;

V'

i

ï'

&& ?-• >;

W. SOROKINE

100 FOUTEN
i.*»—

O

■a

m

4:

ADIOTOESTELLEN
V - .

Ö5)

;iJ

Pi

BR

■v-O-V

SH
*

%
. ..•»
i:

#

R

.e

•AS.

e van RAD IOBOEKHANDE,L
■ L ALEI, 97 — ANTWERPEN
e Historie v/d Radio"
Ff’w

cj,\.

100

FOUTEN
IN

RADIOTOESTELLEN

%

. rm
I

■■■ ■qjS&m

• .
■■

;
0

V

■

■.

■

.

\.

:
■

/

■ M

•

___

1

■>

VOORWOORD
Een radio-onlvanger kan op twee wijzen hersteld Worden.
In de eerste plaats kan men gewoonweg een niet- of slechtWerkcnden ontvanger behoorlijk doen Junciionneeren zonder
meer. Dit Werk kan nagenoeg door ieder uitgevoerd worden
en het volstaat enkele begrippen te hebben over de werking
der ontvangers en tevens enkele klossieke defecten te jennen,
die er in gunnen voorkomen.
Er is echter ook een andere Werkwijze, die veel beter is
en die niet alleen bestaat in het op gang brengen van het
toestel, maar waarbij tevens zorg gedragen Wordt om het
te verbeteren en om zekere bezwaren te verhelpen, die het
gevolg gunnen zijn van een verkeerde technische opvatting,
of die er in bestaat zoo noodig de schakeling te veranderen,
zekere lampen door andere met betere karaktóristieken te
vervangen, er de /^orfe golf aan toe te voegen, enz...
Voor dit soort Werk is een goede technicus noodig. Deze
lui zijn moeilijk te vinden en doen zich Vrij duur betalen.
Tengevolge der omstandigheden heeft de behoorlijke service
een groote uitbreiding genomen. Vóór den oorlog, k°n rnen
zich gemakkelijk een nieuw toestel aanschaffen en het kwam
bij niemand op, een groote som te besteden aan de verbete
ring van een oud toestel, vermits de nieuwe reeds Voor vrij
geringe bedragen te bekomen waren. De nieuwe toestellen
zijn meestal behoorlijk gebouwd en geschikt voor kortegolfontvangst, met zichtbare of drukknopafstemming of andere
Verfijningen. De radiohandelaren, die tevens de service ver
zekerden, voelden er vaak niet Veel voor, het service-deel
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■van hun zaak. op te drijven. Het was immers veel gemakke~
lijker een nieuw toestel te verkoopen en het oude over te
nemen.
Thans is dit heel anders. De nieuwe ontvanger is een artikel
dat langsom meer zeldzaam wordt. Daartegenover neemt de
service een groote uitbreiding.

i

Anderzijds valt het thans meer dan ooit op, dat er goede
■service-men te kort zijn en het Wordt een dringende taak.
zoo haast mogelijk een vrij groot aantal bevoegde technici

!

voor het servicewerk te vormen.
De Waarde van den serviceman is echter vóór alles gelegen
in zijn ervaring en daarin ligt de reden, waarom dit kleine
boekje geschreven werd. Het heeft in de bedoeling van den
■schrijver gelegen, ieder te laten genieten van zijn groote per
soonlijke ervaring.
Bovendien staan het meerendeel der gevallen in verband
met een min of meer ingewikkelde technische bizonderheid
en een ervaren serviceman zal daarin stellig kostbare aanwij
zingen vinden.
Geen enkele der opgesomde fouten Werd uitgedacht. Zij
zijn werkelijk in ontvangers voorgekomen. Dit boekje is dus
geen service-cursus met min of meer theoretischen inslag,
maar wel rechtstreeksche en gecondenseerde ervaring die werd
opgedaan bij de behandeling van duizenden gevallen.
Er werd zooveel mogelijk vermeden ongewone gevallen aan

:

te halen, die bij voorbeeld slechts één maal op duizend voor

'f

komen. Het meerendeel der aangehaalde fouten kunnen ver

;
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algemeend Worden en de varianten werden telkens opgegeven,

V'

<ils dit maar eenigszins mogelijk was.

f.
■

■

Hiermede is echter het onderwerp in het geheel niet uitgewerkt en het is niet uitgesloten, dat in een min of meer

■

nabije toekomst andere Werkjes in dezen aard verschijnen.

.

DE ONTVANGER BLIJFT STOM, ZELFS MET
AFGESLOTEN TOONAFNEMER.
1. — De smeltzekeringen der woning smelten door,
bij het aansluiten van den ontvanger.
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Indien dit gebeurt, bij het insteken van het stop
contact, zonder dat de schakelaar van den ontvanger
is ingeschakeld, kan men onmiddellijk de diagnose
maken, dat er een kortsluiting is in het verbindingssnoer tusschen den ontvanger en het net (in het meerendeel der gevallen zit de kortsluiting in den steker
■zelf) ^
Indien het ongeval slechts voorkomt op het oogenhlik, dat de ontvanger wordt ingeschakeld, kan men
twee gevallen onderscheiden.
Wisselstroomtoestel. — De ontvanger volle
dig van het net afzonderen door den steker uit het
stopcontact te trekken en vervolgens door één of ander
hulpmiddel de weerstand der primaire van den voedingstransformator meten. Normaal bedraagt deze
weerstand zoowat 1 0 Ohm. Indien de weerstand nul
is, dan zit er een kortsluiting in de primaire.
Indien de weerstand van de primaire normaal blijkt
te zijn, meet men den weerstand tusschen de kern
en een der klemmen van de primaire. Normaal moet
' deze weerstand oneindig hoog zijn. Is de weerstand
0 tot ongeveer 10 Ohm, dan is er een sluiting tus
schen de primaire en de kern. In de meeste gevallen
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ligt deze sluiting aan het electrostatische scherm en
•’ soms ontstaat ze door een slecht geïsoleerde verbin
ding naar den spanningsschakelaar in de transformatorkap. Bij een kortsluiting tusschen primaire en
chassis smelten de zekeringen slechts door, wanneer
de aardverbinding is aangesloten en wanneer toevallig
de stroomvoerende draad van het net met het chassis
verbonden is.
Tenslotte een bemerking die misschien gek schijnt,
maar die het in werkelijkheid niet zoozeer is, is dat de
zoogezegde kortsluiting eenvoudig kan veroorzaakt
worden door het feit, dat een 1 10 Volt ontvanger aan
gesloten wordt op een 220 Volt net; of nog, dat een
wisselstroomtoestel met een gelijkstroomnet verbon
den wordt. Dat zijn dingen die gebeuren.
W.G.-toestel. — Zie onmiddellijk of de aardver
binding toevallig niét direct met het chassis in aanra
king komt. Dit laatste staat helaas te vaak rechtstreeks
in verbinding met één dér geleiders van het net.
Indien de aardverbinding over een seriecondensator
loopt, zal men onderzoeken of deze laatste niet door
geslagen is.
2. — W.G.-toestel. Gelijkstroomnet. Alle lampen
branden, maar volledige stilte.
Hebt u er reeds aan gedacht, dat er met het ge
bruik van het gelijkstroomnet een goede en een slechte
manier is, dm een steker in het stopcontact te plaatsen ?
Draai den steker om.
3. — De lichtsterkte der lampen van de woning ver
mindert, bij het inschakelen van den ontvanger.
Talm niet en schakel het toestel dadelijk van het
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net af, teneinde den voedingstransformator niet te
verbranden (indien het intusschen niet reeds gebeurd
is) en de gelijkrichterlamp niet te bederven. Haal het
chassis uit de kast en onderzoek den voedingstransfor
mator (kortsluiting in een secondaire) en den eersten
afvlakcondensator. In de meeste gevallen is deze
laatste doorgeslagen.
4. — Een sterke, blauwe violetachtige schijn heerscht
in de gelijkrichterlamp, zoodra de ontvanger wordt
ingeschakeld. Na enkele seconden worden de platen
der gelijkrichterlamp roodgloeiend.
Zelfde dringende aanbeveling als hierboven: Het
toestel uitschakelen. Het onderdeel, dat dit verschijnsel
veroorzaakt is de eerste afvlakcondensator. Hij vertoont een kortsluiting.
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat in de meeste
gevallen ook de gelijkrichterlamp te vervangen is.. In
elk geval werd zij sterk overbelast en haar levensduur
zal merkelijk ingekort zijn.
5. — Als hierboven, ontstaat een schijn in de gelijk
richterlamp, maar deze is vergezeld van sterke
vonkvorming en in erge gevallen van de vorming
van een electrischen lichtboog.
Defecte gelijkrichterlamp met inwendige kortslui
ting, die min of meer intermitteerend kan optreden.
Het is een goede voorzorg tevens den eersten afvlak
condensator te onderzoeken.
6. — De bekrachtiging van den dynamischen luid
spreker wordt vlug en overmatig warm.
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door een kort-
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sluiting in den tweeden afvlakcondensator. Het geldt
liier vanzelfsprekend een wisselstroomontvanger, waar
in de bekrachtigingsspoel van een luidspreker als afvlaksmoorspoel gebruikt wordt. De vlugste wijze om
zich hierover te verzekeren, bestaat in het meten der
heerschende spanning aan de bekrachtigingsklemmen van den luidspreker (fig. 1). De spanning tus-

O

-i

i

Ironsf.
A flj
anode

c

Fig. 1

schen draad C (naar + HS) en het chassis bedraagt
normaal ongeveer 250 Volt. Meet men echter geen
spanning, terwijl de spanning voor de afvlakking (tusschen A en het chassis) 1 50 a 200 Volt bedraagt, dan
is er kortsluiting in den afvlakcondensator. De span
ning voor de afvlakking bedraagt doorgaans 350 a 375

Volt.

?

Hierbij dient echter toch vermeld te worden, dat
de kortsluiting niet altijd in den afvlakcondensator
dient gezocht te worden, maar dat zij soms ook voor
komt op een of ander punt van de hoogspanningslijn
•ergens in het toestel, bij voorbeeld in een middenfrequenttransformator. De afvlakking kan namelijk aan
den negatieven kant gebeuren. De bekrachtigingsspoel
:is dan geschakeld volgens het schema van fig. 2 (tus. schen A en D) en de dynamische luidspreker voli

gens fig. 3. (Draad D is met het chassis verbonden en
C met + HS.) Indien de tweede afvlakcondensator een
kortsluiting vertoont, dan is er tusschen de punten B
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Fig. 2

en C en het chassis geen spanning voorhanden, ter
wijl de spanning tusschen de punten A en D hooger
zal zijn dan normaal. De normale spanning bedraagt
hier 1 00 a 120 Volt.
Ontvangers waarin de afvlakking aan
den negatieven kant gebeurt, zijn te her
kennen aan het feit, dat de eerste elect’rolytische afvlakcondensator door een
kartonnen of bakelieten ring geïsoleerd
is van het chassis.
7. — Niet alleen de bekrachtigingswikkeling maar
ook de transformator van den luidspreker wordt
overmatig warm. Daarentegen blijft de eindlamp
bijna koud terwijl zij normaal goed heet wordt.
Dit is bijna altijd het gevolg van een kortgesloten
condensator tusschen de plaat der eindlamp en het
chassis. Dergelijke condensatoren komen in een vrij
groot aantal ontvangers voor (fig. 4).
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De normale waarde van een dergelijken condensa
tor is 5.000 tot 1 5.000 ,U/*F. De kortste methode om
deze fout te localiseeren, bestaat in het meten der
spanningen aan de klemmen van den dynamischen
luidspreker. In het geval van fig. 1 vinden wij een
geringe positieve spanning (20 a 30 Volt tusschen
draad C en het chassis), terwijl de spanning tusschen
B en het chassis gelijk is aan nul.

'e

Eindlamp
-■

In het geval van fig. 3 moeten wij 20 a 30 Volt
vinden tusschen één der draden B of C (die welke
met de hooge spanning verbonden is) en het chas
sis, terwijl geen spanning heerscht tusschen den an
deren draad en het chassis.
8. — De eindlamp wordt nauwelijks lauw. De bekrachtigingsspoel van den luidspreker blijft volko
men koud.
Onderbreking in den hoogspanningskring, vermoe
delijk in de bekrachtigingsspoel van den luidspreker.
Controlemiddel: eerst de spanning meten tusschen
A (fig. 1) en het chassis; deze zal hooger dan nor
maal zijn. Vervolgens meet men ook de spanning tus
schen C en het chassis, deze zal nul zijn. Indien de
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onderbreking ontstaan is aan een der uiteinden der
wikkeling, vaak bij een soldeerlipje, dan is de herstel
ling gemakkelijk uit te voeren. Is dit niet het geval,
dan vervangt men den luidspreker door een nieuwen.
tenzij men een groote vaardigheid bezit in de herstel
ling van deze onderdeden. Hiervoor moet de magneet
worden afgenomen en de bekrachtigingsspoel worden
herwikkeld. Vervolgens is alles terug te monteeren en
den kegel te centeren. Dit werk is niet uit te voeren
door niet geoefende handen.
9. — Het schermrooster van de eindlamp wordt rood
gloeiend zoodra de ontvanger wordt ingeschakeld.
Het verschijnsel is maar alleen zichtbaar bij lampen
met een klare ballon en het wijst op een onderbre
king in den anodekring van de lamp.
Men localiseert de fout door spanningsmetingen aan
de klemmen van den dynamischen luidspreker (fig. 1).
Tusschen draad B en het chassis is de spanning nul,
terwijl zij iets te hoog zal uitvallen (ten hoogste 300
Volt in plaats van 230 Volt) tusschen C en het
chassis.
De onderbreking is vaak te zoeken in de primaire
van den luidsprekertransformator, tenzij het de plaatverbinding of de hoogspanningsverbinding van den
luidspreker zijn, die toevallig zijn losgeraakt (slechte
lasch). Men zal speciaal de verbindingsstekers onder
zoeken : om deze uit te trekken wordt vaak gebruik ge
maakt van den draad, waardoor de adertjes binnen
in den verbindingssteker kunnen doorbreken, zonder
dat deze onderbreking langs buiten zichtbaar is.
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10. — Op het eerste zicht lijken alle spanningen
normaal. Men hoort geen enkel gebrom, zelfs niet
zwak, bij het aanraken van het rooster der eindlamp.
Indien er een parallel condensator is met de primaire
van den luidsprekertransformator, dan is dit de schul
dige. Déze is inderdaad verbonden tusschen de plaat
der eindlamp en de hoogspanningsbron.
Volgens fig.. 5 blijkt duidelijk dat een kortsluiting

Eindlamp

i

s'.
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in dezen condensator tevens de primaire kort sluit,
waardoor elke muziekweergave onmogelijk wordt.
Om na te gaan of de condensator werkelijk door
geslagen is, meet men de anodespanning der eindlamp
en de hooge spanning aan den ingang van de pri
maire (A). De Spanning in het punt A dient 10 tot
15 Volt hooger te zijn dan die van punt B, indien de
condensator in goeden staat is. Bij kortsluiting van
den condensator heeft men in de twee punten dezelfde
spanningen.
11. — De secondaire van den luidsprekertransforma
tor is onderbroken. De verschijnselen die hiermede
gepaard gaan zijn dezelfde als in het vorige geval
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(zelden voorkomende fout).
De secondaire kring van den transformator is vol
gens fig. 6 samengesteld uit de secondaire zelf en uit
secondaire
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Fig. 6

de spreekspoel (r»), die parallel met de secondaire ver
bonden is. De klemmen der spreekspoel loopen vaak uit
in twee oogjes (A en B), die bevestigd zijn op den
trilkegel. De twee draden, die van de secondaire ko
men, zijn aan deze oogjes gesoldeerd. De onderbre
king wordt bijna altijd veroorzaakt door een slechte
lasch in A of in B.
12. — Het toestel bromt zwak bij* aanraking van het
rooster der eindlamp. Er gebeurt niets bij het aan
raken van het rooster der voorvfersterkerlamp.
Het is duidelijk dat de fout zich ergens^in den voorgaanden laagfrequenttrap bevindt. Maar waar? Het
schakelschema fig. 7 stelt ons in staat enkele moge
lijkheden te onderzoeken. Wij zullen ze ongeveer klasseeren, naarmate zij dikwijls voorkomen. Hierbij wordt
verondersteld, dat de versterkerlamp zelf in goeden
staat is.
a. — Onderbreking van den belastingsweerstand R2. De waarde van dezen weerstand
varieert volgens het gebruikte lamptype, maar
15
•

zij is altijd zeer hoog en wel tusschen 100.000 en
350.000 Ohm. De anodespanning op de lamp bedraagt
Eindlamp
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Fig. 7

50 tot 100 Volt, wanneer de weerstand in orde is. Is
deze spanning echter nul, dan bestaat er een groote
kans dat Ru onderbroken is.
Opgepast! De anodespanning van deze versterkerlamp mag alleen met een voltmeter met zeer hoogen
weerstand gemeten orden (minstens 1.000 Ohm
per Volt).
Geschiedt de meting met een instrument met la
gen weerstand, dan verkrijgt men een resultaat, dat
absoluut geen idde geeft van de werkelijke spanning,
want een dergelijk instrument zal bijna geen spanning
aanwij zen.
b. — Kortsluiting in den roosterkring.
Deze bevat meestal een potentiometer van 500.000
Ohm, waarvan het schuifcontact verbonden is met het
rooster der lamp over een afgeschermde verbinding,
waarvan de mantel met het chassis verbonden is. De
metalen mantel is dus geaard. Een fout in de isolatie
kan de verbinding binnenwaarts in kontakt brengen
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met de afscherming. De fout komt vaak voor in de
buurt der lasschen, waar de isolatie gesmolten is on
der den invloed der warmte. Vaak bestaat deze iso
latie slechts uit een laagje gummi.
Anderzijds kan een draadje van de metaleA kous een
kortsluiting vormen, hetzij met het soldeerlipje van
het sleepcontact, hetzij met het roosterhoedje van de
lamp.
c. — Condensator Cs kortgesloten. Soms
is een dergelijke condensator tusschen de plaat en de
kathode geschakeld. Indien deze condensator door
slaat, dan wordt de plaatspanning nul. De fout gaat
dus mei dezelfde verschijnselen gepaard als in het ge
val van den onderbroken plaatweerstand. Het is bij
gevolg logisch, dat indien de lamp geen plaatspanning
vertoont, eerst condensator C2 los te maken is. Indien
hierdoor de spanning een normale waarde verkrijgt,
dan is deze condensator kortgesloten; blijft zij daar
entegen nul, dan is de anodeweerstand onderbroken.
13. — W.G.-toestel. De lampen branden niet, wan
neer het toestel wordt ingeschakeld.
De gloeidraad van een of meer lampen is onder
broken. In W.G.-toestellen zijn de gloeidraden van al
de lampen in serie verbonden volgens fig. 8. Het vol
staat dat een der gloeidraden onderbroken zij, om de
geheele gloeidraadvoedingskring uit te schakelen. Men
zal goed doen zich hierbij te herinneren dat de gelijkrichterlampen (25Z5„ 25Z6, enz.) en de eindlampen
gemakkelijk deze effecten vertoonen.
Het klassieke middel, dat tevens het vlugst tot resul
taten voert, bestaat in het uitnemen van alle lampen,

l
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om er achtereenvolgens de gloeidraden van door te
meten.
14. — W.G.-toestel. De lampen branden niet, wan
neer het toestel wordt aangesloten, terwijl toch alle
gloeidraden ononderbroken zijn.
De serieweerstand van den gloeikring is onderbro
ken. (R in fig. 8.) De fout komt vrij vaak voor bij
...
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Fig. 8

kleine W.G.-toestelletjes, voornamelijk wanneer weer
stand R in het verbindingssnoer met het net onderge
bracht is. De onderbreking vindt men overigens bijna
altijd in den netsteker. Bij het uitvoeren der herstel
ling zal men er wel op letten het uiteinde van den
weerstand te verbinden aan den draad, die naar de
platen der gelijkrichterlamp loopt.'
De onderbreking in weerstand R wordt vastgesteld,,
door de spanning te meten tusschen het uiteinde A
van den gloeidraad der gelijkrichterlamp en het chas
sis, terwijl de netschakelaar gesloten is. Indien R on
derbroken is, wijst het instrument geen spanning aan.
De te gebruiken voltmeter is een gelijkstroom- of
wisselstroommeter naar gelang de stroomsoort van het
lichtnet.
15. — Wisselstroom of W.G.-toestel. De lampen
branden niet, wanneer de netschakelaar gesloten
wordt. De primaire van den voedingstransformator,.

18
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of den voedingskring der gloeidraden (bij W.G.toesfcellen) is in goeden staat.
De schakelaar maakt geen contact. Deze fout komt.
echter zelden voor.
Om de fout van een schakelaar te controleeren,
sluit men de twee soldeerlipjes van dit onderdeel kort
door een losse verbinding, eindigend in twee krokodilklemmen. Indien de ontvanger dan functionneert,;
is de schakelaar defect.
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DE ONTVANGER WERKT GOED
MET TOONAFNEMER, MAAR BLIJFT BIJNA
OF GEHEEL STOM BIJ AFSTEMMING
OP EEN ZENDER
16. — Geen enkel geluid is in den luidspreker
te hooren, bij het aanraken van het rooster der middenfrequentlamp met een metalen voorwerp.
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wij ver
onderstellen natuurlijk, dat de lamp zelf in orde is.
Gaan wij even na, hoe wij het moeten aan boord leggen, om deze fout vlug te vinden (fig. 9).
/
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Fig. 9

Men begint met het rooster der lamp aan te
a.
raken terwijl de roosterverbinding nog aanwezig is.
Indien hierdoor de luidspreker niet kraakt, neemt men
de roosterverbinding weg en raakt direct den top van
de lamp aan. Hooren wij nu wel een geluid, dan con-
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troleert men eerst de secondaire van den eersten middenfrequenttransformator (MFi). Deze wikkeling kan
kortgesloten zijn en dit wordt vaak veroorzaakt door
den afstemcondensator van deze secondaire. De fout
komt bij bepaalde merken geregeld voor. De oorzaak
is echter vrij dikwijls ook gelegen in de afschermkous
der verbinding met het rooster, indien zij contact
maakt met het lamphoedje.
b. — Hoort men geen geluid, zelfs na het wegne
men der roosterverbinding, dan raakt men even de
plaat van de lamp aan. In de veronderstelling, dat de
ancdespanning aanwezig is, dient dit voorzichtigheids
halve met één enkele hand te gebeuren. Men houdt de
andere liefst in den broekzak, teneinde elke bekoring
cm het chassis aan t„e raken te voorkomen. Spreekt
de luidspreker nog niét aan, dan zoeken wij naar de
fout in den tweeden middenfrequenttransformator
(MF«) : kortsluiting in een der wikkelingen (altijd in
den afstemcondensator) of onderbreking van de pri
maire. In dit laatste geval is de anodespanning van
den middenfrequentversterker natuurlijk 0.
c. — Indien de luidspreker kraakt bij het aanra
ken der plaat van de middenfrequentlamp, zal men
de fout opsporen in de schermrooster- en kathodekringen: condensator C- kortgesloten;
onderbroken;
R, onderbroken. Het verdient vermelding, dat de fou
ten in schermroosterkringen bizonder vaak voor
komen.
17. — De middenfrequenttrap functionneert blijk
baar. Nochtans is geen ontvangst mogelijk.
Hier gaat men veronderstellen dat de menglamp par21
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ten speelt, ofwel de kringen, welke met deze lamp
verbonden zijn.
Het eerste, wat men doen kan, is de antenne direct
verbinden met het stuurrooster der lamp. Deze bewer
king is in het geheel niet moeilijk, daar het stuurroos
ter bij de meeste lampen verbonden is aan de top-.

klem.
Hierdoor moet de ontvangst mogelijk zijn, indien
de lamp goed is en wanneer de menging behoorlijk
verloopt. De ontvangst zal echter gepaard gaan met
min of meer interferentietoontjès, maar men ontvangt
toch.
Is dit het geval, dan dient 'de fout gezocht te wor
den vóór de menglamp en dit is heel wat anders. Wij
zullen het verder zien.
18. — Hoe controleert men, of een menglamp be
hoorlijk functionneert?
Wij hebben de antenne verbonden met het stuur
rooster van de menglamp. Resultaat: nul. De lamp
blijkt in behoorlijken staat te zijn op een lampencon. troleapparaat. Voegen wij hier onmiddellijk aan toe,
dat de lampencontroleapparaten uit den handel, zelfs
de meest ingewikkelde, ons niet toelaten, na te gaan,
of een lamp genereert of niet. Het best zou dus zijn,
de lamp eenvoudig te beproeven op een anderen ont
vanger. De spanningen blijken goed te zijn. Geen en
kele onderbreking in spoelen of weerstand, geen con
densator kortgesloten. Genereert de lamp nu of gene
reert ze niet?
Een vlug, maar weinig zeker middel bestaat in het
aanraken van het oscillatorrooster van de lamp of van
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de vaste platen van den draaicöndensator (van den
generator) met een schroevendraaier, zooals wij dit
reeds hebben gedaan voor den middenfrequentversterker. Indien de lamp genereert, hoort men zeer dui-‘
delijk een klap in den luidspreker. Ongelukkig hoort
men ook deze klap wanneer de lamp zwak genereert,
en zelfs wanneer zij in het geheel niet genereert. Alles
is afhankelijk van de schakeling en van de schikking
der verschillende kringen. Het is dan ook veel beter,
onmiddellijk over te gaan tot een zekere controle, niet
tegenstaande dat deze iets meer ingewikkeld is.
In fig. 10 is het schakelschema van een klassieke

Meng lamp
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Fig. 10

mengschakeling voorgesteld met parallelvoeding van
de oscillatoranode. De roosterlek (R), is gewoonlijk
tusschen rooster en cathode van de lamp verbonden.
In de meeste gevallen is dit 50.000 Ohm.
Wanneer het triodedeel der menglamp genereert,
dan gaat in de richting van het pijltje een stroom door
dezen weerstand. De waarde van dezen stroom geeft
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ons een idee over het genereeren der lamp. Deze stroom
is nul, wanneer de lamp niet genereert. Maken wij
weerstand R los aan de cathodezijde en schakelen wij
in de onderbreking een gelijkstroom-milliampèremeter
van 0,5 a 1 mA, zooals in het schakelschema is op
gegeven. Het is goed, deze milliampèremeter in paral
lel te verbinden met een condensator van 0,1 pF.
Indien de lamp genereert, dan zal de milliampère
meter een stroom aanwijzen, die verschilt volgens het
gebruikte lamptype, maar die altijd tusschen de 200
en de 500 V-A zal bedragen voor de indirect verhitte
lampen als 6A7, EK2, ECH3, enz. Voor direct ver
hitte lampen (batterijtoestellen) is deze stroom door
gaans minder sterk; hij bedraagt ongeveer 100 PA.
In elk geval kan men aannemen, dat indien de
stroom minder dan 30 tot 50 pA bedraagt, het gene
reeren der lamp te zwak is, waardoor de menging niet
of onvoldoende gebeurt.
19. — Een menglamp genereert niet.
Sluiten wij het geval van een slechte lamp uit. Het
vervangen der lamp door een andere, waarvan men
weet dat zij in goeden staat is, zal ons hierover direct
bescheid geven.
Ruiten dit geval kunnen nog enkele andere voor
komen.
a. — Onderbreking van een der spoe
len. Een onderbreking in.de wikkeling zelf komt
zeer zelden voor. Wat echter meer gebeurt, is, dat eene
of andere lasch slecht is uitgevoerd, of dat de draad
naast de soldeerplaats afbreekt. Een slechte verbinding
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met het chassis kan worden gelijkgesteld met een on
derbreking.
b. — Kortsluiting in den afstemkring.
Meestal dient deze fout gezocht te worden in den over
eenstemmenden draaicondensator: metaalstof tusschen
de platen, fout in den trimmer. Men kan beproeven
den draaicondensator te vervangen door een anderen,
door deze bij voorkeur met twee korte losse verbin
dingen aan te sluiten.
c. — Onderbreking van koppelcondensator C. Dit geval kan alleen voorkomen met de
schakeling van fig. 10 (parallel voeding). Condensator
C is gewoonlijk een micacondensator van 500 tot

2.000
d. — Onjuiste spanningen. Het geldt hier
voornamelijk de oscillatoranode- en de roostervoorspanningen. Indien de oscillatoranode met parallelvoeding uitgevoerd is, dan kan weerstand R wel onder
broken zijn, ofwel condensator C kortgesloten. In bei
de gevallen is de spanning op de oscillatoranode gelijk
aan nul, maar in het tweede geval wordt weerstand
Ri zeer warm en kan zelfs verbranden. Men kan ook
nog het geval ontmoeten, waarin Ri defect is, en een
te hooge waarde verkregen heeft. De anodespartning
wordt dan te gering, waardoor de lamp niet meer kan
genereeren.
20. — Het genereeren blijkt normaal te zijn en de
menglamp is goed. Nochtans is geen ontvangst
mogelijk bij aansluiting van de antenne op het
stuurrooster der lamp.
Men controleere de spanningen der menglamp,
25

voornamelijk de schermrcoster- en anodespanningen.
Zijn deze spanningen normaal, dan controleere men,
of de primaire van den middenfrequenttransformator
niet is kortgesloten door den trimmer. Hiertoe scha
kelt men eerst den ontvanger uit en men controleert
den weerstand van deze primaire met den ohmmeter.
Men moet hierdoor van 6 tot 30 Ohm vinden.
Vervolgens onderzoeke men, of de draaicondensator van den stuurroosterkring niet is kortgesloten
(metaalstof, kortsluiting in den trimmer, enz.). Men
maakt de verbinding los tusschen de vaste platen van
V 50a 100ppF

'WWV

Fig. 1 1

den draaicondensator en de roosterklem der lamp, ter
wijl men de antenne vast maakt aan het modulatorrooster, na een kleinen condensator van 30 tot 100 W*F
tusschengeschakeld te hebben en een lekweerstand
van 1 Meg. te hebben aangebracht volgens fig. 1 1.
Wordt de ontvangst hierdoor mogelijk, dan zoeke men
de fout in den roosterkring.
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21. — Alle kringen van de menglamp zijn normaal;
het genereeren verloopt eveneens zooals het be
hoort. Nochtans is er geen ontvangst.
Men zoeke de fout in den middenfrequenttrap. De
middenfrequenttransformatoren kunnen volkomen
verstemd zijn. Om zich hiervan rekenschap te geven,
is het eerst en vooral noodig over een gemoduleerden
meetzender (1) te kunnen beschikken, en vervolgens
nauwkeurig de frequentie te kennen, waarop deze
transformatoren waren afgestemd.
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Dit geval komt vrij vaak voor, wanneer de ont
vanger het slachtoffer is geworden van servicepogingen door zijn eigenaar of nog vanwege iemand, die
getracht heeft de afregeling te verbeteren.
Men stelt den gemoduleerden meetzender in op de
afstemfrequentie van de middenfrequenttransformato-'
(I) A. Planès-Py en J. Gély. « Meetzenders » bij uitgever dezes verschenen.
Gratis propectus op aanvraag aan Algemeene en Technische Boek
handel P. H. Brans, Isabellalei 97, Antwerpen.
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ren en men verbindt den zender eerst met het rooster
van de middenfrequentlamp, nadat men de verbinding
. met den kop der lamp heeft weggenomen. Men ver
wezenlijkt de schakeling van fig. 12. Men regelt eerst
de secondaire van den tweeden middenfrequenttransformator, daarna de primaire (p). Vervolgens ver
bindt men op dezelfde wijze den gemoduleerden meetzender met het stuurrooster van de menglamp en men
regelt weer eerst de secondaire en daarna pas de pri
maire van den eersten middenfrequenttransformator.
Het is voorzichtig het genereeren der menglamp te
verhinderen, door de draaicondensator van een oscillatördeel kort te sluiten met behulp van een losse ver
binding.
22. — Ontvanger met hoogfrequentversterker voor
de menglamp. Ontvangst is mogelijk met de an
tenne op het stuurrooster der menglamp. Geen ont
vangst met de antenne op het stuurrooster van de
hoogfrequentlamp.
De fout is natuurlijk in den hoogfrequenttrap te
zoeken. In de eerste plaats neme men de spanningen
van de lamp op. Dit is gewoonlijk een hoogfrequentpentode met variabele steilheid. Men controleere
vooral de schermrooster- en de roostervoorspanningen.
De meest courante fout is een kortsluiting van den
ontkoppelingscondensator van de schermroosterspanning. Vanzelfsprekend is ook de middenfrequentlamp
geblokkeerd, indien hiervoor de schermrqosterspanning verkregen wordt over den potentiometer, die de
schermroosterspanning aan de hoogfrequentlamp le
vert.

v
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Men zal onderzoeken of de anodekring van den
Koogfrequenttrap in goeden staat is, of er geen onder
breking of gèen kortsluiting is in de betreffende wik
keling.
Tenslotte zal men nagaan, of er geen kortsluiting
is in den stuurroosterkring, vooral in den draaicondensator. Sommige koppelingen tusschen de hoogfrequentlamp en de daaropvolgende lamp bevatten een
smoorspoel in den anodekring der hoogfrequentlamp.
Deze speel is gewoonlijk met een zeer fijnen draad ge
wikkeld en onderbrekingen komen niet zelden voor,
meestal bij de gesoldeerde verbindingen.
23. — De middenfrequenttrap blijkt buiten werking.
Men vindt een zeer hooge spanning tusschen de
cathode der lamp en het chassis.
Tusschen het punt A (fig. 13) en het chassis neemt
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men een spanning van 20 a 40 Volt. De uitslag is
variabel volgens den eigen weerstand van den ge
bruikten voltmeter en het gebruikte meetbereik. Dit
wijst op een onderbreking van weerstand R, of in het
algemeen van den kathodekring, wanneer deze een
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variabelen weerstand (potentiometer) bevat, zooals dit
in veel oudere toestellen het geval is.
Men zal niet vergeten, dat de kathodespanning ge
woonlijk zeer hoog is, wanneer de potentiometer op
minimum geschakeld is. Indien er een onderbreking in
den potentiometer aanwezig is, dan blijft de spanning
hoog en constant voor alle posities van den potentio
meter.

:

24. — Klassieke ontvanger zonder noogfrequentversterking. Zeer zwakke ontvangst, wanneer de an
tenne met de antenneklem verbonden is. Ontvangst
op normale kracht (zonder rekening te houden met
brom- en fluittoontjes, die kunnen voorkomen),
wanneer de antenne verbonden wordt met het modulatorrooster der eerste lamp (menglamp).
Anders gezegd, is de ontvangst nul, wanneer de
antenne in A (fig. 14) verbonden is en nagenoeg nor
maal met de antenne in D.
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Deze fout komt vrij -vaak voor en is het gevolg van
een onderbreking of van de vernieling der antenne
spoel L. Dit gebeurt vrij vaak, wanneer spoel L ver-
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brand wordt tengevolge van een kortsluiting tusschen
één der netklemmen en het chassis.
Een dergelijke kortsluiting kan verschillende oorza
ken hebben: gebruik van het net als antenne zonder
tusschenschakeling van seriecondensator; gebruik van
de aardverbinding als antenne, indien het chassis niet
goed van het net geïsoleerd is. In W.G.-toestellen is
het chassis vaak rechtstreeks met een der netklemmen
verbonden en men moet er zorg voor dragen, dat steeds
een condensator in serie met de antenneklem verbon
den is.
In wisselstroomtoestellen kan een kontakt tusschen
één der polen en het chassis toevallig ontstaan door
kortsluiting van een condensator, die soms voorkomt
tusschen de netgeleiders en het chassis (fig. 15), of

o
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Fig. 15

nog tengevolge van een kortsluiting tusschen den potentiometerschakelaar en het chassis. Deze laatste kort
sluiting kan, al of niet, intermitteerend zijn.
Ingeval de antennespoel door de hitte beschadigd
is, doet men best deze spoel af te wikkelen en het
aantal toeren te tellen. Daarna legt men een nieuwe
s
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wikkeling met dezelfde karakteristieken op de vrijge
komen plaats.
Indien om een of andere reden de herwikkeling van
L onmogelijk is, kan men een weerstand-capaciteitskoppeling (fig. 16) beproeven. Deze oplossing deugt
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niet voor alle afstemmethodes en het rendement van
het toestel zal er in elk geval onder lijden (minder
goede selectiviteit, interferentie). Men kan het be
proeven.
25. — De ontvanger vertoont genereerneiging. Door
de afstemcondensator over de stations te draaien
hoort mén fluittoontjes. Soms is bij zeer juiste af
stemming een krachtige zender wel zuiver door te

halen.
Meestal is het de middenfrequenttrap die genereert
om ééne of andere reden. Men kan zich hiervan reken
schap geven door het feit, dat het rooster der middenfrequentlamp dan altijd zeer gevoelig is en dat het
volstaat, ze zeer zacht met den vinger aan te raken,
om het genereeren te doen ophouden.
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De oorzaken hiervan zijn talrijk en gevarieerd. Wij
zullen ze achtereenvolgens bespreken.
a. — Onvoldoende ontkoppeling van de
kringen der lamp. Men schakelt een papiercondensator van 0,1 tot 0,5 lLF parallel met de kathode
of den schermroostercondensator. Indien er een ontkoppelingsschakeling in den anodenkring der lamp is,
zooals in fig. 1 7, tracht men condensator Ci te ver-

grooten. Onderzoek eveneens of condensator C«, die
de A.S.R. ontkoppelt, niet onderbroken of defect is.
b. — De lamp werkt te dicht bij haar
maximum. Hiermede bedoelen wij, dat de voorspanning te laag is. Men meet de spanning tusschen
A en het chassis. Zij moet normaal 2 tot 3 Volt be
dragen bij afwezigheid van seinen, m.a.w. wanneer de
antenne niet verbonden is. Tracht deze spanning te
verhoogen, met weerstand R door een anderen met
hoogere waarde te vervangen. De waarde van R is
doorgaans 300 tot 600 Ohm. Tracht de waarde te
verdubbelen.
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c. — Defecte electrolytische afvlakcondensator. Het gaat hier steeds om den tweeden
afvlakcondensator (die, welke achter de afvlaksmoorspoel geschakeld is). De fout is bijna altijd gelegen in
de uitdroging van den condensator of in de verhooging
van den lekweerstand. Soms is er een volkomen onder
breking. Tracht dus altijd een electrolytischen conden
sator bij de hand te hebben en schakel deze paral
lel met dien van den ontvanger.
d. — Defecte lamp. Dit geval komt soms
voor, alhoewel slechts in zeldzame gevallen. Het ver
vangen van de lamp is het eenige geneesmiddel. Hier
bij dient opgemerkt te worden, dat men deze fout niet
ontdekken kan, met om het even welk handelscontrole-instrument.
26. — Middenfrequent-genereeren, met dezelfde ver
schijnselen als in het voorgaande geval.
* Men zal eerst onderzoeken of de roosterkring wel
voldoende afgeschermd is en of dit ook het geval is
voor de lamp, (indien dit een Amerikaansche glaslamp
is). Indien er reeds een afscherming om de lamp aan
wezig is, zal men beproeven de verbinding tusschen
den middenfrequenttransformator en het rooster af te
schermen. Bij Europeesche lampen kan men beproe
ven een afgeschermd roosterhoedje te gebruiken. In
alle gevallen zal de. afscherming zorgvuldig verbonden
worden met het chassis.
27. — De ontvanger kan normaal in bedrijf gesteld
worden, alle versterkertrappen blijken te reageeren,
bij het aanraken der roosters. Het toestel blijft
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nochtans stom bij een poging tot radio-ontvangst.
Nochtans hoort men storingen en soms een min of
meer zwakke en vervormde uitzending in alle po
sities van de afstemschaal.
Dit is een gekke fout, maar ik heb intusschen toch
drie, vier maal voor het geval gestaan. De draaicondensator werd niet door de afstemschaal meegenomen
wegens het losgeraken van de stelschroef. De conden
sator bleef dus op een willekeurig punt staan tusschen
twee stations in. Het ergste van al is, dat men een
dergelijk defect niet altijd direct opmerkt.
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de ontvanger werkt slecht

MET TOONAFNEMER
28. — Min of meer vervormde weergave; veel min
der sterk dan normaal. Alle spanningen en stroomen zijn normaal en de lampen in goeden staat.
De spreekspoel van den dynamischen luidspreker is
slecht gecentreerd en raakt de magneetkern. Men geeft
zich hiervan onmiddèllijk rekenschap door het aanslui
ten van een anderen luidspreker, die vermoedelijk nor
maal zal werken.
Om den defecten luidspreker te herstellen, zal men
trachten de spreekspoel weer te centeren. Daartoe
snijdt men, uit een naamkaartje of een stuk dik bristol-

Spie
Fig. 18

papier, drie kleine spietjes van 3 tot 4 mm. breed en
3 tot 4 cm. lang. Vervolgens zet men de centrale stelschroef los, waarmede de V van den kegel bevestigd
is en men schuift de drie spietjes tusschen de spreekspoel en de kern, zoodat zij zooals in fig. 18 gelijk
matig over den cirkelomtrek verdeeld zijn. Men zet
de centerschroef weer vast en men neemt de spietjes
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weg. De bewerking gelukt drie maal op de vier.
Mislukt de operatie de eerste maal, dan herbegint
men en indien noodig beproeft men zelfs een derde
maal. Men heeft dan misschien meer geluk.
Wij vestigen er hier de aandacht op, dat er luidsprekertypes zijn, die geregeld decentreeren tengevolge
eener vervorming van den trilkegel, onder den invloed
der vochtigheid bij voorbeeld.
29. — W.G.-ontvanger. Geluidssterkte bijna nul:
de lokale stations bijna niet hoorbaar. Alle span
ningen zijn normaal en de lampen in goeden staat.
Onderzoek onmiddellijk, of de luidsprekerbekrachtiging in orde is. De controle is zeer gemakkelijk door
een ijzeren voorwerp bij den magneet te brengen. In
dien dit voorwerp niet wordt aangetrokken werkt de
bekrachtiging niet.
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In de meeste gevallen is een onderbreking in de bekrachtigingsspoel hiervan de oorzaak. Vermits in bijna
al de W.G.-toestellen de bekrachtiging parallel gescha
keld is (fig. 19) met de afvlaksmoorspoel, heeft een
onderbreking der bekrachtigingswikkeling geen invloed
op de spanningen van den ontvanger (men zal noch-
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tans opmerken, dat de anodespanningen na de afvlakking iets hooger dan normaal zijn).
De zwakke ontvangst, die men nochtans zonder be
krachtiging verkrijgt, is het gevolg van het permanentmagnetisme.
De fout kan gemakkelijk gerepareerd worden, in
dien de onderbreking aan één der uiteinden voorkomt,
of indien één der verbindingsdraden is losgeraakt.
In sommige W.G.-toestellen worden de ontvanger
en de luidspreker afzonderlijk door de gelijkrichterlamp (25Z5 of een andere) gevoed, volgens het scha
kelschema van fig. 20. Het kan dan gebeuren, dat het
Bekr o
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Fig. 20

gelijkrichterelement, dat met de bekrachtiging verbon
den is, defect geraakt is, terwijl het andere nog in
goeden staat is. Men kan dan de twee kathodes door
verbinden als eerste hulp. Vanzelfsprekend heeft dan
het goede element van de gelijkrichterlamp de totale
stroomsterkte van den ontvanger en van de bekrach
tiging te verdragen, en het zal hieraan niet lang weer
staan. Maar door dit middel kan men de onmiddellijke
vervanging van de lamp vermijden, die men misschien
toevallig niet onder de hand heeft.
Het geval kan ook voorkomen met zekere wissel-
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stroomontvangers, waarbij de bekrachtiging parallel
geschakeld is met de voeding. Deze komen echter wei
nig voor, en bij ons weten werd van deze schakeling
slechts gebruik gemaakt in een paar Fransche merken.
In dit geval heeft de bekrachtigingsspoel een weer
stand van 7.000 tot 10.000 Ohm (in wisselstroomtoestellen).
. 30. — Zwakke min of meer vervormde ontvangst. Er
is anodespanning, maar zij is veel te laag. De laagfrequentlampen zijn in goeden staat.
Versleten gelijkrichterlamp. De vervorming ontstaat
tengevolge van het feit, dat de eindlamp in abnormale
voorwaarden werkt.
De fout komt veel meer voor bij W.G.-toestellen
met gelijkrichter 25Z5, dan bij wisselstroomtoestellen.
Zij komt nochtans vrij vaak voor met metalen gelijkrichterlampen van het type 5Z4, die thans daarom veel
minder gebruikt worden.
31. — W.G.-toestel. Zwakke en vervormde ont
vangst, die vaak vergezeld is van een bromtoon.
Bij het meten der hooge spanning voor of na de
afvlakking, stelt men vast, dat deze gering is en niet
meer dan 30 tot 30 Volt bedraagt in plaats van 100
en 110 Volt. Het defecte onderdeel is hier de eerste
afvlakcondensator die onderbroken of uitgedroogd is.
Inderdaad bij de W.G.-toestellen wordt enkele gelijkrichting gebruikt, en de ingangscapaciteit van de afvlakinrichting heeft een zeer groot belang voor de
waarde der gelijkgerichte hooge spanning. Wilt men
rden defecten condensator vervangen, dan gebruike men
.hiervoor en waarde van 16 tot 24 /*F.
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Het defect komt vaak voor bij draagbare W.G.-,
toestellen, waarin electrolytische condensatoren met
kartonnen omhulsel gebruikt worden. Tengevolge van
onvoldoende verluchting en van de dicht ineengewerkte montage drogen deze condensatoren vrij vlug
uit.
32. — Zwakke ontvangst. Scherpe toon.
Koppelcondensator tusschen de laagfrequentlamp
en de eindlamp (fig. 21) is onderbroken. Ondanks

L.F.lamp

fu

#

Fig. 21

deze onderbreking blijft een zekere capaciteit over, die
weliswaar zeer gering is. De hooge frequenties wor
den nog doorgelaten, terwijl de weg voor de lagere
frequenties' geheel versperd is.
33. — Enkele seconden na het in bedrijf stellen van
den ontvanger, hoort men een tik in den luidspre
ker en het toestel begint zacht te brommen. De ont
vangst is vervormd en het gesproken woord is
bevend.
De verbindingscondensator C (fig. 21) is kortge
sloten of vertoont een veel te hooge lekstroom. Men
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kan deze fout vaststellen, door de spanning te meten,
tusschen het rooster der eindlamp en het chassis. Men
vindt dan vaak een positieve spanning.
Bij het vervangen van den condensator, zal men er
aan denken, dat de waarde steeds begrepen is tusschen
5.000 en 20.000 I1/1F en dat de isolatie onberispelijk
moet zijn. Men neme bij voorkeur een condensator,
die gebouwd is voor een proefneming van 1.500

Volt.
34. — Licht vervormde ontvangst, al of niet verge
zeld van bromgeluiden. Soms een neiging tot insta
biliteit: genereeren. Gebrek aan kracht.
Men zal onderzoeken of de roosterweerstand Ri in
fig. 22 niet onderbroken is. De normale waarde be~

Fig. 22

draagt minstens 500.000 Ohm.
Men stelt tevens een te sterken anodestroom vast
of een te hooge roostervoorsp^nning. Bijvoorbeeld
werd het volgende geval met een 42 of een 6F6 ont
moet: een anodestroom van 45 mA in plaats van 32,
en een roostervoorspanning van 18 a 20 Volt aan de
klemmen van Ra in plaats van 15 Volt bij normaal

bedrijf.
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35. — Sterk vervormde ontvangst. Gebrek aan
kracht.
Beproeft men de voorspanning te meten aan de
klemmen van weerstand R2 in fig. 22, dan stelt men
vast, dat zij nul is.
Terzelfdertijd stelt men vast, dat de beschikbare
plaatspanning na de afvlakking te laag is, b.v. 200
Volt in plaats van 250. Dit is het gevolg van den te
sterken anodestroom in de ëindlamp.
Op het eerste zicht is men geneigd den electrolvtischen condensator te verdenken, die parallel gescha
keld is met den voorspanningsweerstand en dit is ook
1°L.F.
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Fig. 23

'juist, want bij nader onderzoek blijkt, dat deze is door
geslagen. Nochtans ligt de oorsprong van deze fout
vaak in den voorspanningsweerstand Ru. Bij een on
derbreking in dezen weerstand volgt de doorslag van
den condensator onmiddellijk.
Vooraleer de condensator te vervangen, zal men on
derzoeken of weerstand Ru niet onderbroken is.
36. — De geluidssterkte van den ontvanger kan on
mogelijk geleidelijk geregeld worden. De geluids
sterkte is nul aan het begin van den potentiometer
A2
ff

<

en slaat plotseling op het maximum over vanaf een
zeker punt.
Onderbreking in den potentiometer voor sterkteregeling. In fig. 23 wijst het pijltje ongeveer de plaats
aan, waar de onderbreking voorkomt. Zoolang het
schuifcontact beneden dit punt blijft, is de geluids
sterkte nul, maar zoodra het contact hooger komt,
stijgt zij onmiddellijk tot het maximum.
37. — Ontvanger met schermrooster of pentodelaagfrequentlamp. De ontvangst is zeer zwak, bijna
nul.
De schermroosterspanning van de versterkerlamp is
bijna of geheel nul.
Er zijn twee gebruikelijke methodes, om de scherm
roosterspanning in een lamp te verkrijgen. De eerste
1°L.F.
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Fig. 25

is schematisch voorgesteld in fig. 24. Men gebruikt
een serieweerstand, waarmede de verlangde spanningsval verkregen wordt (Ri). De tweede methode (fig.
25) bestaat in het gebruik van een potentiometerschakeling. In beide gevallen is een ontkoppeling door
een condensator C van 0,1 tot 0,25 /*F noodzakelijk.
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De eerste schakeling kan gebruikt worden met pentodes. De tweede zal men bij voorkeur gebruiken met
tetrodes (binode E444, een Amerikaansche 24, enz.).
De schermroosterspanning daalt tot nul, hetzij door
een onderbreking in weerstand Ri, hetzij tengevolge
van een doorslag van condensator C. Men begint met
C los te maken. Indien de spanning normaal wordt,
vervangt men den condensator; blijft de spanning nul,
dan vervangt men den weerstand.
Soms, voornamelijk wanneer de waarde van weer
stand Ri niet zeer hoog is, dan kan een door
slag van condensator C de vernieling van weerstand
Ri voor gevolg hebben. Deze is dan verkoold. Het is
dan vaak moeilijk de waarde van dezen weerstand af
te lezen, maar men zal zich dan herinneren, dat de
schermroosterspanning van een laagfrequente voorversterker gewoonlijk gering is, van 30 tot 50 Volt, zel
den meer. Deze spanning is zelfs vrij critisch voor som
mige lampen, namelijk voor de binode E444 en voor
de Amerikaansche 24, waar zij nauwelijks hooger dan
30 Volt mag zijn. Een hoogere schermroosterspan
ning vermindert de versterking.
38. — Vervorming, onaangename toon, bromge
luiden.
De ontvanger is uitgerust met een E443H als eindlamp. Een meting der spanningen op deze lamp gaf
de volgende resultaten (fig. 26) :
240 Volt
A plaat
B schermrooster
220 Volt
11 Volt
C voorspanning
Daar de voorspanningsweerstand 600 Ohm be-
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draagt, is de totale stroom der lamp te zwak en hier
uit kan men het besluit trekken, dat de lamp defect
is. Meten wij de stroomsterkte, dan verkrijgen wij
1 6 mA voor plaat en schermroosterstroom samèn. Ver
vangen wij de .lamp, dan stijgt de stroom tot 25,5 mA
E*43H
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en de geluidssterkte wordt normaal.
39. — W.G.-toestel met zwakke en vervormde ont
vangst.
De vervanging van de eindlamp en van de voorversterkerlamp bleef zonder resultaat. Het onderzoek der
gelijkrichterlamp met het controleapparaat gaf een
normalen uitslag.
Vervolgens meet men de spanningen en men be
merkt, dat de anodespanning voor de afvlakking
slechts 30 tot 50 Volt bedraagt, terwijl men normaal
120 tot 140 Volt zou moeten meten. Hier is geen twij
fel mogelijk: De eerste electrolytische condensator is
volledig uitgedroogd of onderbroken. Wanneer men
hem vervangt, is alles in orde.
45
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40. — Het toestel gaat sterk aan het genereeren, wan
neer men de sterkteregelaar op volle kracht draait.
Is de potentiometer zooals gewoonlijk in den roosterkring van den eersten laagfrequentversterker ge
schakeld, dan is het waarschijnlijk, dat de oorzaak van
het genereeren in het laagfrequentdeel te zoeken is.
Na onderzoek stelt men inderdaad vast, dat de ontkoppelingscondensator tusschen de plaat van de eindlamp en het chassis (fig. 27) onderbroken is. De klas
sieke waarde van dezen condensator bedraagt van

5.000 tot 10.000 HF.
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41. — Ontvanger met een E446 als eerste laagfrequentlamp. Zeer zwakke en vervormde ontvangst.
Men meet de plaatspanning van de E446 in het
punt B (fig. 28) en men stelt vast, dat deze prak
tisch nul is. De meting moet geschieden met een voltmeter van minstens 2.000 Ohm per Volt en met een
meetbereik voor 500 Volt. Men vervangt dus den
weerstand. Zelfde resultaat. De weerstand, dien men
defect waande, blijkt na controle met den Ohmmeter,
46
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in goeden staat te zijn.
Men meet dan de kathodespanning in punt A en
men vindt ongeveer 0,5 Volt. Deze spanning is zeer
onvoldoende. De electrolytische condensator C wordt
uitgeschakeld en de spanning stijgt onmiddellijk tot
2,5 Volt. Door het onderzoek van den electrolytischen
condensator vindt men, dat deze praktisch kortgeslo
ten is. De normale plaatspanning van de lamp moet
90 Volt bedragen.
42. — Wisselstroomtoestel. Eindlamp 6F6. Eerste
laagfrequentlamp 6Q7. Het toestel genereert met
den sterkteregelaar op maximum. Bij de ontvangst
van sterke zenders begint het toestel sterk te

hikken.
6Q7

Öf#

Of

-i-

-80-

AA^.

-fi§—

+H.S.

HH

Iï

Fig. 29

De lamp 6Q7 is defect. De fout is nochtans niet
aan te toonen met een gewoon lampencontroletoestel:
er is geen zuivere kortsluiting, noch een isolatiefout,
noch een foutieve kathode-emissie.
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43. — Het toestel huilt wanneer men het op volle
sterkte draait.
De detectie in dezen ontvanger geschiedt met be
hulp van een diode. De potentiometer dient tevens als
belastingsweerstand (fig. 29). De fout ligt verscholen
in den uitgangscondensator van de afvlakinrichting.
Deze condensator was uitgedroogd. Het toestel werkte
weer normaal, zoodra de condensator vervangen
werd.
44. — De potentiometer voor sterkteregeling is ge
schakeld in den roosterkring der eerste laagfrequentlamp. Het is onmogelijk de sterkte te verminderen.
Zelfs met den potentiometer op nul brult het toestel.
De potentiometer is geschakeld zooals in fig. 30.
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Fig. 30

Er was een onderbreking op de plaats door het pijltje
aangewezen. Het rooster der versterkerlamp bleef dus
voortdurend onverbonden, voor om het even welke po
sitie van het potentiometercontact.

i?

-i

i:

48
.
* mü'? i

W

45. — Wisselstroomontvanger. Te zwakke ontvangst.
Met den toonafnemer verkrijgt men slechts een ma
tige sterkte. Alle spanningen zijn volkomen normaal
en de lampen zijn goed.
Na herhaalde proefnemingen besloot ik den weer
stand van den potentiometer te controleeren, die ge
schakeld was zooals in fig. 30. Tot mijn groote verba
zing vond ik 7.000 Ohm in plaats van 500.000. Deze
fout werd vermoedelijk veroorzaakt door een kortslui
ting in den potentiometer zelf.
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46. — Klein wisselstroomtoestel. Zeer zwak .
Een lamp 57 functionneerde als roosterdetector. Zij
was geschakeld volgens fig. 3 I. Alle spanningen blij
ken normaal te zijn. Men controleert de condensato
ren en men stelt vast, dat den electrolytischen kathodeafvlakcondensator C onderbroken is. (Capaciteit prak
tisch nul.)
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47. — Wisselstroomtoestel. Zachte vervorming met
brom.
Het laagfrequentdeel van den ontvanger is gescha
keld volgens fig. 32. De voorspanning van de eindlamp
type 47 gebeurt over de middenaftakking der gloeiwikkeling. Een spanningsmeting geeft de volgende re
sultaten :
Hooge spanning vóór afvlakking
435 Volt
280 Volt
(A) Hooge spanning na afvlakking
250 Volt
(B) Plaat 47
Voorspanning
47
25 Volt
(C)
C
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De roostervoorspanningsweerstand heeft een waar
de van 500 Ohm. De stroom door de lamp moet dus
50 mA'bedragen, wat voor een 47 te veel is, vermitsde normale stroomsterkte slechts 37 mA bedraagt (v3 1
voor de plaat en 6 mA voor' het schermrooster).
Door rechtstreeks de spanning op het rooster der
47 te meten, (punt D) vindt men een zwakke posi
tieve spanning: ongeveer 4 Volt; wanneer men gebruik:
50
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maakt van een voltmeter met een weerstand van 2.000
Ohm per Volt en een meetbereik van 100 Volt.
De koppelcondensator heeft dus een vrij belangrij
ken lekstroom. Wordt deze inderdaad los gemaakt en
de weerstand gemeten met den ohmmeter, dan vindt
men hierdoor een waarde van 5 a 6 Ohm, wat totaal
onvoldoende is. Wordt condensator C. vervangen, dan
meet men de volgende spanningen :
Hooge spanning vóór afvlakking
450 Volt
(A) Hooge spanning na afvlakking
310 Volt
(B) Plaat 47
295 Volt
(C) Voorspanning 47
21 Volt
De brom en de vervorming zijn verdwenen.
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48. — Wisselstroomontvanger. Lampen: AK2, AF7,
AL3, 506. Bromt min of méér, terwijl de kracht
totaal onvoldoende is.
Het was een kleine super zonder middenfrequentversterking met de AF 7 als plaatdetector geschakeld
volgens fig. 33.
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De spanningen werden gemeten met een voltmeter
van 1.000 Ohm per Volt, en een meetbereik van 500
Volt voor A en B, en van 10 Volt voor C. De vol
gende resultaten werden verkregen:
A
160
Volt
30
Volt
B
1,4 Volt
C
Tijdens de meting van C verhoogde de kracht eenigzins; door vervolgens een condensator van 16 ,UF pa
rallel te verbinden met Ci verhoogt de kracht zeer aan
zienlijk en het brommen verdwijnt. De electrolytische
condensator Ci was praktisch onderbroken (volledig
uitgedroogd).
49. — W.G.-toestel met eindlamp type 43. Zeer .
zwakke ontvangst met sterke vervorming.
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De roostervoorspanning van de 43 werd verkregen
door den weerstand inden kathodekring geschakeld vol
gens fig. 34. De roostervoorspanning, gemeten tusschen
punt A en het chassis, leverde ongeveer 65 Volt op.
Voltmeter 1.000 Ohm per Volt, meetbereik 250 Volt.
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Daaruit kan worden afgeleid, dat de voorspanningsweerstand van 800 Ohm onderbroken is. De ontvan
ger werkt nochtans zwak, want de electrolytische con
densator van 5 ,UF heeft een zekeren weerstand.
Bij het voorkomen van deze fout gebeurt het ech
ter dikwijls, dat de electrolytische condensator door
slaat na het optreden van de onderbreking in den weer
stand, want de heerschende spanning op de klemmen
overtreft de bedrijfsspanning met nagenoeg 30 a
30 % (normaal 40 tot 30 Volt).
50. — Vrij sterke vervorming op krachtige zenders
met den sterkteregelaar op minimum.
1°L.F.
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Fig. 35

Een zorgvuldig onderzoek van den ontvanger brengt
niets aan het licht. Alle spanningen en stroomsterkten
zijn normaal en alle lampen zijn goed. .
De sterkteregelaar is in de eerste laagfrequentlamp
geschakeld volgens fig. 35a. Door de schakeling te wij
zigen volgens fig. 35b, verdwijnt de vervorming op
minimumsterkte.
Over het algemeen zal men de schakeling van fig.
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35a vermijden, want de belasting der voorgaande lamp
verandert met de instelling van den sterkteregelaar. In
het hier genoemde geval is het de belastingsweerstand van den diodedetector, die min of meer paral'lel geschakeld was met de combinatie van den conden
sator van 5.000 !L!LF en een deel van den potentiometer van 500.000 Ohm. In de minimumpositie, wan
neer het schuifcontact aan den chassiskant staat, is
de belastingsweerstand praktisch parallel geschakeld
met den 5.000 /V*F condensator.
51. — Het toestel genereert en huilt met den sterkte
regelaar op maximum.
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Het verschijnsel vertoont groote gelijkenis met het
geval, waar de tweede electrolytische condensator de
fect is; maar ditmaal ligt de fout in een onvoldoende
ontkoppeling van den plaatkring der 6Q7. Dit is oor
zaak van het genereeren. Door de verbindingen op te
volgen, merkt men, dat de condensator van 300 /ty*F
parallel geschakeld is met de lamp. Het bleek echter
bij nader onderzoek, dat er een slechte lasch was aan
de kathodeverbinding. Het pijltje wijst de plaats van
de slechte lasch aan (fig. 36).
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Hetzelfde verschijnsel kan optreden bij een ontvan
ger. waar geen ontkoppeling in den plaatkring aan
wezig is, nadat b.v. de 6Q7 door een nieuwe vervan
gen wordt, of ook, nadat het toestel een zekeren tijd
gewerkt heeft.
•52. — Klein W.G.-toestel. Vervormt verschrikkelijk,
nadat het toestel 5 minuten ingeschakeld is.
De lampen van het toestel zijn: 6E8G, 6K7G,
6Q7G, 25L6G en 25Z6G. De spanningsmeting geeft
de volgende resultaten:
85 Volt
Hocge spanning voor afvlakking
60 Volt
Hooge spanning na afvlakking
50 Volt
Plaat 25L6
6 Volt
Kathode 25L6
Deze spanningen zijn totaal onvoldoende met uit
zondering vary de voorspanning, die een weinig te hoog
is. Bovendien stellen wij vast, dat de anodespanning
van 25L6 een weinig varieert volgens de modulatie.
Naar alle waarschijnlijkheid is de 25L6 defect. Wij vervangen ze en wij meten opnieuw:
Volt
Hooge spanning voor afvlakking 97
80
Volt
Hooge spanning na afvlakking
75
Volt
Plaat 25L6
4,5 Volt
Kathode 25L6
Al deze spanningen zijn nog te gering, maar hunne
verhouding is reeds normaal, want alhoewel de voor
spanning nog te gering is, staat zij toch in de goede
verhouding tot de 75 Volt plaatspanning en de 80
Volt schermroosterspanning. De vervorming blijft nog
voortbestaan, maar zij is minder sterk.
Meten wij tenslotte de netspanning, dan bevinden
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wij, dat de ontvanger met een verlengsnoer voor 130
Volt werkte, terwijl de werkelijk heerschende net
spanning 102 Volt bedroeg.
Door het toestel direct aan het net te schakelen, ver
krijgen wij:
Volt
Hooge spanning voor de afvlakking 1 1 5
93
Volt
Hooge spanning na de afvlakking
87
Volt
Plaat 25L6
5,6 Volt
Kathode 25L6
De vervorming is geheel verdwenen en het toestel
functionneert normaal. Hier waren dus twee oorzaken
voor de slechte werking: namelijk een defecte 23L6
en een verkeerde aanpassing aan het net.

i

;•

53. — W.G.-ontvanger met Europeesche lampen.
Weergave zeer zwak, vervormd en onduidelijk.
Al deze verschijnselen werden veroorzaakt door een
slecht contact in de eindlamp CL2. Een der contactveeren haperde en het contact was slechts onvol

ledig.
54. — De ontvanger valt af en toe stil. Dit gebeurt
plotseling en hij blijft stom, zelfs met den toonafnemer.
Alle spanningen zijn normaal. De primaire stroom
blijft bestendig. Men kan dus veronderstellen, dat er
geen enkele inwendige kortsluiting in het hoogspanningsdeel is. Alle lampen zijn goed.
Na alles afgezocht te hebben, bemerkte ik, dat de
ontvanger bij tusschenpoozen terug werkte met een
zachte drukking op den trilregel van den luidspreker.
In zulk geval vindt men een slechte lasch op den tril-
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kegel van den luidspreker, op de plaats waar een der
draden van de secondaire van den uitgangstransformator verbonden is met een der uiteinden van de spreekspoel (fig. 37).

t

55. — De weergave van den ontvanger is wat te
zwak. Men merkt de fout gemakkelijker bij gramofoonweergave dan bij radio-ontvangst. De verzwak
king is nochtans niet zeer uitgesproken.
Het geldt hier een wisselstroomtoestel met een 6B7,
die gelijktijdig als detector en als eerste laagfrequentversterker geschakeld is.
Bij het meten der spanningen blijkt het, dat de
cnode on.
6A7
uj
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schermroosterspanning van de 6B7 nul is. Na verdere
controle vindt men, dat de ontkoppelingscondensator
van dit schermrooster doorgeslagen is.
Het schema van fig. 38 stelt een reeks van 4 weer
standen in serie voor, die de voeding van dit toestel
verzekerden en spanning leverden aan de oscillatoranode van de 6A7, de schermroosters van de 6A7, de
6D6 en de 6B7. De kortsluiting in den condensator
verbonden met punt C, heeft geen groote verandering
gebracht aan de andere spanningen, en de ontvanger
werkte dan ook bijna zoo goed als te voren.
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Het is zeer vreemd dat de 6B7 bijna even goed
werkt met haar schermrooster aan het chassis. Het zou
wel interessant zijn, na te gaan of dit een uitzondering
is, ofwel of het verschijnsel algemeen is en of het ook
toepasselijk is op lampen als de 2B7, de 6B6, de
EBF2, enz.
56. — Klein W.G.-toestelletje vertoonde een sterke
vervorming zoodra de sterkteregelaar werd aange
raakt.
De detector en eerste laagfrequentlamp is een 6Q7.
De potentiometer dient als detectiebelastingsweerstand.
De 25L6 eindlamp werd eerst zonder resultaat ver
vangen. Daarna werd de 6Q7 vervangen en de fout
verdween.
Volgens opmeting met het lampencontroletoestel
was de 6Q7 nochtans goed.

!

57. — Wisselstroomtoestel. Blijft volkomen stom. De
primaire stroom blijkt een weinig te hoog te zijn.
De primaire stroom is 0,72 Ampère. De spanningsmeting leverde de volgende resultaten op:
Hooge spanning voor afvlakking 245 Volt
35 Volt
Hooge spanning na afvlakking
10 Volt
Plaatspanning op de 2A5
Men maakt de condensator tusschen de plaat van
de 2A5^en het chassis los. De spanningen worden als
volgt:
Hooge spanning voor afvlakking 420 Volt
270 Volt
Hooge spanning na afvlakking
260 Volt
Plaatspanning 2A5

5
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Het stroomverbruik daalt tot 0,55 A. Condensator
C (fig. 39) vertoonde geen uitgesproken kortsluiting,
maar wel een weerstand tusschen 200 en 250 Ohm.
58. — Sterk hikken waarvan de kadans varieert vol
gens den stand van den sterkteregelaar.
Het toestel is met de volgende lampen voorzien:'
EK2, Eh 5, EB4, EF6, EL2, EZ3. De sterkteregelaar
werkt in op het rooster van den eersten laagfrequentversterker EF6.
*

I *
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De fout werd veroorzaakt door den defecten twee
den electrolyfischen condensator. Deze vertoonde na
melijk geen enkele capaciteit meer.
Verder was vast te stellen, dat het hikken overging
tot genereeren en zelfs huilen, indien de stèrkteregelaar op maximum gedraaid werd.
Hieruit blijkt, dat de verschijnselen door een defec
ten electrolytischen condensator veroorzaakt, zeer ge
varieerd zijn.
59. — Wisselstroomtoestel

met

uitgebalanceerden

59
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eindtrap en type 42 eindlampen. Slechte muziekweergave en onvoldoende kracht.
De eindtrap is geschakeld volgens fig. 40. Elke eindlamp ontvangt haar roostervoorspanning over een
aparten niet-ontkoppelden weerstand.
Door de schakeling om te bouwen volgens fig. 41,
wordt de kracht veel grooter en de weergave beter.
Doorgaans kan een balansschakeling wel gepolari
seerd worden over afzonderlijke weerstanden voor elke
lamp, maar dan moet men deze weerstanden met een
condensator van 10 ,uF/50 Volt ontkoppelen.
Gebruikt men daarentegen slechts een enkelen
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Fig. 41

. weerstand voor het verkrijgen der hoogspanning, dan
is de ontkoppelingscondensator bijna nutteloos. De
waarde van den gemeenschappelijken weerstand is, wel
te verstaan, slechts half zoo hoog als die voor één en
kele lamp. Dit is ook slechts het geval voor een klasse
A balansversterker.

F

60

:

i

J

.
i

T

60. — Klein Amerikaansch W.G.-toestel. Vervor
ming, zwakke weergave, gebrek aan stabiliteit.
Als detector en laagfrequentversterker werd een
lamp type 75 gebruikt. De voorspanning werd ver
zekerd door een kleine drooge cel, zooals in fig. 42
schematisch is voorgesteld. Bij nader onderzoek bleek
dit droog celletje geheel buiten gebruik gesteld.
Daar men zich deze elementen moeilijk kan aan
schaffen, werd het toestel hersteld volgens de schake
ling van fig. 43. De lek weerstand werd met het chas-
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Fig. 42
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sis verbonden, terwijl de kathode op een positieve
spanning gebracht werd over een weerstand van 2.000
Ohm in parallel met een electrolytischen condensator
van 5 /*F.
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61. — Wisselstroomtoestel. Bromt sterk. Neemt
slechts een stroom van 0,34 mA op.
Dit was een toestel met vijf oude lampen (58, 2A7,
57, 2A5, 80). De stroomopname is totaal onvol
doende.
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Bij het nameten der spanning, vonden wij slechts
305 Volt voor de afvlakking, wat te weinig is.
Schakelen wij een electrolytischen condensator van
16 /*F parallel met den eersten afvlakcondensator. De
opgenomen stroom stijgt dadelijk tot 0,44 A en de
spanning voor de afvlakking tot 400 Volt. Daaruit
besluiten wij, dat de eerste electrolytische condensator
defect is (onderbroken of uitgedroogd).
Hierbij dient cpgemerkt, dat over het algemeen,
wanneer de door den ontvanger opgenomen stroom
en de spanning voor de afvlakking te zwak zijn, dat
bijna altijd de eerste electrolytische condensator on
derbroken is of bijna geen capaciteit meer vertoont.
Wij zeggen bijna altijd, want dezelfde verschijnse
len kunnen optreden, wanneer de gelijkrichterlamp
versleten of verzwakt is.
62. — W.G.-toestel. Zwakke ontvangst, onvoldoen
de gevoeligheid. Alleen de lokale stations komen
tamelijk goed door.
Het toestel was volgens een klassieke schakeling ge
bouwd en bevatte de lampen 6A7, 78, 77, 43, 25Z5.
Bij het nameten der spanningen bleken deze normaal ✓
te zijn. Alleen die van de 77 leken eenigzins vreemd;
zij waren als volgt:
20
Volt
(A) Plaat
36 Volt
(B) Schermrooster
3,2 Volt
(C) Kathode
De lamp was geschakeld volgens fig. 44. Voor het
meten der plaat- en schermroosterspanningen werd het
meetbereik van 500 Volt gebruikt, terwijl voor het
meten der kathodespanning het 10 Volt bereik gebe-
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zigd werd van een voltmeter met 2.000 Ohm per Volt.
De lamp werd vervangen door een nieuwe. Bij meting der spanningen werd nu gevonden:
40 Volt
(A) Plaat
(B) Schermrooster 35 tot 38
Volt
(C) Kathode
1,9 Volt
De ontvanger werkte veel beter en sterker. De 77
was defekt.
63. — Wisselstroomtoestel. Volkomen stom. De anodespanning is veel te hoog, juist alsof de eindlamp
geen stroom opnam.
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Het toestel bevat de volgende lampen: AKI, AF2,
AB1, E446, E443H, 1561. De stroomopname bedroeg
0,52 A, dus iets te weinig voor een dergelijk toestel.
De voorspanhing wordt verkregen over de middenaftakking van de gloeidraadwikkeling der lampen vol
gens fig. 45 (A).
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Het meten der roostervoorspanning in punt A le
verde als resultaat een spanning nul. Daarentegen
vindt men een zeer hoogs spanning van 40 a 45 Volt
tusschen een der gloeidraadverbindingen en het chas
sis. Men besluit daaruit, dat de verbinding met de middenaftakking onderbroken is in den transformator. In
dien de roostervoorspanningsweerstand onderbroken
was, zou men een spanning van 40 a 45 Volt gemeten
hebben tusschen punt A en het chassis.
Men kan deze fout verhelpen, door parallel met de
gloeiwikkeling een kleine weerstand met middenaftakking te verbinden. Men kan hiervoor twee weerstan
den in serie van 25 tot 50 Ohm gebruiken (fig. 46).
De stroomopname stijgt dan tot 0,65 A.
i

3

64. — YVisselstroomtoestel, geringe vervorming met
zacht brommen.
De stroomopname bleek 0,54 A te zijn. Het toestel
bevatte de volgende lampen: ECH3, EBF2, EF9,
EL3 1883. En in verband met het feit, dat de net
spanning op dat oogenblik slechts 95 Volt bedroeg, ter64
.
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wijl de spanningsregelaar slechts voor 110 Volt in
gesteld was, was de stroomopname veel te sterk.
Door het meten der spanningen verkregen wij de
volgende resultaten:
Hooge spanning voor afvlakking 360 Volt
Hooge spanning na afvlakking 230 Volt
Plaatspanning op EL3
235
Volt
Kathode EL3
5,5 Volt
Deze spanningen zijn volkomen normaal. Onder
zoeken wij de EL3. Wij vinden onmiddellijk een uit
gesproken kortsluiting tusschen kathode en gloeidraad. De defecte lamp' werd vervangen en het toe
stel werkte geheel normaal. De stroomopname daalde
tot 0,47 A, terwijl de spanningen nagenoeg onveran
derd gebleven zijn.
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HET LAAGFREQUENTDEEL VAN
DEN ONTVANGER WERKT GOED,
HET HOOGFREQUENTDEEL
DAARENTEGEN SLECHT
65. — De gevoeligheid is onvoldoende op den omroepgolfband tusschen 500 en 550 meter en op den
5Ö meter golfband. De gevoeligheid is totaal nul op
lange golf.
De menglamp is een EK2. De oscillatorstroom werd
gemeten en er werd vastgesteld, dat hij onbeduidend
is in de afstembereiken, waar de gevoeligheid van den
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ontvanger onvoldoende-is (de lamp genereert niet).
Na allerlei zaken beproefd te hebben, ben ik er toe
gekomen de waarde van den koppelcondensator tus
schen het oscillatorrooster en de spoel te verhoogen
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tot 100 ,'V4F in de plaats van den oorspronkelijke 50
/V'F condensator (CO).
Hierdoor werd het toestel veel gevoeliger op de afstembereiken waarop het hieraan te kort schoot. Ook
op de lange golf werkte het normaal (fig. 47).
66. — Het toestel werkt goed op de omroepgolf.
Daarentegen zeer zwak, nauwelijks hoorbaar op de
lange golf.
De eerste gedachte, waar men in dergelijk geval op
komt, is de antenne te verbinden met het stuurrooster
der eerste lamp. In het bedoelde geval was dit een 6A7 :
zelfde resultaat, ontvangsterkte bijna nul. Beproeven
wij iets anders. Maken wij de verbinding los met het
antenne

100cm

1

Stuur
iMfi f rooster
6A7

6A7

•o

If

iiii
Chassis
Fig. 48

VMet gummi
ge isoleerde
draad

1
Fig. 49

stuurrooster van de 6A7, en verbinden wij dit rooster
met de antenne over een weerstand-capaciteit combi
natie (fig. 48). De ontvangst wordt normaal. Bijge
volg moet de fout gezocht worden in de langegolfspoel.
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Het onderzoek dezer spoel leverde het bewijs op,
dat zij niet onderbroken is. Met den ohmmeter onder
zocht, leverde zij een zekeren weerstand op; dus ook
geen kortsluiting.
Maken wij de afscherming van het afstemagregaat
los. Wij vonden twee langegolfwikkelingen en in de
onmiddellijke nabijheid daarvan de verbinding naar
het rooster der 6A7. Deze verbinding was met een
dikke laag zwarte gummi geïsoleerd (het pijltje in fig.
49). Het is mij niet bekend, welke scheikundige reac-
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tie zich op den duur in de buurt van deze zwarte gummi
voltrekt, maar ik heb kunnen vaststellen, dat de^unne
draad van de langegolfwikkeling op sommige plaat
sen geheel zwart geworden was. Er was geen gelijkstroomkortsluiting, maar voor hoogfrequenties kan het
anders geweest zijn.
Twee oplossingen waren mogelijk: de langegolfspoeltjes geheel herwikkelen, of een noodkoppeling
met weerstand en capaciteit aanbrengen. Ik heb de ge
makkelijkste oplossing verkozen, m.a.w. de tweede.
68
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Het schakelschema van de afstemming was dat van
fig. 50:
Een gemeenschappelijke antennespoel was gekop
peld met twee afzonderlijke omroep- en lange golfwikkelingen. Het toestel wordt dus veranderd volgens
fig. 51 en de ontvanger heeft ook onder dien vorm
voldoening gegeven.
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67. — Slechte werking op korte golf. Het toestel
werkt niet tusschen 18 en 25 meter.
Het was een wisselstroomtoestel met een 6A7 als
menglamp, die geschakeld was volgens fig. 52, m.a.w.
door een serievoeding van de oscillatoranode. Ik heb
beproefd koppelcondensator C kleiner te nemen en te
rug te brengen tot 50 lL!1F. Geen enkele verbetering.
Dan meende ik, dat met parallelvoeding een verbete
ring te verkrijgen was. Dit kwam neer op een om-
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bouw van het toestel volgens Hg. 53. Het rendement
op korte golf werd veel verbeterd en het toestel begon
terug te werken tusschen de 18 en de 25 meter.
68. — Klein W.G.-toestel; bromgeluiden bij kortegolfontvangst.
Men verkrijgt den indruk, dat de weergave gemo
duleerd is door netbrom. Overigens door het toestel
met verschillende antennes te gebruiken, stelt men
vast, dat de sterkte van de brom varieert volgens de
gebruikte antenne. Dit staat vermoedelijk in verband
met den afstand tusschen de gebruikte antenne en de
geleiders van het lichtnet.
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In elk geval werd deze fout totaal opgeheven door
het monteeren van een weerstand van 15.000 Ohm
tusschen de antenneklem en het chassis volgens het
schakelschema van fig. 54 ('met pijltje aangeduid).
/
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69. — Klein W.G.-toestel. Bromtoon. Zeer vervormde ontvangst in het omroep- en lange golfbereik,
terwijl zij ongeveer normaal is op korte golf.
Alles is normaal: spanningen, lampen, enz... Bij een
onderzoek van de verschillende verbindingen stelt men
vast, dat de 5.000 Ohm weerstand tusschen de an
tenne en het chassis doorgebrand is, vermoedelijk om
dat de aardverbinding met de antenneklem in aanra
king werd gebracht (fig. 55). De weerstand wordt
vervangen. Het toestel werkt normaal. Men ziet dat dit
effekt veel gelijkenis vertoont met het voorgaande, be
halve dat de begeleidende verschijnselen niet geheel
•dezelfde zijn.
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70. — Klein W.G.-toestel. Is in het geheel niet ge
voelig.
De schakeling is klassiek: 6A7, 78, 77, 43, 25Z5.
De draaicondensator van het generatordeel heeft een
specialen vorm, zooals deze voor enkele jaren gebruikt
werd.
Gedurende de werking van het toestel bleek, dat
slechts een paar zenders te ontvangen waren, en dat
•de afstemming in het geheel niet scherp was; zij was
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ongeveer zooals bij een ontvanger met rechtstreeksche
hoogfrequentversterking.
Door verder te zoeken, bleek het, dat de ontvangst,
van Beromunster ongestoord doorging, wanneer de
draaicondensator van den oscillator kortgesloten werd.
Bijgevolg genereert de menglamp niet rond de 500
meter, en de ontvangst gebeurde waarschijnlijk direct
door de middenfrequentkringen.
Uit een onderzoek van de middenfrequenttransformatoren met den meetzender bleek het, dat deze afge
stemd waren op een willekeurige frequentie rond de
600 kHz. Door ze achtereenvolgens af te stemmen op
verschillende frequenties, konden wij vaststellen, dat
de ontvanger normaal begon te werken, wanneer de
middenfrequenttransformatoren waren afgestemd op
een frequentie rond de 460 kHz.
71. — Middelmatig rendement op korte golf. Sterk
gekraak bij het draaien van den afstemcondensator.
Uit een onderzoek van den overigens goed gemonteerden ontvanger bleek het, dat de rotor van den af
stemcondensator niet verbonden was met het chassis.
Na het maken der verbinding, was een groote ver
betering op de korte golf vast te stellen, terwijl het
kraken geheel ophield.
In verband met dit defect, vestigen wij de aandacht
der lezers op het belang van een behoorlijke verbin
ding met het chassis voor de ontvangst der korte golf..
Over het algemeen verbindt men de rotors van de afstemcondensators, de vrije uiteinden der korte golfspoelen en al de andere verbindingen met het chassis
i
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(ontkoppelingen van de menglamp, enz.) aan een kor
ten dikken draad, die ergens met een Hinken druk on
der een bout met het chassis verbonden is.
72. — Uitgesproken gebrek aan gevoeligheid. Alleen
de plaatselijke zenders op de omroepgolf kunnen
ontvangen worden. Ontvangst op lange golf is on
mogelijk.
De ontvanger is een klassieke super met 5 lampen,
benevens gelijkrichterlamp. Vanzelfsprekend is er iets
abnormaals. Beproeven wij eerst de antenne recht
streeks te verbinden met het modulatorrooster van de
eerste lamp (een 58). De gevoeligheid wordt normaal.
Vanzelfsprekend gaat de ontvangst gepaard met fluittoontjes en interferenties, tengevolge der afwezigheid
der voorselectie:
Controleeren wij de spoelen. Toevallig ontdekken
wij reeds bij de eerste proef, dat de ingangskring (an
tennespoel) onderbroken is.
Indien men fijne draad van 0,1 tot 0,1 5. mm. met
twee lagen zijde geïsoleerd bij de hand heeft, is het
gemakkelijk de fout te herstellen. Men wikkelt de on
derbroken spoel af terwijl men het aantal toeren telt,
en men wikkelt er opnieuw evenveél toeren van den
nieuwen draad op dezelfde plaats op. Was de oorspron
kelijke spoel een honingraatwikkeling, dan kruist men
de toeren met de hand, om zoo goed als het gaat, de
oorspronkelijke spoel na te maken. De afgewerkte
spoel wordt met enkele druppeltjes was bevestigd. Het
aantal toeren voor een antennespoel heeft overigens
geen groot belang, en zelfs indien men 1 0 of 20 toeren
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te veel of te weinig wikkelt, zal men dit bij de ont
vangst nog niet eens merken.
Indien men er niets voor voelt de spoel te herwikkelen, kan men een capacitieve koppeling gebruiken.
Dat is wat ik in dit geval gedaan heb. Het toestel is
dan geschakeld volgens fig. 56. ,
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73. — Sterk gf?nereeren aan de onderste grens van
het omroepgolfbereik tusschen 200 en 300 meter.
De ontvanger is reeds vrij oud en het mengen ge
beurde met twee lampen: een oscillatorlamp E424 en
een modulatorlamp E447.
Het oorspronkelijke schakelschema van den mengtrap is voorgesteld in fig. 57. Allerlei werd beproefd
om het genereeren te stoppen. Tenslotte werd de di
recte verbinding tusschen het oscillatorrooster en de
spoel weggenomen en vervangen door een weerstandcapaciteitkoppeling volgens het schema van fig. 56.
74. — De ontvanger blijft stom. Men hoort slechts
enkele fluittoontjes, alsof men den ontvanger niet
uit den toestand van genereeren kan brengen.
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De ontvanger bevatte een AKI, een E447, een
E444 en een E443H. Ik kan niet begrijpen om welke
reden één van mijn voorgangers de E447 vervangen
had door een AF3, en daarvoor zelfs een nieuwe lamphouder in het toestel gemonteerd heeft.
Al de verbindingen naar de vervangen lamp zijn
juist. De spanningen werden gemeten. Alles is nor
maal of toch ongeveer. In elk geval is er geen enkele
sterk afwijkende spanning -aanwezig, waaruit de
slechte werking zou kunnen ontstaan. Onderzoeken
wij, of de vervanging van al de lampen eenig resultaat
geeft. Ook dit valt negatief uit. De electrolytische con
densatoren zijn in goeden staat en geen enkele ont
koppeling ontbreekt.
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Tenslotte en heel toevallig controleerde ik de span
ning tusschen het chassis en den uitgang van den tweedeji middenfrequenttransformator. Verrassing! Ik vond
er bij de —80 Volt. De meting gebeurde met een voltmeter van 2.000 Ohm/Volt en een meetbereik van 500
Volt. In fig. 59 is de schakeling van de E444 voorge-
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stéld. Het is in het punt A, dat ik de —80 Volt vond
ten opzichte van het chassis. Ik kwam dan op het idee,
dat de middenfrequentlamp genereerde en een aanzien
lijke spanning naar den detector voerde. Dit zou kun
nen aanleiding geven tot den enormen spanningsval
over den belastingsweerstand.
Tenslotte ontdekte ik den oorsprong van het heele
defect door nog eens al de verbindingen met de AF3
te controleeren.
Uit fig. 60 bleek, dat de roosterverbinding met de
AF3 vertrok van een soldeerlipje onder het chassis
(vermits zij voor de vervanging onder het chassis naar
M.F.

transf

!
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y w \s
Rooster

en door een opening
het rooster van de E445. ging) •___
naar boven gevoerd wera, om den top van de lamp te
bereiken. Deze verbinding was op ongeveer twee cm.
afstand van.de plaatverbinding der AF3 geplaatst, met
het gevolg, dat een vrij sterke koppeling tusschen de
plaat- en roosterkringen der lamp ontstond, waardoor
zij aan, het genereeren ging.
De middenfrequenttransformatoren van het toestel
waren vast afgestemd. De roosterverbinding kon dus
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niet worden afgeschermd want dit zou wegens de leng
te der verbinding een vrij aanzienlijke capaciteit in den
kring geschakeld hebben, waardoor de middenfrequentafstemming bedorven zou geweest zijn.
Ik heb er dus de voorkeur aangegeven, de middenfrequenttransformator los te maken en de verbinding
door de afschermdoos naar boven te voeren, zooals
dit in fig. 60 in stippellijn is aangegeven.
Zedeles: Verzorg de verbindingen en leg ze doelma
tig aan.
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75. — Wisselstroomontvanger.
gebrek aan gevoeligheid.

Zeer

uitgesproken

De lampen (6A7, 78, 75, 42, 80) zijn in goeden
staat en alle spanningen blijken normaal te zijn.
Uit een onderzoek van de middenfrequenttransformatoren met den meetzender, stelt men vast, dat deze
afgestemd zijn op ongeveer 435 kHz.
De middenfrequentie van het toestel is ons onbe
kend, maar men kan veronderstellen, dat zij tusschen
de 450 en 470 kHz moet liggen, want een 435 kHz
middenfrequentie ontmoet men omzeggens nooit.
Door de middenfrequenttransformatoren achtereen
volgens af te stemmen op 450, 456, 460, 465 kHz stelt
men vast dat met deze laatste middenfrequentie
het beste rendement verkregen wordt en dat hiermede
het toestel ook een normale gevoeligheid verkrijgt.
Gedurende dit werk is het noodzakelijk de padders
bij te regelen na elke nieuwe middenfrequentafstemming.
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76. — Onregelmatige werking. Genereeren, intermit-
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teerende ontvangsten, bromgeluiden komen achter
eenvolgens voor.
Het is een klassieke ontvanger met de volgende lam
pen: 6A8, 6K7, 6Q7, 6F6. De fout wordt vrij vlug
gelocaliseerd in den middenfrequenttrap. Inderdaad,
door het rooster der middenfrequentlamp zacht met
\ den vinger aan te raken, houdt het genereeren op en
de ontvanger blijkt normaal te werken.
De gewone middelen helpen niet: de voorspanning
der middenfrequentlamp een weinig verhoogen, de
lamp vervangen, enz.
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Door de verschillende verbindingen op te volgen,
stellen wij vast, dat de detector geschakeld is volgens
fig. 61. Dit is zonder middenfrequentfilter.
Beproeven wij dus een filter bij te voegen, samen
gesteld uit een weerstand van 50.000 Ohm en een micacondensator van 150 cm. De schakeling van fig. 62
wordt verwezenlijkt, het genereeren houdt op en de
ontvanger wordt volkomen stabiel.
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77. — Het toestel genereert aan de onderste grens
der omroepgolf.
Dit komt nog tamelijk vaak voor met ontvangers,
waarvan de middenfrequentie 460 a 470 kHz bedraagt.
Het is bijna altijd het gevolg van een koppeling tusschen middenfrequentkringen en antennekringen, den
antennedraad of de antenneklem. Inderdaad, in vele
handelschassis vindt men de antenneklem onder of
naast de middenfrequentlamp of bij een middenfrequenttransformator. Dit is een grove fout. Ik wil niet
beweren, dat daardoor altijd-genereerneiging ontstaat,
maar er bestaat toch altijd gevaar voor, en indien daar
door genereeren ontstaat, dan is de fout soms vrij moei
lijk op te heffen.
Over het algemeen is het beter, de antenneklem en
de verbinding met de spoelen minstens 4 a 5 cm. van
elke middenfrequentverbinding verwijderd te houden,
m.a.w. van de plaatverbinding der menglamp en van de
plaatverbinding der middenfrequentlamp.
Indien het toestel toch genereert, zal men niet al
leen de antenneverbinding afschermen, maar pok de
antenneklem. Men is soms verplicht, de antenneklem
in een kleine afscherming onder te brengen.
Het gebeurt ook, dat de koppeling ontstaat boven
het chassis tusschen de roosterverbinding der midden
frequentlamp en de roosterverbinding der menglamp,
indien deze niet is afgeschermd. Dit gebeurt vooral
wanneer deze twee verbindingen dicht bij elkaar verloopen.
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In elk geval zal men de verbinding met het rooster
der middenfrequentlamp afschermen en vaak zal men
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nog een afschermhoedje voor de lamp moeten ge
bruiken.
Men mag niet vergeten, dat na de afscherming van
een middenfrequentverbinding de afstemming van den
kring, waaraan deze verbinding behoort, moet worden
bijgeregeld.
78. — Nieuw chassis. Een sterk gebrom ontstaat tel
kens bij het aansluiten der antenne. De ontvangst
is gestoord door netstroommodulatie.
De antenne werd direct met de spoel verbonden zon
der tusschenschakeling van een condensator. Het scha
kelschema van het afstemstelsel is ons onbekend, maar
wij kunnen altijd beproeven een condensator tusschen
te schakelen en een lekweerstand te gebruiken.
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Deze kleine toevoeging verwezenlijkt volgens het
schakelschema van fig. 63, geeft uitstekende resulta
ten: de modulatiebrom houdt op en het toestel functionneert volmaakt.
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79. — Ontvanger volkomen ongevoelig. Alleen het
lokale station komt zwak door.
De ontvanger is een super met Amerikaansche lam
pen: 6A7, 6D6, 75, 42 en 80. Door meting vinden
wij, dat de plaatspanning van de 6A7 nul is. De plaatkring van deze lamp bevat een ontkoppelingsschakeling (fig. 64) en weerstand R was verbrand. Eerst
werd condensator C verdacht maar werd in orde be
vonden.
Het lijkt zeer vreemd, dat het toestel nog min of
meer werkte, niettegenstaande dat de plaatspanning
van de menglamp nul was.
Ik heb overigens verschillende malen hetzelfde ge
val voor gehad met AKI, EK2, enz.
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80. — Het toestel genereert en fluit op de omroepgolf tusschen 400 en 500 m.
Dit maakte den indruk veroorzaakt te zijn door een
koppeling tusschen den middenfrequentkring en den
antennekring. De gebruikelijke middelen bleven zon
der resultaat.
Tenslotte na veel tasten en zoeken werd bevonden,
dat de oorsprong te zoeken was in de ABL1, waar
mede het toestel uitgerust was.
Daar de lamp goed bleek te zijn op twee verschil
lende lampencontrole-apparaten, was het niet mogelijk
de oorzaak van deze kwaal te bepalen.
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81. — Volkomen gebrek aan gevoeligheid in den
golfband van 30 tot 50 m. Het toestel functionneert
normaal in het omroep- en lange golfbereik.
De menglamp was een AKI en de koppeling tus-

81

i

S'
f

3

/J

r

schen het oscillatorrooster en de spoel was uitge
voerd volgens fig. 65, m.a.w. de lekweerstand was
parallel geschakeld met den koppelcondensator.
H'et toestel was omgebouwd volgens fig. 66, waar
bij een kleinere koppelcondensator gebruikt werd en
waarbij ook de lekweerstand in de kathode der lamp
gemonteerd werd.
De ontvanger functionneerde volmaakt op korte
golf en de gevoeligheid tusschen 30 en 50 meter was
weer zooals het behoort.
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82. — Intermitteerend fluiten, kraken en genereeren.
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De fout werd vrij vlug gelokaliseerd in den middenfrequenttrap, waarin een AF3 gebruikt werd. Een
nauwkeurig onderzoek van de lamp liet vaststellen,
dat de ballon een weinig was losgewerkt van de huls
en dat bijgevolg de uitwendige metalliseering der lamp
geen goed contact meer maakte met het chassis.
Door de vervanging der AF3, begon het toestel nor-
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maal te werken. Dit wil nu niet zeggen, dat de AF3
slecht was. In een anderen ontvanger zou zij nog zeer
goed kunnen functionneeren zonder eenige genereerneiging.
83. — Sterk sluiereffekt dat zelfs op lokale stations
voorkomt en wel op een zeer onregelmatige wijze.
Het verschijnsel trad slechts op na een zekeren tijd
en het duurde 20 a 30 seconden. Daarna functionneerde het toestel weer normaal gedurende een min of meer
langeren tijd.
De menglamp AKI was defect. Op een lampen
controleapparaat bleek zij na een zekeren tijd slecht
te worden, om daarna weer langzamerhand goed te
zijn, en vervolgens na een zekeren tijd weer slecht te
worden.
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84. — Wisselstroomtoestel. Het functionneert, maar
het genereert zoowat overal, behalve op sterke
stations.
Nog eens kon de fout gelokaliseerd worden in het
middenfrequentdeel. Het genereeren houdt op met de
ontvangst van krachtige zenders, omdat dan de auto- •
matische sterkteregeling in actie komt en de verster
king per trap doet verminderen, waarbij de lamp ver
buiten de grens van het genereeren gehaald wordt.
In dit geval wordt gevonden dat de AF3 defect was,
want een andere AF3 in de plaats van de eerste gezet
deed de fout verdwijnen. Daarentegen deed de defecte
AF3 cok een ander toestel genereeren.
De fout der lamp kon niet worden aangetoond met
een lampencontroletoestel.
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g5. — Wisselstroomtoestel. De mengtrap bevat twee
lampen: E424N en E445. Gebrek aan gevoeligheid.
Een aanzienlijke verhooging der gevoeligheid werd
verkregen door de roostervoorspanning der twee lampen te verminderen. Voor de E445 werd een 100 Ohm
weerstand gebruikt in plaats van de oorspronkelijke
500 Ohm, en voor de E424N nam men 2.500 Ohm in
plaats van 3.000.
De voorspanning der twee lampen na het vervan
gen der weerstanden, bedroeg:
1,6 Volt
E445
E424N
5,9 Volt
86. — Het toestel werkt slecht op korte golf. De ont
vangst is vergezeld van gekraak en gebrom. Boven
ra
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Fig. 67

dien vertoonde de frequentie glijdingsverschijnselen
en op sommige oogenblikken viel de ontvangst ge
heel uit.
Al dit leed was veroorzaakt door een slecht contact met het chassis. De afgeschermde draad naar het
rooster van de 6Q7 raakte af en toe het chassis, waar-
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door het gekraak en het glijden der frequentie veroor
zaakt werd. Nochtans was de afscherming 5 a 6 cm.v
verder zorgvuldig met het chassis verbonden. Dit toont
nog eens het mysterie aan van de ongelijkwaardig
heid der verbindingen met het chassis bij de korte golfontvangst.
Het volstond een klein stukje isoleerkous S over
den afgeschermden draad te schuiven zooals in fig. 67
is voorgesteld, om de fout op te heffen.
87. — Normale wisselstroomsuper. Bijna niet gevoe
lig op korte golf.
♦
Het toestel bevatte de volgende lampen: 6A7, 6D6,
75, 42 en 80. Wij onderzochten den oscillatorstroom
van de 6A7, nadat de lekweerstand van het oscillatorrooster (50.000 Ohm) aan den kathodekant was los
gemaakt. Voor de meting werd hier een milliampèremeter voor maximum 0,5 of 1 mA tusschen de onder
breking geschakeld. Wij verkrijgen de volgende uit
slagen :
.

op
op
op
op.

50 meter
40 meter
30 meter
25/20 meter

stroom praktisch nul
60 ,“A
95 /*A
105 /lA
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Hiermede is de ongevoeligheid op korte golf aange
toond, voornamelijk in het bereik van 40 a 50 meter.
Bij nader onderzoek van het chassis bleek, dat de kortegolfspoelen aan weerszijden van den golflengteschakelaar verticaal en vlak bij het chassis geplaatst waren,
zooals in fig. 68 is voorgesteld.
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De oscillatorspoel werd verder van het chassis ge
plaatst, zooals in fig. 69. Dezelfde meting als hier
boven gaf dan dezelfde resultaten:
op
op
op
op

50
40
30
25

meter
meter
meter
20 meter

95
122
150
1 50

:

z*A
rA
/'A
/*A

Terwijl het toestel nu op een behoorlijke wijze functionneerde en wel over het heele korte-golfbereik.
Het verdient wel vermelding, dat hetgeen wij hierö
o

$
8

_

a

(D 1 ®
f Sr Kb osc
KQ a.fst
Fig. 68

i

&
d

£

®i
t
Fig. 69

boven gezegd hebben, over het algemeen toepasselijk
is in alle gevallen, waar het rendement van den ont
vanger slecht is tusschen de 40 en de 50 meter, en
waar de oscillatorspoel te dicht bij het chassis staat.
Het eerste wat men dan ook doen zal is deze oscillator
spoel verplaatsen.
88. — Wisselstroomtoestel. De middenfrequentie is
afgestemd op 472 kHz. Hevig genereeren tusschen
450 en 550 meter.
Er werd beproefd de antenne en de antenneklem
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af te schermen en ze te verwijderen van de middenfrequentverbindingen. Dit bleef zonder eenig resultaat.
Het eenige doelmatige middel bleek te bestaan in de
bijvoeging van een middenfrequentfilter zooals in

fig. 62.
89. — Zeer sterke vervorming op krachtige zenders,
zelfs wanneer de sterkteregelaar op minimum ge
draaid is.
Het toestel was voor wisselstroomvoeding uitgerust
met de lampen EK2, EF5, EBC3, EL3, EZ3. Vermits
de vervorming onafhankelijk is van den stand van den
sterkteregelaar, die inwerkt op het rooster der EBC3,
EBC3

ac.c.
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Fig. 70 (acc=afstemming)

bestaan er groote kansen, dat de vervorming optreedt
in het hoogfrèquentdeel van het toestel.
Inderdaad, bij het losmaken der automatische sterkteregeling van het middenfrequentdeel, verdween de
vervorming. Het was een vertraagde automatische
sterkteregeling, die geschakeld was volgens fig. 70.
Nochtans ontstond de fout niet door deze automa
tische sterkteregeling, maar wegens de lamp EF5. Door
deze laatste te vervangen werkte het toestel normaal.
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Bij de controle van deze defecte lamp op twee ver
schillende controletoestellen bleek ze goed te zijn voor
het eene, en zwak voor het andere; wat nog eens be
wijst, dat een lampencontroletoestel niet altijd bescheid
geeft.
90. — Toestel totaal ongevoelig. Praktisch kunnen
alleen de lokale stations ontvangen worden.
De ontvanger bevat nochtans een hoogfrequentversterker voor den mengtrap. Deze laatste bevat twee
lampen: een 56 als oscillator en een 57 als modu
lator.
De spanningsmeting in den mengtrap gaf ons:
95
Volt
Schermrooster 57
12,5 Volt
Kathode 57
Deze laatste spanning is veel te hoog voor een modulatorlamp. Inderdaad, als wij ze geringer maakten,
werd de gevoeligheid van het toestel beter. De weerstandswaarde was echter niet veranderd. Nochtans was
er iets abnormaals. Bij het uitnemen van de 57, om
ze in de controletoestel te probeeren, merkten wij op,
dat het een 58 was. De 57 daarentegen stond in den
middenfrequenttrap. Na het omwisselen dezer twee
lampen was het toestel weer normaal.
Opgepast voor het omwisselen van lampen, vooral
wanneer zij onder afschermkappen zitten, waardoor
hun nummer niet onmiddellijk zichtbaar is.
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91. — De ontvanger werkt niet op lange golf.
In dit ontvangbereik hoorde men alleen morseteekens over de geheele afstemschaal. De sterkte ervan
werd niet beïnvloed door den stand van den afstem-
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condensator. Men kan dus veronderstellen, dat de oscillator niet werkte op lange golf. Bij de controle van
den oscillatorstroom vonden wij hiervoor nul op lange
golf.
De oscillatorspoelen bleken door hun controle met
den ohmmeter noch onderbroken, noch kortgesloten te
zijn. Nochtans was de weerstand tusschen het oscillatorrooster en het chassis ongeveer 50.000 Ohm op
korte golf en omroepgolf, en nul op de lange golf
(kortsluiting).
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Er werd verder in den schakelaar gezocht, waar een
klein druppeltje soldeer (n) gevonden werd tusschen
het soldeerlipje voor de lange golf. en de bevestigingsschroef, waardoor het rooster der oscillatorlamp met
het chassis verbonden werd, wanneer de schakelaar op
lange golf stond. In fig. 71 geven wij een idee van het
defect.
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92. — Geen gevoeligheid, vooral tusschen 350 en
500 meter.
Het toestel was een super met vijf lampen plus gelijkrichterlamp. Bij de opzoekingen werden de volgen
de verschijnselen vastgesteld:
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1° Door het stuurrooster der menglamp 6A7 (die
de eerste lamp in het toestel was), lichtjes met den
vinger aan te raken, werd de gevoeligheid veel beter.
2° Door het toestel af te stemmen op Stuttgart en
na een micacondensator van 100 wF tusschen het
stuurrooster en het chassis geschakeld te hebben, werd
■de gevoeligheid veel beter.
3° Op Paris-P.T.T. was slechts een condensator van
50 /*,“F noodig, om de gevoeligheid tot het maximum
op te voeren.
4° Tenslotte was voor « Poste Parisien » met dezelf
de condensator een vermindering der gevoeligheid vast
te stellen.
Uit een en ander kan men besluiten, dat er belang
rijke verstemming tusschen de eigenlijke afstemkring
en de oscillatorkring heerschte, m.a.w. het toestel was
slecht getrimd. Inderdaad, door het bijstellen van den
padder voor de omroepgolven, kon de gevoeligheid
weer normaal gemaakt worden. Vervolgens werd door
padders en trimmers de ontvangst weer in overeen
stemming gebracht met de afstemschaal.
93. — De radio-ontvangst is zeer zwak, tot nul.
Bij het meten van de stroomopname uit het net
stelt men het volgende vreemde verschijnsel vast: de
naald van den ampèremeter schommelt voortdurend
tusschen 0,5 en 0,55 A. De netspanning is nochtans
constant.
Meten wij de secondaire spanningen van den voedingstransformator. De anode en gloeispanningen der
gelijkrichterlamp zijn zeer constant. Daarentegen
•90
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schommelt de gloeispanning der andere lampen voort
durend.
Besluit: Een der lampen heeft een gloeidraad, die
afwisselend onderbroken en doorverbonden wordt.
Welnu er waren twee lampen, die dit defect' ver
toonden: de 6A8 en de 6K7.
94. — Klein W.G.-toestel. Functionneert slecht,
slechts enkele stations komen door. De ontvangst
gaat gepaard met een knetterend geluid alsof een
weerstand aan het verschroeien is.
De spanningen waren normaal. Nochtans werd vast
gesteld, dat de kathodespanning van de 6K7 (gemeen
schappelijk met die van de 6A8), voortdurend een
weinig schommelt tusschen 1,25 en 1,5 Volt.
Er werd ook een zwakke positieve spanning ge
vonden op de A.S.R.-verbinding en deze schommelde
insgelijks voortdurend tusschen 0,25 en 1,5 Volt (de
meting geschiedde met een voltmeter van 333 Ohm
per Volt en een meetbereik van 7,5 Volt). De weer
stand wordt bijna normaal gedurende deze laatste
meting.
Wanneer de automatische sterkteregeling losge
maakt wordt aan de overzijde van den eersten middenfrequenttransformator, dan stelt men vast, dat een
positieve spanning van ongeveer 20 Volt heerscht (ge
meten met een meetbereik van 1 50 Volt) aan den uit
gang der secondaire. Bij deze meting werd het rooster
der middenfrequentlamp eveneens losgemaakt.
Daaruit besluit men, dat het een lek moet zijn tus
schen de primaire en de secondaire van de middenfrequenttransformator.
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Inderdaad vertoont de transformator een zichtbare
isolatiefout tusschen de primaire klem en de secon
daire. De isolatieweerstand tusschen deze twee klemmen bedroeg ongeveer 200.000 Ohm (gemeten met
den ohmmeter).
95. — Het toestel werkt niet op korte golf.
Na het chassis uitgenomen te hebben werd vastge
steld, dat de primaire van de kortegolfafstemwikkeECH3
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Fig. 72

ling verbrand was, vermoedelijk tengevolge van een
kortsluiting met het net. Na de herstelling van deze
wikkeling,. functionneerde het toestel nog altijd niet
op korte golf.
De spanningen der menglamp, een ECH3, werden
gemeten en de volgende resultaten werden hierbij
verkregen :
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O.G.-L.G.

f

K.G.

!

Plaat
225
215
Schermrooster
140
105
Oscillatoranode
102
0
Kathode
1.5
1,25
Na onderzoek bleek, dat de koppelcondensator C
(fig. 72) met de oscillatoranode in kortsluiting was.
Op de omroep- en de lange golf kon het toestel wer
ken, omdat de padders Pi en P3 de kortsluiting voor
gelijkstroom verhinderden.
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96. — Zeer slecht rendement op korte golf. Enkele
stations komen slechts zwak door.
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Na de antenne rechtstreeks verbonden te hebben
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met het rooster der eerste lamp (menglamp 6TH8) \
stelt men vast, dat de gevoeligheid normaal wordt in
het golfbereik van 40 tot 50 meter, maar dat zij al
tijd slecht blijft in de golfbereiken 20, 25 en 30 meter.
Bij het doormeten kon worden vastgesteld, dat de
kortegolfantennespoel (fig. 73) onderbroken was aan
den chassiskant (pijltje).
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97. — Gebrek aan kracht en gevoeligheid, ’s Avonds
komen zelfs de sterke buitenlandsche zenders
slechts gemiddeld sterk door.

\

De schermroosterspanning der eerste twee lampen
(6A8 en 6K7) was nul. De ontkoppelingscondensator
dezer twee schermroosters is in goeden staat, maar de
serieweerstand, die de noodige spanning moest leveren,
bleek een weerstand van meer dan één Meg te heb
ben, terwijl dit normaal slechts 30.000 Ohm moet
zijn (fig. 74).
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Na vervanging van dezen defecten weerstand door
een goeden, wordt de gevoeligheid beter op de omroep- en de lange golf, maar het toestel blijft stom op
korte golf.
De spanningen der menglamp worden'gemeten, men
vindt slechts 30 a 33 Volt op de oscillatoranode. Ook
hier bleek de serieweerstand R, die normaal de waarde
van 30.000 Ohm hebben moest, een weerstand van
meer dan 100.000 Ohm te bezitten.
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98. — Sterk gekraak.
Tevens werd intermitteerende werking op korte golf
vastgesteld. Op de omroep- en lange golf functionneert het toestel bijna normaal.
De oorsprong van het kraken werd vrij vlug gevon
den in den mengtrap der 6A8. Bij het onderzoek der
spoelen werd een slechte lasch gevonden in de korte
golf af stemspoel.
Na herstelling van deze fout, bleek de ontvanger
niets te geven tusschen 45 en 50 meter.
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De koppelcondensator met het oscillatorrooster
heeft een capaciteit van 500 W*F. Deze wordt vervan
gen door een 250 cm. condensator (fig. 75), waarna
het toestel volkomen normaal werkt over al de golfbereiken.
99. — Geen ontvangst der omroep- en lange golf;
normale ontvangst der korte golf.
Men hoort morseteekens aan de bovenste grens der
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omroepgolf (rond 550 meter) met zeer flauwe af
stemming.
De spanningen op de menglamp 6A8 zijn als volgt:
O.G.-L.G.

K.G.

65 V.
Schermrooster
80 V.
125 V.
150 V.
Oscillatoranode
3,5 V.
Kathode
2,8 V.
Dit laat veronderstellen dat de 6A8 niet genereert
op korte golf. Inderdaad, de roosterspoel voor omroep
en lange golf in serie (fig. 76) was onderbroken op6A5

-L

de plaats aangewezen door het pijltje. Volgens de span
ningen hierboven kan men nagaan, of een lamp al dan
niet genereert, indien de gemeten spanningen niet de
zelfde zijn. Deze werkwijze is echter minder zeker dan
het meten van de óscillatorspoel.
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100. — Vreemde werking, die den indruk geeft van
een ontvanger met geruischlooze afstemming.
Men stelt het volgende vast: tusschen de stations
volledige stilte, zelfs geen enkele storing; de zwakke
zenders komen vervormd door; op het oogenblik dat
sluiering intreedt, wordt een sterke uitzending erg ver
vormd.
Bovendien tusschen 450 en 550 meter is geen ont
vangst mogelijk, juist alsof de mengtrap niet gene
reerde.
De volgende proeven werden zonder eenig resul
taat uitgevoerd:
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1° Lampencontrole: alle lampen goed.
2° Oscillatorstroom: normaal.
3° Afstemming der middenfrequenttransformatoren: juist.
4° Automatische sterkteregeling losgemaakt.
Tenslotte wordt opgemerkt, dat de detectieschakeling van het toestel als fig. 77 is. De detectie is dus
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vertraagd (belastingsweerstand van den detector was
verbonden met het chassis en niet met de kathode van
de lamp) en de zwakke seinen (waaronder de storin
gen) werden in het geheel niet of slecht gedetecteerd.
Door de slechte detectie ontstond ook de vervorming.
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Fig. 78

Het niet-functionneeren tusschen 450 en 550 meter
werd veroorzaakt door het ontbreken der ontkoppeling
van den detectorkring. De schakeling werd gewijzigd
volgens fig. 78 en het toestel begon normaal te werken.
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De ontvanger blijft stom, zelfs met afgesloten toonafnemer:

1:■

1. — De smeltzekeringcn der woning smelten door, bij het
aansluiten van den ontvanger...........................................................
2. — W.G.-toestel. Gelijkstroomnet. Alle lampen branden,
maar volledige stilte
.....................................................................
3. — De lichtsterkte der lampen van de woning vermindert,
bij het inschakelen van den ontvanger........................................
4. — Een sterke, blauwe violetachtige schijn heerscht in de
gelijkrichterlamp. zoodra de ontvanger wordt ingeschakeld.
Na enkele seconden worden de platen der gelijkrichterlamp
roodgloeiend...................................................................................................
5. — Als hierboven, ontstaat een schijn in de gelijkrichter
lamp, maar deze is vergezeld van sterke vonkvorming en
in erge gevallen van de vorming van een electrischen lichtboog..........................................................................................•
•
6. — De bekrachtiging van den dynamischen luidspreker
wordt vlug en overmatig warm ............................................................
7. — Niet alleen de bekrachtigingswikkeling maar ook de
transformator van den luidspreker wordt overmatig warm.
Daarentegen blijft de eindlamp bijna koud terwijl zij
normaal goed heet wordt .
•
•
•
8. — De eindlamp wordt nauwelijks lauw. De bekrachtigingsspoel van den luidspreker blijft volkomen koud
12. — Het toestel bromt zwak bij aanraking van het rooster
zoodra de ontvanger wordt ingeschakeld........................................
10. — Op het eerste zicht lijken alle spanningen normaal.
Men hoort geen enkel gebrom, zelfs niet zwak, bij het aan
raken van het rooster der eindlamp..................................................
1 1. — De secondaire van den luidsprekertransformator is
onderbroken. De verschijnselen die hiermede gepaard gaan
zijn dezelfde als in het vorige geval (zelden voorkomende
fout)...................................................................... .................................................
12. — Het toestel bromt zawk bij aanraking van het rooster
der eindlamp. Er gebeurt niets bij het aanraken van het
roQster der voorversterkerlamp •
........................................
13. — W.-G.-toestel. De lampen branden niet, wanneer het
toestel wordt .ingeschakeld......................................................................
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14. — W.G.-toestel. De lampen branden niet, wanneer het
toestel wordt aangesloten, terwijl toch alle gloeidraden
ononderbroken zijn
.........
15! — Wisselstroom of W.G.-toestel. De lampen branden
niet, wanneer de netschakelaar gesloten wordt. De primaire
van den voedingstransformator, of den voedingskring der
gloeidraden (bij W.G.-toestellen) is in goeden staat .

18

18

De ontvanger werkt goed met toonafnemer, maar blijft bijna of
geheel stom bij afstemming op een zender:
16. — Geen enkel geluid is in den luidspreker te hooren,
bij het aanraken van het rooster der middenfrequentlamp
met een metalen voorwerp .
.
.
17. — De middenfrequenttrap functionneert blijkbaar. Noch
tans is geen ontvangst mogelijk............................................................
18. — Hoe controleert men, of een menglamp behoorlijk
functionneert? ...........
19. — Een menglamp genereert niet ......
20. — Het genereeren blijkt normaal te zijn en de menglamp
is goed. Nochtans is geen ontvangst mogelijk bij aansluiting
van de antenne op het stuurrooster der lamp ....
21. — Alle kringen van de menglamp zijn normaal; het genereeren verloopt eveneens zooals het behoort. Nochtans is er
geen ontvangst....................................................................................................
22. — Ontvanger met hoogfrequentversterker voor de meng
lamp. Ontvangst is mogelijk met de antenne op het stuur
rooster der menglamp. Geen ontvangst met de antenne op
het stuurrooster van de hoogfrequentlamp
....
23. — De middenfrequentlamp blijkt buiten werking. Men
vindt een zeer hooge spanning tusschen de kathode der lamp
en het chassis ...........
24. — Klassieke ontvanger zonder hoogfrequentversterking.
Zeer zwakke ontvangst, wanneer de antenne met de
antenneklem verbonden is. Ontvangst op normale kracht
(zonder rekening te houden met brom- en fluittoontjes, die
kunnen voorkomen), wanneer de antenne verbonden wordt
met het modulatorrooster der eerste lamp (menglamp)
25. — De ontvanger vertoont genereerneiging. Door de afstemcondensator over de stations te draaien, hoort men
fluittoontjes. Soms is bij zeer juiste afstemming een krach
tige zender wel zuiver door te halen ......
26. — Middenfrequent-genereeren, met dezelfde verschijn
selen als in het voorgaande geval........................................ ..........
27. — De ontvanger kan normaal in bedrijf gesteld worden,
alle versterkertrappen blijken te reageeren, bij het aan
raken der roosters. Het toestel blijft nochtans stom bij een
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Blzpoging tot radio-ontvangst. Nochtans hoort men storingen
en soms een min of meer zwakke en vervormde uitzending
in alle posities van de afstemschaal..................................................
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De ontvanger werkt slechts met toonafnemer:
28. — Min of meer vervormde weergave; veel minder sterk
dan normaal. Alle spanningen en stroomen zijn normaal
en de lampen in goeden staat .......
29. — W.G.-ontvanger. Geluidssterkte bijna nul: de lokale
stations bijna niet hoorbaar. Alle spanningen zijn normaal
en de lampen in goeden staat .
...................................................
30. — Zwakke min of meer vervormde ontvangst. Er is
anodespanning. maar zij is veel te laag. De laagfrequentlampen zijn in goeden staat............................................................
31. — W.G.-toestel. Zwakke en vervormde ontvangst, die
vaak vergezeld is van een bromtoon........................................
32. — Zwakke ontvangst. Scherpe toon .
33. — Enkele seconden na het in bedrijf stellen van den
ontvanger, hoort men een tik in den luidspreker en het
toestel begint zacht te brommen. De ontvangst is vervormd
en het gesproken woord is bevend ......
34. — Licht vervormde ontvangst, al of niet vergezeld van
bromgeluiden. Soms een neiging tot instabiliteit: genereeren. Gebrek aan kracht-.
.
...................................................
33. — Sterk vervormde ontvangst. Gebrek aan kracht .
36. — De geluidssterkte van den ontvanger kan onmogelijk
geleidelijk geregeld worden. De geluidssterkte is nul aan
het begin van den potentiometer en slaat plotseling op het
maximum over vanaf een zeker punt
.
...
.
37. — Ontvanger met schermrooster of penthodelaagfrequentlamp. De ontvangst is zeer zwak, bijna nul .
38. — Vervorming, onaangename toon, bromgeluiden .
39. — W.G.-toestel met zwakke en vervormde ontvangst .
40. — Het toestel gaat sterk aan het genereeren, wanneer
men de sterkteregelaar op volle kracht draait .
41. — Ontvanger met een E446 als eerste laagfrequentlamp.
Zeer zwakke en vervormde ontvangst
.
42. — Wisselstroomtoestel. Eindlamp 6F6. Eerste laagfrcquentlamp 6Q7. Het toestel genereert met den sterkte
regelaar op maximum. Bij de ontvangst van sterke zenders
begint het toestel sterk te hikken
43. — Het toestel huilt wanneer men het op volle sterkte

draait

......................................................................

44. — De potentiometer voor sterkteregeling is geschakeld
in den roosterkring der eerste laagfrequentlamp. Het is
onmogelijk de sterkte te verminderen. Zelfs met den
potentiometer op nul brult het toestel........................................
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45. — Wisselstroomontvanger. Te zwakke ontvangst

49

46. — Klein wisselstroomtoestel. Zeer zwak

49
50

....

47. — Wisselstroomtoestel. Zachte vervorming met brom
48.-----Wisselstroomontvanger. Lampen: AK2, AK7, AL3,
506. Bromt min of meer, terwijl de kracht totaal onvol
doende is............................................................
49. — W.G.-toestel met eindlamp type 43. Zeer zwakke
ontvangst met sterke vervorming...................................................

l

50. — Vrij sterke vervorming op krachtige zenders met den
stcrkteregelaar op minimum
.......

51
52
53

5 |. — Het toestel genereert en huilt met den stcrkteregelaar
op maximum ...........
52. — Klein W.G.-toestel. Vervormt verschrikkelijk, nadat
het toestel 5 minuten ingeschakeld is .

55

53. — W.G.-ontvanger met Europeesche lampen. Weergave
zeer zwak, vervormd en onduidelijk ......

56

54. — De ontvanger valt af en toe stil. Dit gebeurt plotseling
en hij blijft stom, zelfs met den toonafnem.er .

5b

55. — De weergave van den ontvanger is wat te zwak. Men
' mérkt de fout gemakkelijker bij gramofoonweergave dan
bij radio-ontvangst. De verzwakking is nochtans niet zeer
uitgesproken....................................................................................................
56. — Klein W.G.-toestelletje vertoonde een sterke vervor
ming zoodra de sterkteregelaar werd aangeraakt.

57

i

57. — Wisselstroomtoestel. Blijft volkomen stom. De
maire stroom blijkt een weinig te hoog te zijn .

58

j

58. ---- Sterk hikken waarvan de kadans varieert volgens den
stand van den sterkteregelaar............................................................
59. — Wisselstroomtoestel met uitgebalanceerden eindtrap
en type 42 eindlampcn. Slechte muziekweergave en onvol
doende kracht
..........................................................................................
60. — Klein Amerikaansch W.G.-toestel. Vervorming, zwak
ke weergave, gebrek aan stabiliteit..................................................
61. — Wisselstroomtoestel. Bromt sterk. Neemt slechts een
stroom van 0.34 mA op......................................................................
62. — W.G.-toestel. Zwakke ontvangst, onvoldoende gevoe
ligheid. Alleen de lokale stations komen tamelijk goed
door........................................................................................................................
63. —r Wisselstroomtoestel. Volkomen stom. De anodespanning is veel te hoog, juist alsof de eindlamp geen stroom
opnam
.........
•
64. — Wisselstroomtoestel, geringe vervorming met zacht
brommen...............................................................................................................
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Het laagfrequentdeel van den ontvanger werkt goed, het hoogfrequentdeel daarentegen slecht:
65. — De gevoeligheid is onvoldoende op den omroepgolfband tusschen 500 en 550 meter en op den 50 meter
golfband. De gevoeligheid is totaal nul op lange golf .
66. ---- Het toestel werkt goed op de omroepgolf. Daaren
tegen zeer zwak. nauwelijks hoorbaar op de lange golf
67. — Slechte werking op korte golf. Het toestel werkt nie
tusschen 18 en 25 meter .......
68. — Klein W.G.-toestel; bromgeluiden bij kortegolfont
vangst
..............................................................................................................
69. — Klein W.G.-toestel. Bromtoon. Zeer vervormde ont
vangst in het omroep- en lange golfbereik, terwijl zij
ongeveer normaal is op korte golf ......
70. ---- Klein W.G.-toestel. Is in het geheel niet gevoelig
71. .— Middelmatig rendement op korte golf. Sterk gekraak
bij het draaien van den afstemcondensator .....
72. — Uitgesproken gebrek aan gevoeligheid. Alleen de
plaatselijke zenders op de omroepgoef kunnen ontvangen
worden. Ontvangst op lange golf is onmogelijk
73. — Sterk genereeren aan de onderste grens van het omroepgolfbereik tusschen 200 en 300 meter
.
74. — De ontvanger blijft stom. Men hoort slechts enkele
fluittoontjes. alsof men den ontvanger niet uit den toestand
van genereeren kan brengen .......
75. — Wisselstroomontvanger. Zeer uitgesproken
gebrek
aan gevoeligheid
..........
76. — Onregelmatige werking. Genereeren, intermitteerende
ontvangst en bromgeluiden komen achtereenvolgens voor .
77. — Het toestel genereert aan de onderste grens der om
roepgolf
...............................................
78. — Nieuw chassis. Een sterk gebrom ontstaat telkens bij
het aansluiten der antenne. De ontvangst is gestoord door
netstroommodulatie
................................................................................
79. — Ontvanger volkomen ongevoelig. Alleen het lokale
station komt zwak door......................................................................
80. — Het toestel genereert en fluit op de omroepgolf
tusschen 400 en 500 m.
........................................
81. — Volkomen gebrek aan gevoeligheid in den golfband
van 30 tot 50 m. Het toestel functionneert normaal in het
omroep- en lange golfbereik
..................................................
82. — Intermitteerend fluiten, kraken en genereeren
83. — Sterk sluiereffekt dat zelfs op lokale stations voor
komt en wel op een zeer onregelmatige wijze
84. — Wisselstroomtoestel. Het functionneert, maar het ge
nereert zoowat overal, behalve op sterke stations.
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85. — Wisselstroomtoestel. De mengtrap bevat twee lampen:
E424N en E445. Gebrek aan gevoeligheid .
86. ---- Het toestel werkt slecht op korte golf. De ontvangst
is vergezeld van gekraak en gebrom. Bovendien vertoonde
de frequentie glijding'sverschijnselen en op sommige oogcnblikken viel de ontvangst geheel uit ...................................................
87. — Normale wisselstroomsuper. Bijna niet gevoelig op
korte golf..............................................................................................................
88. — Wisselstroomtoestel. De middenfrequentie is afgestemd
op 472 kHz. Hevig genereeren tusschen 450 en 550 m. .
89. — Zeer sterke vervorming op krachtige zenders, zelfs
wanneer de sterkteregclaar op minimum gedraaid is.
90. — Toestel totaal ongevoelig. Praktisch kunnen alleen de
lokale stations ontvangen worden ......
91. — De ontvanger werkt niet op lange golf.
.
92. — Geen gevoeligheid, vooral tusschen 350 en 500 m.
93. — De radio-ontvangst is zeer zwak, tot nul .
Klein
W.G.-toestel.
Functionneert
slecht,
maar
94.
enkele stations komen door. De ontvangst gaat gepaard
met een knetterend geluid alsof een weerstand aan het
verschroeien is
..........
95. — Het toestel werkt niet op korte golf .
96. — Zeer slecht rendement op korte golf. Enkele stations
komen slechts zwak door .
.
.
•
97. — Gebrek aan kracht en gevoeligheid, 's Avonds komen
zelfs de sterke buitenlandsche zenders slechts gemiddeld
sterk door....................................................................................................
98. -—'Sterk gekraak.
.........
99. — Geen ontvangst der omroep- en lange golf; normale
ontvangst der korte golf......................................................................
100. — Vreemde werking, die den indruk geeft van een
ontvanger met geruischlooze afstemming........................................
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