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Anno, a csöves, majd a tranziszto-
ros rádióvevõk korában nép -
szerûek voltak azok a saját ké szí -
té sû teszterek, amelyek jel lem zõ -
en detektort, HF-erõsítõt és 
fejhallgatót tartalmaztak. Ezek 
egy tapintó érintkezõ segítségével 
sorra rácsatlakoztathatók voltak a 
vizsgálandó áramkör jellemzõ 
pontjaira. Ahol „elveszett” a jel, 
ott ellenõrizni kellett az aktív 
elem (csõ, tranzisztor) mû kö dõ -
képességét, a tekercs vagy transz-
formátor folytonosságát. Mindez 
nagyon megkönnyítette a javítás 
menetét. Hasonló hibakeresõt 
készíthetünk korszerû elektroni-
kai alkatrészekkel is. 

 
Elvi mûködés 

 
Az 1. ábra szerinti teszter a gene-
rátoros hibakeresõktõl eltérõen 
alkalmas arra, hogy „fülre” felde-
rítsük a nemlineáris torzításokat, 
az erõsítõ gerjedését, a gyenge 
tápfeszültségszûrést, a rossz levá-
lasztó kondenzátorokat. 

Az eszköz egy RF-jel detektor-
ból, egy HF-erõsítõbõl és fejhall-
gatóból áll, melyet a K1 üzem-
mód kapcsoló egészít ki. Ennek 
helyzetétõl függõen a teszterrel 
ellenõrizhetjük mind az RF- és a 
HF-részek mûködését. A rajz sze-
rinti kapcsolóállásban a rádió-
frekvenciás jel a C1 kondenzáto-
ron és az R1 érzékenységszabá-
lyozón keresztül került a T1 FET 
gate-jére. A jel negatív félperió-
dusait a D1 dióda földre zárja, a 
pozitívokat a FET-tel erõsítjük. A 
C3 kondenzátor az impulzusok-
ból kiszûri a hangfrekvenciás 
összetevõt, amit aztán a T2 erõsít 
fel a fejhallgató számára.  

A másik kapcsolóállásban a 
teszter egy HF-erõsítõvé alakul, és 
a detektoráramkörök utáni részt 
lehet vele ellenõrizni. Mivel a de-
tektor kimenetén jelentõs jelszint 
van, amely mintegy három nagy-
ságrenddel nagyobb, mint a vevõ 

bemenetén, ezért a K1.2 kontak-
tusok segítségével bekapcsolt R2-
R3 osztóval lecsökkentjük teszte-
rünk érzékenységét.  

 
Vizsgálat a teszterrel 

 
Vevõkészülék ellenõrzésekor az 
R1 potenciométert tekerjük a ma-
ximális érzékenységhez tartozó 
helyzetbe. Teszterünk földvezeté-
két egy krokodilcsipesz segítségé-
vel kössük össze a vevõ ké szülék 
földjével. Mérõ  csú csunk kal érint-
sük meg a bemeneti rezgõkör va-
lamelyik kimeneti pontját (pl. a 
forgókondi vagy a tekercs kimene-
tét), és a teszterünkben hallható 
hang segítségével hangoljuk a ké-
szüléket pl. egy KH-adóra. A fej-
hallgatóban közepes hangerõt 
kell halljunk. Ha az ellenõrizendõ 
vevõ ké szülékben ferritantenna 
van és a rádióadótól messze va-
gyunk, úgy szükséges lehet külsõ 
antenna használata is. Az adóra 
hangolás után a tesztert kapcsol-

juk át HF-erõsítõ üzemmódba, 
mérõcsúcsunkkal érintsük meg a 
detektor kimenetét. Ekkor már 
meg tudjuk állapítani, hogy a rá-
diókészülék melyik blokkjában 
van a hiba. A rádiófrekvenciás rész 
ellenõrzése során egymás után 
érintsük meg a tranzisztorok és 
egyéb alkatrészek kivezetéseit, így 
találva meg azt a szakaszt, ahol a 
jel eltûnik vagy lecsökken. Ahogy 
a hangszóró felé haladunk a foko-
zatok vizsgálatában a hangerõ fo-
lyamatosan nõ a fejhallgatóban, 
sor kerülhet rá, hogy az R1-gyel azt 
csökkenteni kell. 

Több tranzisztoros készülék 
esetében megfigyelhetõ, hogy a 
hangerõ lecsökken, pedig a tran-
zisztorok üzemmódja teljesen 
normál állapotú. Ezt a jelenséget 
általában az elkók meghibásodá-
sa okozza. Jól mûködõ (csatoló) 
elektrolit kondenzátor esetében 
annak mindkét végén azonos 
hangerõt kell tapasztalnunk, 
míg hibás esetében jelentõs jel-
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1. ábra

2. ábra

Vevőkészülék-hibakeresõ 
 

Az orosz Ragyio 2007/8. számában leírt kis teszter rádió-vevõkészülékek, old timer magnetofonok leját-
szótraktusa hibahelyének megtalálásában segíthet.
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szintkülönbség van. Ezzel a mód-
szerrel a hibás elkók még akkor 
is kiszûrhetõk, ha nem rendelke-
zünk kapcsolási rajzzal. 

A teszter elegendõ érzé keny -
ségû ahhoz, hogy vele meghall-
gassuk a magnetofon lejátszófe-
jén megjelenõ jelet. Ekkor a HF 
üzemmódban a C4 kondenzá-
tort a K1.2 segítségével közvetle-
nül a T1 drainjéhez kössük.  

A tesztert úgy kapcsolhatjuk 
ki, hogy a fejhallgató dugóját ki-
húzzuk a csatlakozóból. 

A tesztert célszerû egy (pl. alu-
mínium) lemezbõl készült do-
bozban elhelyezni, melynek mé-
reteit a felhasznált alkatrészek ha-
tározzák meg. Mérõcsúcsként jó 
szolgálatot tehet egy hosszabb 

varrótû. A fejhallgató 4000 oh-
mos legyen, a tápfeszültséget 9 V-
os telep szolgáltatja. T1 drainjén 
és T2 kollektorán egyaránt -4,5 V 
±1,5 V van. Ha ettõl eltérõ értéket 
tapasztalunk, úgy változtassuk 
meg R2 vagy R4 értékét. (A p-csa-
tornás, ill. pnp tranzisztoros kivitel 
helyett a gyakoribb „n-es kivitelben” is 
gondolkodhatunk. A tápfeszültség, a 
Ge-alapú, nagyfrekvenciás D1 és a 
C4 polaritásváltása mellett pl. 
BF244, BF245, BF247, 2SK168D-t, 
ill. BC546B, BC548B, BC182B-t 
használva. – A szerk.) 

A készülékjavítás során nem 
mindig kényelmes a fejhallgató 
használata. Kisméretû hangszó-
ró felhasználásával nagyobb 
hangerejû tesztert építhetünk. 

Ekkor a T2-vel felépített HF-
erõsítõ helyett használjunk IC-s 
hangerõsítõt, melynek erõsítése 
100 körüli. Egy másik lehetséges 
módszer, ha a HF-erõsítõt egy 
külön blokkban építjük meg. 
Felhasználhatjuk továbbá egy 
zsebrádió mûködõ HF-erõsítõjét 
is. A HF erõsítõt a teszterrel egy 
kéteres árnyékolt kábellel kös-
sük össze, amelyen keresztül tör-
ténik a tápfeszültség-ellátás is (2. 
ábra). A tápfeszültséget szûrõ 
RC-tag a HF-erõsítõben általá-
ban már megtalálható. Mivel ek-
kor nincs szükség arra, hogy a 
tápfeszültség forrását a teszter-
ben helyezzük el, ezért annak 
mérete sokkal kisebb lehet. 

 – SiMi – 
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