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A L G E M E N E B E S C E H IJ V I N G

INLEIDING

De portofoon type SDR 314/04 is een draagbare F.M.-zender-ontvanger voor
het frequentiegebied van 156 - 174 MHz (1S92 - 1,72 m).
In dit gebied kan zowel de zender als de ontvanger op één willekeurige en
van te voren door middel van een kristal ingestelde vaste frequentie werken,
De installatie is ingericht voor simplex-verkeer3 de ontvanger wordt auto-
matisch buiten werking gesteld zodra de zender wordt ingeschakeld en omge-
keerd.

De zender., die een uitgangsvermogen van ca 150 niW levert., kan in een dicht
bebouwde koms dus onder zeer ongunstige omstandigheden,, ongeveer één kilo-
meter overbruggen^ in open terrein bedraagt dit ongeveer 3 a 5 kilometer*

Dank zij de geringe afmetingen van de installatie,, kan deze met behulp van
enkele riemen op de rug worden gedragen» Het meevoeren aan de handgreep is
eveneens mogelijk. De bediening is uiterst eenvoudig.

De kastj v/aarin de apparatuur is ondergebracht^ is bestand tegen druipwa-
ter» De voedingsspanning wordt geleverd door een 6 V-accu die onder in de-
ze, kast kan worden aangebracht,

TECHNISCHE GEGEVENS

A. ALGEMEEN

Frequentiegebied;

Frequentie stabiliteit draag:-
golf s

Werking;

Antenne

Voeding;

156 - 174 MHz (1?92 - 1,72 rn)B
In dit gebied kan één zend- en één ont-
vangfrequentie worden ingesteld.
De oscillator van de zender en van de
ontvanger worden door een kristal be-
stuurd.

De frequentiestabiliteit van de draag-
golf is beter dan

De installatie is ingericht voor sim-
plexverkeer s de ontvanger wordt auto-
matisch buiten werking gesteld wanneer
de sender wordt ingeschakeld en omge-
keerd0

Toegepast wordt een -g- A -staafantenne
voor het frequentiegebied van 1 56 -
174 MHz.

De voedingsspanningen worden betrokken
uit een voedingsgedeelte,, dat is voor-
zien van een trilleromvormer.
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Opgenomen stroom en vermogen:

Afmetingen en gewicht

ZENDERGEDESLTE

Kristalfrequentie

HaFo-uitgangsvermogen:

Seinwijzes

Modulatiesysteemg

Frequentieawaais

Buizenb e zetting s

L8F0 -vervorming;

Niveau van trillerstoring _p_p_
de modulators

Een 6 V-motorrijwielaccu van 12 - 15 Ah
levert spanning aan het voedingsgedeel-
-t-^te.

gloeistroom 0,56 A bij 6,2 V
anodestroom 32 mA bij 70 V
Zenders.
gloeistroom 037 A bij 6,2 V
anodestroom 34 mA. bij 7̂  v

anodestroom 12 mA bij 140 V
"n/*\ Q o i f^i~r\o vi **MTI £^ YI T l* l " r nd oo /~*i T ( (~\ l °_L \_j ucihCV-X- ^J Uiiöil\J1111̂ il L4J- u LLü cLOOLJ- V ̂  / °

ontvanger < 1,5 A f ^ 9 ^T
zender ^ 2> 5 A ( ^ 1 5 W)

Hoogte (incl. uitstekende delen) :425 nim
Breedte(incl, uitstekende delen)s315 mm
Diepte (incl. uitstekende delen)sl65 mm
Gewicht(zonder accu)s ca 7 ? 5 kg

De frequentie van het kristal kan aan
de hand van de volgende formule v/orden
"bepaalds

f.
f

*kr 64

de kristalfrequentie en

f de gewenste zendfrequentie.

Hierin is f.

ca 1 50 mW.o

F3 - telefonie»

Fazemodulatie

+ en - 15 kHz.

Type Aantal Toepassing
DL93 4 " Oscillator (lx)

Frequentieverduhbelaar (3z)
DF92 4 H.F0-versterker (lx)

Frequentieverdubhelaar (3x)
OA74 1 Fazemodulator
EF95 1 Sindversterker.

Minder dan 10̂  "bij een frequentie zwaai
van + en - 10 kHz en een modulatiefre-
quentie van 1000 Ha (gemeten zonder dé-
emphasis)„

Tenminste 30 dB "beneden het niveau bij
een frequentiezwaai van + en - 10
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met een frequentie van 1000 Hz

Schakeling! Dubbele superheterodyne ontvanger.
De oscillator die de "beide oscillator-
signalen aan de mengtrappen levert»,
wordt door een kristal "bestuurd.

Kristalfrequentie

Gevoeligheid;

Selectiviteit;

Kevenfrequenties;

H„F„-ingangsimpe danti e

Detectiesysteem.

L„F„-uitgangsimpe dantie

L.F„-uitgangsenergie

Ruisonderdrukking (squelch)

De frequentie van het kristal kan aan
de hand van de volgende formule worden
bepaald; f + ̂

kr . 19
Hierin is f, de kristalfrequentie en

f de gewenste ontvangfrequentie.

Bij een H0F.-ingangssignaal van 2 /uV ge-
moduleerd met een frequentie van 4000 Hz
bij een frequentiezwaai van + en - 10
kHz, is de verhouding;
signaal + ruis + vervorming

ruis + vervorming
> 12 dB

Voor + en - 66 kHz frequentie-afwijking,,
is de M.F„-selectiviteit beter dan 80
dB.

De onderdrukking van de spiegelfrequen-
tie is beter dan 50 dB; voor de overige
nevenfrequenties beter dan 60 dB0

500 - 1000 ohm (-J A -antenne).

De ontvanger is ingericht voor faze-dé-
modulatie van een signaal met een fre-
quentiezwaai groter dan + en - 15 kHz»

Geschikt voor aansluiting op een tele-
foon met een impedantie van 400 ohm„

10 mW + 6 dB - 3 dB "bij 1000 Hz en een
frequentiezwaai van + en - 10 kHz.

Een in te stellen squelchschakeling
onderdrukt de ruis van de ontvanger,
wanneer geen H„F0-signaal wordt ont-
vangen., Bij een zodanige instelling van
de ruisonderdrukker,, dat de ruis juist
geheel wordt onderdrukt., gaat de ont-
vanger open bij een H„F0-signaal klei-
ner dan 2/aV.
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Buizenb ezetting; Aantal Toepassing
2 H.F.-versterker (lx)

L,F0-eindbuis (lx)
Deze laatste buis wordt
"bij het zenden ook als
zender-eindversterker
gebruikt.

DF92 6 1e mengbuis (lx)
1e M,F.-versterker (lx)
2e mengbuis (lx)
2e M8F0-versterker (3x)

DF91 2 Begrenzer (lx)
Ruisversterker (lx)

DL92 3 Osciliator (lx)
Freq.verdrievoudiger (2x)

BESCHRIJVING VAN HET SCHEMA

De hieronder volgende beschrijving van de electrische samenstelling van de
installatie zal voornamelijk geschieden aan de hand van een blokschema
(zie schema 1).
Eerst zullen do verschillende trappen, waaruit do installatie is opgebouwd,
worden behandeld,, waarna nog een korte uiteenzetting volgt over de werking
bij het inschakelen en het overschakelen van ontvangen op zenden.

A, IE ELECTRISCHE SAMENSTELLING VAN DE INSTALLATIE

a. Zendergedeelte

De stuurtrap (1 ) met de buis type DL93 is geschakeld als kristal-
oscillator. De frequentie hiervan wordt bepaald door het kristal
Kr2j dat op- 1 van de zendfrequentie oscilleert,,

64
Het frequentiegebied van de zender is 156 - 174 MHz 0>92 - 1?72 m).
Het verband tussen de oscillator- en de zendfrequentie wordt gegeven
door de formule f.

kr
_

64
zendfrequentie is.

, waarin f, de kristalfrequentie en f de

De kristaloscillator wordt
gevolgd door een fazemodu-
lator (2) bestaande uit de
kring L29 en C118 (sie fig.
1), Parallel aan deze kring
is een capaciteit 0128 ge-
schakeld;, in serie met de
weerstand R94- Deze weer-
stand wordt overbrugd door
een serieschakeling van de
kristaldiode Gr5 en de weer-
stand S99.
Door het aan Gr5 toegevoerde
LoF.-signaal wordt de door-
laatweerstand van deze diode
gevarieerd? waardoor de af—
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stemming van de gehele schakeling wordt gevarieerd in L0F.-ritme.
Hierdoor treedt fazemodulatie op.
Het aldus in faze gemoduleerde signaal wordt aan de H0F0-versterker—
trap (3) niet de buis DF92 toegevoerd,, Het versterkte signaal wordt
achtereenvolgens zes maal in frequentie verdubbeld door de frequen-
tieverdubbeltrappen (4 t/m 9)5 die van de buizen type DF92 en DL93
zijn voorzien. De laatste verdubbeltrap (9) stuurt de H.F.-eindtrap
(10), die de buis type EF95 bevat„ Het H0F.-signaal dat door de eind—
trap wordt afgegeven^ wordt tenslotte via het relais Re1 naar de an-
tenne gevoerd.

b. Ontvanger^edeelte

Het H.F.-signaal, dat via het relais Re1 aan de ingang van de ont-
vanger wordt toegevoerdj wordt versterkt door de H.P.-versterkertrap
(11)? die van de buis type EF95 is voorzien. Deze trap wordt gevolgd
door de 1e mengtrap (12) met de buis type DF92.
In deze eerste mengtrap wordt het versterkte H.F.-signaal gemengd
met de tweede harmonische van het 1e oscillatorsignaal.
Het kristal dat dit oscillatorsignaal levertj is opgenomen in een
oscillatortrap (13) met de buis type DL92 die gevolgd wordt door twee
frequentieverdrievoudigtrappen (14 en 15) voorzien van de buizen ty-
pe DL92. De laatste frequentieverdrievoudigtrap levert aan de 1 e
mengtrap het reeds genoemde oscillatorsignaalj waarvan de frequentie
dus het negenvoudige is van de kristalfrequentie (2e harmonische*
1 8 x kristalfrequentie)»
Het frequentiegebied van de ontvanger is 156 - 174 MHz (1,92 - 1,?2
m). De bepaling van de juiste kristalfrequentie voor de ontvangfre-
quenties in dit gebied, kan aan de hand van de volgende formule ge-
schiedens _ f + 1,5 MHz

kr 19
waarin f, de kristalfrequentie en f de gewenste ontvangfrequentie

voorstelt.
De kristalfrequenties zijn voor de uiterste ontvangfrequenties s

f = ̂^o ̂  = ca 8289>47 kHz voor 156 MHz
Eir l y

f = '4 +—s_2 = ca 9236.9 kHz voor 174 MHz
kr 19

Door de eerste menging ontstaat het 1e M.F0-signaal f., .

f, = f, - f = 1 ,5 MHz

Afhankelijk van de gekozen ontvangfrequentie, ligt de frequentie van
deze 1e M.Fa dus tussen 6,789 MHz en 7>737 MHz,
Dit 1e M,F.-signaal wordt, via de 1e M.F.-versterkertrap (16) met de
buis type DF92 gevoerd naar de 2e mengtrap (17)«
Aan de 2e mengtrap wordt tevens een tweede oscillatorsignaal toege-
voerd,, waarvan de frequentie gelijk is aan de kristalfrequentie0
Het tweede M0F„-signaal (1S5 MHz) dat door de 2e menging wordt ver-
kregen,, wordt versterkt door de 2e M.F,-versterkertrappen (18 t/m 20)
die elk zijn voorzien van een buis type DF92 en vervolgens toegevoerd
aan een begrenzertrap (21) met de buis type DF91 •
Deze trappen worden gevolgd door de discriminator (22) die is voorzien
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van twee dioden type OA74» Be door de discriminator afgegeven L.F.-
spanning wordt via het relais Re1 geleid naar de L.F0-eindtrap (10)
die is voorzien van de "buis type EF95S vanwaar het L.F.-signaal via
een aanpassingstransformator naar de telefoon wordt gevoerd.
De ontvanger is tevens nog voorzien van een ruisonderdrukkerschake-
ling (23)j die een versterkerbuis DP91 (B21), een kristaldiode OA71
(Gr3) en een Selenium gelijkrichter Gr4 (A 290 016) "bevat (zie fig.
2).

Wanneer geen H.F.-sig-
naal wordt ontvangen,
wordt de ruis,, verkregen
van de discriminator.,
toegevoerd aan het stuur-
rooster van de ruisver-
sterker B21„ Daar de
ruisversterker alleen op
ruis en niet op de L,F.-
rnodulatie mag reageren,,
is het stuurrooster van
B21 via een hoogdoorlaat-
filter C15/B54 met de
discriminator verbonden.
In de anodekring van de
ruisversterker "bevindt
zich een LsF0-smoorspoel
om een maximum aan ruis-fig. 2

versterking en verzwakking voor de L0F8-modulatie te verkrijgen.
De versterkte ruis wordt door de kristaldiode Gr3 gelijkgericht en
als negatieve spanning,, via het filter R1 29/C81/E50,, toegevoerd aan
het stuurrooster van de huis in de L0FD~eindtrap. Deze "buis wordt
hierdoor geblokkeerd.
Wordt een HoF.-signaal ontvangen dan vermindert de van de discrimi-
nator afgenomen ruis door de werking van de begrenzer„ De door Gr3
afgegeven negatieve spanning zal hierdoor ook verminderens waardoor
de eindbuis niet meer wordt geblokkeerd.
De kathode van Gr3 is-verbonden met het bewegende contact van H114-
Deae weerstand is opgenomen in de potentiometerschakeling R53/E114/
H47? die tussen aarde en de voedingsspanning staat.
Hierdoor krijgt de kathode van Gr3 een regelbare positieve spanning
t0o.v„ aarde.
Deze spanning is tegengesteld aan de negatieve spanning over Gr3- Zij
vormen samen een balans, v/elke met behulp van R11 4 zodanig kan wor-r
den ingesteld^ dat de anodezijde van Gr3 een positieve of negatieve
spanning t0o.v0 aarde verkrijgt» Gr4 zorgt ervoor dat de positieve
spanning niet op het rooster van de eindversterker kan komen? daar
Gr4 bij positief worden van de anode open gaat en via R129 een kort-
sluiting veroorzaakt voor deze positieve spanning.
Door het instellen van E11 4 kan boven omschreven balans dus zodanig
worden ingesteld, dat het stuurrooster van de L0F0-eindbuis voldoende
negatief wordt om deze buis juist te blokkeren waardoor geen ruis
meer hoorbaar is0 Wordt een H„F.-signaal ontvangen,, dan vermindert
de negatieve spanning-^ terwijl de positieve instellingsspanning door
Gr4 wordt kortgesloten.
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c» Voedingsgedeelte

Het voedingsgedeelte (24)5 dat wordt aangesloten op een 6 Volts accu
"bestaat uit een triller-omvormer,, een transformator,, een aantal ge-
lijkrichtcellen in Gratz-schakeling en een afvlakfilter.
Door het voedingsgedeelte v/orden de volgende spanningen geleverds
1 40 V = voor de zendereindtrap

70 V = voor de zender en de ontvanger.
De gloei- en relaisspanningen (6 V«) v/orden direct door de accu ge-
leverd.

B, DE WERKING VAN DE INSTALLATIE

De installatie "bevat een zender en een ontvanger met een gemeenschappe-
lijke eindtrap, die tijdens het ontvangen als L.Fe-eindtrap en tijdens
het zenden als H.F0-eindtrap wordt gebruikt.
Na het inschakelen van de hoofdschakelaar is de ontvanger in "bedrijf,
doordat deze gloeispanning en hoogspanning (70 V) ontvangt. Ook de
eindtrap ontvangt - over relais Re2 - hoogspanning van 70 V, terwijl
dese trap steeds gloeispanning krijgt toegevoerdc
De gloeispanning van de zender is door het relais Ee2 onderbroken- Het
L.F„-signaal wordt over een stel contacten van het relais Rel naar de
eindtrap geleid? het versterkte signaal gaat via de aanpassingstrans-
formator T1 naar de telefoon.
Bij het indrukken van de drukknop op de microfoon? worden de relais Re1
en Ee2 "bekrachtigd^ waardoor de eindtrap (10) 140 V anodespanning ont-
vangt, de, gloeispanning van de ontvanger wordt uitgeschakeld en die
van de zender wordt ingeschakeld. Tevens wordt de microfoon ingeschakeld?
verder wordt het stuurrooster van de gemeenschappelijke H.P.- en L.F„-
eindbuis door Re1 via H62 als lekweerstand aan aarde gelegd. De zender
treedt nu in werking.
Ten "behoeve van de frequentiestabiliteit is de gloeidraad van de ont-
vangeroscillator "blijvend ingeschakeld»
De gemeenschappelijke H „ F 0 - en L„F0-eindbuis doet zowel "bij zenden als
ontvangen dienst en is evenals de H,F0-versterker van de ontvanger, "bo-
vendien van het indirect verhitte type, zodat ook deze "buizen doorlopend
geschakeld blijven.
Wanneer de installatie is uitgeschakeld,, worden de afvlakcondensatoren
in de voeding via twee weerstanden over de accu ontladen,

MECHANISCHE SAMENSTELLING

De installatie is ondergebracht in een uit twee delen bestaande kast. In
het bovenste gedeelte,, dat door een deksel is afgesloten, bevindt zich de
zender-ontvanger, die op een chassis is geplaatst. Dit chassis is beves-
tigd tegen het deksel,, zodat, als het deksel wordt losgeschroefd, de zen-
der-ontvanger uit de kast kan worden genomen.
De zender-ontvanger is niet een soepele kabel verbonden aan de contactbussen
in de bodem van het bovenste gedeelte» Wanneer de zender-ontvanger uit de
kast is genomen, kan deze voor test- of meetdoeleinden dus met eigen voe-
ding blijven werken.
Op het deksel zijn de antenne- en de telemicrofoonaansluitingen aangebracht
benevens een instelknop voor de ruisonderdrukking, die door een dopje kan
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v/orden afgesloten»
Verder is het deksel van een handgreep voorzien.
In het onderste deel van de kast "bevindt zich het voedingsgedeelte en een
ruimte voor de accu. Dit voedingsgedeelte kan uit de kast worden genomen,
nadat drie "bouten worden losgeschroefd- Deze bouten zitten terzijde van het
voedingsgedeelte 5 één naast de gelijkrichter, één naast de triller-omvormer
en één naast de aansluitpennen.
De uiteinden van de "beide accukabeltjes zijn, om bij uitwendige aansluiting
van een voedingsbron sluiting te voorkomen, in een isolatiekous geschoven,
die door middel van een plastic "bandje aan de kast is "bevestigd,,
In één van de zijwanden is de hoofdschakelaar aangebracht, benevens twee
stekerbussen met behulp waarvan de accu kan worden opgeladen. Wanneer geen
accu is aangebracht, kan via de stekerbussen een uitwendig geplaatste accu
worden aangesloten.
Om de beide delen van de kast op de juiste manier op elkaar te plaatsen,
zijn op het onderste deel enige zoekpennen aangebracht.
Voor de electrische verbinding tussen het voedingsgedeelte en de zender-
ontvanger zorgt een viertal contactpennen op het onderste deel en de bij-
behorende contactbussen in het bovenste deel.
De installatie kan met behulp van een draagriemenstel op de rug worden
meegevoerd.
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I N S T A L L A T I E - E N

B E D I E N I N G S V O O R S C H R I F T

HET GEREEDMAKEN VAN DE INSTALLATIE VOOR GEBRUIK

1. Zet de hoofdschakelaar op de zijkant van de installatie op "UIT".

2. Schroef de vier "bouten los, waarmee het deksel op de kast is "bevestigd
en trek met "behulp van de handgreep het zender-ontvangergedeelte uit de
kast.

3. Controleer vervolgens of alle buizen en kristallen op de juiste plaats
zijn aangebracht en goed contact maken met de houders (zie hiervoor te-
kening 3).

4. Controleer of het vieraderige kabeltje op het aansluitbordje op de ach-
terzijde van het zender-ontvangergedeelte is aangesloten.
De aansluitklemmen op het bordje en de vier aders van het kabeltje zijn
met overeenkomstige kleuren gemerkt.

5* Plaats het zender-ontvangergedeelte v/eer in de kast. Hierbij moet er op
v/orden gelets dat de zoekpennen in de geleidebeugels schuiven.
Draai de vier bouten weer vast.

6. Open de vier spanklemmen op de voor— en achterzijde van de kast en trek
de "beide delen van de kast van elkaar.

7° Trek de beide accukabels uit de isolatiekous. Plaats de accu (6 V) in
de daarvoor bestemde ruimte in de voedingskast en verbind de met rood

. gemerkte kabel met de positieve klem van de accu en de met zwart ge-
merkte kabel met de negatieve klem.
Sluit de accu af met het daarbij behorende deksel=

Opmerkings
Wanneer de accu in de installatie is geplaatst en deze niet van een
zuurslot is voorzien., moet er goed op worden gelet, dat de installatie
steeds rechtopstaand wordt gehouden, om te voorkomen., dat het zuur uit
de accu wegloopt.

Het verdient aanbeveling,, de isolatiekous,, wanneer de accu is geplaatst.,
niet te verwijderen en wanneer de accu uit het apparaat is genomen^ de
uiteinden van de kabeltjes weer in de kous te schuiven. Dit ter voorko-
ming van sluiting bij eventuele aansluiting van een uitwendige voedings-
bron.

8. Controleer of de smeltveiligheid op het voedingsgedeelte is aangebracht
(1600 mA3 250 V). Naast deze smeltveiligheid is een reserve smeltvei-
ligheid aangebracht.

9 = Plaats de kast met het zender-ontvangergedeelte weer op de voedingskast
en let er hierbij op, dat de zoekpennen in de geleidebussen vallen.
Sluit vervolgens weer de vier spanklemmen.

10, Bevestig de draagriemen aan de kast0

a„ De rugriem. Bevestig deze met behulp van de drukknoppen aan de beu-
gels, onder op de voorzijde van de kast,

b. De draagriemen. Haak de musketonbaken., die aan het brede gedeelte
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van de riemen zijn "bevestigd;, aan de ringen "boven aan de voorzijde
van de kast, de andere musketonhaken in de gaten., dio in de "beugels on-
der aan de voorzijde van de kast zijn aangebracht*

11. Schroef de antenne op de installatie.

12o Plaats de gemeenschappelijke steker van de telefoon en de microfoon in
de 6-polige contrasteker op de bovenkant van de kast.
De steker kan maar op één manier hierin vrorden geplaatst: het snoer naar
de handgreep wijzend»

13- Schakel de installatie nu in, door de schakelaar op de zijkant van de
kast op "IN" te plaatsen»

14- Verwijder het schroefdopje op de bovenzijde van de kast. Hieronder be-
vindt zich de schroevedraaierinstelling.» waarmee de ruis van de ont-
vanger kan v/orden onderdrukt wanneer geen signaal wordt ontvangen. Stel
deze knop zodanig in? dat juist geen ruis hoorbaar is. Tijdens het in-
stellen mag geen signaal worden ontvangen.

15» Schakel de installatie weer uit en schroef het dopje v/eer op de poten-
tiometer,

De portofoon is nu gereed voor gebruik,

DE DAGELIJKSE BEDIENING

De portofoon kan bij het gebruik op de rug v/orden gedragen,, met de beide
lange riemen over de schouder.
Het inschakelen van de ontvanger geschiedt met de schakelaar op de rechter-
zijwand van de portofoon» Deze schakelaar is, wanneer de installatie op de
rug wordt gedragen? gemakkelijk met de hand te bereiken.
Nadat de installatie in bedrijf is gesteld, kan worden overgeschakeld op
zenden,, door het indrukken van de knop op de microfoont
Tijdens het zenden moet deze knop ingedrukt blijven,

Opmerkings
Wanneer een geheel nieuwe,, nog niet gebruikte -accu in de portofoon wordt ge—
plaatst,, moet er op worden gelet,, dat deze op de juiste manier wordt behan-
deld zoals het bij de betreffende accu behorende voorschrift aangeeft.
De accu moet regelmatig worden gecontroleerd op klemspanning en eventueel
op soortelijk gewicht en wanneer deze grootheden dalen tot op de waarde die
in het voorschrift zijn aangegeven, zal de accu terstond moeten worden ge-
laden. Dit kan geschieden door de oplaadinrichting aan te sluiten op de ste-
kerbussen op de zijkant van de kast, boven de hoofdschakelaar-, Let er hier-
bij op? dat do positieve draad van de oplaadinrichting wordt verbonden met
de met "+" gemerkte stekerbus,,
Het verdient aanbeveling, tijdens het opladen de installatie in verband met
de verhoogde klemspanning niet te gebruiken,, De accu kan dus v/orden geladen,
onafhankelijk van de stand van de hoofdschakelaar. Wanneer het vloeistof-
peil van do accu is gedaald, moet dit worden aangevuld met gedestilleerd
water.
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A F R E G E L V O O H S C H R I F T E N

INLEIDING

Deze afregelvoorschriften gelden voor een geheel ontregeld apparaat.
In het algemeen zullen echter van een ontregelde installatie slechts enkole
kringen moeten worden "bijgesteld,, in welk geval het afregelvoorschrift aan-
merkelijk eenvoudiger is dan in het onderstaande is vernield.
In deze afregelvoorschriften is zoveel mogelijk getracht de afregelproce-
dure voor de in doosjes ondergebrachte kringen afzonderlijk te behandelerij
zodat "bij het eventueel verwisselen van doosjes., de nodige aanwijzingen
voor het afregelen hiervan,, gemakkelijk zijn te vinden0
De "bij het afregelen gebruikte meetinstrumenten zijn- in de meeste service-
werkplaatsen beschikbaar.
In de volgende paragrafen zijn enige opmerkingen en aanwijzingen gegeven die
bij het afregelen van de installatie van belang zijn.

A, MEETAPPARATUUR

Bij de afregelvoorschriften is gebruik gemaakt van de volgende meetappa-
raten en trimgereedschap,,

a. Een F„M0-standaard-signaalgenerator0 Frequentie in te stellen van
156 - 174 MHz5 frequentiezwaai in te stellen van O tot -f en - 200 kïïẑ
modulatiefrequentie 50 Hz en 1000 Hz (interne of externe modulatie)3
uitgangsimpedantie 50 ohm; uitgangsspanning in te stellen van O tot
200 mV (bij voorkeur) of van O tot 100 mVD (Boonton Radio Corp.5 type
202-B),

b. Een univerter. Ingangsimpedantie 50 ohmj versterking 1 ; 1,
(Boonton Radio corp.., type 203-B).

Co Een ïi.F0-signaalgenerator (1>5 MHz ijksign&al)•
d. Een oscillograaf met ingebouwde horizontale en verticale versterker

(Philips, type GM 5659).
e0 Een versterkervoltmeter (Philips, GM 6005).
fs Een L„F.-outputmeters impedantie 400 ohm; voorzien van een dB-schaa!0
g. Een distorsiemeter =,
h0 Een toongenerator (Philips., type GM 2307)*
i. Een frequentiezwaaimeter (Marconi,, type T.F. 791«B).
j. Een AiA-meter? uitslag 50/uA - O - 50,uA (PTI P08909 AA/10).
k0 Een schroevedraaiero
1. Een geïsoleerde schroevedraaier.
m. Een geïsoleerde trimsleutelD
n. Een veldsterktemeter0

B» HET GEREEDMAKEN VAST DE INSTALLATIE VOOR HET AFREGELEN

Voor het afregelen van de installatie moet de zender-ontvanger uit de
kast v/orden genomen, en de afschermplaat onder het chassis,, worden ver-
wijderd.
De accu moet in de voedingseenheid zijn aangebracht en zijn aangesloten.
Zie hiervoor Installatie- en Bedieningsvoorschrift op blz. 9 en de Me-
chanische Samenstelling op blz. 7)*
Het is gewenst, alvorens met het afregelen te "beginnen, dat de installa-
tie enige minuten in ingeschakelde toestand heeft gestaan (de schakelaar
op do microfoon niet ingedrukt).
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C. HET BORGEN VAM DE AFREGELORGAHEN

Aan de onderzijde van de doosjes waarin zich kringen bevinden die met
een spoelkern v/orden afgestemd,, "bevindt zich een z,g0 borgprop., die van
een zaagsnode is voorzien»
Door deze prop tegen de spoelkern te draaien., wordt deze laatste geborgd»
Het borgen moet met tv/e e geïsoleerde trimschroevedraaiers plaats vinden;?
één schroevedraaier voor de te regelen spoelkern en één voor de borgpropa
Beide moeten tegen elkaar worden gedraaid onder observatie van de betref-
fende meteruitslag of beeld op de oscillograaf,, teneinde elke v/ijziging
in de afstemming gelijktijdig te corrigeren.»
Gebruik geen metalen schroevedraaiers? daar dit verstemming kan geven en
hiermede tevens een zodanige kracht kan worden uitgeoefend,, dat schade
aan spoelkern en spoellichaarn kan worden veroorzaakt,,
De bijstelcondensatoren die parallel over de kristallen zijn geschakeld
en de bijstelcondensatoren van de afstemkringen kunnen niet worden ge-
borgd» Wel moet erop worden gelet,, dat deze condensatoren niet te licht
draaien. Draait een van deze condensatoren te licht, dan kan dit worden
verholpen door met een tang het bovengedeelte van de rotor«, waarin een
zaagsnede is aangebracht,, iets toe te knijpen.

D» DRAADCONDENSATOBEN

De draadcondensatoren die in de installatie v/orden toegepast;, bestaan
uit twee stukjes montagedraad die? afhankelijk van de gewenste capaci-
teit,, meer of minder in elkaar v/orden gedraaid (getwist) 0

In de navolgende voorschriften wordt enige malen gesproken over een aan-
tal slagen indraaien van deze draadcondensatorenj onder één slag in-
draaien wordt dan verstaan een draaiing over een hoek van 180 .
Het instellen van deze condensatoren mag uiteraard alleen door daartoe
bevoegde personen geschieden.

AFBEGELVOORSCHRIFT VOOR DB ZENDEH

In dit afregelvoorschrift voor de zender zal achtereenvolgens worden behan-
deld:;
A. Het afregelen van de H „F*- trappen,,
B. Het instellen van de frequentiezwaai,
Co Het nauwkeurig instellen van de zendfrequentie„

Een geheel ontregelde zender dient in bovenstaande volgorde te worden afge-
regeld.

Voor de posities van de verschillende doosjes,, buizen en afregelorganen?
wordt verwezen naar de tekeningen 3 en 4 (zie eventueel ook tekening 2).

A. HET AFREGELEN VAN DE H.F.-TRAPPEN

1, Schakel de installatie in en breng een doorverbinding aan tussen de
twee punten van de microfoonaansluiting op de bovenzijde van de kast
zoals in fig. 3 is aangegeven. De zender is dan ingeschakeld. De mi-
crofoon behoeft niet op de installatie aangesloten te zijn.

2, Draai de draadcondensator C122,, indien deze niet is gekoppeld,, enige
slagen in.

DB-R72



3o Controle oj; de occult i:o:-.;•-.
Plaats di moots t i l t van do/^.A~mo fcor op test-
punt 29 (groen) van de oscillatorbuis DL93
(B12) , Controleer de kristalactiviteit. De
roosterstroom moet 20 - 40/uA "bedragen-

a. Het afregelen van de modulator en de H.F.-ver-
sterker (D20) fig. 3

4. Handel als onder punt ' en plaats de meetstift op testpunt 33.

5. Regel de kring in doosje D20 af op maximale uitslag van de AiA-meter
Regel vervolgens de condensator C118 af en daarna weer de kring in
doosje D20 zolang^ tot de uitslag van de meter niet groter wordt.
De roosterstroom moet dan ca 30/uA bedragen,

6. Borg de spoelkern in doosje D20»

t o Het afregelen van de kringen in de doosjes D18 en 3)19

7. Handel als onder punt 1 is aangegeven en plaats de meetstift op test-
punt 35-

8„ Draai de draadcondensator C109;; indien dese niet is gekoppeldj vier
slagen in.

9- Regel de kringen in de doosjes D18 en D19 af op maximale rooster-
stroom,, Stel vervolgens de capaciteit van de draadcondensator 0109
in op maximale roosterstroom en regel daarna de kringen weer af. De
roosterstroom "bedraagt dan ca 30/uA*

10. Borg de spoelkernen in de doosjes D18 en D19-

°- Het afregelen van de kringen in de doosjes D16 en Dl 7

11. Handel als onder punt 1 is aangegeven en plaats de meetstift op
testpunt 37-

12„ Draai de draadcondensator C105? indien deze niet is gekoppeld., vier
slagen in„

13= Regel de kringen in de doosjes D16 en D17 af op maximale rooster-
stroom. Stel vervolgens de capaciteit van de draadcondensator C105
in op maximale roosterstroom en regel daarna de kringen weer af, De
roosterstroom "bedraagt dan ca, 40/uA»

14= Borg de spoelkernen in de doosjes D16 en D17-

d= Het afregelen van de kring.' in doosje P1 5

15« Handel als onder punt 1 is aangegeven on plaats de meetstift op
testpunt 39.

16. Regel de condensator in doosje P15 af op maximale roosterstroom
(ca 30/uA) „

e* Het afregelen van de kring in doosje 3)14

17- Handel als onder punt 1 is aangegeven en plaats de meetstift op
testpunt 41 -
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18. Regel de condensator in doosje L>14 af op- maximale roosterstroom (ca
30 ,uA).

- Het afregelen van de kring; C89/L7

19° Handel als onder punt 1 is aangegeven en plaats de meetstift op
testpunt 43.

20„ Regel de condensator C89 af op maximale roosterstroom (ca 30/uA) .

" Het afregelen van de kring C83/L6

21„ Handel als onder punt 1 is aangegeven en plaats de meetstift op
testpunt 45-

22, Regel de condensator C83 af op maximale roosterstroom (ca 25/uA).

« Het afregelen van de eindtrap

23. Breng de afschermplaat aan onder het chassis en schroef de antenne
op de installatie =,

24- Plaats een veldsterktemeter in de nabijheid van de af te regelen
installatie en stel de af te regelen zender in werking»

25= Regel de condensator C76 van de zender af op maximale indicatie van
do veldsterktemeter,

Opmerkings
Bovengenoemde veldsterktemeter kan van eenvoudige constructie zijn,
Is geen veldsterktemeter aanwezig, dan kan van een tweede installa-
tie op dezelfde frequentie gebruik v/orden gemaakt»
Sluit op deze installatie een/uA-meter aan tussen testpunt 17 en
aarde. '
Regel Cy6 van de af te regelen installatie op maximale uitslag van
do /uA-meter»
Indien hij twijfel aan de goede werking van de zender het H„F„-uit-
gangsvermogen moet worden hepaaldj kan dat d.m.v- eon vergelijkings-
meting v/orden gedaan.
Hiertoe moet C75 van <le spoel L5 worden losgemaakt.
Een gloeilampje 6V,, 50 mA (Philips,, 7121 N) wordt aangesloten op een
spoeltje van ca 2 windingen, diameter ca 10 mm. Vervolgens wordt dit
spoeltje gekoppeld aan L55 hierbij de koppelingsgraad en C76 rege-
lend tot maximale lichtsterkte wordt verkregen. Deze lichtsterkte
wordt vergelokën met de lichtsterkte van eenzelfde lampje door ge-
lijkstroom gevoed. Het opgenomen gelijkstroomvermogen is een indi-
catie voor het afgegeven H.F.-vermogen.

260 Sluit C75 weer aan op de juiste plaats op L5«
Ka aanbrengen van de afschermplaat en de antenne dient de eindkring
met 076 opnieuw te worden afgestemd op maximum indicatie van de veld-
sterktemeter of tegenpost.
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B. HET INSTELLEN VM DE FREQJJENTIE2WAAI

1 . Sluit op de microfooningang op de bovenzijde van de kast,, een toon-
generator aan (zie fig. 4) en voer een toon toe van 1000 Hz bij een
ingangsspanning van 250 - 260 mV.

2, Neem de afschermplaat onder het chassis weg.

3. Schakel de installatie in en breng een door-
verbinding aan op de microfoon-telefoonaan-
sluiting (Zie fig, 3)" rOQNGEHCRATOH

4. Koppel de ingang van de frequentiezwaaime-
ter met de antenne van de zender en stem de
meter af op de zendfrequentie.

fig,, 4
5. Maak de koppeling van de draadcondensator """

Cl 22 zo vast? dat de frequentiezwaaimeter een zwaai aanwijst van + en
- 10 kHz,

6. Neem de verbindingen tussen de installatie en de meetapparaten weg en
breng de afschermplaat weer aan,

C„ HET NAUWKEURIG INSTELLEN VAK DE ZEKDFREQUSNTIB

Het nauwkeurig instellen van de zendfrequentie kan geschieden door ver-
gelijking met een frequentiestandaard. Het instellen vindt plaats door
het afregelen van de bijstelcondensator C125* die parallel aan het zen-
derkristal is geplaatst.
Indien geen frequentiestandaard beschikbaar iss kan hiervoor een goed
afgeregeld tegenstation worden gebruikt dat op de zelfde frequentie werk-
zaam is 0

Handel daartoe als volgt s

1. Schroef de antennestaaf op de installatie en stel de zender in wer-
king.

2. Schakel de ontvanger van het tegenstation in. Laat beide installaties
op temperatuur komen *
Het tegenstation en de af te regelen zender moeten op dezelfde fre-
quentie werken.

3. Sluit de meetstift van de /uA-meter aan op testpunt 22 van het tegen-
station (discriminatorspanning)„

4» Geef een ongemoduleerd signaal en stel de bijstelcondensator C125 over
het zenderkristal zo ins dat de discriminatormeter van het tegensta-
tion in de nulstand komt te staan,
De juiste instelling van de bijstelcondensator is verkregen als de
meter op het tegenstation een uitslag naar linies en naar rechts ver-
toont wanneer de bijstelcondensator iets naar beide zijden door de
instelling heen wordt gedraaid.
Het is noodzakelijk op deze v/i j ze de instelling van de bijstelconden-
sator te controleren, daar bij een grote frequentie-afwijking van de
zender de discriminatormeter van het tegenstation eveneens in de nul-
stand komt te staan.
In dat geval is het niet mogelijk om op de hiervoor beschreven manier
een uitslag naar beide zijden van de discriminatormeter te verkrijgen,,
hetgeen dan een indicatie is voor de onjuiste instelling van de bij-
stelcondensator „

DB-R7 2



- 16 -

AFHEGELVOORSCHBIFT VOQH DE ONTVANGER

In dit afregelvoorschrift voor de ontvanger zal achtereenvolgens worden "be-
handel d s
A8 Het afregelen van het 2e M,F.-gedeelte en de discriminator^
B. Het afregelen van het oscillatorgedeeltes
C, Het afregelen van het H.F.- en 1 e M.Po-gedeelte,
Do Het naregelen van de ontvanger,,
B. Het nauwkeurig instellen van de ontvangfrequentie.

Een geheel ontregelde ontvanger dient in "bovenstaande volgorde te worden af-
geregeld.
Voor de posities van de verschillende doosjes, buizen en afregelorganen
wordt verwezen naar de tekeningen 2y 3 en 4.

A0 HET AFREGELEN TOT HET 2e M.F,-GEDEELTE EH DE DISCEIMINATOR

1. Schakel de installatie in met de schakelaar "IN-UIT" op de zijwand.

2 o Draai de squelch-potentiometer geheel naar links

a„ Het afregelen van de 2e M.F.-kringen in de doosjes D9 en D1O

3» Verbind de uitgang van de F„M.-standaard-signaalgenerator met de in-
gang van de univerter en stem de F.M.-standaard-signaalgenerator zo
nauwkeurig mogelijk af op een frequentie die 1,5 MHz hoger of lager
ligt dan de frequentie waarop de univerter werkt.

4-, Moduleer het uitgangssignaal van de F.KL-standaard-signaalgenerator
met een frequentie van 50 Hz "bij een frequentie zwaai van + on -40 kHz
en stel de uitgangsspanning in op 100 mV„

5. Voer via een condensator
van ca o 1000 pF het uit-
gangssignaal van de uni-
verter toe aan het stuur-
rooster van de 2e M.F.-
versterkerbuis B7 en sluit
op dit stuurrooster tevens
de Ivï<,F,-signaalgenerator
aan (1>5 MHz ijksignaal),

6. Sluit de oscillograaf aan
op testpunt 20.
Verbind de L0F»-uitgang
van de F.M.-standaard-
signaalgenerator via een
fazedraaiend netwerk met
de horizontale versterker
van de oscillograafo Zie
voor deze meetopstelling
"f 1 P" . 'S r.
-1- J-& • J °

M.F.SIONAAL
GENETATOR

LKsIgrtall
50 Hl

Naar
stuurroosler

DSCIl-LOGHaaF
PHILIPS

TVPE GM 5659

HOR. VER T

99 99
_|_ _l_
" 1 •

9L

N
les

fig, 5

Stel de uitgangs spanning van de M.F.-signaalgenerator (1?5 l'IHz-ijk-
signaal) zo in> dat op de oscillograaf de interferentie met het sig-
naal van de univerter (135 MHs) juist zichtbaar isc Het fazedraaiend
netwerk moet zo worden ingesteld-, dat slechts één beeld op de oscil-
lograaf zichtbaar is.
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Opmerkingg
Het punt waarop de interferentie nul iss kenmerkt zich op liet scherm
van de oscillograaf als een z.g0 "fladder" die
in het volgende "nul-interferentiepunt" wordt
genoemd. "Nul -in-terferentiepunt"

Breng het "nul-interferentiepunt" op het
midden van het scherm van de oscillograafy
door de F.lïU-standaard-signaalgenerator
"bij te stemmen.

Regel de kringen in de doosjes D9 en D1 O
met de spoelkernen zo af; dat de op de
oscillograaf sichtbare bandkromme (over-
kritisch) symmetrisch is t.o.v. het nul-
interferentiepunt (zie fig. 6),

fig. 6Opmerkings
Doordat de kringen tijdens het afregelen de juiste afstemming nade-
ren en dus de versterking van de trap toeneemt,, kan het nodig zijn
de indicatie van het nul-interferentiepunt te verkleinen door de
uitgangsspanning van de M3FD-signaalgenerator (1,5 ̂ % ijksignaal)
te verminderen,

10, Controleer vervolgens de bandbreedte 1 s 1 van de kromme^ deze moet
ca 32 - 40 klis zijn. De meting van de "band-
breedte 1 s 1 geschiedt als volgt; '
Stel de frequentiezwaai van de F.M.-stan-
daard-signaalgenerator zo in, dat de op de
oscillograaf zichtbare bandkromme volkomen
symmetrisch is, zoals in fig. 7 is aangege-
ven.
Hierbij moet erop v/orden gelets dat de twee
toppen van de bandkromme in hetzelfde hori-
zontale vlak liggen,, evenals de uiteinden
van de flanken en het "dal" van de band-
kromme o
De frequentieswaai die hiervoor nodig is>
vermenigvuldigd met tv/e e, geeft als uit- fig» 7
komst de bandbreedte 1 s 1 „

11. Borg vervolgens de spoelkernen van D9 en D10„

12„ Controleer de versterking. Dit geschiedt als volgts
Sluit de .uA-meter aan tussen testpunt 20 en aarde^ na de aansluitin-
gen van de oscillograaf hierop te hebben losgenomene
Breng de uitgangsspanning van de F„M.-standaardslgnaalgenerator tot
nul terug en leos de aanwijsing van de meter af (ruststroom).
Stel daarna de uitgangsspanning van de F„M0-standaard-signaalgenera-
tor v/eer in op 200 mV (ongemoduleerd) „ De toename van de rooster-
stroom moet dan ca 3/uA zijn (af te lezen op de /uA-meter) ,

b. Het afregelen van de 2e M„F»-kringen in de doosjes D7 en D8

13. Handel achtereenvolgens als onder 1 t/m 4 is aangegeven.

14» Voer via een condensator van 1000 pP het uitgangssignaal van de uni-
verter toe aan het stuurrooster van de buis B6 en sluit op dit stuur-
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rooster tevens de M.F„-signaalgenerator aan (1 ,5 MHz ijksignaal).

15- Sluit de oscillograaf aan op testpunt 1 7 =

16. Handel achtereenvolgens als onder 7 en 8 is aangegeven.

17. Regel de kringen in de doosjes D7 en D8 af zoals onder 9 is aange-
geven (overkritische bandkromme).

18. Controleer vervolgens de "bandbreedte 1 s 1 van de kromme.» zoals on-
der 10 is aangegeven. De "bandbreedte 1 s 1 moet ca 42 kHz zijn.

19" Borg de spoelkernen van D7 en D8.

20= Controleer de versterking op testpunt 20.
Voor een toename van 3/uA roosterstroom is een uitgangsspanning van
de F.M4-standaard-signaalgenerator nodig van ca 10 mV.
Voor de v/i j ze van meten? zie onder 12.

21. Itfeem de aansluiting van de oscillograaf op testpunt 17 los en sluit
deze aan op testpunt 2Qy teneinde de overall-"bandkromme van de afge-
regelde kringen (doosjes D7 t/m D10) to controleren. Deze "bandkromme
moet symmetrisch "blijven bij minimale en maximale uitgangsspanning
van de F„M0-standaard-signaalgenerator.

c. Hot afregelen van de 2e M, F„-kringen in__do j___doos.iesL D. 5 en D6

220 Handel achtereenvolgens als onder 1 t/m 4 is aangegeven.

23. Voer via oen condensator van 1000 pF het uitgangssignaal van de uni-
verter toe aan het stuurrooster van de buis B5 on sluit op dit
stuurrooster tevens de M„F0-signaalgencrator aan ( 1 > 5 ï£Hz ijksignaal).

24° Sluit de oscillograaf aan op testpunt 14*

25» Handel achtereenvolgens als onder 7 en 8 is aangegeven.

2ó. Regel de kringen in de doosjes D5 en D6 af, -zoals onder 9 is aan-
gegeven (overkritische bandkromme).

27 ° Controleer vervolgens de "bandbreedte 1 s 1 van de kromme zoals onder
10 is aangegeven» De bandbreedte 1 s 1 moet ca 42 kHz zijn.

28. Controleer de versterking op testpunt 200

Voor oen toename van 3/uA roosterstroom is een uitgangsspanning van
de F,M0-standaard-signaalgenerator nodig van ca 600 /uV„
Voor de wijze van metenj zie onder 12.

29' Borg vervolgens de spoelkornen D5 on D6,

30D Neem de aansluiting van de oscillograaf op testpunt 14 los en sluit
deze aan op testpunt 20., teneinde de ovorall-bandkromme van do afge-
regelde kringen (doosjes D5 t/m D10) te controleren. Deze bandkromme
moet symmetrisch blijven bij minimale en maximale uitgangsspanning
van do F.M.-standaard-signaalgenerator.

d. Het afregelen van de 2e M.F,-kringon in de doosjes D3 en D4

31„ Handel achtereenvolgens als onder 1 t/m 4 is aangegeven.

32„ Voer via een condensator van 1000 pF hot uitgangssignaal van de uni-
vertcr too aan het stuurrooster van de buis B4 on sluit op dit
stuurrooster tevens de M.F.-signaalgonerator aan (1,5 Mz ijksignaal).
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33- Sluit de oscillograaf aan op testpunt 11.

34. Draai de draadcondensator C25 als deze niet is gekoppeld? ongeveer
5 slagen in.

35= Handel achtereenvolgens als onder 7 en 8 is aangegeven.

36, Regel do kringen in do doosjes D3 en D4 20 af, dat de op de oscillo-
graaf zichtbare "bandkromme (onderkritisch) symmetrisch is t0o0v0 het
nul-interferentiepunt.
Zio ook de opmerking onder 9*

37- Controleer vervolgens de "bandbreedte van de kromme "bij 6 dB verzwak-
king» Deze "bandbreedte moet ca 30 kHz zijn.
De meting geschiedt als volgts
Neem de aansluiting van de 1LF.-
signaalgenerator (1?5 ̂ K ijk"
signaal) los van het stuurroos-
ter van de "buis B4? de univer-
ter blijft op dit stuurrooster
aangesloten.
Stel do frequentie zwaai van de
F ,H „-standaard-signaalgenera-
tor zo ins dat do voet van de
op de oscillograaf zichtbare
bandkrommo overgaat in een ho-
rizontale lijn (aio fig. 8),
Verschuif daarna met de daar-
voor bestemde knop op de os-
cillograaf het beeld zodanig fig. 8 9

in verticale richting,» dat de horizontale lijn van het beeld samen-
valt met de middelste horizontale lijn op het scherm van de oscillo-
graaf (zie fig» 9)»
Verzwak vervolgens de uitgangsspanning van de F.M.-standaard-signaal-
generator met 6 dB.
Controleer of de horizontaio lijn van het bcold nog met do middelste
horizontale lijn van hot scherm samenvalt en corrigeer dit zonodig
door hot beeld verticaal te verschuiven.
Plaats nu op het midden van de top van do bandkromme een merkpunt op
het scherm van de oscillograaf (fig.. 10),
Verhoog vervolgens do uitgangs-
spanning van do F.M„-standaard-
signaalgenorator woer met 6 dB
en controleer daarna of de ho-
rizontale lijn van het boeld
nog samenvalt met de middelste
horizontale lijn van het
scherm (zonodig corrigeren).
Verstom de univertor tenslot-
te naar beide zij don tot do
flanken van de bandkromme op
het merkpunt komen (zie fig»

n).
De verstemming van de univerter
(= bandbreedte) moet 30 kHz
zijn.

Merkpunt

fig. 10 fig. 11
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Zonodig de draadcondonsator C25 bijregclen.

38. Neem de aansluiting van de oscillograaf op testpunt 11 los en sluit
deze aan op testpunt 20., teneinde de overall-bandkromme van de afge-
regelde kringen (doosjes D3 t/m D10) te controleren,,
Deze bandkromme moet symmetrisch blijven bij minimale en maximale
uitgangsspanning van de F»M0-standaard-signaalgenerator0

39" Controleer de versterking op testpunt 20.
Voor een toename van 3/uA roosterstroom is een uitgangsspanning van
de F.M0-standaard-signaalgenerator nodig van 30/uV op het stuurroos-
ter van de 2e mengbuis B4 (DF92). '
Voor de wijze van meten,, zie onder 12.

40. Borg tenslotte de spoelkernen.

e. Het afregelen van de discriminator (doos.les D11 en S12)

4"! • Stel de ontvanger in werking en sluit de/uA-meter aan tussen test-
punt 22 en aarde. '

Opmerkings
De meter v/ijst nu de discriminatorspanning aan die afhankelijk van
meer of minder juiste frequentie en afregeling., verloopt,, zoals in
fig. 12 is aangegeven. Hoewel in deze figuur driemaal de meterafle-

zing "nul" voorkomt,, wordt in het vol-
gende onder "nul-discriminatorspanning"
steeds het in de figuur aangegeven
juiste nulpunt bedoeld,, waarbij men
dus bij een geringe frequentievariatie
zowel een meteruitslag naar links en
naar rechts kan verkrijgen.

42. Sluit op het stuurrooster van de
begrenzerbuis B8 de M0FD-signaal-
generator aan (1>5 MHz ijksig-
naal)„

43» Begel de kring in doosje D1 2 af op
"nul-discriminatorspanning".

Onjuiste
nulpunten

fis. 12

44- Heem de aansluiting van de H.F.-
signaalgenerator los en handel

vervolgens als onder 3-

45* Stel de uitgangsspanning van de F.M.-standaard-signaalgenerator in
op 200 mV (ongemoduleerd)5 voer het uitgangssignaal van de univerter
toe aan het stuurrooster van de begrenaerbuis B8 en stem de P.M.-
standaard-signaalgenerator nauwkeurig af op "nul-discriminatorspan-

. ning".

46. Sluit de oscillograaf aan op testpunt 22. Moduleer de signaalgenera-
tor met 50 Hz bij een grote zwaai o Op de os^illograaf ontstaat een
kromme (zie fig. 12). Regel doosje D11 af op symmetrie van de kromme

47' Borg de spoelkernen van doosje D11 en D12.

B. EET AFREGELEN VAH HET OSCILLATOBGEPEBLTE

1. Schakel de ontvanger in en plaats de meetstift van de/uA-meter op
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het testpunt 23°
Be gemeten roosterstroom moet > 20 /uA zijn5 afhankelijk van de kris-
talactiviteit „

2 = Plaats de meetstift op testpunt 25- De gemeten roosterstroom moet
>20/uA zijn.

3° Plaats de meetstift op testpunt 27 o Regel de condensator in doosje
D13 af op maximale roosterstroom (ca 20 /ui)»

4. Plaats de meetstift op testpunt 3» Regel de condensator C74 af op
maximale roosterstroom (toename > 3/uA).

C. HET AFREGELEN VAK HET H.F.- EU 1e M.F.-GEDEELTE

1. Schakel de ontvanger in en sluit de F.H.-stahdaard-signaalgenerator
via een weerstand van 22 ohm aan op de ingang van de ontvanger» Stem
de F.H0-standaard-signaalgenerator zo nauwkeurig mogelijk af op de
ontvangfrequentie.
De ontvangfrequentie kan met "behulp van de volgende formule worden
berekende (frequentiegebied 156 - 174 MHz)

f = 1 9 f, - 1 < 5 MHzkr y

waarin f de ontvangfrequentie en f, de oscillatorfrequentie voor-
stelt.

2. Plaats de /uA-rneter op het testpunt 22. Geef een groot, ongemodu-
. leerd signaal met de F.M,-standaard-signaalgenerator en stem deze
af op nul-aanwijzing van de meter (O V discriminatorspanning),,

3- Sluit de verticale versterker van de oscillograaf aan op testpunt 20.
Stem met een groot gemoduleerd signaal af tot een M.F.-kromme van
de juiste "bandbreedte zichtbaar wordt,

Opmerking;
Door het niet juist afgestemd zijn van de doosjes D1 en D2S kan op
een verkeerde frequentie worden afgestemd. De bandbreedte komt dan
niet overeen met dies welke gemeten werd bij het afregelen van de
doosjes D9 en D100 Zie punt 10 op blz. 17,

4« Sluit de/uA-meter aan op testpunt 22 en stem de F.M.-standaard-sig-
naalgenerator met een ongemoduleerd signaal na op nulaanwijzing van
de meter.

5- Sluit de/uA-meter aan op testpunt 20 en regel vervolgens de kringen
in de doosjes D1 en D2 af op maximale uitslag van de meter.
Neemt de meteruitslag niet meer toes dan moet de H.F,-ingangsspan-
ning worden verminderd.

60 Borg de spoelkernen van D1 en D2.

7» Regel vervolgens de condensatoren C1s C5 en C6 af op maximale indi-
catie van de meter»

D. HET HAEEGELEN VAN DE ONTVANGER

a. Het controleren van de bandkromme

1. Schakel de ontvanger in en sluit de M.F„-signaalgenerator (1?5
ijksignaal) aan op het stuurrooster van de 2e mengbuis B4«
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20 Sluit de /uA-meter aan op testpunt 22 en controleer of de meter nul
aanwijst/Is dit niet het geval,, regel dan de kring in doosje D12
"bij op nul-indicatie van de /uA-meter.
Borg de spoelkern weer en verwijder het 1>5 MHs-ijksignaal.

3» Sluit de F.M.-standaard-signaalgenerator via een weerstand van 22
ohm aan op de ingang van de ontvanger en stem het ongemoduleerde
uitgangssignaal af op nul-aanwijzing van de meter.

4. Sluit de oscillograaf aan op testpunt 20.

5» Stel de frequentiezwaai van de F.M.-standaard-signaalgenerator zo-
danig ins dat op het scherm van de oscillograaf een handkromme zicht-
baar wordt van 1 s 1 (zie fig. 7 °P "blz. 17) •

6. Regel het H.F.-uitgangssignaal van 2/uV tot 200 mV. De bandkromme
moet nagenoeg symmetrisch "blijven. Controleer dit ook bij een zwaai
van + en -30 kHz.

7= Blijft de kromme niet symmetrisch-, dan moet het 2e M0F„-gedeelte
worden nageregeld.

- Het naregelen van het H.Fa-gedeelte

80 Bevestig de afschermplaat onder het chassis en stel de ontvanger in
v/e rk ing.

9« Sluit de F3M„-standaard-signaalgenerator via een weerstand van 22
ohm aan op de ingang van de ontvanger en regel de H.F.-uitgangsspan-
ning af op de juiste frequentie.

10. Sluit de /uA-meter aan op het testpunt 20„

11 „ Regel de condensatoren C1 ,f C5 en C6 na op maximale indicatie van de
/uA-meter.

12, Regel de condensator C74 van de 2e verdrievoudiger na op maximale
stroom,, gemeten met de /uA-meter op testpunt 2»

0 Het meten van de gevoeligheid (signaal-ruisverhouding) _en de distorsie

13= Draai de squelch-potentiometer geheel rechtsom en stel de ontvanger
in werking.

14. Sluit op de telefoonaansluiting (zie fig, 13) de L.F0-outputmeter
aan (impedantie 400 ohm) en de distorsiemeter.

15» Plaats de meetstift op testpunt 20 (be—
grenzerstroorn).

160 Sluit de F„Me-standaard-signaalgenerator
via een weerstand van 22 ohm aan op de
ingang van de ontvanger en stem met een
groot uitgangssignaal van de F,M„-stan~
daard-signaalgenerators deze zo nauwkeu-
rig mogelijk af op de ontvangfrequentie

fig» 13 (maximale begrenzerstroom)a

17. Plaats de meetstift op testpunt 22 en stem de F.M.-standaard-sig-
naal generatQX nauwkeurig bij op "nul-discriminatorspanning".
De F.Ms-standaard-signaalgenerator is dan precies op de ontvangfre-
quentie afgestemd.
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18. Stel de uitgangsspanning van de F.M.-standaard-signaalgenerator in
op 2/u V en moduleer het signaal met een frequentie van 1000 Rz tij
een frequentie zwaai van 10 kHz„

19= Stel,, met de daarvoor bestemde knop op de distorsiemeter«, de distor-
siemeter in op O dB voor het volledige signaal (1000 Hz onderdruk-
kingsfilter van de distorsiemeter uitgeschakeld).

20. Onderdruk op de distorsiemeter de modulatiefrequentie van 1000 Hz
(1000 Hz onderdrukkingsfilter van de distorsiemeter ingeschakeld).
Eventueel het 1000 Hs-filter nauwkeurig afregelen.

21. Stel de verzwakker van de distorsiemeter zo ins dat de aanwijzing
van de meter gemakkelijk is af te lezen.
-n i. j • signaal + ruis + distorsie ,- ^ , _ 1T.
De verhouding : —.—7 : moet > 1 2 dB zijn.ruis + distorsie ^ d

22„ Vervolgens moet de distorsie worden gemeten. Verhoog daartoe het uit-
gangssignaal van de F.M0-standaard-signaalgenerator tot 100/uV.

23= Handel als onder 19 en 20.

24. Stel de verzwakker van de (ïistorsiemeter zo in., dat de aanwijzing
van de meter gemakkelijk i's af te lezen.
-n v j • signaal + distorsie , x on ,,. . . / ̂  , ̂ \̂e verhouding —D———r : moet > 20 dB zijn ( ̂  1 0%) „

dl s "torsie

Opmerkingg
De H.Fo-ingangsimpedantie van de ontvanger is ongeveer 500 - 1000
ohm.
Om de gevoeligheid te meten met een F„M„-standaard-signaalgenerator
waarvan de uitgangsimpedantie 50 ohm is,, moet op een daartoe ge-
söhikte tap van de H0F0-spoel L1 via een weerstand van 22 ohm worden
gemeten. De aansluiting van de antenne op de spoel dient daartoe te
worden losgemaakt.
In de praktijk worden echter dezelfde meetgegevens verkregen indien
de F,M.-standaard-signaalgenerator via een weerstand van 22 ohm wordt
aangesloten op de antenne-ingang en da H.F.-kring wordt afgestemd op
maximale begrenzerstroom.
Bij de in bedrijfstelling moet deze H.F.-kring dus weer worden afge-
stemd met de aangesloten antenne„ Zie punt f op blz„ 25*

d. Meting van evenjbuele nevenfrequenties

Vervolgens moet worden gecontroleerd of er hinder wordt ondervonden
van eventuele nevenfréquenties0
Om een nevenfrequentie te vinden,, moet de oscillograaf op testpunt 20
worden aangesloten? de F.Me-standaard-signaalgenerator via een weer-
stand van 22 ohm met de ingang van de ontvanger worden verbonden (mo-
dulatiefrequentie 50 Hz) en de bandkromme op de oscillograaf zichtbaar
worden gemaakt„
Door nu met een groot uitgangssignaal van de FJI.-standaard-signaal-
generator een groot frequentiegebied., boven en onder de af stemfrequen-
tie,, te controlerens kan een eventuele nevenfrequentie worden gevonden
(zichtbaar op de oscillograaf als een meer of minder kleine bandkrom-
me) o
Bepaal op de ontvangfrequentie en de gevonden nevenfrequentie de span-
ning van het H.F.-ingangssignaal dat nodig is voor 10 dB ruisonder-
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drukking. De verhouding van deze spanningen geeft de onderdrukking van
de nevenfrequentie t„o„v 0 de ontvangfrequenties? de onderdrukking moet
^ 50 dB zijn voor de spiegelfrequentie;» voor overige nevenfrequenties
> 60 dB0

25. Handel achtereenvolgens als onder de punten 13 t/m 18 van deze para-
graaf. Verbind tevens de L,F0-uitgang van de F.Ï/U-standaard-signaal-
generator via een fazedraaiend netwerk met de ingang van de horizon-
tale versterker van de oscillograaf (zie fig. 5 °P blz, 16), Het
fazedraaiend netwerk dient tijdens de meting zo te worden ingesteld,
dat slechts één "beeld op de oscillograaf zichtbaar is,

26. Schakel de verzwakker van de F.Mt-standaard-signaalgenerator geheel
in„
Hegel de ui tgangs ver zwakker van de distorsiemeter zodanig., dat deze
O dB aanwijst.

27» Schakel de verzwakker van de F.M.-standaard-signaalgenerator weer
uit en stel de uitgangsspanning ongemoduleerd zo in dat 10 dB ruis-
onderdrukking (af te lezen op de distorsiemeter) wordt gemeten,
Noteer de waarde van de uitgangsspanning van de F.M.-standaard-
signaalgenerator die hiervoor nodig is.

28. Sluit de oscillograaf aan op testpunt 20.

29= Moduleer het uitgangssignaal van de F„M0-standaard-signaalgenerator
met een frequentie van 50 Hz en stel de uitgangsspanning en de fre-
quentiezwaai zo ins dat op de oscillograaf de bandkromme zichtbaar
wordt,

30. Controleer nu met een groot uitgangssignaal van de F.M.-standaard-
signaalgenerator een groot frequentiegebied,, boven en onder de af-
stemfrequentie, Een nevenfrequentie kenmerkt zich op de oscillograaf
als een meer of minder kleine bandkromme,

31- Stem de F.M„—standaard-signaalgenerator (ongemoduleerd) nauwkeurig
op de eventueel gevonden nevenfrequentie af ("nul-discriminator—
spanning"),
Stel daarna de uitgangsspanning van de F.M0-standaard—signaalgenera-
tor zo in, dat weer 10 dB ruisonderdrukking wordt gemeten (af te
lezen op de distorsiemeter)•
Het uitgangssignaal van de F„M0-standaard-signaalgenerator dat hier-
voor nodig is, gedeeld door de onder punt 27 genoteerde waarde,
geeft de onderdrukking van de nevenfrequentie.
Deze moet ̂  50 dB zijn voor de spiegelfrequentie| voor de overige
nevenfrequenties ^60 dB0
In het algemeen worden de nevenfrequenties het beste onderdrukt door
de bandbreedte van de H0F.-kringen zo smal mogelijk te maken (H.F.-
spoelen losser koppelen),

e. Het meten van de selectiviteit

Bepaal op de gewenste ontvangfrequentie en op een frequentie die hier-
van 66 kHz afwijkt, de grootte van het H.F.-ingangssignaal van de
ontvanger dat nodig is voor een ruisonderdrukking van 10 dB, De ver-
houding van deze H.F.,-ingangsspanningen moet ̂  80 dB zijn.
De meting geschiedt als volgts

32. Sluit de oscillograaf aan op testpunt 20,
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33« Handel achtereenvolgens als onder punt 25 van deze paragraaf is aan-
gegeven.

34- Maak het uitgangssignaal van de FeM„-standaard-signaalgenerator mi-
nimaal 0 Regel de ingangsverzwakker van de distorsiemeter zodanigs
dat deze O dB aanwijst»

35= Schakel het uitgangssignaal van de F.M.-standaard-signaalgenerator
in (ongemoduleerd) en stel de uitgangsspanning zo in dat 10 dB ruis-
onderdrukking (af te lezen op de distorsiemeter) wordt gemeten.
Noteer de v/aarde van de uitgangsspanning van de F.M.-standaard-
signaalgenerator die hiervoor nodig is.

36. Moduleer het uitgangssignaal van de F,M„-standaard-signaalgenerator
met een frequentie van 50 Hz bij een frequen-tiezwaai van + en -66
kHz.

37- Verstem de F„M0-standaard-signaalgenerator 66 kHz (verstemmen tot
nog precies een halve bandkromme op de oscillograaf zichtbaar is5
de verstemming is dan 66 kHz.)

38e Schakel de modulatie van de FaM.-standaard~signaalgenerator uit en
stel de H.F0-uitgangsspanning hiervan zo in,, dat weer 10 dB ruis-
onderdrukking wordt gemeten (af te lezen op de distorsiemeter).
Het uitgangssignaal van de F.M.-standaard-signaalgenerator dat hier-
voor nodig is, moet > 30 dB dan de onder punt 35 genoteerde waarde.

39- Heem na het beëindigen van de meting de meetapparatuur weg en breng
de afschermplaat weer onder het chassis aan.

f. Het afregelen van de H.F.-kring van de ontvanger op de antenne

40B Schroef de antennestaaf op de installatie en stel de ontvanger in
werking*

41. Breng de uitgang van de FeMe-standaard-signaalgenerator in de nabij-
heid van de antenne.

42= Stem de F„MD-standaard-signaalgenerator met een maximum signaal
nauwkeurig af op de juiste frequentie.

43» Sluit de/uA-meter aan op testpunt 20.

44= Regel de condensator C1 na op maximale indicatie van de/uA-meter.

E. HET NAUWKEURIG INSTELLEN VM DE OHTVAHGFREQUEHTIE

Het nauwkeurig instellen van de ontvangfrequentie kan geschieden door
vergelijking met een frequentiestandaard.
Het instellen vindt plaats door het afregelen van de bijstelcondensator
C60 over het ontvangerkristal.
Indien geen frequentiestandaard beschikbaar is> kan hiervoor een goed
afgeregeld tegenstation worden gebruikts dat op dezelfde frequentie werkt
Handel daartoe als volgt s

1. Schroef de antennestaaf op d3 installatie en stel de ontvanger in
werking,

2, Schakel ook de zender van het tegenstation in en laat beide instal-
laties op temperatuur komen.
Het tegenstation moet op dezelfde frequentie werken-, als de in te
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stellen ontvanger.

3. Plaats de meetstift op testpunt 22 (discriminatoir) van de af te re-
gelen ontvanger.

4. Controleer of de/uA-meter op nul staat "bij ongemoduleerd signaal
van de tegenpost'. Is dit niet het geval en is de zender van de te-
genpost nauwkeurig op de juiste frequentie afgeregeld? dan moet de
"bijstelcondensator over het ontvangerkristal worden bijgeregeld tot
de discriminatormeter wel in de nulstand staat.
De juiste instelling van de "bijstelcondensator is verkregen als de
discriminatormeter een uitslag naar links en naar rechts vertoont
wanneer de. bijstelcondensator iets naar "beide zijden door de in-
stelling heen wordt gedraaid.
De aanwijzing van de /uA-meter moet in de rusttoestand van de ont-
vanger (bij geen ontvangst) eveneens nul zijn;; de afwijking mag
maximaal + of -2/uA bedragen.

HET AFREGELEN VAN SE INSTALLATIE
OP EEN ANDERE FREQUENTIE

A. KRISTALFREQUENTIES

De zend- en ontvangfrequentie van de installatie ligeen in het gebied
van 156 - 174 MHz„ De sturing voor de zender zowel als voor de ontvanger
wordt verzorgd door een kristal. Het verband tussen de frequenties van
deze kristallen en de zend- en ontvangfrequentie (antennefrequentie).,
wordt door onderstaande formules gegevens
Voor het zenderkristal s ,,

fkr " 64
en voor het ontvangerkristal s

_ f + 1 -5 MHz
kr ~ 19

Hierin is f, de frequentie van het kristal en
kr
f de zend- en ontvangfrequentie„

Bij het afregelen van de installatie op een andere frequentie kan dus
van bovenstaande formules worden gebruik gemaakt.

B0 HET AFREGELEN

a. Zender

Voor het afregelen van de zender wordt verwezen naar "Afregelvoor-
schrift voor de zender" op blz. 12.
Daarna kans wanneer een tegenstation met de juiste frequentie be-
schikbaar is, de zendfrequentie volgens de onder C "Het nauwkeurig
instellen van de zendfrequentie" op blz. 15 gegeven aanwijzingen, op
de ontvangfrequentie van het tegenstation worden ingesteld- In het
algemeen zal het opnieuw instellen van de koppelingen door middel
van de draadcondensatoren niet nodig zijn=

b, Ont_vanger

Het afregelen van de ontvanger beperkt zich tot het afregelen op ma-
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ximale roosterstroom van het oscillatorgedeelte en het op maximale
"begrenserstroom afregelen van het H.F,- en 1 e M.F.-gedeelte»
Het afregelen van deze trappen geschiedt met een ongemoduleerd signaal
van een meetzender.
Na het afregelen van de genoemde delen kan., wanneer een tegenstation
"beschikbaar is, de ontvangfrequentie volgens de onder E "Het nauw-
keurig instellen van de ontvangfrequentie" op blz0 25 gegeven aanwij-
zingen,, op een frequentiestandaard of op de zendfrequentie van het
tegenstation worden ingesteld.
Zie ook onder B "Het afregelen van het oscillatorgedeelte" op "blz. 20
en onder C "Het afregelen van het H,F.- en 1e M.F.-gedeelte" op
blz. 21.
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M E E T G E G E V E N S

De volgende meetgegevens dienen ter oriëntatie? het zijn de gemiddelde
waarden van metingen,, verricht aan een aantal geheel afgeregelde en in
"bedrijf zijnde installaties.
Afwijkingen kunnen dus voorkomen»

CQNTROLEMETINGEN OP DE TESTPUNTEN VAN DE ZENDER

1 . Neem het zender-ontvangergedeelte uit de kast.

2. Verhindt het aardsnoer van de/uA-meter (type PO 8909 AA/10) met de massa
van het zender-ontvangergedeelte e

3» Plaats de schakelaar op de zijkant van de kast in de stand "IN".

4- Druk de knop op de microfoon in? de zender is dan ingeschakeld.

5 = Hoor de meetstift van de/uA-meter op de verschillende testpunten te
plaatsen^ kunnen op de meter stromen worden afgelezen., die een indicatie
geven voor de goede werking van de installatie,

Meetstift op testpunt

29 (groen)
30 (geel)
31 (geel)
32 (rood)
33 (groen)
34 (geel)
35 (groen)
36 (geel)
37 (groen)
38 (geel)
39 (groen)
40 (geel)
41 (groen)
42 (geel)
43 (groen)
44 (geel)
45 (groen)
46 (rood)
47 (geel)
48 (rood)
49 (zwart)

CONTROLEMETINGEN

Uitslag /uA-meter
/

> 40/uA
ca 48yuA
ca 38/uA
ca 4 6 /u A
ca 36yuA
ca 43yuA
ca 32^uA
ca 42yuA
ca 32yuA
ca 36yuA
ca 50yuA
ca 38yuA
ca 35yuA
ca 38yuA
ca 30yuA
ca 40yuA
ca 45yuA
ca 45yuA
ca 36yuA
ca 34yuA
ca 40yuA

OP DE TBSTPUNTBN VAN DE ONTVANGER

1. Neem het zender-ontvangergedeelte uit de kast»

2„ Verbind het aardsnoer van de/uA-meter (type PO 8909 AA/10) met de massa
van het zender-ontvangergedeelte.

3. Plaats de schakelaar op de zijkant van de kast in de stand "IN".
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4. Door de meetstift van de/uA-meter op de verschillende testpunten te
plaatsen,, kunnen op de meter stromen worden afgelezen,, die een indicatie
geven voor de goede werking van de installatie,

Meetatift op testpunt Uitslag /uA-meter
" 7 '

1 (rood) ca 40 /uA
3 (geel) ca 38yuA
4 (rood) ca 1 4yuA
6 (geel) ca 42yuA
7 (rood) ca 38yuA
9 (geel) ca 38yuA
10 (rood) ca 40yuA
12 (geel) ca 44yuA
13 (rood) . ca 36yuA
15 (geel) ca 44yuA
16 (rood) ca 26yuA
18 (geel) ca 50yuA
19 (rood) ca 38yuA
21 (geel) ca 40yuA
22 (groen) öVA
23 (groen) - > 20VA
24 (geel) ca 3ÖyuA
25 (groen) > 20VA
26 (geel) ca 41yuA
27 (groen) ca 20yuA
28 (geel) ca 34/uA
46 (rood) ca 23yuA
47 (geel) ca 36yuA
48 (rood) ca 34yuA

METINGEN AAN HET L, F,-GEDEELTE VAN DE ONTVANGER

De onderstaande meting is verricht met de volgende meetapparatuur s
a= Een toongenerator (Philips, type GM 230?)
b. Een L0F0-buisvoltmeter (Philips, type GM 6005)
c» Een L.F.-outputmeter^ impedantie 3 ohm en voorzien van een dB-schaal

1. Neem de sender-ontvanger uit de kast en plaats de schakelaar op de zij-
kant van de kast op "IK"»

2o Verwijder de steker van de telemicrofoon uit de plug op de voorzijde van
het aender-ontvangergodeelte0

3= Neem de afschermplaat weg.
Sluit de toongenerator (uitgang via verswakker)
aan op het knooppunt C53-Gr2 (zie tekening 4).
Plaats tevens de schakelaar links bovenaan op de
toongenerator in de stand "VERZWAKKER".

4o Schakel de buisvoltmeter over de uitgang van de
toongenerator en stel de knop voor de frequen-
tie-ijking op de toongenerator in op nul-aan-
wijzing van de buisvoltmeter (bij O Kz) 5 de sp'an- fig. 14
ningsregelaar van de toongenerator moet hierbij
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op maximum staan„

5° Sluit do L.F.-outputmeter aan op de telefoonaansluiting (zie fig. 14).

6, Draai de squelchpotentiometer geheel naar rechts.

7. Stel de toongonerator in op 1000 Hz "bij een zo grote uitgangsspanning
dat een L„F0-uitgangsvermogen van de ontvanger van 30 mW wordt gemeten
(O dB)a Hiervoor is een uitgangsspanning van de toongenerator nodig van
ca 14 V,

8„ De L0F0-karakteristiek verloopt als volgts

250 Hz = + 635 dB
500 Ha = + 5 dB
1000 Hz O dB
2000 Ha = - 6 dB
4000 Hz = - 16 dB

Stel de toongenerator in op 1000 Hz en verlaag de uitgangsspanning zo-
veel s tot het L,F.-uitgangsvermogen van de ontvanger 5 ̂ W "bedraagt.
Stel de toongenerator in op 5̂ 0 Hz en zorg dat de uitgangsspanning van
de toongenerator constant blijft. Het L.F„-uitgangsvermogen van de ont-
vanger neemt ca 5 dB toe„
Verlaag de uitgangsspanning van de toongenerator tot het L.F,-uitgangs-
vermogen van de ontvanger weer 5 niW bedraagt.
Stel de toongenerator in op 250 Hz en zorg dat de uitgangsspanning con-
stant blijft. Het L„F0~uitgangsvermogen neemt ca 1^5 dB toe.
Stel de toongenerator in op 1000 Hz en breng het L.F0-uitgangsvermogen
van de ontvanger op 20 mW„
Stel vervolgens de toongenerator in op 2000 Hz en zorg dat de uitgangs-
spanning constant "blijft. Hot L0F0-uitgangsvermogen van de ontvanger
neemt ca 6 dB af.
Verhoog de uitgangsspanning van de toongenerator weer tot het L.F,-uit-
gangsvermogen van de ontvanger 20 mW bedraagt en stel de toongenerator
in op 4000 Ha, Zorg dat de uitgangsspanning constant blijft„ Het L.F,-
uitgangsverinogen zal ca 10 dB afnemen.

9. Verwijder tenslotte de meetapparatuur en breng de afschermplaat weer aan.

HET METEN VAN DE VERSTERKING

A, TRAPT7ERSTERKING MM DE ZENDER

De trappen van de zender kunnen ieder afzonderlijk op de goede werking
v/orden gecontroleerd met "behulp van de/u A-me t er, en de testpunten van
de zender. Zie hiervoor onder "Afregelvoorschrift voor de zender" op
blz. 12.

B, TRAPVERSTSRKIMG VAN DE 2e M• P.-TRAPPEN

Tijdens het afregelen van de ontvanger,, kans na het instellen van elke
trap de versterking van die trap worden gemeten.
Zie voor de meetopstelling,, onder A "Het afregelen van het 2c M.F.-ge-
deelte en de discriminator" op blz„ 16„
Door nu achtereenvolgens het H,F„-signaal van de F,M.-standaard-signaal-
generator uit te schakelen, de ruststroom op het testpunt van de betref-
fende trap te meten en daarna do toename van de roosterstroom op dit
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testpunt "bij een "bepaalde uitgangsspanning van de F.M.-standaard-sig-
naalgonerator te "bepalen, kan een indicatie voor de versterking worden
verkregen.

1. 2e M,F.-versterker (B? = DF92)0
Toename van 3/uA roosterstroom op testpunt 20 "bij 0?2 V op het stuur-
rooster. '

2. 2e M.Fe-versterker (B6 = DF92)„
Toename van 3/uA roosterstroom op testpunt 20 bij 10 mV op het stuur-
rooster. '

3. 2e M.F,-versterker (B5 = DF92),
Toename van 3 AiA roosterstroom op testpunt 20 "bij 600yu"V op het
stuurrooster.' ' '

4e 2e Mengtuis (B4 = DF92).
Toename van 3/uA roosterstroom op testpunt 20 bij 30/uV op het stuur-
rooster. ' '
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s i n K L u a T E N

ZENT.EB. ONTVANGER EN VOEDING

V,-fl,3 V; l .0,175 A Penthode Ph.

(indirect verhit)

V(-l,4 V; 1-0,08 A Penthode Pb.

(direct verhit)

V -1,4 V; 1-0,05 A Ptnthode Ph.

(direct verhit)

V..1.4 V; I.-0,05 A Penthode Ph.
f ' ' f '
(direct verhit)

V -1,4 V; 1-0,05 A Penthod» Ph.

(direct verhit)

Vf-l,4 V; If-0,05 A Penthode Ph.

(direct verhit)

V -1,4 V; 1-0,05 A Penthode Ph.

(direct, verhit)

Vf-l,4 V; If-0,05 A Penthode Ph.

(direct verhit)

V.-1.4 V; I--0.1 A Penthode Ph.
óf

Vf-2,8 V; If-0,05 A

(direct verhit)

V.-1.4 V; I,-0,l A Penthode Ph.
óf

Vf=2,8 V; 1-0,05 A

(direct verhit)

V,-l,4 V; I.=0,l i Penthode Ph.
óf

Vf-2,8 V; 1̂ -0,05 A

(direct verhit)

V,-l,4 V; I,-0,2 A Penthode Ph.
óf

Vj-2,8 V; If-0,l A

(direct verhit)

V,-l,4 V; I.-0.-05 A Penthode Ph.f ' t '
(direei verhit)

Notitie

Het ia gewenst om bij de bestelling
van een onderdeel, behalve het be-
stelnuaaer, ook nog het poa.nr. , de
technische gegevens en de omschrij-
ving te vermelden.

Ph.beatelnr. C6 4-29 PP +20*
Bedr.Bp. 150 V-

EF95 CT 22 pf + S%
Bedr.Bp. 500 V-

DFfl2 C8 10000 pF -Z0%/+60%
Bedr.sp. 500 V-

C9 10000 pF -20Jf/+50;l
DF92 Bedr.sp. 500 V-

C10 5,6 pF +- 20%
w fl3 Bedr.sp. 500 V_

Cll 100 pF ->- 5̂
Bedr.sp. 350 V-

">P9'>
Ci2 1500 pF -20£/t50;f

Bedr.sp. 500 V»

DF92 C13 10000 pF -20̂ /+50̂
Bedr.sp. 500 V-

DFB2 C14 100 pF ± 5̂
Bedr.sp. 350 V-

C15 18 pF ± 5£
QF91 Bedr.sp. 500 V-

C16 25fiF -10%/+SO%
DL02 Bedr.ep. 25 V-

C1T 10000 pF -2Q%/+50$
Bedr.ep. 500 V-

C18 1500 pF -20;t/+SÔ
DLfl2 B»dr.Bp. 500 V-

C19 10000 pF -20%/+50<t
Bedr.ap. 500 V-

C20 100 pF ± 3%
DL92 bedr.ap. 350 V-

C21 10000 pF -20̂ /-f50̂
Bedr.sp. 500 V-

C22 10000 pF -20̂ /+50̂
DL93 B.dr.ap. 500 V-

023 1500 pF -20$/+50%
Bedr.Bp. 500 V-

C24 10000 pF -20%/+aO%
DM2 Bedr.Bp. 500 V-

C25

Vf-l,4V; If.O,06A Penthode Ph. UB 2 ^ 100 pF ± 5*

(direct verhit) Bedr.Bp. 350 V~

V -1,4 V; 1-0,05 A Penthode Ph. BF92 C27 68000 pF ± 10J(
,
(direct verhit)

Vf-l,4 V; I--0.05 A Penthode Ph.

(direct verhit)

Bedr.sp. 250 V-

DFfl2 C28 10000 pF -20̂ /+50̂
Bedr.sp. 500 V-

C29 1500 pF -20Ï/+50*
V,-l,4 V; I -0,2 A Penthode Ph. DL93 fledr.ap. 500 V-

of I
V -2,8 V- I -0 1 A

(direct verhit)

C30 10000 pF -20%/+bO%
Bedr.sp. 500 V-

C31 2,7 pF * 20%
V.-1.4 V; 1-0,2 A Penthode Ph. DL93 Bedr.ap. 500 V-

of '
V.-2.8 V; If=0,l A

(direct verhit)

C32 100 pF ± 5%
Bedr.sp. 350 V-

C33 10000 pF -204/4-50̂
V, "1,4 V; If-0,2 A Penthod» Ph. DL93 Bedr.sp. 500 V-

°*
Vp-2,8 V; I,-0,l A

(direct verhit)

C34 10000 pF -20̂ /+50̂
Bedr.Bp. 500 V-

C35 1500 pF -20*/+50;l
Vf-6,3 V; I =0,175 A Penthode Ph. EF95 Bedr.ap. 500 V-

(indirect verhit) C36 10000 pF -20Ï/+50*

V-1,4 V; I,-0,05 A Penthod, Ph. DFSi Bedr.sp. 500 V-
f ' ' t '
(direct verhit)

C37 2,7 pF ± 20̂
Bedr.Bp. 500 V-

4 - 29 py + 20% Bijstelconden- Volt XD 052 30 C38 100 pF ± 5̂
Bedr.ap. 150 V- aator Bedr.ap. 500 V-

4,7 pF ± 20% Keriaische Ph. 48 200 20/4E7 C39 10000 pF -2Q%/+5<3%
Bedr.ap. 500 V- condensator Bedr.ap. 500 V-

10000 pF -20%/+SO% Keranische Ph. BI 664 20 C40 10000 pF -20£/+50}f
Bedr.ap. 500 V- condensator Type L Bedr.Bp. 500 V-

1500 pF -2Q%/+50% Soranisclio Ph. BI 664 19 C41 1500 pF -20%/+5<3%
Bedr.Bp. 500 V- condensator Bedr.sp. 500 V-

4 - 2B PP + 20% BiJBtelconden- Volt SU 053 87 C42 10000 pF -20̂ /+BOJ(
Bedr.an. ISO V_ «ator Bedr.an. 500 V-

OMschri.lvini

aator

Keraaische
condenBator

Keraai ache

Keraaische
condensator

Keramische
condenaator

Keramische

Keramische
condensator

Keramieche
condensator

Keramische

Keramische
condensator

Eleetrolytiscbe
condensator

Keramische
condensator

Keramische
condensator

Keramische
condensator

Keramische
condensator

Keraaische
condensator

Keranische
condensator

Keramische
condensator

Keraai ache
condenaator

Draad-

Reramiscbe
condensator

Keraninche
condensator

KeraaiBChe

Keramische
condensator

Keraai s cbe
condensator

Keramische
condensator

Keramische
condenaator

Keramische
condenaator

Keraaische
condensator

Keraaische
condensator

Keramische
condensator

Keramische

Keraai e che
condensator

Keramische
condensator

Keramische
condensator

Keraaiache
condsneator

Karaaiache

Fabrikant

Volt

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Pb.

Ph.

Ph.

Fh.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Pfa.

Ph.

Ph.

Ph.

Pb.

Ph.

Ph.

Ph

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Iü 052 30

48 201 OG/22E

BI 664 20
Type L

BI 664 20
Type L

48 201 20/5E6

48 203 05/100E

BI 664 19
Type K

BI 664 20
Typ» L
48 203 OS/IOOE

48 201 05/18E

AC 5543/25

BI 664 20
Type L

BI 664 19
Type K

BI 664 20
Type L

48 203 05/100E

BI 664 20
Typ» L

BI 664 20
Typ» L

BI 664 19
Type K

BI 664 20
Typ* L

48 203 05/100E

48 141 10/C68K

BI 664 20
Type L

BI 664 19
Type K

BI 664 20
Typ» L
48 200 20/2E7

48 203 05/IOOE

BI 664 20
Typ» L

BI 664 20
Typ» L

BI 664 19
Type K

BI 664 20
Type L

48 200 20/2E7

48 203 05/1001

BI 664 20
Type L

BI 664 20

Typ» L
BI 664 19
Typ» I

BI 664 20
Typ» L
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Pna.nr

C 204

C205

C20G

C207

C209

C210

C213

C215

C216

C217

C218

C21S

Dl

D2

D3

D4

D5

DG

D7

D8

D9

D10

Dll

D12

D13

Dl 4

D15

D16

D! 7

DIS

D19

D20

Grl ert

Gr3

Br4

Gr 5

Gr20t

Kr]

Kr2

Rl

R2

R3

24

"5

R6

R7

R8

E3

R10

Ril

B12

R13

R14

RIS

RIB

R17

R18

R1Ü

R20

R21

R22

R23

R24

B26

. Tgchnia

1000 pF
Bcdr.ap

1000 pF
Bedr.ap

1000 pF
Bedr.sp

1000 pF
Bedr.ap

0,1 (iF :
Bedr.ap

chc eeaevena

± 10?
. 500 V-

± 10?
. 500 V-

± 10?
. 500 V_

± 10?
. 500 V_

. 500 V-

0,1 |iF 1 10?
Bedr. ep

1000 pF
Bedr.Bp

1000 pF
Bedr.ap

1000 pF
Bedr.sp

1000 pF
Bedr.ap

1500 pF
Bcdr.ap

1500 pF
Bedr.ap

7 UBz

7 MHz

1 ,5 UHz

1,5 UHz

! ,5 UHz

1,5 KHz

1,5 HHz

1,5 UB*

1,5 MHz

1,5 UBz

1,5 UHz

1,5 Uflz

27 UHz

40 1DJÜ2

20 HBz

10 Hflz

10 UHz

5 lUIz

5 1(11 z

2,5 HHz

1 Uoh

. 500 V-

± 10?
. 500 V-

± 10?
. 500 V-

1 10?
. 500 V-

1 10?
. 500 V-

-20?/-50?
. 500 V-

-2D?/-50?
. 500 V-

m iifljï;0,5 W

1,2 Uohm 110?;0,5 W

10000 ah

1000 oh

1 Uoh

3,3 Uoh

0,50 Uoh

3,3 Uoh

1000 ah

1 Uoh

1 Uob

0,33 Uoh

1 Uob

10000 oh

1 Uoh

i Uoh

0,82 Uoh

0,1 Uoh

1000 oh

1 Uoh

1 Uoh

0,82 kloh

0,1 Ugh

1000 oh.

1 Uoh:

n i 10?; 0,5 W

• ±!0?;0,5 W

m 110?;0,5 W

m 110?; 0,5 W

m 110?; 0,5 W

m 110?;0,5 W

m ±10?;0,5 W

m ilO?;0,5 W

m ±10?;0,5 W

m ±10?; 0,5 W

m 110?;0,5 W

m ±10?; 0,5 W

m ±10?;0,5 W

m * 104 • 0 5 W

m ±10?;0,5 W

ra ±10?;0,5 W

ra +10?;0,5 W

m 110?;D,5 W

m ±10?;0,5 W

m '10?;0,5 W

m ±10?;0,5 ¥

m ±10?;0,5 W

n ±10?;0,ö W

Omachri ivina

üiga-
condensator

Uica-

Uica-
condenaator

Uien-
condensator

Papier-

Pap i er-
condenaator

Uica-
condenaator

Ui c a-

Uics-
condeoaator

Mica-

Doorvoer-
condcnaato r

Doorvoer-
condonsator

Krin*

Krinï

KrinK

Krinp

KrinE

KrinE

Kring

Krit,a

Kring

KrinB

KrinE

Krina

Kring

Krinp

Kring

Kring

Krinc

Krine

Kring

Krina

KrLs taldi ode

Kriataldiode

Kriatnldiode

Kriatuldiode

Scloengelijk-
richt er

Krialal

Kristal

Kool weeral and

Koo 1 veerstand

Koolweêratand

Koolweerstnnd

Koolweeratand

Koolwccrgtand

Koolwcers t and

Ko o 1 wc crs L and

Koolweersïacd

Koolweerst.nd

Koolweeratand

Koolwccrstaad

Ko Q 1 ir e o rs t ftad

Kool weere tand

Kool.e.ratand

Kool.elratand

Koolveerata.id

Koolweeratand

Koolweeratand

Kool weerstand

Koolweerstand

Koolweeratand

Koolweeratand

Koolweeratand

Fahri

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

Pb.

ES

ES

PTI

Pil

PTI

PTI

PTI

PTI

PTI

PTI

PTI

PU

PTI

PTI

PTI

PTI

PTI

PTI

PTI

PTI

PTI

PT1

Ph.

Ph.

Ph.

Ph.

AEG

Ph.

Ph.

Ohnic

Ohnic

Ohmic

Ohmic

Ohmic

Obnic

Ohm i c

Ohmic

Ohmic

Ohmic

Qliair

Ohaic

Ohnic

Obmic

Ohmic

Ohmic

Uhmic

Oh», c

Ohmic

Ohmic

Ohmic

Ohmic

Obmic

Ohm i e

Ohmic

kant Ph.bestclnr.

48 33G 10/1 K

48 330 10/IK

48 336 10/IK

48 336 10/IK

48 Ml 1 0/ El OOK

•18 Ml 10/E100K

48 33Q 10/IK

•18 336 10/IK

48 33G 10/IK

48 336 10/IK

OD 778 30

OD 77Ü 30

NE 013 31

NE fil 3 31

NE GIS 32

NE G13 32

NE GI3 32

HE GI3 32

NE CI3 32

NE 013 32

NE 613 32

NE fil 3 32

NE fil:] 32

NE (i! 3 33

NE 013 34

NE GI3 35

NE 013 30

NE 013 37

NE D 13 37

NE 013 38

NE 013 38

NE fil 3 39

OA74

OA71

A 2900IG

OAT-4

300D100 L

OD 734 10/111

OD 734 10/1U2

OD 734 10/10K

OD 734 IO/1K

OD 734 10/IU

OD 734 10/3113

OD 734 10/5GOK

OD 734 IÜ/3U3

OD 734 10/IU

OD 734 10/IU

OD 734 10/IU

OD 734 10/330K

OD 734 10/111

OD 734 10/10K

OD 734 10/IU

OD 734 10/IU

OD 734 10/820K

OD 734 10/100K

OD 734 10/IK

OD 734 10/111

OD 734 10/IU

OD 734 10/820K

OD 734 10/100K

OD 734 10/IK

OD 734 10/IU

Poe.

R20

R27

R28

R29

R30

R31

R32

R33

R34

R35

R3fj

B3T

R38

R3fl

R40

R-ll

R-12

R13

R44

R45

R46

R47

R48

R49

R50

RS1

R52

R53

R54

R5ü

R56

R57

R58

R59

R60

R61

RG2

Rfi.l

Rfi4

R65

HfiG

R67

RBH

R69

R70

R7I

R72

H73

R74

R75

R7B

RTT

R78

R79

aso
ESI

R82

K83

R8.1

R85

R86

R87

286

R89

R91

R92

ROS

R64

ROS

R86

119 7

H98

R99

1 , 2 kohm

0,1 SIollQ

1000 ohn

1 Uohn

1 llohp

0,82 Uohm

0,1 Uohm

10 ohm

1000 ohn

0,22 Uohm

1 Uohm

220 ohm

1000 ohm

0,22 Uohm

1 Uobn

1 Manu

0,22 Uohm

- "llm
1 Uohn

0,47 Uohm

47000 obm

330 ohn

50 ohm

1 Hohm

08000 ohm

1 nh'J

0,1 Uohn

1 Uoha

1,2 Uoho

1 lloha

3 , 3 Sloho

1 Uoha

3,3 IJolim

1000 ohm

10000 ohm

10000 oha

0,1 Uohm

1000 ohn

10000 ohc

5G ohm

0,1 Uohm

0,82 Uohm

1000 ohm

S2 o!,m

0,39 üoha

0,82 Uohm

1000 oho

12000 ohm

0,39 Uobm

0,82 Uohm

1000 ohm

4700 ohm

3GO ohm

U, 47 Uohm

0,30 Uohm

1000 ohm

820 ohn

0,47 Uohn

0,32 Uohm

1000 P h m

820 ohm

1 Uohm

0,82 Uohm

47000 ohm

0,47 Uohm

1 Uohm

15000 ohm

100 olim

10000 ohm

0,12 Uoba

1000 ohn

10000 ohm

: !10?;0,5 H

1 10?; 0,5 W

. :10?;0,r. W

. 110?;0,5 W

. 110?;0,5 W

-10?; 0,5 W

110?; 0,5 W

l!0?;0,5 W

±10?;0,5 W

;10?;0,5 W

ilO?;0,5 W

110?;0,5 W

110?;0,5 W

110?;0,5 W

1 10?; 0,5 W

H0?;0,5 W

110?,- 0,5 *

:10?;0,5 W

1 1?;0,4 W

1IO?;0,5 W

110Ï;0,5 ff

•10?; 0,5 W

-I0?;0,5 W

-10?; 0,5 W

110?;0,5 W

;10?;0,5 W

± l?;0,'l W

110?; 0,5 W

M0?;0,5 W

t IÜ?;0,5 W

; 10?; 0,5 W

110?; 0,5 W

:iO*;0,5 W

.-10?; 0,5 tf

1 10?; 0,5 W

ilO?;0,5 W

;10?;0,5 W

1 10?; 0,5 W

; 10?; 0,5 W

.- 10?; 0,5 W

;IO*;0,5 W

:10?;Ü,5 W

i 1 0? ; 0 , 5 W

110?;0,5 W

• 10? ; 0,5 W

-I0?;0,5 W

: 10?; 0,5 W

1 10?; 0,5 K

ilO?;0,5 W

M0?;0,5 W

110?;0,5 W

:10?;0,5 W

±10?:0,5 W

±IO?;0,5 W

110?;0,5 W

110?; 0,5 W

110?; 0,5 W

±10?;0,5 W

J10?;0,S W

•I0?;0,5 W

!10?;0,5 W

-10?;0,5 W

!!0?;0,5 W

±10?;0,5 W

* 10Ï • 0 5 W

110?; 0,5 W

±10?;0,5 W

1IO?;0,5 W

1IO?;0,5 W

1IO?;0,5 W

110?;0,5 W

;10?;0,5 «

ilO?;0,5 V

±IO?;0,5 W

Omachri.iving

Kool-eeratand

Koolweerstand

Koolweeratand

Koolweeratand

Koolweerstand

Koolweerütand

Koolweeratand

Koolweeratand

Koolneeratand

Koolweerstand

Koolwccratand

KoolweeratQnd

Kool»eeratQ.nd

Koolwcerstand

Kool.oerstand

Koc-l-yeerfltand

Kool weerstand

Driad-eorsiand

Koolwccraland

Koolwcer>uand

Koolwcerstnnd

Kool-uerstand

Kooloecratgnd

Koolwcersiand

Koolweeraiand

Draudweeratand

Koolweeratand

KoolwggrKt.iind

Koolnecrstand

Koolweerstand

Koolwoerstand

Kool weere tand

Koolweeratand

Kool weerstand

Koolweeratand

Koolwcerataod

Koolweerataod

Koolweerfliund

Koolweerstand

Koolweerstnnd

Koolwecrgiand

Koolweeratand

Koolweeratand

Koolwceratand

Koolweeratand

Koolwcerstaod

Koolweerstand

Kool-eoratand

Kool «eerst and

Koolweeratand

Koolweeratand

Koo l we era t and

KoolweersLand

Koolweerstand

Koolweerstand

Kool»eeraiand

Koolwecrataod

Kooluceratatid

Koolwocrstcnd

Kool nee ra t and

Koolweerstand

Koolweerstand

Koolwoeratand

Koolweergtand

Koolweerstand

Koolweerstand

"Koolweeratand

Koolweerstand

Koolweeratand

Koolweerstand

Koolweerataod

Koolweerstand

Fabrika

Ohnic

Ohnic

Ohmic

Ohnic

Obmic

Ohmic

Ohmic

Ohmic

Ohmic

Ohaic

Obmic

Ohnic

Ohmic

Ohnic

Obmic

Olimic

Ohmic

Ohmic

Ph.

Ohmig

Olinig

Ohnic

Ohaig

Ohnic

Ohcic

Ohmi g

Ph.

Ohmic

Ohmig

Ohmic

Ohmig

Ohmig

Ohmic

Obmic

Obmic

Obmic

Ohmic

Ohmic

Ohnic

Ohmic

Ohraic

Obmic

Obmic

Ohmic

Olinic

Ohnic

Ohmic

Ohmig

Ohmic

Ohmic

Obm i L

Ohn i e

Ohuic

Ohmic

Obrnic

Obmic

Obmic

Ohm i e

Obmic

Ohmig

Ohmic

Ohnic

Obmic

Ohmig

Ohmic

Ohmic

Ohmic

Obmig

Ohmic

Obnic

Ohmic

Ohnic

Ohmic

nt Ph.bcatelnr.

OD 734 10/IU

OD 734 10/1U2

OD 734 10/100K

OD 734 10/1K

OD 734 10/1H

ÜD 734 10/IU

OD 734 10/820K

OD 734 10/100K

OD 734 IO/10Ë

OD 734 10/IK

OD 734 10/220K

OD 734 10/IU

OD 734 10/220E

OD 734 10/IK

OD 734 10/220K

OD 734 10/1U

OD 734 10/111

OD 734 IO/220K

48 7SO 01/2E

OD 734 10/IU

OD 734 10/470K

OD 73-1 10/47K

OD 73.1 IO/3.30Ë

OD 734 10/5GË

OD 734 10/IU

OD 734 IO/G8K

48 7BO 01/1E

OD 734 10/100K

OD 734 10/111

OD 734 10/1112

OD 734 10/IU

OD 734 10/3U3

OD 734 10/111

OD 734 10/3U3

OD 734 10/IK

OD 734 IO/10K

OD 734 10/10K

OD 734 10/IOOK

OD 734 10/IK

OD 731 10/10K

OD 734 IO/5GE

OD 734 IO/100K

OD 734 10/820K

OD 734 10/IK

OD 734 IO/82E

OD 734 10/330K

OD 73-1 10/820K

OD 734 10/IK

OD 734 10/12K

ODn834 10/300K

OD 734 10/820K

OD 734 10/IK

OD 734 10/4K7

OD 734 10/390E

OD 734 10/470K

OD 734 10/390K

OD 734 IO/1K

OD 734 IO/820E

OD 734 10/470K

OD 734 10/820K

OD 734 10/IK

OD 734 10/820E

OD 734 10/lk

OD 734 10/820K

DD 73̂  10/IK

OD 734 10/47K

OD 734 10/-170K

OD 734 10/IU

OD 734 10/15K

OD 734 10/100E

OD 734 10/10K

OD 734 10/120K

OD 734 10/IK

OD 734 10/10K



r ja . iir

R!00

R t O l

R102

R103

ftlO't

RI05

R106

R107

R108

mos
nno
R U I

R i l 2

R 1 I 3

Rl 14

R 1 1 5

R 1 I 6

R M T

S I I 8

R119

R120

R121

H! 22

S123

RI2- !

R125

R12T

R129

E201

R202

R203

R204

Rel

lic 2

LI

L2

L3

L4

L5

Ui

L7

L S

L9

0 , 1 Uoha

0 ,39 Uohn

47000 ohn

0,15 Uohn

1,8 Uohf f l

3,3 Uolin

3,3 Uohn

G Ü O O O ohm

G8000 ohm

0,15 Hohm

0 , 1 Uohn

R8000 obm

33000 ohm

33000 ohn

0,5 llohm

0, 1", Uohm

0 , 1 Uolim

oSOOO oh H

0,1 Uohn

0 , 1 5 «ohm

0 , 1 5 ïlohn

0 , 1 Mohc.

OROOO ohm

33000 ohm

13000 ohm

G , 8 Hobm

150 oh^

1 Hohrs

3900 ohia

3300 obn

n , i Mohis
0 , 1 11.. hn

I Ü O MHz

1GO W-r,

ulo uru
so mi/

160 LlEz

160 101 ;s

00 lul i

* 10$; 0 , 5 W

1 I O S ; 0 , 5 K

• I 0 * ; 0 , 0 W

:10j;0,5 W

t 1 o£ ; o , r. w

-10# ;0 ,5 it

±10*;0 ,5 W

i l O J ï ; 0 , 5 W

± I O # ; 0 , 5 W

i 10*: 0 ,5 W

±10!(;0,5 W

*10Ï ;0 ,5 W

± I O > ; 0 , 5 W

11 0%; 0 , 5 W

i20j ;0 .1 W

:10M,5 *
*!0.ï;0,5 'f/

i l O { £ ; 0 , 5 W

110Ï;0,5 tf

±10*;0,5 W

± I O J ; 0 , 5 W

±(0% ; 0,5 W

110;E; 0 ,5 W

t 10?; 0 ,5 W

110$; 0 ,0 W

110$: 0,5 W

110^:0,5 W

i l O j - 0 , 5 W

±10$;0 ,5 . f t '

±10^ ; 0 ,5 W

± I O Ï ; 0 , 5 W

110$; 0 , 5 W

b»l»Mr»u
K o o l w L - L - r s f Q

Koo lwee ra t a

K o o l i r e e r a t u

Kool i r c^ r s tu .

Kool.eprsta

K o o l w c ü r s t a

Koolneera ia

K o o l w o c r s t a

K o o l w o e r s t n

K o o l w e e r s t B

K o o l w c o r s i a

t tonl»corata

Koo lweora t a

K o o l p o i . . me
loca r i r hui n

K n o l w c c r g t a

K o c l w c g r w i n

Kou lweora t a

K o o l ^ e e r s t u

K o o l w c o r s l f t

K a o l w o o r a c a

Koo lwüür s t a

K c o l w e c r a i o .

Koolxeera ta

Koo IwotTJiLa

Kooliroersio.

K o o l w c c r a m

K o o l w e e r s t a

Konloecrsl.il

K o o l w c c r g l B

K o u l w D L T M t t t

KoMweera io

R p l n i g

Re la i s

Spoel

Spoel

Spuel

Span 1

Sposl

Spoel

Spoel

Ssonr^poe l

Srzoor9p.,el

K

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

ter
eb

ad

nd

nd

nd

ad

nd

nd

ad

ad

nd

nd

nd

nd

nd

id

nd

nd

t n n r L K / i

O h m i e

Ohmic

D l i m i c

Qhs i i r

Ohnic

Olinic

O h m i c

Ohnic

O)IB i c

O h n i c

Obnuc

Olimic

Olinic

Ohm i c

linrgan

Olimic

Olinic

Ohn ic

Obmic -

O b m i c

Obaic

Ohoic

OhBic

Ohm i c

Obmic

O l i n i c

Ohoic

Ohm ir

O h m i c

O i i m i c

O h m i c

Ohnic

lUllor

U u l l c r

pn
PTI

PTI

PTI

PTI

PTI

PTI

PTI

PÏI

nt rn . [(i.' J ' t L nr .

OD 7.1-1 1 0 / I D O K

OD 734 IO/300K

OD 73'! 10/4TK

OD 73>! 10 / IOOK

OD 734 10/1118

OD 734 IO/3U3

OD 734 10/3U3

OD 734 10/G8K

OD 734 10/GHK

OD 734 10/I50K

OD 734 10 / IOOK

OD 734 IO/C8K

OD 734 10/33K

OD 734 10/33K

OD 7-U fll/OOOK

OD 734 10 / IOOK

OD 734 1 0 / I O O K

OD 734 IO/B8K

OD 734 1 0 / I O O K

OD 734 10 / IOOK

OD 734 10 / IOOK

OD 734 10 / IOOK

OD 734 !0 / f iHK

OD 73-1 10/33K

OD 734 10/33K

OD 73-1 10/6M3

OD 73'! 10 / I50E

OD 734 10/1U

OD 73-1 10/3KD

OD 734 10/3K9

OD 7;!4 1 0 / I O O K

OD 734 1 0 / I O O K

,,vpe5201 '
^ p . c o n i a c T

type 580 '
sp.comsci.

NE 632 S7

NE 630 95

NE 632 SB

NE 630 97

NE B.12 71

NE G 30 S G

NE G32 70

NE 830 38

NE 630 38

f 09 P nr. J c c n n i 3 c
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