuk III F.
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H. Instabiliteit of genereerneigingen
Deze hebben bij de superhet dezelfde oorzaken als bij de rechtuitontvangers. De m.f. versterker is immers op te vatten als een vast
afgestemde ontvanger van genoemd type — terwijl voor de signaalkringen van r.f. versterkers en mengbuis de overeenkomst voor zich
zelf spreekt. Raadpleeg dus hoofdstuk VI-E en D 2.
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HOOFDSTUK VIII

Afregeling van afstemkringen
A. Rechtuit ontvangers
Zodra meer dan één afstemkring door één enkele knop wordt be
diend, moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan, opdat de be
trokken kringen onder alle voorwaarden op dezelfde frequentie zijn
afgestemd.
1°. Voor iedere stand van de meervoudige afstemcondensator moe
ten de capaciteiten van diens secties aan elkaar gelijk zijn. — Een
ogenschijnlijk onbelangrijke verbuiging van de platen kan reeds de
gelijkloop hinderlijk verstoren; behandel de afstemcondensator dus
voorzichtig. Tijdens werkzaamheden aan het toestel hou.de men de
rotor steeds geheel ingedraaid.
2°. De onvermijdelijke strooicapaciteiten (bedrading, buiscapaciteiten, eigen capaciteit van de spoelen, enz.) van elke kring moeten
aan elkaar gelijk zijn. Hiervoor dienen nl. de trimmers.
3°. De spoelen moeten gelijke zelfinductie bezitten.
Stelt men verder nog als eis, dat een nauwkeurige schaalaanwijzing
wordt verkregen, dan geldt bovendien:
4°. Toepassing van een glasplaat, welke is geijkt voor het gebruikte
type afstemcondensator, terwijl de spoelen een nauwkeurig voor
geschreven zelfinductie moeten bezitten.
In het algemeen is slechts alleen een kloppende schaalaanwijzing te
verwezenlijken met een bepaalde combinatie van spoelen; afstem
condensator en schaal, e.e.a. volgens voorschrift van de spoelenfabrikant. De afstemcondensator moet niet alleen nauwkeurig de
voorgeschreven minimum- en maximumcapaciteiten bezitten, ook
de platenvorm bepaalt de schaalijking.
Van bovenstaande punten moet men zich goed rekenschap geven,
indien een defecte spoel of afstemcondensator door een nieuw exem
plaar moet worden vervangen. Soms is het mogelijk een afwijkend
spoeltype te gebruiken, mits hiervan de zelfinductie regelbaar is en
op de vereiste waarde kan worden ingesteld. Kleine schaalmiswijzing
is ook dan echter nog mogelijk, n.1. indien de eigen capaciteit van
zo’n spoel aanzienlijk afwijkt van die van het voorgeschreven type.
Voordat men met trimmen begint, moet worden gecontroleerd of het
schaalmechanisme en de aandrijving van de condensator in orde zijn.
Er mag geen speling en zg. „dodegang” zijn in de bewegende delen.
De aandrijfsnaar van condensator en afstemschaal moet voldoende
spanning bezitten, maar mag niet te strak zitten.
Denk eraan, dat nooit een goed kloppende schaalaanwijzing kan
worden verkregen, zolang de stand van de wijzer niet precies samen
valt met de bijbehorende condensatorstand. Laat u niet misleiden
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door een eventuele stuitnok van het schaalmechanisme, maar over
tuigt u ervan, dat de condensator geheel is ingedraaid (maximum
capaciteit) wanneer de wijzer op het laagfrequente eindpunt van de
schaal staat. Men behoeft er zich niet om te bekommeren als aan het
h.f. einde van de schaal de wijzer voorbij het eindpunt komt, of de
condensator niet tegen zijn stuitnok rust. Minimum capaciteit treedt
nl. meestal op voordat de rotorplaten geheel zijn uitgedraaid. Zet
tenslotte de schroeven van alle askoppelingen stevig vast, zodat geen
slip kan optreden.
Nu kan met de afregeling worden begonnen. Men begint met het
hoogste frequentiegebied (kleinste golflengte), tenzij de spoelfabrikant anders voorschrift. Zijn er trimmers op de afstemcondensator
aangebouwd, dan altijd eerst het gebied, waarvoor deze trimmers
dienen.
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de aandrijfsnaar moet voldoende
spanning bezitten ...
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1. Zoek een bekend station op aan het h.f. einde van de schaal
(afstemcondensator dus bijna geheel open) en draai aan de trimmers
tot ongeveer maximum sterkte is bereikt. Wijst nu de schaal een te
hoge frequentie aan (te kleine golflengte), dan is de parallelcapaciteit te groot, dus de trimmer moeten in dit geval worden terug
gedraaid om de misaanwijzing te corrigeren.
In het tegenovergestelde geval (te lage frequentieaanwijzing) moe
ten de trimmers natuurlijk worden ingedraaid. Is de afwijking vrij
groot, dan kan men het beste eerst de afstemknop zover in de goede
richting draaien, totdat het station juist niet meer wordt gehoord,
waarna men het weer hoorbaar maakt door de trimmers te verstellen.
Dit herhaalt men totdat het station „op zijn plaats zit" waarna men
de trimmers bijregelt op maximum geluidssterkte.
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2. Zijn de spoelen voorzien van een instelbare poederijzerkern, dan
kan het nodig zijn ook die na te regelen. Zoek een station op aan
het l.f. schaaleinde (grootste golflengte) en regel de kernen op
dezelfde manier als hierboven werd aangegeven voor de trimmers.

Fig. VUI-la — Stand van afstcmcondensator en wijzer
voor afregeling van de spoelkemen op het h.f. einde van
een afstemgebied.

Heeft men één of beide kernen aanmerkelijk moeten verdraaien
(bijv. meer dan £ omwenteling), dan is de zelfinductie enigszins
veranderd, dus ook zijn alle afstemmingen iets verschoven. Dit be
tekent dat de trimmers opnieuw moeten worden ingesteld op het
reeds eerder daarvoor gekozen station. Was de instelling in eerste
instantie ernstig in de war, dan moet men de onder 1 en 2 genoemde
operaties verscheidene malen herhalen voordat zowel schaalaanwijzing als gelijkloop der kringen volkomen in orde is.

Fig. VIII-lb — Stand van afstemcondensator en wijzer
voor afregeling van de spoelkemen op het l.f. einde van
een afstemgebied.
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3. Als laatste handeling worden de trimmers zorgvuldig afgeregeld
met de terugkoppeling op het randje van genereren, nadat is afge
stemd op een zo zwak mogelijk station op het h.f. deel van het
bereik. Vergeet niet deze laatste afregeling te verrichten terwijl de
definitieve antenne is aangesloten. De antennecapaciteit beïnvloedt
nl. enigszins de afstemming van de antennekring, zodat de trimmer
van laatstgenoemde meestal iets moet worden bijgeregeld wanneer
een andere antenne wordt aangesloten.
4. De overige banden worden op gelijke wijze afgeregeld als hier
boven werd beschreven. Trimmers worden altijd aan het h.f. einde
van de schaal afgeregeld, kernen — indien aanwezig — aan het l.f.
eind. Aangezien trimmers en soms ook kernen van het ene gebied de
afstemming van een andere band min of meer kunnen beïnvloeden,
moet men verdacht zijn op verstoring van de gelijkloop, enz. voor de
overige banden, indien men aan de regelorganen van een willekeurig
afstemgebied heeft gedraaid. Dit geldt in het bijzonder voor de
trimmers op de afstemcondensator, die immers voor alle banden deel
uitmaken van de totale kringcapaciteit.
88-VIII

B. Superheterodynes
Bij superheterodyne ontvangers is de afregeling iets ingewikkelder
dan bij de ,,rechtuit", niet alleen vanwege het groter aantal kringen,
maar voornamelijk omdat hier niet alle kringen telkens op een en
dezelfde frequentie zijn afgestemd. We hebben immers te maken met
de middelfrequentie waarop de m.f. transformatoren worden afge
stemd, de signaalfrequentie, welke door de preselectiekringen wordt
doorgelaten en de oscillatorfrequentie, bepaald door de afstemming
van de oscillatorkring.
Zoals bekend is de oscillatorfrequentie vrijwel altijd groter dan de
signaalfrequentie; het verschil van die twee is de middelfrequentie.
Ofschoon de presecletiekring op het inkomend signaal is afgestemd,
moet men steeds bedenken, dat alleen de afstemming van de oscillator bepaalt, welke zender zal worden ontvangen. De afstemming
van de preselectiekring(en) heeft alleen invloed op de sterkte, waar
mee het ontvangen signaal de mengbuis bereikt. Een en ander be
tekent, dat dus alleen de afregeling van de oscillatorkring invloed
heeft op de schaalaanwijzing.
Voor de afstemkringen van de superheterodyne geldt eveneens wat
voor de ,.rechtuit” is gezegd: Alleen met bij elkaar passende afstemcondensator, spoelen en afstemschaal kan een goede gelijkloop en
kloppende schaalaanwijzing worden verkregen. Het woord ,.gelijk
loop” moet men hier niet letterlijk nemen, maar in de betekenis van
,,met gelijkblijvend verschil" tussen signaal- en oscillatorafstemming.
En zelfs hierbij moet men niet uit het oog verliezen, dat een volkomen
constant frequentieverschil alleen is te verwezenlijken, indien de
oscillatorsectie van de afstemcondensator een ander capaciteitsverloop bezit dan de sectie(s) voor de preseclectiekring(en). Aange
zien echter zo’n speciale condensator met ongelijke secties alleen
bruikbaar is voor ontvangers met één afstemgebied, wordt hij maar
zelden toegepast. Normaliter vindt men in een superhet een condenpruil, kring
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Fig. VIII-2 - Blokschema
van een superheterodyne.
sator met onderling gelijke secties en hiermee kan slechts een compromis-gelijkloop worden verkregen. Neemt men de vaste parallelcapaciteit van de oscillatorkring zoveel groter dan die van de signaalkring, dat de vereiste (kleinere) verhouding tussen maximum en
minimum frequentie van het afstemgebied optreedt, dan zijn er maar
twee punten binnen dit gebied te vinden, waar de preselectiekringen
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zuiver op het signaal zijn afgestemd. Toegepast voor het KG gebied
zijn de afwijkingen in het midden van de schaal dan echter nog toe
laatbaar.
Voor MG en LG zouden onder dergelijke omstandigheden de af
wijkingen te groot worden, zodat dan voor verdere compensering
nog een capaciteit in serie met oscillatorspoel en afstemcondensator
wordt geschakeld, seriepadder genaamd. Hierdoor wordt de maxi
mum capaciteit van de oscillatorkring verkleind en men verkrijgt zo
drie gelijklooppunten.
Is de padder regelbaar, dan moet men hem instellen op het l.f.
(grootste golflengte) gelijklooppunt, in welk geval de afstemconden
sator gewoonlijk ca. 15° is uitgedraaid. De oscillatortrimmer wordt
altijd op het h.f. trimpunt ingesteld, waarbij de afstemcondensator
ca. 15° is ingedraaid.
De zelfinductie van de oscillatorkring wordt ingesteld voor het
middentrimpunt; is de padder echter niet regelbaar, dan regelt men
de ijzerkem af op het l.f. trimpunt.
Hulpmiddelen bij het afregelen
Ofschoon het mogelijk is zonder hulpapparaten een superhet op het
gehoor af te regelen — in welk geval men dus is aangewezen op de
signalen van bekende stations — kan het werk veel sneller en
nauwkeuriger geschieden indien men beschikt over een trimzender
en een gevoelige voltmeter, bij voorkeur een buisvoltmeter.
De trimzender (eventueel een eenvoudige oscillator voor het op
wekken van de middelfrequentie) is bijkans onmisbaar om de m.f.
transformatoren op de vereiste frequentie af te stemmen. Is de
m.f. versterker nl. 5 tot 10 kHz naast de voorgeschreven middel
frequentie afgestemd, dan is het principieel onmogelijk om voor de
afstemkringen een instelling te vinden, welke goede gelijkloop en
kloppende schaalaanwijzing oplevert, tenzij zelfinductie en serie
padder van de oscillatorkring beide regelbaar zijn.
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Fig. VIII-3 — De voltmeter
wordt aangesloten tussen
schermrooster en chassis.

Men heeft een indicator nodig, om te kunnen constateren, of een
bepaalde kring nauwkeurig is afgestemd. Het afstemoog kan als
zodanig dienen, maar heeft het bezwaar dat men niet nauwkeurig
kan aflezen wegens de kleine afmetingen van het lichtscherm en het
ontbreken van een schaalverdeling. Een voltmeter is dan ook een
veel nauwkeuriger indicator. Men kan hem aansluiten tussen chassis
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en schermrooster van een der in de AVR opgenomen buizen; men
regelt dan af op maximum uitslag (fig. VIII-3). Wordt de schermroosterspanning verkregen d.m.v. een spanningsdeler, dan is deze
methode minder geschikt (nl. betrekkelijk kleine gevoeligheid) en in
dat geval kan men beter een milliampèremeter in serie met de anodeleiding van een geregelde buis opnemen tussen plus-hoogspanning
en de primaire van de m.f. transformator. In dit geval afregelen op
de minimale meteruitslag (fig. VIII-4).
HF BUIS

Fig. VIII-4 — Hier is een milliampèremeter geschakeld
in de anodeleiding van de m.f. versterker.
De nauwkeurigste indicatie verkrijgt men door de gelijkspanning
over de detector belastingweerstand te meten m.b.v. een buisvoltmeter; nu moet worden afgeregeld op maximale wijzeruitslag (fig.
VIII-5).
Genoemde methoden — vooral de laatste — zijn verkieslijker dan de
ouderwetse, maar nog veel toegepaste outputmeting met een a.f.
wisselspanningsmeter aan de uitgang van de eindbuis, aan welke
methode de volgende bezwaren kleven:
1. Tussen luidspreker en uitgangstransformator moet tijdelijk een
verzwakker worden aangebracht om het in letterlijke zin oorver
dovend geloei van de 400 Hz modulatietoon tot een niet-hinderlijke
geluidssterkte terug te brengen.

Fig. VIII-5 — De nauwkeurigste indicatie wordt ver
kregen door de gelijkspanning over de detectorbelasting-wecrstand te meten met een buisvoltmeter.
!
2. Bij zeer selectieve m.f. versterkers krijgt men een onzuivere in
dicatie omdat hier steeds met een gemoduleerd testsignaal moet
worden gewerkt. Dit bevat nl. drie dicht naast elkaar liggende fre
quenties, de draaggolf en twee zijbandfrequenties.
Gebruikt men echter een gelijkspanningsindicator, dan kan met onge
moduleerd signaal worden gewerkt, zodat de hierboven genoemde
bezwaren komen te vervallen. Hieronder valt ook nog te rekenen de
omstandigheid, dat de meeste trimzenders niet zuiver amplitudegemoduleerd zijn, het signaal bevat dikwijls een niet te verwaarlozen
FM-component, waardoor de „bandbreedte” in het KG gebied soms
,:
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aanmerkelijk groter is dan 2 X 400 Hz. Door het optreden van flankdetectie van dit FM signaal krijgt men dan misleidende aanwijzingen
van de a.f. outputmeter.

het oorverdovend geloei van de
modulatietoon tot een niet-hinderlijke
sterkte terug te brengen . . .

In de oudere leerboeken werd meestal aanbevolen om de AVR
tijdens het afregelen buiten werking te stellen om zo een scherpere
indicatie te verkrijgen. Hierbij wordt echter over het hoofd gezien,
dat de afstemming van de kringen enigszins wordt beïnvloed door
de instelling van de „er aanhangende” buis, d.w.z. de regelspanning
veroorzaakt indirect een zeer kleine verstemming. Men verkrijgt dus
een zuiverder afstemming indien de AVR niet wordt uitgeschakeld
tijdens het trimmen. Het is wel zaak, de trimzender een zo zwak
mogelijk signaal te laten geven.
Bij een superheterodyne moet men altijd beginnen met het afregelen
van de m.f. kringen. Pas daarna komen de afstemkringen aan de
orde.
Het trimmen van m.f. kringen
1. Voordat de definitieve afregeling kan beginnen moet men trim
zender en ontvanger ongeveer een half uur gelegenheid geven om
volledig op temperatuur te komen.
2. Stel de trimzender af op de voorgeschreven middelfrequentie en
sluit hem (zonder kunstantenne) via een condensator van ca. 0,01/iF
aan op de vaste platen van de antennesectie van de afstemcondensator. (Is een r.f. trap aanwezig, dan aan de sectie van de laatste
preselectiekring.) De afstemcondensator en golfschakelaar op het
l.f. einde van het MG gebied zetten.
Stel de signaalsterkte zodanig in, dat de gelijkspanning over de
detector belastingweerstand ongeveer 1,5 V bedraagt. Gebruikt men
een voltmeter over de schermroosterspanning of een milliampèremeter in de anodeleiding als indicator, dan zoveel signaal toevoeren,
dat deze een spanning-, resp. stroomverandering van ca. 10 % aan
wijst.
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3. Regel achtereenvolgens de kernen of trimmers van de m.f. trans
formatoren af op maximum uitslag van de voltmeter dan wel op
minimum uitslag van de milliampèremeter.
Begin met de secundaire van de laatste m.f. transformator (d.i. de
met de detector verbonden kring), daarna diens primaire en zo ver
volgens tot en met de primaire van de eerste transformator.
4. Om een zo gunstig mogelijke doorlaatkromme van de m.f. ver
sterker te verkrijgen, moeten alle m.f. kringen nog eens zorgvuldig
worden nageregeld. Bij overkritisch gekoppelde m.f. transformatoren
moet men nu telkens de primaire kring dempen (fig. VIII-6) wan
neer men de secundaire afregelt en de secundaire dempen tijdens de
afregeling van de primaire. Dit geschiedt door een serieschakeling
van bijv. 100 pF en 47 kQ parallel aan de te dempen kring te scha
kelen. Het verdient aanbeveling om bij de laatste naregeling altijd de
kringen beurtelings te dempen omdat men zodoende de schadelijke
invloed van eventuele parasitaire terugkoppeling tot een minimum
reduceert.
5. Let er op, dat tijdens deze laatste naregeling de indicator niet
verder uitslaat dan aangegeven onder 2; zonodig de verzwakker op
de trimzender iets terugdraaien.

Fig. VIII-6 — Het dempen van de secundaire m.f.
kring met in serie geschakelde C en R, wanneer de
primaire kring wordt afgeregeld.
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Heeft men geen trimzender, dan kan men afstemmen op een LG
of MG zender, waarvan het signaal niet aan fading onderhevig is.
Tijdens het afregelen mag niet aan de afstemknop worden gedraaid.
Men heeft nu echter geen zekerheid, dat de m.f. kringen op de juiste
middelfrequentie zijn afgestemd.
Het trimmen van de afstemkringen
Nadat de m.f. versterker is afgeregeld, worden de afstemkringen ge
trimd. Hierbij houde men zich zoveel mogelijk aan de trimvoorschriften van de spoelenfabrikant, in het bijzonder wat betreft de
volgorde der frequentiebanden en de aangegeven frequenties voor
de trimpunten.
Controleer eerst of de wijzer precies aan het l.f. schaaleinde staat
met de condensator op maximum capaciteit, zoals aangegeven bij de
behandeling van rechtuit ontvangers.
Het trimmen verloopt eveneens op nagenoeg dezelfde wijze, echter
met dien verstande, dat men voor elk gebied de schaalaanwijzing
kloppend moet maken door afregeling van de oscillatorkring; de
preselectiekringen hebben hierop geen invloed.

i
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1. De trimzender wordt via een kunstantenne op de antennebus
van de ontvanger aangesloten en afgestemd op de frequentie van het
h.f. trimpunt. Met de afstemknop draait men de wijzer op de plaats
van ditzelfde trimpunt waarna men aan de oscillatortrimmer draait
totdat het trimzendersignaal (resp. het juiste station) zuiver is afgestemd.
2. Stel nu trimzender en ontvanger in op het l.f. trimpunt en stem af
met de padder, resp. ijzerkern van de oscillatorkring.
3. Beide voornoemde handelingen moeten enkele malen worden
herhaald totdat de schaalaanwij zing klopt.
N.B. Op het KG gebied is de preselectie meestal zo gering, dat men
aan het h.f. einde van dit gebied twee afstemmingen kan vinden. De
juiste treedt op bij de kleinste capaciteit van de oscillatortrimmer.
Ter controle kan men de ontvanger onaangeroerd laten en de trimzender afstemmen op de spiegelfrequentie. Deze moet men dan
vinden op een hogere frequentie van de trimzender.
Is de schaalaanwijzing in orde, dan kunnen de preselectiekringen
worden afgeregeld.
4. Zet de ontvanger op het h.f. trimpunt en stem met de trimzender
af op maximum output van de ontvanger. Regel daarna de trim
mer (s) van de preselectiekring(en) af.
5. Zijn de spoelen van de preselectiekringen voorzien van regelbare
ijzerkernen, dan worden deze afgeregeld op maximum output, waar
bij ontvanger en trimzender op het l.f. trimpunt worden afgstemd.
Bij het afregelen van de KG trimmer van de direct vóór de mengbuis
geschakelde preselectiekring ondervindt men soms enige meesleping
van de oscillatorfrequentie, veroorzaakt door capacitieve koppeling
via de ruimtelading tussen signaal- en oscillatorrooster van de meng
buis. Om onder dergelijke omstandigheden de preselectiekring goed
te kunnen afregelen, moet men gelijktijdig trimzenderafstemming en
preselectietrimmer heen en weer draaien, totdat maximum output is
verkregen.
C.

FM ontvangers

Bij een FM ontvanger kan men de m.f.- en afstemkringen op dezelf
de wijze afregelen als bij een normale superheterodyne. De indicatorvoltmeter schakelt men parallel aan de totale belastingsweerstand
van de ratiodetector of over één dezer weerstanden ingeval een
Foster-Seeley discriminator is toegepast. Ingeval de laatste m.f. buis
als begrenzer is geschakeld, dan een buisvoltmeter parallel aan diens
lekweerstand schakelen. Het allereerst wordt de laatste m.f. (discri
minator-) transformator af geregeld. Dit kan als volgt geschieden:
1. Sluit de trimzender aan op het stuurrooster van de laatste m.f.
buis en stem hem af op de vereiste middelfrequentie, gewoonlijk
10,7 MHz. Verbind een voltmeter aan de diodebelastingweerstan94-VIII

den zoals hierboven aangegeven. Regel de primaire van de discriminator transformator af op maximum uitslag van de voltmeter.
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Fig. VIII-7 — Bij het afregelen van een ratiodetector (links) wordt de indicatievoltmeter parallel geschakeld aan de totale belastingweerstand, bij de FosterSeeley discriminator (rechts) over één der weerstanden.
2. Schakel de modulatie (AM) van de trimzender in en regel voor
zichtig de secundaire af op minimum geluidssterkte van de modulatietoon. Is de trimzender zuiver amplitude gemoduleerd, dan be
hoort de toon voor een scherp bepaalde stand van de trimmer of
kern volkomen te verdwijnen. Meestal bevat het trimzendersignaal
echter een FM component, waardoor dit scherpe minimum enigszins
wordt verdoezeld. Toch is het dan duidelijk herkenbaar, doordat men
op de juiste afstemming voornamelijk de dubbele toonhoogte hoort
(2e harmonische), de grondtoon van het AM signaal is dan aan
zienlijk verzwakt.
3. Primaire en secundaire enkele malen naregelen, totdat aan de
onder 1 en 2 genoemde voorwaarde wordt voldaan.
Houdt het trimzendersignaal zo klein mogelijk om te voorkomen dat
de begrenzer (indien aanwezig) in werking treedt waardoor de afregeling van de secundaire zou worden bemoeilijkt.
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HOOFDSTUK IX

Magnetofoons
Bij de magnetofoon („bandrecorder”) onderscheiden wij het mecha
nische en elektronische gedeelte. Het eerste heeft tot taak de band
tijdens opname en weergave met constante snelheid langs de koppen
te bewegen; bovendien is het ingericht om de band snel te kunnen
opspoelen, al of niet in beide richtingen. Dit wordt nader besproken
in afdeling C van dit hoofdstuk.
Het elektronisch gedeelte omvat de opneem- en weergeefversterkers
en een h.f. oscillator die de wiskop voedt en tevens de bijstroom
levert voor de h.f. voormagnetisatie tijdens opname. De fig. IX-1
en IX-2 tonen de principiële opzet. Een eindversterker is gewoonlijk
ingebouwd alsmede een voedingsdeel. Meestal zijn de genoemde
versterkers tot een geheel gecombineerd waarbij dan door een meer
of minder ingewikkelde omschakeling de voorversterkerbuizen zowel
bij opname als bij weergave dienst doen. Soms wordt de oscillatorbuis uitgespaard door de eindbuis bij opname om te schakelen op de
oscillatorkring.
Het lokaliseren van een fout in het versterkergedeelte is uiteraard
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Fig. IX-1
Principiële inrichting van het elektronisch gedeelte van een magneto
foon. De boven de streeppunt-lijn getekende versterkers vormen er geen essentieel
deel van, maar zijn in draagbare apparaten gewoonlijk ingebouwd. De h.f.
oscillator, de opneemversterker en de niveau-indicator krijgen alleen anodespanning tijdens opname, de overige trappen zijn zowel tijdens weergave als bij
opname in bedrijf.
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Fig. IX-2 — De meeste
commerciële bandappa
EIND .
raten zijn uitgerust met
VERSTERKER
één versterker en een
kop, die zowel bij weer
OPNEEM .WEERGEEF
gave als bij opname
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dienst doen. De prin
INOCATOR
cipiële opzet is in dit
C
blokschema gegeven. De
verschillende schakelaar•ft
secties zijn getekend in
OSCILLATOR
hun weergeefstand. A
en B stellen de filters
voor, die beurtelings de
juiste frequentiekarakteristiek aan de versterker
geven. C stelt voor een filter, afgestemd op de oscillatorfrequentie, dat door
dringen van de h.f. oscillatorspanning in versterker en niveau-indicator moet
voorkomen. Dikwijls is dit gecombineerd met het opneemfilter, dat dan dezelfde
functie heeft als B.
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het gemakkelijkst wanneer opneem- en weergeefversterkers geheel
gescheiden zijn. Wanneer nl. een vroeger gemaakte bandopname
foutloos wordt weergegeven, maar een zojuist gemaakte opname
slecht klinkt, dan is het zonder meer duidelijk, dat de fout zeker niet
in de weergeefversterker behoeft te worden gezocht. Bij een gecom
bineerde opneemweergeefversterker gaat het foutzoeken wat moei
zamer; ook hier geldt echter weer dat door systematisch onderzoek
het defect vrij snel is te lokaliseren.

i

Te volgen werkwijze
Wat er ook aan een magnetofoon mag mankeren, begin altijd eerst
met de „routineschoonmaak” — een handeling die men overigens
nooit moet uitstellen tot er zich een tekortkoming voordoet, maar die
geregeld behoort plaats te vinden, bijv. eens per maand of bij inten
sief gebruik telkens na 50 bedrijfsuren. De schoonmaakbeurt omvat:
le. Met zachte stofkwast alles wat zich op het dek bevindt stofvrij
maken, vooral die delen, waarlangs de band loopt; de stofkap
over de koppen moet dus worden verwijderd,
2e. Is het loopvlak van de band duidelijk afgetekend op de drukrol
bijv. door verkleuring of gladde ring, verwijder dan deze
sporen m.b.v. een met tetrachloorkoolstof bevochtigd lapje,
t e n z ij de bij het apparaat behorende documentatie een ander
reinigingsmiddel voorschrijft. Bedenk nl., dat vele „plastics” in
tetrachloorkoolstof oplossen, zodat met deze vloeistof heel
voorzichtig moet worden omgesprongen om beschadiging van
plastieken delen — waaronder ook vele laksoorten zijn te reke
nen — te voorkomen.

!
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3c. Reinig de spiegel van de koppen (d.w.z. het gedeelte waarlangs
de band loopt), de bandgeleiders alsmede kaapstander (toonas)
en aandrukrol, met een vetvrij lapje, of nog beter, met een
stukje zeemleer. Aangekoekt vuil (bandslijpsel, stof) met een
houtje (lucifer) lospeuteren, zonodig met alcohol losweken.
Na deze schoonmaakbeurt kan met het onderzoek worden begonnen
en wel met zorgvuldige controle van het weergeefgedeelte, ook al
heeft u een gegrond vermoeden dat het euvel bij de opname ge
schiedt. Er zijn immers verschillende kwalen die zowel door een
defect bij de opname als door een fout bij weergave kunnen worden
veroorzaakt; bijvoorbeeld brom, ruis, vervorming e.d. Als er reeds
iets mankeert aan de weergave van een vroeger gemaakte — als
„goed” bekend staande — opname, dan is het uiteraard onmogelijk
om de tijdens het onderzoek gemaakte proefopname naar behoren te
beoordelen.
A. Defecten in het weergeefgedeelte
Maak bij het opsporen van fouten in het weergeefgedeelte steeds
gebruik van een speciaal voor dit doel gereserveerd testbandje waar
op enkele opnamen van goede kwaliteit zijn vastgelegd en dat tevens
een aantal minuten „stilte” bevat (een volkomen maagdelijk stuk
band) voor het controleren van ruis en brom. Het beschikbaar heb
ben van de gebruikelijke instrumenten en apparaten voor onderzoek
van a.f. versterkers zal het onderzoek aanzienlijk vergemakkelijken
en bespoedigen.
1. Geen, of te zwakke weergave
a. De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk een defect in het voedingsdeel of de versterker. Raadpleeg hiervoor hfdst. IV alsmede V.
A, B, C.
b. Defect in weergeefkop of diens verbindingskabel, bijv. sluiting
of onderbreking.
Fig. IX-3 — Detail van een weergeefversterker. De effening van de frequentiekarakteristiek geschiedt hier door R2
alsmede Ri en Ci, voor wat betreft de
lage tonen, terwijl de kring C2L dik
wijls is aangebracht voor de hoog-op
correctie ter compensatie van het spleetverlies in de weergeefkop. Al naar de
bandsnelheid is de tijdconstante van C1R1
100 resp. 200 «sec voor 19 resp 9,5
cm/sec (GCIR norm) of ook wel 50 resp.
100 «sec in nieuwere apparaten. Voor
kleinere snelheden is 200 tot 400 «sec
gebruikelijk. De resonantiefrequentie van
C2L ligt even boven de bovenste grensfrequentie, die met de betreffende weergeefkop en bij de toegepaste bandsnelheid
is te bereiken. Soms is parallel aan C2L nog een regelbare derapingsweerstand
aangebracht.
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c. Verzwakte weergave kan het gevolg zijn van onjuiste handloop,
zie IX, C, 3. a. en b.
2. Lineaire vervorming
Verzwakte weergave van hoge tonen kan het gevolg zijn van:
a. Luchtspleet van weergeefkop staat niet meer zuiver loodrecht
op bandrichting. Zie verder IX. C. 4. c.
b. Het hoogop correctiefilter (z.g. spleetcorrectie) in de weergeefversterker is defect of oncregeld (fig. IX-3).
c. Kop is versleten. Meestal is vervanging door een nieuw exem
plaar de enige remedie; soms lukt het door voorzichtig afslijpen
de kopspiegel weer in vorm te brengen en daarmee redelijke
weergave van hoge tonen te herstellen; zie fig. IX-5.
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Fig. IX-4 — Gedeelte van weergeefversterker, waarbij de effening ge
schiedt door frequentie-afhankelijke
tegenkoppeling. Ci en Ri hebben hier
dezelfde functie en dezelfde tijdcon
stante als de gelijknamige onderdelen
in fig. IX-3. Ca en Ra verzwakken de
tegenkoppeling voor hoge frequenties
en zorgen dus voor de hoog-op cor
rectie ter compensatie van het spleetverlies. Ook komt het voor, dat een
zelfinductie is aangebracht op de
plaats van Ra.
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d. Worden de lage tonen verzwakt weergegeven, dan schuilt de
fout in het filter voor effening van de 6 dB/octaaf stijgende uitcpftir mujrtpju..

Fig. IX-5 — Vertoont de kopspiegel de hier
afgebeelde slijtage-beelden, dan is het soms
mogelijk het euvel te herstellen door voorzichtig
afslijpen en polijsten.
gangsspanning van de weergeefkop; zie fig. IX-3 en 4. Ook een
defecte koppelcondensator in een der trappen van de versterker
kan de oorzaak zijn.
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3. Niet-lineaire vervorming
a. Controleer eerst de weergeefversterker, raadpleeg hiervoor hfdst.
V, D.l t/m 4.
b. Staat het vast dat de versterker (en bandopname!) zelf geen
vervorming geeft, dan is (zeer snelle) flutter oorzaak van de
vervormde weergave. Bij zeer kleine bandsnelheid en kleine
spoorbreedte (bijv. kwart-spoor opname met 4,75 cm/sec band
snelheid) kan ook amplitudemodulatie de oorzaak zijn. Zie ver
der IX. Cl.cen IX. C. 3.

4. Brom
a. Controleer eerst de versterker, na de verbinding met de weergeefkop te hebben verbroken; blijkt de versterker zelf te brom
men, ga dan te werk volgens de aanwijzingen in hfdst. III F.
Vertoont de weergeefversterker op zichzelf geen verhoogd bromniveau, dan komen voor onderzoek in aanmerking:
b. Brominductie in de weergeefkop. Ondanks magnetische afscher
ming is het zeer moeilijk te voorkomen dat er bromspanning in
de weergeefkop wordt geïnduceerd; vooral wanneer het een
compact gebouwde magnetofoon betreft, zijn er dikwijls bijzon
dere kunstgrepen toegepast om de lekvelden van de voedingstransformator en de motor te compenseren. Men moet daarom
steeds met lopend drijfwerk het bromniveau controleren; wan
neer de motor stilstaat, is er immers alleen het lekveld van de
transformator, men zal dan meestal een wat sterkere brom waar
nemen dan wanneer de motor loopt en zijn lekveld dat van de
transformator ter plaatse van de weergeefkop voor een belangrijk
deel tegenwerkt. Wanneer dus om een of andere reden de toevoerleidingen naar motor of transformator zijn losgenomen, let
er dan op, dat zij weer op de oorspronkelijke manier worden ver
bonden, zodat er geen faze-omkering van de lekvelden t.o.v.
elkaar plaatsvindt.
Een defect in transformator of motor kan verandering van het
lekveld — en daarmee verstoring van het „brom-evenwicht’’
— ter plaatse van de weergeefkop tot gevolg hebben. Soms is
de bromcompensatie instelbaar, hetzij door het veld vlak voor de
kop te beïnvloeden m.b.v. een stripje mumetaal (of ander ferromagnetisch materiaal), bevestigd aan het hefboompje dat tevens
het aandrukviltje draagt, of — bij afwezigheid van laatstgenoem
de
aan de drager van de aandrukrol (zie fig. IX-6) — hetzij
door een spoeltje, in serie met de weergeefkop geschakeld, zo
geplaatst, dat hierin een tegenwerkende bromspanning wordt geinduceerd.
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Fig. IX-6 — Een plaatje of strip van mumetaal vlak voor de
luchtspleet van de weergeefkop beïnvloedt het bromveld en door
de positie ervan zorgvuldig in te stellen — b.v. door (a) verbui
gen of (b) m.b.v. een stelschroef kan men de brominductie in
de kop bijna geheel compenseren.

c. De ligging van de verbindingskabel tussen weergeefkop en ver
sterker t.o.v. andere geleiders enz. moet men niet verstoren. Ook
al is dit een afgeschermde leiding, zij blijft haast altijd nog wel
enigszins gevoelig voor brominductie, vooral als er betrekkelijk
sterke lekvelden in ’t spel zijn. Nu is het zeer wel mogelijk,
dat de fabrikant van dit verschijnsel gebruik heeft gemaakt om
bijv. een deel van de door de weergeefkop opgepikte brom te
compenseren, zodat het altijd van belang is erop te letten, dat
deze kabel zijn oorspronkelijke ligging behoudt. Anderzijds kan
men proberen of soms een verplaatsing van deze kabel het bromniveau verbetert. In geen geval mag de mantel op een wille
keurige plaats contact maken met metalen delen; let dus op slijt
plekken in de isolatie.
d. Uit het voorgaande volgt, dat aanzienlijke verandering van een
lekveld de bromcompensatie in de war kan sturen. Houdt hier
mee rekening, wanneer bijv. de voedingstransformator moet wor
den vervangen; neem hiervoor bij voorkeur een exemplaar van
hetzelfde type en monteer dit in precies dezelfde stand als de
oude transformator. Bij sommige magnetofoons is in de mogelijk
heid voorzien de voedingstransformator proefondervindelijk in
de gunstigste stand te plaatsen wat betreft minimale brominduc
tie, alvorens men hem definitief vastschroeft.
5. Ruis
Een verhoogd ruisniveau bij weergave kan natuurlijk het gevolg zijn
van een fout in de versterker, zoals nader behandeld in hfdst. III F;
in de meeste gevallen is remanent magnetisme in weergeefkop en/of
bandgeleiders de oorzaak. Demagnetiseren van deze onderdelen is
dan noodzakelijk; zie hiervoor IX C. 5.
Voor het (zwak) magnetisch worden van onderdelen van het bandtransportmechanisme en van de koppen zijn verschillende oorzaken
aan te wijzen:
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a. Ijzeren en stalen voorwerpen (bijv. gereedschappen e.d.) zijn
haast altijd enigszins magnetisch en wanneer die — dikwijls zon
der dat men er zich van bewust is — in de buurt van de weergeefkop zijn geweest, kan in laatstgenoemde reeds voldoende
inductie achterblijven om het ruisniveau te vergroten. Ook kun
nen stroomvoerende leidingen magnetisering tot gevolg hebben,
vooral wanneer de stroom plotseling wordt verbroken. Een snoer
van een schemerlamp of van de stofzuiger, dat tijdelijk over het
deksel van de recorder lag, toen die buiten dienst was, kan het
kwaad hebben gesticht.
b. Gelijkstroom door de wikkeling van de weergeefkop veroorzaakt
magnetisering, die telkens opnieuw terugkomt, zolang geen maat
regelen zijn genomen om die gelijkstroom op te heffen. Een lekke
koppelcondensator of een defect in de functieschakelaar is de
schuldige.
Let echter ook op mogelijke isolatiefouten — een stroompje van
één tiende micro-ampère is al ontoelaatbaar. Voor het demagne
tiseren van de kop zie IX C 5.
6. Variërende geluidsterkte
Indien dit euvel niet aan de weergeefversterker is te wijten — raad
pleeg hiervoor hfdst. VB — dan is de oorzaak te zoeken in:
a. onjuiste handloop, zie IX C 3.
b. Vuil op band en]of kop.
B. Defecten bij opname
Aangezien de bij de opname optredende fouten enz. zich pas tijdens
de weergave manifesteren, moet men zich eerst ervan overtuigen,
dat het weergavegedeelte geheel in orde is, anders is het niet mo
gelijk vast te stellen of de fout bij de opname dan wel bij de weer
gave optreedt.
1. Geen — of te zwakke — opname
a. Opneemkop krijgt geen of te zwak a.f. signaal, bijv. door defect
in opneemversterker (functieschakelaar); zie verder hfdst. V.
Een te zwakke, doch geheel onvervormde opname kan ook het
gevolg zijn van een defecte of ontregelde niveau-indicator, waar
door laatstgenoemde reeds vol uitslaat bij een te zwak signaal.
b. Opneemkop krijgt geen bijstroom. De h.f. oscillator werkt niet, in
welk geval de wiskop evenmin wisstroom krijgt, hetgeen is vast
te stellen door te controleren of een bandopname al of niet wordt
gewist. Werkt de wiskop wel, dan is er een onderbreking of
kortsluiting in de leiding of koppelcondensator tussen opneemkop
en h.f. oscillator.
c. Indien afzonderlijke opneem- en weergeefkoppen aanwezig zijn,
bestaat de mogelijkheid dat de opneemkop defect is.
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Fig. IX-7 — Opneemfilter in serie met de opneemkop (A) en preëmfasis van het aan de
opneemkop toegevoerde signaal d.m.v. tegenkoppeling in de opneemversterkcr (B). In (A)
is R 5 a 10 maal groter dan de impedantie
van de opneemkop bij 10 kHz, zodat de a.f.
stroom door de kop vrijwel constant is over
het gehele frequentiegebied. Cl geeft preëm
fasis van deze a.f. stroom ter compensatie van
de demagnetisering, welke in de band optreedt
bij toenemende frequentie. De tijdconstante van
RCi is 30 a 90 /«sec, al naar de bandsnelheid
en de eigenschappen van de gebruikte band. De
kring LCa is afgestemd op de bijstroomfrequentie

NIVEAU INDICATOR
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A
en
voorkomt doordringen van de h.f.bijstroom in versterker
en niveau-indicator.
^ ju.mc
In (B) wordt de preëm
fasis verkregen door
frequentie-afhankelijke
tegenkoppeling.
RiCi heeft hier een
tijdconstante van 30 a
60 /isec, terwijl extra
compensatie voor de
hoogste
frequenties
B
wordt
bewerkstelligd
door C2R2. De weer
stand R3 zorgt ook
/ÏÏÏÏ7
hier weer voor een
constante a.f. stroom
door de kop. Een bijstroomfilter is hier niet nodig, omdat t.g.v. de sterke tegen
koppeling de inwendige weerstand van de rechter triode zeer klein is en daardoor
a.h.w. een kortsluiting voor de bijstroom vormt.
R>

2. Lineaire vervorming
a. Indien de lage tonen te sterk of te zwak op de band komen, is
de oorzaak te zoeken in de opneemversterker (en eventueel in de
microfoon of andere signaalbronnen), zie hfdst. VD 5.
b. Worden de hoge tonen in verhouding te zwak op de band vast
gelegd, dan kan dit het gevolg zijn van:
Te grote bijstroom — controleer de h.f. stroom in de opneemkop
(of de h.f. spanning over die kop) en stel die zonodig in op de
voorgeschreven waarde; het is mogelijk dat de h.f. oscillator
defect is of dat de oscillatorbuis is versleten.
Onvoldoende bandspanning, zie IX C 3 a.
Defect in opneemversterker, i.h.b. het netwerk voor de correctie
van de opneemkarakteristiek, zie fig. 1X^7.
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ƒ een afzonderlijke opneemkop aanwezig, dan kan te zwakke
c' 0Spname van de hoge tonen ook nog het gevolg zijn van een
scheve stand van de luchtspleet of vuil op deze kop.
d Overmatig sterke opname van de hoge tonen kan het gevolg zijn
van een defect in opneemversterker (pre-emfasis netwerk, fig.
IX-7) of van te kleine bijstroom. In dit laatste geval zal meestal
ook niet-lineaire vervorming optreden, vooral in sterkere pas
sages.
3. Niet-lineaire vervorming
a. Fout in opneemversterker — zie hfdst. V D 1 t/m 4.
b. Bijstroom is te gering. Klinkt de opname zeer vervormd en tevens
veel zwakker dan normaal, dan is de kans groot dat de h.f. oscillator is uitgevallen en er dus in het geheel geen bij stroom is —
controleer de oscillator en stel de bijstroom in op de voorgeschre
ven waarde.
c. Onjuiste handloop — zie IX C lc en 3.
4. Brom
Oorzaken van een verhoogd bromniveau op de band kunnen zijn:
a. Defect in opneemversterker (zie hfdst. III F) of in signaalbronnen. Een dynamische microfoon en de daarbij behorende ingangstransformator zijn gevoelig voor brominductie, evenals
sommige microfoonkabels van goedkope kwaliteit; houd genoem
de onderdelen dus uit de onmiddellijke omgeving van netleidingen en elektrische apparaten.
b. De h.f. oscillator is met brom gemoduleerd, dus ook de bijstroom,
zodat deze oscillatorbrom op de band wordt geregistreerd door
de opneemkop. Ook de wiskop kan dan het bromsignaal op de
band achterlaten. Brommodulatie van de oscillator kan veroor
zaakt worden door onvoldoende afvlakking van zijn anodespanning (defecte elco) of door een fout in de oscillatorbuis (gloeidraadbrom).
Fig. IX-8 — De condensator C in serie met de wis
kop heeft een betrekkelijk kleine capaciteit (200 a
5000 pF) en dus een hoge reactantie voor de netfrequentie, zodat er normaliter geen 50 Hz-stroom
door de wiskop kan vloeien. Is C echter kortgesloten,
dan kan er in de kring, gevormd door wiskop en
koppelwikkeling. wél een wisselstroom van lage frequentie vloeien, indien het
lekveld van de voedingstransformator er een e.m.k. in induceert. De wiskop
induceert dan op zijn beurt deze brom op de band.
c. Blijkt alleen de wiskop brom op de band te brengen, dan is
hoogstwaarschijnlijk de condensator in serie met de wiskop en
oscillatorspoel defect (sluiting) waardoor er een 50 Hz stroom
in de alsdan gesloten kring kan worden geïnduceerd, zie fig.
IX-8.
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5. Ruis
Wanneer een bandopname een te hoog ruisniveau bezit, zijn hiervoor
de volgende oorzaken aan te wijzen:
a. De opneemkop is magnetisch, hetzij veroorzaak door uitwendige
velden (zoals reeds toegelicht in IX A 5 a en b), of door een
gelijkstroom in de wikkeling van de kop, bijv. doordat een koppelcondensator tussen kop en opneemversterker (of h.f. oscillator) lek is. Ook kortstondige stroomimpulsen e.d. kunnen remanent magnetisme in de kop achterlaten. Zij kunnen optreden
t.g.v. een defect in de opneem- weergeefschakelaar, maar ook
wanneer men bij een opname overschakelt op ,,stop” (of op
„weergave”) zonder eerst de niveauregelaar terug te draaien.
Een abrupte onderbreking van een sterk signaal heeft een sterke
inductiepiek tot gevolg, welke dan remanent magnetisme in de
kern van de kop achterlaat.
b. Het demagnetiseren van de koppen wordt behandeld in IX C 5.
c. Vervorming van de wis- en bijstroom geeft extra ruis op de band.
Wanneer de door de oscillator opgewekte h.f. stroom even harmonischen bevat (tweede, vierde, enz.) kan de golfvorm asym
metrisch zijn en dit is praktisch hetzelfde alsof aan de wissel
stroom een gelijkstroom is toegevoegd. Vandaar de ruis. Aan
gezien betrekkelijk kleine vervorming van de h.f. stroom reeds
duidelijk ruis veroorzaakt — op zeer goede machines geeft 1 a
2 % asymmetrie reeds een waarneembare toename — is het
niet gemakkelijk dit euvel geheel op te heffen. Controleer alle
onderdelen van de oscillator, i.h.b. de buis, de voedingsspannin
gen, de oscillatorspoel en de condensatoren die de afstemming
bepalen. Bij laatstgenoemde onderdelen letten op geringe ver
liezen; vervang ze eventueel door verliesarme exemplaren. Om
een indruk te geven welk resultaat men als voldoende kan aan
nemen, vermelden we enkele ervaringsfeiten: Indien men de
oscillatorspanning m.b.v. een katodestraaloscilloscoop onderzoekt,
mag men geen afwijking van de sinusvorm zien (een geoefend
oog kan nog juist 5 % tweede harmonische waarnemen). De ruis
van een maagdelijke (nog beter: een met 50 Hz wisspoel ge
wiste) band mag 3 a 5 dB kleiner zijn dan het ruisniveau dat men
meet na „wissen” van diezelfde band met de wiskop op het
bandapparaat. Is het verschil meer dan 6 dB, dan moet de h.f.
oscillator onderhanden genomen worden. Wanneer aan de oscil
lator zelf niet veel is te verbeteren (hij kan qua ontwerp alreeds
beneden de maat zijn!), dan kan men in ernstige gevallen soms
met succes een kunstgreep toepassen: Namelijk de asymmetrie
van de golfvorm compenseren door tegelijk met de h.f. stroom
een gelijkstroompje door wiskop en opneemkop te zenden. Het
principe is in fig. IX-9 aangegeven; het is echter een lapmiddel
dat alleen in noodgevallen uitkomst kan geven.
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Fig. IX-9 — Door ge
lijkstroom in de juiste
richting en met de
juiste sterkte door
wis- en opneemkop
te zenden, kan men
de schadelijke invloed
(ruis!) van ’n ernstige
asymmetrie van wis^ /*'
en bijstroom compen- 0PhVs
seren. Dit is echter kop
een lapmiddel.
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d. Onvoldoende wissen kan duiden op versleten oscillatorbuis of op
defect in oscillatorschakeling. Controleer de condensatoren en de
oscillatorspoel, leidingen naar wis- en opneemkop. Ook de wis
kop kan defect zijn. Zie ook IX C 4 b.
C. Defecten aan bandtransport-mechanisme
Het dek van een behoorlijk geconstrueerde magnetofoon — en daar
toe is het merendeel der thans gangbare bandapparaten te rekenen
— zal zelden de dienst volledig weigeren. In de gevallen dat dit toch
gebeurt zal men de reparatie wel niet zelf kunnen uitvoeren, tenzij
men over de hiervoor noodzakelijke gereedschappen en werktuigen
kan beschikken en voldoende ervaring heeft op fijn-mechanisch ge
bied. Met een defecte motor of een lager dat (te veel) speling heeft
gekregen, zal men zelf niet veel kunnen beginnen, zodat dergelijke
zaken aan een reparatiebedrijf moeten worden toevertrouwd. Zeer
zeker moet men niets aan het mechanisme ondernemen, zonder eerst
de technische documentatie van het betreffende apparaat te raad
plegen. Volg de daarin gegeven voorschriften stipt op, let vooral op
de „verboden”!
Er zijn echter enkele dingen, die u wel zelf kunt doen. Om te be
ginnen: Houd alle delen aan de bovenzijde van het dek schoon en
stofvrij, zoals reeds in de aanhef van dit hoofdstuk is gezegd. Regel
matige schoonmaakbeurten zijn het beste middel om het optreden
van kwalen te voorkomen.
Sommige onvolkomenheden in de weergave van een bandopname
zijn het gevolg van fouten of onregelmatigheden van het bandtransportmechanisme. Hierop wordt in de volgende paragrafen ingegaan.

1. Jank
Jank wordt veroorzaakt door inconstante bandsnelheid, nl. wanneer
de snelheid varieert op het moment dat de band de opneem- resp.
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weergeefkop passeert. Bedenk hierbij, dat dergelijke snelheidsvariaties tijdens de opname „jank op de band” brengen, d.w.z. ook al
wordt deze band op een jankvrije machine afgespeeld, blijft de jank
toch hoorbaar. Wanneer een band op dezelfde machine wordt opge
nomen en afgespeeld, dan is het storende effect meestal erger, omdat
dan aan de reeds op de band aanwezige jank nog eens de tijdens het
weergeven optredende jank wordt toegevoegd.
a. Langzame jank (frequentie tot ca. 5 Hz).
Is het ritme regelmatig, dan wijst dit op een fout in een of meer
draaiende delen. Bijvoorbeeld: excentriciteit of onrondheid of
niet zuiver rechte as. De jankfrequentie komt dan overeen met
het aantal omwentelingen per seconde van het „schuldige” on
derdeel, zodat dit aan de hand van deze samenhang kan worden
gelokaliseerd. Let in dit geval op de kaapstander en zijn aandrukrol, snaarschijven en aandrijfsnaren, motorpoelie e.d. Onge
rechtigheden als aangekoekt stof e.d. op het oppervlak van ge
noemde onderdelen kunnen de oorzaak zijn, in welk geval het
euvel gemakkelijk is te verhelpen. Dikwijls zal er niet anders
opzitten dan het betreffende onderdeel door een nieuw exemplaar
te vervangen; soms lukt het door afslijpen, bijv. van de kaap
stander of de aandrukrol, de onzuiverheid zover weg te nemen,
dat de jank niet meer hinderlijk is. Doe dit echter heel voor
zichtig en alleen, wanneer het betreffende onderdeel een niet te
kleine diameter heeft, anders loopt men de kans meer te be
derven dan goed te maken.
Dit slijpen moet gebeuren met draaiend loopwerk; houd dan een
met fijn schuurlinnen bekleed blokje tegen het draaiende voor
werp; laat het blokje stevig op de dekplaat of een ander vast
punt rusten, zodat het niet kan kantelen. Zorg dat eventueel
slijpsel niet op of tussen bewegende delen kan komen.
b. Snelle jank of fluttec heeft uiteraard dezelfde soort oorzaken als
die onder a genoemd, maar kan bovendien het gevolg zijn van
mechanische trillingen in de band zelf, veroorzaakt door defecten
in de bandgeleiding. Wanneer om een of andere reden de band
niet soepel en gelijkmatig langs de bandgeleiders enz. glijdt, zal
hij wegens zijn elasticiteit afwisselend en in snel tempo iets „rekken-en-weer-krimpen” en wanneer deze periodieke lengtevariatie
vóór de weergeefkop optreedt, heeft dit eenzelfde effect als snel
wisselende bandsnelheid. Dit soort flutter openbaart zich in de
weergave als een op intermodulatie gelijkende vervorming, waar
bij de muziek rafelig of schraperig klinkt. Een te grote bandspanning kan de oorzaak zijn, of versleten resp. verkeerd aan
liggende dan wel te hard of kleverig geworden aandrukkussens.
Ook lette men op scherpe kanten aan slijtvlakken op bandge
leiders; die kunnen aanleiding geven tot stroeve handloop. Glad
heid en elasticiteit van de band spelen hier ook een rol, de ene
soort geeft soms minder gauw moeilijkheden dan de andere.
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c. Onregelmatig janken kan het gevolg zijn van onregelmatige
handtrek, bijv. wanneer een slipkoppeling van de voorraadspoel
niet soepel werkt. Ook kan de band slippen tussen kaapstander
en drukrol, wanneer laatstgenoemde glad is geworden of met
verminderde druk tegen de kaapstander rust. Remedie: Drukrol
goed schoonmaken, liefst met tetrachloorkoolstof (als het mate
riaal dat kan verdragen), zo nodig ruw maken met schuurlinnen
of zoetvijl; steeds de rol laten draaien en het schuurgereedschap
stil houden. Zo nodig aandrukkracht nastellen. In hoeverre ge
lijksoortige behandeling van de slipkoppeling mogelijk is, hangt
af van toegepaste constructie en materialen; wie geen ervaring
heeft op dit gebied zal de zaak eerder kwaad dan goed doen.
Voorts kunnen defecten van de band onregelmatig janken ver
oorzaken, bijv. „plakken" aan de voorraadspoel door elektro
statische lading of door kleverige substantie op de band (hetzij
door verontreiniging, bijv. wanneer een slechte kwaliteit kleefband bij het monteren is gebruikt, hetzij door werking in de band
zelf, waarbij bijv. het bindmiddel tussen drager en magnetische
laag wordt afgescheiden).
Pogingen tot schoonmaken van dergelijke banden geven hoog
stens een kortstondig resultaat, terwijl de kans op extra ver
vuiling van de koppen enz. wordt vergroot.
2. Amplitudemodulatie
De in de weergeefkop geïnduceerde signaalspanning is onder meer
afhankelijk van de breedte van het op de band geregistreerde mag
netische spoor en van de afstand tussen de gemagnetiseerde laag
van de band en de luchtspleet van de kop. Loopt de band niet vol
komen regelmatig langs de koppen, dan veranderen deze grootheden
(of een van beide) voortdurend, met als gevolg, dat de signaalsterkte
bijv. van een met constante amplitude opgenomen toon — ook
voortdurend zal veranderen; dit effect komt overeen met amplitude
modulatie en kan in ernstige gevallen het weergegeven geluid ver
vormen, voornamelijk de hoge tonen. Oorzaken kunnen zijn:
a. Onvoldoende bandspanning waardoor de band met te geringe
kracht tegen de kop drukt en kleine onvolkomenheden van het
bandoppervlak (waaronder ook op de band aanwezige stof
deeltjes e.d. zijn te rekenen) een gelijkmatige aanraking tussen
magnetische laag en kopspiegel onmogelijk maken.
b. Zijn de koppen uitgerost met drukkussens (ook wel aandrukviltjes genaamd) dan is onvoldoende druk tegen de band of
onjuiste vorm van deze kussens (t.g.v. slijtage) de oorzaak. Zij
moeten de band zuiver tegen de luchtspleet drukken, zie fig.
IX-10.
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Fig. IX-10 - Let
op juiste stand van
de aandrukkussens.

c. De band verkeert in slechte staat, is bijv. bros of te stug geworden
door lange tijd bewaren in te droge ruimte (acetaatbanden!) en
kan niet meer soepel langs de koppen glijden. Verhoging van
bandspanning resp. van de druk van drukkussens kan soms nog
de weergave redden, maar dit verdient geen aanbeveling; abnor
maal grote druk doet de slijtage van de koppen snel toenemen.
d. Speling in de bandgeleiders, waardoor de band op en neer kan
bewegen (zie fig. IX-11). De kop tast dan afwisselend de volle
breedte of een gedeelte van het magnetische spoor af, hetgeen
amplitudemodulatie van het weergegeven signaal tot gevolg
heeft. Meestal zijn deze signaalvariaties zo klein, dat zij alleen
bij zeer kleine spoorbreedte voor het gehoor hinderlijk zijn,
met name bij kwart-spoor magnetofoons, waarbij elk spoor een
breedte van slechts één millimeter heeft.
KOP
KOP
Fig. IX-11 — De bandgeleiders ter
weerszijden van de koppen zorgen er
<—l
voor dat de band op de juiste hoogte ‘---ns
- i~i ii v_T sn
langs de koppen loopt. Is er speling —
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in deze schets overdreven getekend en
aangegeven met S — dan kan de band zowel op en neer bewegen (dit heeft
amplitudemodulatie tot gevolg) als ook niet meer haaks t.o.v. de luchtspleet
lopen (dit geeft verlies van hoge tonen). Is het bezwaarlijk de speling op te
heffen, dan is nog een goede handloop te verkrijgen door de bandgeleiders
zodanig te verstellen, dat beurtelings boven- en onderaan de speling optreedt,
zoals hierboven geschetst. Deze remedie is alleen van toepassing, wanneer er drie
bandgeleiders zijn. Meestal ontbreekt echter de derde bandgleider (die tussen
beid koppen).

e. Kortstondig wegvallen van het signaal is meestal het gevolg van
een ,,slechte piek” in de magnetische laag van de band. Het ver
schijnsel is des te hinderlijker naarmate de bandsnelheid kleiner en
de spoorbreedte smaller is. Moderne banden van goede kwaliteit
veroorzaken dergelijke inzinkingen — „drop-outs" — nog slechts
sporadisch. Ook kunnen stofdeeltjes of andere ongerechtigheden
op het bandoppervlak dit euvel veroorzaken, doordat zij de band
a.h.w. even van de luchtspleet lichten. Bij kwart-spoor koppen en
kleine bandsnelheid — 4,75 cm/sec — is dit soms zeer hinderlijk.
Stofvrij houden van banden en machine is de enige remedie —
en natuurlijk het gebruik van banden van eerste kwaliteit.
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3. Positie van koppen t.o.v. de band
In principe zijn er twee mogelijkheden om de juiste positie van de
luchtspleet van de kop t.o.v. de band in te stellen: de kop kan m.b.v.
stelschroeven worden gekanteld (zie fig. IX-12) en/of de hoogte van
de bandgeleiders is instelbaar, zodat de band t.o.v. de kop kan
worden verschoven. Bij sommige eenvoudige bandapparaten ont
breken dergelijke instelmogelijkheden.

a. Staat de opneem~weergeefkop te laag, dan komen beide sporen
te dicht bij elkaar, of overlappen elkaar gedeeltelijk, zodat bij
weergave een gedeelte van het tweede spoor eveneens wordt
af getast. Instelling van de juiste hoogte van de kop resp. van de
bandgeleiders kan het gemakkelijkst geschieden m.b.v. een testband, welke een constante toon, bijv. 1000 Hz bevat op het eerste
spoor, terwijl het tweede spoor ongemoduleerd is (deze opname
moet op een ander, correct ingesteld bandapparaat zijn gemaakt).
Speel dit „blanco spoor” af en verstel de kop totdat de op het
eerste spoor aanwezige toon niet meer wordt gehoord.

A

m
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V

Fig. IX-12 —- Om de luchtspleet zuiver haaks
op de looprichting van de band in te stellen,
draait men eerst de bout B (waaronder een
C3
veerring) iets los, waarna m.b.v. bout A de
2L. KOGEL
kop kan worden gekanteld en in de juiste stand
l gebracht. Daarna B weer aandraaien.

b. Staat de wiskop te hoog, dan wordt het onderste deel van ieder
spoor niet gewist, zodat een oude opname zwak hoorbaar is als
achtergrond van een nieuwe opname. Stel de wiskop zoveel lager,
dat de opname volkomen wordt gewist. Controleer daarna, of de
kop nu niet te laag staat en gelijktijdig een gedeelte van het
onderspoor wist. Dit gaat het best door een constante toon op te
nemen, de band om te keren — dus niet eerst terugspoelen — en dan met normale snelheid laten lopen, afwisse
lend in stand „weergave” en „opname”. Daarna keert men de
band weer om, zodat de aanvankelijk opgenomen toon kan wor
den weergegeven. Geeft dit een constante output, dan is alles in
orde; wordt hij daarentegen afwisselend sterker en zwakker
weergegeven, dan is dit een teken, dat de wiskop te laag staat.
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c. Instelling van de luchtspleet.
De hoek, die de luchtspleet maakt met de lengterichting van de
band moet precies 90° zijn om onder alle omstandigheden zo
goed mogelijke weergave te verkrijgen. Staat de luchtspleet
scheef, dan worden de hoge frequenties verzwakt weergegeven;
een fouthoek van enkele minuten is reeds duidelijk merkbaar.
Wanneer dezelfde kop zowel voor opname als weergave dient
(het meest voorkomende geval), en zijn spleet staat scheef, dan
vertoont het magnetische spoor op de band reeds de hoekfout,
zodat bij weergave geen verzwakking van de hoge tonen op
treedt. Maar wordt deze band op een ander apparaat — met
zuiver haaks ingestelde luchtspleet
afgespeeld, dan komen
hier de hoge tonen wel verzwakt door. Andersom verkrijgt men
eveneens deze afwijking, wanneer een op een ander apparaat
opgenomen band wordt afgespeeld op de machine met de scheef
staande luchtspleet. En als de kop aanvankelijk wel de juiste
stand heeft gehad, dan krijgt men geen goede weergave meer
van de vroegere bandopnamen. Ook voor de apparaten met ge
meenschappelijke opneem-weergeefkop geldt dus, dat diens
luchtspleet steeds zuiver haaks op de bandrichting moet staan.
Voor de instelling heeft men een testband nodig, waarop een
constante toon van hoge frequentie (meestal is dit 8000 Hz) is
geregistreerd m.b.v. een machine met zuiver ingestelde opneemkop. Deze band speelt men af en leest op een aan de uitgang van
het apparaat aangesloten voltmeter de signaalsterkte af. Tege
lijkertijd regelt men de stelschroef van de weergeefkop tot de
meter de grootste uitslag geeft. Ook kan men gebruik maken van
een speciaal voor dit doel gemaakt ruis-opname, o.a. door BASF
in de handel gebracht, waarbij men op het gehoor kan instellen
op zo scherp mogelijke klank van die ruis. Zijn afzonderlijke
opneem- en weergeefkoppen aanwezig, dan wordt eerst de weer
geefkop volgens bovenstaande methode ingesteld. Sluit daarna
een toongenerator aan op de ingang van de opneemversterker en
neem — op een andere band — een constante toon van ca.
8000 Hz op, terwijl gelijktijdig de luchtspleet van de opneemkop
wordt ingesteld op maximale output van de weergeefversterker.
Fig. IX-13 — Voorbeeld hoe men
zelf een demagnetisator kan ma
ken, b.v. van een afgedankte
afvlaksmoorspoel of uitgangstransformator. De spoelkoker
wordt bewikkeld met geëmail
leerd koperdraad van 0,1 a 0,2
mm. Het aantal windingen is
niet kritisch; 1500 a 2000 is heel
geschikt.

hiar afknippan
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4. Het demagnetiseren van de koppen
Dit geschiedt door ze in een magnetisch wisselveld — frequentie
bijv. 50 Hz — te brengen, dat geleidelijk tot een flinke veldsterkte
toeneemt waarna men de veldsterkte weer langzaam en regelmatig
vermindert tot nul. Hiervoor bestaat gereedschap, nl. een ijzerkern
met spoel, die op het wisselstroomnet wordt aangesloten, en poolschoenen van zodanige vorm, dat hun vrije einden dicht bij de
luchtspleet van de magnetofoonkop kunnen worden gebracht. Zo’n
,,defluxer” is gemakkelijk zelf te maken, zie schets in fig. IX-13.
Men sluit hem aan en brengt hem tot vlak voor de kop om hem
vervolgens weer langzaam te verwijderen tot minstens 30 cm afstand
van de kop. De netstroom pas uitschakelen, wanneer de defluxer
zich op minstens een meter afstand van de koppen bevindt; stroomonderbreking heeft een fikse inductie-impuls tot gevolg, die wederom
magnetisering van naburige ijzeren voorwerpen veroorzaakt.
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Appendix
A.

I

HET REPAREREN VAN GEDRUKTE BEDRADING

In Nederland groeit het aantal apparaten waarin gedrukte bedra
ding (g.b.) is toegepast met de dag. Vooral diverse draagbare toe
stellen en gedeelten van televisietoestellen en zelfs complete TVchassis zijn van g.b. voorzien. Nu is ons bekend dat de g.b. in
Europa van betere kwaliteit is dan in Amerika, daar vele „kinder
ziekten” konden worden vermeden aan de hand van ervaringen die
door de Amerikaanse service-mensen waren opgedaan. Toch zal het
hier nog wel voorkomen, dat in een toestel, waar g.b. is toegepast,
een breuk in een van de draadstrippen voorkomt of een onderdeel
als huishouder, condensator of potentiometer, moet worden uitge
wisseld. Wij hebben dan ook gemeend enige wenken te moeten
geven op welke manier men de hierbij voorkomende problemen de
baas kan blijven.
Een groot voordeel van g.b. is het absoluut ontbreken van fou
tieve bedrading. De verbindingen liggen steeds op geheel dezelf
de plaats, zodat het meten aan vaste meetpunten zeer eenvoudig
wordt. Een nadeel is, dat de onderdelen vaak aan de ene kant van
de plaat zitten, terwijl de bijbehorende verbindingen aan de andere
kant lopen. Het volgen van de bedrading is hierdoor wel eens
moeilijk.
Bij het werkelijke uitwisselen van onderdelen moeten wij twee gul
den regels altijd voor ogen houden:
le. De plaat kan ernstig worden beschadigd
door te heet solderen.
2e. Trek nooit te hard aan draadstrippen bij
het loshalen van onderdelen, de strippen gaan
dan los zitten van het pertinax (hardpapier) dat in de meeste
gevallen als drager wordt toegepast. Om dit beter te kunnen
begrijpen zullen wij eerst iets meer vertellen over de opbouw
van g.b.
Constructies toegepast bij gedrukte bedrading
Meestal wordt uitgegaan van pertinax platen. Zoals bekend wordt
pertinax gefabriceerd uit een groot aantal lagen houtvrij papier dat
onder grote druk met phenolhars wordt samengeperst, waardoor het
bekende bruine of gele produkt ontstaat, dat vrij goede isolerende
en diëlektrische eigenschappen bezit. De g.b. is hierop aangebracht
in de vorm van dunne koperstrippen (ca. 0,01 mm dikte; deze zeer
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dunne strippen vormen de bedrading tussen de onderdelen *).
De bekendste fabricagemethode is de volgende: Uitgangspunt is een
pertinax plaat, waarop een laag koper van 0,01 mm dikte is aan
gebracht. Door deze lichtgevoelige laag te belichten en daarna
chemisch te behandelen, worden de belichte gedeelten weggeëtst,
waardoor de g.b. overblijft. Dit proces kan ook worden omgedraaid.
Ook wordt wel de beschermende laag door middel van een gewoon
drukproces aangebracht, als drukmateriaal wordt dan een soort
verf gebruikt. Er zijn nog vele andere processen in gebruik, waarvan
echter steeds het eindresultaat hetzelfde is.
Alle g.b. heeft echter een ding gemeen, ze kan gemakkelijk worden
beschadigd bij het servicen.
We zullen hier iets nader op ingaan.
Vermijd overtollige warmte
Gedurende het verwijderen of aanbrengen van onderdelen op de
g.b.-plaat moet te grote hitte worden vermeden. Gebruik een soldeer
bout met klein stroomverbruik. Heeft men deze niet ter beschikking,
draai dan een dik stuk koperdraad om de bout en soldeer hiermede
(zie fig. X-l). Een goede methode is ook om een lampfitting in serie
met het snoer te monteren, waardoor de spanning op de bout naar
believen kan worden gewijzigd door het indraaien van een andere
lamp. Een kortsluitschakelaar over de lamp maakt bovendien snel
opwannen mogelijk.

DIKKE KOPERDRAAO

Fig. X-l

STIFT WN DE SOLDEERBOUT,

Speciale gereedschappen
1. Dikwijls staat een aantal punten, die gelijktijdig moeten worden
losgenomen, in een cirkel (b.v. de buishouderaansluitingen).
Door aan een soldeerpistool een cirkelvormige soldeerdraad vast
te maken kunnen alle contacten gelijktijdig worden losgenomen
(zie fig. X-2). Men denke echter weer om een goede dosering
van de warmte, om oververhitting te vermijden.
*) Over het drukken van de onderdelen zelf op de pertinax plaat zullen wij het
hier niet hebben. De zg. „printed-component’'-techniek wordt nog slechts weinig
toegepast, behalve voor gedrukte spoelen in VHF-apparatuur.
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2. Het gebruik van lichtvloeiend tin met harskem (of losse hars)
is noodzakelijk (60 % tin, 40 % lood; normaal soldeertin bevat
60% lood). De soldeertemperatuur wordt hierdoor belangrijk
omlaag gebracht.
3. Een harde tandenborstel van varkenshaar is zeer bruikbaar.
Hoe wij deze gereedschappen gebruiken, zullen wij in het volgende
nader uiteenzetten.
S0LDEERP1ST00L MET
KOPERDRAAD. U ,4 mm»

V/,

Fig. X-2

Reparatie» en vervangingsmethoden
Gebroken verbindingsstrippen kunnen op verschillen
de manieren worden hersteld, afhankelijk van de grootte van de
LAAT SOLDEER OVER
OE BREUK VLOEIEN

i
SOLDEER DRAAD
OVER DE BREUK

breuk. Als de opening tussen de gebroken uiteinden niet groter is
dan ongeveer £ mm dan behoeven wij slechts de uiteinden van de
breukgedeelten te vertinnen, waarna een net kloddertje soldeer over
de breuk wordt gelegd (zie fig. X-3).
Bij grotere breuken worden weer de breukeinden vertind, waarna
een stukje montagedraad over de breuk wordt gelegd, dat aan beide
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einden wordt vastgesoldeerd. Dit draadje steekt aan beide einden
ongeveer 2 mm over de breuk heen, zodat voldoende lengte aan
wezig is voor een goede soldeerverbinding (zie ook fig. X-3)
Voor kleinere breuken wordt blank montagedraad gebruikt. Is de
breuk groter, dan wordt een geïsoleerd stuk gebruikt, om kortslui
tingen te vermijden.

SOLDEER EEN STUKJE DRAAD

Losgelaten strippen, d.w.z. verbindingsstrippen die los zijn geraakt
van de pertinaxplaat, worden hersteld door het opgewipte stuk een
voudig af te knippen en te vervangen door een stuk geïsoleerd
montagedraad. Ongeveer op dezelfde wijze te behandelen als in
fig. X-4 wordt aangegeven voor breuken in de strippen.
IER AFKNIPPEN

Fig. X-5

BUIG DE NIEUWE ORAAOEINDEN
RONP DE OUDE EN SOLDEER ZE VAST

Weerstanden en condensatoren die moeten worden vervangen, kun
nen het best op een van de twee hieronder beschreven manieren
worden uitgewisseld (met uitzondering van dooscondensatoren).
Knip de draden van het te vervangen onderdeel zo dicht mogelijk bij
het onderdeel af, zodat zo lang mogelijke uitlopers aan de plaat
blijven zitten. Buig deze uitlopers nu met een tangetje rechtop. Aan
de uitlopers van het nieuwe onderdeel worden twee oogjes gebogen,
zodanig, dat deze passen om de verticaal opstekende draden; hierna
worden deze aan elkaar gesoldeerd, waarna de uitstekende einden
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zonodig worden bij geknipt. Een en ander is in fig. X-5 duidelijk
aangegeven.
Willen wij de bevestigingsdraden van het oude onderdeel in zijn
geheel verwijderen, dan knippen wij deze zo dicht mogelijk bij de
plaat af. Daarna verhitten wij de verbindingsplaat aan de andere
kant van de plaat en duwen met een luciferhoutje de losse draad
van de bovenzijde af uit het gat; ook kunnen wij die er met een
tangetje aan de onderzijde uittrekken. Maak nu het gat schoon met
de tandenborstel en brengt de uitlopers van het nieuwe onderdeel
aan; buig de uitloper aan de onderkant om, knip de overtollige einden
af en soldeer de uitlopers vast.
Grotere onderdelen als spoelen, elektrolytische en variabele conden
satoren, worden als volgt verwijderd. Hierbij kan dikwijls met voor
deel het soldeerpistool met de cirkelvormige soldeerdraad worden
gebruikt om alle soldeerpunten gelijktijdig te verwarmen. Gaat dit
KNIP DE VERBINOINGSLIPPEN DOOR

VERHIT OC MONTAGE LIPPEN
EN MAAK DEZE LO^

OMHOOO TREKKEN

Fig. X-6

VERHIT DE AFOEKNIPTE LIPPEN ^

niet, dan gebruiken wij een niet te warme soldeerbout (zie inleiding)
voor ieder soldeerpunt afzonderlijk. De soldeerpunten worden per
stuk verhit, waarna met de tandenborstel het gesmolten soldeer
wordt verwijderd totdat de betreffende soldeerlip zich los in het gat
bevindt. Hierbij moet vooral worden opgelet, dat het weggeborstelde
soldeer niet op andere onderdelen terecht komt, waardoor kort
sluiting zou kunnen ontstaan. Indien nodig, wordt met een tangetje
de soldeerlip gebogen, om deze vrij te buigen van de zijkanten van
het schoongemaakte gat. Zijn alle soldeerpunten los, dan wordt het
defecte onderdeel eruit getild en een nieuw aangebracht en vast
gesoldeerd.
Als een spoel wordt verwisseld moet met een potloodje worden
aangetekend in welke stand de oude spoel op de plaat zat (soms
met kleurstip gemerkt). De spoelen kunnen namelijk dikwijls worden
gedraaid in alle standen. Gebruik niet het nummerstempel als aanX-117

wijzing, want dit wordt wel eens op een willekeurige plaats op de
bus aangebracht. Vooral bij spoelen moet nauwkeurig worden gelet
op oververhitting van de soldeerplaatsen, daar het anders licht voor
komt, dat soldeer van de spoelvoet terugvloeit in de spoelbus en daar
kortsluiting veroorzaakt.
De sterkteregelaar kan op verschillende wijzen aan de chassisplaat
zijn verbonden. Meestal zit het huis van de regelaar met lippen, die
al dan niet zijn getordeerd, op de chassisplaat bevestigd, terwijl de
verbindingen separaat in de plaat zijn gesoldeerd (zie fig. X-6). In
dit geval worden met een tangetje de verbindingen ongeveer 5 mm
boven de plaat afgeknipt. Hierna worden de bevestigingslippen met
een tangetje recht gezet, waarna deze worden verhit en met de
tandenborstel stuk voor stuk worden schoongeborsteld. Hierna
wordt de regelaar verwijderd en de aansluitlippen of draden losge
soldeerd (zie eveneens fig. X-6). Het nieuwe onderdeel wordt nu
geplaatst en vastgezet, een en ander als reeds te voren beschreven
voor andere onderdelen.
Sub-samenstellingen in gedrukte uitvoering. Dikwijls zitten op de
montageplaat kleinere aparte plaatjes in gedrukte bedrading, waar
op een aantal weerstanden en condensatoren of andere onderdelen
zijn aangebracht. Soms zit op een dergelijk sub-samenstellingsplaatje
een complete versterker. Ook hier weer kan iedere bevestigingslip
van dit plaatje op de grote chassisplaat apart worden verhit en
schoongeborsteld, waarna de eenheid in zijn geheel wordt losgenoKNIPLANGS
DE STIPPELLIJN
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\ fff

OM

Fig. X-7

u

OEAFGEKNIPTE STUKKEN „
VAN BOVENAF ERUIT TREKKEN
AANOEONOERZ'JDE VERHITTEN

men. Als wij zeker weten dat de eenheid defect is en in zijn geheel
moet worden vervangen, dan kunnen wij haar beter bij stukjes en
beetjes losnemen door er telkens een stukje af te knippen (zie fig.
X-7) en daarna de betreffende soldeerlippen apart los te solderen.
De bout wordt aan de onderzijde tegen de soldeerlippen gehouden,
waarna deze er aan de bovenzijde kunnen worden uitgetrokken.
Hierna worden alle gaten zorgvuldig schoongemaakt. Dan wordt
de nieuwe plaat aangebracht en vastgesoldeerd.
Hardpapieren huishouder
Het beste nemen wij (als dit aanwezig is) het vastgeniete pertinax
dekplaatje eerst weg door het losmaken of losknippen van de gefelste
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of geklonken bevestigingspunten. Hierdoor komen de contacten en
de soldeerpunten van de contacten aan de bovenzijde vrij te liggen.
Wij demonteren de huishouder niet verder (zie fig. X-8). Hierna
nemen we de contacten stuk voor stuk weg door de soldeerplaatsen
met de bout te verwarmen en het betreffende contact voorzichtig met
een pincet of tangetje te verwijderen. De middenpen wordt nu even
eens naar de vrije kant eruit getrokken (of geduwd). Na het los
solderen van ieder contact moet het betreffende gat worden ontdaan
van soldeer voordat we proberen de soldeerlippen van de vervangingshouder in de gaten te brengen. We brengen hierna de

/
Fig. X-8

vervangingshouder op zijn plaats en solderen achtereenvolgens de
contacten en de middenpen vast.
Buishouder van persstof
Als de oorspronkelijke buishouder, die moet worden vervangen van
bakeliet is (zelfde type als de vervangingshouder in fig. X-8) dan
moet het bakelieten stuk met een stevige tang kapot worden geknipt.
Dit doen wij met kleine stukjes tegelijk, zodat de pennen dan vrij in
de lucht steken en stuk voor stuk kunnen worden losgesoldeerd en
verwijderd. Let er vooral op dat bij het losknippen de contacten van
de buishouder niet worden geforceerd, daar hierdoor de print kan
scheuren of losraken. De contacten moeten in hun natuurlijke stand
rechtop blijven staan.
Nu worden de rechtopstaande contacten stuk voor stuk losgesol
deerd en voorzichtig verwijderd, waarna de betreffende gaten wor
den schoongemaakt. Hierna wordt de nieuwe buishouder aange
bracht zodat deze, contact na contact, kan worden vastgesoldeerd.
Eindinspectie en service
Wanneer wij eraan twijfelen of alle verbindingen van de print in
orde zijn (als we met het servicen beginnen of bij de eindcontrole
na een reparatie) doen wij er goed aan de printplaat boven een
50 a 100 watt lamp te plaatsen. De meeste printplaten zijn doorX-119

schijnend, zodat wij een onderbreking in een gedrukte verbinding en
dergelijke ongerechtigheden veel sneller opmerken. Het verdient
aanbeveling de plaat gedurende de controle voorzichtig een beetje
te buigen in verschillende richtingen, waardoor de fout beter zicht
baar wordt.
Hierna volgt, vooral na een reparatie, het controleren op losse stukjes
soldeer (kortsluitingen). Ten overvloede zij nog herhaald, dat kleine
breuken in een gedrukte verbinding worden hersteld door een klod
dertje soldeer over de breuk aan te brengen; grote breuken worden
overbrugd door een los stuk draad dat van soldeerpunt naar soldeerpunt wordt gelegd (zie fig. X-9). En nu tenslotte nog een goede
raad: Kies voor de spanningscontrole met de voltmeter meetstiften
met scherpe punten. De gehele printplaat wordt n.1. in de regel met
lak bespoten voordat ze de fabriek verlaat, om de plaat tegen vocht
te beschermen. De meetstiften moeten natuurlijk door deze laklaag

Fig. X-9

heendringen. Het is vrijwel overbodig op te merken dat wij de meet
stiften uitsluitend op de soldeerpunten inprikken en nooit midden op
een gedrukte verbinding. Deze zou hierdoor met zekerheid ernstig
worden beschadigd.
B. FOUTZOEKEN IN TRANSISTORAPPARATEN
Transistoren vervullen in het algemeen dezelfde functies als buizen,
maar omdat zij in wezen van geheel andere structuur zijn, gedragen
zij zich in sommige opzichten geheel anders dan buizen. Wil men
dan ook bij het repareren van apparaten met transistoren niet met al
te veel raadselen worden geconfronteerd, dan moet men wel iets
van hun samenstelling en werking weten en mocht de lezer nog geen
kennis hiervan bezitten, dan verdient het aanbeveling hierover litera
tuur te raadplegen, bijv. het boek „Halfgeleiders”, uitgegeven door
De Muiderkring N.V. te Bussum.
Van het standpunt van de reparateur gezien, zijn de volgende feiten
het belangrijkst omdat zij bepalend zijn voor de te volgen methode
bij het foutzoeken.
In tegenstelling tot de buis is de transistor zeer gevoelig voor varia120-X

ties in de omgevingstemperatuur, waarom in de meeste gevallen de
schakeling zo is uitgevoerd, dat verschuiving van het werkpunt t.g.v.
temperatuurverandering zoveel mogelijk wordt tegengewerkt. Deze
temperatuurs'tabilisatie kan echter niet verhinderen dat de collectorstromen in een transistorapparaat toch nog veranderen met de om
gevingstemperatuur, zodat het meten van spanningen en stromen bij
het foutzoeken hier niet zoveel steun geeft als bij een apparaat met
buizen.
Zijn de voedingsspanningen uitgeschakeld, dan is een buis volkomen
onwerkzaam; zij gedraagt zich als een isolator (natuurlijk uitgezon
derd de gloeidraadaansluitingen). Een transistor daarentegen „ver
andert" niet, hij behoudt zijn eigenschappen. Hiermee moet men
terdege rekening houden bij het doormeten van weerstanden enz. In
de eerste plaats bestaat de kans dat de daarbij gebruikte meetspanningen (denk bijv. aan de in de ohmmeter ingebouwde batterij)
de transistor beschadigen; bovendien sturen de (van de aangelegde
spanning (afhankelijke) inwendige weerstanden van de transistoren
dergelijke metingen in de war. Men moet de transistoren dus uit
het toestel verwijderen.
Te volgen gedragslijn
Om de fout in een defect transistorapparaat op te sporen, kan men
het beste als volgt te werk gaan:
1. Schakel het apparaat in en controleer de batterijspanning; con
trole van het totale stroomverbruik kan eveneens nuttig zijn en is
gemakkelijk uitvoerbaar met een milliampèremeter aan de contacten
van de (geopende!) aan-uit schakelaar.
2. Lokaliseer de defecte trap door achtereenvolgens een a.f. signaal
aan de verschillende trappen toe te voeren, te beginnen bij de eindtrap. Bij ontvangers een m.f. resp. r.f. signaal gebruiken voor het
radiogedeelte. Bedenk dat een te sterk signaal — met name een te
hoge signaal spanning — de transistor kan beschadigen. Schakel
altijd een weerstand van minstens 10 k£ in serie met de signaalbron,
zowel bij a.f. generator als trimzender.
3. Is de defecte trap gelokaliseerd, verwijder dan eerst de transis
toren en controleer de onderdelen van de betreffende trap op slui
ting, resp. onderbreking enz.
4. Heeft het onder 3 genoemde onderzoek afwijkingen aan het licht
gebracht, dan is de kans groot, dat hierdoor ook de transistor is
gesneuveld of beschadigd en door een nieuw exemplaar moet wor
den vervangen.
5. Vindt men geen onregelmatigheden bij het onderzoek volgens
punt 3, dan kan men voor de zekerheid eerst een andere transistor
(van hetzelfde type!) op deze plaats proberen. Wordt hierdoor het
euvel niet opgeheven, dan schuilt de fout in andere onderdelen, bijv.
onderbroken koppelcondensator, defecte spoel of transformator.
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Tenslotte nog dit
Hoge temperatuur kan de transistor beschadigen; wees in transistorapparaten extra voorzichtig met de soldeerbout. Gebruik een tang
met brede bekken om tijdens solderen aan 'transistoraansluitingen de
warmte van die draadeinden af te voeren.
Schakel de voedingsspanning af, telkens wanneer een verbinding
moet worden losgesoldeerd: Transistoren kunnen snel worden be
schadigd door spanningsstoten, die optreden t.g.v. het verbreken van
verbindingen in het werkende apparaat.
Spanningen en stromen kan men het veiligst meten m.b.v. een ge
voelige buisvoltmeter: de s t r o o m in een kring bepaalt men dan,
door de over een weerstand gemeten spanningsval te delen
door die weerstand.
Collectorstromen kan men zonder bezwaar meten met een milliampèremeter in serie met de collectorleiding. Schakelt men echter op
andere plaatsen een stroommeter in serie, dan kan de aanwezigheid
van diens inwendig weerstand de werking van de schakeling ver
storen.
C.

TESTKASTJE VOOR SERVICE EN EXPERIMENT

Tijdens een experiment of bij het opsporen van een fout in een
radiotoestel komt het duizend-en-eenmaal voor, dat men even wil
proberen welk effect wordt verkregen door ergens een weerstand
of condensator van bepaalde grootte-orde parallel te schakelen.
We duiken dan in ons materiaalkastje of de junkbox en als we
geluk hebben, is het gewenste onderdeel binnen een minuut ge
vonden. Meestal gaat hiermee meer tijd verloren. Dan worden de
draadeinden in een geschikte stand gebogen en gedurende nog eens
één of meer minuten zitten we te prutsen om zo’n weerstand of
condensator op de juiste punten in het toestel contact te laten
maken. Het toestel protesteert door gekraak en gebrom uit de luid
spreker vanwege de verkeerde én slechte contacten die zo tot stand
komen, wij zelf slaken menige krachtterm wanneer bij dit gepriegel
in des toestel ingewand onze vingers in aanraking komen met plushoogspanning. En mocht tenslotte de proef min of meer gelukt zijn,
dan weten we nog niet altijd, of het geconstateerde effect soms ook
door „handeffect” werd beïnvloed. Al met al dus een hoogst onbe
vredigende manier van experimenteren. Het gaat al beter, wanneer
men zich bedient van twee snoertjes, aan de ene kant een steker of
testpen, aan het andere eind een krokodilklem voor goed contact
met de weerstand of condensator. Dan blijft alleen nog maar het
tijdverlies van het zoeken naar een geschikt exemplaar, waarbij
bovendien nog weer de mogelijkheid bestaat dat dit niet meer de
erop vermelde waarde bezit — een rechtgeaard amateur bewaart
immers alles, helaas ook defecte onderdelen.
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In dit licht gezien is het in het geheel geen tijdverspilling om eens
en voor altijd een aantal testweerstanden en condensatoren met
voor dit soort experimenten geschikte waarden bij elkaar te zoeken
en veilig op te bergen, zodat ze op het kritieke ogenblik meteen bij
de hand zijn en toch weer niet voor andere doeleinden kunnen wor
den „misbruikt”. Met andere woorden: monteer ze in een kastje,
verbindt ze met een schakelaar en completeer het geheel met stekerbusjes en testsnoertjes. De bedoeling toont de schakeling. Met de
aangegeven waarden is men van alle markten thuis. Gebruik echter
wel verschillend gekleurde stekerbussen, want C5 is een elektrolytische condensator en die houdt er niet van om verkeerd aan plus
en min te worden verbonden.
Spanningzoeker
Als we eenmaal met de constructie van zo’n testkastje beginnen,
kunnen we er meteen nog een paar andere nuttige dingen in onderX-123

!
1
t

ZWAR1

Het luidsprekergat wordt met een figuurzaag in het midden van de UF-005 aan
gebracht. Metaalglas beveiligt de conus. Het middengat van een der UF-003’s
wordt op maat gevijld voor de fitting van het neonlampje. De bodemplaat, even
eens een UF-005, kan met zelftappende boutjes worden vastgezet.
brengen, om zo de bruikbaarheid van het geheel aanmerkelijk uit te
breiden. Langs een der zijwanden kan gemakkelijk het schakelingetje met het neonlampje worden aangebrach't. Het neonlampje
licht op zodra de spanning tussen de bussen groter is dan ongeveer
100 volt. De weerstand R7 begrenst de stroom tot een veilige waarde
wanneer hoge spanningen worden aangesloten. Bij 260 V is het
gebruik slechts ca. 0,5 mA. Sluit het rode busje aan op de posi
tieve pool van een spanningsbron en zet een merkje bij het neon
lampje aan de kant, welke dan oplicht. Men kan dan altijd de polari
teit van een spanning zien.
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Controle-luidspreker
Wanneer men het testkastje maakt van Uniframe eenheden, dan
blijkt er nog plen'ty ruimte over te zijn. Wij monteerden er daarom
nog een luidsprekertje in, een Peerless ,.Micro” en een Muvolett
uitgangstransformatortje passen er gemakkelijk in. Wie dus gelijk
soortige onderdelen bezit, kan die dan ook beter in dit kastje mon
teren dan ze in de junkbox te laten rondslingeren. Op die manier
kan men er van alles mee doen. De rode stekerbus is de gemeen
schappelijke aansluiting van primaire en secundaire van de trans
formator, door keuze van een der zwarte bussen kan men de speaker
zowelhoogohmig (H) alslaagohmig (L) aansluiten.
Dit komt van pas als tijdelijke luidspreker, wanneer een toestel voor
trimmen of reparatie uit de kast is gehaald; voor controle van een
defect toestel, om na te gaan of daarvan de speaker, dan wel de
uitgangstransformator defect is, terwijl men tenslotte het testkastje
nog als hogetonenluidspreker bij zijn huiskamerinstallatie kan ge
bruiken. Ook kan het als nood-microfoon dienst doen, men sluit het
dan ,.hoogohmig” aan op de pickup-ingang van een ontvanger of
versterker, eventueel met tussenschakeling van een condensator
van 1000 pF a 0,01 pF om een overmaat aan lage tonen wat te
onderdrukken.
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Tot besluit nog één raad: Verlies nooit de moed bij
het repareren. Doe het zeil • • • cn u hebt — veelal
nog onverwacht — vroeg of laat volledig succes!
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