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fig. 1. HW, leunt U zien hoe mm

de motor

••mi=a!oon"

aftast met de pen, die het .spoeltje
beweegt.

iR de

Exacla Eledronische Aulotest. Apparatuur
Als U dit artikel leest is het ongeveer
een maand geleden, dat een collea:a een geroutineerd
en bekwaam automoblelteclm1cus - met zijn auto van Den
Haag naar AmlIterdam reed en oPeens
een geluld waarnam, dat er eerst ~t
was en dat er ook niet behoorde te zijn.
Een ogenblIk aandachtig
luisteren
gat
hem de overtuiging dat het ,e1uid onder
de motorkap vandaan kwam en hoewel
lUJ het niet met .zekerheid k~n vaststellen, gingen zijn gedachten mt naar de
waterpomp,
als de vermoedelljke
~rzaak van het enigszins zangerige gelwd.
dat van tijd tot tijd te horen was.
Er werd even gestopt en onder de
motorkap
gekeken, doch er was niets
bijzonders te zien, en daar de overlge
geluiden.
die de motor produceerde,
het vaststellen van de oorzaak bemoeilijkten, besloot hij maar door te rijden.
In Amsterdam moest ~ ook even bij
de :Miller Holding Mij. zijn, waar men
direct aanbood de storing, met behulp
van de Exacta Eleclronisehe
Autote&ter
- waarvan de Miller Holding Mlj. alleen-importeur Îl'I - te localiseren.
Mijn collega verwachtte daarvan niet
zo heel veel, daar het geluld - zow
trouwens gewoonlijk het geval is - julst

In. de rubriek "CI.lTOuTateur Plofjes" iR het VOOTgaQ.n(l.enummer tl4n
dit tijdSCh.rift. brachten we e71.tge
'Ooorlopige mededelingen
Imm' het
lUI" de 711(Q'1ct brengeR.
door de
Milfw Holding Mij te Am.rterdam.
tlaR de nieuwe
elect7'ontrche tutapparatuur
van E:cacta. W4e wij
peTBOonlijk d40:TI1t'm /lebben gezien,
t\j'dens in het RAl gebouw georglJniseerde demonstratlu,
imponeerde
ons t:termate, dat we beloofden zo
spoedig mogelijk
meer uituoerig
op deze materie terug te komen,
een belofte die we tMn.t reeds
:nakomen. In het hieronder
vo1gen.de artikel 'brengt onze medewerker, de heer Th. 'tIan dm' Star.
op de wijze, zoals emu kurs dit
lIlt\j'd weer 'tIan hem gewe1'ld ••
een hoogst interessante
beschoutDing Ot>er deze E:cacta electronische apparatuur,
die zo belangrijk
is 'tloor de aufobraflche, dat geen
lezer dit artikel mag mmen. Wij
getlen. hieronder
IUIn Th. vc:n der

d",

Star.

het

woord

K. R.
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doOr
en te I.naI~terEm
enthousiaste verhaal, dat niij bier~
over 1eletoniseh bereikte. nam ik eerst
DIe, helemaal serieus, omdat mijn col·
!êgi sprak van electronisch
vaststellen
_ ~treren
op een beeldsdlenn
en bet
~
een weh:iig :fantastisCb voorkwam,
«a,ti tuIkS Via de metaalmasea van bet
motorblok enz. mogelijk ZOU zijn. Daar
:bij ecllter de naam .;Exacte." noemde, beik zéér wel. dat bier iets nieuws
markt was gebracht, dat de aanwaard. is en zo besloot ik
te nemell;,
na
hiervoor bescbreilel)eurtenis haalde ik Auto- en Mo·
de bus en las (IDdei' de
rubriek ••Contactpunten."
iets
meer over dat wonderllJke appanllt.
waaMOO!'
~n.
nog steeds latente belaqstelling
groeide. Immers, als bet
waar is - en 011 wéét; ik dat bet waar
ill - dan opent dat ongedachte perspec.
tieveD. want dan woxdt het localiseren
'mi tIlI)8ilJJk te vinden storingen, die ons
veel hoofdbrekens en een zee van tijd
ktmnen kosten, eenvoudig
kinderspel.
stelt U zleb maar eens voor: nooit meer
behoeven te zoeken, nooit meer iets
1lQtte1oos demonteren,
steedlJ onMiddellijk de vinger op de spreekwoordelijke
wonde plek te kurui.en leggen. Wat een
b;Sparing van. tUq, arbeid, geld en voer11'.0
~
't Is bijna te JIlOOi om
waar te kunnen zijn!
Tja, en toen
toen kwam er een telefoontje -van K. R. met het verzoek
hierover eens ieta te schrijven. met. als
aevola dat Ik ~ volledig .liet inlichten,
en. ik DU in staat ben U hierover
lets
meet te vertellen.
Bet iS tildèrdaad enigmtns anderS dan
Ik meende te moeten. opmaken uit de
~e
mededelingen van mi,ln ••.
0

acbte collega, hoewel bij. wat de uitkmnstèn betrèft, llWr niet heeft over-dreven.
Wat el' werke1JJk gebeurt kunt U misachien het beste begl'ijpen als U even aan
een normale, moderne gramofoon' denkt.
Daar word..en uitetst zwakke mecllani·
lICbe trillingen. die ont$taan doordat de
naald van de "piek up" de oneffenheden
in de groeven van de gramofoonpIaat
moet volgen, omgezet in electris;che tril·
liDgen. Deze trillingen
worden
enige
duizenden malen versterkt v66rdat zij de
luidSpreker
verlaten.
Hier worden de
mec:ban.ische trillingen
dus ol'rlgeaet in
gelUid. .BJj de Exacte. Electronlsclle Auto·
tester worden eveneena uiterst zwakke
mechanische t:rilllnge:n omgezet in eIec,.
trlsche trU1ingen, doc:h hier woxden die
electrlsche
trillingen - eveneens ver·
sterkt zichtbaar
gemaakt
op het
beeldseherm
van
een
kathodestrEl9.1·
oscillator.
Ik begrip zeer goed, dat aan deze
eenvoudige.
summiere voorstelUilg van
zaken wel enige nadere uiueg mag 'Worden toegevoegd; hoewel het niet gemak.
kelijk is bet hele gebeuren in zo'n o8dl.
lator in een paar woorden te vertellen.
MaIU' laten wij het eens p~beren.
jig.

2

In deze elfbcel.ding Is de t~l
op
un Bosch·rege'laar gedrukt. Het beeld-

scherm
Vein
de oBCill4tor, 'ft combi·
fl4tie met de IIUlftge,loten. Volt· en. Amp.
mem, verleIt 0I'III lettlH'lijk aUes ovet' de
'I'eaelaa'l'.
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Hier kunt

zien. /we
I

J
~
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het diagram
aantoont, dat de
collector
en de
borstels
van een
dynamo niet
meer
lOO pct. zijn.
De lange
ttrepen die naar
beneden wijzen
verte ti en dat_
fig 3.

rn

dft diagram,

dat werd

verkregen
door de tast~
spoel tegen de
dynamo te
drukken.
toont
de verhoogde
boog in het
midden, dat het
anker
ni.et
meer gehee~ in
orde is.
fig.

4

Uit het {}Toot
aantal ont~
stekingadia~
grammen heb
ik alleen
deu
doen Teproduce~
Ten. Hier
ziet
U drie kuf'Ven,
die bij ik omwenteling
van
een zesdlinder
worden
gevormd. Van
de midde1.tte
cilinder
op het
diagram blijkt
dat de on tste~
kingskabel
is

onderbroken.

fig.

5

Dit diagram "
karakteristiek

voor 'n det~ct
kogellager.
:fig. 5a

In het apparaat is een electrenenstraalhuis opgenomen, die kan worden ver~
geleken met een beeldbuis in een televilIie·toestel, doch belangrijk kleiner en
van eenvoudiger constructie is.
In zo'n eïeetrcnenstraalbuis wordt een
krachtige electrenenstraal uitgezonden,
die in de nonnale richting precies bet
midden van het zichtbare beeldvlak trctt
en daar een lichtgevend punt (de ,.spot")
te voorschijn roept. De helderheid van
dat punt is afhankelijk van de snelheid
van de electronen (bijv. 10 II 15 km
per seconde).
Nu is er in het apparaat een schakellng toegepast, die de electrenenstraal
in horizontale richting afbuigt en dan
zo, dat bet lichtende punt zich met ontzagllJke snelheid, van links naar rechts.
langs. het zichtbare beeldvlak beweegt.
DUll ongeveer zoals bet lichtvlekje, dat
door het weerkaatsende zonlicht in een
bewegend zakspiegeltje wordt geretlecteerd, Zodra het lichtende punt echter de
reehterziide van het beeldvlak heeft bereikt keert de electronenstraal plotseling
naar links terug, om zich onmiddellijk
daarna weer naar rechts te bewegen;
ook dat kunnen wij met zo'n zakspiegeitje op een blinde muur imiteren. Deze
heen- en weergaande beweging herhaalt
zich voortdurend. Door de zeer grote
snelheid of frequentie (bijv. 500 tot 3000
maal per seconde), waarmede het lich·
tende punt in horizontale richting langs
het beeldvlak flitst. zien wij een Iichtende horizontale streep op het beeldvlak.
De snelheid ofwel het aantal frequenties
is binnen zekere grenzen te regelen door
aan een knop te draaien. Hiermede
kan men dus de oscillograaf op het toerental van de motor of op bepaalde trülingfrequenties synchroniseren.
Indien er nu een spanningverschil
wordt gebracht op de z.g, verticale atbuigplaten in de beeldbuis, :tal. de elcctronenstraal in verticale richting atbuigen. Daar dat verticaal afbuigen gebeurt, terwijl de eleetronenstraal zich
horizontaal verplaatst, ontstaan er in de
horizontale lijn verticale afwijkingen of
bulten en dus diagrammen, zoals in de
cirkelvormige figuren bij dit artikel 1Jjn
te zien.
De microfoon (fig. IJ is een doos
waarin een permanente magneet Î8 opgenomen, terwijl in het daardoor gevormde magnetische veld een draadspoel
kan bewegen, die verhonden is met een
lange, dunne stift. Drukt men de stift nu
tegen het motorblok of tegen dat deel,
dat men wil onderzoeken, dan zal de
trilling van de naald oorzaak zijn, dat de
spoel in het magnetische veld beweegt,
waardoor aan de einden van die llpoel
spanningverschillen ontstaan, die in het
apparaat worden vet!:iterkt - dus juist
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het beeldscherm zien wanneer de automatische sehakelaar sluit, de spanning~
en de stroomregelaar begint te werken
enz. Door tegelijkertijd de Ampère- en
Voltmeter van het apparaat aan te slui·
ten, kan men zo alles van de regelaar te
weten komen wat men wenst te weten,
zonder lets los te maken of te demonteren.
Drukt men de tastspoel tegen de
dynamo dan kan men zelfs het pulseren van de gelijkstroomwaarnemen
(fig. 3 en 4) en uit het beeld verschillende conclusies trekken ten aanzien
van de toestand van de dynamo, de kor.lborstels, de collector enz. Een kortsluiting of een onderbreking in een stroomkring kan eveneens met hehulp van de
tastspoel worden gedemonteerd or losgemaakt, dus bijv. ook achter de bekleding en%.
fig. 9. Dit diagTam
is karakteristiek
Door de lastspoel tegen de bobine te
voor een. onbal4ns. Let op de acJIeT1)e
drukken wordt het hele ontstekillgsonderbreking
van het dtag1"am door de
beeld zichtbaar, zodat de bobine, de
impuI8gev~.
condensator, de bougies, de contacthoek, defecte ontslekingskabels - kortme en aan het hele voertuig worden ge- om alles wat met de ontsteking verband houdt - op deze wijze kunnen
ïdentificeerd, omdat elke onregelmatigworden geobserveerd Zo kan men zien
beid een afwijkende trilling veroorzaakt,
of de onwtekingsspoel slecht is, de condie zich dan speciaal openbaart aan of
densator zijn werk behoorlijk doet, de
in de oruniddellijke nabijheid van bet
defecte onderdeel Men kan dus door verdeleras slingert enz. (ne ook fig. 5).
aftasten met de naald alle mechanische En dat alles zonder enig onderdeel los
te nemen! 't Lijkt inderdaad veel op een
afwJjkingen aan de motor, aan de gangsprookje!
wissel, aan de cardankoppelingen en aan
Zoals reeds terloops werd opgemerkt,
de achterbrug. maar ook rammelen en
bevat de Electronlsehe Autotester ook de
andere ongewenste geluiden aan de
onmisbare instrumenten. zoals een Voltcarrosserie, op deze wijze locali.seren.
Het is natuurlijk zo, dat gewoonlijk meter met drie- en een Ampèremeter met
twee meetbereiken, een gecombineerde
trillingen van verschillende sterkte en
vacuum- en drukmeter enz. Maar ook
frequentie gelijktijdig door de naald
een aantal hulpapparaten worden bijgeworden geregistreerd. Dat is bJjv. het
leverd, teneinde storingen en a:l'stellingen
geval als één van de motorcylinders niet
te kunnen rectifi.ceren.
goed functioneert. Doch ook dan kan
.Als men dat alles zo leest, dan
men op de hiervoor besproken wijze,
wordt misschien de Indruk gewekt. dat
door het instellen van de horizontale
de bediening nogal lasUg is. In werverplaatsingsnelheid van de licbtstreep
kelijkheid is de bediening van het appa·
op het beeldvlak, de storing die men wli
localiseren uitzeven, zodat de gezochte raat vrij eenvoudig en kan in korte tijd
worden geleerd. Verder is het apparaat
storing als een stilstaande kurve op het
volkomen beveiligd tegen verkeerde of
beeldscherm verschijnt, terwijl andere
onoordeelkundige
behandeling,
zodat
afwijkingen :dch sneller of minder snel
daardoor geen schade kan ontstaan. Wanlangs het beeldscherm zullen verplaatsen.
neer men eenmaal met het apparaat
Hier wil ik even opmerken, dat het
heeft leren werken - en aan de hand
schijnbaar nogal ingewikkeld is; in werkelijkheid is de bediening van het appa- van de daarbij verstrekte voorbeelden
en de voorlichting is dat werkelijk eenraat zeer eenvoudig.
voudig - dan is het een genoegen om
Maar dat alles is nog steeds mechanisch.
verborgen storingen op te zoeken.
Tenslotte wil ik nog het één en ander
Naast de microfoon levert Exacta o.m,
een z.g. tastspoel bij de Autotester, die vertellen over het gebruik van de Autotester als wielbalancer. Niet alleen dat
aan beide zijden van een rubberzulger
men de Autotester met enige hulpappais voorzien, waarmede de tastspoel tegen
raten, waaronder een "spinner" (fig. 6),
bet electrlsche onderdeel wordt gedrukt,
dat men op :tijn eleetrisehe eigenschap- . kan complementeren tol een wielbaleneer, deze is ook afzonderlijk verkrJjgbaar
pen wil testen. Zo kan men de taslspoel
gesteld.
eenvoudig tegen het dekstel van de reMet behulp van de Exacta-wletbaIancer
gelaar drukken (fig. 2) en kan dan Op
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'Wordende wielen gebalanceerd aan de
auto leU. De gang van zaken ja daarbij
l!JIgeVeerals volgt; met een hecl1tmag~
tI:èet wordt een z.g. slinger-opname-apllaraBt (fig. 7) op de vooras zo dicht
iIIcIeJijk bij het te balanceren wiel 01
tesen de 1useedrager gekleefd, bij de
8ieJl,terwielen
natuurlijk tegen de aehterbnt& eveneens zo dicht mogelijk tegen
het wiel.
Ia dit opname-apparaat bevindt zich
ook nog een magneet en een SPoel. welke
laatste beweeglijk .is opgehangen en dus
het magnetisehe veld zal bewegen als
bet vestigingspunt gaat trillen door onbalans. Het wiel wordt met de spinner
op een anelheid van ca. 900 omw. p.m,
,pbracht, hetgeen voor een normale
8ilto ongeveer overeenkomt met een
rljmelheid van 110 à 120 kilometer per
uur. De frequentie van de horizontale
Ifclitirtreep op bet beeldscherm wordt
daannede ln overeenstemming gebracht,
hetieen In een oogwenk kan gebeuren.
Door UI te handelen en bet opname~
apparaat op de beeldbuis aan te &luiten,
ZOU men de trillingen, die door de onbalaru:Ivan het sneldraaiende wiel ontstaan, ziehtbaar maken en een stilstaand
beeld krijgen waarop gemakkelijk de
onbalans-trillingen door de verUcale afWijkingen zijn te zien. Enige overweging zal ons echter gemakkelijk doen
In%lendat men dan nog niet zou weten
waar precies de onbalans van bet snel~
draaiende wiel haar max.imale waarde
beeft en dus evenmin weten waar het
gewichtje aan te brengen om de onbalans op te beffen.
Deze moeilijkheid beeft men ondervangen door een handIg foefje, nl. met
behulp van een zg. impulsgever (tig. 8).
De spanningsverachillen, die in het
spoeltje van het opname-apparaat door
het trillen van het wiel ontstaan, worden door die impulsgever geleid alvorens te worden aangesloten op het
beeldsehenn. Deze impulsgever wordt op
eMele centimeters a:l'stand van het te
balanceren wiel op de grond geplaatst
en wordt dus Diet beïnVloed door andere
trllllngen.
Door nu op een plaats dwars over
de band een zg. impulsstrook of veer te
klemmen, zal het magnetische veld in
de impulsgever steeds worden verstoord
als de strook ot de veer deze impulsgever passeert. Hierdoor wordt in de
kromme. die door de trillingen in bet
opname-apparaat op het beeldvlak van
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de oscillator wordt gevormd, een scherp
getekende, verticale onderbreking geprojecteerd, die tevens kan worden gebruiltt om de horizontale verplaatsing
van de llchtlijn te synchroniseren (fig.
9). En daar men preeles weet op welke
plaats van het wiel deze scherpe OII.der
breking ontstaat, kan men elk punt van
het draaiende wiel op het diagram terugvinden.
Ook hier maken tabellen en een groot
aantal voorbeelden, die bij het apparaat
worden geleverd, bet vaststellen van het
jUiste gewicht en de plaats waar dat
moet worden aangebracht, uiterst eenvoudig.
En dat is wel zo ongeveer hetgeen bij
dit wonderlJjke apparaat kan worden
verteld.
Tenslotte zij nog vermeld, dat de EJtw
acta Autotester in verschillende U1t
voeringen is verkrijgbaar gesteld. De
onderstellen zijn gemonteerd op vier
rubberwie1en en kunnen dus steeds tot
vlak bij de auto worden gereden. De
bijbehorende onderdelen kunnen in aangebouwde kasten
en compartimenten
worden opgeborgen (fig. 10),
De Miller Holding Mij .is ongetwijfeld bereid aan geïnteresseerden alle
gewenste inlichtingen te verstrekken.
Th. v. d, Star.
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