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Bij het opsporen in Radio-toestellen van ge
breken, welke oorzaak zijn van geen of slechte
ontvangst is natuurlijk steeds een practisch mid
del: het beproeven van verdachte onderdeelen
in andere ontvang-toestellen, of wel omgekeerd:
het probeeren van goede onderdeelen in het
gebrekkig- of niet-werkende apparaat.
Met deze methode vindt men dan veelal wel
het schuldige onderdeel van het toestel, hoewel
het werkelijke gebrek aan het defecte onderdeel
bij deze methode lang niet altijd blijkt.
Bovendien is deze methode niet steeds door
elkeen toe te passen omdat niet ieder direct
in zijn naaste omgeving een goedwerkend toestel
beschikbaar heeft, waaruit naar willekeur on
derdeelen ter toetsing van ’t eigen apparaat
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kunnen worden weggenomen. En bovendien . . .
is liet beproeven van onderdeelen op deze wijze
vaak een te tijdroovend werk, vooral wanneer
maar geheel blindelings een of ander onderdeel
zal worden geprobeerd zonder dat men eigenlijk
weet of er wel reden is, het bepaald te ver
denken van schuldig te zijn aan de mindere
ontvangst.
Om nu, in de eerste plaats te leeren, op syste
matische wijze te zoeken naar oplossingen van
radio-gebreken en, in de tweede plaats aan te
geven, welke onderdeelen in bepaalde gevallen
eens moeten worden geprobeerd, werd dit boekje
geschreven. Tegelijkertijd werd hierbij zooveel
mogelijk getracht aan te geven, welke, bij be
paalde storingen de gebreken zijn aan de schul
dige onderdeelen.
In deze handleiding zal de lezer ontdekken dat
we voornamelijk het honingraat-toestel met detector-lamp en versterker(s) op het oog hadden bij
het schrijven van dit boekje. Echter werd ook, om
dat hier en daar kristal-ontvangst weer „modern” •
wordt (om muziek van sterke zenders te ontvan• gen), het kristal-toestel niet geheel vergeten.
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Van gebreken in dit boekje ben ik mij na
tuurlijk bewust. Ik hoop echter dat ernstige
fouten of leemten niet in al te groote mate
zullen voorkomen.
DE SCHRIJVER.

«-M

::
'&

I
‘

.i

%■

t
\
J
■-

2

;
t
i

t

i

i

•X

:
■a
;
'1

V t'

i

*

.

’!

=/
■

■

i
: .

oo

s

Raadsels»
In de eerste plaats meenden we op den
voorgrond te moeten stellen, dat bij ontvang
toestellen met versterker(s) steeds om te be
ginnen moet worden gezocht of de storing
zit in de(n) versterker(s) of in het eigenlijke
ontvangtoestel. Door den versterker of de ver
sterkers even buiten werking te stellen is dit
natuurlijk gemakkelijk direct uit te vinden; en
iedere bezitter van een radio-apparaat weet
vanzelf de methode om aan het eigen toestel
den versterker of de versterkers uit te schakelen.
Bij de hiervolgende beschrijving van de
systemathische wijze van zoeken naar fouten
werd dus direct verondersteld, dat men al reeds
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weet of de storing in ontvanger of versterker zit.
* *
Als gevolg daarvan werd het boekje dan
ook gesplitst in:
I Fouten in ontvanger
„ versterkers.
en II
In beide gevallen, èn bij gebreken aan
ontvangers èn bij die aan versterkers kan de
storing zich zoodanig voordoen dat we:
A. Niets hooren, dat op telegrafie of telefonie
gelijkt;
B. Zwakke, of tenminste te zwakke geluiden
hooren;
C. Tegelijk met de ontvangst ook bijgeluiden
opvangen, die niet gewenscht worden;
D. Andere gebreken waarnemen, die niet steeds
direct invloed op het geluid uitoefenen.

Oorzaken nu, die slechte ontvangst geven,
kunnen veelal ook de ontvangst geheel doen
verdwijnen. Vindt men dus eventueel in de
rubrieken B, C en D niet de oplossing van het
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raadsel dan is liet steeds raadzaam ook rubriek
A te raadplegen; en in omgekeerde volgorde
te werk te gaan heeft geen enkel bezwaar.
De lezer zal opmerken, dat in de verdere ru
brieken herhaaldelijk naar de le verwezen
wordt.
:::* *

We beginnen dus nu met:

I. FoufeiR m «Hen ontvanger.
A. liet toestel geeft geen seinen of telefonie
te hooron; soms uiterst zwakke, bij ingespan
nen goed toeluisteren nog merkbaar; mogelijk
is ook onregelmatig goed, slecht of in ’t ge
heel niet werken.
*

1.

Alle ontvangst is plotseling weg. Wel
hooron we bij beproeving andere zendstations
doch niet meer het station dat we beluisterden.
TOELICHTING-:
Hier doet zich geen fout in den ont
vanger voor, doch een storing aan het
beluisterde zendstation.
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2.

De aarde is niet aangesloten.
TOELICHTING:
We liooren absoluut niets, hoogstens
een uiterst zacht gesuis.

3.

De antenne is niet aangesloten aan het
toestel, of de antenne is kapot.
TOELICHTING:
In den telefoon liooren we niets anders
dan een geregeld aanhoudend zacht geruisch; mogelijk (bij zeer sterke zenders)
een zwak waarneembaar seinen, welke
geluiden dan door de antenne-spoel zelf
worden opgevangen of ook wel door de
aansluitleidiug binnenshuis, (bijv. door
den draad van Antenne-aarde-schakelaar
tot toestel).
Ontvangst met afgeschakelde antenne
is meestal een inductie-verschijnsel.

■
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4.

Er slingert iets tegen de antenne, bijv.
een natte boomtak, een loshangende draad of
iets anders, dat kortsluiting veroorzaakt.
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TOELICHTING:
Door de kortsluiting is op de momen
ten van liet aanraken van den antenne
draad alle ontvangst geheel weg of er
worden zwakke geluiden vernomen op
die oogenblikken.
5.

Een der polen van den accumulator is
niet aangesloten of de accu is geheel uitgeput;
kortsluiting van de platen in ’t inwendige van
den accu kan bijv. totale ontlading van één der
cellen tengevolge gehad hebben. Bij een accu die
bij ’t laden verkeerd is aangesloten geweest
(een z.g.n. „omgepoolde” accu), kan de vulling
der platen verpoederd zijn en de platen kun
nen uit elkaar zijn gevallen. Zoo’n accu maakt
door de uitvallende stukjes en ’t uitvallende
poeder heel licht kortsluiting en is daardoor
waardeloos.
TOELICHTING:
De lampen branden niet of slechts uiterst
zwak; in ’t laatste geval kan ’t zijn dat
een fluitend geluid in de telefoon weer-
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klinkt of dat nog zwakke seinen of mu
ziek wordt gelioord. Bij grooteren terugkoppelspoel dan de normale kan ’t zijn,
dat liet toestel bij niet al te lage accuspanning schijnbaar normaal werkt.
Er dient hier te worden opgemerkt dat
een accu nooit verder dan tot op 1.85 Volt
per cel mag worden ontladen. Gaan we
hier beneden dan vormt zich in den accu
lood-sulfaat, en een accumulator waarvan
de platen sulfateeren kan niet goed meer
geladen worden.

Een der polen van de plaatspanningsbatterij is niet aangesloten of in de batterij zitten
een aantal uitgeputte cellen die door grooten
inwendigen weerstand of ook door spanningsvei’laging oorzaak zijn van onvoldoende anodespannmg.
Doordat de z.g.n. „plaatkring” gedeeltelijk
bestaat uit den electronenstroom tusschen gloeidraad en plaat in den lamp en deze ruimte
tusschen plaat en gloeidraad een hooge weer-

:
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stand heeft, wordt in den plaatkring weinig
stroom verbruikt zoodat de batterijen zeer
lang goed blijven.
TOELICHTING:
Bij niet aangesloten polen der plaatspanning wordt niets gehoord; bij slechte
cellen zwak geluid, gepaard met veel ge
kraak, op luchtstoringen gelijkend. Een
enkele defecte cel in de anode-spanning
geeft geraas of gekraak te hooren ook als
men de antenne heeft afgeschakeld.
Ilèt totaal ontbreken van plaatstroom
kan men constateeren door de telefoonstekkers uit te trekken en in te steken.
Bij beide handelingen hoort men bij aan
wezigheid van plaatstroom een zeer dui
delijk hoorbaren klap in den telefoon.

7.

De polen van de plaatspanning-batterij zijn
verkeerd aangesloten.
TOELICHTING:
Hierbij hooren we niets in den telefoon.

.•

r

.

*

16

*.ïV

8. De telefoon is niet aangesloten of — bij
meerdere telefoons die in serie geschakeld
zijn — ontbreekt er een, waarvan de stekkerbusjes niet door een kortsluitstop zijn verbonden.
TOELICHTING:
We hooren niets — ook geen geruisch
of gekraak.
9.

Het telefoonsnoer is beschadigd.
TOELICHTING:
Soms is vol geluid hoorbaar, soms ab
soluut niets. Bij bewegen van het snoer
in de handen hooren we geruisch of ge
kraak' met af en toe seinen of telefonie
gewoon waarneembaar, terwijl even daarna
alle geluid weer verdwenen is.

vv‘
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10. De trilplaat van den telefoon zit vast op
de verlengstukken van de permanente telefoonmagneet-polen.

-

.

TOELICHTING:
We hooren of niets of een knappend
geluid in den telefoon. Het vastkleven van
:>■
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de trilplaat wil vooral bij telefoons, die
een verstelbaar membraan hebben, wel
eens voorkomen als de plaat wat te dicht
bij den magneet van den telefoon is
gedraaid.
Weliswaar moet de afstand tusschen
trilplaat en magneet uiterst gering zijn.
Wordt echter de plaat te dicht bij de
weekijzeren verlengstukken der magneetpolen gebracht, dan is ’t mogelijk, dat bij
het passeeren van stroom door de draadwindingen om de poolschoenen, de plaat
zoodanig wordt aangetrokken, dat ze niet
in staat is, door eigen kracht terug te
veeren. Indien bij telefoons met nietverstelbare trilplaat de laatste aan den
magneet blijft „kleven”, dan kan men dit
verhelpen door tusschen den ring en het
membraan een papier-rand van meerdere
of mindere dikte aan te brengen, welke
dikte door beproeving is vast te stellen!

11.

Het toestel is aangeslagen door vocht
2
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(vóór- en najaar, of bij overbrenging ervan
van een kond naar een verwarmd vertrek).
TOELICHTIISrGr:
Tijdelijk slechter werken van een toestel
en ook tijdelijk niet-werken ligt o zoo
vaak aan vocht, dat zich overal op het
toestel heeft neergezet en dan in een dun
laagje van aangeslagen wasem overal kort
sluiting geeft. Bij kortsluiting op plaatsen
die hiervoor erg gevoelig zijn, hooren we
natuurlijk absoluut niets of buitengewoon
verzwakte geluiden — ook echter wel on
regelmatig goed, slecht en absoluut nietwerken, doordat de door de antenne
opgevangen stroompjes langs het vocht
wegvloeien.
In dit verband dient even opgemerkt
te worden dat montage op hout, zelfs als •
dit in paraffine is gekookt of eenige ma
len is geschellakt, altijd onbetrouwbaar
blijft, daar steeds nog kans geloopen wordt
dat ergens vocht zich in laat zuigen.
Bij montage op eboniet verwijdere men
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geregeld met een lapje, in olie iets vochtig
gemaakt, het steeds ontstaande witte
uitslag, daar ook deze laag op den duur
geleidend werkt en kortsluiting kan geven.
Een toestel waarvan men niet zeker is
of ergens kortsluiting oorzaak is van slechtof niet-werken, mete men eens door alle
geleiddraden door met een zakbatterij en
en voltmeter.

©
r.

12.
Er is een of meer spoelen uit het toe
stel vergeten in te zetten.
TOELICHTING:
Er wordt niets gehoord; soms — als
het de antenne-spoel is die ontbreekt-,
verneemt men zwakke geluiden (een inductie-verschijnsel).

• •
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13.

De gloeidraad van de lamp is doorgeslagen.
;'Y:

TOELICHTING:
We hooren niets en de lamp brandt niet.
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14.
De lamp is defect (heeft bijv. een slecht
contact of is luchtlek).
TOELICHTING:
Het toestel genereert ongeregeld als de
lamp luchtlek is en men hoort dan tegelijk
gesuis in den telefoon.
Flikkeren van een lamp wijst steeds op
een slecht contact aan accu, lampleiding
of lamp. Natuurlijk wordt dan tijdens de
momenten van flikkeren alle geluid tijde
lijk opgeheven.
Wanneer lampen als detectorlamp wor
den geprobeerd, wordt steeds gemakkelijk
de ervaring opgedaan of de lamp binnen
in zich een slecht contact heeft.
Wordt het geraas in den telefoon sterker
bij het stooten tegen het toestel, dan is
er stellig hier of daar een half-los contact.
Dit kan echter ook ergens anders dan in
de lamp zitten. Voorzichtigheid bij de
te nemen conclusie is dus noodig!

15.

De leiding naar den gloeidraad is te dun.

Si
TOELICHTING:
Als de lampen onvoldoende branden
kan liet zijn, dat de draad te lang of te
dun is. Aanbeveling verdient het steeds,
een korte, dikke draad van bijv. V2 m.M.
doorsnede te nemen.
16.
Met kleinen terugkoppelspoel werkt het
toestel niet, of zeer slecht; bij gebruik van
grooten terugkoppelspoel werkt het toestel
schijnbaar normaal.
TOELICHTING:
De noodzakelijkheid van een groote
terugkoppeling kan velerlei oorzaken heb
ben; bijvoorbeeld: vochtige spoelen, het
dalen van de accumulator-spanning, of on
voldoende antenne-isolatie; ook slechte
contacten of het verminderen van de kwa
liteit der lamp of te groote capaciteit der
antenne-invoerleiding kan de oorzaak zijn.
Heel vaak kan in deze gevallen ver
betering geschapen worden door de plaat,
spanning hooger te maken of een iets
grooteren telefoon-condensator te nemen*
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17.

Het toestel wil niet genereeren.
TOELICHTING-:
"Weliswaar moet alles wat we, behalve
ongedempte seinen, liooren, dus ge
dempte zenders, telefonie en
muziek, opgenomen worden met nietgenereerend toestel. Voor zeer zwakke
gedempten die in hun natuurlijken toon
moeilijk op te nemen zijn kan men nog
een uitzondering maken. Het meerendeel
van alles dat draadloos tot ons komt moet
dus opgenomen worden met niet-genereerend toestel. Onder deze omstandigheden
geldt dus, dat het toestel niet moet gene
reeren, doch wel moet k u n n e n gene
reeren ; kan het toestel toch niet generee
ren, dan wordt alle ontvangst onmogelijk.
Zouden we toch bijvoorbeeld telefonie
of muziek op vangen met genereerende
lamp dan zouden we tusschen het be
luisterde gesprek of muziekstuk steeds de
draaggolf van den telefonie-zender als
een aanhoudend gillen in de telefoons

••
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waarnemen. In ’t algemeen kunnen we
zeggen dat een ontvang-toestel genereert
als de terugkoppeling zoo groot is ge
maakt, dat de lamp zelf electrische tril
lingen voortbrengt en dus een zender in
’t klein is geworden. De gil-toon van het
eigen toestel kan dan behalve ons zelve
ook onze buren, tot zelfs over een af
stand van meer dan 5 K.M., storen bij
de ontvangst.
De gemakkelijkste manier'om te onder
zoeken of een toestel wil genereeren, is
deze, dat men met een natten vinger het
antenne-contact of den antenne-spoelhouder aanraakt. Hoort men hier bij aan
raking en weghaling van den natten vinger
een doffen klik in den telefoon dan is
de zaak gezond.
Een primaire ontvanger genereert vaak
minder gemakkelijk dan een inductieve
ontvanger, vooral als de antenne groot is
of minder goed geïsoleerd is.
Natuurlijk kan een toestel ook af en
toe niet genereeren, bijv. wel bij een
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slecht contact van de losse platen van
een draaicondensator. Men zal dan ge
noodzaakt zijn, teneinde het toestel aan
’t werken te krijgen, een te grooten terugkoppelspoel of te sterke terugkoppeling
met kleinen spoel toe te passen. Wanneer
dan het contact tijdelijk gesloten wordt
ontstaat gillen. Deze fout behoorde dus
eigenlijk meer onder onze rubriek IC aan
de orde te komen. Op deze plaats moesten
we het er echter om in het verband te
blijven, ook over hebben.
Het komt vaak voor, dat bij gebruik van
een laag-frequent-versterker het toestel ge
makkelijker genereert dan bij het gebruik
van enkel detectorlamp. De oorzaak hiervan
is, dat de telefoon grooteren weerstand heeft
dan de transformator van den 1 f.-versterker.
Een iekweerstand over den roostercondensator (en bij voorkeur een regelbare)
brengt vaak gemakkelijker genereeren.
Dit onderdeel hoort dan ook eigenlijk in
ieder goed toestel aanwezig te zijn.
Is de Iekweerstand niet regelbaar dan

25
neme men er een van 1 millioen Ohm.
Bij draai-condensator in serie met de
antenne genereeren verscheiden toestellen
gemakkelijker dan in den parallel-stand.

18.
Alle geluid verdwijnt plotseling doordat
de lamp „afslaat”.
TOELICHTING-:
Onder afslaan van de lamp verstaan we,
dat het toestel van genereeren overgaat
in niet-genereeren. Dat kan natuurlijk
door ons eigen ingrijpen geschieden (bijv.
door draaien aan de condensatoren of
door minder terug te koppelen).
Ook echter uit zich zelf gebeurt het dat
de lamp afslaat en dan hebben we weer
met een of andere fout in ’t toestel te
doen.
Zoo kan in de anode-batterij een cel
zitten die alleen stroom geeft als ze door
rust wat „op adem” is gekomen, maar
ook kan door ons zelf de plaatspanning
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onjuist zijn geregeld, en dat laatste dan
komt vooral bij laag-vacuum-lampen licht
voor, daar deze voor nauwkeurige afstem
ming der anode-spanning zeer gevoelig
zijn. Daarom is het zoo nuttig bij het
bezigen van laag-vacuumlampen de anodespanning aftakbaar te maken op 1 Volt
nauwkeurig.
Bij onjuiste anodespanning krijgen we
heel licht de z.g.n. „doode gang” in ons
toestel, en hiermee bedoelen we een toe
stand, die ook vele andere oorzaken kan
hebben, en waarbij er een groote afstand
is in ’t begin van geneeren en ’t afslaan
van de lamp, (wanneer we de terugkoppelspoel verzetten of aan den condensator
draaien).
Nu heeft een goed toestel theoretisch
geen doode gang weliswaar; geheel afwe
zig is ze echter nooit.
Als de plaatspanning echter foutief is
(te hoog of te laag), wordt die doode gang
steeds zeer sterk uitgebreid en dan krijgen
we ook zoo heel gemakkelijk tijdens de

27
ontvangst een afslaan van de lamp uit
zichzelf.

19.
De platen van een draai-condensator raken
elkander of maken op een of meer plaatsen
kortsluiting door ertusscken zittend stof.
TOELICHTING-:
Een draai-condensator bestaat uit een
aantal vaste platen waartusschen een stel
losse platen gedraaid worden zonder dat
vaste en losse platen elkaar raken. Heb
ben we nu door beschadiging bijv. een
of meer der platen verbogen of zit er
tusschen de stellen platen hier of daar
vuil dat contact kan maken, dan hooren
wij op die oogenblikken-van-contact niets.
Door middel van een zakbatterij (of
accu) en telefoon kunnen we controleeren
of een draai-condensator hier of daar een
valsch contact maakt. We sluiten dan
een der polen van de accu aan een der
telefoon contact-pennen de andere telefoon
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stekkerpen wordt verbonden aan de contactschroef der vaste platen, en we stippen
dan met een draad verbonden aan de
vrije accu-pool alle losse platen een voor
een aan. Bij elke aanraking wordt dan
de condensator voor zoover ingeschakeld
geladen.
Hoe meer we dus naar die zijde aanstippen waar veel platen worden inge
schakeld, hoe grooter de capaciteit is der
ingeschakelde condensator-grootte en hoe
sterker t i k we liooren in den telefoon.
Controleeren bij draaien van den conden
sator of er wel steeds een tik hoorbaar
is, wijst ons den weg, of de condensator
ook hier of daar kortsluiting maakt.

!
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20.
De condensator is „doorgeslagen”, door
dat een veel te sterke electrische stroom die
er doorging, de platen vernielde.
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TOELICHTING:
Een gelukkig buitengewoon zeldzaam voor
komend gebrek, maar een waarbij het
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ontvangtoestel onherroepelijk zwijgt of
afstemming onmogelijk maakt. Alleen
directe blikseminslag of een zeer sterke
electrische ontlading (bij onweer) via an
tenne door den condensator kan dit euvel
in ’t leven roepen.
Dat bij onweer de condensator zoo zwaar
geladen wordt dat de vonken er af spet
teren is niets bijzonders meer, doch dit
heeft nog lang niet altijd doorslaan ten
gevolge, vooral als de antenne aan aarde
is gelegd. Niettemin doet in ons land
bijna in elk seizoen de anten ne-aardescliakelaar onmisbare diensten.

21.
De kristal-detector is niet ingesteld op
een „gevoelige” plek van het kristal.

I
■

.

TOELICHTING:
We hooren niets of tenminste te zwakke
geluiden. Een plekje op ’t kristal zoeken,
waar maximaal-geluid wordt voortge
bracht, is natuurlijk de oplossing die van
zelf spreekt.

/
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22.

Het kristal is versplinterd.
TOELICHTING:
Hierbij wordt natuurlijk niets gehoord,
daar het toestel op alle golven zwijgt.

23.
Het glij-contact of één der glij-contacten
van een cylinderspoel raakt twee windingen
van den draad inplaats van een.
5

TOELICHTING:
Hierbij hooren we niets of zwakke ge
luiden. Toestellen met glij-contacten zijn
voor telefonie door de onzekere contacten
dan ook minder gewenscht.

>•
'

24.
De spoelstekkers van een of meer spoelen
zitten los.

Cv ■
:

■

TOELICHTING:
Door het onzekere, half losse concact
hooren we ongeregeld geluid. Alleen
wanneer toevallig de spoel door aanraking
wat contact heeft met den spoeldraad,
dan hooren we normaal.

ft*
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25.
Er hapert iets aan het contact in een
spoelhouder-scharnier.
TOELICHTING-:
Natuurlijk hooren we ook in dit geval
weer alles of ... . niets.
Door slijtage willen de scharnieren der
draaibare spoelhouders nog wel eens in
een onzeker contact herschapen worden.
Een afdoend middel hiertegen is dit, dat
we parallel met elk scharnier een eindje
slap electrisch snoer of een veerend ko
perdraad aanbrengen, dat onder alle om
standigheden het losse contact overbrugt.

26.

Er is ergens een draad min of meer los.
TOELICHTING:
Evenals in de twee vorige storingsgevallen gaat het ook hier weer:
We hooren of niets of hot gewone ge
luid. Doormeten met zakbatterij en voltmeter, wijst de oplossing van het raadsel
aan.
■
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27.

De knop van den draai-condensator zit los.
TOELICHTING:
Men draait niet de losse platen van den
condensator doch alleen den loszittenden
knop rond. Is toevallig in den stand der
losse platen op een station geheel of on
geveer afgestemd, dan kan ’t zijn dat vol
geluid hoorbaar is, anders is in ’t geheel
geen geluid op de gebezigde spoelen te
vangen.

28.

De knop van den kristal-detector zit los.
TOELICHTING:
Ook hier hooren wc alleen iets als de
kristal-detector toevallig bleef staan op
een gevoelige kristal-plek. Anders is geen
geluid of te zwak geluid te hooren, daar
niet de detector gedraaid wordt doch
alleen de loszittende knop.

29.
In een spoel zitten de contactdraden ver
keerd aan de spoelstekkers.
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TOELICHTING:
Meestal liooren we in dit geval te zwak
geluid. Ook echter kan ’t zijn dat liet
toestel niet werken wil. Allo spoeldraden
moeten op de zelfde wijze aan de stek
kers zitten.
30.
Er zitten op het toestel onderdeden die
niet gebruikt worden.
TOELICHTING:
Doordat deze onderdeelen energie op
nemen is stellig verzwakking, maar soms
ook verdwijning van ’t geluid waar te nemen.
31.

s
I
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Het toestel doet niets dan gillen.

I.

TOELICHTING:
De oorzaak hiervan kan zijn dat:
1. terugkoppelspoel te groot is;
2. veel te sterk toruggekoppeld wordt of
3. de condensator te veel in nulstand is
gedraaid.
Vooral bij stand van den Condensator
in serie treedt gillen lichter op!
3
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Natuurlijk kan het geluid tijdens het
gillen geheel of gedeeltelijk verdwijnen.
32.

•i

De lamp „slaat dicht”.
TOELICHTING:
Alle geluid is een oogenblik totaal weg,
bijvoorbeeld bij geweldige luchtstoringen,
zooals bijv. een ver verwijderde bliksemslag,
waarbij de lampen met roostercondensator
even dichtgeslagen blijven.
De krachtige storingen of ook wel sterke
seinen geven dan aan het lamp-rooster
een zoo sterke negatieve lading, dat de
plaatstroom stilstaat.
Zit over den rooster-condensator een
lek, waardoor de ladingen kunnen weg
vloeien dan komt deze storing minder
licht voor.
Voor korte golven is soms kleinere lekweerstand noodig; daarom moet deze re
gelbaar zijn.

33. Doordat in het toestel z.g.n. „doode gang”
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zit, kan liet zijn dat plotseling liet geluid
verdwijnt.
TOELICHTING:
Brengen we dan de terugkoppelspoel
een keel eind korter bij den roosterspoel,
dan begint het toestel wel weer te werken
en kan ook de terugkoppeling weer zonder
bezwaar heel wat losser worden om dan
plotseling weer een „afslaan” van de lamp
te veroorzaken.
Doode gang kan velerlei oorzaken
hebben, zoo bijv:
1. Spoelen met kortgesloten windingen
of lekke isolatie tusscken de windingen.
Ook isolatiefouten in de lampfitting;
2. Slechte antenne-isolatie;
3. Te hooge weerstand van spoelen of
halflos contact in de verbindingen of
draai-condensatoren;
4. Te kleine rooster-condensator of af
wezigheid van een passend lekweerstand
hierop;
5. Te hooge plaatspanning;

i
:
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6. Te lage plaatspanning;
7. Oude cellen in de plaatspanningbatterij;
8. Te groote terugkoppelspoel;
9. Slechte contacten in de spoelhouders.
=

B.

We hooren slechts zwakke, of tenminste
te zwakke seinen of telefonie, of krijgen on
scherpe afstemming.
* * *

v
'
.

1.

3

De antenne is niet aangesloten.
TOELICHTING:
Zie: bij Fouten in den ontvanger A No. 2.

)
2.

De leiding van aarde (of tegencapaciteit
is niet aangesloten.

.

'

.

TOELICHTING:
"We hooren öf slechts gesuis óf, wan
neer het toestel slecht geïsoleerd is —
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zwak geluid, Het laatste is dan dus
eigenlijk een bewijs dat het toestel niet
deugt!
Zie overigens in rubriek A No. 2.

3.

De accu is uitgeput.
TOELICHTING:
Zie A No. 5.

4.

Er zitten uitgeputte cellen in de plaatspanning-batterij.
TOELICHTING:
Zie A No. 6.
Verder dient nog opgemerkt te worden,
dat de afzakking van de plaatspanningbatterij, welke op deze wijze ontstaat, ook
een niet-genereeren van het toestel ten
gevolge kan hebben.
Vooral wanneer de antenne-condensator parallel is geschakeld kan zich dat
niet-genereeren gemakkelijk voordoen, en
dan nog het best bij de toestellen met

j
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directe ontvangst, Echter---- voor dit
niet-genereeren kunnen ook andere oor
zaken (slechte lamp, lekke antenne, enz.)
bestaan. Men trekke dus geen conclusie
alvorens zeker van de zaak te zijn.
Zie vooral ook nog in dit verband A
No. 17.
Plotselinge afzakking van de spanning
van een enkele cel der hoogspanningsbatterij kan bijv. ontstaan doordat er in
zoo’n cel zich gas ontwikkelt; we zien
dan het zwarte asplialt dat tot afsluiting
dient, zich in hobbelige blazen in de hoogte
werken.
5.

Het toestel is aangeslagen door vocht.
TOELICHTING:
Zie A. No. 11.

6.

Er ontbreekt een spoel in het toestel.
TOELICHTING:
Zie A No. 12.

r

39
7.

De spoelen zijn niet geheel droog en hier
door moet het toestel werken met veel te
groote terugkoppeling.
TOELICHTING:
Zie A No. 16.

8.

De kristal-detector is niet goed ingesteld.
TOELICHTING:
Zie A No. 21.

9.

Een condensator met tegenwicht werkt
zich weer terug uit den juisten afstem-stand
of ze loopt over het punt van scherpste af
stemming heen.
TOELICHTING:
Doordat de condensator niet blijft staan
hooren we onvoldoend geluid en we moeten
dus zorgen, dat de condensator wat minder
gemakkelijk draaibaar wordt.

10.

De onderlinge afstand tusschen de spoelen

Li'-'' iv.
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is niet juist zooclat afstemming met draaicondensatoren, niet liet maximale geluid uit
het toestel doet halen.
TOELICHTING:
¥e beproeven door zoeken den juisten
stand van antenne en terugkoppelspoel
te bepalen.
Wanneer accu- en plaatspanning dan
in orde blijven, en vocht ons op een ge
geven moment geen parten speelt dan
kunnen we deze spoelstanden voor be
paalde zenders onthouden en daarna de
juiste afstemming middels de draaicondensatoren vaststellen.

-
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Het glij-contact of een der glij-contacten
11.
van een cylinderspoel raakt meer dan één
winding van den draad.
], •.. *•
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TOELICHTING:
v

Zie A 28.
Wanneer het glij-contact der terugkop
peling twee windingen raakt, hooren we

1
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bij toepassing van versterking het toestel
een fluitend geluid geven.
12.
Er zitten op het toestel onderdeelen die
overbodig zijn en daarom niet gebruikt worden.
TOELICHTING:
Zie A No. 30.

13.
Er zitten spoeldraden verkeerd verbonden
aan de spoelstekkers.
TOELICHTING:
Zie A No. 29.
14.
De telefoon-condensator is te groot of
te klein, of ontbreekt geheel.
TOELICHTING:
In de twee eerste gevallen wordt het
geluid verzwakt, bij te grooten condensator
merkwaardig dof. Geheel ontbreken van
een telefoon-condensator geeft niet steeds
verzwakt geluid, doch is in ieder geval

-j
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oorzaak dat bij nadering met de hand
licht gillen ontstaat door onze lichaamscapaciteit.
De juiste grootte van van telefooncondensator is 5/iooo microfarad.
De antenne- en aarddraad loopen ergens
15.
te dicht in elkanders omgeving, bijv. in het
toestel, in antenne-aarde-schakelaar, of door
invoerbuis naar binnen.
TOELICHTING:
Vooral wanneer aarde- en antennedraad
over grooteren afstand evenwijdig aan
elkaar loopen kan dit oorzaak zijn van
gebrekkige, doffe ontvangst, even alsof
een goed toestel een eind buiten de af
stemming staat.
Op korte golven vooral is dit gebrek
hinderlijk.

S
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De draden van plaatkring en roosterkring
16.
zijn ergens in het toestel te dicht bijeen aan
gebracht.
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TOELICHTING:
Wanneer draden van plaat- en roosterkring te dicht bij elkaar loopen, vooral
wanneer een draad van versterker-plaatkring te dicht loopt bij een draad van
roosterkring van detectorlamp wordt het
geluid steeds verzwakt, terwijl bovendien
licht gillén van het toestel het gevolg
kan zijn.

De ontvangst van bepaalde stations is
17.
onvoldoende doordat de richting van de an
tenne te dezen opzichte ongunstig is.

:

TOELICHTING:
De ontvangst op elke antenne is steeds
het sterkst uit die richtingen waarheen
de antenne wijst, en minder sterk van
zenders gelegen in de richting loodrecht
op de antenne. Vooral wanneer we een
antenne hebben die lang is naar verhou
ding van de hoogte is dit z.g.n. „licht
effect” merkbaar. Waar het om de plaats
mogelijk is, brenge men dus, wanneer ’t
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om een bepaald station te doen is, de
antenne steeds zoodanig aan dat liet licht
effect het grootst is.

De antenne is op een verkeerde plaats
18.
afgetakt.
TOELICHTING:

■

Waar het eenigzins mogelijk is, worde
de aftakking van een antenne steeds ge
maakt aan de laagste zijde, indien beide
draadeinden in hoogte verschillen. Mocht
om een of andere reden dit laagste einde
het verst verwijderd liggen van het ont
vangtoestel, dan neme men echter het
hoogste einde, veel liever dan van het
laagste einde een lange aftakking te ma
ken, welke dan noodwendig voor een
deel, óf geheel onder, óf bijna onder de
antenne door moet loopen.
Dit laatste toch is voor goede ontvangst
nog veel nadeeliger dan aftakken van het
het hoogste gedeelte.

!
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19.
De isolatie van de antenne-invoerleicling
binnenshuis of op de plaats van invoer in
huis laat te wenschen over.
TOELICHTING-:
De antenne raakt door de onvoldoende
isolatie in meerdere of mindere mate aarde,
afhankelijk van omstandigheden natuurlijk.
Van het meerdere of mindere hier ongewenschte contact hangt dus de mate van
slechtere ontvangst af.
Totale uitschakeling van geluid is er
echter bijna nooit het gevolg van. Zelfs
wanneer we bijv. een zinken dak of dak
goot als antenne gebruiken dan hooren
we meestal zelfs bij aanhoudend nat weer
nog, hoewel natuurlijk dan steeds de an
tenne een belangrijk deel der opgevangen
stroompjes laat afvloeien naar de aarde.
20.
Het toestel laat zich vooral op de kortere
golven moeilijk afstemmen.
TOELICHTING-:
Waarschijnlijk is in dit geval de draai-

________
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condensator te groot of ontbreekt een
fijnregeling erop of wel eene aparte fijnregel-condensator. In alle gevallen is voor
een goede afstemming op de kortere
golven een fijnregeling absoluut onmisbaarIs de secundaire condensator zelf niet
van fijnregeling voorzien, dan dient een
aparte fijnregel-condensator te worden aan
gebracht.
De schakeling van zoo’n aparten con
densator, die één draaibare plaat heeft
geschiedt eenvoudig parallel met den ge
wonen condensator; dus vaste platen ver
bonden aan vaste platen en de eene draai
bare plaat verbonden met het contact der
draaibare platen van den gro o ten con
densator.
21.
Er is in vaste of regelbare condensatoren
hier of daar onvoldoende isolatie.
TOELICHTING:
Het gebeurt vaak, dat isolatie-stoffen
van condensatoren onvoldoende van sa-

47
menstelling zijn en er in plaats van iso
latie dus „lek” is. Het beste materiaal
is dus voor condensatoren nog maar juist
goed genoeg.
In paraffine gedrenkt papier-maché,
fiber en ook wel andere stoffen zijn vaak
lek, en steeds zullen we dan in zulke
gevallen hetzij geregeld, hetzij op gezette
tijden onvoldoende geluid vangen.
22.

Vooral op de korte golflengten en dan
meestal bij avond, verdwijnt het geluid door
geleidelijke afzakking geheel of gedeeltelijk
om na eenige seconden vanzelf weer op te
komen.
TOELICHTING:
Hier hebben we te doen met het z.g.n.
„fading-” of gordijn-effect, waarvan de
oorzaak nog maar gedeeltelijk bekend is
en waarvoor dus ook elk remedie tot he
den ontbreekt.
Korte-golf-zenders, waarvan het geluid
over zee komt, hebben schijnbaar meer

48
mot dit gordijn-effect te kampen dan zen
ders die uit andere richting tot ons komen.

23.
Over dag geeft het toestel zwakkere ge
luiden dan in de schemering en in ’t donker.
TOELICHTING:
Dit is geen fout in ’t toestel, doch een
natuurverschijnsel, waarvan de oorzaak
nog maar gedeeltelijk verklaard kan worden. In de hoogere luchtlagen (des nachts
hooger dan overdag) is eene geleidende
laag, de z.g.n. Heaviside-laag, welke draadlooze golven weerkaatst.
Uit het verschil in ontvangst overdag
en ’s nachts neemt men nu tot heden aan
dat de nacht-weerkaatsing meer volkomen
is, en daardoor sterkere ontvangst in ’t
donker ontstaat.
i
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24.
Er zit vuil aan een der contacten van
telefoon, spoelen of andere steekbus-contacten.
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TOELICHTING:
Vanzelfsprekend is het, dat deze onvol
doende contacten steeds verzwakt of on
regelmatig geluid moeten veroorzaken.
Veelal gaat hiermede dan ook nog ge
paard dat het toestel minder gemakkelijk
genereert.
■

■.

c.

Behalve normaal of verzwakt geluid, hooren
we ook geluiden, die ongswenscht zijn.

i

!
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1.

I
!

We hooren in de telefoon een .‘telkens op
tredend krakend geluid.
TOELICHTING:
Meestal zit de oorzaak van een krakend
geluid in luchtstoringen, losse contacten,
beschadigd telefoonsnoer of slechte cellen
in de batterij der plaatspanning, kortslui
ting in de lampvoet, enz.
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Luchtstoringen onderscheidt men al da
delijk van de andere mogelijke krakende
geluiden, doordat het gekraak ophoudt als
de antennedraad is losgemaakt van het
toestel. De oorzaak van luchtstoringen
zijn electrische ontladingen op de antenne
en deze kunnen vooral des zomers bij een
opkomend onweer buitengewoon hevig
zijn. Men zal verstandig doen in zulke
gevallen de antenne te aarden en niet te
luisteren! Tegen luchtstoringen is nog
geen remedie bekend.
Gekraak door losse contacten (bijv. in
spoelhouder, scharnieren, enz.) onder
scheidt men door de verdachte contacten
te bewegen; zit dan hier of daar het ge
brek dan wordt het gekraak heviger.
Beschadigd telefoonsnoer kan men op
de zelfde wijze toetsen door het draad in
de handen te bewegen. Een beschadigde
plek die gekraak oplevert wordt dan
meestal wel ontdekt. Probeeren met een
batterij geeft doorgaans niet de fout, daar
de stroom normaal doorgaat als de ge-

■
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broken draadjes op het moment van be
proeving contact geven.
Gekraak ontstaat heel vaak bij aanwe
zigheid van werking in do auodebatterij
of uitgopntto cellen hierin.
(Zie ook bij A 6). Inwendige werking
in een batterij-cel doet het asphalt om
hoog bobbelen.
Kortsluiting in de lampvoeten of plaatselijk contact in draaicondensatoren bijv.
onderkent men door bijv. de lamp voor
zichtig heen en weer te wrikken en
door den condensator naar links en rechts
langzaam rond te draaien.
Aanwezigheid van stof tusschen de pla
ten of een verbogen plaat bijv. kan hier
contact geven, gevolgd door krakend
geluid.
2.

■'Ü

We hooren een borrelend geluid tegelijk
met de gewone ontvangst.
TOELICHTING:
Dit is óf een gebrek aan condensator
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die door stofjes bijv. hier of daar kort
sluiting geeft óf we beluisteren een zen
der die niet met gelijkstroom doch met
wisselstroom werkt.
Ook is 7t mogelijk dat over den roostercondensator de lekweerstand afwezig is
of niet deugt.

3.

Het toestel gilt steeds door, tegelijk met
de ontvangst.

TOELICHTING:
Hierbij deugt de afstemming niet; we
ontvangen met genereerende lamp.
Zie ook het volgende No. en bij A 17.

4.

TOELICHTING:
Dit is meestal een storing die we opdoon van een collega die ergens in de

.
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We hooren af en toe bij de ontvangst een
gilletje of aanhoudend doch zwakker dan bij
bet vorige geval.

.
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buurt bezig is zijn toestel af te stemmen
of die ontvangt met genereerend toestel.
5.

We hooren telegrafie-zenders door de mu
ziek of de telefonie die we ontvangen.
TOEUCHTING-:
Vooral gedempte zenders kunnen zeer
ernstig storen op deze wijze. De ont
vangst met zoo los mogelijke antennekoppeling doet de storingen van andere
stations verminderen, en liet euvel is min
der groot bij een toestel met secondaire
ontvangst dan bij een primair toestel.
Overigens is aan- deze storing niet veel
te doen; zelfs een „zeefkring” baat maar
gedeeltelijk.

t

.

6.

Het toestel gaat gillen als we met onze
band den draaicondensator of de spoelen (voor
al roosterspoel) naderen.
TOELICHTING:
De oorzaak hiervan is het capaciteits-
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effect van ons lichaam en een practisch
middel ertegen is, dat aan de beweegbare
spoelen en aan de draai-condensatoren lange
hefboompjes worden bevestigd waardoor
nadering met de hand bij verzetten of
draaien vermeden wordt. Bij voorkeur
nemen we dan staafjes van eboniet voor
dit doel.

7.

We hooren de storingen, ontstaan door het
ronken van een electrische tram, electro-motoren, enz.
TOELICHTING:
Tot heden is nog geen middel tegen
deze soort storingen bekend.

8.

We hooren gebrom door do telefonie of
muziek.
TOELICHTING:
Dit bewijst dat hier of daar een vuil
of los contact zit.
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9.

Bij inschakeling van laag-frequentversterker hooren we geruisch.
TOELICHTING-:
Dit ontstaat doordat de l.-fr.-transformator minder weerstand heeft dan de
telefoon. Nu krijgen we verhooging van
plaatspanning in de detectorlamp, als deze
lamp een laag vacuum heeft. Als de
plaatspanning in laag-vacuum-lampen als
detector maar fijn regelbaar is, krijgen
we vaak wel krachtige ontvangst.

D.

We nemen andere afwijkingen waar, die
al of niet invloed op ’t geluid uitoefenen.
■i'

*

De afwijkingen onder deze rubriek te rang
schikken zijn eigenlijk haast te onbeduidend
om er wat over in dit boekje van te vermel
den. Volledigheidshalve werd dit echter niet
nagelaten.
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1.

Het toestel werkt alleen, en dan nog zwak
jes, als met de liand de plaatspanning-batterij
aan eenig contact wordt beetgepakt.
TOELICHTING:
In dit geval is verzuimd de positieve
pool der anode-batterij aan te sluiten.

2.

De ontvanger werkt met de primaire spoel
vlak tegen de secondaire en geelt te zwak
geluid.
TOELICHTING:
Hieruit blijkt dat niet goed is afgestomd.
De spoelen steeds zoo ver mogelijk uit
elkaar houden doet ons de juiste stand en
dus de juiste afstemming vinden.

3.

Het hulprooster van een dubbelroosterlamp
zit aan de telefoon verbonden in plaats van
aan de positieve pool van de hoogspanning.
TOELICHTING:
Het geluid wordt in dit geval te zwak.
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4.

Het toestel werkt alleen goed bij toepas
sing van een veel te grooten terugkoppelspoel.
TOELICHTING-:
Vermoedelijk is in dit geval liet contact
der terugkoppeling verkeerd aangesloten.

5.

De laagvacuum-lamp geeft een blauwachtig schijnsel af in plaats van het gewone gele
licht.
TOELICHTING:
Het „blauwen” van een lamp wijst er
op dat de plaatspanning veel te hoog is.
Het toestel kan met blauwende lamp on
mogelijk goed werken.

■
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Fouten in versterkers.

Wat betreft storingen in hoog- of laag-frequentversterkers diene in de eerste plaats de
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opmerking, dat een groot aantal gebreken, die
we in liet eigenlijke ontvangtoestel reeds onder
liet oog zagen, zich ook liier kunnen voordoen.
We verwijzen dus voor al deze storingen
geheel naar de rubriek „Fouten in den ont
vanger” en laten hieronder de nummers van.
deze rubriek volgen. De gebruiker van dit
boekje heeft dan slechts de betreffende num
mers onder „Fouten in den ontvanger” op te
slaan om de oplossing van zijn radio-raadsel
aan den versterker te kunnen 'vinden.
De betreffende fouten nu, die we zoowel in
versterkers als ontvangers kunnen aantreffen
zijn in de rubriek I vermeld onder de nummers

r-

Ag, A7, A8, A9, AIO, All, A18, A14,
A15, A17, A26, A30, A32, A33,

.V

i?
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B3, B4, B5,

Bil, B12,

B16,

■

Cl, C5, (wat dit laatste betreft kan ge
tracht worden bij storing door zenders, even
buiten scherpe afstemming te ontvangen. Op
deze wijze kan vaak heel aardig een zender

V.
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en vooral als ’t een ongedempte is worden
ontweken),
Bl, D2,

D3,

D4,

D5.

Wat betreft alle verdere afwijkingen die
aan laag- en hoog-frequent-versterkers kunnen
voorkomen vermelden we de volgende:

A.

Het toestel geeft geen seinen of telefonie
te liooren; soms uiterst zwakke, bij ingespan
nen goed toeluisteren nog merkbaar; mogelijk
is ook onregelmatig goed, slecht of in ’t ge
heel niet werken.
Onder deze rubriek zijn uitsluitend fouten
te rangschikken die we onder rubriek A van
„Fouten in ontvangers” vermeld vinden: een
los of slecht contact, defecte lamp, enz.
Er is dus geen bijzondere reden, er hier
nog wat over te vermelden; alleen ... en dit
spreekt vanzelf, kunnen we in versterkers ook
met een defecten transformator of een - loszit
tend en contactdraad van primaire of secondaire
winding te doen hebben.

1
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Bij een defect in den primairen draad van
den transformator liooren we echter niets, of
af en toe geluid met gekraak of geruisck.

B.

We hooren slechts zwakke, of tenminste
te zwakke seinen of telefonie, of krijgen on
scherpe afstemming.
Pe negatieve roosterspanning van 1. f. ver
sterker (door aan de negatieve zijde van de
accu de roosterkring te verbinden) is niet in
staat het rooster werkelijk negatief te houden.

1.

,

TOELICHTING:
Dit verschijnsel doet zich voor bij de
ontvangst van sterke seinen en heeft tot
gevolg, dat dit geluid niet voldoende ver
sterkt wordt. Wenschelijk is het steeds,
öf een potentiometer aan te brengen öf
de negatieve roosterspanning regelbaar te
maken door batterijtjes, aftakbaar op llU
Volt.

.•

2.

V

(Zie 1): hetzelfde als hier vermeld geldt
voor h. fr. versterker.
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3..

De h. fr. versterker heeft niet den gewenschten invloed van versterking doordat liij
geschakeld is voor ontvangst van reeds krach
tige seinen of voor te korte golflengte.
e

TOELICHTING-:
Dit is een gewoon, verschijnsel en de
h. fr. versterker moet dan ook vooral be
doeld zijn om te zwakke signalen of grootere golven te versterken.

4.

--

De accu is verkeerd aangesloten.
TOELICHTING-:
Hierbij krijgen de lampen positieve
roosterspanning en wordt de versterking
miniem of zelfs geheel nul.

5.

De lekweerstand van de lamp is te groot.

;i
TOELICHTING:
Hierbij slaat de lamp dicht en zakt het
geluid tijdelijk af (zie pag. 25 en 34).

ii
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6.

Direct na inschakeling van den 1. f. ver
sterker is de versterkingsgraad onvoldoende.
TOELICHTING:
Dit is een gewoon verschijnsel doordat
er verschil is in weerstand van den telefoon
en den transformator van den versterker.
(Zie pag. 24).

7.

Het geluid verzwakt nadat het toestel een
oogenblik gewerkt heeft.

.\

TOELICHTING:
Hierbij hebben we te doen met een
uitgeputte cel in den anodestroom of een
ontladen accu.

i

C.

Behalve normaal of verzwakt geluid, hooren
we ook geluiden, die ongowenscht zijn.

1.

We bemerken bij 1. f. versterker dat het
geluid vervormd uit luidspreker of telefoon
komt.

-
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i

TOELICHTING:
Dit verschijnsel doet zich vooral voor
als de laatste versterkingslamp niet van
voldoende grootte is om het aankomende
geluid te kunnen verwerken.
Zit de fout niet speciaal in de laatste
lamp, dan zal waarschijnlijk de kwaliteit
van een der transformators te wenschen
overlaten.
2.

Bij h. f. versterker nemen we vervormd
geluid waar.
TOELICHTING:
Waarschijnlijk is in dat geval de terug
koppeling te groot.

3.

We hooren hetz.g.n. „ zelf-genereeren11 van
een hoog-frequent-versterker of het gillen van
een laag-frequent-versterker.
TOELICHTING:
Hierbij doet zich bijna zeker een montage-gebrek van het toestel of liever van

;
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de betrekkelijke versterkers voor. We
verwijzen voor dit gebrek speciaal naar
rubriek I onder A 16 blz. 42 e.v.
Een middel tegen deze gebreken wil
wel ééns zijn het aarden van min-accu, of
het verbinden van de ijzeren kernen van
1. f. versterkers. Afdoend zijn deze mid
delen echter nooit, vooral niet als de trans
formators wat dicht bij elkaar staan, waar
door inductie-verschijnselen in ’t leven
worden geroepen. Ook kan het schakelen
van een transformator (1 : 1) tussclien
ontvanger en versterker voor dit doel wel
eens helpen.
4.

De transformators zijn verkeerd verbonden
TOELICHTING:
Ook hierdoor kan gillen ontstaan en
men beproeve dus in dit geval de primaire
draden en zoo noodig ook de secondaire
draden te verwisselen.
De buitenste draad van de secon
daire wikkeling van de transformator moet
aan het rooster verbonden zijn.

f
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D.

We nomen andere afwijkingen waar, die
al of niet invloed op ’t geluid uitoefenen.

1.

De 1. fr.-versterker werkt goed op de korte
golven en niet of onvoldoende op de lange.
TOELICHTING-:
Dit is een vrij normaal verschijnsel,
doordat de transformator in het laatste
geval de hoog-freqnente trilling beter
doorlaat en de lamp dichtslaat.
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I. FOUTEN IN DEN ONTVANGER
A. Het toestel geeft geen seinen of
telefonie te hooren; soms uiterst
zwakke, bij ingespannen goed toe
luisteren nog merkbaar; mogelijk
is ook onregelmatig goed, slecht of
in ’t geheel niet werken
B. "We hooren slechts zwakke, of ten
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D. We nemen andere afwijkingen
waar, die al of niet invloed op ’t
geluid uitoefenen
II. • FOUTEN IN VERSTERKERS
A. Het toestel geeft geen seinen of
telefonie te liooren; soms uiterst
zwakke, bij ingespannen goed toe
luisteren nog merkbaar; mogelijk
is ook onregebnatig goed, slecht of
in ’t geheel niet werken
B. We liooren slechts zwakke, of ten
minste te zwakke seinen of telefonie,
of krijgen onscherpe afstemming
C. Behalve normaal of verzwakt ge
luid, liooren we ook geluiden, die
ongewenscht zijn
D. We nemen andere afwijkingen
waar, die al of niet invloed op ’t
geluid uitoefenen
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