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II.A. 

R a ken n e

1. Koneiston irroittaminen kotelosta--

Koneisto voidaan irroittaa kotelosta irroittamalla kuvassa 14

renkaalla merkityt kiinnitysruuvit, jonka jälkeen yläkansi ja
siihen kiinnitetty runko veeetään ulos kotelosta. Kantta ja ko-

neistoa paikalleasetettaessa on kiinnitettävä huomiota, että

kannen tiiviste on osunut paikalle. Koneisto voidaan asettaa

paikalle vain yhdellä tavalla (mek ohjaus), joten työ on suori-

tettava harkiten ja hartiavoimia käyttämättä.

2. Pu~kien vaihto
Putkien tyyppimerkinnät käyvät ilmi osaluettelosta ja niiden si-

joitus koneistossa kuvista 11 ja 15.
~. Lähettimen ja vastaanottimen suurjaksopiireissä olevien

putkien vaihdon jälkeen on VR2-radion toiminta tarkastet-

tava yleismittalaitteen avulla sekä ainakin vaihdetun put-

ken piiri ja tarpeen vaatiessa myöskin mu~t piirit jälki-

viritettävä (kts Viritysohjeet kohdat IV ja VII, jälkiviri
tys). Lähettimen putkien Pl,P2,P3 ja P4 vaihdon jälkeen on

yllämainitun lisäksi suoritettava myöskin ohjainasteen
neutralisointi uudelleen (kts sivu 29, kohta e).

3. ~!te!d~!!:y:aihto
a. Kiderummun irroittaminen (kts kuva 15)

-Ennen kiderummun irroittamista poistetaan putket P5 ja P13.

-Kiinnitysruuvin lukitusmutteria löysätään ja 6-kantaru~vi

kierretään auki.
-Kiderumpu vedetään varovaisesti ulos (sivukosketinpareja

varoen) sen verran, että se irtaantuu välitysvaiheen kytki-

mestä, jonka jälkeen se nostetaan ylös.

b. Kiderummun rakenne
Kiderummun rakenne käy ilmi kuvasta 16. Sen osia tilattaessa

on mainittava kuva 16 ja siinä oleva vastaava osanumero.

c. Kidel~ummun purkaus
Kiderwnmun purka~s (kuva 16) suoritetaan irroi ttamalla osat

6,7 ja 8, jolloin yläsuojakotelo 3, kidekytkinlevyt 5 ja 4

voidaan nostaa pois alasuojakotelon 2 akselista.

d. Kiteiden järjestys rummussa
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e.

f.g.

4 \Q

Kiteen vaihto

Ainoastaan mittauksilla a;ikaisemmin todettu viallinen kide '::t

vaihdetaan uuteen. .

Kiderummun kokoonpano

Ki de rummun kokoonpano pitää tapahtua täsmälleen päinvastai-

sessa järjest;)"ksessä kuin purkaminen (osat 7 ja 8 muk). Mut-

terin 6 kiristys on suoritett~va varovaisesti.

Kiderummun asentaminen koneistoon (kuva, 15)

Kiderummun välivaihteen ky'likin menee kiderummussa olevaan 10-

veen vain määrätyllä tavalla. V.oiman k~:lt~~~ on vältettävä

ja sivukosketinparit on paperiliuskalla nostettava silloin kun

kiderumpu työnnetään akselin suuntaan paikalle. Ne. tarttuvat

muuten helposti rummun välilevyihin ja vääntyvät rumpu.a työn-

nettäessä sisään. 6-kantaruuvi kiristetään varovais~sti sopi- I

vaan asentoon, koska se toimii kideruinmun ohjausakselina ja

lukitaan lukitusmutterill.a.

Kiderummun pitää vapaasti pyöriä kanavanuppia pyöritettäessä.t

4. Paristojen vaihto,
Paristojen vaihto suoritetaan käyttö-ohje,essa annettuj~n ohjeiden rnu-

kaan.

r~,

5. 

K2neiston rungossa ja kytkinelimiss~ olevat merkinnät

Koneiston rungossa olevat ,paristojen A~merkinnät, putkien P-merkin-

nät, kelojen L-merkinnåt, välijaksomuunt-'3ji.:-nVM-merkinnät, releiden.
R-merkinnät ja säätövastuksien R-merkinnät, samaten kuin välijakso-.

muuntajien ja pj-muuntajien juo~orvien ulosottonumerot tai ulosot-

tojohtojen tunnusvärit sekä pu,tkien elektroodien ulosotot putkenkan-

noissa ovat merkityt vastaavasti kytkentäkaavloon.

Relekantojen juotoskorvat ovat myöskin numeroidut ja niiden sijainti-

paikka osoitettu (kts. kytkentäkaavio).

6. Kytkentäelimien si.ioi tus koneistoss~

Kytkentäkaavoissa esiintyvien kytkentäelimien sijoitus .laitteessa

käy ilmi kuvista ja vastaavista piirroksista.

Kuvissa olevat numerot viittaavat kytkentäkaavioon ja osaluett~loon.

Esim

kelojen ja säätökondens~attorien sijoitus, kuva .17

tasoituskondensaattorien sijoitus, kuva 19

rimoissa esiintyvien kiintovastuksien ja sauvakondensaattorien

sijoitus liitteissä 7,8 ja 9.

releiden (suojakqtelo poistettuna) sijoitus kuv~ssa 17 jne.

---
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7. 

Matoituksen rakenne .

Mikäli matoitus on joskus vaihdettava esim rikkiammuttuna voi. n~-
, ,

toi tuksen valmistaa itse liimaamalla li.i tteenä 6 seuraava pi.irros

42200 (suhde 1:1) faneerilevylle sekä lyömällä siinä osoitettuihin

kohtiin kannattamia nauloja, jonka jälkeen matoitus valmistetaan tä-..
män kaavan mukaan. Matoitukseen tarpeelliset johtimet saadaan hätäti-

.lassa puhelinkaapelin pätkästä. Mikäli johtimien tunnusvärit eroavat,
..

on laadittava oma väriavain matoituksen kytkentää varten.

8. Matoituksen kytkentä

Matoituksen kytkentäkaavio on annettu liitteessä 5 (piir 42241) sekä

matoituksen sijoitus koneistossa kuvassa 18.

Matoltuksen kytkemlstä varten yläkanteen'ja paristokosketinlevyyn

nämä on irroitettava rungosta.

9. Kana v~~h tok~ sto

~rl

Kanavavalinta

Kanavavalintanuppi on hammaspyörävälityksellä kytketty 8-osaisen sää-

tökondensaattorin akseliin.

Säätökondensaattorin eri kanavia vastaavan asennon määrää kuularytmi-.pyörä, .
Kiderummun akseli on kytketty toisella hammaspyörävälityksellä säätö-.
kondensaaittorin akselin toiseen päähän.

..,

Kiderummun rungossa oleva oikosulkulevy kytkee säätökondensaattorin

runkooI;l kiinnitettyjen laahauskoske.ttimien kautta (kytkin 173) kond

147 sarjaan kond 111 kanssa. .

Kiderummun molemmilla sivuilla olevat laahauskosketinparit (vastaan-

ottimen oskillaattori paristojen puolella, lähettimen oskillaattori

releiden puolella) kytkevät rytmiä seuraten vuorotellen kutakin ka-

navaa vastaavat kiteet.

Asteikkolampun katkaisukoskettimen ohjaa rytmipyörän kuula, jolloin

se sulkeutuu hetkiseksi rytmiurien välisellä harjalla.

8-osaisen säätökondensaattorin eri säätöpiiriin kuuluvien osien pai-.
kat käyvät ilmi kytkinkaavasta sekä kuvasta 7 sekä vastaavat säätö-

kondensaattorin rungossa olevat tasoituskondensaattorit kuvasta 19.

Osat 1-8 lasketaan kanavasäätönuppipuolella olevasta osasta alkaen

(osa 1).10. 

P~ekuulokkeen rak~.r!ne

Puhekuulokkeen rakenne ja osien numerot käyvät ilmi kuvasta 12.

Osia tilattaessa on nä~tä numeroita käytettävä..



16

-

11. 

Kaukosyöttöisen antennin rake~e

Kaukosyött1;5isen antennin rakenne, ja osat käyvät ilmi kuvasta 13.

Osia tilattaessa on näitä numeroita käytettävä.
"12. 

~ampi5eneraattorin rakenne ja toimintaperiaate

Kampigeneraattorin rakenne ja toimintaperiaate on selostettu käyttö-

ohje-osassa ja käy ilmi liitteenä 10 seuraavasta kytkentäkaav1osta,

osaluettelosta sekä kuvista 8, 23, 24, 25 ja 26.13. 

Verkkokojeen rakenne .ia toimintaperi~~t~

Verkkokojeen rakenne ja toimintaperiaate on selostettu käyttöohje-

osassa ja käy ilmi liitteenä 11 seuraavasta kytkentäkaaviosta, osa-

luettelosta sekä kuvista 6 ja 22.

14. Akku...iitäntälaitteen rakenne .ia toimintaperiaat~

Akkuliitäntälaite on selostettu käyttöohjeosassa (kts myöskin kuva 7)

B Toimintaperiaate

1. Rakenn~periaat~

VR2 on radiopuhelin, joka käsittää :;{c-~~~e!sen kide°.ill--tun hila~odu-

1loidun puhe lähettimen" sekä kideohjatun supervastaanottimen, jotka

..
toimivat n 10 maallolla.

Lähetin ja vastaanotin muodostavat toiminnaJlisE:'Sti erilliset yksiköt,

lukuunottamatta putkea P12 (166), joka toimii lähetyksen aikana mik-

rofoniv~vistimena ja vastaanoton aikana pj-vahvistimena sekä kanava-

valintaa, joka on yhteinen molemmille. Tämän li~äksi toimii laitteen

puhekuUlokkeen äänirasia sekä dynaamisena mikrofonina että kuulokkee-

na. Lähettimen ja vastaanottimen kiteet ovat sijoitetut samaan kide-

, rumpuun.2. 

1äh~ttime~ toimintaperiaate

'Lähetin käsittää kide-, oskillaattori-, ohjain- sekä vuoroVaihekyt-,

kennässä olevan pääteasteen.

OskillaattQriputken p4 (53) hilapiiri käsittää elimet: kela L6

(32), kondensaattori 19, vastus 1 sekä kiderummun avulla valittu ki-

de, joka on kytketty rinnan vastuksen 1 kanssa. Hilapiirin hilavirta

mitataan mittauskoskettimen 2 (59)' avulla.

Oskillaattorin viritettävään anodipiiriin kuuluu kela L5, säätökon-

densaattori 46, tasoituskondensaattori 41, kiinteä kondensaattori

64 (pohjakapasiteetti) sekä sj-estepiiri (vastus 2 ja kond 20).

Oskillaattorista tuleva sj-jännite syötetään kytkinkondensaattörm 21

kautta ohjainputken f3 (54) hilaan 3, joka saa etujännitteensä vas-
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tuksen 3 ja hilavirran oikosulkumittauspistukan 3 ~60) kautta. Hilaan

kytketyn vastakytkentäkondensaattorin 61 avulla suoritetaan ohjaimen

neutralisointi.

P3 suojahila saa jännitteensä pudotusvastuksen 4 kautta.

Kondensaattori 22 on sj-maadoituskondensaattori. 7

Ohj~ihputken aperiodiseen anodipiiriin kuuluu kela L4 (34) sj-este-

piireirieen (vastus 5 ja kond 23).

Ohjaimen sj.:.jännite syötetään kelasta L4 (34) kelan L3 (35) kautta

pääteasteen putkien Pl (56) ja P2 (55) hiloihin. Vuorovaihekytken-

nässä olevan pääteasteen virityksen hilapiirit ovat seuraavat:

-putki Pl (56) kelan L3 (35) osa (2-1), säätökondensaattori 48,

tasoituskondensaattori 43; kiinteäkondensaattori 25,

-putki P2 (55) kelan L3 (35) osa (2-3), säätökondensaattori 47,

tasoituskondensaattori 42, kiinteäkondensaattori 24.

Vastus 6 on hilapiirien kuormitusvastus.

pääteaste saa hilaetujännitteet etujänniteoskillaattorista modulaat-

torin muuntajan T1 käämin (1-2) sekä kuristimen 36 kautta.

Etujänni tebskillaattoriputki P5 (58) kehittää n 3~z_~j,._-Jä~~teen.

Tämä sj-jännite h~~~~~a~n ja .näin saatu etujännite syötetään

pääteasteen ja modulaattorin putkien hiloihin.

pääteasteen hilaetujännite (n -45 V) on säädettävissä säätövastuksen

RIO (11) avulla.

Pääteasteen viritettävät anodipiirit ovat seuraavat:

-putki Pl (56): kelan L2 (38) osa (4-3), säätökondensaattori

50 sekä tasoituskondensaattori 45

-putki P2 (55): kelan L2 (38) osa (4-5), säätökondensaattori

, 49 sekä tasoituskondensaattori 44.

Sj-estepiirin muodostavat sj-kuristin 37 ja kondensaat.tori28.

Vastukset ~O ja 9 ovat putkien Pl ja P2 suojahilajännitteen pudo.tus-vastukset.' 
.

Kvndensaattorit 26 ja 27 ovat sj-maadoituskondensaattorit. Vastukset

7 ja 8 ovat hehkujännitteen pudostusvastukset, koska putkien Pl ja

P2 hehkujännite on 1.25 V (hehkuparistojännite 1.4 V).

Pääteasteen kelasta L2 (38) sj-teho siirtyy antennipiiri;n kytkinke-

lan LI (39) kautta sauva-antenniin.

~: Muun kuin laitteen sauva-antennin käyttö vaatii ehdottomas

ti tarkoitukseen sopivan ulkopuolisen s~vttuselimen.
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Modulaattori hilamoduloi lähettimen pääteasteen modulaattorimuuntajan

Tl (40) kautta.

Modulaattoripiiriin kuuluu

-puhekuuloke (dynaaminen mikrofoni:

-mikrofonimuuntaja T2 (159)

-mikrofonivahvistinputki P12 (166)

~ modulaattoripääteaste p6 (57) sekä )

-modulaattorimuuntaja Tl (40).

V§:staanottimen to~mintaperiaate
Vastaanotettu sj-jännite siirty~. antennipiiristä kytkinkelan LI (39)'

kautta kelaan L2 (38) ja edelleen kytkinkondensaattorin 97 kautta 1

sj-vahvistimen putken,P8 (161) hilaan. '\

Sj-vahvistin käsittää kaksi astetta (viritettävät anodipiirit):

-1 aste: putki p8 (161),kelayksikkö Lll (kela 151, kiinteäkonden-

saattori 101, kytkinkondensaattori 102, suodatusvas~us 70), säätö-

kondensaattori 148 sekä t~soituskondensaattori 144;

-II aste: putki P9 (162),kelaYksikkö L.12 (kela 152, kiinteäkonden-

saattori 106, kytkinkondensaattori 107, suodatusvastus 74), säätö-"
kondensaattori 149 sekä tasoituskondensaattori 145.

Vahvistettu sj-jännite syötetään sj-vahvistimesta kytkinkondensaatto-

rin 107 kautta sekoitusasteen putken P7 (163) sekoitushilalle 6.

Sekoitus~stee"ssa muodostuu välijaksoluku (1,2~~z) kantoaallon (fk)

ja -oskillaattorin (fo) jaks.olukueroituksen kautta seuraavasti:

fo -fk kanavilla 21-32 koneessa a ja
." 44-52 koneessa b

ja fk -fo kanavilla 33-44 koneessa a ja

53-64' koneessa b

Huom.:. Tämän tak~_a kiteiden sj jojtl.1sta kiderummussa ei saa missään

tapauksessa muuttaa, koska kiteet ovat ryhmitetyt antamaan

välijaksoluvun 1,2 MHz yllämainitun järjestelmän mukaan.

Sekoittajan oskillaattoripiirin muodostavat

-hilapiiri:

sekoitusputken P7 (163) hila 4, sj-kuristin ~55, kiderummun vas-

taava 'kide, kela L7 (154) ja kondensaattori 113.

",Hilc;tpi,irin vastuksessa syntyvä etujännitteen osa käytetään jänni-
,"

tejakajan (78, 80, 79, 170, 171) ja vastuksien94 ja 95 kautta pj-

vahvistimen pääteputken P13 (167: hilaetujännitteenä.
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.-anodipiiri:

sekoitusputken P7 (163) hi1a 3, kela L8 (153), säätökonden-

saattori 150, tasoituskondensaattori 146, kiinteäkondensaatto-

ri 112 sekä (kanavissa 32-21 koneessa a, 52-41 koneessa b) kon-

densaattorit 147 ja 111, jotka kytkeytyvät piiriin kytkimen 173

/kautta oskil1aattorin värähtelyvoimakkuuden tasoittamiseksi

korkeammalla jaksolukualueella.

Sekoittajassa muodostunut vj-jännite syötetään välijaksomuuntajan

VM3 (156) kautta vä1ijaksovahvistimen putken PlO (164) hilaan 6.

Välijaksovahvistin käsittää vj-muuntajat VM3 (156), VM2 (157) ja

VMl (158) sekä vj-vahvistinputket PlO (164) ja PII (165).

Vj-vahvistimessa vahvistettu vj-jännite syötetään vj-muuntajasta
VM1 (158) putken P12 (166) ilmaisudiodihilaan 3.

Vj-jännitteen ilmaisupiiriin kuuluu putken P12 (166) i1maisudiodi 3~

vj-mauntajan VMl (158) toisiokäämi kondensaattoreineen 133 ja 134,

sj-suodatinkondensaattori 135 sekä häiriörajoittimen ja AVS;n vas-
tusten muodostama kokonaisvastas.

Vastuksissa 86 ja 124 syntyvä, kantoaa11on ja vastaavasti välijakson

jänni tevaihtelujen mukaan muuttuva jänliItehäviö käytetään s j-vahvis.
~~-

t1men, sekoittajan ja vj-vahvistimen automaattivoimakkuussäätöön

(AVS).
AVS-jännite syötetään seuraavien putkien hi1oihin

-Pll (165) (hila 6)

-PlO ('164) vastuksen 81 kautta (hila 6)

-P8 (161) vastuksen 65 kautta (hila 2)

-P7 (163) vastuksien EF-, 73 ja 74 kautta (hila 6)

-P9 (162) vastuksien 81,73, 69 ja 70 kautta (hila 6),

joissa se aiheuttaa e~~~! tte~~n n~~i~..Yill§J,.a_Y~...§iLeJ,...e_JJ,,:taa

sj- ja vj-vahvistusta.~~~1~:~e~:~~::i:

~..;:..:!:ör:aj2!t~~~e~ toim~ta
H~~riÖr~jOitt~e~..~~htäVä on vai~ent~a sekä v~~~~kaat.hyvin p~e- "\

n~Jakso~set ha~r~oJann1tteet etta vo~makkaat aan~Jakso~set sysays-..!

jännitteet.
Häiriörajoittimen piiriin kuuluu

germaniumdiodit 169 ja 168, vastukset 88,89,87,90 ja 91
sekä kondensaattori 136.

I



19a -

Häiriörajoittimessa m\lodostavat (kts allaolevaa k\lvaa) vast\lkset

90 ja 91 sekä toisaalta vast\ls 87 ja kondensaattori 136 sillan,

joka on lähellä "tasapainoa" äänijaksoilla. Tällöin johdetaan

ilmaist\l äänijaksoinen jännite sillan kahden rinnakkaishaaran

(84 ja 168 sekä 91 ja 169) ja vastuksen 88 kautta P12 (166) hi-

lalle 6. K\ln vastaanottimeen t\llee voimakas hyvin pienijaksoinenl

(esim, moottorin 10-40 j/s kipinöinti-) häiriöjännite, jO\lt\lU em

silta epätasapainoon siten, että kondensaatt.ori 136 saa r\lnkoon

nähden voimakkaan negatiivisen varauksen, jolloin kond 136 ja vas-

tuksen 87 kytkentäpiste m\l\ltt\l\l negatiiviseksi vast\lsten 90 ja 91

kytkentäpisteeseen nähden. (Edelläoleva joht\l\l kondensaattorin

136 reaktiivisen vastuksen voimakkaasta kasvusta hyvin pienillä
Ijaksoluv\lilla). ~ , ~C.: "'U:-;7.(

Kondensaattorin 136 negatiivinen latausjännite johdetaan vastusten

89 ja 88 kautta P12 ohjaushilalle, jolloin tämän putken vahvistus

voimakkaasti alenee. Putken P12 etujännitteen tasapainotila saavu-

tetaarl, k\ln kondensaattorin 136 lataus häiriöjännitteen lakattua

purkautuu,vastusten 89 ja 90 sekä tasasuuntaajan 169 kautta.

Jos vastaanottimeen tulee äänijaksoinen terävä sysäysjännite vai-

mentaa rajoittaja myös sen. Tässä tapauksessa kondensaattori,

(j oka on nyt vähemmän ne~atii vinen runkoon nähden kuin vastuksen

90 toinen pää), varaatua tasapainotilaan vastusten 91 ja 89 sekä

tasasaUntaajan 169 kautta. Vastuksen 89 päihin varaaksesta synty-

nyt negatiivinen jännite johdetaan taas vastaksen 88 kaatta P12ohjaashilalle. 

Tasapainotila palaatau samalla tavalla katen edellä..

~l".8 L ;;iil(, ~3~ 134

"'.II~.' " -'-...'\ ". _.-' .
,'1 I':ji!( -., I

84

168 169
f'.,J-~ ..'K1-- ~ /1~ ~' _._"..~, ,,"

136 '/y<fio

88

--r=.~
P12 (166)

ohjaushi1alle 6
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4.

0

Putken P12 (166) hilaan saatu pj-jännite syötetään vahvistettuna täs-

sä putkessa pj~vahvistimen pääteputken P13 (167) hilaan 3 kkytkinkon-

densaattorin 141 ja vastuksen 95 kautta.

Pääteputkessa vahvistettu pj-jännite syötetään päätemuuntajan T3

(160) toisiokäämin kautta puhekuulokkeen äänirasiaan 226.

Kä nist s 'a oh aus läh a vastaanoton aikana

a. Ohjauseli!!!et

VR2-radion ohjaus kanavavalinnan jälkeen tapahtuu puhekuulokkeen

kahvassa olevien ohjauselimien kautta.

Nämä ohjauselimet ovat:

-kahvan päässä oleva kiertonuppi; asennot 0, .(yksi piste),

..(kaksi pistettä) sekä

-kahvan sivulla oleva painonappi (asennot ylhäällä ja alhaalla).,

Ohjauselimen asennot toiminnan eri vaiheissa ovat seuraavat:
KiertonuPEi Painonapp! ,. ,_:.. .

asento 0 ~ylhäällä t alhaalla -

,- --, -laite käyn- ylhäällä ,-- -~~ ---

n1stett y lh '.'. ll '. y aa a '

tai. .alhaalla -'~- '~-~ .'

:0

TOiminta

laite on poiskytketty

vastaanotto (ääni vaimenn)

vastaanotto (ääni maks)
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Kosketin c

r

Pl1P12c.

(22-21) on auki.

-YaJlLtok9_sk~n~ (32-31/33) kytkee koskettimiila 132-33) pj-
jännitteen puhekuUlokkeen äänirasian 226 päätemuuntajan T3

.160) toisiokäämiin.

Lepoasennossa olevan releen'B1 11~5) toiminta:

-~ske:~timet a, b.i_~ pitävät lähetinputkien hehkupiirit kat7"
kaistuna.

-~kettimet d .i~ kytkevät 103 V anodipariston (A3) jännit-

teen vastaanottimen putkiin

~-P7 (163) vast 5 kautta hilaan 5

-P7 (163) vast 76 kautta hilaan 3

-P7 (163) vast 77 kautta anoctiin 2

-PlO (164) vast 82 kautta hil,aan 3 .

-PlO (164) vast 83 kautta anodiin 2

Anodijänniteparisto (Al) syöttää vastuksen 96 kautta 103 Vy
-p8 (161) vast 67 kautta hilaan 4

-P13 (167) hilaan 4

103 V anodijänniteparisto(A2) syöttää suoraan kytkettynä

läbetinputkien lisäksi seuraavat vastaanottimen putket:
I

-p8 (161) vast 68 kautta anodiin 5

-P9 (162) vast 71 kautta hilaan 3

-P9 (162) vast 172 kautta anodiin 2

-PII (165) vast 84 kautta h;i.laan 3

165) vast 85 kautta anodiin 2

-P12 (166) vast 92 kautta hilaan 4

"166) vast 93 kautta anodiin 5
Siirt minen vastaanotosta lähet kseen

Painamalla puhekuulokkeen kahvassa olevaa pain°!lappia 223 alas'

siirrytään vastaanotosta lähetykseen.

Silloin releen B2 (186) käämin virtapiiri katkeaa ja B2 releen

koskettimet siirtyvät lepoasentoon samanaikaisesti kuin releen B1

(185) käämin virtapiiri sulkeutuu, jolloin Bl releen koskettimet

siirtyvät työasentoon. Tämän releen

-~Q§ketlD ~ (14-15) kytkee 1,5 V pariston (H1: hehli:tl.iännitteen

lähetinputk1in P3 (54), P4 (53), P5 (58), p6 (57) sekä B2

(186) releen koskettimen d kautta P12 (166);
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kosketin b(21-22) kytkee 1"5 V pariston (H2) hehkujännitteen

putkeen P2 (55) pudotusvastuksen 8 kautta;

kbsketin c (34-35) kytkee 1,5 V pariston (H3) hehkujännitteen

putkeen P1 (56) pudotusvastus 7 kautta;

,vaihtokosketin d (12-11/13) kytkee 103 V pariston A3+navan-

,

.

,r:

lähet1nputkiin

-P1 (56) anodiin 7
-P1 (56) vast 10 kau~ta hilaan 1 .

-P2 (55) anodiin 7

-P2 (55) vast 9 kautta hilaan 1;
-~htokosk~t1n e (32.,.31/33) kytkee 103 V pari,ston A3 -navan '"""

toisen 103 V par1ston Al +napaan, Koska pariston A1 -napa on

maassa, par1stot A~~a__~~y_~~eLtJ!~~t sarjaan ja läh~t1nput-

ket Pl ja P2 saavat 206 V ~nodijänn1tteen.

~' Yllämainitut hehku- ja anodiparistojen jännitteet (1,5 V

ja 103,5 V) oyat paristojen nimellisjännitteet.

Lepoasentoon palautuneet releen B2 (186) koskettimet suoritta-

vat seuraavat tehtävät:
-Koskettimet a r -~ '-- I ' --, -, -, --"'-c'-, ..;"-b .ia c katkaisevat vastaanottimen putkien heh-kut 

paitsi putken P12 (166) hehkun~ joka jää päälle kosketti-

d.
c

men d kautta

-,V~ihtokosketin e (32-31/33) kytkee nyt äänirasian 226, joka

nyt toimii dynaamisena mikrofonina mikrofonimuuntajan T2
(159) ensiokäämiin. .

, ,

Siirtyminen lähetyksestä vastaag~t!o~g

Päästämällä puhek1~ulokkeen kahvan sivulla olevan painonapin 223 ir-

ti rele B1 (185) taa~ päästää ja rele B2 (.186) vetää, 'jolloin lähe-

tin kytkeytyy pois ja radiopuhelin VR2 palautuu vastaanottoasentoon

Katkaisu Ie '.

Kääntämällä 

puhekuulokkeen kahvan päässä OLevaa kiertonuppia O-asen-

toon rele B2 (186) myöskin päästää ja katkaisee radiopuhelimen vas-

taanottimen hehkupiirit, jolloin laitteen kaikki pii~it ovatkatkaistut.

..
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c. VR2 -yle i s m -~ -~ .~- a .1- a -~ -~-~

(Autophon TG861)

Huom:

Yleismittalaite TG861 on varustettu mittauskiteillä joko
VR2a:n tai VR2b:n huoltoa varten (eri taajuusalue), jo-
ten tyyppi TG861A on VR2a:n huoltoa varten (mittau'skana-
vat 24, 33 ja 41) ja tyyppi TG861B ~n VR2b:n hu~ltoa var-
ten (mittauskanavat 44, 53 ja 61).

I Käyttötarkoi tu_~

Yleismittalaite TG861 on erikoisesti VR2:n huoltoa varten suunni-
teltu mittalaite. Sen avulla voidaan mm suorittaa seuraavat huol-
tutoimenpiteet: -

1. Pa,ristojen tarkistus (jännitteet ja kulutusvirrat).

2. Lähettimen tehomittaus ja viritys.
a) Oskillaattorin jälkiviritys
b Oskillaattorin uudelleen viritys
c Ohjaimen ja pääte~'steen jälkiviritys
d Ohjaimen ja pääteasteen uudelleen viritys
e Neutralisoinnin tarkistus
f Oskillaattorin tarkistus
g) Ulostulotehon säätä ja tarkistus

3. Modulaatiosyvyyden mittaus
4. Vastaanottoherkkyyden mittaus

a) Oskillaatorin jälkiviritys
b) Oskillaattorin uudelleen viritys
c) Suurjaksopiirien viritys5. 
fuhekuulokkeen ja kurkkumikrokuulokkeen tarkistus.

6. Tasajännite-, vaihtojännite- ja vastusmittaukset koneiston
mielivaltaisissa pisteissä.

II

KäyttöedellytYkse!:

'(

Yleismitt~aitteen syöttö tapahtuu vaihtoehtoisesti:
a) VR2-radiopuhelimen paristoista
b) Yleismittalaitteeseen sijoitetuista osista
c) Verkkoliitänt~kojeesta
d) Käsigeneraattorista

III Rakenne

1.

1

Mekaaninen rakenne

Y1eismittalaite on sijoitettu kantokahvalla varustettuun ke-vytmetallikotelvvn. 
Kotelossa on kaksi irroitettavaa kantaa.

Mittalaitteen };!lkomitat ja paino

Pituus 353 mm
Leveys 210 "

Korkeus 227"
Paino 7,5 kg
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EtUkar~~en on sijoitettu seuraavat yhdistyskaapelit ja työ-
kalut:

1 syöttökaapeli 13 napaisella pistikkeellä
lohjauskaapeli 7 ~"- _11-
1 suurjaksvkaapeli
1 mittauskaapeli mittauspistokkeineen
1 .mittauskaapeli banaanikoskettimineen
2 mittauspuikkoa
1 viritysavain

Takakan.nen takana sijaitsevat 6 pariston liitäntäkoskettimet.", .

sekä paristot. Tähan sijoitetaan myöskin VR2-radiopuh~:_imen
paristvt, jvs laite on käynnistettävä ilman koteloa.

Lieriömäinen keinvantenni on kiinnitetty puristinjousella.
Kaikki mittaUkseen tarpeelliset käyttöelimet on sijoitettu
etulevyyn. Kaikk~ kytkenttielimet ovat kiinnitetyt etulevyp
takaosaan, joten irroittamalla 8 etulevyn reunvilla olevaa
kupulieriökantaruuvia, voidaan koko laite nostaa ulos kote-
losta. Sisäänrakennettu mittalähetin Jn erikseen suojattu
est~äkseen sj-merkin pääsyn mitattavaan laitteeseen suoran
kytkennä~l kautta. Myöskin ,sisääntulo sj -tehonmi ttaamiseksi
on erikseen suojattu lieriösuojakvtelolla. Tämä kotelv voi-
daan poistaa irroittamalla liitäntäjohdot ja kiinnitysruuvi.

R~~= Sisäänrakennettu tarkkuusmittari ei kestä liian suuria
mekaanisia tärähtelyjä. Mittalait'e on sen takia käsi-
teltävä varovaisesti.

Sähköinen rakenne

Kaikki liitänn~t mittalaitteen, radiopuh~limcn ja mahdolli-
sesti vieraiden virtalähtelden v~lillä tapahtuva.t erikuis.-
liitäntäkytkimillä varustettujen liitäntäkaapelien välityk-
sellä.

2.

,

Kahden vipukytkimen avulla voidaan mitattava VR2-radiopuhe-
lin kytkeä joku lähetykselle tai vastaanvtolle. Sisäänraken-
nettu kuuloke toistaa "vastaanotossa" demoduloidun sj-merkin

Keinoanteggi sijaitsee erillisessä lieriösuujakotelossa, jo-
ka voidaan kiertää kiinni radiopuhelimen antennieristimeen.
Keinoantenni yhdistetään mittalaitteeseen 70 ohmin koal:siaa-
li sj-kaapelilla. Keinoantennin kuormitusvaLStUSsmuuttaa läm-
möksi lähetyksen aikana suurimman osan sj-tehosta, pieni osa
tehosta käytetään mittaukseen mittalaitteessa. Vastaanotossa
se palvelee mittalähettimen ja sj-syöttökaapelin sovituksenamitattavaanradiopuhelimeen.

Kahdella moninapakytkimellä voidaan valita sisäänrakennetun
mittarin haluttu mitta-alue. Aluekytkimellä (Bereichschalter
1.) valitaan jännitteen virrat ja tehut, jotka tulevat mitta-
laitteeseen normaaliliitäntäjohtoja pitkin mitattavasta ra-diopuhelimesta. 

Aluekytkimellä 2 (Bereichschalter 2) voidaan
valita sopiva mitta-alue mittauspuikkomittauksia varten.

~: 'Aluek tkimen 1 avulla valittu mitta-alue on oikea ai-
noastaan silloin, kunal'.lekytkin 2 on asennussa "Int".
Muussa tapauksessa mitta-alue seuraa aluekytkimen 2-
asentoa.

Anodi- ja hehkuvirtoj~n mittausta varten käytetään erillistämittaliitänt~kytkintä. 
Sillä voidaan mitata samanaikaisesti

myöskin mitattavan laitteen hilavirrat.
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Sisäänrakennettu mittalåhetin muodostaa erillisen yksikön.
Se on kideohjattu ja jaksoluvut tyypeissä A ja B ovat niin
valitut, että niillä voidaan virittää VR2-radiopuhelimen
seuraavat kanavat:

Tyyppi A: kanavat 24,33, 41
-"- B: -"- 44,53, 61 .

Sisäänrakennettu modulaattori moduioi sj-merkin 400 hz:lla
15 % modulaatiosyvyyteen. Modulaattori antaa samanaikaisesti
~~ pj-jännitteen, jotta voidaan mitattavan radiopuheli-
men moduloida låhettäessä. Mittalåhettimen sj-jännite voi-
daan o,ttaa ulos kapasitiivisen vaimentimen kautta. Tämän vai-
mentimen avulla voidaan sj-merkin jännite säätää 1-10.000 uV

..~ --
raJoJ.ssa.

.
~

l>.

IV Käyttöönotto
4

Mitt,alaite yhdistetään syöttö- ja ohjauskaapelien avulla mi-
tattavaan radiopuhelimeen, Moninapaiset pistikkeet liitetään
SE~12 merkittyihin pistukkoihin.
Jos mitattavaa radiopuhelinta käytetään sen omassa kotelossa,
niin paristotsaavat jäädä paikalleen. Paristojen mittaus
esim tapahtuu silloin mittalaitteen avulla., I
Jos mi tattavaa radiopuhelinta käytetään ilman sen omaa kote- Ii.

loa, niin paristot on sijoitettava vastaaviin paikkoihin mit-
talaitteen takaosaan. ..

Jos virtalähteenä käytetään verkkokojetta, niin mittalaittees-
sa olevaoikokytkentäpistoke on poistettava pistukasta !!Fremd-speisungf! (Ulkopuolinen syöttö) ja pistukkaan on yhdistettävä '

verkkokojeen syöttökaapelin pistoke.

Radiopuhelimen antennieristimeen kierretään kiinni keinoan-
tenni. Tämän jälkeen mittalähettimeen sj-syöttökaapeli liite-
tään keinoantenniin. Mittalaite on silloin valmis käyttöön. ~

D.

Huolto-ohj(,';

1 Paristomittaus

1

Paristomittaus suoritetaan asennossa "Senden" (= Lähetys) .
Aluekytkin 2 kierretään asentoon "Int".
Sj-kaapeli on liitettävä pistukkaan "Kunstantenne Sender"
(Keinoantenni lähetin)
Käyttökytkin asennetaan asentoon "Senden" (Lähetys).'Alue-
kytkimen 1 avulla voidaan vaihtoehtoisesti mitata jokz:';sen
erillisen pariston jännitteet.
Lukemat luetaan asteiko.sta A ja kerrotaan seuraavalla ker-
toimella:Hehkujännite kerroin x 1 (volttia) .

Anodijännite -"- x 100 (volttia)
Paristojen jännitteiden alarajan arvot mitataan "Senden"
(lähetys) asennossa ja ne ovat

, hehkuparistoille 1,2 V
anodiparistoille 72 V

;1'
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MittarilQkemaa tarkkaillaan Qseita sekunteja. Jos jännite nopeas-
ti laskee, on paristo loPPQQn kQ1QtettQ ja se on vaihdettava.

HQom. ParistomittaQksen aikana verkkokojeen pistoke on poistetta-
va pistQkasta "Fremdspeisung" (lllkoPQolinen syöttö) ja oi-
kokytkentäpistike asetettava paikalleen. MQQssa tapaQkses-
sa mittal'aite mittaa verkkokojeen antamat jännitteet.

Mittalaitteessa pitää mitt~ähetin ja modQlaattori olla poiskyt-
ketyt. .
Mittalaitteessa ja mitattavassa radiopuhelimessa ei Saa olla paris-
toja samanaikaisesti, koska ne silloin kytkeytyvät rinnan. SeQ-
raavia mittauksia varten voidaan käyttää paristoja tai vierasta
syöttölähdettä. Mikäli käytetään paristoja, on valikoitava par-
haat mahdolliset. Lähetintä viritettäessä on käytettävä paristoja,
joiden jännite on maks 1,3 V kennoa kohti, koska mQQten mittarin ;1
QlostQloteho-asteikko ei riitä tehon maksimiin säätää varten. Kai-
kissa mittauksissa, missä käytetään alQekytkintä 1, pitää alQekyt-
kin 2 olla asennossa "Int".

II Virtamittaus
Aluekytkin 1 asetetaan asentoon "Ströme" (virrat). Käyttöön voi-
daan ottaa vaihtoehtoisesti joko vastaanotin tai lähetin. Virtojen
mitta~s tapahtuu mittauspistokkeen avulla mittalaitteessa vastaa-
vasti merkityissä paikoissa (h~omioitava oikea napaisu~s). Kertoi-
met ovat (asteikon A lukemat)

he.hkuvirroille x 200 (mA)
anodivirroille x 20 (mA)

Virtamittaus on suoritettava myöskin silloin, kun lähetin ja vas-
taanotin ovat poiskytketyt. Tässä tapa~ksessa virta ei saa kulkea,
koska mu~ten paristot tyhjenevät vaikka laite on poiskytketty. --
Mikäli virtamittari osoittaa lukeman, laitteessa on oikosulk~, ;
ka on viipymättä löydettävä ja poistettava. -

SeQraavassa ta~lukossa on annettu virtojen maksimiraja-arvot, joi-
ta ei saa ylittää paristojännitteiden ollessa 90 V ja 1,4 V:

Käyttö

Paristot

a~~-

mA mA mA mA mA mA

160
350

Vastaanotto
Lähetys

170
370

170
350

8- 8
20

8
32

Aluekytkimen ollessa samassa asennossa voidaan mittapistiketta
käyttää myöskin VR2 hilavirtamittaukseen.
Asteikon A kertoin on silloin 100 (uA).

111 Lähettimen tehon tarkistus---
Sj-kaapeli on liitettävä pistukkaan "Ktmstantenne Sender" (kei-
noantenni-lähetin). Alueky:tkin 1 on asetettava asentoon "Sen-
derlstgtt (lähettimen teho). "
Lähetin on käynnistettävä.
Asteikolla C voidaan silloin lukea lähettimen teho suoraan
wateissa.

..J'"

~
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Lähetystehon mittausta varten VR2 on jätettävä omaan koteloonsa.

Jälkiviritystä varten on VR2 kuitenkin poistettava kote1osta ja sii-
hen on kiinnitettävä mittalaitteen mukana seuraavat virityssuojale-vyt, 

jotka korvaavat kotelon ja virityselimien väliset kapasiteetit.
Jos virtalähteiden teho on vakio ja lähetysteho naapurikanavi11a on
huomattavasti heikompi kuin mitattavalla kanavalla, niin laite onepävireessä. 

Ulostuloteho 90 V anodijännitteellä ja 1,4 V hehkujän-nitteillä 
ei saa ylittää 1 wattia. Seuraava taulukko antaa osviitat

eri paristojännitteillä odotettavissa oleviin ulostulotehoihin nähden

Paristojännite %:ssa nime11isarvosta 100%- 90% 80% 70%
Anodi 103,5V 93V 83V 72V
Hehku 1,5V 1,35V 1,2V 1,2V
Minimiulostuloteho 1,4 1,0 0,6 0,4

wattia
Ylläoleva taulukko osoittaa kuinka tärkeätä on kiinnittä huomiota
paristojännitteisiin tehon tarkistllksen yhteydessä.

Lähettimen virit;:i:s

Lähetintä viritettäessä suoritetaan tarpeen mukaan joko jä!~!viritys
tai uudelleenviri~'y:s.

Jälkiviritys, joka suoritetaan vain vastaavia tasoituskondensaatto-\
reita säätämällä on tarpeellinen piirikapasiteettien muuttuessa esim
p~_t~ia vaihdettaessa ja on pUhdas kapasiteettisäätö. )Uude1leenviritys, 

joka suoritetaan sekä vastaavia ke1asydämiä että
tas%itus ondensaattorei ta säätämällä on tarpeellinen piiriindukt1vi-
teetti muuttuessa (esim kelojen vaihto, piirin uudelleen kytkentä)ja näin ollen sek~ induktiviteetti että kapasiteettisäätö .

,. "työ/~.
_on sal1~~_a.1~Q~_G_tg~ lteskusk2!:jaam2~~a

Yleiset ohjeetA. 

Lähetin käynnistetään.

B. Paristojännitteet tai ulkopuolisen virtalähteen jäännitteet tar-
kistetaan.

" '
C. a) Aluekytkin 1 "Stroeme (virrat) asentoon

b) Aluekytkin 2 "Int'" (sisäin.kytk) asentoon

D. Mittauspistoke liitetään låitteessa olevaan pistukkaan 2
(59). (Oskillaattoriputken hilavirtamittaus)

E. Ainoast@:~ ~apauksi~s..§:.. ~~d(U~d~1.1ee!! v!!i~~~)
Huom. Saa suorittaa ainoastaan erikoiskoulutuksen saanut

.radiomekaanikko

Juotoskolvilla lämmitetään kelojen L5 (oskillaattori), L3-L4
(ohjain) ja Ll-L2(pääteaste) vahatulpat, jonka jälkeen kelasy-
dämet kierretään ruuvitaltalla ulos.

Virityssuojalevyt kiinnitetään paikalleen.

a) Oskillaa.ttori~ jälkiviritys
Kanavakytkin säädetään kanavalle 41 (koneessa a) ja 61 (konees-
sa b)
Maksimihila- eli värähtelyvirta säädetään tasoituskondensaat-
to+illa 41 (säätökondensaattorin 8. osassa). Säätökondensaf;',ttorin
osat 1-8 lasketaan kanavavalintanupin välitysvaiheen päässä ole-
vasta osasta alkaen. Tasoituskondensa,attorien koneistossa ja nii-
tä vastaavat aukot virityssuojalevyssä(kts kuva 19 sekä sivu 28a,

F.1.

2.
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,.

~

.
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Pienentämällä tasoituskondensaattorin kapasiteettia hila- eli
värähtelyvirta tämän jälkeen alennetaan 9/10 arvoon maks arvos-
ta. Hilavirran raja-arvot ovat 80-180 uA kanavasta riippuen...",.

Tämä toimenpide pe.lauttaa oskillaattorin tasajuoksun eri kana-
villa.

Mikäli virityksen jälkeen jonkun erillisen kiteen värähtelyvir-
ta on alhainen tai 0, on kide viallinen ja on se vaihdettava.

b) Oskilla§~torin uude!~,e!! viri tysHuom: 

Saa suorittaa ainoastaan erikoiskoulutUksen saanut radiomekaa-
nikko keskuskorjaamossa.

Kohdassa a) mainitut toimenpiteet.

Kanavakytkin säädetään kanavalle 24 (koneessa a) ja 44 (koneessab~
Kelan L5 kohdan E mukaan kierretään uloskierretty sydän sisään
kannes värähtelyvirta on maksimi.

Kiertämällä sydän tämän jälkeen taas auki alennetaan värähtely-
virta 9/10 arvoon maks arvosta.

Kanavakytkin kytketään tämän jälkecn kanavalle 41 (koneessa a)
ja 61 (koneessa b) sekä toistetaan kohdassa a) mainitut toimenpi-
teet.

Yllämainitut kela- ja tasoituskondensaattorisäädöt toistetaan
vuorotellen kunnes tarpeelliset korjaUkset ovat supistuneet hy-
vin pieniksi.

Minimivärähtelyvirta pitää olla suurempi kuin 70 uA (1,4 V hehku
ja 90 Vanodijännitteillä).

1.

2.
3.

4.

5.

6.1.2.

3.

c} Qhja1menj§~~~~~:kiviri tys
Nämä molemmat asteet viritetä~in samassa työvaiheessa.

Kanavakytkin kytketään kanava.lle 41 (koneessa a) ja 61 (konees-
sa b).
Ulostuloteho säädetään maksimiin tasoituskondensaattorien 43
(säätökond 5.osassa) ja 42 (säitökond 4.osassa), sekä 44 (sää-
tökond l.osassa) ja 45 (säätökond 2.osassa) avulla. On tarkkail-
tava tässä yhteydessä, että trimmeriparit ovat keskenään suun-nilleen samassa asennossa. ~ --

c-
'Ulostulotehon tarkastuksen tuloksena ym virityksen jälkeen pi- .
tää olla suunnilleen sama teho (t 0,15 wattia)kaikille kana-
ville.

d) .QQllimea 1a. J~~1.~~E:?:2.1~e~n .yiri tysHuom: 
Saa suorittaa ainoastaan erikoiskoulutuksen saanut radiome-
kaanikko keskuskorj actmossa.

Kohdassa c mainitut toimenpiteet.

Kan~vakytkin kytketään kanavalle 24 (koneessa a) ja 44 (konees-
sa b).

Kelojen L3-L4 ohjainasteen välimuuntaja ja LI-L2 pääteasteen
~lost~lomuuntaja koh~an E mukaan uloskierretyt sydämet kierre-
tään sisään kunnes u~ostuloteho on maksimi.

Näiss'ä molemmissa tasajuoksupisteissä koneessa a 41 ja 24, ja
koneessa b 61 ja 44 viritys on kohtien c) ja d) m~kaan toistet-
tava kunnes tarpeelliset korjaukset ovat s~pistuneet hyvin pie-
niksi.

1.2.

3.
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T_asoituskondensaatt~r1en ja säätökelojen s1joitt18 koneistossa
(Viritysst1ojalevyj,en aukot ovat vastaavissa paikoi8~a)
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4. Ulostalotehon tarkistas kaikilla kanavilla.

5. Mikäli kes~~kan~v~ll~.haomata~ ulosta~ot~~o~ alenemista y~i~
-0,15 w, n~~n tama v~~ttaa si~hen, etta saatokondensaattor~n f
tasajuoksa on häiriintynyt. Sellaisessa tapauksessa pitää
kiertää yhtä ohjaimen tasoitaskondensaattoreista (43 tai 42)
ulostalotehon minimikohtaa vastaavalla kanavalla, kunnes alos-
taloteho on taas maksimi, tarkkaillen samalla kiertosauntaa
sekä vastaako tämä kiertosuunta kapasiteetin kasvua tai laskua.

Tämän jälkeen korjataan vastaavasti säätökondensaattorin kapasi-
teettia. Roottorin asento merkitään, kanavakytkin käännetään
sellaiseen asentoon, että pääsy tähän roottoriosaan on vapaa se-
kä taivutetaan roottorin ulkolevyt sisään tai ulos hyvin huolel.
lisesti leveää pintaa vastaan. Levyihin ei saa ilmestyä pihtier
tai vastaavia jälkiä, koska kapasiteetin muutos pitää tapahtua
tasaisesti je- kaikenlaiset mekaaniset vätintyneet jäljet aiheut-
tavat epätasaisuuksia kapasiteetin muutoksessa. L.~.Y~~~~~ö
pitää tapahtua ainoastaan niiden keskellä tai kärjessä. i

-~- --'.-- .-: Tämän säädön jälkeen suoritetaan uudelleen viritys kohdan d) mu-

kaan uudestaan. Toimenpiteet toistetaan vuorotellen kunnes ula,
tulotehopoikkeamat palautuvat.:!: 0,15 w rajoi],'kBa, jolloin mittauf
pistukassa 3 (60) mitattavan ohjainp~tken F3 (54) hi1avirta on
10-20 ~ kanavasta riippuen.
-I*A

e) Neutralisoinnin tarkistus

Huom: Saa suorittaa ainoastaan erikoiskoulutuksen saanut radio-
mekaanikko. "-

Väliasteen neutralisointi riippuu putkien Pl' p~, P~ ja PA arvoista.
Jos joku näistä putkista vaihdetaan, on täm~n jalkeen suoritettava
neutralisoinnin jälkitarkistus seuraavasti:

1. Keinoantenni irroitetaan VR2:sta. ,

2. Anodiparisto A3 poistetaan.

3. Mittauspistike kytketään mittauspistukkaan 3 ja aluekytkin 1
asentoon "ströme".

4. Kanavakytkin kytketään kanavalle 41 (koneessa a) ja 61 (ko-
neessa b).

5. Neu~r~l~sointikondensaattoria 61 säätämällä etsitään hilavir~
ItaJn~n~mJ.. . ..

(Oskillaattori lakkaa värähtelemästä neutralisointikondensaat-.
torin 61 ollessa täysin auki tai kiinni).

Neutraliso1ntikondensaattorin säätä on suoritettava pie-
nellä metallikärjellä varustetulla, eristysaineesta valmis-
tetulla ruuvitaltalla.

Huom:

f) .Q§lli~1.C?!:.:!:!! ta!:k!s~t~s

Neutralisoin:1in jälkeen oskillaattorin tasajuoksu on tarkistetta-
va kohdan a) mukaan.

g) Ulostl),.lotehon säätö

Pääteasteen etujännite {n -45 v) saadaan liuku.vastuksen R1O ulos-

w



tulosta. Ulos otto siirretään kunnes ulostuloteho 2n -~~~ _! .'. 3 w
tarkalle~n. !,~y h~h!fu- ja 90 V vast 180 V-?-1l°dijärJnittei.Llä.
UIostUlotehopienenee nopeäStI~mmilla ne1iltu~-Ja-"äiiooI""j~i t-teillä. --.

~ ..Kohdassa 111 (lähettimen teho) esitetyss~ taulu
kossa on osoitettu ulostulotehon riippuvaisuus hehku- ja anodi-
jännitteistä. Käyttöjännitteiden tarkka säätä on sen tähden hy-
vin tärkeä.'.

h) ~o!?t~lotehon raja-aryot

1,4 V hehku- ja 9C V vast 180 V anodijähnitteel1ä ulostulotehon
raja-arvot kaikilla kanavilla ovat 1-1,3 wattia.

V. Mo.4~lat!.2n syv;y;yde!! tarkistus

1. Modulaation syvyyden mittaamiseksi etsitään kanava, joka an-
taa 1,2 wattia sj-tulotehon.

2. Modulaattori kytketään päälle ja aluekytkin 1 asentoon
"EICHEN" (kalibrointi).

3. .Sä~tönupilla "MOD.EICHEN" (Modul kalibr) säädetään mittarin
osoitin asteikossa A n 1,65 kohdalle.

4. Silloin lähettimen modulaattorin sisääntulojännite on noin
0,1 mV.
Aluekytkin 1 kytketään asentoon "MOD.GRAD" (Modul syvyys),
jolloin asteikossa D on luettavissa modulaation syvyys %:ssa
Modulaation syvyyden pitää olla noin 50 % edel.1.yt_täen, että
paristojen tai vieraan virtalähteen antamät--j-~teet ovat
1,4 V ja 90 V vast 180 V.

,
VI Y~s!aanotti~~!!-~~~~.r:_den ta.rki~1. 

Sj-kaapeli liitetään vaimentimeen.
2. Mittalähetin kytketään päälle ja kanav~kytkin mittaaslait-

teessa, sekä VR2: esa kytketään halat-alle kanavalle.

3. Alaekytkin 1 kytketään asentoon "EICHEN".
4. Säätönapilla "OOZ EI CHEN " (oskill kalibr) sä".detään mi tt.arin

osoitin punaisen merkin E kohdalle. Täten mittalähettimen
sj-jännite talee säjdetyksi oikeaan arvoon.

5. Modalaattori käynnistetään.
6. Osoitin palaatetaan taas punaise~merkin E kohdalle sää~ö-

napilla "MOD.EICHEN" (modul kalibr).
Täten mittalähettimen modlllaation syvyys talee sä9,detyksi oi-
keaan arvoqn ja kualokkeissa pitä~ kannossa olevissa laittei~
sa kaalaa 400 Hz:n ääni.

~ eHh~ .1
--~



31-
7.

8.

Aluekytkin 1 kytketään asentoon "HOERERSFA1;[l\mNG" (kuuloke-
jännite ) ja vaimennin vedetä~.n Qlos, kunnes osoitin on tap,s
PQnaisen merkin E kohdalla.

Vastaanottimen herkkyys on nyt luettavissa vaimentimestao

Lukema vastaa absolQuttisen her~~.~de~ arvoa. Määräarvo on
~ u.V 1,4 V h-e"iiku:.ja90 VanodiJånnitteillä.

,On ku.itenkin huomattava, että vaimenti~en tarkku.us on +2 uV
1 i 20 %. Äärimmäistapau.ksessa herkkyys .sac.vu.tetaan myöskin ~

silloin kun vainennin os oi ttaa ~=2-u.V. Seu.raava tau.lukko an-
taa herkkyyden alenemisen ja syöttöjännitteiden riippuvuQS-
suhteet.

Fe.ristojänriite %:ssa nimellisarvosta 100 % 90 % 80 % 70 %
Anodi 103,5V 93 V 83 V 72 V
Hehku. 1,5V 1,35V 1,2 V 1,2 V
Asteikon A osoittimen mininipoik-keama 1 I \ ~ .0,2

0,7 0,3

S~e~l~sen herkkyyden osoittaa mittarilukema silloin kun
modulaatiö on~a~KEietu pois. Tämä lukema pitäti olla yhtä
suuri tai pienempi kuin R pisteen 1akema-arvo mittarissa
(R on kohinaji:innitteen malcsimiarvo). Tämä lakema vastaa sil-
loin merkki/kohinajännite suhdetta 3:1.

Molemmat mittaUkset saoritetaan laitteiden ollessa kote1os-
Isa tai varastettuna virityssaojalevyillä. .

Mikäli va.-ditu.n talotehon saavuttarliseksi vaimennin on työn-
nettävä sisään huomattavasti enemmän, on vastaanottimen put-
ket ja viritys tarkistettava mikäli virtalähteen antamat syöt-".:
töjännitteet ovat oikeat.

.VII Vastae.nottimen viri~ls

a) Qs~il!aatto!:!n(hi.l~~ .4_j~ 2-pu.tkessa W-:!älkiviri ty!:?,-

1. Laite poistetaan kotelosta ja virityssu.ojalevyt asennetaan
paikalleen.

2. ~aikki syöttöjänr'i tteet tarkistetaan.

3. Mittau.spistu.kkaan 1 (170) kytketään mittau.spistoke sekä
alu.ekytkin 1 asentoon "STRÖME" (virrat).

4. Kanavakytkin kytketään kanavalle 32 (koneessa a) ja 52 (kO- .
neessa b).

5.rTasoitu.skondensaattori 146 (säätökond 7.osassa) sär_idetät'1.!l
.kunnes hilavirta on maksimi. (Hilavirran maksimin raja-arvot

20-55 mikroamp kanavasta riippu.en.
" ~ ,

6. Tasoitu.skondensaattorin kapasiteettia vähennetään kunnes
hilavirta las~ee 9/10 arvoon maks. arvosta.

7. Kanaval;a 33 (koneessa a) ja 53 (koneessa b) säädetään ta-
soi tu.sl{ondensaattoria 147 (pu.tkien pu.olella) vastae.vasti
l~utGn y~lä. Näin suoritetu.n jälkivirityksen jälkeen
kaikkien kiteiden pitää värähdellä tasaisesti.
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Oskillaa.t.torin~udelleen 

viritys

~1.2.3.

4.

5.

6.

7.

8.

b)

Pienen juotoskolvin avulla kelan L8 vahatulppa lämmitetään
ja kelan sydän kierretään auki, jotta kierteissä oleva vahairtoaisi. 

Tällöin ori tarkkailtava, ettei kolvi koskettaisi
kelarWlkoa, koska se on valmistettu aineesta, mikä sulaa
n 1000 .C lämpötilassa. C

Virityssuojalevyt asennetaan.

Lai.l.;e kYtketään vastaanottoon. Mittauspistike koskettimeen
1 sekäaluekytk1n asentoon "STRÖME" (virrat).

Kanavakytkin on kytkettävä kanavalle 32 (koneessa a) ja 52
(koneessa b).
Tasoituskondensaattoria .146 (säätökond 7.( 3assa) säädetään
maks hilavirralle sekä täMn liittyen tasoituskapasiteet-
tia pienentämällä aler}netaan värähtelyvirta 9/10 arvoon
maksimiarvosta. I
Kanavalla 24 (k'oneessa a) ja 44 (koneessa b) säädetään" ke-
lan L8 sydämen avulla värähtelyvirta maksimiarvoon sekä
alennetaan kiertämällä sydäntä auki 9/10 årvoon maksimiar-
vosta. .

Tämä menetelmä on vuorotellen uusittava kunnes tasajuoksu
on saavutettu.
Kanavalle 331koneessa a) ja 53 (koneessa b) säädetään ta-
soituskondensaattorin 147 (liukuvastuksen vieressä) hila-
virran maksimiarvoon s.ekä trimmerikapasiteettia pienentä-
mä~JJ! alennetaan värähtelyvirta 10 %. .
Tasajuoksun jälkitarkastus suoritetaan kanavilla konGGssa a
33-44 ja konee6s~ 'b 53-64. )

9.

c) 8,1 -piirien viritys

.Es~valmistelut
1. Virityssuojalevyt asehnetaan.2. 

Keinoantenni kierretään kiinni ja sj-kaapeli kytketään sii-
hen sekä vaimentimeen. . -3. 
Sj-kantoaalto sekä modulaatio kalibroidaankohdan\..(t mukaan.

.~
4. Vastaanotin käynnistetään ja aluekytkimellä mitataan paris-tojännitteet. .

5. Aluekytkin 1 kytketään asentoon "HÖ~ERSPANNUNG" (kuuloke'-
jännite).

Virittäm~

~

1.

2.

3.

4.

Mittauslaitteen ja viritettåvän VR2:n kanavakytkimet kytke-tään kanavalle 41 (koneessa a) ja 61 (koneessa b). .

Vaimennin työnnetään sisään kunnes mittarin osoitin antaa'
"]:lelposti todettavan poikkeaman. Samanaikaisesti pj -merkki
alkaa kuulua kuulokkeissa. .,

Molemmat sj-piirit viritetään samassa työvaiheessa.
Maksimilähtöjännitteen säätä kuulokkeisså tapahtuu virit-
tämällä kanavassa 41 (koneessa a) ja 61 (koneessa b) sää~ö-
kondensaattof'in 3. ja 6.osissa olevia kondensaattoreita
144 ja 14~. .
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5.

6.

7.

8.

Mittalaittoen ja. viritettävän VR2:n kanavakytkimet kytke-

tään kanavalle 24 (koneessa a) ja 44 (koneessa b).

MakSimilähtöjännitteen säätä tapahtuu nyt säätämällä kelo-

ja LII ja L12.

Jos suodattimet ovat olleet hyvin epävireessä, niin vaimen-

timen asentoa virityksen aikana on vaihdettava niin, että

lähtömerkin lukema mittarissa pysyisi lähellä mittausmerk-

kiä E. .

Yllä mainittu menetelmä toistetaan k:!.lnnes tehtävät korjauk-

set tasajuoksumittauspisteissä ovat tulleet hyvin pieniksi.

Sen jälkeen tai siihen liittyen mittauslähetin ja mr'ldulaat-
jtori kytketään pois kohinan tarkkailua varten jokaisella'

kanavalla ts mittarin lukema kaikilla kanavilla pitää olia

s~unnilleen sama.

\ --~~~--

~~ , ~

(Jos kohinajännite laskee liian jyrkästi, se on merkki siitä,

että säätökondensaattorin tasajuoksu on häiriintynyt. Siinä

tapauksessa on suoritettava säätökondensaattorin tasajuo.ksun

korjaus kohdassa 4d lähetintä koskevien vasta~vien ohjeiden,mukaan.

VIII Puhekuulokk~e!2 jakuuloke-kurkkumikrofqnin tarkistus

1.
2.
3.

.

..

.

Ohjauskaapeli VR2:ssa erotetaan.

VR2 varustetaan paristoilla tai vieraalia virtalähteellä.

KuulokemikrQfoni tai vast kuulokekurkkumikrofoni kytketäänVR2-:een, .

4.5.

6.7.

8.

9.

10.

Sj-kaapeli kytketään vaimentimeen.

Mittalähetin ja modulaattori käynnistetään kohdan 6 ohjeit-
ten mukaan.

Kuulokkeissa pitää kuulua 400 Hz ääni.

Toinen äänenvoimakkuusasento sekä "AUS" (poiskytketty) asen~
to tark.istetaan myöskin. .

Sj':kaape.li irroitetaan vaimentimesta ja kytketään "KUNST-
ANTENNESENDER" (keinoantenni-lähetin) koskettimeen).

Puhetangentti painetaan sekä mittarin lukema agennossa
"SENDERSLSTG" (lähetysteho) tarkkaillaan.

Aluekytkin 1 kytketään "MOD.GRAD" (modulaatiosyvyys) asen-
toon, ~9.~~1~~~~ m~kE9~~~oni_ill~uhutaa~~~~_~--

M~-d"";;!;:~-t-iOhUiPPUj en pitää nousta 80 %~sti hehkuj änni tte~
ollessa 1,4 V ja anodijännite 0 \Tast 180 v. ~~1

,

IX. 

Tasa"ännite, vaihtojännite "a vastusmittaukset
(mittauspuikkojen avulla

Banaanikoskettimilla varustetun mittauskaapelin avulla voidaan
suorittaa mittaukset VR2-radion mielivaltaisissa pisteissä_..
Tämä köskeeOtasa- ja vaihtovirtajännitemittauksia ja vastus-mittauksia. 

Aluekytkimellä 2 kytketään haluttu mitta-alue ja.
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allaolevasta taulukosta.saadaan vastaava lukema-asteikko ja
1 ukemakertoin. :~ "

i

Alu~ Käytettävä asteikko lukemakertpin

2V= xl
20 V = x 10
200 V = x 100
2 V effekt x 1
20 V II X 10

R x 10 x 10
R x 1000 x 1000
R x 100 000 x 100 000

A
A
A
A.L\B

B1;3

Tasajännitemittaust~ varten miinus napa ei ole maadoitettu, jo-
ten myöskin negatiiviset tai symmetriset jänni.:;teet voidaanmitata.

Vastus- "a vaihto ännitemittauksissa miinusnapa on maadoitettu.

Ohmimittaria käytettäessä on se ensin nollattava haluttua aluet-
ta varten. Tähän tarkoitukseen mittauspuikot oikosuljetaan ja
säätönupilla "NULL OHM" (ohmimittarin nolla) säädetään mittarin
osoitin"B asteikolla nolla-lukemalle.

Siirryttäessä muihin vastusmittausalueisiin tämä säätö on ainatoistettava.


