
 

अनुक्रमणिका 

  

  



 

अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

रेणिओ दुरुस्ती 
 

(भाग एक : व्हॉल्वव्ह रेणिओ दुरुस्ती) 
(भाग दोन : ट्रॅन्झिस्टर रेणिओ दुरुस्ती) 

  



 

अनुक्रमणिका 

णिज्ञानमाला : पुष्प ११ ि े
 
 
 

रेणिओ दुरुस्ती 
 

(भाग एक : व्हॉल्वव्ह रेडिओ दुरुस्ती) 
(भाग दोन : ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ दुरुस्ती) 

 
 
 
 
 

लेखक 
श्रीणनिास णिनायक सोहोनी 

बी.ए., गॅ्रज्युएट आय.ई.ई., असोडिएट, आय.ई.टी.ई. 
 
 
 

 

 
 
 

 
महाराष्ट्र राज्य साणहत्य संस्कृती मंिळ 

मंुबई 
  



 

अनुक्रमणिका 

पणहली आिृत्ती १९६६ (शके १८८६) 
सुधारून िाढणिलेली दुसरी आिृत्ती १९६९ (शके १८९०) 
णतसरी आिृत्ती १९७३ (शके १८९५) 
सुधारून िाढणिलेली चौथी आिृत्ती १९८२ (शके १९०४) 
 
 
 
 

© महाराष्ट्र राज्य साणहत्य संस्कृती मंिळ 
मंत्रालय, मंुबई ४०० ०३२ 

 
 
 

प्रकाशक 
सडिव 
महाराष्ट्ट्र राज्य साडहत्य संस्कृती मंिळ 
मंत्रालय, मंुबई ४०० ०३२ 

 
 
 

मुद्रक 
व्यवस्थापक 
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय 
मंुबई ४०० ००४ 

 
 
 

आकृत्या, रेखाणचते्र आणि ठसे 
कला डवभाग 
िासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री संिालनालय 
िनीरोि, मंुबई ४०० ००४ 
आणि 
स्टुडिओ गागंल, १० डवसनजी पाकक  
नायगाव क्रॉस रोि, मंुबई ४०० ०१४ 

 
 
 

मूल्वय  रुपये 
  



 

अनुक्रमणिका 

चतुथथ आिृत्तीचे णनिेदन 
 

श्री. श्री. डव. सोहोनी डलडखत “रेडिओ दुरुस्ती” या पुस्तकािी प्रथमावतृ्ती मंिळाने 
“डवज्ञानमालेत” सन १९६६ साली प्रकाडित केली. अल्वपावधीति या पसु्तकािी पडहली आवृत्ती संपली. 
यानंतर वािकािंी गरज लक्षात घेऊन मंिळाला याि पुस्तकािी १९६९ साली सुधाडरत डितीयावृत्ती व सन 
१९७३ ला डतसरी आवृत्ती काढणे आवश्यक िाले. परंतु १०,००० िी तृतीयावृत्तीही िार वर्षांच्या काळात 
संपली तरीही वािकािंी मागणी वाढती असल्वयामुळे या पसु्तकािी ितुथावृत्ती काढणे आवश्यक िाले. 
 

सध्याच्या डवज्ञान युगात डवज्ञानािा वाढता प्रसार व नवीन नवीन िोध लक्षात घेऊन या पुस्तकािी 
ितुथावृत्ती काढताना मंिळाने ती सुधाडरत करून घेतली आहे. श्री. सोहोनी यानंी या पुस्तकात अययायाव  
माडहती डदली असून वािक या सुधाडरत ितुथावृत्तीिे स्वागत करतील अिी आिा आहे. 
 
 
 
मंुबई, 
१ मे १९८२/ 
११ वैिाख, िके १९०४ 

सुरेंद्र बारललगे 
अध्यक्ष 

महाराष्ट्ट्र राज्य साडहत्य संस्कृती मंिळ 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रास्ताणिक (ितुथावृत्ती) 
 

‘रेडिओ दुरुस्ती’ ह्या प्रकािनािी ितुथावृत्ती काढण्यािा हा सुयोग म्हणजे ह्या प्रकािनास आजवर 
लाभलेल्वया व उत्तरोत्तर वाढत्या लोकडप्रयतेिी डनडित साक्ष आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. 
 

‘रेडिओ दुरुस्ती’ ह्या डवर्षयावर मराठी भारे्षतून समग्र माडहती देणाऱ्या ह्या प्रकािनाच्या 
उडिष्ाडंवर्षयी स्पष्ीकरण ककवा समथकन करण्यािी आवश्यकता नाही. 
 

रेडिओ दुरुस्ती ह्या डवर्षयावर इंन्ललि आडण अमेडरकन लेखकानंी डलडहलेले अनेक उत्कृष् गं्रथ 
इंग्रजी भारे्षत उपलब्ध आहेत. डनरडनराळ्या अनेक डनष्ट्णात रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाचं्या डकत्येक वर्षांच्या 
अनुभवावर आधाडरत असलेले ककबहुना त्या अनुभवापासून प्रगत िालेले रेडिओ तपासणीिे जे पद्धतिीर 
तंत्र आज सवकमाझय िालेले आहे, त्या तंत्राडवर्षयीिी समग्र माडहती डनरडनराळ्या लेखकानंी छायाडित्राचं्या, 
रेखाडित्राचं्या आडण आकृत्याचं्या साहाय्याने सामाझय वािकासंही सुलभतेने आकलन होईल अिा आकर्षकक 
आडण वैडिष्ट्यपूणक पद्धतीने व नव्यानेि रेडिओ दुरुस्ती डिकणाऱ्यासही सहजतेने समजेल अिा सरळ 
आडण सोप्या इंग्रजी भारे्षत मािंलेली अिा गं्रथातं आपणास अभ्यासण्यास डमळते. परंतु रेडिओ दुरुस्तीच्या 
ह्या आधुडनक तपासणी तंत्रािी समग्र माडहती देणारे व इंन्ललि ककवा अमेडरकन गं्रथाचं्या तोलािे मराठी 
भारे्षत डलडहलेले पसु्तक आजपयंत तरी कोणीही प्रकाडित केल्वयािे प्रस्तुत लेखकास माहीत नाही. त्या 
दृष्ीने मराठीत अिी समग्र माडहती देणारे पुस्तक प्रकाडित करण्यािा हा पडहलाि प्रयत्न आहे असे 
म्हणण्यास हरकत नाही. अथात ह्या कठीण कायात लेखकास इंन्ललि आडण अमेडरकन गं्रथािें आडण 
डनयतकाडलकामंधून प्रडसद्ध िालेल्वया रेडिओिास्त्रावरील डलखाणािे बहुमोल साहाय्य डनिःसंिय लाभले 
आहे, हे येथे नमूद करावसेे वाटते. ज्या काही प्रमुख इंन्ललि आडण अमेडरकन गं्रथािंा आधार ह्या 
पुस्तकाच्या डलखाणास लाभला अिा गं्रथािंी यादी ह्या पसु्तकाच्या पुरवणीत समाडवष् केलेली आहे. 
 

िास्त्रीय डवर्षयामंध्ये रूढ िालेल्वया डकत्येक इंग्रजी पाडरभाडर्षक िब्दासंाठी मराठी प्रडतिब्द अजूनही 
उपलब्ध नाहीत आडण जे काही उपलब्ध िालेले आहेत त्यापंैकी डकत्येक अजून व्यवहारात वापरले जात 
नसल्वयाने प्रिडलत नाहीत असेि म्हणाव ेलागेल. अिा पाडरभाडर्षक मराठी िब्दािंा अभाव असताना रेडिओ 
दुरुस्तीसारख्या िास्त्रीय डवर्षयावर मराठीत समग्र पसु्तक प्रकाडित करण्यािा हा एक थोिासा धािसािाि 
प्रयोग होता. सुदैवाने करमणुकीिे एक प्रमुख साधन म्हणून रेडिओिा घरोघरी वापर होत असल्वयाने 
रेडिओडवर्षयीिे डकत्येक पाडरभाडर्षक इंग्रजी िब्द आपण जसेच्या तसे स्वीकारलेले आहेत. त्यामुळे 
एडरअल, व्हॉल्वव्ह, व्हॉल्वयूम कंट्रोल, टोन कंट्रोल, िायल, बँि न्स्वि, लाऊिस्पीकर वगैरेसारख्या इंग्रजी 
पाडरभाडर्षक िब्दािें मराठीकरण करणे आवश्यक नाही, ककबहुना सोयीिेही नाही. रेडिओमध्ये वापरल्वया 
जाणाऱ्या सुया घटकभागाचं्या बाबतीत मराठी प्रडतिब्द वापरणे जरी िक्य असले तरी ह्या बाबतीत इंग्रजी 
पाडरभाडर्षक िब्द वापरणेि आज सोयीिे आहे. ह्यािे एक व्यावहाडरक कारण म्हणजे रेडिओिे सुटे भाग 
डवकणाऱ्यानंा हे मराठी प्रडतिब्द अययााप पडरडित नाहीत. उदाहरणाथक, ट्रॅझसॉॉमकरसाठी ‘रोडहत्र’ हा िब्द 
जरी िालेय डवज्ञानडवर्षयक पुस्तकामंध्ये सरास वापरलेला असला तरी रेडिओिे सुटे भाग डवके्रत्याला 
‘ट्रॅझसॉॉमकर’ हा िब्दि आज तरी पडरडित आहे. ह्या दृष्ीने अिा भागासंाठी इंग्रजी पाडरभाडर्षक िब्दाऐंवजी 
मराठी प्रडतिब्द वापरण्यािा खटाटोप करण्यात अथक नाही. पुढे जेव्हा घटकभागािें मराठी प्रडतिब्द रूढ व 
प्रिडलत होतील तेव्हा इंग्रजी पाडरभाडर्षक िब्दािंी उिलबागंिी करण्यास हरकत नाही. ज्या िास्त्रीय 
िब्दासंाठी सुटसुटीत मराठी िब्द उपलब्ध आहेत त्यािंा मात्र ह्या प्रकािनात सरास उपयोग केलेला आहे. 
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परंतु असे करताना िास्त्रीय डवर्षयास अनुरूप अिा सरळ, सोप्या व सुबोध मराठी भारे्षिाि अवलंब करून 
दुबोधता कटाक्षाने टाळली आहे. ज्या इंग्रजी पाडरभाडर्षक िब्दासंाठी मराठी प्रडतिब्द अजूनही उपलब्ध 
नाहीत ते इंग्रजीत आहेत तसेि वापरणे अपडरहायक आहे. असे इंग्रजी पाडरभाडर्षक िब्द जरी ह्या पुस्तकात 
वापरलेले असले तरी रेडिओ दुरुस्तीिास्त्रािा डवर्षय नव्यानेि अभ्यास करू इन्च्छणाऱ्यासही काहीही 
अििण न येता समजू िकेल अिी लेखकास उमेद आहे. ज्या इंग्रजी पाडरभाडर्षक िब्दािंा ह्या पुस्तकात 
वापर केला आहे अिा िब्दािंी व पणेु डवययाापीठाने अिा काही पाडरभाडर्षक िब्दासंाठी डनडित केलेल्वया 
मराठी प्रडतिब्दािंी एकडत्रत सूिी ह्या पुस्तकाच्या पुरवणीत जोिली आहे. 
 

रेडिओ दुरुस्तीवरील ह्या पसु्तकात डवर्षयािे प्रडतपादन करताना डवर्षयािी ज्या डवडिष् पद्धतीने 
मािंणी केलेली आहे त्या बाबतीत दोन िब्द डलडहणे आवश्यक ठरेल. रेडिओ दुरुस्तीवरील बहुतेक इनं्ललि 
व अमेडरकन गं्रथातं सामाझयतिः रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागांवरील प्रकरणामंध्ये ह्या डवभागािंी रिना 
किी असते व त्यािें कायक कसे होते ह्यािे प्रास्ताडवक डवविेन, नंतर अिा डवभागामंध्ये वापरल्वया जाणाऱ्या 
प्रत्येक घटकभागामध्ये डनरडनराळे कोणते डबघाि उत्पन्न होऊ िकतात ह्याडवर्षयीिी माडहती आडण 
घटकभागाचं्या अिा डनरडनराळ्या डबघािामुंळे डवडिष् डवभागाच्या कायात व पयायी रेडिओच्या एकंदर 
कायात कोणते दोर्ष उत्पन्न होतात ह्यािे डवविेन असते. रेडिओ कायात एखादा डवडिष् डबघाि उत्पन्न 
होण्यास डकत्येकदा डनरडनराळे अनेक घटकभाग जबाबदार असल्वयामुळे असे डबघाि डनमाण करणाऱ्या 
घटकभागािंा डनदेि अिा गं्रथामंध्ये सामाझयतिः एकडत्रत जंत्रीच्या स्वरूपात ककवा संकडलत तक्त्याचं्या 
(chart or table) स्वरूपात केलेला आढळतो. ह्या पसु्तकात मात्र काहीिा डनराळ्या पद्धतीिा अवलंब 
केलेला आहे. रेडिओ दुरुस्ती करताना रेडिओतील डवडिष् डबघाि रेडिओच्या कोणत्या डवडिष् भागात 
उत्पन्न िाला आहे हे प्रथम िोधून काढावयािे असते व नंतर त्या डवडिष् डवभागातील घटकभागािंी छाननी 
करावयािी असते. प्रत्यक्ष दुरुस्ती कायक रेडिओतील दोर्षाचं्या लक्षणानंा अनुसरून करणे सोपे जाते. कारण 
रेडिओ दुरुस्तीत डबघािािंी अिी लक्षणे (symptoms) प्रथम दृष्ोत्पत्तीस येतात आडण नंतर ह्या लक्षणानंा 
अनुसरून रेडिओिी अडधक तपासणी केली म्हणजे रेडिओच्या घटकभागातील प्रत्यक्ष दोर्षािंी ककवा 
डबघािािंी (defects) कारणे व्यक्त होतात. रेडिओ दुरुस्तीिे हे प्रत्यक्ष व्यावहाडरक तत्त्व लक्षात घेऊन 
डवडिष् डवभागात डवडिष् दोर्ष ककवा डबघाि डनमाण होण्यास कोणते घटकभाग जबाबदार असतात व दोर्ष 
डनमाण िालेल्वया अिा घटकभागािंी अिा डवडिष् दोर्षाचं्या लक्षणानुसार किी तपासणी करावी ह्याडवर्षयीिे 
सडवस्तर डविेिन प्रत्येक डवभागाच्या प्रकरणाति केलेले आहे. ही काहीिी नवीन पद्धती प्रत्यक्ष रेडिओ 
दुरुस्ती कायात अडधक उपयुक्त होईल असा दृढ डवश्वास लेखकास वाटतो. 
 

‘रेडिओ दुरुस्ती’ ह्या प्रकािनास प्रथमावृत्ती प्रकाडित िाल्वयापासूनि अनेक वािकाकंिून बहुमोल 
अडभप्राय तर डमळालेलाि आहे, परंतु त्याडिवाय १९६७–६८ सालच्या मराठी वाङ्मय डनर्ममतीतील 
‘भौडतकिासे्त्र व तंत्र डवज्ञान’ ह्या डवर्षयावरील एक उत्तम प्रकािन म्हणून महाराष्ट्ट्र िासनािा पुरस्कारही 
लाभलेला आहे. ‘रेडिओ दुरुस्ती’ ह्या पुस्तकास साहाय्यक प्रकािन (companion volume) म्हणून प्रस्तुत 
लेखकाच्या ‘रेडिओ : रिना आडण कायक’ ह्या पुस्तकािे महाराष्ट्ट्र राज्य साडहत्य ससं्कृडत मंिळातॉे १९६९ 
मध्ये प्रथम प्रकािन होऊन सुधारून वाढडवलेली डितीयावृत्तीही १९७५ मध्ये प्रकाडित िाली आहे. रेडिओ 
तंत्रडवज्ञानामागील मूलभतू पाश्वकभडूम नीट समजावी यासाठी वािकानंी ह्या साहाय्यक प्रकािनािा 
लक्षपूवकक अभ्यास करावा अिी डिॉारस येथे करावीिी वाटते. 
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गं्रथ प्रकािनाच्या कायात अनेक संस्थािें सहकायक व अनेक व्यक्तींिा हातभार लागणे आवश्यक 
असते. रेडिओ दुरुस्तीवरील मराठीतील समग्र अिा ह्या पडहल्वयाि पुस्तकािा प्रकािनासाठी स्वीकार 
महाराष्ट्ट्र राज्य साडहत्य ससं्कृडत मंिळाने केला ह्यािी लेखकास कृतज्ञतापूवकक जाणीव आहे. कारण 
मंिळाने हे कायक जर हाती घेतले नसते तर ह्या पसु्तकाच्या हस्तडलडखतास सूयकप्रकाि डदसेपयंत कदाडित 
डकत्येक वर्षसुेद्धा लोटली असती. नंतरही असंख्य वािकाचं्या मागणीस आदराने प्रडतसाद देऊन ह्या 
प्रकािनािी दुसरी, डतसरी आडण आता बऱ्याि अििणींना तोंि देऊन सुधारून वाढडवलेली ितुथावृत्ती 
प्रकाडित करून ज्ञानप्रसारािे कायक गेली सोळा वर्ष े अडवरत िालू ठेवल्वयाबिल साडहत्य आडण संस्कृडत 
मंिळािे प्रथम आभार मानले पाडहजेत. 
 

ह्या प्रकािनाच्या ितुथावृत्तीसाठी ज्या अडधक आकृत्यािंी भर पिली त्या आकृत्यािें काम ‘गागंल 
स्टुडिओ’ दादर ह्या ससं्थेवर सोपडवले होते. अिा प्रकारच्या आकृत्या काढण्यािे काम सवकतोपरी नवीन 
प्रकारिे असूनही हे कायक अडतिय पडरश्रमपूवकक व आस्थेने केल्वयाबिल सुप्रडसद्ध डित्रकार श्री. गागंल ह्यािें 
आभार मानावते डततके थोिेि होतील. कारण िास्त्रीय डवर्षयावरील पुस्तकािे यि बऱ्याि अंिी सुबक व 
आकर्षकक आकृत्यावंर अवलंबून असते. 
 

ह्या पुस्तकाच्या सुधारून वाढडवलेल्वया ितुथावृत्तीच्या उत्कृष् छपाई आडण बाधंणीिे श्रेय िासकीय 
मध्यवती मुद्रणालय, मंुबई ह्यािेंकिे जाते. उत्कृष् व दजेदार छपाई कामाच्या बाबतीत िासकीय मध्यवती 
मुद्रणालय एक नामाडंकत ससं्था म्हणून अगे्रसर आहे. ताडंत्रक डवर्षयावरील प्रकािनाच्या छपाईिे हे कठीण 
काम मोठ्या नेटाने व सहकायाने पुरे केल्वयाबिल िासकीय मध्यवती मुद्रणालयातील सवक संबंडधत व्यक्तींिे 
आभार मानावते तेवढे थोिेि. 
 

िवेटी सासंाडरक कटकटीतून वळेात वळे काढून ितुथावृत्तीिी मुडद्रते तपासण्याच्या कामात 
सहाय्य केल्वयाबिल सौ. डवमला सोहोनी ह्यािेंही येथे आभार मानले पाडहजेत. 

 
‘रेडिओ दुरुस्ती’च्या सुधारून वाढडवलेल्वया ह्या ितुथावृत्तीस बहुसंख्य वािकाकंिून प्रथम, डितीय 

आडण तृतीयावृत्तीप्रमाणेि उदार आश्रय लाभेल अिी दृढ आिा लेखकास आहे. 
 

श्री. णि. सोहोनी 
 
डदनाकं २४ मे १९८२. 
 
पत्ता : 
ब्लॉक नं. ११, डबन्ल्विंग नं. १ 
महाराष्ट्ट्र हाऊकसग बोिक 
डित्तरंजन नगर (राजावािी) 
घाटकोपर, मंुबई ४०० ०७७ 
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णिषय प्रिेश 
 
रेडिओ दुरुस्ती डिकणाऱ्यास ‘रेडिओ : रिना आडण कायक’ ह्याडवर्षयीच्या संपूणक िास्त्रीय अभ्यासािी ॉार 
आवश्यकता आहे. अिा अभ्यासास डवयुयातिास्त्रातील मलूभतू िास्त्रीय तत्त्वाचं्या अभ्यासािी जोि डमळाली 
तर ॉारि उत्तम. प्रस्तुत लेखकाने डलडहलेल्वया ‘रेडिओ : रिना आडण कायक’ ह्या साहाय्यक प्रकािनात 
व्हॉल्वव्ह व ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या रिना व कायाडवर्षयी व डवयुयातिास्त्रातील आवश्यक िास्त्रीय तत्त्वासंंबधंी 
सपूंणक व सडवस्तर माडहती प्रडसद्ध िाली असून ह्या प्रकािनािी सुधारून वाढडवलेली आवृत्तीही प्रडसद्ध 
िालेली आहे. प्रस्तुत प्रकािनाच्या भाग एकमध्ये रेडिओ दुरुस्तीडवर्षयी डदलेली माडहती प्रायिः व्हॉल्वव्हिा 
वापर केला जाणाऱ्या व्हॉल्वव्ह रेडिओच्या दुरुस्तीच्या अनुरोधाने डदलेली आहे. ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ 
दुरुस्तीडवर्षयी समग्र माडहती ह्या प्रकािनाच्या भाग दोनमध्ये समाडवष् केली आहे. हल्ली ट्रनॅ्झिस्टर 
रेडिओंिा वापर अडधक प्रिडलत िाला असल्वयाने ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीडवर्षयीिी माडहती ह्या िौथ्या 
आवृत्तीमध्ये अडधक सडवस्तरपणे डदली आहे हे येथे मुिाम नमूद करावसेे वाटते. परंतु व्हॉल्वव्ह रेडिओ असो 
ककवा ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ असो, अिा रेडिओच्या दुरुस्तीच्या अभ्यासासाठी डवर्षय प्रविे ह्या दृष्ीने रेडिओ 
लहरींच्या िोधाडवर्षयीिा इडतहास, रेडिओ स्टेिनावरून रेडिओ कायकक्रमािें प्रके्षपण कसे होते, रेडिओवर 
ते कसे ऐकू येतात, आधुडनक पद्धतीच्या सुपरडहटरोिाइन रेडिओिी बाधंणी, रिना व कायक कसे असते 
ह्यासंबधंी मूलभतू माडहती आवश्यक असल्वयाने अिी माडहती पुढील काही पडरच्छेदामंध्ये संडक्षप्त स्वरूपात 
डदलेली आहे. ह्याडवर्षयीिी अडधक सडवस्तर माडहती लेखकाच्या ‘रेडिओ : रिना आडण कायक’ ह्या 
प्रकािनात डदलेली असून लेखकाच्या ह्या प्राथडमक प्रकािनािा संपूणक अभ्यास वािकाने प्रथम करावा अिी 
लेखकािी आग्रहािी डवनंती आहे. 

 
रेणिओ लहरींचा शोध 

 
रेडिओिा िोध म्हणजे डवसाव्या ितकात लागलेल्वया अनेक िोधापंकैी एक ॉार महत्त्वािा िोध 

मानला पाडहजे. रेडिओच्या साहाय्याने हजारो मलै अंतरावर िाललेले कायकक्रम हल्ली आपण एका क्षणाधात 
ऐकू िकतो. अगदी अलीकिील काळात मनुष्ट्याने अवकािात उपग्रह सोिण्यात त्यािप्रमाणे स्वतिः 
अवकाियानात बसून पृथ्वीपासून हजारो मलै अतंरावर िंद्राभोवती प्रदडक्षणा करण्यात यि डमळडवले आहे. 
पृथ्वीपासून हजारो मलै दूर अवकािात संिरणाऱ्या उपग्रहापासून ककवा अवकािात भ्रमण करणाऱ्या 
अवकाियानातून रेडिओच्या िोधामुळे मनुष्ट्यास पृथ्वीवर संदेि पाठडवणे िक्य िाले आहे. रेडिओच्या 
िोधामागील इडतहास म्हणजे दूर अंतरावर संदेि पाठडवण्याच्या मागात येणाऱ्या अििणींवर मनुष्ट्याने किी 
मात केली आहे ह्यािाि एक प्रकारे इडतहास आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. 
 

प्रािीन काळापासून ध्वनीच्या साहाय्याने काही डवडिष् अंतरापयंत मनुष्ट्य आपले सदेंि पाठवीत 
आला आहे. उदाहरणाथक, एकमेकापंासून सुमारे ३०० मीटर अंतरावर दोन माणसे उभी राडहली तर 
मोठ्याने ओरिून ती एकमेकाकंिे संदेि पाठव ूिकतात. परंतु ध्वडनलहरी ॉार दूर अंतरावर ऐकू येऊ 
िकत नाहीत ही एक मलूभतू अििण असल्वयाने ध्वनीच्या साहाय्याने डवडिष् मयादेपेक्षा जास्त दूर 
अंतरावर संदेि पाठडवणे मनुष्ट्यास िक्य िाले नाही. 

 
अडधक अंतरावर संदेि पाठडवण्यासाठी मनुष्ट्याने नंतर प्रकािलहरींिा उपयोग करण्यास सुरुवात 

केली. उदाहरणाथक, एकमेकापंासून एक ककवा अडधक डकलोमीटर अंतरावर उभी असलेली दोन माणसे 
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डदवसा डनिाणाच्या साहाय्याने आडण रात्री डदव्याच्या साहाय्याने एकमेकाकंिे साकेंडतक संदेि पाठव ू
िकतात. अथात डनिाण ककवा डदवा स्पष् डदसण्यासाठी वातावरण तर स्वच्छ पाडहजेि; परंतु त्याडिवाय 
प्रकािलहरींना अिथळा उत्पन्न करू िकतील अिी िोंगर, िािे, इमारत वगैरेसारखी कोणतीही वस्तू 
त्याचं्या मागामध्ये येता कामा नये. 

 
इ. स. १८३२ मध्ये तारायंत्रािा िोध लागल्वयापासून दृडष्के्षपाच्या टापूपलीकिे असलेल्वया अतंरावर 

दोन तारायंत्रािंी कें दे्र स्थापन करून हजारो डकलोमीटर अंतरावर तारायंत्राच्या कट् कड् कट्-कट् कड् 
कट् ह्या मोसकच्या साकेंडतक भारे्षच्या साहाय्याने संदेि पाठडवले िक्य िाले. तारायंत्रासाठी दोन कें द्रामंध्ये 
तार जोिून त्या तारेमधून डवयुयातिक्तीच्या साहाय्याने सदेंि पाठडवले जाऊ लागले. पुढे इ. स. १८७५ मध्ये 
टेडलॉोनिा िोध लागल्वयानंतर हजारो डकलोमीटर अंतरावर असलेल्वया माणसािी बोलणेही िक्य िाले. 
परंतु तारायंत्र काय ककवा टेडलॉोन काय, दोझहींमध्ये दोन स्थळामंध्ये तार जोिलेली असल्वयाडिवाय संदेि 
पाठडवणे िक्य नसते. 

 
इ. स. १८८८ मध्ये जमकन िास्त्रज्ञ हट्क ि ह्याने अवकािातून प्रसाडरत करता येतात अिा 

डवयुयातिुंबकीय (electro-magnetic) ककवा रेडिओ लहरींिा िोध लावला. ह्या िोधामुळे क्षणाधात डकत्येक 
डकलोमीटर अंतरावर रेडिओ लहरी पाठडवता येतात आडण त्यामुळे दोन स्थळानंा जोिणारा प्रत्यक्ष असा 
काहीही दुवा नसला तरी हजारो डकलोमीटर अंतरावर क्षणाधात संदेि पाठडवणे िक्य िाले आहे. 
 

ध्िणनलहरी, श्राव्य णिद्युतलहरी आणि णिद्युतचंुबकीय लहरी 
 

अडतिय दु्रतगतीने अवकािात प्रसाडरत होणाऱ्या अिा डवयुयातिुंबकीय ककवा रेडिओ लहरींच्या 
साहाय्याने दूर अतंरावर सदेंि पाठडवणे कसे िक्य िाले आहे ही माडहती देण्यापूवी प्रथम लहर म्हणजे 
काय ह्यासंबधंी थोिेसे डवविेन केले पाडहजे. ध्वडनलहरी आपणा सवांच्या पडरियाच्या आहेत. 
ध्वडनलहरींमुळे हवमेध्ये कमी अडधक दाबाच्या कंपनलहरी उत्पन्न होतात. उदाहरणाथक, एखाययाा घंटेवर जर 
आपण टोला मारला तर हवते कमी अडधक दाबाच्या कंपनलहरी डनमाण होतात आडण त्या जेव्हा आपल्वया 
कानाच्या पिययाावर येऊन आदळतात तेव्हा आपणास घंटेिा आवाज ऐकू येतो. आकृती १ पाहा. अिा 
ध्वनीच्या दर सेकंदाला उत्पन्न होणाऱ्या लहरींिी कंपनसंख्या जेव्हा जास्त असते तेव्हा उच्च स्वरािा 
(high-pitched) आवाज आपणास ऐकू येतो. ह्याउलट ध्वनीच्या दर सेकंदाला उत्पन्न होणाऱ्या लहरींिी 
कंपनसखं्या जेव्हा कमी असते तेव्हा नीि स्वरािंा (low-pitched) आवाज आपणास ऐकू येतो. 
उदाहरणाथक, तंबोऱ्याच्या खजातील सुरािी तार जर कोणी छेिली तर मंद्र ककवा खजातील आवाज 
आपणास ऐकू येतो. लहरींिी कंपनसंख्या ‘सायकल’ ककवा ‘डकलोसायकल्वस’ (म्हणजे हजार सायकल) 
ह्या पडरमाणात व्यक्त केली जाते. ‘सायकल’ ऐवजी ‘हटकझ्’ व ‘डकलोसायकल्वस’ ऐवजी ‘डकलोहटकझ्’ हे 
िब्दप्रयोग हल्ली प्रिडलत आहेत. सामाझयतिः मनुष्ट्यास कमीत कमी दर सेकंदाला १५ सायकल्वस 
कंपनसखं्या असलेल्वया आडण जास्तीत जास्त दर सेकंदाला १५००० सायकल्वस कंपनसखं्या असलेल्वया 
टप्प्यातील ध्वडनलहरी ऐकू येतात. काही लोकानंा मात्र ह्याहीपेक्षा जास्त कंपनसंख्येच्या म्हणजे दर 
सेकंदाला २०००० सायकल्वस कंपनसंख्या असलेल्वया लहरीसुद्धा ऐकू येऊ िकतात. 
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आकृती–१ 

 
घंटेवर टोला मारला ककवा तंबोऱ्यािी तार छेिली तर हवमेध्ये ध्वनीच्या कंपनलहरी उत्पन्न 

होतात. हवमेध्ये उत्पन्न होणाऱ्या अिा ध्वडनलहरींिी डवयुयातिक्तीिा काही एक संबंध नसतो. परंतु 
ध्वडनलहरींप्रमाणेि डवयुयातलहरीही आपणास डनमाण करता येतात आडण त्या तारेमधून दूर अंतरावर धािता 
येतात ककवा रेडिओ कें द्रावरील एडरअलतॉे अवकािातून दूर अंतरावर प्रके्षडपत करता येतात. 

 
ध्वडनलहरींइतकीि कंपनसखं्या असलेल्वया प्रडतरूप डवयुयातलहरींिी डनर्ममती करणे हे रेडिओ 

प्रके्षपणािे एक महत्त्वािे अगं आहे. ध्वडनलहरींइतकी कंपनसखं्या असलेल्वया अिा डवयुयातलहरींना ‘श्राव्य 
डवयुयातलहरी’ (audio waves) असे म्हणतात, परंतु अिा डवयुयातलहरींना ‘श्राव्य’ हे डविरे्षण लावले तरी त्या 
डवयुयातलहरी असल्वयामुळे आपणास लाऊिस्पीकरसारखे खास साधन वापरल्वयाडिवाय त्या ऐकू येऊ िकत 
नाहीत. अिा डवयुयातलहरींना ‘श्राव्य डवयुयातलहरी’ असे म्हणण्यािा अथक एवढाि की, ह्या डवयुयातलहरींिी 
कंपनसखं्या ध्वडनलहरींच्या कंपनसंख्येच्या टप्प्यातील म्हणजे दर सेकंदाला सुमारे १५ सायकल्वस ते 
२०००० सायकल्वस इतक्या कंपनसखं्येच्या टप्प्यातील असते. 

 
श्राव्य डवयुयातलहरींिा एक गुणधमक म्हणजे त्या डवयुयातवाहक पदाथाच्या तारेमधून सहज वाहू 

िकतात. परंतु दूर अंतरावर अवकािातून प्रके्षपण करण्याच्या दृष्ीने त्याचं्यामध्ये डविरे्ष गुणधमक नसतो. 
परंतु अिा डवयुयातलहरींिी कंपनसखं्या जर आपण वाढवीत गेलो तर मात्र ताराडंिवाय दूर अंतरावरील 
प्रके्षपणािा त्यािंा गुणधमक वाढत जातो. सामाझयतिः डवयुयातलहरींिी कंपनसखं्या दर सेकंदाला १०००० 
सायकल्वस ककवा त्याहीपेक्षा जास्त वाढडवली तर अिा लहरींिे अवकािातून दूर अंतरावर प्रके्षपण करणे 
िक्य होते. अिा प्रकारे अवकािातून प्रसाडरत होणाऱ्या दु्रत कंपनसंख्येच्या डवययातलहरींना ‘डवयुयातिुंबकीय 
लहरी’ (electro-magnetic waves) ककवा ‘रेडिओ लहरी’ असे म्हणतात. 

 
रेणिओ लहरींचे प्रके्षपि 

 
ध्वडनलहरी आडण डवयुयातिुबंकीय रेडिओ लहरींच्या वरील डवविेनामुळे रेडिओ स्टेिनावरून 

रेडिओ कायकक्रमाच्या लहरी किा प्रसाडरत केल्वया जातात आडण अिा प्रकारे प्रसाडरत िालेल्वया रेडिओ 
लहरी आपल्वया रेडिओमध्ये किा ऐकू येतात हे समजण्यास मदत होईल. 

 
प्रथम रेडिओ लहरींिे प्रके्षपण कसे होते ह्यािे डवविेन केले पाडहजे. 
 
रेडिओ लहरींच्या प्रके्षपण कायािे मलूतिः दोन भाग पािता येतील– 
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(१) ध्वडनलहरी जास्त दूर अंतरावर पाठडवणे िक्य नसल्वयाने रेडिओ स्टेिनावर 
िाललेल्वया संभार्षणाच्या ककवा संगीताच्या ध्वडनलहरींिे श्राव्य डवयुयातलहरींमध्ये रूपातंर केले 
पाडहजे. 

 
(२) श्राव्य डवयुयातलहरींमध्येही दूर अंतरावर प्रके्षपण करता येईल असा डविरे्ष गुणधमक 

नसल्वयाने काही तरी युक्ती वापरून अिा श्राव्य डवयुयातलहरींिे रेडिओ लहरींबरोबर प्रके्षपण केले 
पाडहजे. 

 
अिी कल्वपना करा की, एखाययाा रेडिओ स्टेिनाच्या स्टुडिओमध्ये वाययावृदंािा कायकक्रम िालू आहे. 

वाययावृदंात भाग घेणाऱ्या कलावतंाचं्या समोर जवळि कोठे तरी मायक्रोॉोन ह्या नावािे एक अत्यंत प्रभावी 
डवयुयात उपकरण ठेवलेले आढळेल. ह्या मायक्रोॉोनच्या साहाय्याने वाययावृदंाच्या ध्वडनलहरींिे प्रडतरूप अिा 
श्राव्य डवयुयातलहरींमध्ये रूपातंर करता येते. मायक्रोॉोनिे डनरडनराळे प्रकार आहेत. परंतु त्यािंी 
कायकपद्धती एकाि तत्त्वावर आधाडरत असते. मायक्रोॉोनमध्ये पातळ आडण लवडिक अिा पदाथापासून 
बनडवलेली एक तबकिी बसडवलेली असते. ध्वडनलहरी जेव्हा ह्या तबकिीवर आदळतात तेव्हा ही तबकिी 
कंप पाव ूलागते व तबकिी कंप पावू लागली म्हणजे डतच्या साहाय्याने मायक्रोॉोनच्या डवयुयातमंिलात 
डवयुयातलहरी उत्पन्न करता येतात. मायक्रोॉोनपढेु िाललेल्वया वाययावृदंाच्या ध्वडनलहरींिे ज्या प्रकारे कंपन 
होत असते त्याप्रमाणे कंपन होणाऱ्या डवयुयातलहरी मायक्रोॉोनमध्ये उत्पन्न होऊ लागतात. ह्या 
ध्वडनलहरींिी कंपनसखं्या सामाझयतिः दर सेकंदाला २५ सायकल्वस ते १०००० सायकल्वस ह्या टप्प्यातील 
असल्वयामुळे मायक्रोॉोनमध्ये डनमाण होणाऱ्या डवयुयातलहरींिी कंपनसंख्याही ह्याि टप्प्यातील असते. 
थोिक्यात म्हणजे मायक्रोॉोनमध्ये श्राव्य डवयुयातलहरी उत्पन्न होतात. 
 

मायक्रोॉोनमध्ये ध्वडनलहरींपासून अिा प्रकारे डनमाण िालेल्वया श्राव्य डवयुयातलहरींिे नंतर प्रवधकन 
केले जाते म्हणजे त्या अडधक िन्क्तमान ककवा जोरदार केल्वया जातात. अिा प्रवधकन कायासाठी व्हॉल्वव्ह 
वापरले जातात. परंतु वर उल्लेख केल्वयाप्रमाणे प्रवर्मधत िालेल्वया श्राव्य डवयुयातलहरींिेदेखील प्रके्षपण करणे 
िक्य होत नाही. प्रके्षपणासाठी दु्रत कंपनसखं्येच्या रेडिओ लहरींिीि आवश्यकता असते. ह्यासाठी एक 
मोठी कल्वपक युक्ती वापरली जाते आडण ती म्हणजे रेडिओ स्टेिनाच्या दुसऱ्या एका डवभागात प्रके्षपणासाठी 
दु्रत कंपनसंख्येच्या डवयुयातिुंबकीय ककवा रेडिओ लहरी उत्पन्न करण्यासाठी एक खास आडण वगेळी 
व्यवस्था केलेली असते. अिा प्रकारे उत्पन्न केलेल्वया रेडिओ लहरीला ‘वाहकलहर’ (carrier wave) असे 
म्हणतात आडण डनरडनराळी रेडिओ स्टेिने डनरडनराळ्या डवडिष् कंपनसंख्या असलेल्वया वाहकलहरींिा 
उपयोग करतात. मायक्रोॉोनमध्ये डनमाण िालेल्वया व नंतर प्रवर्मधत केलेल्वया श्राव्य डवयुयातलहरींिे 
वाहकलहरींिी डमश्रण केले जाते. श्राव्य डवयुयातलहरींच्या अिा डमश्रणाने वाहकलहरींवर िालेल्वया 
संस्करणास ककवा डतच्यात िालेल्वया बदलास ‘वाहकलहरींिे पडरवतकन’ (carrier wave modulation) असे 
म्हणतात. श्राव्य डवयुयातलहरीने पडरवर्मतत िालेल्वया रेडिओ लहरींिे नंतर एका उंि उभारणी केलेल्वया आडण 
डवडिष् रिना व बाधंणी असलेल्वया एडरअलतॉे अवकािात प्रके्षपण केले जाते. प्रके्षपण केलेल्वया 
डवयुयातिुंबकीय ककवा रेडिओ लहरी प्रकािाच्या गतीइतक्या दु्रतगतीने सवक डदिानंा प्रसृत होतात. एखाययाा 
तळ्यामध्ये दगि टाकल्वयानंतर दगि पिलेल्वया डठकाणापासून तळ्यामध्ये जिा एकामागून एक वतुकळाकार 
लहरी प्रसतृ होतात त्याप्रमाणेि रेडिओ लहरी एडरअलपासून सभोवतालच्या सवक डदिानंा प्रसृत होतात. 

 



 

अनुक्रमणिका 

वाहकलहरींच्या पडरवतकनाच्या डक्रयेिे आलेखाच्या साहाय्याने डित्रण करता येण्यासारखे आहे. 
आकृती २ पाहा. वाहकलहरींिे प्रवाह उलटसुलट डदिनेे वाहातात व अिा लहरींिी अडतिय दु्रत 
कंपनसखं्या असते. वाहकलहर एकसारखी न्स्थर व सतत वाहाणारी असते व डतच्या स्पंदनािा आयाम, 
डवस्तार ककवा उंिी (amplitude) दोझही डदिलेा समान असते. 
 

 
आकृती २ 

 
ह्याउलट ध्वडनलहरींमुळे मायक्रोॉोनमध्ये उत्पन्न िालेल्वया श्राव्य डवयुयातलहरींिी कंपनसंख्या त्या 

मानाने पुष्ट्कळि कमी म्हणजे दर सेकंदाला सामाझयतिः २५ सायकल्वस ते १०००० सायकल्वस ह्या टप्प्यातील 
तर असतेि परंतु त्याडिवाय त्याचं्या स्पंदनािा आयाम, डवस्तार ककवा उंिी अडनयडमत असते. आकृती ३ 
पाहा. 

 

 
आकृती ३ 

 
श्राव्य डवयुयातलहरींिे वाहकलहरींिी डमश्रण िाल्वयानंतर वाहकलहरींमध्ये बदल होऊन ज्या 

पडरवर्मतत रेडिओ लहरी डनमाण होतात त्यािें डित्रण खालील आलेखात करण्यािा प्रयत्न केला आहे. 
आकृती ४ पाहा. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती–४ 

 
पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरींच्या ह्या आलेखािे डनरीक्षण केल्वयास असे आढळून येईल की, 

पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरींिा दोझही पाश्वकबाजंूवरील डवस्तार ककवा उंिी श्राव्य डवयुयातलहरींच्या 
आयामाच्या ककवा डवस्ताराच्या अडनयडमत आकारमानाप्रमाणे पडरवर्मतत िालेली असते. दुसऱ्या िब्दातं 
सागंावयािे िाल्वयास श्राव्य लहरींच्या डमश्रणामुळे वाहकलहरींच्या दोझही पाश्वकबाजंूवर श्राव्य डवयुयातलहरींिे 
एक प्रकारे आवरण (envelope) तयार होते. अिा आवरणाला िास्त्रीय पडरभारे्षत पडरवतकनािे आवरण 
(modulation envelope) असे म्हणतात. ह्या आवरणािे आकारमान हुबेहूब श्राव्य डवयुयातलहरींच्या 
आकारमानासारखेि असते. 

 
रेणिओचे कायथ कसे होते? 

 
मागील पडरच्छेदात रेडिओ स्टेिनावरून प्रके्षपण करण्यासाठी संभार्षण ककवा संगीत ध्वडनलहरींिे 

श्राव्य डवयुयातलहरींमध्ये कसे रूपातंर केले जाते आडण नंतर अिा श्राव्य डवयुयातलहरींिे रेडिओ 
वाहकलहरींिी डमश्रण करून आयामात ककवा डवस्तारात बदल िालेल्वया पडरवर्मतत रेडिओ लहरींिे 
एडरअलतॉे प्रके्षपण कसे केले जाते ह्याडवर्षयी सवकसाधारण डवविेन केलेले आहे. आता उलट पद्धतीिा 
अवलंब करून आपल्वया रेडिओमध्ये ह्या लहरींिे पझुहा ध्वडनलहरीत कसे रूपातंर केले जाते ह्यािे 
थोिक्यात डवविेन केले पाडहजे. 

 
रेडिओ स्टेिनावरून प्रके्षडपत केलेल्वया रेडिओ लहरी जेव्हा आपल्वया रेडिओच्या एडरअलवर येऊन 

आदळतात तेव्हा एडरअलमध्ये सूक्ष्म डवयुयातप्रवाहलहरी प्रवर्मतत होतात. रेडिओ लहरींना डवयुयातिुंबकीय 
लहरी म्हणतात असा उल्लखे पूवी आलेलाि आहे. डवयुयातिुंबकीय लहरींिा गुणधमकि असा असतो की, त्या 
जेव्हा एडरअलप्रमाणे एखाययाा डवयुयातवाहक धातूच्या तारेवर आदळतात तेव्हा अिा तारेमध्ये 
डवयुयातप्रवाहलहरी प्रवर्मतत होतात. एडरअलमध्ये उत्पन्न िालेल्वया अिा डवयुयातलहरी म्हणजे रेडिओ 
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स्टेिनावरून प्रसाडरत िालेल्वया पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरींिी अगदी हुबेहूब पुनरुत्पत्ती 
(reproduction) असते. 

 
डनरडनराळी अनेक रेडिओ स्टेिने डनरडनराळ्या कंपनसंख्येच्या रेडिओ वाहकलहरींिा उपयोग 

करून एकाि वळेी आपले कायकक्रम प्रके्षडपत करीत असल्वयाने आपल्वया रेडिओच्या एडरअलवर अिा 
डनरडनराळ्या लहरी एकाि वळेी आदळत असतात. आपणास ज्या रेडिओ स्टेिनािे कायकक्रम ऐकावयािे 
असतात त्या स्टेिनाच्या लहरींिी डनवि करता येण्यािी सोय रेडिओमध्ये असणे आवश्यक असते. ही सोय 
रेडिओच्या पूवक डवभागातील ‘समस्वरण’ (tuning) मंिलात केलेली असते व ह्या कायासाठी डवडिष् 
प्रकारच्या कॉईलिा व व्हेडरएबल कंिेझसरिा उपयोग केला जातो. ‘समस्वरण’ म्हणजे डवडिष् 
कंपनसखं्येच्या लहरींिी डवयुयातमंिलािी मेळजुळवणी करणे. अिी मेळजुळवणी करून अनावश्यक 
लहरींव्यडतडरक्त आपणास ॉक्त पाडहजे त्या लहरींिीि डनवि करता येते. 

 
रेडिओ स्टेिन आपल्वया रेडिओपासून दूर अंतरावर असेल तर आपल्वया रेडिओच्या एडरअलपयंत 

पोहोिेपयंत रेडिओ लहरी बऱ्याि कमजोर होतात. म्हणनू आपण डनवि केलेल्वया स्टेिनाच्या लहरी योलय 
डततक्या प्रवर्मधत करणे आवश्यक असते. प्रवधकनािे हे कायक रेडिओमध्ये डनरडनराळ्या व्हॉल्वव्हच्या व हल्ली 
ट्रॅन्झिस्टराचं्या साहाय्याने केले जाते. 

 
वर डवविेन केल्वयाप्रमाणे रेडिओ स्टेिनावरून प्रसाडरत िालेल्वया पडरवर्मतत रेडिओ लहरी, 

वाहकलहरी आडण श्राव्य डवयुयातलहरी ह्याचं्या डमश्रणाने तयार िालेल्वया असतात. परंतु ह्यापंकैी 
वाहकलहरी ह्या केवळ श्राव्य डवयुयातलहरींिे अवकािातून दूर अंतरावर प्रके्षपण करता याव ेह्या दृष्ीनेि 
वापरलेल्वया असतात. प्रके्षपणािे कायक साध्य िाल्वयानंतर वाहकलहरींिे प्रयोजन संपते असे म्हणण्यास 
हरकत नाही. कारण लाऊिस्पीकरमधून ध्वडनलहरी उत्पन्न करण्यासाठी ॉक्त श्राव्य डवयुयातलहरींिीि 
आवश्यकता असते आडण ह्यासाठी पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरींपासून श्राव्य डवयुयातलहरी वगेळ्या कराव्या 
लागतात. आपण बाजारात भईुमुगाच्या िेंगा खरेदी करतो. िेंगा खरेदी केल्वयानंतर त्यातील दाणे वगेळे 
काढून घेऊन आपण ॉोलपटे ॉेकून देतो. त्याि प्रकारिे रेडिओतील हे कायक आहे. पडरवर्मतत रेडिओ 
वाहकलहरी भईुमुगाच्या िेंगासंारख्या असतात. ह्या लहरींतील वाहकलहरींिा भाग म्हणजे जणू काय 
ॉोलपटे आडण वाहकलहरींिी ज्या श्राव्य डवयुयातलहरींिे डमश्रण केलेले असते त्या जणू काय भईुमुगािे 
दाणे. भईुमुगािे दाणे वगेळे केले म्हणजे ॉोलपटािें प्रयोजन सपंते! 

 
पडरवर्मतत रेडिओ लहरींपासून श्राव्य डवयुयातलहरी वगेळ्या करण्याच्या डक्रयेस इंग्रजीत ‘डिटेक्िन’ 

असे म्हणतात. सामाझयतिः व्हॉल्वव्ह रेडिओमध्ये हे कायक हल्ली िायोि व्हॉल्वव्हच्या साहाय्याने व ट्रॅन्झिस्टर 
रेडिओमध्ये सेडमकंिक्टर िायोिच्या साहाय्याने केले जाते. 

 
िायोि व्हॉल्वव्हमध्ये प्रडवष् होणाऱ्या पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरींिे स्वरूप आकृती ४ मध्ये 

दिकडवल्वयाप्रमाणे असते. िायोि व्हॉल्वव्हमधून त्यािप्रमाणे सेडमकंिक्टर िायोिमधून ॉक्त एकाि डदिनेे 
डवयुयातप्रवाहलहरी वाहाण्यािा गुणधकम असतो. िायोि व्हॉल्वव्हिी पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरी संबडंधत 
केल्वया म्हणजे ह्या लहरींच्या दोझही पाश्वकबाजंूवरील एका अध्या भागािी सपूंणक कपात (chopping) होते. 
त्यामुळे रेडिओ वाहकलहरींच्या एकाि डदिनेे वाहाणाऱ्या स्पंदनलहरींपासून बनलेल्वया श्राव्य डवयुयातलहरी 
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डिल्लक राहातात. अिा स्पदंन स्वरूपात असलेल्वया श्राव्य डवयुयातलहरींिे स्वरूप आकृती ५ मध्ये दिकडवले 
आहे. त्यामधील स्पंदने नाहीिी करून श्राव्य डवयुयातलहरी वगेळ्या करता येतात. 
 

 
आकृती ५ 

 
वाहकलहरींपासून श्राव्य डवयुयातलहरी वगेळ्या केल्वयानंतर त्यािें ध्वडनलहरींत रूपातंर करणे िक्य 

होते आडण ह्या कायासाठी रेडिओमध्ये लाऊिस्पीकरिा उपयोग केला जातो. लाऊिस्पीकरिे कायक एक 
प्रकारे मायक्रोॉोनच्या कायाच्या उलट असते असे म्हणण्यास हरकत नाही. मायक्रोॉोनच्या साहाय्याने 
ध्वडनलहरींिे प्रडतरूप श्राव्य डवयुयातलहरींत रूपातंर करता येते. ह्या उलट लाऊिस्पीकरच्या साहाय्याने 
श्राव्य डवयुयातलहरींिे प्रडतरूप ध्वडनलहरींत रूपातंर करता येते. लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईलिी योलय 
प्रमाणात प्रवर्मधत िालेल्वया श्राव्य डवयुयातलहरी संबडंधत केल्वया म्हणजे लाऊिस्पीकरच्या पिययाािे कंपन 
होऊ लागते. लाऊिस्पीकरच्या पिययाािे कंपन होऊ लागले म्हणजे हवते ध्वडनलहरी डनमाण होतात आडण 
रेडिओ स्टेिनावरून प्रके्षडपत होणाऱ्या संभार्षणािा, सगंीतािा ककवा अझय कायकक्रमािा अगदी हुबेहूब 
आवाज लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येऊ लागतो. 
 

सुपरणहटरोिाइन रेणिओ 
 

रेडिओ िास्त्रािी जसजिी प्रगती होत गेली तसतसे रेडिओच्या रिना-बाधंणीत कालमानाप्रमाणे 
ॉेरबदल घित गेले आहेत. डविरे्षतिः ट्रायोि व्हॉल्वव्हच्या डनर्ममतीमुळे रेडिओ लहरींिे प्रवधकन करणे जेव्हा 
िक्य िाले तेव्हापासून रेडिओमध्ये क्राडंतकारक प्रगती िाली असे म्हणावयास हरकत नाही. कारण ट्रायोि 
व्हॉल्वव्हच्या डनर्ममतीपूवी रेडिओ लहरींिे प्रवधकन करण्यासाठी दुसरे कोणतेही साधन उपलब्ध नव्हते. ट्रायोि 
व्हॉल्वव्हच्या िोधानंतर जो महत्त्वािा प्रश्न उत्पन्न िाला तो म्हणजे एडरअलमधून ग्रहण केल्वया जाणाऱ्या 
पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरींिे श्राव्य डवयुयातलहरी वगेळ्या करण्यापूवी प्रवधकन कराव ेकी अिा पडरवर्मतत 
रेडिओ लहरींपासून श्राव्य डवयुयातलहरी वगेळ्या केल्वयानंतर श्राव्य डवयुयातलहरींिेि प्रवधकन कराव.े काही 
वर्षांपूवीच्या सवकसामाझय रेडिओमध्ये ह्यापैकी प्रवधकनािी कोणती तरी एक योजना ककवा दोझहीही योजना 
वापरल्वया जात असत. रेडिओ स्टेिनािंी सखं्या जसजिी वाढत गेली आडण अडधकाडधक िन्क्तमान स्टेिने 
प्रके्षपण करू लागली तसतिी साध्या रिना-बाधंणी असलेल्वया अिा रेडिओंिी लोकडप्रयता कमी होऊ 
लागली. कारण अिा धतीच्या रेडिओंमध्ये डनरडनराळ्या स्टेिनािंी अिकू डनवि करणे िक्य होत नसे. 
हल्ली अिा साध्या रिना-बाधंणीिे रेडिओ ॉारसे प्रिारात नाहीत. कारण गेल्वया काही वर्षांपासून एक 
नवीनि पद्धती लोकडप्रय िाली असून प्रत्यक्षात ती अडतिय समाधानकारक काम देत आहे. 
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सुपरणहटरोिाइन रचना-बाधंिीचे तत्त्ि 
 

ह्या आधुडनक पद्धतीवर रिना आडण बाधंणी केलेल्वया रेडिओंना ‘सुपरडहटरोिाइन रेडिओ’ 
म्हणतात. ह्या नवीन पद्धतीिा िोध अमेडरकेत लागला. रेडिओच्या डनरडनराळ्या स्टेिनािंी अिूक डनवि 
करण्यािा वैडिष्ट्यपूणक गुणधमक ह्या पद्धतीत असल्वयाने आजपयंतच्या डनरडनराळ्या सवक रिना-बाधंणींमध्ये 
ही पद्धत सरस आडण प्रभावी ठरली आहे. त्यामुळे हल्लीिे बहुतेक व्हॉल्वव्ह ककवा ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ 
सुपरडहटरोिाइन पद्धतीिे आहेत. 
 

सुपरडहटरोिाइन रेडिओमध्येही साधी रिना आडण बाधंणी असलेल्वया रेडिओप्रमाणेि पडरवर्मतत 
रेडिओ वाहकलहरींिे प्रवधकन करण्यािी योजना वापरलेली असते. परंतु सुपरडहटरोिाइन रेडिओिे एक 
वैडिष्ट्य म्हणजे अिा रेडिओमध्ये स्वतंत्रपणे डनमाण केल्वया जाणाऱ्या आंदोलक डवयुयातलहरींिी प्रवर्मधत 
केलेल्वया रेडिओ वाहकलहरींिे डमश्रण केले जाते. सुपरडहटरोिाइन पद्धतीच्या व्हॉल्वव्ह रेडिओमध्ये 
आंदोलक लहरींच्या डनर्ममतीिे कायक ज्या व्हॉल्वव्हमध्ये केले जाते त्याला ‘ऑडसलेटर व्हॉल्वव्ह’ असे म्हणतात. 

 
ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हमध्ये डनमाण केल्वया जाणाऱ्या आंदोलक लहरींिी कंपनसंख्या रेडिओमध्ये ग्रहण 

केल्वया जाणाऱ्या पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरींपेक्षा डवडिष् कंपनसंख्येने जास्त प्रमाणात ठेवण्यािी सोय 
केलेली असते. उदाहरणाथक, रेडिओत ग्रहण केलेल्वया पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरींिी कंपनसंख्या जर 
दर सेकंदाला १००० डकलोसायकल्वस असेल आडण ऑडसलेटरमध्ये डनमाण केल्वया जाणाऱ्या आंदोलक 
लहरींिी कंपनसंख्या जर ४५५ डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येने जास्त ठेवावयािी असेल तर ऑडसलेटर 
व्हॉल्वव्हमध्ये अिा पडरन्स्थतीत दर सेकंदास १४५५ डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी आंदोलक लहर डनमाण 
केली पाडहजे. वरील उदाहरणात १००० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरींिी 
ह्या १४५५ डकलोसायकल्वस कंपनसखं्येच्या आंदोलक लहरींिे जेव्हा डमश्रण होते तेव्हा या डमश्रणाने दोझही 
लहरींच्या कंपनसंख्येतील ॉरकाइतकी कंपनसंख्या असलेल्वया एक डतसऱ्याि लहरी उत्पन्न होतात. अिा 
प्रकारे डमश्रणाने तयार िालेल्वया लहरींना ‘मध्यम कंपनसंख्येच्या लहरी’ (intermediate frequency 
waves) असे म्हणतात. ह्या लहरींना ‘मध्यम कंपनसखं्येच्या लहरी’ असे नाव देण्यािे कारण असे की, 
पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरी आडण ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हमध्ये डनमाण केलेल्वया आंदोलक लहरींच्या 
कंपनसखं्येपेक्षा ह्या लहरींिी  कंपनसखं्या त्या मानाने मध्यम श्रेणीतील असते. वरील उदाहरणात १००० 
डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी वाहकलहर व ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हमध्ये डनमाण केलेली १४४५ 
डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी वाहकलहर ह्याच्या डमश्रणाने तयार िालेली ४५५ डकलोसायकल्वसिी लहर 
‘मध्यम कंपनसंख्येिी लहर’ उत्पन्न होईल. रेडिओमध्ये डनवि होऊन ग्रहण केल्वया जाणाऱ्या डनरडनराळ्या 
स्टेिनाचं्या पडरवर्मतत वाहकलहरींिी कंपनसंख्या कोणतीही असो, ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हमध्ये अिा पडरवर्मतत 
रेडिओ वाहकलहरींपेक्षा डवडिष् कंपनसंख्येने जास्त असलेल्वया आंदोलक लहरी सुपरडहटरोिाइन 
पद्धतीच्या रेडिओमध्ये डनमाण केल्वया जातात आडण अिा दोझही लहरींच्या डमश्रणाने दोझही लहरींच्या 
कंपनसखं्येच्या ॉरकाइतक्या म्हणजे मध्यम कंपनसंख्येच्या (उदाहरणाथक, ४५५ डकलोसायकल्वस 
कंपनसखं्येच्या) पडरवर्मतत रेडिओ लहरी उपलब्ध होऊ िकतात. सुपरडहटरोिाइन रेडिओमध्ये अिा 
मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत लहरींिे प्रवधकन करणे नंतर सोपे जाते. कारण अिा रेडिओमध्ये ह्या 
लहरींच्या प्रवधकनासाठी वापरल्वया जाणाऱ्या डवभागाच्या मंिलािी रिना, बाधंणी आडण मेळजुळवणी खास 
ह्या डवडिष् मध्यम कंपनसंख्येच्या लहरींच्या प्रवधकनाच्या दृष्ीने केलेली असते. 
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सुपरणहटरोिाइन रेणिओचे णनरणनराळे णिभाग ि त्याचें कायथ 
 

व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया व सुपरडहटरोिाइन पद्धतीने रिना व बाधंणी केलेल्वया रेडिओच्या 
डनरडनराळ्या डवभागािंा ठोकळ आराखिा आकृती ६ मध्ये दिकडवला असून पुस्तकाच्या िवेटी हल्ली प्रिडलत 
असलेल्वया ए.सी. व ए.सी. िी.सी. सुपरडहटरोिाइन रेडिओच्या त्यािप्रमाणे ट्रॅन्झिस्टरािंा वापर केलेल्वया 
रेडिओच्या मंिलािे सपूंणक नकाि ेघातले आहेत. ह्या नकािािंा उपयोग केवळ एक नमुना ह्या दृष्ीनेि 
केला पाडहजे. कारण ह्या नकािामंध्ये रेडिओ तयार करण्याच्या दृष्ीने जो इतर आवश्यक तपिील असतो 
तो डदलेला नाही. सुपरडहटरोिाइन रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागाचं्या कायाडवर्षयीिे थोिक्यात डवविेन 
पुढील काही पडरच्छेदातं केले असून व्हॉल्वव्ह रेडिओ दुरुस्तीच्या अभ्यासास सुरुवात करण्यापूवी रेडिओच्या 
कायािी उजळणी ह्या दृष्ीने हे डवविेन उद बोधक ठरेल असा भरवसा वाटतो. पूवी उल्लेख केल्वयाप्रमाणे 
वािकाने लेखकाच्या ‘रेडिओ : रिना आडण कायक’ ह्या प्रकािनािा बारकाईने अभ्यास करणे अत्यावश्यक 
आहे ह्यािी येथे पझुहा आठवण करून ययाावीिी वाटते. 

 

 
आकृती ६ 

 
आकृती ६ मध्ये दिकडवलेल्वया व्हॉल्वव्ह रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागाचं्या ठोकळ आराखड्यावरून 

सुपरडहटरोिाइन पद्धतीवर बाधंणी केलेल्वया अिा रेडिओंिे कायक कसे होते या डवर्षयािी रेडिओ तंत्रज्ञास 
सवकसाधारण िागंली कल्वपना येऊ िकेल. पुस्तकाच्या िवेटी जोिलेल्वया ए.सी. आडण ए.सी. िी.सी. 
रेडिओच्या नकािामंध्ये रेडिओिे हे डनरडनराळे डवभाग दिकडवले आहेत. 

 
(१) रेडिओच्या एडरअलमध्ये डनरडनराळ्या स्टेिनापंासून प्रसाडरत िालेल्वया पडरवर्मतत रेडिओ 

वाहकलहरींिे ग्रहण केले जाते. सवकसामाझयपणे ज्याला डमडियम ककवा ब्रॉिकास्ट बँि म्हणतात अिा 
बँिवर प्रके्षपण करणाऱ्या वाहकलहरींिी कंपनसंख्या दर सेकंदाला ५०० ते १६०० डकलोसायकल्वस ह्या 
टप्प्यातील असते. एडरअलवर एकाि वळेी डनरडनराळ्या स्टेिनापंासून प्रसाडरत िालेल्वया डनरडनराळ्या 
कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरी येऊन आदळत असतात. रेडिओच्या पूवक डवभागात ह्यापंैकी 
आपणास पाडहजे असलेल्वया स्टेिनाच्या लहरींिी मेळजुळवणी व डनवि करण्यािी सोय केलेली असते. 
एडरअल डवभागातील कॉईल आडण व्हेडरएबल कंिेझसर ह्यापंासून बनलेल्वया समस्वरण (tuning) मंिलात 
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हे कायक केले जाते. अिी डनवि केल्वयानंतर डवडिष् स्टेिनाच्या पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरींिी रेडिओच्या 
नंतरच्या डवभागाकिे म्हणजे आर.एॉ. ककवा रेडिओ डिके्वझसी ॲन्म्प्लॉायर डवभागाकिे रवानगी केली 
जाते. ह्या डवभागात त्यािें सुमारे २५ पटीने प्रवधकन केले जाते. 

 
(२) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात प्रवर्मधत िालेल्वया पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरी नंतर 

कझव्हटकर डवभागाकिे रवाना होतात. ह्या डवभागाला डिके्वझसी िेंजर ककवा डमक्सर-ऑडसलेटर डवभाग 
असेही म्हणतात. ह्या डवभागात डिडवध कायक करणारा कझव्हटकर व्हॉल्वव्ह वापरलेला असतो. ह्या व्हॉल्वव्हच्या 
ऑडसलेटर डवभागात स्वतंत्रपणे आंदोलक डवयुयातलहरी डनमाण करण्यािी सोय असते व अिा आंदोलक 
लहरींिी कंपनसंख्या नेहमी आपण डनवि केलेल्वया स्टेिन वाहकलहरींपेक्षा डवडिष् कंपनसंख्येने जास्त 
राहील अिी खास व्यवस्था ह्या डवभागात केलेली असते. ऑडसलेटर डवभागात डनमाण िालेल्वया आंदोलक 
डवयुयातलहरींिे आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातॉे प्रवर्मधत िालेल्वया लहरींिी डमश्रण होते. हे डमश्रण 
कझव्हटकर व्हॉल्वव्हच्या डमक्सर डवभागात होते आडण म्हणूनि ह्या डवभागाला ‘डमक्सर’ म्हणजे डमश्रण करणारा 
डवभाग असे नाव डमळालेले आहे. ह्या दोन लहरींच्या डमश्रणाने स्टेिन वाहकलहरी व आंदोलक लहरी 
ह्यामंधील डनयोडजत कंपनसंख्येिा ॉरक ठेवलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत लहरी डमक्सर 
डवभागात डनमाण होतात व अिा लहरींिे डमक्सर डवभागात सुमारे २० पटीने प्रवधकन होऊन त्यािंी 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागाकिे रवानगी होते. 

 
(३) आय.एॉ. ककवा इटंरडमडजएट डिके्वझसी ॲन्म्प्लॉायर डवभाग म्हणजे मध्यम कंपनसंख्येच्या 

लहरींिे जोरदार प्रमाणात प्रवधकन घिवनू आणता येईल असा एक खास डवभाग असतो. कारण ह्या 
डवभागाच्या मंिलािी रिना, बाधंणी आडण मेळजुळवणी वर उल्लेख केलेल्वया डवडिष् मध्यम कंपनसंख्येच्या 
लहरींिे जास्तीत जास्त प्रवधकन होईल ह्या दृष्ीने केलेली असते. ह्या डवभागात मध्यम कंपनसंख्येच्या 
पडरवर्मतत लहरींिे सुमारे १०० पटीने प्रवधकन होते. 

 
(४) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात वरीलप्रमाणे प्रवर्मधत िालेल्वया मध्यम कंपनसखं्येच्या 

पडरवर्मतत लहरींिी नंतर डिटेक्टर व पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागाकिे रवानगी होते. डिटेक्टर व 
पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे डिडवध कायक असते. डिटेक्टर डवभागात मध्यम कंपनसंख्येच्या 
पडरवर्मतत लहरींपासून श्राव्य डवयुयातलहरी वगेळ्या केल्वया जातात व नंतर त्यािंी पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागाकिे प्रवधकनासाठी रवानगी होते. डिटेक्टर आडण ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागातं 
सामाझयतिः दोन िायोि आडण एक ट्रायोि एकडत्रत असलेला डत्रडवध कायक करणारा िबल िायोि ट्रायोि 
व्हॉल्वव्ह वापरलेला असतो. डिटेक्टर डवभागातील दोन िायोि डवभागापंकैी एका िायोििा उपयोग वर 
उल्लेख केल्वयाप्रमाणे श्राव्य डवयुयातलहरी वगेळ्या करण्यासाठी आडण ट्रायोििा उपयोग पडहला ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर म्हणजे श्राव्य डवयुयातलहरींिे प्रवधकन करणारा डवभाग म्हणून केला जातो. दुसऱ्या िायोििा 
उपयोग डकत्येक रेडिओंमध्ये खास करून ए.व्ही.सी. योजनेसाठी केला जातो. ए.व्ही.सी. योजनेच्या 
साहाय्याने रेडिओिा आवाज समपातळीवर ठेवण्यािे स्वयंिडलत कायक केले जाते. 

 
(५) वर उल्लखे केल्वयाप्रमाणे पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे कायक म्हणजे श्राव्य 

डवयुयातलहरींिे प्रवधकन करण्यािे असते. ह्या डवभागात श्राव्य डवयुयातलहरींिे सुमारे ५० पटीने प्रवधकन होऊन 
नंतर त्यािंी रेडिओच्या िवेटच्या म्हणजे ऑडिओ आऊटपुट डवभागाकिे रवानगी केली जाते. 
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(६) ऑडिओ आऊटपटु डवभागात श्राव्य डवयुयातलहरी योलय तेवढ्या अडधक प्रमाणात िन्क्तमान 
करण्यािे कायक केले जाते. हे कायक अत्यावश्यक असते. कारण लाऊिस्पीकरिे कायक व्यवन्स्थतपणे 
होण्यासाठी श्राव्य डवयुयातलहरी आवश्यक तेवढ्या िन्क्तमान होणे इष् असते. ऑडिओ आऊटपटु 
डवभागातून प्रवर्मधत िालेल्वया श्राव्य डवयुयातलहरी नंतर लाऊिस्पीकरिी संबडंधत केल्वया जातात आडण 
लाऊिस्पीकरतॉे अिा श्राव्य डवयुयातलहरींिे प्रडतरूप ध्वडनलहरींत रूपातंर होऊन आपणास रेडिओिे 
कायकक्रम ऐकू येऊ लागतात. 

 
(७) रेडिओच्या व्हॉल्वव्हिे कायासाठी एकाि डदिचे्या म्हणजे िी.सी. डवयुयातदाबािी आवश्यकता 

असते. िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यािे कायक रेडिओच्या पॉवर सप्लाय डवभागात केले जाते. आपल्वया 
घरातील इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यामधून सामझयतिः उलटसुलट डदिा बदलणाऱ्या म्हणजे ए.सी. डवयुयातदाबािा 
पुरवठा केला जातो. अिा पडरन्स्थतीत ए.सी. डवयुयातदाबािे योलय प्रमाणात आडण न्स्थर व संथ अिा िी.सी. 
डवयुयातदाबात रूपातंर करण्यािे कायक रेडिओच्या पॉवर सप्लाय डवभागात केले जाते. हल्ली घरातील 
इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यातून िी.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा सामाझयतिः केला जात नाही. परंतु  घरातील 
इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यातून िी.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा केला जात असेल तर रेडिओच्या पॉवर सप्लाय 
डवभागात अिा िी.सी. डवयुयातदाबास योलय प्रमाणात सथं व न्स्थर करण्यािे कायक केले जाते. जे रेडिओ 
ॉक्त हल्ली सवकत्र प्रिडलत असलेल्वया ए.सी. इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यावरि िालतात त्यानंा ‘ए.सी. रेडिओ’ 
म्हणतात. ए.सी. ककवा िी.सी. ह्या दोझही प्रकारच्या इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यावर िालणाऱ्या रेडिओनंा ‘ए.सी. 
िी.सी. रेडिओ’ म्हणतात. पूवी उल्लखे केल्वयाप्रमाणे व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया दोझही प्रकारच्या रेडिओिें 
संपूणक मंिल नकाि ेह्या पसु्तकाच्या िवेटी जोिलेले आहेत. 

■ ■ 
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व्हॉल्वव्ह रेणिओ दुरुस्ती 
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प्रकरि पणहले 
 

रेणिओच्या पद्धतशीर तपासिीचे तंत्र 
 

व्हॉल्वव्ह रेडिओमध्ये व्हॉल्वव्ह, कंिेझसर, रेडिस्टर, कॉईल आडण ट्रॅझसॉॉमकर हे पाि मुख्य घटकभाग 
असतात. ह्याडिवाय रेडिओमध्ये व्हॉल्वयूम कंट्रोल, टोन कंट्रोल, बँि न्स्वि वगैरेसारखी इतर साधनेही 
डनयतं्रणासाठी वापरली जातात. वरील मुख्य घटकभाग व डनयंत्रणासाठी लागणारी साधने ह्यािंी डवडिष् 
योजनेप्रमाणे ताराचं्या साहाय्याने जोिणी करून रेडिओिी रिना आडण बाधंणी केलेली असते. रेडिओच्या 
अिा कोणत्याही घटकभागात ककवा त्यांच्या जोिणीत डबघाि उत्पन्न िाला तरी रेडिओिे एकंदरीत सवकि 
कायक डबघिून गेले आहे असा आभास नेहमी डनमाण होत असतो. वास्तडवक पाहाता प्रत्यक्ष डबघाि उत्पन्न 
िालेला असा एखादा घटकभाग ककवा जोिणी वगळल्वयास रेडिओिे इतर ९९ टके्क घटकभाग व त्यािंी 
जोिणी वस्तुतिः व्यवन्स्थत कायक करू िकतील अिा न्स्थतीत असतात. रेडिओमध्ये वापरल्वया जाणाऱ्या 
डनरडनराळ्या घटकभागामंध्ये डनमाण होणाऱ्या डबघािािंी रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास सखोल माडहती असेल 
तर डबघाि डनमाण िालेला घटकभाग त्यास जलद िोधून काढता येईल. ही माडहती पढेु प्रकरण 
अठरामध्ये डदलेली आहे व त्या प्रकरणाच्या िवेटी रेडिओच्या घटकभागातं डनमाण होणाऱ्या डबघािािें तक्ते 
संकडलत स्वरूपात डदले आहेत. रेडिओच्या कायात डबघाि उत्पन्न करणारा घटकभाग ककवा त्याच्या 
जोिणीिे दोर्षस्थळ जलद आडण डनडितपणे िोधून काढून रेडिओतील डबघािािी व्यवन्स्थतपणे दुरुस्ती 
करणे हे रेडिओ दुरुस्तीिे अंडतम ध्येय आडण उडिष् असते. रेडिओमध्ये उत्पन्न होणारे काही डबघाि मात्र 
इतके डकरकोळ आडण साधे असतात की ते अगदी नवडिक्या रेडिओ तंत्रज्ञासही ताबितोब दुरुस्त करता 
येण्यासारखे असतात. ह्या उलट काही डबघाि इतक्या डबकट स्वरूपािे असतात की, त्याचं्या दुरुस्तीसाठी 
डनष्ट्णात रेडिओ तंत्रज्ञािेही तासन् तास खिक होण्यािी व डकत्येकदा आपणास काहीि येत नाही अिी 
भावना होऊन दारुण डनरािा होण्यािी िक्यता तर असतेि परंतु त्यािे सारे ज्ञान आडण अनुभवही त्यासाठी 
पणाला लागतील असे प्रसगं येतात. परंतु असे असूनही रेडिओमध्ये डनमाण होणाऱ्या डवडवध प्रकारच्या 
आडण बहुढंगी डबघािामुंळे रेडिओ दुरुस्ती डकत्येकानंा आकर्षकक, मनोरंजक आडण बुद्धीला आव्हान व स्ॉूती 
देणारा छंद व व्यवसाय वाटत असेल तर त्यात नवल नाही. 
 

पद्धतशीर तपासिीचे महत्त्ि 
 

रेडिओ दुरुस्ती जर जलद आडण अिूक रीतीने करावयािी असेल तर ती पूवकयोजना आखून आडण 
पद्धतिीर तपासणी तंत्रािा अवलंब करून करणे ॉार महत्त्वािे असते. अथात डकत्येकदा रेडिओमध्ये 
उत्पन्न िालेल्वया डबघािािे कारण प्रथम दिकनीि स्पष् असते. अिा पडरन्स्थतीत ‘हातच्या काकणाला 
आरसा किाला?’ ह्या झयायाने तपासणी पद्धतीच्या कोणत्याही डवडिष् िाकोरीतून जाण्यािी गरज नसते. 
कारण अिा सहज स्पष् डबघािािंी दुरुस्ती सरळ करता येते. उदाहरणाथक, न पेटणारा व्हॉल्वव्ह, 
लाऊिस्पीकरिा ॉाटलेला पिदा (cone), िायलिी तुटलेली कॉिक, ज्यापासून मेण डवतळून पिलेले 
आहे असा कंिेझसर, तापून गरम िालेला व काळ डठक्कर िालेला रेडिस्टर, ज्यामधून धूर डनघत असेल 
असा मेझस ट्रझॅसॉॉमकर, डनखळलेली जोितार, वगैरे वगैरे. परंतु रेडिओतील डबघािािे कारण जर सहज 
स्पष् होण्यासारखे नसेल तर मात्र रेडिओच्या तपासणीसाठी पद्धतिीर तंत्रािा अवलंब करणे अत्यावश्यक 
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असते. कारण अिा पडरन्स्थतीत रेडिओ दुरुस्ती जलद, अिूक आडण समाधानकारक होणे हे सवकस्वी अिा 
पद्धतिीर तपासणीच्या साहाय्याने घेतलेल्वया अंडतम डनणकयावरि अवलंबून असते. 

 
रेडिओ दुरुस्ती करताना पूवकयोजना आखून ती पद्धतिीर मागाने करणे अत्यंत महत्त्वािे असूनही 

रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञ जेव्हा प्रत्यक्ष दुरुस्ती काम करण्यास सुरुवात करतो तेव्हा पूवकयोजनेिे आडण 
पद्धतिीर तपासणीिे पथ्य कटाक्षाने पाळण्यािे महत्त्व त्याला कळते पण वळत नाही असे डकत्येकदा 
अनुभवास येते. डबघिलेल्वया रेडिओिी एक ना दोन डकरकोळ लक्षणे डविरे्षतिः नवीनि दुरुस्ती 
डिकणाऱ्याच्या दृष्ोत्पत्तीस जेव्हा पितात, तेव्हा पद्धतिीर तपासणी तंत्र िुगारून देण्यािा मोह त्याला 
अनावर होतो आडण डकत्येकदा घाईघाईत काहीतरी िुकीिे अनुमान केले जाऊन उगाि काहीतरी 
भरमसाट गोष्ी करण्याकिे त्यािी प्रवृत्ती होते. ह्यािे कारण म्हणजे ज्या काही एक दोन डकरकोळ 
लक्षणाकंिे त्यािे लक्ष वधेले जाते त्यामुळे रेडिओतील डबघाि आपण डकती िटकन िोधून काढला अिी 
भ्रामक समजूत िाल्वयामुळे त्यािा उत्साह इतका बसुेमार वाढलेला असतो की, अिा पडरन्स्थतीत संपूणकपणे 
िुकीिे डनणकय घेतले गेल्वयास नवल नाही. साहडजकि मुख्य तपासणी योलय मागाने न िाल्वयाने मूळ डबघाि 
बाजूला राहातो, नसत्या िकंा कुिकंा त्याच्या मनात येत राहातात, वळे व्यथक जातो आडण मुख्य काम 
अपुरेि राहाते. 

 
रेडिओ दुरुस्तीसाठी रेडिओच्या रिना आडण कायाच्या पाश्वकभमूीिी आवश्यकता आहे. ज्या 

वािकाचं्या बाबतीत ही मलूभतू बैठक नसेल त्यानंी लेखकाच्या ‘रेडिओ : रिना आडण कायक’ ह्या साहाय्यक 
प्रकािनािा प्रथम अभ्यास केला तरि रेडिओ दुरुस्तीिे तंत्र त्यानंा नीट समजू िकेल. रेडिओिी पद्धतिीर 
तपासणी किी करावी हे िास्त्र आहे. अधकवट आडण तुटपुजें ज्ञान डमळवनू रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्यांिे डदवस 
आता गेले आहेत. कारण रेडिओिी रिना आडण बाधंणी डदवसेंडदवस अडतिय डबकट व गंुतागंुतीिी होत 
आहे व त्यात कालमानाप्रमाणे बदलही होत आहेत. साहडजकि रेडिओ दुरुस्ती कौिल्वयाने आडण यिस्वी 
रीतीने करण्यासाठी रेडिओ दुरुस्तीिास्त्रािा सखोल आडण गाढा अभ्यास करण्यािी आज गरज आहे. ह्या 
दृष्ीने डविार केल्वयास रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञ आडण वैज्ञाडनक ह्यामंध्ये ॉार ॉरक नाही. खरोखर म्हणजे 
रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास एखाययाा वैज्ञाडनकािीि भडूमका स्वीकारावी लागते व िास्त्रीय डवर्षयाच्या 
अभ्यासाला आवश्यक अिा िास्त्रीय दृडष्कोनािी व प्रवृत्तींिी जोपासना करावी लागते. वैज्ञाडनकास 
ज्याप्रमाणे आपल्वयापुढे उभ्या असलेल्वया प्रश्नािंी सवांगीण छाननी िास्त्रीय पद्धतीने करावी लागते आडण तो 
प्रश्न सोिडवण्यासाठी आवश्यक असलेली डनणायक माडहती जिी पद्धतिीर मागाने संकडलत करावी 
लागते त्याप्रमाणे रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्यासही दुरुस्तीसाठी आलेल्वया रेडिओमध्ये उत्पन्न िालेल्वया 
डबघािािे डनडित स्वरूप कोणते, रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागापंकैी कोणत्या डवडिष् डवभागात तो 
डबघाि उत्पन्न िालेला आहे व तो कोणत्या एका डवडिष् घटकभागामुळे ककवा जोिणीतील डबघािामुळे 
उत्पन्न िालेला आहे ह्याडवर्षयीिी अिूक आडण डनणायक माडहती डमळवावी लागते. ही डनणायक माडहती 
गोळा करण्यासाठी रेडिओिी तपासणी करताना जी काही डनरडनराळी सूिक लक्षणे त्याच्या दृष्ोत्पत्तीस 
येतात त्यािंी एकमेकािंी सागंि त्याला घालावी लागते, रेडिओच्या डबघािाडवर्षयीिी जी मूळ तक्रार असते 
डतच्यािी ह्या लक्षणािंा मेळ घालावा लागतो व ज्या लक्षणािंा योलय मेळ बसू िकत नाही ती डविारातंी 
बाजूला सारावी लागतात. 
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पद्धतशीर तपासिी तंत्राची रूपरेषा 
 

अनेक रेडिओ तज्ज्ञाचं्या प्रत्यक्ष अनुभवावरून व्हॉल्वव्ह रेडिओच्या दुरुस्तीडवर्षयीिे एक पद्धतिीर 
तंत्र हल्ली सवकमाझय िालेले आहे. ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीसाठीही काही डवडिष् ॉरक वगळल्वयास 
ह्यासारखेि तपासणी तंत्र वापरले जाते. अिा तंत्रािी एकंदर रूपरेर्षा क्रमवार खाली डदली आहे. रेडिओ 
दुरुस्ती डिकणाऱ्याने डतिा लक्षपूवकक अभ्यास करणे अत्यावश्यक आहे. 

 
(१) रेडिओमध्ये उत्पन्न िालेल्वया डबघािािे ठोकळ स्वरूप काय आहे ह्याडवर्षयी दुरुस्ती 

करणाऱ्याच्या मनात प्रथमपासूनि डनडित कल्वपना आलेली असली पाडहजे. रेडिओमध्ये डनरडनराळ्या 
प्रकारिे अनेक डबघाि उत्पन्न होऊ िकतात. उदाहरणाथक, रेडिओ बंद पिणे, रेडिओवर लावलेल्वया एकूण 
सवकि स्टेिनाचं्या बाबतीत रेडिओिा आवाज कमजोर होणे, डनरडनराळी डकत्येक स्टेिने बरोबर ऐकू न 
येणे, रेडिओमध्ये ककक ि आवाज ककवा खरखराट उत्पन्न होणे, रेडिओमध्ये गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज 
उत्पन्न होणे, आवाजात डवकृती ककवा खराबी डनमाण होणे, रेडिओ मधून मधून बंद पिणे ककवा इतर काही 
तात्काडलक डबघाि डनमाण होणे, वगैरे वगैरे. ह्या डनरडनराळ्या डबघािापंैकी दुरुस्तीसाठी आलेल्वया 
रेडिओमध्ये कोणता डवडिष् डबघाि उत्पन्न िालेला आहे ह्यािी डनडित कल्वपना त्याने प्रथमतिःि करून 
घेतली पाडहजे. म्हणजे त्या दृष्ीने तपासणीिी योलय डदिा त्याला ठरडवता येईल. व्हॉल्वव्ह रेडिओमध्ये 
उत्पन्न होणाऱ्या डनत्य डबघािाडंवर्षयीिी सामाझय माडहती डतसऱ्या प्रकरणात डदलेली आहे. प्रकरण 
सतरामध्ये अिा डनत्य डबघािाचं्या दुरुस्तीसाठी वापरल्वया जाणाऱ्या प्रिडलत तपासणी पद्धतींिा आढावा 
घेतलेला आहे. डिवाय अिा तपासणीिे तक्ते त्या प्रकरणाच्या िवेटी संकडलत स्वरूपात डदले आहेत. 

 
(२) रेडिओ प्रके्षपण कें द्रापासून प्रसाडरत िालेल्वया रेडिओ लहरी आपल्वया रेडिओच्या एडरअलमध्ये 

प्रडवष् िाल्वयानंतर प्रत्यक्ष लाऊिस्पीकरमधून रेडिओ कायकक्रमाच्या ध्वडनलहरी ऐकू येईपयंत रेडिओ 
लहरींमध्ये डनरडनराळी न्स्थत्यंतरे क्रमििः घित असतात. ही डनरडनराळी न्स्थत्यंतरे रेडिओच्या 
डनरडनराळ्या डवभागातं (stages) होत असतात व त्या न्स्थत्यंतरांच्या स्वरूपाप्रमाणे व डवडिष् डवभागाच्या 
कायाप्रमाणे रेडिओच्या प्रत्येक डवभागाला नाव े डदलेली आहेत. उदाहरणाथक, हल्ली प्रिडलत असलेल्वया 
सवकसामाझय सुपरडहटरोिाइन व्हॉल्वव्ह रेडिओमध्ये पॉवर सप्लाय डवभाग, ऑडिओ आऊटपुट डवभाग, 
पडहला ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर आडण डिटेक्टर डवभाग, आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभाग आडण डमक्सर–
ऑडसलेटर डवभाग असे पाि डवभाग असतात. रेडिओमध्ये उत्पन्न िालेल्वया डबघािािी डनडित कल्वपना 
डमळाल्वयावर रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागापंकैी कोणत्या डवडिष् डवभागात तो डबघाि उत्पन्न िालेला 
आहे हे िोधून काढणे ॉार महत्त्वािे असते. कारण डबघाि कोणत्या डवडिष् डवभागात उत्पन्न िाला आहे हे 
डनडितपणे समजले म्हणजे त्या डवभागावर सवक लक्ष कें डद्रत करून त्या डवभागातील सवक घटकभागािंी व 
जोितारािंी कसोिीने तपासणी करता येते. बंद पिलेल्वया ककवा आवाज कमजोर िालेल्वया रेडिओच्या 
बाबतीत ‘डसलनल इजेंक्िन’ पद्धतीने कोणत्या डवडिष् डवभागात डबघाि उत्पन्न िालेला आहे हे जलद आडण 
डनडितपणे समजू िकते. ह्या पद्धतीिा केव्हा व कसा उपयोग करावा ह्याडवर्षयी सडवस्तर माडहती पािव्या 
प्रकरणात डदली आहे. इतर डवडिष् दोर्षाचं्या बाबतीत डबघाि कोणत्या डवडिष् डवभागात आहे हे िोधून 
काढण्यासाठी वापरल्वया जाणाऱ्या प्रिडलत तपासणी पद्धतीडवर्षयीिी सडवस्तर माडहती पूवी उल्लखे 
केल्वयाप्रमाणे सतराव्या प्रकरणात डदली आहे. 
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(३) काही रेडिओ दुरुस्ती तज्ज्ञाचं्या मते व्हॉल्वव्ह रेडिओच्या बाबतीत डबघाि उत्पन्न िालेल्वया 
डवभागातील व्हॉल्वव्हिी तपासणी सवक प्रथम करून घेणे अगत्यािे असते. कारण रेडिओच्या इतर कोणत्याही 
घटकभागापेक्षा व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि होण्यािे प्रमाण सवांत जास्त असल्वयाने इतर कोणतीही तपासणी 
करण्यापूवी व्हॉल्वव्ह िागंला आहे की नाही ही परीक्षा करून घेण्यात महत्त्वपूणक वैडिष्ट्य आहे असे ह्या 
तज्ज्ञािें सागंणे असते. त्या दृष्ीने व्हॉल्वव्ह तपासण्यािी सोय उपलब्ध असल्वयास ककवा संिडयत 
व्हॉल्वव्हऐवजी दुसरा िागंला व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाणे िक्य असल्वयास व्हॉल्वव्ह तपासणी प्रथमतिःि करून घेणे 
अनेक दृष्ीने ॉायदेिीर असते. 

 
(४) व्हॉल्वव्हमध्ये दोर्ष नाही असे ठरल्वयानंतर डबघिलेल्वया डवभागािी ‘डवयुयातदाब मोजणी’ 

(voltage measurement) आडण ‘डवरोधी मोजणी’ (resistance measurement) केली जाते. ह्या दोन 
तपासणींच्या साहाय्याने कोणत्या डवडिष् घटकभागात दोर्ष उत्पन्न िाला आहे हे बहुधा समजू िकते. ह्या 
दोझही तपासणी पद्धतींिी सामाझय रूपरेर्षा सहाव्या प्रकरणात डदली आहे. व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया 
रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागातंील डबघािाचं्या दुरुस्तीडवर्षयीिी सडवस्तर माडहती क्रमििः प्रकरण सात ते 
प्रकरण िौदामध्ये डदलेली आहे. ट्रॅन्झिस्टर रेडिओतील डबघािाडंवर्षयीिे डवविेन प्रकरण तेवीस व 
िोवीसमध्ये केले आहे. 

 
(५) वर डदलेल्वया क्रमाकं (४) ह्या कृतीनंतर डबघिलेला घटकभाग बदलून त्याच्या जागी िागंला 

नवीन घटकभाग बसडवला जातो व त्यानंतर रेडिओ व्यवन्स्थत कायक करतो ककवा नाही ह्यािी प्रत्यक्ष हवाई 
िािणी (air check) घेतली जाते. अथात डबघाि उत्पन्न िालेल्वया घटकभागाच्या जागी िागंला नवीन 
घटकभाग बसडवण्यापूवी डवडिष् डबघाि उत्पन्न होण्यास इतर कोणते डबघाि ककवा अनैसर्मगक पडरन्स्थती 
कारणीभतू िाली असावी ह्याडवर्षयीिा डविार ॉार महत्त्वािा असतो. अिा कारणािंा िोध न घेता व त्यािंी 
दुरुस्ती न करता नवीन घटकभाग बदलून बसडवला तर डकत्येकदा नवीन घटकभागामध्येही लवकरि 
पूवीिाि डबघाि पझुहा उत्पन्न होण्यािा धोका असतो. 

 
(६) रेडिओिी दुरुस्ती िाल्वयानंतर रेडिओिे एकरेखीकरण (alignment) म्हणजे काही डवडिष् 

मंिलािंी (circuits) एकसूत्री मेळजुळवणी करण्यािी आवश्यकता पुष्ट्कळदा भासते. ह्या डवर्षयावरील 
माडहती व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया रेडिओच्या बाबतीत प्रकरण सोळामध्ये व ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओच्या बाबतीत 
प्रकरण पिंवीसमध्ये सडवस्तरपणे डदलेली आहे. 

 
रेडिओच्या एकरेखीकरणासाठी त्यािप्रमाणे डवयुयातदाब व डवरोध मोजणीसाठी, डबघिलेला 

घटकभाग बदलून त्याच्या जागी नवीन घटकभाग बदलण्यासाठी, रेडिओ मिंलाच्या नकािािा व 
उत्पादकाने प्रडसद्ध केलेल्वया इतर ताडंत्रक माडहतीिा अडतिय िागंला उपयोग होतो. मंिल बाधंणीिा 
डित्ररूपी नकािाही (layout) उपलब्ध असेल तर मंिल जोिणी व कोणते घटकभाग कोठे बसडवलेले 
आहेत ह्यािी तात्काळ माडहती डमळते. रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभाग मंिलातं डनरडनराळ्या डवडिष् 
कबदंूवर डकती डवयुयातदाब दिकडवला गेला पाडहजे, डनरडनराळ्या घटकभागािंी मूल्वये काय आहेत वगैरे मडहती 
रेडिओच्या नकािामध्ये डदलेली असते. डिवाय नवीन धतीवर बाधंणी केलेल्वया ककवा सवकसामाझयतिः न 
वापरल्वया जाणाऱ्या मंिलाडवर्षयीिी माडहतीही अिा नकािामध्ये डमळत असल्वयाने रेडिओिा नकािा व इतर 
ताडंत्रक माडहती उपलब्ध असल्वयास रेडिओ दुरुस्तीिे काम सोपे होते व दुरुस्तीसाठी वळेही कमी लागतो. 
नवीन दुरुस्ती करणाऱ्याने दुरुस्तीसाठी आलेल्वया रेडिओिा असा नकािा व इतर ताडंत्रक माडहती अवश्य 



 

अनुक्रमणिका 

डमळडवली पाडहजे. हल्ली तर डबकट व गंुतागंुतीिी रिना-बाधंणी असलेल्वया रेडिओंच्या बाबतीत अिी 
माडहती नसेल तर रेडिओ दुरुस्ती करणे डकत्येकदा अिक्य होते. 

 
(७) व्हॉल्वव्ह रेडिओ दुरुस्तीतील िवेटिे काम म्हणजे रेडिओ िासीस (लोखंिी बठैक) स्वच्छ 

करणे हे होय. सवकसामाझयपणे रेडिओ िासीसवर धूळ, घाण, किरा सािलेलाि असतो. रेडिओ 
ग्राहकाकिून िासीस स्वच्छ ठेवण्यािी अपेक्षा करणे रास्त नसते. काही दुरुस्ती करणारे लोक ही सॉाई 
आधीि करून टाकतात. सॉाईसाठी व दुरुस्तीसाठी रेडिओिी िासीस कॅडबनेटच्या बाहेर काढावी लागते. 
िासीस कॅडबनेटच्या बाहेर किी काढावी ह्याडवर्षयी काही सामाझय सूिना प्रकरण िारमध्ये डदल्वया आहेत. 

 
वर डदलेल्वया डनरडनराळ्या तपासणींपकैी कोणतीि तपासणी ॉारिी कठीण नाही. डिवाय अगदी 

थोिक्या काळात ह्या सवक गोष्ी डिकून घेता येण्यासारख्या आहेत. उदाहरणाथक, डवयुयातदाब मोजणी अगदी 
लवकर डिकून घेता येते व त्यात जलद प्रगती करता येते. सुरुवातीला सहा व्हॉल्वव्हच्या रेडिओसाठी १० ते 
१५ डमडनटे लागत असतील तर ती िागंली प्रगती म्हणता येईल. वरील क्रमवार पद्धतीने रेडिओ दुरुस्ती 
केल्वयास काम व्यवन्स्थत व समाधानकारक होते. अथात सुरुवातीच्या प्रयत्नास जरा थोिा जास्त वळे 
लागेल ही गोष् खरी. परंतु सामाझयतिः नवीन दुरुस्ती डिकणाऱ्या सवांनाि प्रारंभी थोिा जास्त वळे लागतो 
व डकत्येकदा खूप डनरािा पदरी पिते हे लक्षात ठेवाव.े एका गोष्ीिी मात्र येथे डनडित लवाही देता येईल 
आडण ती म्हणजे पद्धतिीर तपासणी तंत्रािा वारंवार अवलंब करून कोणासही त्यावर प्रभतु्व डमळडवता 
येईल आडण दुरुस्ती कामात भक्कम आत्मडवश्वास डनमाण करता येईल. अिा तंत्रािी प्रत्यक्ष कामातील 
उपयुक्तता आडण कौिल्वय अथात अनुभवाने जास्त वाढत जाते. प्रत्येक यिस्वी रीतीने केलेल्वया दुरुस्ती 
कामाने ज्ञानात आडण अनुभवात भर पित जाते आडण दुरुस्ती काम करताना रेडिओिी जी डनरडनराळी 
सूिक लक्षणे दृष्ोत्पत्तीस पितात त्यािें कमीअडधक महत्त्व नीट समजू लागते. 

 
अनुभवाने डनरडनराळ्या डवडिष् बनावटीच्या रेडिओ मॉिेल्वसमध्ये उत्पन्न होत असलेल्वया डनत्य व 

ठराडवक डबघािाडंवर्षयी ज्ञान होऊन ते जलद दुरुस्त करता येतात. अनुभवाने रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञािी 
सवक ज्ञानेंडद्रये अडधक कायकक्षम होतात. उदाहरणाथक, कान तयार िाल्वयाने काही ठराडवक आवाजावरून 
काही डवडिष् डबघाि जलद कळतात, डनरीक्षणाने व्यक्त होणारे काही डबघाि िोळ्यानंा जलद गोिर 
होतात. वासावरून डकत्यकेदा उद बोधक माडहती जलद डमळू िकते, स्पिकज्ञान तीव्र होऊन घटकभागाच्या 
उष्ट्णतेवरून त्यामधील संभाव्य डबघािाडवर्षयी तात्काळ तकक  बाधंता येतात. उदाहरणाथक, अडतिय तापलेला 
व्हॉल्वव्ह ककवा अती गरम िालेले कंिेझसर, रेडिस्टर, ट्रॅझसॉॉमकर वगैरे घटकभाग. तात्पयक, सतत अभ्यास 
आडण प्रत्यक्ष कामािी सागंि घातली म्हणजे रेडिओ दुरुस्तीसाठी अत्यावश्यक असलेली अिकू 
डनणकयिक्ती प्राप्त करून घेणे कोणासही िक्य होण्यासारखे आहे. 
 

संकीिथ माणहती 
 

ह्या पुस्तकात पुढील प्रकरणामंध्ये डदलेल्वया पद्धतिीर तपासणी तंत्रािा संपूणक अभ्यास करून व 
डवयुयात धोक्याडवर्षयीिी सुरडक्षततेिी व इतर सावधडगडरिी पथ्ये पाळून जमल्वयास एखाययाा अनुभवी 
तंत्रज्ञाच्या मागकदिकनाखाली रेडिओ दुरुस्तीिा प्रत्यक्ष कायानुभव घेण्यास वािकाने मोठ्या डधटाईने 
लवकरात लवकर सुरुवात करावी अिी लेखकािी आग्रहािी डवनंती आहे. प्रत्येक रेडिओ दुरुस्तीनंतर 
आपण पद्धतिीर तपासणीिे तंत्र कटाक्षाने पाळले की नाही व नसल्वयास ते का पाळले नाही ह्यािा नेहमी 



 

अनुक्रमणिका 

आढावा घ्यावा आडण डबघाि अिूकपणे व आत्मडवश्वासाने आपणास िोधून काढता आला ककवा नाही 
ह्याडवर्षयीिे आत्मपरीक्षण कराव.े 

 
एका मोटार मेकॅडनकडवर्षयी एक मोठा मजेदार परंतु डततकाि उद बोधक डकस्सा नेहमी सागंण्यात 

येतो. डबघिलेल्वया मोटारीच्या एका इडंजनामधून खड्खड् धड्धड् असा एकसारखा आवाज ऐकू येत होता. 
हा आवाज लक्षपूवकक ऐकून आडण काही वळे डनिल मनाने डविार करून त्या मोटार मेकॅडनकने इडंजनावर 
एका डवडिष् जागी आपल्वया हातोड्याने एक टोला मारला आडण तात्काळ मोटारीिे ते इंडजन व्यवन्स्थतपणे 
कायक करू लागले. ह्या दुरुस्ती कामासाठी त्याने मोटार मालकाकिे िभंर रुपयािें दुरुस्तीिे डबल केले. 
ह्या साध्या कामासाठी िभंर रुपये कसे मागतोस अिी मोटार मालकाने पृच्छा केली असता मोटार 
मेकॅडनकने मोठे मार्ममक उत्तर डदले. तो म्हणाला, ‘हातोड्याने एक टोला मारण्यासाठी मी ॉक्त एक 
रुपयािेि डबल लावले आहे. परंतु इंडजनावर टोला नेमक्या कोणत्या डवडिष् जागी लगवायिा हे 
जाणण्यास प्रयासाने डमळडवलेल्वया माझ्या ज्ञानासाठी व प्रदीघक अनुभवाने साध्य होणाऱ्या अिकू डनणकयासाठी 
मी बाकीच्या ९९ रुपयािें डबल लावले आहे.’ मोटार मेकॅडनकच्या ज्ञानािे, अनुभवािे व अिूक डनणकयािे 
कौतुक करून मोटार मालकाने त्याला िभंर रुपये स्वखुर्षीने डदले. 

 
रेडिओ दुरुस्तीच्या प्रातंातही टोला नेमका कोठे मारावा ह्यास व्यावसाडयक यिाच्या व आर्मथक 

लाभाच्या दृष्ीने आगळे महत्त्व आहे! 
 

■ ■ 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि दुसरे 
 

रेणिओ दुरुस्तीसाठी लागिारी उपकरिे ि साधनसामग्री 
 

रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्यानंा इतर याडंत्रक कामे करणाऱ्यापेंक्षा त्यामानाने बऱ्याि कमी उपकरणािंी 
आडण इतर साधनसामग्रीिी आवश्यकता असते. परंतु जी उपकरणे संग्रही ठेवावी लागतात ती खरेदी 
करण्यासाठी मात्र बराि पैसा खिक करावा लागतो. 
 

दुरुस्तीसाठी आिश्यक उपकरिे 
 

व्हॉल्वव्ह रेडिओ दुरुस्तीसाठी तीन उपकरणे आवश्यक समजली गेली आहेत. ती म्हणजे 
‘मल्वटीमीटर’, ‘डसलनल जनरेटर’ आडण ‘व्हॉल्वव्ह टेस्टर’. नवीन दुरुस्ती करणाऱ्याने आपल्वया आर्मथक 
सविीनुसार ही सवक उपकरणे हळूहळू डवकत घ्यावीत. सवांत प्रथम मल्वटीमीटर घ्याव.े हे उपकरण अत्यंत 
आवश्यक तर असतेि परंतु सवकसामाझय रेडिओ दुरुस्त्या नुसत्या मल्वटीमीटरच्या साहाय्याने करणे 
पुष्ट्कळदा िक्य होते. केवळ मल्वटीमीटरि वापरून काही उत्तम आडण डनष्ट्णात दुरुस्ती करणारे लोक 
अवघि दुरुस्ती कामे करून दाखडवतात. मल्वटीमीटर इतकेि डसलनल जनरेटरिे महत्त्व आहे. दुरुस्ती 
काम व्यवन्स्थत, जलद आडण खात्रीलायक होण्यासाठी डसलनल जनरेटरिी ॉार मदत होते. म्हणून नवीन 
दुरुस्ती करणाऱ्यानंी आपल्वया सविीनुसार हे उपकरण डजतक्या लवकर खरेदी करता येईल डततक्या 
लवकर खरेदी कराव.े आधुडनक तपासणी तंत्रात मल्वटीमीटर व डसलनल जनरेटर ह्या उपकरणािंी जोिी 
अत्यावश्यक मानली गेली आहे. 

 
काही दुरुस्ती करणारे लोक व्हॉल्वव्ह टेस्टर बाळगतात. परंतु एखाययााने वरिेवर गरज पिणाऱ्या 

व्हॉल्वव्हिा जर भरपूर संग्रह ठेवला तर त्याला व्हॉल्वव्ह टेस्टरिी डततकीिी आवश्यकता भासणार नाही. 
काही तज् ज्ञाचं्या मताप्रमाणे व्हॉल्वव्ह टेस्टर हे एकंदरीत जरी उपयुक्त उपकरण असले तरी त्यावर सवकस्वी 
अवलंबून राहाता येत नाही. कारण प्रत्यक्ष रेडिओमध्ये ज्या पडरन्स्थतीत व्हॉल्वव्ह कायक करीत असतो त्यािे 
अिूक मूल्वयमापन व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर होऊ िकत नाही. जे व्हॉल्वव्ह व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर तपासणी केल्वयानंतर 
िागंले असल्वयािे दिकडवले जातात ते व्हॉल्वव्ह प्रत्यक्षात िागंले काम देत नाहीत असे कधी कधी अनुभवास 
येते. म्हणून रेडिओ दुरुस्तीमध्ये जेव्हा एखाययाा व्हॉल्वव्हडवर्षयी संिय असतो तेव्हा अिा डवडिष् व्हॉल्वव्हच्या 
जागी दुसरा त्याि प्रकारिा डनडितपणे िागंला म्हणून खात्री असलेला व्हॉल्वव्ह बदलून त्यािी तपासणी 
करून पाहाणे हा डकत्येकदा ॉार सोयीस्कर, जलद आडण खात्रीलायक उपाय असतो. काही वर्षांपूवी 
जुझया रेडिओंमध्ये परदेिातूंन आयात केलेले व्हॉल्वव्हिे डनरडनराळे अनेक प्रकार प्रिडलत होते आडण कधी 
कधी जुने आडण प्रिारातून हळूहळू नाहीसे होणारे असे व्हॉल्वव्ह डकत्येकदा दुर्ममळ होऊ लागल्वयाने व्हॉल्वव्ह 
बदलून पाहण्यात पुष्ट्कळदा बऱ्याि अििणी डनमाण होत असत. सुदैवाने आयातीवरील सरकारी 
डनयतं्रणाने भारतीय बनावटीच्या आधुडनक रेडिओंमध्ये आपल्वया देिात उत्पादन होणारे व्हॉल्वव्हि हल्ली 
प्रिडलत असल्वयाने, हे व्हॉल्वव्ह संग्रही ठेवणे िक्य िाले आहे आडण त्या दृष्ीने व्हॉल्वव्ह बदलण्यामागे काही 
वर्षांपूवी ज्या अििणी येत त्या आता येत नाहीत असे डनडितपणे म्हणावयास हरकत नाही. 

 



 

अनुक्रमणिका 

रेडिओ दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या इतर साधनसामग्रीिी माडहती ह्या प्रकरणात पुढे डदली आहे. 
तत्पूवी मल्वटीमीटर, डसलनल जनरेटर व व्हॉल्वव्ह टेस्टर डवकत घेताना ज्या काही डवडिष् गोष्ी डविारात 
घ्याव्या लागतात त्याडवर्षयी काही उपयुक्त सूिना त्यािप्रमाणे ही उपकरणे किी वापरावीत याडवर्षयीिी 
सवकसाधारण माडहती पुढील काही पडरच्छेदामंध्ये डदलेली आहे. 
 

मल्वटीमीटर 
 

रेडिओच्या कोणत्या डवडिष् घटकभागात दोर्ष उत्पन्न िालेला आहे हे डनडितपणे िोधून 
काढण्यासाठी मल्वटीमीटर ॉार उपयोगी पिते. मल्वटीमीटरच्या साहाय्याने डवयुयातदाब मोजणी, डवयुयातप्रवाह 
मोजणी व डवयुयातडवरोध मोजणी करता येते. अिी तीन प्रकारिी मोजणी करता यावी म्हणून मल्वटीमीटरमध्ये 
व्होल्वटमीटर, डमलीॲमीटर आडण ओहममीटर ह्या डतझही साधनािंा समाविे केलेला असतो. मल्वटीमीटरच्या 
दिकनी भागावर सवकसामाझयपणे डनरडनराळ्या प्रकारिी नोंदणी दिकडवण्यासाठी पाि वक्रखंिातं अंिात्मक 
स्केल्वस दिकडवलेली असतात व ह्या स्केल्वसवर मीटर काटा हालतो व डववडक्षत नोंदणी दिकडवतो. 
मल्वटीमीटरच्या दिकनी भागावर ह्याडिवाय डनरडनराळया श्रेणींतील प्रवाह, डवयुयातदाब आडण डवरोधािी 
मोजणी करण्यािी सोयही त्यामध्ये केलेली असते आडण ज्या डवडिष् तऱ्हेिी मोजणी करायिी असेल आडण 
त्या मोजणीसाठी मीटरिी जी डवडिष् श्रेणी वापरावयािी असेल त्यािंी डनवि करण्यासाठी डनरडनराळे 
न्स्वि बसडवलेले असतात. न्स्विच्या भोवती मोजणीच्या डवडिष् प्रकारािा डनदेि आडण पडरमाणे 
दिकडवलेली असतात. हे न्स्वि डॉरवनू त्यािंी पाडहजे तिी डनवि करता येते. मल्वटीमीटरिा नमुना म्हणून 
आकृती २–१ मध्ये बाजारात डमळणाऱ्या एका सवकसामाझय मल्वटीमीटरिे डित्र दाखडवले आहे. 

 
मल्वटीमीटरिा व्होल्वटमीटर, डमलीॲमीटर आडण ओहममीटर म्हणून उपयोग करणे िक्य असले 

तरी व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया रेडिओच्या सवकसामाझय दुरुस्तीमध्ये डवयुयातप्रवाह मोजणी करण्यािे प्रसगं 
ॉारसे येत नसल्वयाने मल्वटीमीटरिा व्होल्वटमीटर आडण ओहममीटर म्हणूनि जास्त उपयोग केला जातो. 
ट्रॅन्झिस्टरािंा वापर केलेल्वया रेडिओंमध्ये मात्र ह्या दोझही प्रकारच्या मोजणींव्यडतडरक्त डवयुयातप्रवाह 
मोजणीही करावी लागते. मल्वटीमीटरच्या ह्या तीन कायांिी मूलभतू माडहती पुढील पडरच्छेदामंध्ये 
थोिक्यात डदलेली आहे. 

 
मल्वटीमीटरमध्ये डवयुयातप्रवाहमापकािा (galvanometer) उपयोग केलेला असतो. डवयुयातप्रवाह-

मापक म्हणजे डवयुयातप्रवाहािी नोंद करणारे एक उपकरण असते. 
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आकृती २–१ 

 
ओहममीटर 

 
ओहममीटर म्हणजे तत्त्वतिः एक प्रकारिा डवयुयातप्रवाहमापक असतो असे समजण्यास हरकत 

नाही. एक नमुना म्हणून एका डवडिष् ओहममीटरिी रिना आकृती २–२ मध्ये दाखडवली आहे. 
मल्वटीमीटरिा ओहममीटर म्हणून उपयोग करते वळेी मल्वटीमीटरच्या डवयुयातप्रवाहमापकाला बॅटरीच्या 
साहाय्याने डवयुयातप्रवाह पुरडवला जातो. डवयुयातप्रवाहमापकाच्या कायािी स्केलवर संपूणक हालिाल 
होण्यासाठी डवडिष् प्रमाणात डवयुयातप्रवाह पुरडवला जाण्यािी आवश्यकता असते. ओहममीटरमध्ये 
वापरलेली बटॅरी जेव्हा नवीन असते तेव्हा बटॅरीपासून योलय प्रमाणात डवयुयातप्रवाहािा पुरवठा होतो. परंतु 
बॅटरीिा जसजसा वापर होत जातो तसतसा हा प्रवाह कमी प्रमाणात पुरडवला जातो व ओहममीटरिा काटा 
स्केलवर उजव्या बाजूकिे हालल्वयावरदेखील मीटर कायािी स्केलच्या िूझयािंावर जुळवणी होत नाही. 
बॅटरीच्या कमीजास्त प्रवाहािी ही उणीव काही मयादेपयंत भरून काढण्यासाठी ओहममीटरमध्ये ‘ओहम 
ॲिजस्टर’िी (ह्यास ‘डिरोसेट बटन’ असेही म्हणतात.) सोय केलेली असते. ओहम ॲिजस्टरच्या 
योजनेमध्ये डवयुयातप्रवाहमापकाला समातंर असा एक रेडिस्टर जोिलेला असतो व त्या रेडिस्टरिा डवरोध 
कमीजास्त करण्यािी सोय केलेली असते. ह्या रेडिस्टरिा डवरोध कमीजास्त करून डवयुयातप्रवाह-
मापकाला डमळणाऱ्या डवयुयातप्रवाहािे डनयतं्रण करता येते व ओहममीटर कायािी िूझयािंावर जुळवणी 
करता येते. बॅटरी अडतिय कमजोर होऊन अिी जुळवणी करणे जेव्हा अिक्य होते तेव्हा ओहममीटरसाठी 
िागंली नवीन बॅटरी बदलून बसडवणे इष् असते. 
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आकृती २–२ 

 
रेडिओ दुरुस्तीत डनरडनराळ्या घटकभागामंध्ये डनमाण िालेले डबघाि अिा घटकभागािंी साधी 

डवयुयातडवरोध मोजणी केल्वयाने िोधून काढता येतात. ओहममीटरवर जेव्हा एखाययाा घटकभागािी डवरोध 
मोजणी करावयािी असते, तेव्हा ओहममीटरच्या + आडण − डिझहानंी दिकडवलेल्वया दोन कबदंूमध्ये असा 
घटकभाग मीटरच्या दोन ताराचं्या साहाय्याने जोिला जातो. ह्यासाठी सामाझयतिः काळ्या व ताबंड्या 
रंगािे आवरण असलेल्वया जोितारा (prods) वापरल्वया जातात. घटकभागािा डवरोध जर अगदी कमी 
असेल तर ओहममीटर काटा स्केलच्या िाव्या बाजूकिून उजवीकिे संपूणक िुकतो. परंतु घटकभागािा 
डवरोध डजतका जास्त डततका डवयुयातप्रवाहमापकामधून कमी प्रवाह वाहात असल्वयाने मीटर काटा प्रवाह ज्या 
प्रमाणात असेल त्या प्रमाणात स्केलवर न्स्थर होऊन योलय डवरोध नोंदणी दिकडवतो. िूझय डवरोध असल्वयास 
ओहममीटरिा काटा उजव्या बाजूकिे संपूणक िुकत असल्वयाने ओहममीटरिा िूझयािं स्केलच्या उजव्या 
बाजूच्या टोकाला दिकडवलेला असतो. म्हणून अडधकाडधक डवरोध दिकडवणाऱ्या आकड्यािंा अनुक्रम 
स्केलवर उजव्या बाजूकिून िावीकिे दिकडवलेला असतो. ओहममीटर स्केलवरील डवभाग आडण अंि 
समान मात्र नसतात. अिा स्केलच्या िाव्या बाजूकिे अंिािी व आकड्यािंी गदी उिालेली डदसेल. 
आकृती २–१ मधील ओहममीटर स्केल पाहा. ह्या भागात नोंदणी करणे त्यामुळे जरा कठीण जात 
असल्वयाने ओहममीटरवर नोंदणी करण्यासाठी सामाझयतिः िार श्रेणींिी सोय केलेली असते. ह्या श्रेणी R, 
R×१०, R×१००, R×१,००० अिा नावानंी दिकडवलेल्वया असतात व न्स्विच्या साहाय्याने त्यािंी डनवि करता 
येते. ह्या न्स्विला ‘रेंज न्स्वि’ असे म्हणतात. ज्या श्रेणीवर रेंज न्स्वि जुळडवलेला असतो त्याप्रमाणे त्या 
श्रेणीिा गुणकाकं दिकडवला जातो. R ह्या श्रेणीिा गुणकाकं एक, R×१० ह्या श्रेणीिा दहा, R×१०० िा िभंर 
आडण R×१,००० िा हजार असतो. उदाहरणाथक, ओहममीटर स्केलवरील प्रत्यक्ष नोंदणी जर ५० दिकडवली 
जात असेल व रेंज न्स्वि R×१०० वर जुळडवलेला असेल तर डवरोध नोंदणी ५,००० ओहम समजावी. रेंज 
न्स्वि R×१०० ऐवजी R×१,००० वर जुळडवलेला असेल तर डवरोध नोंदणी ५०,००० ओहम समजावी. 

 
रेडिओ दुरुस्तीत मात्र एखाययाा डवडिष् घटकभागािा डवयुयातडवरोध नेमका डकती ओहम आहे ह्या 

माडहतीपेक्षा तो डवडिष् घटकभाग सुन्स्थतीत आहे ककवा नाही ही माडहती डकत्येकदा महत्त्वािी असते. 



 

अनुक्रमणिका 

उदाहरणाथक, फ्यूज उिालेला आहे की काय, व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंट तार जळलेली आहे ककवा काय, एखादी 
जोितार कोठे तरी तुटलेली आहे ककवा काय, रेडिओ बंद ककवा िालू करण्यासाठी वापरलेला न्स्वि (on-
off switch) व्यवन्स्थत कायक करीत आहे ककवा नाही वगैरे. अिा प्रसंगी घटकभागाच्या जोिणीिी ककवा 
घटकभागाच्या ‘अखंित्वािी तपासणी’ (continuity check) करण्यासाठी ओहममीटर अडतिय उपयोगी 
पिते. 
 

िी.सी. व्होल्वटमीटर 
 

रेडिओ मंिलातील दोन कबदंूमध्ये असलेल्वया िी.सी. ककवा एकडदक डवयुयातदाबािी जर मोजणी 
करावयािी असेल तर मल्वटीमीटरिा िी.सी. व्होल्वटमीटर म्हणून उपयोग केला जातो. ह्यासाठी ज्या दोन 
कबदंूमध्ये डवयुयातदाब मोजणी करावयािी असते त्या दोन कबदंूना व्होल्वटमीटर समातंर जोिले जाते. 

 
व्होल्वटमीटर म्हणजेसुद्धा तत्त्वतिः एक डवयुयातप्रवाहमापकि असते. मात्र व्होल्वटमीटर म्हणून उपयोग 

करताना डवयुयातप्रवाहमापकाला एकसरी पद्धतीने रेडिस्टर जोिले जातात. आकृती २–३ मध्ये िी.सी. 
व्होल्वटमीटरच्या मूलभतू रिनेिा एक नमुना दिकडवला आहे. एकसरी पद्धतीने जोिलेल्वया ह्या रेडिस्टरानंा 
‘मल्वटीप्लायर’ असे म्हणतात. ह्या रेडिस्टराचं्या डवरोधावर डवयुयातदाबािी श्रेणी अवलंबून असते. डजतक्या 
जास्त डवयुयातदाबािी मोजणी करावयािी असेल डततके जास्त रेडिस्टर डवयुयातप्रवाहमापकाला एकसरी 
पद्धतीने जोिले जातात. डनरडनराळ्या श्रेणींतील िी.सी. डवयुयातदाबािी मोजणी िी.सी. व्होल्वटमीटरवर 
करता यावी ह्यासाठी रेंज न्स्वििी सोय केलेली असते व ह्या न्स्वििी जुळवणी करून योलय श्रेणीिी डनवि 
करता येते. डवयुयातदाब दिकडवणाऱ्या िायलवरील आकड्यािंा अनुक्रम िावीकिून उजवीकिे असतो व 
स्केलिे सारखे डवभाग आडण अंि पािलेले असतात. आकृती २–१ मध्ये ‘िी.सी. व्होल्वट’ ह्या स्केलवरील 
अंि पाहा. आकृती २–३ मध्ये दिकडवलेल्वया िी.सी. व्होल्वटमीटरच्या मंिल रिनेत मीटर कायािी 
िावीकिून उजवीकिे संपूणक हालिाल होण्यासाठी एक डमडलॲन्म्पयर डवयुयातप्रवाह आवश्यक असेल अिा 
डवयुयातप्रवाहमापकािा वापर केला असल्वयािे दिकडवले आहे. ह्या डवयुयातप्रवाहमापकाला १० हजार, ९० 
हजार आडण ९०० हजार ओहम डवरोधािे रेडिस्टर जोिून डवयुयातदाब मोजणीसाठी १० व्होल्वट, १०० व्होल्वट 
आडण १००० व्होल्वट श्रेणीिी किी डनवि करता येते हे आकृतीवरून स्पष् होईल. 
 

 
आकृती २–३ 
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आकृती २–१ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे िी.सी. डवयुयातदाब नोंदणीसाठी मल्वटीमीटरच्या तबकिीवर 
िी.सी. डवयुयातदाब स्केलसाठी वापरलेल्वया वक्रखंिाच्या रेरे्षिे समान भाग पािलेले असतात व ह्या प्रत्येक 
समान भागािी पुझहा समान अंिात्मक रेर्षामंध्ये डवभागणी केलेली असते. आकृती २–४ मध्ये िी.सी. 
डवयुयातदाब नोंदणीसाठी वापरलेल्वया अिा दुसऱ्या एका स्केलच्या नमुझयावरून वरील डवधान स्पष् होईल. 
वक्रखंिाच्या रेरे्षखाली दोन ककवा अडधक अंकदिकक ओळी छापलेल्वया असतात. आकृती २–४ मधील 
स्केलमध्ये २५० व्होल्व्स, ५० व्होल्व्स व १० व्होल्व्स िी.सी. डवयुयातदाब श्रेणींसाठी वक्ररेरे्षच्या समान 
भागाखाली प्रत्येक श्रेणीिे आकिे दिकडवले आहेत. अिा स्केलमध्ये ज्या डवडिष् श्रेणीिी आपण डनवि 
केलेली असेल त्या डवडिष् श्रेणीसाठी वापरलेली ॉक्त एकि अंकदिकक ओळ मल्वटीमीटर स्केलवर आहे 
असे मानून ती डवडिष् अंकदिकक ओळ िी.सी. डवयुयातदाब नोंदणीसाठी वापरावी. उदाहरणाथक, आकृतीत 
दिकडवल्वयाप्रमाणे िी.सी. डवयुयातदाब नोंदणीसाठी जर २५० व्होल्व्स श्रेणीिी डनवि केलेली असेल तर मीटर 
काटा स्केलवर ज्या जागी न्स्थर आहे त्या जागी १६० व्होल्व्स िी.सी. डवयुयातदाबािी नोंदणी दिकडवली 
जाईल. कारण मीटर काटा १५० व्होल्व्स आकड्याच्या दोन अंिात्मक रेर्षापंुढे आहे व ह्या श्रेणीतील समान 
भागािंी प्रत्येक अंिात्मक रेर्षा ५ व्होल्वट नोंदणी दिकडवते. २५० ऐवजी ५० व्होल्व्स श्रेणीिी डनवि केलेली 
असेल तर अिा पडरन्स्थतीत ३२ व्होल्व्स िी.सी. डवयुयातदाबािी नोंदणी दिकडवली जाईल. कारण ह्या 
श्रेणीतील समान भागािंी प्रत्येक अंिात्मक रेर्षा १ व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवते. १० व्होल्वट 
श्रेणीिी डनवि केलेली असेल तर ६४/१० व्होल्व्सिी नोंदणी दिकडवली जाईल. कारण ह्या श्रेणीतील प्रत्येक 
अंिात्मक रेर्षा ²/₁₀ व्होल्वटिी नोंदणी दिकडवते. 
 

 
आकृती २–४ 

 
ए. सी. व्होल्वटमीटर 

 
जेव्हा मल्वटीमीटरिा ए.सी. व्होल्वटमीटर म्हणून उपयोग केला जातो तेव्हा डवयुयातप्रवाहमापकामधून 

एकाि डदिनेे प्रवाह वाहाण्याच्या दृष्ीने डवयुयातप्रवाहमापकाला मेटल रेक्टीॉायरच्या दोन दोन जोड्या 
एकसरी पद्धतीने जोिल्वया जातात. आकृती २–५ मध्ये दिकडवलेली मंिल रिना पाहा. ए.सी. 
व्होल्वटमीटरिे इतर कायक िी.सी. व्होल्वटमीटरसारखेि असते व िी.सी. व्होल्वटमीटरप्रमाणेि डनरडनराळ्या 
श्रेणी वापरल्वया जातात. 
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आकृती २–५ 

 
णमणलॲमीटर 

 
मल्वटीमीटरमध्ये डनरडनराळ्या श्रेणींतील डवयुयातप्रवाह मोजण्यािी सोय असते. सवकसामाझय 

मल्वटीमीटसकमध्ये ·०५, २·५, २५ आडण २५० डमडलॲन्म्पयसक श्रेणीतील िी.सी. डवयुयातप्रवाह मोजण्यािी व 
अिा प्रवाह मोजणीसाठी डवडिष् श्रेणीिी डनवि करण्यािी सोय केलेली असते. 

 
डवयुयातप्रवाह मोजणीिे एक वैडिष्ट्य म्हणजे रेडिओच्या डवयुयातमंिलातील डवयुयातप्रवाहािी मोजणी 

करतेवळेी मल्वटीमीटरच्या डमडलॲमीटरमधून डवयुयातप्रवाह वाहाण्यासाठी डवडिष् डवयुयातमंिलामध्ये 
मल्वटीमीटरिा समाविे करावा लागतो. ह्यासाठी रेडिओ प्रथम डवयुयातपुरवठ्यापासून डवलग करून नंतर 
डवयुयातप्रवाह मोजणी करण्यासाठी मल्वटीमीटरच्या जोितारािंी डवयुयातमंिलाच्या दोन डवडिष् कबदंूमध्ये 
एकसरी जोिणी करण्यासाठी डवयुयातमंिल डवडिष् जागी तात्पुरते तोिाव ेलागते. डवयुयातप्रवाह मोजणी 
सामाझयतिः ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या बाबतीत केली जात असल्वयामुळे अिा प्रवाह मोजणीडवर्षयीिी अडधक 
माडहती पुढे योलय स्थळी डदलेली आहे. 
 

मल्वटीमीटरची णनिि कशी करािी? 
 

मल्वटीमीटर डटकाऊ आडण वर्षानुवर्ष ेवापरता येण्यासारखे असल्वयाने नवीन दुरुस्ती करणाऱ्याने 
आपल्वया आर्मथक सविीनुसार भारीत भारी ककमतीिेि खरेदी कराव.े ह्या उपकरणािे डनरडनराळे अनेक 
नमुने बाजारात डमळत असल्वयाने योलय डनवि करण्याच्या दृष्ीने भरपूर वाव असतो. िागंल्वया 
कारखानदाराने तयार केलेली उपकरणे अिूक व समाधानकारक काम देतात. म्हणून नावाजलेल्वया 
कारखानदाराने तयार केलेलेि मल्वटीमीटर डवकत घ्याव.े मल्वटीमीटर खरेदी करताना खालील गोष्ी डविरे्ष 
डविारात घेतल्वया पाडहजेत : 
 

(१) मल्वटीमीटरिी संवदेनिीलता (sensitivity) ककवा सूक्ष्म मोजणी करण्यािी पात्रता. 
(२) मल्वटीमीटरमध्ये उपलब्ध असलेल्वया डवयुयातदाब मोजणीच्या डनरडनराळ्या श्रेणी (ranges). 
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(३) डवयुयात डवरोध मोजणीसाठी ओहममीटरच्या श्रेणी. 
(४) डवयुयातप्रवाह मोजणीसाठी डनरडनराळ्या श्रेणी. 
(५) डवडिष् मोजणीिी डनवि करण्यासाठी व श्रेणी बदलण्यासाठी मल्वटीमीटरमध्ये कोणती 

पद्धत वापरलेली आहे? 
 

मल्वटीमीटरची संिेदनशीलता 
 

मीटरच्या कायािी स्केलवर एका बाजूकिून दुसऱ्या बाजूकिे संपूणक हालिाल होण्यासाठी जो 
डवयुयातप्रवाह लागतो त्यावर मीटरिी संवदेनिीलता (sensitivity) ककवा सूक्ष्म मोजणी करण्यािी पात्रता 
अवलंबून राहाते. हा प्रवाह डजतका कमी डततकी मीटरिी संवदेनिीलता जास्त असते. एक डमडलॲन्म्पयर 
प्रवाह घेणाऱ्या मीटरवर जर १०० व्होल्वट डवयुयातदाबािी मोजणी करावयािी असेल तर मीटरमध्ये 
१,००,००० ओहम डवरोध असलेले रेडिस्टर जोिाव े लागतात. १,००० व्होल्वटिी मोजणी करावयािी 
असल्वयास १०,००,००० ओहम डवरोध असलेले रेडिस्टर जोिाव ेलागतात. आकृती २–३ पाहा. थोिक्यात 
म्हणजे प्रत्येक व्होल्वटमागे १,००० ओहम डवरोध हे दोझहींिे प्रमाण पिते. मीटरच्या संवदेनिीलतेिा डनदेि 
प्रत्येक व्होल्वटमागे डकती ओहम डवरोध (ohms per volt) आहे हे प्रमाण दिकवनूि केला जातो. मीटरिे हे 
प्रमाण जर कमी असेल तर काही प्रसंगी मीटरमधून जास्त डवयुयातप्रवाह वाहून िुकीिी डवयुयातदाब नोंदणी 
दिकडवली जाते. उदाहरणाथक, अिी कल्वपना करा की आकृती २–६ मध्ये दाखडवलेल्वया व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेटवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करावयािी आहे. प्लेटला जोिलेल्वया रेडिस्टरिा डवरोध जर २,५०,००० 
ओहम असेल व मीटरिा डवरोध १,००,००० ओहम असेल तर प्लेट मंिलाच्या मानाने मीटरमधून जास्त 
प्रवाह वाडहल्वयामुळे प्लेटवर प्रत्यक्षात जो डवयुयातदाब असेल त्यापेक्षा कमी डवयुयातदाबािी नोंदणी मीटरवर 
होईल. 
 

 
आकृती २–६ 

 
मल्वटीमीटरमध्ये वारंवार सुधारणा होत जाऊन आता जास्त संवदेनिीलता असलेली मीटसक डमळू 

लागली आहेत. उदाहरणाथक, प्रत्येक व्होल्वटमागे २०,००० ओहम ककवा ४०,००० ओहम डवरोध असलेली 
मीटसक हल्ली स्वल्वप ककमतीत डमळू लागली आहेत. त्यामुळे रेडिओच्या दुरुस्ती कामाच्या दृष्ीने प्रत्येक 
व्होल्वटमागे १,००० ओहम डवरोध असलेले एके काळी बऱ्यापकैी समजले जाणारे मीटर हल्ली कुिकामािे 
समजले जाते. ह्याहीपेक्षा जास्त संवदेनिीलतेसाठी ‘व्हॅक्यूम यूब व्होल्वटमीटर’ (V. T. V. M.) सारखी 
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इलेक्ट्रॉडनक मीटसक जास्त लोकडप्रय िाली आहेत. इलेक्ट्रॉडनक मीटरिे वैडिष्ट्य म्हणजे मोजणी करताना 
त्यामधून इतका कमी डवयुयातप्रवाह वाहतो की, ज्या मंिलािी मोजणी केली जाते त्या मंिलावर त्यािी 
जवळजवळ काहीही प्रडतडक्रया होत नाही. रेडिओच्या ऑटोमडॅटक व्हॉल्वयूम कंट्रोल ककवा आवाज 
समपातळीवर ठेवण्यासाठी वापरल्वया जाणाऱ्या स्वयिंडलत योजनेच्या मंिलाच्या अडतसूक्ष्म डवयुयातदाबािी 
मोजणी इलेक्ट्रॉडनक मीटरडिवाय इतर साध्या मीटरवर डततकीिी अिूकपणे होऊ िकत नाही. 
 

मीटरमध्ये उपलब्ध असलेल्वया णिदु्यतदाब मोजिीच्या श्रिेी 
 

रेडिओ दुरुस्तीच्या दृष्ीने व्होल्वटमीटरवर ए.सी. व िी.सी. डवयुयातदाबािी १,००० व्होल्वटपयंतिी 
मोजणी करता येण्यासाठी डनरडनराळ्या श्रेणींिी सोय असली पाडहजे. 
 

णिदु्यतप्रिाह मोजिीसाठी णनरणनराळ्या श्रेिी 
 

रेडिओ दुरुस्तीच्या दृष्ीने डवयुयातप्रवाह मोजणीसाठी डकमान २५० डमडलॲन्म्पयसक ककवा त्याहीपेक्षा 
जास्त म्हणजे ५०० डमडलॲन्म्पयसक डवयुयातप्रवाह मोजणीसाठी डनरडनराळ्या श्रेणींिी सोय असली पाडहजे. 
 

णिरोध मोजिीसाठी ओहममीटरच्या श्रेिी 
 

दुरुस्ती कामात िागंला उपयोग होण्याच्या दृष्ीने ओहममीटरवर डकत्येक मेगोहमपयंत (मेगोहम 
म्हणजे १० लाख ओहम) डवरोध मोजणी करण्यािी सोय असली पाडहजे. त्यािप्रमाणे एडरअल कॉईल, 
ट्रझॅसॉॉमकर कॉईल वगैरे घटकभागाचं्या अडतिय कमी डवरोधािी मोजणीसुद्धा ओहममीटरवर करता आली 
पाडहजे. 
 

श्रेिी बदलण्याची पद्धत 
 

डनरडनराळ्या श्रेणींिी डनवि, त्यािप्रमाणे ए.सी. ककवा िी.सी. डवयुयातदाब, डवरोध व डवयुयातप्रवाह 
ह्याचं्या मोजणीिी डनवि करण्यासाठी मल्वटीमीटरमध्ये जी जुळवणी करावी लागते त्यासाठी न्स्वििा ककवा 
ॉोनो डटप जॅकिा उपयोग केला जातो. दोझहीही पद्धतींत काही ॉायदे तोटे आहेत. परंतु न्स्विमध्ये डबघाि 
होण्यािा संभव असल्वयामुळे काही लोकानंा ही पद्धती डततकीिी पसंत नसते. परंतु न्स्वििी सोय 
वापरण्याच्या दृष्ीने तरी जास्त सुटसुटीत असते. 
 

मल्वटीमीटरिा वापर जेव्हा जास्त डवयुयातदाबाच्या मोजणीसाठी करावयािा असतो तेव्हा डवयुयात 
धोक्यापासून सुरडक्षततेच्या दृष्ीने जी खबरदारी घेणे अत्यावश्यक असते ती रेडिओ तंत्रज्ञाने घेतलीि 
पाडहजे. 
 

मल्वटीमीटर डवकत घेताना त्याबरोबरि त्यािा उपयोग कसा करावा, बॅटऱ्या किा बदलाव्यात 
वगैरेडवर्षयीिी माडहती देणारी पुन्स्तका उत्पादकाकंिून पुरडवली जाते. मल्वटीमीटरिा वापर करण्यापूवी 
रेडिओ तंत्रज्ञाने अिा पुन्स्तकेिाही बारकाईने अभ्यास केला पाडहजे. मल्वटीमीटर जर योलय तऱ्हेने वापरता 
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आले नाही तर ते तात्काळ डबघिण्यािी ककवा त्यामधील डवयुयातप्रवाहमापक जळून जाण्यािी व त्यामुळे 
त्यासाठी खिक केलेला पैसा पाण्यात जाण्यािी िक्यता असते. 
 

णसग्नल जनरेटर 
 

डसलनल जनरेटर हा एक प्रकारे डनरडनराळ्या कंपनसंख्येच्या डवयुयात संदेिलहरी डनमाण करणारा 
लहानसा ट्रॅझसमीटरि असतो असे म्हणावयास हरकत नाही. डसलनल जनरेटरमध्ये सामाझयतिः तीन 
प्रकारच्या डवयुयातलहरी डनमाण करता येतात. त्या म्हणजे उच्च कंपनसंख्या असलेल्वया (high frequency) 
रेडिओलहरी, श्राव्य कंपनसंख्या (audio frequency) असलेल्वया श्राव्य डवयुयातलहरी आडण ह्या दोझही 
लहरींच्या डमश्रणापासून तयार होणाऱ्या पडरवर्मतत रेडिओलहरी (modulated radio frequency) ह्यापंैकी 
पाडहजे त्या प्रकारच्या संदेिलहरी डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण करता येत असल्वयाने रेडिओच्या कोणत्या 
डवडिष् भागात डबघाि डनमाण िाला आहे हे िोधून काढण्यासाठी त्यािा िागंला उपयोग करता येतो. 
त्याडिवाय रेडिओिे एकरेखीकरण (alignment) म्हणजे एकसूत्री मेळजुळवणी करण्यासाठीही डसलनल 
जनरेटर आवश्यक असतो. एकरेखीकरणाडवर्षयी सडवस्तर माडहती सोळाव्या प्रकरणात डदली आहे. 

 
बाजारात आज जे डनरडनराळे डसलनल जनरेटर डमळतात ते कसे वापराव ेह्याडवर्षयी सवकसाधारण 

माडहती होण्याच्या दृष्ीने अिा डसलनल जनरेटरिा दिकनी भाग कसा असतो हे दिकडवणारे नमुनेवजा डित्र 
आकृती २–७ मध्ये डदले आहे. दिकनीभागावर बसडवलेल्वया डनरडनराळ्या न्स्वि आडण डनयंत्रक बटनािंी 
कोणती डवडवध काये असतात ह्याडवर्षयी माडहती पुढील पडरच्छेदामंध्ये थोिक्यात डदली आहे. 

 
आकृती २–७ मध्ये िाव्या बाजूला मेझस कॉिक दाखडवली असून त्या कॉिकला प्लग डपन जोिली 

असल्वयािे दिकडवले आहे. ही प्लग डपन ए.सी. डवयुयातदाब असलेल्वया घरातील इलेन्क्ट्रक पुरवठ्याच्या मेझस 
प्लगमध्ये बसडवली जाते. सामाझयतिः डसलनल जनरेटर ए.सी. डवयुयातदाबावर िालतात. डसलनल जनरेटर 
बंद ककवा िालू करण्यासाठी जो न्स्वि वापरला जातो तो डसलनल जनरेटर पेटीच्या िाव्या बाजूला 
दिकडवला आहे. त्यािप्रमाणे डसलनल जनरेटर बंद आहे ककवा िालू आहे हे दिकडवणारा पायलट डदवा 
न्स्विच्या वरील बाजूवर दाखडवला आहे. आकृतीत उजव्या बाजूकिे दाखडवलेल्वया तारा डसलनल 
जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया संदेिलहरी वाहून नेणाऱ्या संदेिवाहक तारा आहेत. सामाझयतिः ह्यापैकी 
एका तारेवर लाल व दुसऱ्या तारेवर काळे रबरी आवरण असते व नंतर दोझही तारावंर बारीक तारेिे 
डिलखती आवरण िढडवलेले असते. ह्या दोन ताराचं्या टोकाला मगरी डिमटे ककवा क्रोकोिाईल न्क्लप 
बसडवलेल्वया असतात. काळे रबरी आवरण असलेली तार ‘अडथंग’ (ककवा जडमनीिी ककवा रेडिओच्या 
िासीसिी जोिणी करण्यासाठी) म्हणून वापरली जाते व लाल आवरण असलेली तार ‘संदेिवाहक तार’ 
(hot Wire) म्हणून वापरली जाते आडण ह्या तारेमधून डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या डनरडनराळ्या 
संदेिलहरी आपणास उपलब्ध होतात. 
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आकृती २–७ 

 
वर उल्लखे केल्वयाप्रमाणे डसलनल जनरेटरमध्ये मूलतिः दोन प्रकारच्या डवयुयातलहरी उत्पन्न करता 

येतात. त्यापैकी एक म्हणजे श्राव्य कंपनसंख्या असलेल्वया म्हणजे श्राव्य (audio) डवयुयातलहरी व दुसऱ्या 
उच्च कंपनसखं्या असलेल्वया रेडिओ (radio) लहरी. डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न केली जाणारी श्राव्य 
डवयुयातलहर सामाझयतिः ४०० सायकल्वस इतकी कंपनसंख्या असलेली संदेिलहर असते. परंतु रेडिओलहरी 
मात्र डनरडनराळ्या कंपनसंख्येत उत्पन्न करता येतील अिी डसलनल जनरेटरमध्ये सोय केलेली असते. 
ह्याव्यडतडरक्त श्राव्य कंपनसंख्येच्या आडण उच्च कंपनसंख्येच्या लहरींच्या डमश्रणाने पडरवर्मतत िालेल्वया 
(modulated) रेडिओ लहरीही डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न करता येतात. 

 
मागील पडरच्छेदात उल्लेख केलेल्वया डतझही लहरींपकैी पाडहजे त्या लहरीिी डनवि करता 

येण्यासाठी डसलनल जनरेटरमध्ये एका न्स्वििी सोय केलेली असते. ह्या न्स्विला आऊटपुट डसलेक्ट 
न्स्वि असे म्हणतात. आकृती २–७ मध्ये िावीकिून डतसरा आऊटपुट डसलेक्ट न्स्वि दाखडवला आहे. हा 
न्स्वि तीन डदिानंा डॉरडवता येतो. ह्या तीन डदिािंा R F, MOD R F आडण A F अिा अक्षरानंी डनदेि 
केलेला असतो. न्स्वि R F ह्या अक्षराकंिे डॉरडवला म्हणजे डसलनल जनरेटरमध्ये उच्च कंपनसखं्येच्या परंतु 
अपडरवर्मतत (unmodulated) रेडिओ लहरी उत्पन्न होतात. अपडरवर्मतत ह्यािा अथक ह्या लहरी श्राव्य 
लहरीिी डमश्रण न िाल्वयाने त्या पडरवर्मतत िालेल्वया नसतात. न्स्वि MOD R F ह्या अक्षराकंिे डॉरडवला 
म्हणजे मात्र श्राव्य लहरींिी डमश्रण होऊन पडरवर्मतत िालेल्वया (modulated) रेडिओ लहरी उत्पन्न होतात. 
न्स्वि A F ह्या अक्षराकंिे डॉरडवला म्हणजे डसलनल जनरेटरमध्ये ॉक्त श्राव्य (audio) डवयुयातलहरी उत्पन्न 
होतात. डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न केल्वया जाणाऱ्या ह्या लहरींिी कंपनसंख्या सामाझयतिः ४०० सायकल्वस 
असते. 

 
डसलनल जनरेटरमध्ये डनरडनराळ्या टप्प्यातंील कंपनसंख्येच्या रेडिओ लहरी उत्पन्न करता 

येण्यासाठी बँि न्स्वििी सोय केलेली असते. उदाहरणाथक, आकृती २–७ मध्ये दाखडवलेल्वया डित्रात ‘A’ 
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ह्या बँिवर १०० ते २५० डकलोसायकल्वस (डकलोसायकल्वस म्हणजे हजार सायकल्वस), दुसऱ्या म्हणजे ‘B’ 
बँिवर २०० ते ५५० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येच्या लहरी उत्पन्न करता येतात. आकृतीमध्ये A, B, C, D, 
E, F आडण G असे डनरडनराळे बडँ्स दिकडवले आहेत. बँि न्स्वि पाडहजे त्या डवडिष् बँिवर लावनू आडण 
डसलनल जनरेटरच्या िायल कायािी योलय जुळवणी करून आपणास पाडहजे त्या डवडिष् कंपनसंख्येिी 
रेडिओ लहर डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण करता येते. 

 
डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न केल्वया जाणाऱ्या संदेिलहरी कमीअडधक तीव्र ककवा जोरदार करता 

येणे िक्य व्हाव ेह्या दृष्ीने डसलनल जनरेटरमध्ये दोन डनयंत्रक बटनािंी सोय केलेली असते. आकृती २–७ 
मधील िावीकिून पडहली दोन डनयंत्रक बटने पाहा. एका बटनास ‘मायक्रोव्होल्वट’ व दुसऱ्या बटनास 
‘मल्वटीप्लायर’ असे म्हणतात. मल्वटीप्लायर बटनाच्या साहाय्याने संदेिलहरीच्या जोरदारपणात 
स्थूलमानाने कमीअडधक ॉरक करता येतो. मायक्रोव्होल्वट बटनाच्या साहाय्याने त्यािंी सूक्ष्म जुळवणी 
करता येते. उदाहरणाथक, आकृती २–८ मध्ये दाखडवल्वयाप्रमाणे मायक्रोव्होल्वट बटनािी जुळवणी ४० 
आकड्यावर व मल्वटीप्लायर बटनािी जुळवणी × १०० आकड्यावर केल्वयास डसलनल जनरेटरमध्ये ४० × 
१०० म्हणजे ४,००० मायक्रोव्होल्वट डवयुयातदाबाच्या रेडिओ संदेिलहरी उत्पन्न करता येतील. मायक्रोव्होल्वट 
बटनािी जुळवणी ६० आकड्यावर व मल्वटीप्लायर बटनािी जुळवणी × १ आकड्यावर केल्वयास ६० × १ 
म्हणजे ६० मायक्रोव्होल्वट डवयुयातदाब असलेल्वया रेडिओ संदेिलहरी उत्पन्न करता येतील. अथात 
सवकसाधारण डसलनल जनरेटरमध्ये ही मोजमापे डततकीिी डबनिकू असतीलि असे नाही. परंतु 
संदेिलहरींिा कमीअडधक जोरदारपणा तुलनात्मक दृष्ट्या अजमावण्यास तरी ही मोजमापे स्थूलमानाने 
िागंली उपयुक्त ठरतात. 
 

 
आकृती २–८ 
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डसलनल जनरेटरडवर्षयी वर डदलेली सवकसामाझय माडहती ॉार उपयुक्त आहे. डनरडनराळ्या 
उत्पादकानंी बनडवलेल्वया डसलनल जनरेटरामंध्ये थोिेॉार ॉरक असले तरी डनरडनराळ्या बनावटीच्या 
डसलनल जनरेटरामंध्ये एकंदरीत बरेि साम्य असते. कोणत्याही डवडिष् बनावटीच्या डसलनल 
जनरेटरडवर्षयीिी संपूणक माडहती उत्पादकाने प्रडसद्ध केलेल्वया पुन्स्तकेमध्ये डमळण्यासारखी असते. 

 
डसलनल जनरेटर खरेदी करताना खालील ताडंत्रक गोष्ींडवर्षयी माडहती डमळडवणे आवश्यक असते: 

 
(१) डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या लहरींिी तीव्रता कमीअडधक करण्यासाठी 

वापरलेले बटन अखंि पडरवतकनिील असेल तर ती ॉार िागंली सोय असते. आकृती २–
७ मध्ये दिकडवलेल्वया डसलनल जनरेटरमध्ये न्स्विसारखे बटन वापरलेले असल्वयाने अिी 
सोय नाही. परंतु अिी सोय असेल तर अखंि पडरवतकनिील बटनाच्या साहाय्याने 
संदेिलहरींिा आवाज जवळजवळ ऐकू येणार नाही इतका कमी करता येणेसुद्धा िक्य 
होते. दुसरी एक महत्त्वािी गोष् म्हणजे संदेिलहरींच्या आवाजािी पातळी कमीजास्त 
करताना संदेिलहरींच्या कंपनसंख्येत ॉेरबदल होता कामा नये. 

 
(२) डसलनल जनरेटरमध्ये पडरवर्मतत रेडिओ संदेिलहरी उत्पन्न करण्यासाठी स्वतंत्र ककवा 

वगेळा व्हॉल्वव्ह वापरलेला असणे इष् असते. 
 
(३) अपडरवर्मतत (unmodulated) रेडिओ संदेिलहरी उत्पन्न करण्यासाठी पडरवतकनािी डक्रया 

पाडहजे तेव्हा स्थडगत करण्यासाठी एका स्वतंत्र न्स्वििी सोय डकत्येक डसलनल 
जनरेटरामंध्ये केलेली असते. अिी सोय उपलब्ध आहे ककवा नाही ह्याडवर्षयीिी माडहती 
डमळवावी. 

 
(४) ॉक्त श्राव्य डवयुयातलहरी (audio signal) उत्पन्न करण्यािी सोयही डसलनल जनरेटरमध्ये 

असणे आवश्यक असते. अिा श्राव्य डवयुयातलहरींिी कंपनसखं्या सामाझयतिः ४०० 
सायकल्वस असते. 

 
आकृती २–७ मध्ये दिकडवलेल्वया डसलनल जनरेटरमध्ये क्रमाकं (३) व (४) मध्ये उल्लेख 
केलेल्वया सोयी ‘आऊटपटु डसलेक्ट न्स्वि’ च्या साहाय्याने उपलब्ध केलेल्वया आहेत. 

 
(५) डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या संदेिलहरींिा स्वर डनभळे असला पाडहजे. त्यात 

ककक िपणा नसावा ककवा त्यािंा आवाजही ॉाटलेला असता कामा नये. 
 

व्हॉल्वव्ह टेस्टर 
 

व्हॉल्वव्हच्या तपासणीसाठी जे उपकरण वापरले जाते त्यास व्हॉल्वव्ह टेस्टर असे म्हणतात. व्हॉल्वव्ह 
टेस्टरिे दोन प्रकार प्रिारात आहेत. एक म्युच्युअल कंिक्टझस टाईप टेस्टर आडण दुसरा एडमिन टाईप 
टेस्टर. पडहल्वया प्रकारच्या टेस्टरिी ककमत जरा जास्त असते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

व्हॉल्वव्हच्या कायकक्षमतेिे िागंले मूल्वयमापन म्युच्युअल कंिक्टझस टाईप टेस्टरने करता येते. ज्या 
पद्धतीने ते केले जाते त्या पद्धतीस ‘डग्रि डिफ्ट’ पद्धती म्हणतात. अिा एका पद्धतीत व्हॉल्वव्हच्या डग्रिवर 
असलेला िी.सी. ऋण डवयुयातदाब डवडिष् मयादेपयंत कमीअडधक करून त्यामुळे प्लेट मंिलातील 
डवयुयातप्रवाहात जो ॉरक पितो त्यावरून व्हॉल्वव्ह िागंला आहे ककवा वाईट आहे हे ठरडवले जाते. 

 
एडमिन टाईप टेस्टरमध्ये व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला आडण डॉलॅमेंटला योलय डततका डवयुयातदाब पुरडवला 

जातो आडण व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंट गरम िाल्वयानंतर डॉलॅमेंट ककवा (कॅथोिपासून प्लेटकिे ऋणकणाचं्या 
उत्सजकनामुळे (electron emission) जो डवयुयातप्रवाह वाहतो त्या प्रवाहावरून व्हॉल्वव्ह िागंला आहे ककवा 
वाईट आहे हे ठरडवले जाते. व्हॉल्वव्हिा बराि वापर होऊन तो जसजसा जुना होत जातो तसतसे डॉलॅमेंट 
ककवा कॅथोिपासून प्लेटकिे होणारे ऋणकणािें उत्सजकन (electron emission) कमी होत जाते व त्यामुळे 
व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती कमी होते. व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती कमी िाली म्हणजे व्हॉल्वव्ह कमजोर होतो. 
व्हॉल्वव्हच्या  उत्सजकनिक्तीिी ही तपासणी व्हॉल्वव्हच्या कायकक्षमतेडवर्षयी सवकसाधारण कल्वपना देऊ िकते. 
परंतु डतच्यावर सवकस्वी अवलंबून राहाता येत नाही. 

 
दोझही प्रकारच्या टेस्टरमध्ये व्हॉल्वव्हिे अंतगकत डवयुयात घटकभाग एकमेकासं डिकटून स्पिक करून 

संडक्षप्त िालेले आहेत ककवा काय (inter-electrode short) हे तपासण्यािी सोय असते. त्यािप्रमाणे दोन 
डवयुयात घटकभागामंध्ये प्रवाहािी अनावश्यक डिरप (leakage) होत आहे ककवा काय हे तपासण्यािी 
सोयही त्यामध्ये असते. 

 
व्हॉल्वव्ह टेस्टरमध्ये डविरे्षतिः रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हिी तपासणी िागंल्वया तऱ्हेने होऊ िकते. इतर 

प्रकारच्या व्हॉल्वव्हच्या तपासणीिी उत्कृष् पद्धती म्हणजे डसलनल जनरेटर आडण आऊटपुट मीटर वापरून 
अिा व्हॉल्वव्हिी रेडिओमध्येि तपासणी करणे हे होय. ही तपासणी किी करावी त्यािी रूपरेर्षा पुढील 
पडरच्छेदामध्ये थोिक्यात डदली आहे. 

 
रेडिओ िालू करून डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया पडरवर्मतत रेडिओ लहरी (modulated 

radio frequency signal) रेडिओच्या एडरअल जोिण्याच्या जागी संबडंधत कराव्यात. नंतर रेडिओ िायल 
कायािी योलय जुळवणी करून ह्या लहरींिी नोंद आऊटपुट मीटरवर घ्यावी. आऊटपुट मीटर कोठे व 
कसे जोिाव े ह्याडवर्षयी सडवस्तर माडहती प्रकरण सोळामध्ये डदली आहे. डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न 
केलेल्वया संदेिलहरींिा जोरदारपणा इतक्या बेतािा असावा की, अिा संदेिलहरींिी नोंद आऊटपटु 
मीटर स्केलच्या साधारण मध्यभागी होईल. आऊटपटु मीटरवर दिकडवली जाणारी ही नोंद डटपून ठेवावी. 
नंतर वरील दोझही उपकरणे पूवकन्स्थतीत आहे तिीि जोिलेली ठेवावी, परंतु जो व्हॉल्वव्ह खराब असल्वयािी 
िकंा असेल तो सॉकेटमधून काढून त्याच्या जागी िागंला नवीन व्हॉल्वव्ह बसवनू आऊटपुट मीटरवर पुझहा 
नोंद घ्यावी. दुसरी नोंद जर पडहल्वयापेक्षा जास्त असेल तर मूळ व्हॉल्वव्ह बदलणे आवश्यक असल्वयािे 
दिकडवले जाते. 

 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

रेणिओ दुरुस्तीसाठी लागिारी इतर हत्यारे ि साधनसामग्री 
 

रेडिओ दुरुस्ती उत्तम रीतीने करण्यासाठी वर डदलेल्वया आवश्यक डवयुयात उपकरणािंी जिी गरज 
असते तिीि इतर काही हत्यारािंी व साधनसामग्रीिी गरज असते. त्यापंैकी आवश्यक हत्यारे व 
साधनसामग्रीडवर्षयी माडहती खाली डदली आहे : 

 
(१) सोल्विलरग आयनथ 

 
आकृती २–९ मध्ये सोल्विकरग आयनकिे डित्र दिकडवले आहे. रेडिओ दुरुस्तीत िाक देण्यासाठी 

सामाझयतिः ६५ ते १०० वॅट डवयुयातबलािी सोल्विकरग आयनक समाधानकारक काम देऊ िकते. िाक 
व्यवन्स्थत व पक्का होण्यासाठी ज्या दोन भागानंा िाक ययाावयािा ती जागा िाकूने ककवा सँिपेपरने घासून 
प्रथम िकिकीत केली पाडहजे. िाक देण्यासाठी िाक देण्याच्या कडथलाबरोबर राळ ककवा रोडिन वापरले 
जाते. िाक देण्यासाठी रोडिनयुक्त कडथलािी तार आयती बाजारात डमळते. डतिा उपयोग करणे सोयीिे 
असते. िाक देताना सोल्विकरग आयनकने ज्या डठकाणी िाक ययाावयािा ती जागा गरम करावी. कथील 
िागंले पातळ होईल इतकी उष्ट्णता त्या जागी डनमाण िाली पाडहजे. कथील िागंले पातळ िाले म्हणजेि 
िाक पक्का आडण मजबूत होतो. रेडिओ दुरुस्तीत व्यवन्स्थत व पक्का िाक देण्यासाठी प्रत्यक्ष कायानुभव 
असण्यािी डनतातं गरज असते. िाक व्यवन्स्थत व पक्का कसा ययाावा ह्याडवर्षयी तज्ज्ञानंी जे डनयम 
पाळावयास साडंगतले आहेत ते ह्या प्रकरणाच्या िवेटी ‘संकीणक माडहती’ ह्या सदराखाली अडधक 
सडवस्तरपणे डदले आहेत. 
 

 
आकृती २–९ 

 
रेडिओ दुरुस्तीमध्ये डबघिलेला घटकभाग काढून त्या जागी िागंला नवीन घटकभाग बदलून 

बसडवण्यािे प्रसंग वारंवार येतात. त्यासाठी मूळ घटकभागावर डदलेला िाक डवतळून काढून असा 
घटकभाग डवलग करणे इष् असते. परंतु िाक काढताना सोल्विकरग आयनकच्या उष्ट्णतेमुळे घटकभागािी 
जोिलेल्वया जोिप्यानंा जेव्हा अपाय पोहोिण्यािा संभव असतो ककवा मूळ घटकभाग काढताना 
जोिप्यािंी अझय प्रकारे खराबी होण्यािी िक्यता असते तेव्हा िाक सोल्विकरग आयनकच्या साहाय्याने 
डवतळवनू सोिडवण्याऐवजी घटकभागाच्या तारा तार कापण्याच्या डिमयाच्या साहाय्याने तोिून 
डबघिलेला घटकभाग डवलग करणे डकत्येकदा अडधक सोयीस्कर व डहतावह असते. प्राप्त पडरन्स्थतीत ह्या 
मागािा अवलंब करण्यास रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने मागे पढेु पाहू नये. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

(२) णनऑन लाइट टेस्टर 
 

रेडिओ तपासणीस अत्यंत उपयुक्त असे एक साधन म्हणजे आकृती २–१० (अ) मध्ये दाखडवलेला 
डनऑन लाइट टेस्टरिा एक प्रकार. ह्या साधनात एका डनऑनच्या डदव्याला दोन तारा जोिलेल्वया 
असतात. 
 

 
आकृती २–१० (अ) 

 
दुसरा एक प्रकार आकृती २–१० (ब) मध्ये दिकडवला आहे. ह्या प्रकारिा डनऑन टेस्टर एखाययाा 

ॉाऊंटन पेनसारखा असतो. नळीच्या एका टोकाला स्कू्र ड्रायव्हरसारखे पाते असते आडण दुसऱ्या टोकाला 
ॉाऊंटन पेनसारखी न्क्लप असते. नळीच्या आत डनऑन डदवा बसडवलेला असतो व त्यािी जोिणी एका 
रेडिस्टरतॉे एका टोकािी असलेल्वया पात्यािी व दुसऱ्या टोकािी असलेल्वया न्क्लपिी केलेली असते. 
डनऑन डदवा प्रकाडित िालेला डदसावा म्हणून नळीच्या मध्यभागी नळीवर एक ॉट ठेवलेली असते. 
 

 
आकृती २–१० (ब) 

 
आकृती २–१० (अ) मध्ये दिकडवलेल्वया टेस्टरिा डनऑन डदवा ९० व्होल्वट डवयुयातदाब असलेल्वया 

दोन कबदंूमध्ये जोिल्वयास प्रकाडित होतो. ९० व्होल्वटपेक्षा जास्त डवयुयातदाब असल्वयास डदव्यािा जास्त 
िगिगीत प्रकाि पितो. डदवा प्रकाडित होण्यास आवश्यक असलेल्वया ९० व्होल्वट डकमान डवयुयातदाबाला 
टेस्टरिे ‘स्ट्राइककग व्होल्वटेज’ म्हणतात. ह्यापेक्षा कमी डवयुयातदाब असल्वयास डदवा प्रकाडित होत नाही. 
५५० व्होल्वटपेक्षा जास्त डवयुयातदाब असल्वयास डनऑन लाइट टेस्टर वापरणे डततकेसे सुरडक्षत नसते. अथात 
रेडिओ दुरुस्ती कामात सामाझयतिः इतक्या जास्त डवयुयातदाबािी तपासणी करण्यािे प्रसंग सहसा येत 
नाहीत. 

 
डवयुयातदाबािे अन्स्तत्व समजून येण्यासाठी डनऑन लाइट टेस्टरइतके छोटे व सुटसुटीत असे दुसरे 

साधन नाही. उदाहरणाथक, इलेन्क्ट्रक मेझस प्लगमध्ये डबघाि असल्वयास त्यािी तपासणी डनऑन टेस्टरने 
िटकन करता येते. मेझस प्लगमध्ये दोर्ष नसेल तर आकृती २–१० (अ) मध्ये दाखडवलेल्वया डनऑन लाइट 
टेस्टरच्या दोझही तारा प्लगच्या दोन भोकातं घातल्वयास डनऑन डदवा प्रकाडित िालेला डदसेल. आकृती 
२–१० (ब) मध्ये दाखडवलेला डनऑन टेस्टर वापरताना डनऑन टेस्टरिी स्कू्रसारखे पाते असलेली बाजू 



 

अनुक्रमणिका 

मेझस प्लगच्या डवयुयातदाब कबदूिी जोिली आडण न्क्लपवर बोटाने स्पिक केला तर डनऑन डदवा प्रकाडित 
िालेला डदसेल. 

 
ए.सी.िी.सी. रेडिओिी दुरुस्ती करताना तर डनऑन लाइट टेस्टर अत्यतं आवश्यक असतो. 

पुष्ट्कळ वळेा अिा रेडिओिी लाइन प्लग डपन मेझस प्लगमध्ये उलट जोिली गेली तर रेडिओच्या 
िासीसपासून जबरदस्त धक्का बसण्यािा संभव असतो. अिा प्रसंगी िासीसपासून धक्का बसेल ककवा काय 
ह्यािी तपासणी डनऑन टेस्टरच्या साहाय्याने जलद करता येते. उदाहरणाथक, आकृती २–१० (ब) मध्ये 
दिकडवलेल्वया टेस्टरच्या पात्यािी बाजू िासीसला संबडंधत केली आडण दुसऱ्या बाजूवर बोटाने स्पिक 
केल्वयानंतर डनऑन डदवा प्रकाडित िालेला डदसत असेल तर लाइन प्लग डपन उलट डॉरवनू बसडवली 
पाडहजे. नाहीतर िासीसपासून जोरािा धक्का बसण्यािी िक्यता असते. रेडिओच्या इतर काही डवडिष् 
तपासणीसाठीही डनऑन टेस्टरिा कसा उपयोग करता येतो ह्याडवर्षयी माडहती योलय स्थळी डदलेली आहे. 

 
आकृती २–१० (अ) मध्ये दिकडवलेल्वया डनऑन लाइट टेस्टरने ए.सी. ककवा िी.सी. डवयुयातदाबािी 

तपासणी करता येते. डनऑन डदव्यामध्ये प्रकाडित होणारे दोन इलेक्ट्रोि असतात. ए.सी. डवयुयातदाबािी 
तपासणी करताना दोझहीही इलेक्ट्रोि प्रकाडित होतात. परंतु िी.सी. डवयुयातदाबािी मोजणी करताना 
ॉक्त एक इलेक्ट्रोि प्रकाडित िालेला डदसतो. 

 
डनऑन लाइट टेस्टर अत्यतं स्वल्वप ककमतीस डमळू िकतो. बहुतेक इलेन्क्ट्रक आडण कटलरी 

मालाच्या दुकानातं तो डवकत डमळू िकेल. 
 

(३) स्कू्र ड्रायव्हर 
 

रेडिओ दुरुस्तीसाठी सामाझयतिः खाली डनदेि केलेल्वया डनरडनराळ्या स्कू्र ड्रायव्हरिी आवश्यकता 
असते : 

 
(अ) ⅛ इंि पाते असलेला छोटा स्कू्र ड्रायव्हर 
 
ह्या स्कू्र ड्रायव्हरिी सळई डनदान ३ इंि तरी लाबं असणे आवश्यक असते. ह्या स्कू्र ड्रायव्हरिा 

उपयोग रेडिओच्या डनयंत्रक बटनािें स्कू्र डढले ककवा घट्ट करण्यासाठी अनेक वळेा केला जातो. ह्या स्कू्र 
ड्रायव्हरला उत्तम दजािे आडण कणखर पोलादी पाते आवश्यक असते कारण बटनािें स्कू्र अडतिय घट्ट 
डॉरवनू बसवाव ेलागतात. 

 
(ब) ³/₁₆ इंि पाते असलेला स्कू्र ड्रायव्हर 
 
सवकसाधारण रेडिओ कामासाठी हा स्कू्र ड्रायव्हर वापरला जातो. ह्या स्कू्र ड्रायव्हरिी सळई डकमान 

५½ इंि लाबंीिी असावी म्हणजे रेडिओ कॅडबनेट व त्याच्या आतील बाजूवर व िासीसवर बसडवलेले 
कोणत्याही जागेवरील स्कू्र ह्या स्कू्र ड्रायव्हरच्या साहाय्याने घट्ट ककवा सैल करता येतील. 

 
(क) डॉडलप्स हेि स्कू्र ड्रायव्हर 



 

अनुक्रमणिका 

अलीकिील काळात उत्पादन िालेल्वया रेडिओंमध्ये स्कू्रच्या िोक्यावर + डिझहासारखी खाि 
असलेले डॉडलप्स स्कू्र बऱ्याि प्रमाणात वापरले जाऊ लागले आहेत. ह्यासाठी + डिझहासारखे डवडिष् 
आकारािे पाते असलेले डनरडनराळ्या नंबरिे डॉडलप्स स्कू्र ड्रायव्हर दुरुस्ती करणाराने संग्रही ठेवले 
पाडहजेत. 
 

(४) रेणिओ दुरुस्तीसाठी लागिारे प्लायर लकिा णचमटे 
 

 दुरुस्तीसाठी दोन प्रकारिे डिमटे तरी संग्रही ठेवणे आवश्यक असते. त्यापंैकी एक म्हणजे 
डनमुळती टोके असलेला ‘लाँग नोज प्लायर’ आडण दुसरा म्हणजे ‘िायगोनल ककटग प्लायर’. डनमुळती 
टोके असलेल्वया डिमयािा उपयोग तार वाकवणे, तारेला पीळ देणे, दोन तारानंा िाक देताना त्या तारा 
एकडत्रत धरून ठेवणे वगैरे कामासाठी करता येतो. डविरे्षतिः िाक देताना तारा एकडत्रत धरून ठेवण्यासाठी 
हा डिमटा ॉार उपयुक्त असतो. असा डिमटा न वापरता जर तारा हातात धरल्वया तर तापलेल्वया सोल्विकरग 
आयनकने हातािी बोटे भाजण्यािा संभव असतो. ककटग प्लायरिा उपयोग तारा तोिण्यासाठी होतो. दोझही 
प्रकारिे डिमटे आकृती २–११ आडण आकृती २–१२ मध्ये दाखडवले आहेत. 
 

 
आकृती २–११ 

 

 
आकृती २–१२ 

 
ह्याव्यडतडरक्त लहानमोठ्या आकारािे स्कू्र, नट, बोल्वट, घट्ट ककवा सैल करण्यासाठी मोठ्या 

आकारािी एक पकिही रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने आपल्वया संग्रही ठेवावी. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

(५) व्हॉल्वयमू कंट्रोल, टोन कंट्रोल ि बँि न्स्िच बदलण्यासाठी लागिारी हत्यारे 
 

व्हॉल्वयूम कंट्रोल, टोन कंट्रोल व बँि न्स्वि िासीसवर पके्क बसडवण्यासाठी वापरलेले र्षटकोनी नट 
सैल करून काढण्यासाठी ककवा घट्ट बसडवण्यासाठी ज्यािा जबिा कमीअडधक मोठा करता येईल असा 
स्पॅनर ककवा र्षटकोनी बॉक्स स्पॅनर अडतिय सोयीस्कर असतो. 
 

त्यािप्रमाणे व्हॉल्वयूम कंट्रोल, टोन कंट्रोल व बँि न्स्वििा गज कापण्यासाठी हॅक सॉ, गज 
कापताना गज घट्ट पकिून ठेवण्यासाठी व्हाइस व गज कापल्वयानंतर तो साॉ करण्यासाठी ककवा त्याला 
आवश्यक असल्वयास योलय प्रमाणात िपटा आकार देण्यासाठी हँि ग्राइंिर ही अडतिय उपयुक्त वळे 
वािडवणारी साधने असल्वयाने रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने यथावकाि संग्रही ठेवण्यािी तरतूद करावी. ह्या 
साधनाडंवर्षयी माडहती प्रकरण दहामध्ये डदली आहे. 
 

(६) स्क्रायबर (खरिण्याचे हत्यार) 
 

स्क्रायबरिा उपयोग सामाझयतिः धातूिा पृष्ठभाग खरिण्यासाठी ककवा त्यावर िरे पािण्यासाठी 
केला जातो. िाक नीट बसडवण्यासाठी ज्या भागावर िाक ययाावयािा ती जागा खरिून िकिकीत करावी 
लागते. नाहीतर िाक व्यवन्स्थत बसत नाही. तार ककवा अझय पृष्ठभाग खरिून स्वच्छ करण्यासाठी तीक्ष्ण 
पाते व टोक असलेल्वया स्क्रायबरिी रेडिओ दुरुस्तीत अनेकदा गरज भासते. म्हणून असे हत्यारही रेडिओ 
दुरुस्ती करणाऱ्याने संग्रही ठेवाव.े 
 

(७) घाि साफ करण्यासाठी मऊ केसाचंा ब्रश 
 

दुरुस्तीसाठी आलेल्वया रेडिओमध्ये सामाझयतिः बरीि धूळ व घाण सािलेली आढळून येते आडण 
ग्राहकाने जर साॉसॉाईच्या दृष्ीने रेडिओकिे सपूंणक दुलकक्ष केलेले असेल तर रेडिओत िुरळािंी अंिी 
आडण डकत्येकदा कोळ्यािी जाळी लागलेलीसुद्धा आढळून येतात. रेडिओिे दुरुस्ती काम करण्यापूवी 
रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्यास रेडिओिी साॉसॉाई करण्यािे काम प्रथम कराव ेलागते. अिी साॉसॉाई 
करण्यासाठी सुमारे एक इिं लाबं मऊ केस असलेला ब्रि उपयोगी पितो. ह्या ब्रिािे केस मऊ असणे 
आवश्यक असते. केस मऊ असले म्हणजे रेडिओच्या नाजूक भागानंा, उदाहरणाथक, कॉईल वगैरेसारख्या 
भागानंा, धक्का न पोहोिता रेडिओिी साॉसॉाई नीट करता येते. टाईपरायटरिी साॉसॉाई 
करण्यासाठी वापरण्यात येणारा मऊ केसािंा ब्रि ह्या कामासाठी िागंला उपयोगी पिण्यासारखा असतो. 

 
रेडिओ दुरुस्तीसाठी आवश्यक व महत्त्वाच्या उपकरणाडंवर्षयी व साधनसामग्रीडवर्षयीिी माडहती 

ह्या प्रकरणात डदलेली आहे. परंतु रेडिओ दुरुस्तीत सवांत महत्त्वािे उपकरण म्हणजे स्वतिः रेडिओ दुरुस्ती 
तंत्रज्ञि असतो असे म्हणाव ेलागेल. इतर उपकरणािंा ककवा साधनािंा वापर करताना बारकाईने सवक 
गोष्ींिे डनरीक्षण करणे, डवडिष् मोजणी ककवा नोंदणीबाबतीत स्वतिःच्या मनास डविारणे व त्यािंी तकक िुद्ध 
उत्तरे िोधणे हे महत्त्वािे कायक त्यास बजवावयािे असते. 
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संकीिथ माणहती 
 

(अ) दुरुस्ती तंत्रज्ञाने आपल्वया स्वतिःच्या मल्वटीमीटरवर ओहममीटर, व्होल्वटमीटर व ॲडमटर ह्या 
मल्वटीमीटरच्या कायािी डनवि किी करावी, ह्या कायासाठी कोणत्या डनरडनराळ्या श्रेणी वापरलेल्वया 
आहेत ह्यािा संपूणक अभ्यास करून आपल्वया स्वतिःच्या मल्वटीमीटरडवर्षयीिी संपूणक ओळख करून घ्यावी व 
डवयुयातडवरोध, डवयुयातदाब व डवयुयातप्रवाह ह्यािंी अिूक नोंदणी किी करता येईल ह्यािा सराव होण्याच्या 
दृष्ीने सतत प्रयत्निील राहाव.े 

 
(ब) मल्वटीमीटरप्रमाणेि स्वतिःिा डसलनल जनरेटर खरेदी केल्वयानंतर ह्या प्रकरणात डदलेल्वया 

डसलनल जनरेटरमध्ये ज्या डवडवध सोयी सामाझयतिः उपलब्ध असतात त्याडवर्षयी संपूणक ज्ञान प्राप्त करून 
ठेवाव.े काही िकंा असल्वयास अनुभवी तंत्रज्ञािा सल्ला घ्यावा. 

 
(क) िाक व्यवन्स्थत व पक्का कसा ययाावा ह्याबाबतीत रेडिओ दुरुस्ती तज्ज्ञानंी जे डनयम घालून 

डदले आहेत ते खाली डदले आहेत. िाक देण्यािा कायानुभव डमळडवताना तंत्रज्ञाने हे डनयम कटाक्षाने 
पाळले तर त्यािा ॉायदा िाल्वयावािून राहाणार नाही. 

 
(१) सोल्विकरग आयनकिी िाक देण्याच्या टोकािी बाजू (tip) नेहमी स्वच्छ घासून पुसून ठेवलेली 

असावी. िाक देण्यापूवी त्यावर ककडितसे सोल्विर लावाव.े (२) ज्या भागावर िाक ययाावयािा असेल तो 
भाग कानिीने, सँिपेपरने ककवा िाकूने घासून ककवा खरिून स्वच्छ व िकिकीत केला पाडहजे. (३) ज्या 
दोन भागावंर िाक ययाावयािा असेल त्या भागाचं्या जोिणी करावयाच्या जागी थोिेसे सोल्विर प्रथमतिःि 
लावनू घ्याव.े (४) जे दोन भाग जोिावयािे असतील ते वाकवनू, वळवनू ककवा डपळून प्रथम याडंत्रक दृष्ट्या 
पके्क व दृढ (mechanically strong) करून घेतले पाडहजेत. (५) िाक देण्यासाठी रोडिनयुक्त सोल्विरिा 
वापर करावा. ६० टके्क डटन व ४० टके्क डिसे वापरलेले सोल्विर काहीसे महाग असले तरी रेडिओ दुरुस्ती 
कामासाठी उत्कृष् असते. ते वापरण्यास सोपे व जलद थंि होणारे असते. (६) िाक देण्यािे काम सुरु 
करण्यापूवी सोल्विकरग आयनक पुरेिी गरम िालेली आहे ह्यािी खबरदारी घ्यावी. उगाि घाई करू नये. (७) 
ज्या भागावर िाक ययाावयािा असेल त्यावर तापलेली सोल्विकरग आयनक लावल्वयानंतर जोिणी भागाकिे 
सोल्विकरग आयनकिी उष्ट्णता जलद रवाना होण्यासाठी सोल्विकरग आयनकच्या टोकािी बाजू व जोिणीिा 
भाग ह्यामंध्ये सोल्विर लावाव.े (८) सोल्विर डवतळेपयंत जोिणीिी जागा गरम करावी व आवश्यक 
असल्वयास अडधक सोल्विर लावाव.े (९) संपूणक जोिणीच्या भागावर डवतळलेले सोल्विर एकसारखे पसरले 
गेले आहे ककवा नाही ह्यािी खात्री करून घ्यावी. (१०) िाक पक्का व व्यवन्स्थत बसण्याच्या दृष्ीने जोिणी 
भागावर सोल्विकरग आयनक वाजवीपेक्षा जास्त वळे लावनू ठेव ूनये. (११) वाजवीपेक्षा जास्त सोल्विरिा वापर 
करू नये. (१२) सोल्विर थंि होईतोपयंत जोिणी केलेल्वया भागािंी ककडितदेखील हालिाल होता कामा 
नये हे लक्षात ठेवाव.े नाही तर िाक कच्चा बसतो. (१३) िाक देताना रेडिओच्या इतर घटकभागािंी ककवा 
तारािंी गरम सोल्विकरग आयनकने नुकसानी होऊ देऊ नये. (१४) रेडिओच्या इतर भागावंर सोल्विर उिून 
डिकटणार नाही ह्यािी काळजी घ्यावी. 
 

■ ■ 
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प्रकरि णतसरे 
 

रेणिओमध्ये उत्पन्न होिारे सामाझय णबघाि 
 

रेणिओमधील णबघािांणिषयी णनणित माणहती 
 
दुरुस्तीसाठी आलेल्वया रेडिओमध्ये कोणता डवडिष् डबघाि उत्पन्न िालेला आहे ह्याडवर्षयी खात्रीपूवकक 
माडहती करून घेणे हे यिस्वी रेडिओ दुरुस्तीच्या मागावरील पडहले पाऊल असते असे म्हणावयास हरकत 
नाही. अिी डनडित माडहती रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने प्रथमतिःि करून घेतली पाडहजे असा आदेि पडहल्वया 
प्रकरणात डदल्वयािे दुरुस्ती तंत्रज्ञास आठवत असेलि. ही माडहती करून घेण्यािे एक कारण म्हणजे 
रेडिओच्या डनरडनराळ्या डबघािाचं्या बाबतीत डनरडनराळ्या तपासणी पद्धतींिा अवलंब केला जातो आडण 
म्हणून रेडिओमध्ये कोणता डवडिष् डबघाि उत्पन्न िालेला आहे ह्याडवर्षयी डनडित माडहती असली म्हणजे 
त्या डवडिष् डबघािािी तपासणी करण्यासाठी आवश्यक अिा तपासणी पद्धतीिी डदिा ठरडवता येते. दुसरे 
एक कारण म्हणजे एक व्यावसाडयक आडण व्यवहाडरक िातुयक ह्या दृष्ीने दुरुस्तीसाठी आलेल्वया रेडिओच्या 
बाबतीत ग्राहकािी काय डवडिष् तक्रार आहे हे समजावनू घेणे अगत्यािे असते. कारण ग्राहकाच्या दृष्ीने 
रेडिओमध्ये जी मुख्य तक्रार असते डतिी प्रथम दुरुस्ती करणे हे दुरुस्ती करणाऱ्याच्या व्यावसाडयक 
यिाच्या आडण आर्मथक लाभाच्या दृष्ीने केव्हाही महत्त्वािे असते. डिवाय काही डबघाि एकमेकािंी इतके 
समान असतात की एकािी दुसऱ्याच्या बाबतीत गल्लत होण्यािी ॉार िक्यता असते आडण त्या दृष्ीने 
ग्राहकािी बाजू यथाथकपणे समजून घेणे ॉार महत्त्वािे असते. उदाहरणाथक, एखाययाा रेडिओमधून बऱ्याि 
जोरदार प्रमाणात गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज (hum) ऐकू येत असेल, परंतु ग्राहकाच्या मनात मात्र ह्या 
दोर्षाडवर्षयी काहीि िकंा आलेली नसण्यािा संभव असू िकेल. ककबहुना ह्या दोर्षाकिे त्याने संपूणक 
दुलकक्षसुद्धा केलेले असेल आडण ह्या डबघािाऐवजी त्यािी मुख्य तक्रार वगेळीि म्हणजे िायल काटा 
डॉरडवताना उत्पन्न होणाऱ्या खरखराटाडवर्षयीिी असू िकेल. दुसरे उदाहरण घ्यावयािे िाल्वयास 
ग्राहकािी तक्रार रेडिओमध्ये डवडिष् स्टेिन ऐकू न येण्याडवर्षयीिी असेल, परंतु त्याऐवजी दुरुस्ती 
करणाऱ्यािी समजूत रेडिओिा एकंदर आवाजि कमजोर िालेला आहे अिी होण्यािा संभव असू िकेल. 
 

रेणिओतील णबघािासंबंधी ग्राहकाची बाजू 
 

दुरुस्तीसाठी आलेल्वया रेडिओमधील डबघािासंबधंी ग्राहकािी बाजू समजावनू घेण्यासाठी बहुतेक 
रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञ ग्राहकास काही प्रश्न डविारून अिी माडहती काढून घेण्यािा प्रयत्न करीत असतात. 
कारण ग्राहकास काही डवडिष् सूिक प्रश्न डविारून पुष्ट्कळदा रेडिओ दुरुस्तीच्या दृष्ीने बरीि उपयुक्त 
माडहती उपलब्ध होण्यािी िक्यता असते. अथात अिी माडहती डमळडवताना ग्राहकास काही प्रश्न डविारणे 
मात्र अव्यवहायक असते. उदाहरणाथक, आपल्वया रेडिओत काय डबघाि िालेला आहे असा सरळ प्रश्न 
एखाययाा ग्राहकास केला तर मला जर हे कळत  असते तर आपणाकिे रेडिओ दुरुस्तीसाठी आणलाि 
नसता असा रोखठोक जबाब एखाययाा डवडक्षप्त ग्राहकाकिून डमळण्यािा संभव असतो. ह्याउलट दुसरे 
असेही ग्राहक महािय भेटण्यािा संभव असतो की रेडिओडवर्षयी डतळमात्रही ताडंत्रक ज्ञान नसताना 
रेडिओतील डबघािाडवर्षयी आपले स्वतिःिे तकक  आडण डनणकय जाहीर करून ते मोकळे होतात. रेडिओ 
दुरुस्तीसाठी आणल्वयानंतर ‘आमच्या रेडिओत ॉारसे काही डबघिलेले डदसत नाही. बहुतेक कोठे तरी 
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एखादी तारबीर तुटलेली असेल.’ अिी बेधिक लवाही देणारे लोक दुरुस्ती करणाऱ्यास वारंवार भेटत 
असतात असा नेहमीिा अनुभव आहे. तात्पयक, आपणास पाडहजे असलेली माडहती दुरुस्ती करणाऱ्याने 
युक्तीयुक्तीने काढून घेतली पाडहजे. उदाहरणाथक, आपला रेडिओ डबलकूलि िालत नाही की काय असा 
प्रश्न डविारून जर ‘नाही’ असे उत्तर आले तर अिा डनडित दोर्षािी प्रडिती रेडिओ प्रत्यक्ष लावनू करून 
घेता येते. ह्याउलट रेडिओ िालतो परंतु त्यािा आवाज खराब आहे ककवा रेडिओमध्ये गंुजारव ककवा 
गुणगुण आवाज (hum) ककवा खरखराट (noise) उत्पन्न होतो अिा प्रकारिी ग्राहकािी तक्रार असल्वयास 
अिा डवडिष् डबघािािंी प्रडिती िक्य िाल्वयास ग्राहकाच्या समक्ष रेडिओ लावनू प्रत्यक्षपणे करून घेता येते. 

 
अिी प्रत्यक्ष प्रडिती घेताना रेडिओतील बँि न्स्वि, व्हॉल्वयमू कंट्रोल, टोन कंट्रोलसारख्या डनयतं्रक 

साधनािंी त्यािप्रमाणे स्टेिनािंी जुळवणी करण्यासाठी, िायलवर काटा डॉरडवण्यासाठी वापरलेल्वया 
बटनािंी जुळवणी करून, मडॅजक आयच्या कायाच्या डनरीक्षणावरून ककवा एडरअल जोिणी डवलग करून 
रेडिओमधील काही संभाव्य डबघािाडंवर्षयी डनष्ट्कर्षक तात्काळ काढणे डकत्येकदा िक्य असते. अिा साध्या 
तपासणी तंत्राडंवर्षयीिी माडहती ह्या पुस्तकात पुढे संदभानुसार योलय स्थळी डदलेली आहे. 
 

सामाझय रेणिओच्या कायाचे मूल्वयमापन 
 

रेडिओ दुरुस्ती काम अंगावर घेण्यापूवी रेडिओमध्ये जे डबघाि सामाझयतिः उत्पन्न होत असतात 
अिा डबघािाडंवर्षयीिी माडहती रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्याने अवश्य करून घेतली पाडहजे. परंतु ही माडहती 
होण्यापूवी प्रथम सामाझय रेडिओच्या कायाडवर्षयी त्यास नीट माडहती असली पाडहजे. डवडिष् स्थळी 
सुन्स्थतीत असलेल्वया सामाझय रेडिओवर डनरडनराळी डकती स्टेिने ऐकू येतात, जी डनरडनराळी स्टेिने ऐकू 
येतात ती डकती कमी ककवा जोरदारपणे ऐकू येतात, सामाझय रेडिओमधून ऐकू येणाऱ्या कायकक्रमाचं्या 
बाबतीत ध्वडनलहरींच्या नैसर्मगक आडण हुबेहूब पुनरुत्पत्तीच्या दृष्ीने काय अपेक्षा कराव्यात वगैरेंबाबतीत 
रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्याने स्वानुभडूतपूवकक संपूणक माडहती करून घेतली पाडहजे. अिी माडहती असेल तरि 
त्याला ग्राहकाच्या तक्रारीिे समाधानकारकपणे डनराकरण करता येईल आडण तुलनात्मक दृष्ट्या 
डनरडनराळ्या बनावटीच्या रेडिओंच्या कायाडवर्षयी काय अपेक्षा कराव्यात ह्याडवर्षयी अिूक मूल्वयमापन करणे 
िक्य होईल. ह्या संदभात येथे काही गोष्ींिा प्रामुख्याने उल्लेख करावासा वाटतो आडण त्या म्हणजे काही 
डवडिष् स्थळी काही स्टेिने रेडिओवर सामाझयतिः िागंली ऐकू न येणाऱ्यापंकैी असतात. डवयुयातिक्तीवर 
िालणारे कारखाने व औययाोडगक यंत्रसामग्री जास्त प्रमाणात असलेल्वया िहराच्या काही डवडिष्  
वसाहतभागात मनुष्ट्यडनर्ममत कारणामुंळे िागंल्वया रेडिओवरसुद्धा खरखराटािा त्रास होत असतो आडण 
काही कमी दजाच्या स्वस्त रेडिओंमधून दूर अंतरावरील स्टेिनािें कायकक्रम डततकेसे व्यवन्स्थत ऐकू येत 
नाहीत. अिा पडरन्स्थतीत एखाययाा रेडिओ ग्राहकाने आपल्वया रेडिओच्या बाबतीत वरील प्रकारच्या तक्रारी 
केल्वया तर रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्यास त्यािी योलय प्रकारे समजूत घालता आली पाडहजे. 
 

तीन मूलभूत गुिणिशेष 
 

कोणत्याही सामाझय रेडिओच्या कायािे मूल्वयमापन खालील तीन मूलभतू गुणडविरे्षाचं्या दृष्ीने 
करता येण्यासारखे असते. सामाझय रेडिओिे हे तीन मूलभतू गुणडविरे्ष म्हणजे : 
 

(१) रेडिओिी ग्राहक आडण डनवििक्ती (sensitivity and selectivity) 
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(२) आवाजािी पातळी (volume level) 
 
(३) ध्वडनलहरींिी यथोडित पुनरुत्पत्ती (faithful reproduction) 

 
ग्राहक आणि णनििशक्ती 

 
‘ग्राहकिक्ती’ (sensitivity) म्हणजे रेडिओवर डनरडनराळी अनेक स्टेिने जास्तीत जास्त संख्येने 

ऐकणे िक्य होण्यािी रेडिओिी पात्रता आडण ‘डनवििक्ती’ (selectivity) डनरडनराळ्या अनेक स्टेिनापंैकी 
आपणास पाडहजे असलेल्वया स्टेिनािंी सूक्ष्म आडण अिकू डनवि करता येण्यािी रेडिओिी पात्रता, अिी 
ह्या दोन ताडंत्रक िब्दािंी सामाझय िब्दातं व्याख्या करण्यास हरकत नाही. 

 
रेडिओपासून सुमारे २५–३० मलैाचं्या घेरात असलेली स्टेिने स्थाडनक (local) स्टेिने समजली 

जातात. सामाझय रेडिओवर अिी स्टेिने स्पष् आडण जोरदारपणे ऐकू आली पाडहजेत. सुमारे १०० मलैाचं्या 
अंतरापलीकिे असलेली स्टेिने दूर अंतरावरिी (distant) स्टेिने समजली जातात. डवडिष् स्थळी 
डनरडनराळी स्टेिने डकती संख्येने व त्यािप्रमाणे ती डकती जोरदार ककवा कमजोरपणे ऐकू येतात 
ह्याडवर्षयीिी माडहती रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्याने प्रत्यक्ष स्वानुभवाने डमळडवलेली असणे अत्यावश्यक 
असते. डिवाय डनरडनराळ्या वळेी डनरडनराळ्या स्टेिनािें कायकक्रम किा प्रकारे ऐकू येतात ह्याडवर्षयीिीही 
संपूणक माडहती दुरुस्ती करणाऱ्याने करून घेतली पाडहजे. कारण, काही स्टेिनािें कायकक्रम डवडिष् स्थळी 
डवडिष् वळेीि िागंल्वया रीतीने ऐकू येऊ िकतात. उदाहरणाथक, १०० मलैापेंक्षा दूर अंतरावर असलेल्वया 
आडण डमडियम ककवा ब्रॉिकास्ट बिँवरील लहरींवर प्रके्षपण करणाऱ्या स्टेिनािें कायकक्रम ह्या लहरी 
कमजोर िाल्वयाने डदवसा िागंल्वया प्रकारे ऐकू येऊ िकत नाहीत. िाॅटक ववे्ह बिँवर प्रके्षपण करणाऱ्या 
स्टेिनाचं्या बाबतीत १४ ते २० मीटर लहरींवर प्रके्षपण करणाऱ्या स्टेिनािें कायकक्रम सामाझयतिः रात्री १२ ते 
दुपारी ३ पयंत िागंल्वया प्रकारे ऐकू येऊ िकतात. २० ते ३३ मीटर लहरींवर प्रके्षपण करणाऱ्या स्टेिनाचं्या 
बाबतीत असे अनुभवास येते की, पूवक डदिकेिे असलेल्वया स्टेिनािें कायकक्रम सकाळी १० ते रात्री १० पयंत 
आडण पडिम डदिकेिे असलेल्वया स्टेिनािें कायकक्रम रात्री १२ ते सकाळी ८ पयंत िागंल्वया प्रकारे ऐकू 
येतात. ३३ ते ७० मीटर लहरींवर प्रके्षपण करणाऱ्या स्टेिनािें कायकक्रम सामाझयतिः सूयास्तानंतर िागंले 
ऐकू येतात. ७० मीटर ककवा त्यापेक्षा जास्त मीटरच्या लहरींवर प्रके्षपण करणाऱ्या दूर अंतरावरील 
स्टेिनािें बाबतीत डनडित असे काही सागंता येत नाही. 

 
रेडिओिी डनवििक्ती रेडिओतील डनरडनराळ्या मंिलाचं्या जुळवणीवर तर अवलंबून असतेि 

परंतु रेडिओच्या मंिल रिनेच्या कौिल्वयावर व एकंदर बनावटीवरही अवलंबून असते. हल्ली तीन बँिच्या 
रेडिओऐवजी तीनपेक्षा जास्त बिँ असलेल्वया रेडिओिे पुष्ट्कळ प्रमाणावर उत्पादन केले जात असून असे 
रेडिओ ककमतीच्या दृष्ीने जास्त महाग असले तरी लोकडप्रय होऊ लागले आहेत. अिा रेडिओमध्ये 
सामाझय रेडिओमध्ये असलेल्वया डमडियम आडण िाॅटक ववे्ह बँिव्यडतडरक्त िाॅटक ववे्हच्या काही डवडिष् 
लहरींसाठी उदाहरणाथक, ३१, २५, १९, १६ आडण १३ मीटरसाठी वगेळ्या स्वतंत्र बँििी व्यवस्था केलेली 
असते व त्यामुळे ह्या मीटसकवर प्रके्षपण करणाऱ्या स्टेिनािंी डनवि अिा रेडिओवर अिूक आडण सुलभ 
रीतीने करता येते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

ग्राहक आडण डनवििक्तीिे आडण वर डदलेल्वया इतर बाबतींत रेडिओिे मूल्वयमापन करताना योलय 
प्रकारिे एडरअल वापरणे अत्यावश्यक असते हे येथे प्रामुख्याने साडंगतले पाडहजे. िागंल्वया एडरअलडिवाय 
डनरडनराळी स्टेिने अडधक संख्येने व िागंल्वया रीतीने ऐकू येणे ककवा त्यािंी अिूक डनवि करणे िक्य 
नसते. ह्यासाठी रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने आपल्वया दुरुस्तीच्या जागी िागंल्वया कायकक्षम एडरअलिी उभारणी 
तर करून ठेवावीि परंतु अझय डठकाणी रेडिओिी तपासणी करण्यािे प्रसंग वारंवार येत असल्वयास सुमारे 
१०० ॉूट लाबंीच्या एडरअलच्या तारेिे एक भेंिाळे नेहमी हातािी ठेवाव े म्हणजे कोणत्याही रेडिओच्या 
ग्राहक आडण डनवििक्तीच्या आडण इतर बाबतींतही रेडिओिी प्राथडमक िािणी करणे त्याला सहज िक्य 
होईल. 
 

आिाजाची पातळी 
 

रेडिओिा वर उल्लेख केलेला दुसरा गुणडविरे्ष म्हणजे रेडिओच्या आवाजािी ककवा ध्वडनलहरींिी 
उच्च पातळी (volume level). रेडिओमधून ऐकू येणाऱ्या आवाजािी पातळी एका दृष्ीने रेडिओच्या 
ग्राहकिक्तीिी डनगडित असते. रेडिओवर ऐकू येणारी डनरडनराळी सवक स्टेिने योलय डततकी जोरदारपणे 
ऐकू येणे आवश्यक असते. एखाययाा रेडिओवर डनरडनराळी अनेक स्टेिने ऐकू येत असतील; परंतु व्हॉल्वयूम 
कंट्रोल संपूणक डॉरवनूही जर ती योलय डततकी जोरदारपणे ऐकू येत नसतील तर रेडिओिा आवाज 
कमजोर िालेला आहे असे अनुमान काढण्यास हरकत नसते. 

 
वरील डवविेनाच्या संदभात रेडिओमध्ये आढळून येणाऱ्या एका सूिक लक्षणािा उल्लखे येथे 

प्रामुख्याने करावासा वाटतो. डकत्येकदा असे प्रत्ययास येते की, रेडिओवर डनरडनराळी अनेक स्टेिने ऐकू 
येत असली तरी ॉक्त थोड्याि स्टेिनािंा आवाज योलय डततक्या मोठ्याने ऐकू येऊ िकतो. अिा 
पडरन्स्थतीत रेडिओिी ग्राहकिक्ती यथोडित असून ॉक्त आवाजाच्या उच्च पातळीच्या बाबतीति त्यात 
दोर्ष आहे असे अनुमान काढण्यास हरकत नसते. ह्याउलट रेडिओिी ग्राहकिक्ती जर क्षीण िालेली 
असेल तर रेडिओवर ऐकू येणाऱ्या एकंदर सवक स्टेिनािंी संख्या त्यामानाने बरीि कमी असते; परंतु जी 
काही थोिी स्टेिने ऐकू येतात त्यािंा आवाज मात्र जोरदारपणे ऐकू येऊ िकतो. 

 
डवडिष् स्थळी सामाझय रेडिओवर डनरडनराळी सवक स्टेिने डकती जोरदार आवाजात ऐकू येतात 

ह्याडवर्षयी दुरुस्ती तंत्रज्ञाने िागंली माडहती करून घेतलेली असली म्हणजे दुरुस्तीसाठी आलेल्वया 
रेडिओिी त्या दृष्ीने तुलनात्मक पद्धतीने योलय िािणी करणे िक्य होईल. रेडिओच्या आवाजािी पातळी 
योलय डततकी आहे ककवा नाही ह्यािी स्थूलमानाने िािणी करण्यािा दुसरा एक उत्कृष् मागक आहे. 
सुन्स्थतीत असलेल्वया सामाझय रेडिओमध्ये व्हॉल्वयूम कंट्रोल सुमारे ¼ डॉरडवला असताना स्थाडनक 
स्टेिनािंा आवाज िागंलाि जोरदारपणे ऐकू येऊ िकतो. इतका की, रेडिओच्या जवळ दोन माणसानंा 
रेडिओच्या आवाजािी कटकट न होता गप्पागोष्ी करणे अिक्य होते. व्हॉल्वयूम कंट्रोल सुमारे ½ डॉरडवला 
तर स्थाडनक स्टेिनािंा आवाज जास्ति जोरदारपणे ऐकू येऊ लागतो. अिा पडरन्स्थतीत रेडिओजवळील 
दोन माणसानंा एकमेकािें संभार्षण रेडिओिा आवाज कमी केल्वयाडिवाय ऐकू येणेि अिक्य होऊन जाते. 
व्हॉल्वयूम कंट्रोल ½ पेक्षाही जास्त डॉरडवल्वयास सुन्स्थतीत असलेल्वया सामाझय रेडिओवर स्थाडनक स्टेिन 
इतक्या दणदणीत आवाजात ऐकू येऊ लागते की, त्यामुळे लाऊिस्पीकरला असह्य हादरे बसू लागतात, 
आवाजात खिखिाट उत्पन्न होतो, आवाज ॉाटल्वयासारखा येतो ककवा आवाजात अझय प्रकारे डवकृती 
ककवा खराबी उत्पन्न होते. अिी पडरन्स्थती अथात जास्त काळ िालू ठेवली तर लाऊिस्पीकरला असह्य 



 

अनुक्रमणिका 

हादरे बसून कायमिा अपाय होण्यािा संभव असतो हे कोणाही सुज्ञ माणसास सागंावयास नकोि. सारािं, 
स्थाडनक स्टेिनाच्या आवाजािी पातळी व्हॉल्वयूम कंट्रोल पाव, अधा आडण अध्यापेक्षा जास्त डॉरडवला 
म्हणजे डकती प्रमाणात असते ह्यािी प्रडिती जर सुन्स्थतीत असलेल्वया डनरडनराळ्या रेडिओंच्या साहाय्याने 
करून घेतली तर ह्या अनुभवावरून कोणत्याही रेडिओच्या आवाजाच्या उच्च पातळीिी िािणी घेणे दुरुस्ती 
करणाऱ्यास ॉारसे कठीण जाणार नाही. ही िािणी घेतेवळेी रेडिओला िागंले एडरअल जोिणे महत्त्वािे 
असते ह्यािा उल्लखे वर आलेलाि असल्वयाने त्यािी पुनरुक्ती करण्यािी येथे जरुरी नाही. 
 

ध्िणनलहरींची यथोणचत पुनरुत्पत्ती 
 

रेडिओिा डतसरा गुणडविरे्ष म्हणजे स्टेिन स्टुडिओत होणाऱ्या कायकक्रमािंी रेडिओमधून नैसर्मगक 
आडण हुबेहूब आवाजात पुनरुत्पत्ती होणे. रेडिओिे ह्याबाबतीत मूल्वयमापन करणे अथात थोिेसे कठीण 
असते. ह्यािे कारण म्हणजे रेडिओिा हा गुणडविरे्ष रेडिओ मंिलाच्या रिना कौिल्वयावर, लाऊिस्पीकर 
ज्या दजािा असेल त्यावर आडण रेडिओच्या एकंदर बनावटीवर ॉार अवलंबून असतो. डिवाय रेडिओ 
ऐकणाऱ्यास प्रत्यक्ष स्टेिन स्टुडिओत िाललेल्वया कायकक्रमाच्या आवाजािी कल्वपना असणे िक्य नसते.  

 
ध्वडनलहरींिी नैसर्मगक पुनरुत्पत्ती किी असते. ह्यािे वणकन करून रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास 

त्याडवर्षयीिी कल्वपना देता येणार नाही. परंतु ह्यासाठी एक-दोन ठोकताळे मात्र नमदू करता येण्यासारखे 
आहेत. ह्यापैकी एक म्हणजे रेडिओवर ऐकू येणाऱ्या संभार्षणाच्या ध्वडनलहरी जर स्पष् आडण स्वच्छ 
आवाजात ऐकू येत नसतील ककवा रेडिओमधून ऐकू येणाऱ्या संगीतात जर नैसर्मगक गोिवा ककवा माधुयक 
नसेल तर ध्वडनलहरींच्या पुनरुत्पत्तीत डवकृती (distortion) उत्पन्न िालेली आहे असे अनुमान काढण्यास 
हरकत नसते. रेडिओ स्टेिनावर नेमणूक िालेल्वया डनवदेकािंी (announcers) आवाजाच्या दृष्ीने डविरे्ष 
िािणी घेऊन त्यािंी नेमणकू केलेली असते. अिा डनवदेकािंा आडण डविरे्षतिः स्त्री डनवदेकािंा आवाज 
सुस्पष्पणे व नैसर्मगकपणे न ऐकू येता तो गुदमरल्वयासारखा ककवा दबलेल्वया आवाजासारखा ऐकू येत 
असेल तर रेडिओच्या आवाजािी पुनरुत्पत्ती व्यवन्स्थत नाही असे डनडित डनदान करण्यास हरकत नसते. 
दुसरा ठोकताळा म्हणजे रेडिओमध्ये संगीत स्वरमालािंी पुनरुत्पत्ती किी होते ह्यािी िािणी व्हायोलीन, 
बासरी, सतार, सनई वगैरेंसारख्या उच्च स्वरात वाजणाऱ्या वाययााचं्या कायकक्रमात उच्च स्वरािंी (high 
notes) यथोडित पुनरुत्पत्ती होणे आवश्यक असते. त्यािप्रमाणे संगीताच्या कायकक्रमामध्ये तबल्वयाच्या 
िललयािा मंद्र स्वरािंा (bass notes) आवाज भरीवपणे ऐकू आला पाडहजे. िललयािा भरीव आवाज कसा 
असतो व उत्तम रेडिओवर त्यािी पुनरुत्पत्ती किी होऊ िकते ह्याडवर्षयी अनुभडूतपूवकक नीट कल्वपना रेडिओ 
दुरुस्ती करणाऱ्याने मुिाम करून घेतली पाडहजे. डकत्येक रेडिओंमध्ये तबल्वयाच्या िलगयािा आवाज 
टेबलावर हाताने थाप मारल्वयावर जसा बिि आवाज येतो त्यािप्रमाणे बिि येतो. कारण मंद्र स्वरािंी 
पुनरुत्पत्ती व्यवन्स्थत न िाल्वयाने िललयाच्या आवाजािा नैसर्मगक भरीवपणा त्यात नसतो. तात्पयक, 
आवाजाच्या उच्च व मंद्र स्वरािंी रेडिओवर नैसर्मगक पनुरुत्पत्ती होत नसेल तर एक तर रेडिओ कमी 
दजाच्या बनावटीिा तरी असेल ककवा रेडिओमध्ये ह्याबाबतीत इतर काही तरी दोर्ष असला पाडहजे असा 
डनष्ट्कर्षक दुरुस्ती करणाराने काढण्यास हरकत नसते. 
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रेणिओमध्ये उत्पन्न होिारे णनत्य णबघाि 
 

सामाझय रेडिओच्या गुणडविरे्षाडंवर्षयीिे डवविेन केल्वयानंतर आता रेडिओमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या डनत्य 
डबघािािंा थोिक्यात डनदेि केला पाडहजे. रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्यास रेडिओ संपूणक बंद पिणे, रेडिओिा 
आवाज कमजोर होणे, रेडिओवर डनरडनराळी सवक स्टेिने ऐकू न येणे, रेडिओच्या आवाजात डवकृती उत्पन्न 
होणे ह्यासंारखे डनत्य डबघाि दुरुस्त करण्यािे प्रसंग तर येताति परंतु ह्याडिवाय इतर काही डबघािाचं्या 
दुरुस्त्या त्याला वारंवार कराव्या लागतात. रेडिओमध्ये रेडिओ कायकक्रमावं्यडतडरक्त इतर काही अनावश्यक 
आवाज प्रत्यक्ष रेडिओमध्ये ककवा बाह्यतिः डनमाण होण्यािा डबघाि डकत्येकदा उत्पन्न िालेला आढळतो. 
अिा प्रकारच्या आवाजािे खालील िार प्रकारातं वगीकरण करता येईल : 
 

(१) गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज (hum). 
 
(२) उच्च स्वरात ऐकू येणारा डिट्टीसारखा ककक ि आवाज (squeals). 
 
(३) पेट्रोल एडंजन ककवा मोटारबोटीसारखा ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् आवाज. 
 
(४) इतर प्रकारिा अडनयत खरखराट. 

 
रेडिओमधून डकत्येकदा जास्त प्रमाणात गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येऊ लागतो. भुलंयािंी 

ककवा मधमाश्यािंी जिी गुणगुण असते तसा हा गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज असतो. वास्तडवक पाहता 
प्रत्येक रेडिओमध्ये थोड्या ॉार प्रमाणात तरी असा गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येतोि. रेडिओवर 
स्टेिन लावलेले नसताना लाऊिस्पीकरच्या अगदी जवळ कान नेला तरि असा कमी पातळीवरिा 
नैसर्मगक गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज आपणास ऐकू येऊ िकतो. परंतु अिा आवाजािी पातळी जास्त 
प्रमाणात वाढून रेडिओिे कायकक्रम नीट ऐकण्यात जेव्हा त्यािा व्यत्यय येऊ लागतो तेव्हाि बहुतेक 
ग्राहकासं ह्या डबघािािी जाणीव सामाझयतिः उत्पन्न होऊ लागते. 

 
रेडिओमध्ये उत्पन्न होणारा दुसरा डबघाि म्हणजे डि्या व रातडकड्यासंारखे ककक ि आवाज ऐकू 

येणे. डकत्येकदा तर अिा डि्या आडण ककक ि आवाज इतक्या मोठ्या प्रमाणात ऐकू येऊ लागतात की 
रेडिओवरील कायकक्रम ऐकणेि अिक्य होऊन जाते. जुझया खराब िालेल्वया रेडिओवर अिा प्रकारिे 
आवाज कसे ऐकू येतात ह्यािी प्रत्यक्ष प्रडिती कोणासही सहज घेता येण्यासारखी आहे. 

 
कधी कधी उत्पन्न होणारा एक डबघाि म्हणजे रेडिओमधून मोटारबोटीप्रमाणे ककवा पेट्रोल 

इंडजनाप्रमाणे ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् असा आवाज ऐकू येऊ लागणे. ज्याने रेडिओमध्ये अिा प्रकारे उत्पन्न 
िालेला आवाज एकदा जरी ऐकलेला असेल तरी त्याला ह्या आवाजािी मोटारबोटीच्या ककवा पेट्रोल 
इंडजनाच्या आवाजािी केलेली तुलना डकती साथक आहे ह्यािी िागंली कल्वपना येईल. 

 
रेडिओमध्ये उत्पन्न होणारा खरखराट बहुतेकाचं्या पडरियािा असतो. वर्षानुवर्ष े वापर होऊन 

जुनाट िालेला रेडिओ डकत्येकदा दुरुस्ती करणाऱ्याकिे दुरुस्तीसाठी येतो. अिा रेडिओमध्ये 
खरखराटािा डबघाि डकत्येकदा आढळून येतो. पावसाळी डदवसातं आकािात डवजा िमकू लागल्वया 



 

अनुक्रमणिका 

म्हणजे सुन्स्थतीत असलेल्वया रेडिओमध्येसुद्धा ज्या प्रकारे खरखराट उत्पन्न होतो तिा प्रकारिे ह्या 
खरखराटािे डनत्य स्वरूप असते. 

 
वर वणकन केलेले डबघाि डकत्येकदा तात्काडलक (intermittent) स्वरूपात उत्पन्न होणारे असतात 

आडण डविरे्ष म्हणजे दुरुस्ती करताना त्यािंा िोध घेते वळेीि ते नाहीसे होण्यािा संभव असतो. त्यामुळे 
पुष्ट्कळदा अिा तात्काडलक डबघािािंी कारणे हुिकून काढणे नवीन दुरुस्ती करणाऱ्यास जरासे कठीण 
जाते. रेडिओ मध्येि बंद पिून पुझहा िालू होणे, रेडिओिा आवाज एकदम कमी जास्त होणे, रेडिओमध्ये 
मधूनि भयंकर खरखराट उत्पन्न होणे वगैरे प्रकारिे तात्काडलक डबघाि अनेकदा दृष्ोत्पत्तीस येतात. ह्या 
पुस्तकात रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागाचं्या तपासणीडवर्षयी जी प्रकरणे डदलेली आहेत, त्या प्रकरणातं 
वरील डबघािािंी व ह्या डबघािामंध्ये वगीकरण न होणाऱ्या इतर लहान मोठ्या डबघािािंी सडवस्तर ििा 
योलय स्थळी केलेली आहे. प्रकरण सतरामध्ये डनरडनराळ्या डबघािासंाठी वापरल्वया जाणाऱ्या प्रमाणभतू 
तपासणी पद्धतींिा एकंदर आढावाही घेतलेला आहे. दुरुस्ती कामातील योलय अनुभवानंतर दुरुस्तीच्या 
दृष्ीने काहीिा कठीण अिा ह्या तात्काडलक डबघािािंीही दुरुस्ती करणाऱ्यास योलय सामना देणे िक्य 
होईल. 
 

संकीिथ माणहती 
 

ह्या प्रकरणात रेडिओच्या ज्या मुख्य गुणडविरे्षािें डवविेन केले आहे त्याडवर्षयीिी प्रत्यक्ष अनुभतूी 
सुन्स्थतीत असलेल्वया नवीन रेडिओवर डमळडवण्यासाठी नवडिक्या रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने खाली 
सुिडवलेल्वया उपक्रमािा अवलंब युक्तीने व िातुयाने करण्यािी संधी घ्यावी : 

 
आपल्वया देिातील प्रडथतयि रेडिओ उत्पादक आपल्वया डनरडनराळ्या बनावटीच्या रेडिओ 

माॅिेल्वसिी वतकमानपत्रातूंन जाडहरात करताना आपल्वया रेडिओ माॅिेल्वसमध्ये जे गुणडविरे्ष असल्वयािा दावा 
करताना आढळतात त्यािे नमुने त्याचं्याि िब्दातं खाली डदले आहेत : 
 

(१) ‘जगातील िाॅटक व डमडियम ववे्हवरील सवक स्टेिने समान व सुस्पष् आवाजात ऐका. कधी 
वाटेल तर व्हॉईस ऑॉ अमेडरका, बी.बी.सी., रेडिओ डसलोन, काय म्हणाल ते स्टेिन 
हजर आहे. खरखर पूणकपणे गाळून टाकून पाडहजे ते स्टेिन अिूकपणे लावा.’ 

 
(२) ‘उच्च क्षमतेच्या लाऊिस्पीकरमुळे व अत्याधुडनक ताडंत्रक रिनाबाधंणीमुळे दणदणीत व 

जोरदार आवाजािी मजा लुटा. जास्तीत जास्त व्हॉल्वयूमवरही सुस्पष् आवाज ऐका.’ 
 
(३) ‘प्रडथतयि गायकाचं्या स्वगीय आवाजातील बारकाव,े पोवाड्यािंा स्ॉूर्मतदायक भरदार 

आवाज, वाययासंगीतािे मधुर स्वर, बासरीिा बाधूंन ठेवणारा आवाज, जादूगार बोटानंी 
तबल्वयावर धरलेल्वया तालािी रंगत, हुरहूर लावणारे डवश्विर्षक सामझयािें धावते 
समालोिन वगैरे कायकक्रम जसेच्या तसे मधुर व बुलंद आवाजात ऐका.’ 

 
आपल्वया आप्तेष्ानंा ककवा डमत्रानंा जेव्हा नवीन रेडिओ खरेदी करावयािा असतो तेव्हा अिा 

संधीिा लाभ घेऊन जाणकार रेडिओ डवके्रत्यानंा रेडिओच्या डनरडनराळ्या माॅिेल्वसच्या जाडहरातीतून 



 

अनुक्रमणिका 

गाजलेल्वया गुणडविरे्षािें प्रात्यडक्षक दिकडवण्यािी डवनंती केली तर ह्या डनडमत्ताने सुन्स्थतीत असलेल्वया 
डनरडनराळ्या बनावटीच्या रेडिओ माॅिेल्वसच्या गुणडविरे्षाडंवर्षयीिी तुलनात्मक माडहती नवडिक्या रेडिओ 
दुरुस्ती तंत्रज्ञास डवनासायास डमळण्यािा मोका साधणे नेहमी िक्य असते. 

■ ■ 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि चौथे 
 

रेणिओची चासीस कॅणबनेटच्या बाहेर कशी काढािी? 
 
रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्यानंा रेडिओिी िासीस कॅडबनेटमधून बाहेर काढण्यािे प्रसंग वारंवार येतात. कारण 
रेडिओ मंिलािी बाधंणी िासीसच्या आतल्वया बाजूवर केलेली असल्वयाने िासीस बाहेर काढल्वयाडिवाय 
रेडिओिी तपासणी करणे व डबघिलेला घटकभाग बदलून त्या जागी िागंला नवीन घटकभाग बसडवणे 
सामाझयतिः िक्य नसते. कधी कधी तर जळून गेलेला पायलट डदवा बदलण्यासारखी मामुली दुरुस्ती 
करण्यासाठीसुद्धा िासीस कॅडबनेटच्या बाहेर काढावी लागते. काही रेडिओंमध्ये मात्र बैठकीच्या बाजूवर 
एका पुठ्ठ्ठ्यािे ककवा पातळ ॉळीिे आच्छादन बसडवलेले असते. अिा पुठ्ठ्ठ्यावर ककवा ॉळीवर 
बसडवलेले स्कू्र काढून घेतले तर पुठ्ठा ककवा ॉळी काढून घेता येते व त्यामुळे िासीसच्या आतील बाजूवर 
असलेल्वया रेडिओ मंिलािी तपासणी करणे िक्य होते. परंतु अिी सोय असलेल्वया रेडिओंमध्येसुद्धा िायल 
कॉिक तुटली तर िासीस कॅडबनेटच्या बाहेर काढल्वयाडिवाय ही दुरुस्ती करणे िक्य नसल्वयामुळे िासीस 
कॅडबनेटच्या बाहेर काढणे अपडरहायक ठरते. रेडिओिी िासीस कॅडबनेटच्या बाहेर काढण्यािे काम ॉारसे 
कठीण नसते. परंतु नवीन दुरुस्ती करणाऱ्यास वाटते डततके मात्र ते सोपे नसते. रेडिओ ग्राहकास तर ह्या 
कामािी भीतीि वाटते. डकत्येक लोक रेडिओिी साॉसॉाई करण्याच्या प्रयत्नात िासीस कॅडबनेटच्या 
बाहेर काढतात आडण अिा खटपटीत डकत्येकदा रेडिओच्या काही नाजूक घटकभागानंा धक्का लावनू ककवा 
त्यािंी जबरदस्तीने ओढाताण करून रेडिओमध्ये काहीतरी डबघाि उत्पन्न करून ठेवतात. 
 

सामाझय सूचना 
 

रेडिओिी िासीस कॅडबनेटमध्ये बसडवण्याच्या पद्धतीत पुष्ट्कळि ॉेरबदल आढळतात. परंतु असे 
ॉेरबदल असले तरी ह्या सवांमध्ये काही बाबतींत साम्य आढळते. दुरुस्ती करणाऱ्याने खाली डदलेल्वया 
सामाझय सूिना अमलात आणल्वया तर कोणत्याही रेडिओिी िासीस त्याला कॅडबनेटच्या बाहेर जलद आडण 
यिस्वी रीतीने काढता येईल. 

 
(१) रेडिओच्या मागील बाजूवर स्कू्रच्या ककवा पत्र्याच्या क्लँपच्या साहाय्याने पठु्ठ्ठ्यािे आच्छादन 

बसडवलेले असते. िासीस कॅडबनेटच्या बाहेर काढण्यापूवी हे आच्छादन काढून घ्याव ेलागते. हे पुठ्ठ्ठ्यािे 
आच्छादन काढण्यापूवी रेडिओिी लाइन कॉिक इलेन्क्ट्रक मेझस प्लगपासून काढून घ्यावी लागते. इलेन्क्ट्रक 
पुरवठ्यािी जोिलेली लाइन कॉिक डवलग केली म्हणजे रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास डवयुयातधक्का बसण्यािी 
िक्यता नसते. डविरे्षतिः ए.सी. िी.सी. रेडिओंच्या बाबतीत ही दक्षता घेणे ॉार आवश्यक असते. 
ह्याबाबतीत पुढे योलय स्थळी अडधक डवविेन केले आहे. लाइन कॉिकप्रमाणेि रेडिओच्या िासीसिी 
जोिलेल्वया एडरअल आडण अडथंगच्या ताराही काढून घ्याव्या लागतात. 

 
(२) प्रत्येक रेडिओमध्ये िायल काटा डॉरडवण्यासाठी एक बटन, व्हॉल्वयूम कंट्रोल व न्स्विसाठी 

दुसरे आडण बँि न्स्वििे डतसरे अिी तीन बटने तरी वापरलेली असताति. काही रेडिओंमध्ये ह्या तीन 
बटनाडंिवाय टोन कंट्रोलसाठी एक िौथे बटन वापरलेले असते. ही सवक बटने रेडिओच्या दिकनी भागावर 
सम अंतरावर बसडवलेली असतात. काही रेडिओंमध्ये कॅडबनेटच्या िाव्या ककवा उजव्या बाजूच्या ॉळीवरही 



 

अनुक्रमणिका 

एखादे बटन बसडवलेले आढळते. सामाझयतिः ही सवक बटने काढल्वयाडिवाय रेडिओिी िासीस कॅडबनेटच्या 
बाहेर काढता येत नाही. 

 
रेडिओंच्या बटनािें सामाझयतिः दोन प्रकार प्रिडलत आहेत. आकृती ४–१ पाहा. एका प्रकारात 

बटनाच्या गोल बाजूवर ककवा पडरधीवर (periphery) एक स्कू्र बसडवलेला असतो. हा स्कू्र डॉरवनू घट्ट 
केला म्हणजे बटन डनयंत्रक घटकभागाच्या गजावर घट्ट बसते. दुसऱ्या प्रकारिी बटने गजावर जोराने 
दाबून बसवायिी असतात. 
 

 
आकृती ४–१ 

 
अिा बटनाचं्या भोकात न्स्प्रगं बसडवलेली असते व न्स्प्रगंमुळे ही बटने गजावर घट्ट बसतात. बटन 
गजावरून काढण्यापूवी ते ह्या दोन प्रकारापंकैी कोणत्या प्रकारिे आहे ह्यािे डनरीक्षण करणे आवश्यक 
असते, कारण बटन कसे काढाव े हे ह्या बटनाचं्या दोनपैकी जो डवडिष् प्रकार वापरलेला असेल त्यावर 
अवलंबून असते. उदाहरणाथक, पडहल्वया प्रकारच्या बटनात बटनाच्या गोल बाजूवरील स्कू्र सैल केला 
म्हणजे असे बटन गजापासून काढता येते. अिा प्रकारिी बटने कॅडबनेटच्या बाजूवरील ॉळीवर बसडवलेली 
असल्वयास कॅडबनेटच्या मागील बाजूवरील पुठ्ठा काढता येतो व नंतर अिा बटनािें स्कू्र सैल करून ही बटने 
काढता येतात. दुसऱ्या प्रकारिी म्हणजे न्स्प्रगंिी बटने गजावरून जोराने ओढून काढून घेता येतात. 
कॅडबनेटला िरा न पिेल अिी दक्षता घेतल्वयास एखाययाा पातळ पाते असलेल्वया स्कू्र ड्रायव्हरच्या साहाय्याने 
अिी बटने गजावरून ओढण्यापूवी ककडित सरकवनू घेणे िक्य असते. कधी कधी ही बटने गजाला इतकी 
घट्ट पकिून बसतात की, ती बाहेर ओढण्यासाठी बराि जोर लावावा लागतो. 
 

रेडिओिी बटने काढून घेण्याच्या संदभात एका डवडिष् प्रथेिा उल्लेख येथे करावासा वाटतो. काही 
रेडिओंमध्ये िायल काि कॅडबनेटवर बसडवलेली नसून िासीसवरि एका िेमच्या साहाय्याने पक्की 
बसडवलेली असते आडण कॅडबनेटच्या दिकनी भागावर िायलच्या कािेच्या आकाराच्या िौकटीत ती िपखल 
बसते. िासीस बाहेर काढली म्हणजे िायल काि बटनासंकट बाहेर काढता येते. अिा रेडिओंमध्ये िासीस 
कॅडबनेटमधून बाहेर काढण्यासाठी डनयंत्रक बटने काढण्यािी गरज नसते. हा प्रकार ओळखण्यािी खूण 
म्हणजे कॅडबनेटच्या दिकनी भागावर बटनाचं्या गजासाठी भोके नसतात. इतर प्रकारंात िासीस कॅडबनेटमध्ये  
बसडवल्वयानंतर डनयतं्रक घटकभागािें गज ह्या दिकनी भागाच्या ॉळीवरील भोकाचं्या बाहेर येतात व बाहेर 
आलेल्वया गजाच्या भागावर बटन बसडवलेले असते. त्यामुळे अिी बटने काढल्वयाडिवाय िासीस 
कॅडबनेटमधून बाहेर काढता येत नाही. 
 



 

अनुक्रमणिका 

(३) सामाझयतिः बटने काढून घेतली म्हणजे िासीस कॅडबनेटमध्ये पक्की बसडवण्यासाठी वापरलेले 
स्कू्र ककवा बोल्वट काढावयािे असतात व ते सामाझयतिः कॅडबनेटच्या खालच्या बाजूवर बसडवलेले असतात. 
आकृती ४–२ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे कॅडबनेटिी खालील बाजू डदसेल अिा रीतीने कॅडबनेट टेबलावर उभे 
केले तर ते बोल्वट डढले करून काढून घेता येतात. 

 

 
आकृती ४–२ 

 
वरील बाजूिा िवेटिा बोल्वट काढण्यापूवी मात्र िासीस पिून कॅडबनेटमध्ये आदळू नये ह्यासाठी कॅडबनेट 
नेहमीप्रमाणे आिव े ठेवनू नंतरि िवेटिा बोल्वट काढून घेण्यािी खबरदारी घेतली पाडहजे. वरील प्रकारे 
बोल्वट काढून घेतले म्हणजे िासीस कॅडबनेटपासून अलग होते व बाहेर काढता येते. काही रेडिओंमध्ये हे 
बोल्वट कॅडबनेटच्या खालच्या बाजूला न बसडवता िासीसच्या पुढील व मागील बाजूवर बसडवलेले असतात. 
आकृती ४–३ पाहा. हे बोल्वट काढून घेतले म्हणजे िासीस अलग होऊन कॅडबनेटच्या बाहेर काढता येते. 
िासीस कॅडबनेटमधून सरकवनू बाहेर काढताना िक्य िाल्वयास िासीसच्या किेच्या बाजू धरून ककवा मेझस 
ट्रॅझसॉॉमकरसारखा एखादा दणकट घटकभाग पकिून ती सहजतेने बाहेर काढता येते. 
 

 
आकृती ४–३ 
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(४) वर वणकन केल्वयाप्रमाणे बोल्वट काढून िासीस कॅडबनेटपासून अलग केल्वयानंतर ती 
कॅडबनेटमधून बाहेर काढताना इतर काही अिथळा उत्पन्न होत आहे ककवा काय ह्यािा डविार करून काही 
बाबतींत दक्षता घ्यावी लागते. ह्या कामात जबरदस्ती करून िालत नाही. अिथळे काय आहेत हे समजून 
घेऊन व आपले सामाझय व्यवहारज्ञान (common sense) वापरूनि मागक काढावा लागतो. उदाहरणाथक, 
िासीसला हादरे बसू नयेत ह्यासाठी ज्या रबराच्या िकत्या कॅडबनेटच्या बैठकीवर बसडवलेल्वया असतात, 
त्या िासीसला डिकटल्वयामुळे िासीस काढण्यात डकत्येकदा अिथळा डनमाण होतो. काही रेडिओंमध्ये 
मडॅजक आय व्हॉल्वव्ह ककवा पायलट डदव े कॅडबनेटच्या दिकनी भागावरील ॉळीच्या आतील भागावर 
क्लॅम्पच्या ककवा पत्र्याच्या पट्टीसारख्या इतर काही साधनानंी पके्क करून बसडवलेले असतात. अिा 
पडरन्स्थतीत मडॅजक आय व्हॉल्वव्ह ककवा पायलट डदव ेक्लॅम्पपासून डवलग करून काळजीपूवकक काढून घ्याव े
लागतात. नाहीतर त्यानंा जोिलेल्वया तारा ओढल्वया जाऊन त्या तुटण्यािा ककवा ह्या घटकभागािंी 
नुकसानी होण्यािा संभव असतो. पुष्ट्कळसे रेडिओ उत्पादक लाऊिस्पीकर आडण आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकर 
ह्यानंा जोिणाऱ्या तारा ॉार आखूि लाबंीच्या ठेवतात. बहुतेक रेडिओंमध्ये लाऊिस्पीकर कॅडबनेटच्या 
दिकनी भागावरील ॉळीच्या आतल्वया बाजूवर बसडवलेला असतो. त्यामुळे ह्या तारा जर त्यामानाने आखूि 
लाबंीच्या असतील तर िासीस कॅडबनेटबाहेर किीबिी काढता येते. त्या दृष्ीने ह्या तारा तुटणार नाहीत 
ककवा त्यावर ताण पिणार नाही ह्याडवर्षयी डविरे्ष खबरदारी घ्यावी लागते. तारा ॉारि आखूि असल्वया तर 
लाऊिस्पीकर दिकनी ॉळीपासून डवलग करून घेण्याडिवाय गत्यतंर नसते. कारण लाऊिस्पीकरडिवाय 
रेडिओ िालू करून त्यािी तपासणी करणे ताडंत्रक दृष्ट्या इष् नसते व सामाझयतिः िक्यही नसते. 
लाऊिस्पीकर काढण्यासाठी कॅडबनेटच्या ॉळीवर लाऊिस्पीकर बसडवण्यासाठी वापरलेले नट सैल 
करून काढून घ्याव ेलागतात. सामाझयतिः ह्यासाठी िार नट वापरलेले असतात. लाऊिस्पीकर काढताना 
वरील बाजूिा एक नट िवेटी काढावा व तो काढल्वयानंतर लाऊिस्पीकर हातात अलगद साभंाळून 
कॅडबनेटमधून काढून घ्यावा. लाऊिस्पीकर बाहेर काढल्वयानंतर त्याच्या नाजूक पिययाास (cone) धक्का 
लागनू तो ॉाटणार नाही ह्यािी काळजी घेणे इष् असते. डकत्येक रेडिओंमध्ये िायल काि आडण िायलवर 
स्वच्छ प्रकाि पिावा ह्यासाठी कािेच्या मागल्वया बाजूवर बसडवलेली पत्र्यािी परावतकक पट्टी कॅडबनेटच्या 
दिकनी भागावरील ॉळीवर बसडवलेली असते व िायल काटा ह्या कािेच्या व पट्टीच्या मध्ये असलेल्वया 
ॉटीत डॉरतो. रेडिओिी िायल यंत्ररिना व िायल कॉिक मात्र िासीसवर बसडवलेली असते. अिा 
पडरन्स्थतीत िायल कॉिकपासून िायल काटा डवलग करून घ्यावा लागतो. नाहीतर िासीस कॅडबनेटमधून 
बाहेर काढण्यास अिथळा येतो. िायल काटा कॉिकवर कोणत्या पद्धतीने बसडवलेला आहे ह्यािे डनरीक्षण 
केल्वयास तो कॉिकपासून डवलग कसा करावा हे तंत्रज्ञास समजू िकेल. 
 

िासीस बाहेर काढल्वयानंतर पूवी उल्लखे केल्वयाप्रमाणे िासीसवरील धूळ, घाण, कोळीष्के स्वच्छ 
करणे आवश्यक असते. मऊ केसाचं्या ब्रिाच्या साहाय्याने हे काम रेडिओच्या घटकभागानंा धक्का न लावता 
सॉाईने करता येते. आकृती ४–४ पाहा. 

 
िासीस कॅडबनेटच्या बाहेर काढताना कॅडबनेट टेबलावर उभे ककवा आिव े ठेवण्यािे प्रसंग नेहमी 

येतात. अिा पडरन्स्थतीत कॅडबनेटवर िरे पिू नयेत म्हणून डविरे्ष दक्षता घेणे आवश्यक असते. ह्यासाठी 
टेबलावर मऊ टेबल-क्लॉथ घालाव ेम्हणजे कॅडबनेटवर िरे पिणार नाहीत. डिवाय उभी ठेवलेली िासीस 
कलंिून पिणार नाही ह्यासाठी डतला भक्कम आधार डदलेला असणे आवश्यक असते. ह्यासाठी लाकिािे 
ठोकळे, पुस्तके वगैरे वापरता येतात. 
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िासीस बाहेर काढल्वयानंतर डवयुयातदाब आडण डवयुयातडवरोध तपासणीसाठी ती टेबलावर उभी करून 
ठेवताना काही घटकभागावंर वजन पिून ते दबले जाऊन त्यानंा अपाय होणार नाही ह्यािी काळजी घेतली 
पाडहजे. डवयुयातदाब व डवरोध मोजणी करताना रेडिओतील जोितारािंी डनरथकक हालवाहालव करणे 
सुज्ञपणािे नसते. कारण अिा हालवाहालवीमुळे रेडिओ मंिलाच्या मेळजुळवणीवर डवपरीत पडरणाम 
होण्यािी िक्यता असते व त्यामुळे रेडिओत पूवी नव्हता असा नवीनि डबघाि डनमाण होण्यािी िक्यता 
असते. 

 
रेडिओिी तपासणी केल्वयानंतर नवीन सुटे भाग आणीपयंत दुरुस्तीसाठी काही काळ लागणार 

असल्वयास रेडिओिी िासीस कॅडबनेटमध्ये पझुहा तात्परुती बसवनू व कॅडबनेटिे मागील आच्छादनही 
तात्पुरते बसवनू ती सुरडक्षत ठेवली पाडहजे. त्यािप्रमाणे रेडिओिी बटने, स्कू्र वगैरेसारखे घटकभाग 
एखाययाा िबीत नीट व सुरडक्षत ठेवले पाडहजेत. डिवाय ही सवक सामग्री कोणत्या रेडिओिी आहे हे 
समजण्यासाठी िबीस एखादे लेबल ककवा डिठ्ठीही लावनू डदली पाडहजे. रेडिओ दुरुस्तीत नीटनेटकेपणा व 
व्यवन्स्थतपणास महत्त्व असते. 
 

 
आकृती ४–४ 

 
रेडिओिी िासीस दुरुस्तीनंतर कॅडबनेटमध्ये परत बसडवण्यािे कायक म्हणजे िासीस बाहेर 

काढण्याच्या कायाच्या उलट पद्धतीिे असते असे म्हणावयास हरकत नाही. िासीस जर काळजीपूवकक व 
पद्धतिीर रीतीने बाहेर काढता आली तर ती परत बसडवण्यािे काम ती बाहेर काढण्यापेक्षा सोपे असते. 
 

संकीिथ माणहती 
 

ह्या प्रकरणात डदलेल्वया सूिना सवकसामाझय स्वरूपाच्या आहेत. रेडिओच्या बनावटीमध्ये सदैव 
सुधारणा व ॉेरबदल होत राहाणारि. तरीदेखील ह्या प्रकरणात डदलेल्वया सूिना रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास 
कायानुभवाच्या दृष्ीने उपयुक्त होतील. 
 

■ ■ 
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प्रकरि पाचिे 
 

णसग्नल इजेंक्शन (सदेंशलहरींचे अतंःके्षपि) 
 
पडहल्वया प्रकरणामध्ये रेडिओच्या पद्धतिीर तपासणी तंत्रािी एकंदर रूपरेर्षा डदलेली असून रेडिओच्या 
कोणत्या डवडिष् डवभागामध्ये डबघाि उत्पन्न िालेला आहे हे प्रथम डनडितपणे िोधून काढण्यािे महत्त्व 
साडंगतलेले आहे. ह्या महत्त्वपूणक तपासणीस ‘दोर्षयुक्त डवभागािे पृथिःकरण’ (isolation of defective 
stage) असे म्हणतात. काही डवडिष् डबघािाचं्या बाबतीत रेडिओच्या दोर्षयुक्त डवभागािे जलद व अिूक 
पृथिःकरण करण्यासाठी ‘डसलनल इंजेक्िन’ सारखी दुसरी िागंली सोपी आडण प्रभावी पद्धत नाही. 
रेडिओच्या आधुडनक तपासणी तंत्रात ह्या पद्धतीस अत्यंत महत्त्वािे स्थान प्राप्त िालेले आहे आडण त्या 
दृष्ीने रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने ह्या पद्धतीिा नीट अभ्यास केला पाडहजे. 
 

सुपरणहटरोिाइन रेणिओचा नकाशा 
 

डसलनल इंजेक्िन तपासणी पद्धत किी वापरावी हे नीट समजण्याच्या दृष्ीने हल्ली लोकडप्रय व 
प्रिडलत असलेल्वया सुपरडहटरोिाइन रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागािें कायक कसे होते ह्याडवर्षयी माडहती 
असणे अत्यावश्यक आहे. डविरे्षतिः रेडिओ स्टेिनावरून प्रसाडरत िालेल्वया रेडिओ लहरी एडरअलमधून 
रेडिओमध्ये प्रडवष् िाल्वयानंतर सुपरडहटरोिाइन रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागामंधून त्यािंी किी प्रगती 
होते व त्या लहरींमध्ये कोणती न्स्थत्यतंरे घित जातात ह्याडवर्षयी संपूणक माडहती असणे आवश्यक आहे. 
प्रस्तुत लेखकाच्या ‘रेडिओ : रिना आडण कायक’ ह्या प्रकािनािा अभ्यास केल्वयास वािकास ह्याडवर्षयीिी 
माडहती डमळू िकेल. एक उजळणी म्हणून ही माडहती ठोकळ आकृतीच्या साहाय्याने सहज देता 
येण्यासारखी असल्वयामुळे सुपरडहटरोिाइन रेडिओिा एक ठोकळ नकािा येथे डदला आहे. अिा प्रकारच्या 
ठोकळ आकृतीला इंग्रजीत ‘ब्लॉक िायगॅ्रम’ असे म्हणतात. आकृती ५—१ पाहा. ह्या आकृतीत 
सुपरडहटरोिाइन रेडिओिा प्रत्येक डवभाग िौकोनाच्या साहाय्याने दिकडवला आहे. एडरअलतॉे रेडिओमध्ये 
प्रडवष् िाल्वयानंतर रेडिओ लहरीिी रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागातूंन किी प्रगती होते व डतच्यामध्ये 
कोणती न्स्थत्यंतरे घित जातात ह्यािे डित्रण करण्यािा प्रयत्न ह्या ठोकळ आकृतीमध्ये केला आहे. वर 
उल्लेख केल्वयाप्रमाणे रेडिओच्या रिना व कायाडवर्षयी मूलभतू माडहती ज्या तंत्रज्ञास असेल (आडण अिी 
माडहती तंत्रज्ञास असेल असे येथे गृहीत धरले आहे) त्यास ही आकृती खास उद बोधक अिी वाटेल. 
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आकृती ५—१ 

 
णसग्नल इजेंक्शन तपासिी पद्धतीची रूपरेषा 

 
डसलनल इंजेक्िन पद्धतीिी सवकसाधारण रूपरेर्षा सारािं रूपाने मािंावयािी िाल्वयास असे म्हणता 

येईल की, रेडिओमध्ये कोणत्या डवडिष् डवभागात दोर्ष उत्पन्न िाला आहे हे िोधून काढण्यासाठी डसलनल 
जनरेटरच्या संदेिलहरीिी रेडिओच्या प्रत्येक डवभागातून यथोडित प्रगती होते ककवा नाही ही तपासणी 
केली जाते. ह्यासाठी रेडिओच्या लाऊिस्पीकरपासून सुरुवात करून उलट डदिनेे क्रमििः 
एडरअलपयंतच्या डनरडनराळ्या प्रत्येक डवभागात डवडिष् कबदूला डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न केलेली 
डववडक्षत कंपनसंख्येिी संदेिलहर संबंडधत केली जाते व अिी लहर रेडिओच्या लाऊिस्पीकरमधून नीट 
ऐकू येते ककवा नाही ककवा लाऊिस्पीकरऐवजी आऊटपुट मीटर जोिल्वयास आऊटपुट मीटरवर अिा 
संदेिलहरीिी योलय नोंद दिकडवली जाते ककवा नाही ही तपासणी केली जाते. एखाययाा डवभागातून 
संदेिलहरींिी अपेडक्षत प्रगती होत नसल्वयास त्या डवभागात काहीतरी डबघाि उत्पन्न िालेला असला 
पाडहजे असा डनष्ट्कर्षक काढता येतो. डसलनल इंजेक्िन पद्धतीने तपासणी करण्यापूवी मात्र रेडिओच्या पॉवर 
सप्लाय डवभागातून रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागातंील व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि व डॉलॅमेंटसाठी 
योलय डवयुयातदाबािा पुरवठा होत आहे ककवा नाही ही तपासणी करणे ॉार महत्त्वािे असते आडण त्या दृष्ीने 
डसलनल इंजेक्िन पद्धतीने तपासणी करण्यापूवी प्रथम रेडिओच्या पॉवर सप्लाय डवभागािी तपासणी करणे 
आवश्यक असते. ह्या पुस्तकात प्रकरण सातमध्ये पॉवर सप्लाय डवभागाच्या तपासणीडवर्षयीिी सडवस्तर 
माडहती डदलेली आहे. पॉवर सप्लाय डवभागाच्या तपासणीनंतर पॉवर सप्लाय डवभागािे कायक व्यवन्स्थत 
िालू असल्वयाडवर्षयी डनडित खात्री िाली म्हणजे डसलनल इंजेक्िन तपासणीिा वापर करण्यास हरकत 
नसते. 
 

णसग्नल इजेंक्शन तपासिीसाठी योग्य स्थळ लबदू 
 

सुपरडहटरोिाइन रेडिओच्या प्रत्येक डवभागािी डसलनल इंजेक्िन पद्धतीने क्रमििः किी तपासणी 
करावी हे अडधक स्पष् करण्यासाठी अिा रेडिओच्या मंिलािा सवकसामाझय नकािा आकृती ५—२ मध्ये 
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दाखडवला आहे. ह्या नकािात डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरी रेडिओ मंिलातील डवडिष् स्थळी संबंडधत 
करून ही तपासणी पद्धतिीरपणे किी केली जाते हे दिकडवण्यािा प्रमुख उिेि असल्वयामुळे रेडिओ 
मंिलातील अिा डवडिष् कबदंूव्यडतडरक्त प्रस्तुत डवविेनाच्या दृष्ीने अनावश्यक असलेले इतर घटकभाग 
ह्या मंिलनकािामधून वगळले आहेत व डसलनल इजेंक्िन तपासणीसाठी वापरावयािे डवडिष् कबदू 
दिकडवण्यासाठी नकािावर १ ते ७ अंक डदलेले असून त्या अंकाभंोवती वतुकळे काढलेली आहेत. ज्या क्रमाने 
हे आकिे डदलेले आहेत त्या क्रमाने ही तपासणी केली जाते. 
 

कबदू (१) वर जोिलेल्वया श्राव्य संदेिलहरीने लाऊिस्पीकरिी तपासणी करता येते. परंतु 
ह्यासाठी डसलनल जनरेटरमध्ये जोरदार श्राव्य संदेिलहर (audio signal) उत्पन्न करण्यािी सोय असेल 
तरि ही तपासणी िक्य होते. ह्या तपासणीत श्राव्य संदेिलहर जर लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येत असेल तर 
लाऊिस्पीकर व लाऊिस्पीकरिी संबंडधत असलेला आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकर व्यवन्स्थत कायक करीत 
असल्वयािे दिकडवले जाते. 

 
कबदू (२) वर जोिलेल्वया श्राव्य संदेिलहरीने ऑडिओ आऊटपुट डवभागािी तपासणी करता येते. 

ऑडिओ आऊटपुट डवभागात संदेिलहरी प्रवर्मधत होत असल्वयामुळे मागील तपासणीपेक्षा डसलनल 
जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरीिी तीव्रता थोिीिी कमी करणे आवश्यक असते. ऑडिओ 
आऊटपुट डवभागािे कायक जर व्यवन्स्थत िालू असेल तर ही संदेिलहर लाऊिस्पीकरमधून िागंली 
मोठ्याने ऐकू येईल. 

 
कबदू (३) वर जोिलेल्वया श्राव्य संदेिलहरीने पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी तपासणी 

करता येते. ह्या डठकाणी जोिावयाच्या डसलनल जनरेटरच्या श्राव्य संदेिलहरीिी तीव्रता मागील 
तपासणीपेक्षा पुष्ट्कळि कमी करावी लागते. पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे कायक व्यवन्स्थत िालू 
असेल तर ह्या संदेिलहरीिा स्पष् आडण जोरदार सूर लाऊिस्पीकरमध्ये ऐकू येईल. 

 
कबदू (४) वर जोिलेल्वया संदेिलहरीने डिटेक्टर डवभागािी तपासणी करता येते. रेडिओच्या आय. 

एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरािंी जुळवणी ज्या डवडिष् मध्यम कंपनसंख्येच्या लहरीिी (intermediate frequency) 
केलेली असेल त्या पडरवर्मतत (modulated) मध्यम कंपनसंख्येिी डसलनल जनरेटर संदेिलहर ह्या कबदूवर 
जोिली पाडहजे. ह्या डवभागािे कायक जर व्यवन्स्थत िालू असेल तर अिा संदेिलहरीिा स्पष् सूर 
लाऊिस्पीकरमध्ये ऐकू येईल. 
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आकृती ५–२ 

 
कबदू (५) वर जोिलेल्वया संदेिलहरीने आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी तपासणी करता येते. 

वरील तपासणीप्रमाणेि पडरवर्मतत मध्यम कंपनसंख्येिी संदेिलहर ह्या डठकाणी जोिली व आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे कायक जर व्यवन्स्थत िालू असेल तर डतिा लाऊिस्पीकरमध्ये स्पष् आडण जोरदार 
सूर ऐकू आला पाडहजे. आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये संदेिलहरीिे पुष्ट्कळि प्रवधकन होत 
असल्वयामुळे ह्या संदेिलहरीिी तीव्रता मागील तपासणीपेक्षा खूपि कमी केली पाडहजे. 

 
कबदू (६) वर म्हणजे डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिवर (ह्याला ‘डमक्सर डग्रि’ असेही 

म्हणतात) संदेिलहर जोिली म्हणजे डमक्सर व ऑडसलेटर ह्या दोझही डवभागािंी तपासणी करता येते. ही 
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तपासणी किी करावी हे एखादे डवडिष् उदाहरण देऊन जास्त स्पष्पणे लक्षात येण्यासारखी असल्वयाने 
असे डवडिष् उदाहरण घेऊनि ह्या तपासणीिी माडहती येथे डदली आहे. 

 
उदाहरणाथक, अिी कल्वपना करा की, एखाययाा रेडिओमध्ये ECH 81 हा लहान आकारािा व हल्ली 

बराि प्रिडलत असलेला डमक्सर-ऑडसलेटर व्हॉल्वव्ह वापरलेला असून अिा डवडिष् रेडिओिी मध्यम 
कंपनसखं्या (I. F. frequency) ४५६ डकलोसायकल्वस आहे. डसलनल जनरेटरमध्ये ४५६ डकलोसायकल्वस 
कंपनसखं्येिी पडरवर्मतत संदेिलहर उत्पन्न करून ECH 81 व्हॉल्वव्हच्या डमक्सर डग्रिला जोिावी. 
लाऊिस्पीकरमधून अिा संदेिलहरीिा स्पष् आडण जोरदार सूर जर ऐकू येत असेल तर ECH 81 
व्हॉल्वव्हच्या डमक्सर डवभागािे कायक व्यवन्स्थत िालू असल्वयािे दिकडवले जाईल. ECH 81  व्हॉल्वव्हच्या 
ऑडसलेटर डवभागािी तपासणी करण्यासाठी अडधक एक तपासणी करावी लागेल. ह्या तपासणीिा 
तपिीलही डवडिष् उदाहरणाचं्या रूपाने स्पष् करता येण्यासारखा आहे. उदाहरणाथक, डमडियम ववे्ह 
बँिवरील १,००० डकलोसायकल्वस लहरीवर (म्हणजे ३०० मीटर लहरीवर) प्रके्षपण करणारे एखादे स्टेिन 
ऐकू येईल अिी रेडिओच्या बँि न्स्वििी आडण िायल कायािी जुळवणी करावी. नंतर डसलनल 
जनरेटरमध्येही १,००० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी पडरवर्मतत (modulated) सदेंिलहर उत्पन्न करून 
ती ECH 81 व्हॉल्वव्हच्या डमक्सर डग्रिला जोिावी. रेडिओिा िायल काटा १,००० डकलोसायकल्वस अंिावर 
ककडित अलीकिे पलीकिे हालवनू पाहावा. ऑडसलेटर डवभागािे कायक व्यवन्स्थत िालू असल्वयास अिी 
संदेिलहर लाऊिस्पीकरमधून स्पष् स्वरात ऐकू येईल. ती जर ऐकू येत नसेल तर ऑडसलेटर डवभागात 
डबघाि असल्वयािे दिकडवले जाते. 

 
ऑडसलेटरमध्ये जर डबघाि असेल तर अिा डबघािाडवर्षयीिी डिडकत्सा िाबीत करण्यासाठी 

दुसऱ्या एका मागाने त्यािा पिताळा घेता येतो. रेडिओिी तपासणी करते वळेी जर एखादे जोरदार 
स्थाडनक स्टेिन प्रके्षपण करीत असेल तर ते ऐकू येईल अिी रेडिओच्या बँि न्स्वि आडण िायल कायािी 
जुळवणी करावी. अिी कल्वपना करा की, असे जोरदार स्थाडनक स्टेिन ८०० डकलोसायकल्वस 
वाहकलहरीवर (carrier wave) प्रके्षपण करीत आहे. डसलनल जनरेटरमध्ये ८०० डकलोसायकल्वस अडधक 
डवडिष् रेडिओच्या मध्यम कंपनसंख्येइतकी कंपनसंख्या असलेली अपडरवर्मतत (unmodulated) 
संदेिलहर उत्पन्न करावी. उदाहरणाथक, एखाययाा डवडिष् रेडिओिी मध्यम कंपनसखं्या (intermediate 
frequency) जर ४५६ डकलोसायकल्वस असेल तर डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न करावयाच्या लहरीिी 
कंपनसखं्या ८०० + ४५६ म्हणजे १,२५६ डकलोसायकल्वस असली पाडहजे. डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न 
केलेली १,२५६ डकलोसायकल्वसिी अिी अपडरवर्मतत संदेिलहर नंतर ECH 81 व्हॉल्वव्हच्या ऑडसलेटर 
डग्रि ककवा ऑडसलेटर प्लेटला जोिून पाहावी. अिी जोिणी केल्वयानंतर ह्या संदेिलहरींच्या कंपनसंख्येत 
सुमारे १,१०० ते १,३०० डकलोसायकल्वसच्या दरम्यान ॉेरबदल करून पाहावते. हे ॉेरबदल करीत 
असतानाि केव्हा तरी ८०० डकलोसायकल्वस वाहकलहरीवर प्रके्षपण करीत असलेले स्थाडनक स्टेिन 
रेडिओवर ऐकू येऊ लागेल. अिा प्रकारे स्थाडनक स्टेिन जर ऐकू येऊ लागले तर ऑडसलेटर डवभागात 
डनडित काहीतरी डबघाि असला पाडहजे असा डनष्ट्कर्षक काढण्यास डबलकूल हरकत नसते. 

 
कबदू (७) वर डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरी जोिून रेडिओच्या एडरअल डवभागािी तपासणी 

करता येते. ह्यासाठी रेडिओच्या िायल कायािी जुळवणी कोणत्याही स्टेिनािी करावी आडण असे 
स्टेिन ज्या वाहकलहरीवर प्रके्षपण करीत असेल डततकीि कंपनसंख्या असलेली पडरवर्मतत संदेिलहर 
डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण करून ती रेडिओच्या एडरअल जोिण्याच्या जागी संबंडधत करावी. मागील 
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तपासणीपेक्षा अिा संदेिलहरीिी तीव्रता बरीि कमी करावी लागेल. सवक काही ठीकठाक असेल तर 
लाऊिस्पीकरमध्ये अिा संदेिलहरीिा स्पष् व जोरदार सूर ऐकू आला पाडहजे. 

 
डसलनल इंजेक्िन तपासणी पद्धतीिा वापर रेडिओच्या कोणत्या डवभागात लहरींिे कमजोर प्रवधकन 

होत आहे हे िोधून काढण्यासाठीदेखील करता येतो. परंतु ह्यासाठी रेडिओच्या प्रत्येक डवभागात लहरींिे 
डकती प्रमाणात प्रवधकन होते ह्याडवर्षयीिे अिूक ज्ञान रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास असणे महत्त्वािे असते. ते 
असेल तर डसलनल जनरेटर तपासणीत संदेिलहरी केव्हा व कोठे कमजोरपणे ऐकू येतात तो डवभाग जलद 
िोधून काढता येतो. 
 

संदेशिाहक तारेशी कंिेझसरची जोििी 
 

वरील डनरडनराळ्या कबदंूवर तपासणी करताना डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरी ज्यावळेी 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेटिी संबंडधत करावयाच्या असतात त्यावळेी डसलनल जनरेटरच्या संदेिवाहक तारेला ०·१ 
मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्ती व ६०० व्होल्वट डवयुयातदाबमान असलेला पेपर कंिेझसर जोिणे आवश्यक असते. 
उदाहरणाथक, आकृती ५–३ मध्ये डसलनल इंजेक्िन तपासणीत संदेिलहरी रेडिओच्या पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह प्लेटला जोिल्वयािे दिकडवले असून ०·१ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा पेपर कंिेझसर 
डसलनल जनरेटरच्या संदेिवाहक तारेला जोिलेला असल्वयािे दिकडवले आहे. असा कंिेझसर जोिला 
म्हणजे प्लेटवरील िी.सी. डवयुयातदाबापासून डसलनल जनरेटरला धोका पोित नाही. 

 
आकृती ५–२ मध्ये जे प्रमुख तपासणी कबदू दिकडवले आहेत त्याव्यडतडरक्त डसलनल जनरेटर 

तपासणीमध्ये अडधक तपासणीसाठी इतरही तपासणी कबदू वापरता येतात. आकृती ५–३ मध्ये डसलनल 
जनरेटर लहरी पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला जोिल्वयािे दिकडवले आहे. तो एक 
असाि अडधक तपासणीसाठी वापरावयािा तपासणी कबदू असून प्रकरण दहामध्ये त्याडवर्षयीिे डवविेन केले 
आहे. आकृती ५–२ मध्ये दिकडवलेल्वया सात प्रमुख तपासणी कबदंूव्यडतडरक्त अडधक तपासणीसाठी डसलनल 
जनरेटर तपासणीत वापरल्वया जाणाऱ्या इतर तपासणी कबदंूडवर्षयीिी माडहती ह्या पुस्तकात योलय स्थळी 
डदलेली आहे. 
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आकृती ५–३ 

 
आऊटपुट मीटरची जोििी 

 
वरील डवविेनात ‘डसलनल इंजेक्िन’ पद्धतीने रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागािंी तपासणी 

करताना डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरींना लाऊिस्पीकरमध्ये व्यवन्स्थत प्रडतसाद (response) डमळतो 
ककवा नाही ह्या कसोटीवरूनि डनरडनराळ्या तपासणींिे डनष्ट्कर्षक कसे काढता येतील ही माडहती डदलेली 
आहे. परंतु श्रवणेंडद्रयापेक्षा जास्त समाधानकारक आडण खात्रीलायक डनष्ट्कर्षक आऊटपुट मीटरच्या 
साहाय्याने काढता येतात. आऊटपुट मीटर म्हणून साध्या ए.सी. व्होल्वटमीटरिा उपयोग करता येतो व 
ए.सी. डवयुयातदाबाच्या योलय श्रेणीिा वापर करून असे ए.सी. व्होल्वटमीटर लाऊिस्पीकरच्या व्हॉईस 
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कॉईलला समातंर पद्धतीने जोिता येते. ए.सी. व्होल्वटमीटर व्हॉईस कॉईलला जोिण्याऐवजी ते आऊटपटु 
ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईललाही जोिता येते. परंतु असे करताना प्रायमरी कॉईलमधून वाहणाऱ्या 
िी.सी. डवयुयातप्रवाहास ए.सी. व्होल्वटमीटरमधून वाहण्यास प्रडतबधं व्हावा म्हणून व्होल्वटमीटरच्या तारेला 
०·१ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा कंिेझसर जोिणे आवश्यक असते. आकृती ५–३ मध्ये आऊटपुट 
ट्रॅझसॉॉमकर प्रायमरीला ह्या पद्धतीने ए.सी. व्होल्वटमीटर कसे जोिता येईल हे दिकडवले आहे. कंिेझसरमुळे 
ए.सी. व्होल्वटमीटरमधून व्हॉल्वव्हच्या प्लेटमंिलािा िी.सी. डवयुयातप्रवाह वाहाण्यास प्रडतबधं होतो, परंतु 
संदेिलहरीिे ए.सी. प्रवाह मात्र सहजतेने वाहू िकतात व त्यािंी ए.सी. व्होल्वटमीटरवर नोंद होते. 
 

संकीिथ माणहती 
 

नवडिक्या रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने डसलनल जनरेटर कसा वापरावा ह्याडवर्षयी संपूणक माडहती 
करून घेऊन सुन्स्थतीत असलेल्वया एखाययाा िागंल्वया रेडिओवर ह्या प्रकरणात डवविेन केल्वयाप्रमाणे िक्य 
असल्वयास एखाययाा अनुभवी रेडिओ तंत्रज्ञाच्या मागकदिकनाखाली प्रमुख तपासणी कबदंूवर डसलनल 
जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया योलय संदेिलहरी संबंडधत करून डसलनल इंजेक्िन तपासणीिे प्रात्यडक्षक 
डिकून घ्याव.े 

 
पुढील प्रकरणात डवयुयातदाब व डवरोध मोजणी किी करावी ह्याच्या संदभात डनरडनराळ्या 

व्हॉल्वव्हच्या बाबतीत व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि, कंट्रोल डग्रि, कॅथोि वगैरे अतंगकत डवयुयातघटकभाग 
व्हॉल्वव्हच्या बैठकीच्या बाजूवरील डपनानंा कसे जोिलेले असतात व व्हॉल्वव्ह सॉकेटमध्ये बसडवल्वयानंतर 
सॉकेटच्या प्यानंा जोिलेल्वया घटकभागािंी व्हॉल्वव्हच्या अंतगकत डवयुयातघटकभागािंी किी जोिणी होते 
ह्याडवर्षयीिे डवविेन केले असून त्या प्रकरणाच्या िवेटी भारतीय बनावटीच्या आधुडनक रेडिओंमध्ये प्रिडलत 
असलेल्वया डनरडनराळ्या व्हॉल्वव्हच्या बाबतीत व्हॉल्वव्हच्या बैठकीच्या बाजूवरील डपनािंी किी मािंणी असते 
ह्यािा तपिील डदला आहे. दुरुस्तीसाठी आलेल्वया रेडिओमध्ये हे व्हॉल्वव्ह वापरलेले असल्वयास डसलनल 
इंजेक्िन तपासणीसाठी ह्या प्रकरणात डदलेले प्रमुख तपासणी कबदू समजण्यासाठी ही माडहती रेडिओ 
दुरुस्ती तंत्रज्ञास उपयुक्त होईल. 
 

∎ ∎ 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि सहाि े
 

णिदु्यतदाब ि णिरोध मोजिी 
 
डबघिलेल्वया डवभागाच्या कोणत्या डवडिष् घटकभागात दोर्ष उत्पन्न िाला आहे हे िोधून काढण्यासाठी 
डवयुयातदाब व डवरोध मोजणी उपयोगी पिते. डवयुयातदाब आडण डवरोध मोजणीच्या साहाय्याने रेडिओच्या 
जवळजवळ ९० टके्क डबघािािंी तपासणी करता येऊन ते दुरुस्त करता येतात. रेडिओ बंद पिणे, 
रेडिओिी ग्राहकिक्ती कमी होणे ककवा रेडिओच्या आवाजात डवकृती उत्पन्न होणे, वगैरेसारख्या डबघािािंी 
कारणे ह्या दोन तपासणींच्या साहाय्याने सहज समजून येतात. ह्या दोझही तपासणी पद्धतींिी सामाझय 
माडहती ह्या प्रकरणात डदली आहे. 
 

णिदु्यतदाब मोजिी 
 

व्हॉल्वव्हिे कायक सुरळीतपणे होण्यासाठी व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि, कॅथोि आडण कंट्रोल 
डग्रिला योलय प्रमाणात डवयुयातदाबािा पुरवठा िाला पाडहजे. हा डवयुयातदाब पुरवठा योलय प्रमाणात होत 
नसल्वयास व्हॉल्वव्हिे कायक सुरळीतपणे होत नाही. डकत्येकदा डवयुयातदाब मोजणीने डबघाि कोणत्या डवडिष् 
घटकभागामुळे उत्पन्न िाला आहे हे समजू िकते. 

 
प्लेट, स्क्रीन डग्रि, कॅथोि, डॉलॅमेंट, कंट्रोल डग्रि हे व्हॉल्वव्हिे अंतगकत घटकभाग असतात व हे 

घटकभाग व्हॉल्वव्हच्या बैठकीच्या बाजूवर असलेल्वया डपनानंा व्हॉल्वव्हच्या अंतभागाति जोिलेले असतात. 
ह्या डपनामुंळे व्हॉल्वव्ह सॉकेटमध्ये बसडवता ककवा काढता येतो. ९ डपना असलेल्वया व्हॉल्वव्हिी अिी सॉकेट 
िासीसच्या वरच्या आडण िासीसच्या आतील बाजूने किी डदसते हे आकृती ६–१ मध्ये दाखडवले आहे. 

 
व्हॉल्वव्ह सॉकेटमध्ये व्यवन्स्थत बसडवला म्हणजे व्हॉल्वव्हच्या डपनािंा सॉकेटप्यािंी नीट संपकक  

(contact) होतो. सॉकेटच्या ह्या प्यानंा रेडिस्टर, कंिेझसर, कॉईल वगैरेसारखे रेडिओिे घटकभाग 
ककवा जोितारा जोिलेल्वया असतात. सॉकेटच्या प्यानंा जोिलेल्वया ह्या घटकभागातं डबघाि उत्पन्न 
िाला तर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि, कंट्रोल डग्रि आडण कॅथोिला योलय डततक्या डवयुयातदाबािा 
पुरवठा होत नाही व त्यामुळे व्हॉल्वव्हिे कायक डबघिते. व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि, कंट्रोल डग्रि आडण 
कॅथोिवरील डवयुयातदाबािी जेव्हा मोजणी करावयािी असते, तेव्हा सॉकेटच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि, कंट्रोल 
डग्रि व कॅथोिच्या संबंडधत प्यावंरील डवयुयातदाबािी मोजणी केली जाते. 

 
वरील पडरच्छेदात ९ डपना असलेल्वया व्हॉल्वव्हिा व त्या व्हॉल्वव्हला अनुरूप अिा ९ भोके असलेल्वया 

सॉकेटिा उल्लखे केला आहे. परंतु व्हॉल्वव्हच्या डनरडनराळ्या प्रकारातं िार, सात आडण आठ डपना असलेले 
व्हॉल्वव्हही आहेत. पूवी मोठ्या आकारािे व्हॉल्वव्ह वापरले जात असत. हल्ली ‘डमडनएिर’ म्हणजे लहान 
आकारािे सात, आठ आडण नऊ डपना असलेले व्हॉल्वव्ह जास्त प्रिडलत असून त्यािें मोठ्या प्रमाणावर 
उत्पादन केले जात आहे. अथात व्हॉल्वव्हिा आकार आडण डपनाचं्या संख्येला अनुरूप अिा व्हॉल्वव्ह सॉकेटही 
अिा व्हॉल्वव्हसाठी वापराव्या लागतात व त्यािेंही उत्पादन केले जात आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती ६–१ 

 
व्हॉल्वव्हिे प्लेट, स्क्रीन डग्रि, कंट्रोल डग्रि, कॅथोि वगैरे अंतगकत डवयुयातघटकभाग व्हॉल्वव्हच्या 

बैठकीच्या बाजूवरील डपनानंा जोिलेले असतात असा उल्लेख वर आलेला आहे. कोणते डवयुयातघटकभाग 
कोणत्या डवडिष् डपनला जोिलेले आहेत ही माडहती डवयुयातदाब मोजणीसाठी अत्यंत आवश्यक असते. ही 
माडहती व्हॉल्वव्ह उत्पादकानंी प्रडसद्ध केलेल्वया ताडंत्रक माडहती पत्रकामंध्ये ककवा ‘व्हॉल्वव्ह बुका’ मध्ये डमळू 
िकते. ह्या प्रकरणाच्या िवेटी हल्ली प्रिडलत असलेल्वया ९ डपनाचं्या डमडनएिर व्हॉल्वव्हज च्या बैठकीच्या 
बाजूवरील डपनािंी व्हॉल्वव्हच्या अंतगकत डवयुयातघटकभागािंी किी जोिणी केलेली असते ही माडहती जलद 
उपलब्ध व्हावी ह्यासाठी व्हॉल्वव्हच्या बैठकीच्या बाजूवरील डपनाचं्या मािंणीिी डिते्र (base diagrams) 
डदली आहेत. व्हॉल्वव्ह बुकामध्ये प्रडसद्ध केली जाणारी व्हॉल्वव्ह डपनाडंवर्षयीिी सडवस्तर माडहती किा प्रकारे 
डदलेली असते ह्यािा नमुना आकृती ६–२ मध्ये दाखडवला आहे. ह्या आकृतीत वतुकळामध्ये अनुक्रमाने १ ते ९ 
हे व्हॉल्वव्हच्या डपनािें दिकक अंक दाखडवले आहेत व ह्या डपनािंी जोिणी व्हॉल्वव्हच्या अंतगकत भागात 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि (डग्रि नं. २), कंट्रोल डग्रि (डग्रि नं. १), सपे्रसर डग्रि (डग्रि नं. ३), कॅथोि, 
डॉलॅमेंट वगैरे डवयुयातघटकभागािंी किी केलेली असते हे दाखडवले आहे. व्हॉल्वव्ह डपनाचं्या जोिणीिी ही 
रिना सवक व्हॉल्वव्हज मध्ये एकसारखी नसते. डनरडनराळ्या व्हॉल्वव्हज मध्ये डभन्न प्रकारिी जोिणी असते. 
व्हॉल्वव्हच्या नंबरावरून बैठकीच्या बाजूवरील डपनाचं्या मािंणीडवर्षयीिी (base diagram) माडहती व्हॉल्वव्ह 
बुकात डमळू िकते. 
 
रेडिओिी डवयुयातदाब मोजणी करण्यासाठी खालील माडहती आवश्यक असते : 
 

(अ) मल्वटीमीटर कसे वापरावयािे ह्याडवर्षयीिे संपूणक ज्ञान. 
 
(ब) मीटरच्या सुरडक्षततेच्या दृष्ीने मीटरच्या योलय श्रेणीवरि मोजणी केली जावी ह्यासाठी 

ज्या कबदूवर डवयुयातदाबािी मोजणी करावयािी त्या कबदूवर डकती डवयुयातदाब असू िकेल 
ह्याडवर्षयी सवकसाधारण अिकू अंदाज. 

 
(क) ज्या दोन कबदंूमध्ये डवयुयातदाबािी मोजणी करावयािी असेल त्या दोन कबदंूमध्ये 

डवयुयातप्रवाह कोणत्या डदिनेे वाहात असेल ह्याडवर्षयी माडहती. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती ६–२ 

 
ह्यापैकी मल्वटीमीटर कसे वापराव ेह्याडवर्षयीिी सवकसाधारण आवश्यक माडहती दुसऱ्या प्रकरणात 

आलीि आहे. 
 

मीटरच्या योग्य श्रेिीचा िापर 
 

मीटरिी योलय श्रेणी वापरण्याच्या दृष्ीने व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि वगैरे भागावंर सामाझयतिः 
डकती प्रमाणात डवयुयातदाब असेल ही माडहती रेडिओ उत्पादकाने प्रडसद्ध केलेल्वया दुरुस्तीडवर्षयक ताडंत्रक 
माडहती पत्रकामंध्ये आडण रेडिओ मंिलाच्या नकािामंध्ये (circuit diagrams) डमळू िकते. परंतु ती जर 
डमळू िकण्यासारखी नसेल तर त्याडवर्षयी सवकसाधारण माडहती व्हॉल्वव्ह बुकामध्ये डमळू िकते. परंतु 
दुरुस्तीिा अनुभव जसजसा वाढू लागतो, तसतसे दुरुस्ती तंत्रज्ञािे ह्याडवर्षयीिे ज्ञान व माडहतीही वाढत 
जाते आडण रेडिओ दुरुस्ती कामािा डविरे्ष सराव असेल तर डकत्येकदा रेडिओ मंिलािा नकािा ककवा 
व्हॉल्वव्ह बुक उपलब्ध नसतानाही त्याला ह्याबाबतीत अिकू अंदाज करता येतात. 
 

मीटरच्या सुरणक्षततेसाठी दक्षता 
 

मीटरच्या सुरडक्षततेच्या दृष्ीने एक धोपट मागक म्हणजे डवयुयातदाब मोजणी करताना नवीन दुरुस्ती 
करणाऱ्याने मीटरिी सवांत उच्च श्रेणी वापरून डवयुयातदाब मोजणीस सुरुवात करावी आडण आवश्यक 
वाटल्वयास ही श्रेणी अिा बेताने कमी कमी करावी की, डवयुयातदाब नोंदणी करताना मीटरिा काटा स्केलच्या 
सुमारे मध्यभागावर न्स्थर होईल. पुढे अनुभवाने कोणत्या योलय श्रेणीिी डनवि करावी हे त्याला िागंले 
समजू लागेल. जास्त डवयुयातदाबािी मोजणी मीटरच्या कमी श्रेणीवर करणे हे मीटरच्या सुरडक्षततेच्या दृष्ीने 
नेहमी धोक्यािे असते. उदाहरणाथक, मीटरच्या १० व्होल्वट श्रेणीवर जर २५० व्होल्वट डवयुयातदाबािी मोजणी 
केली तर मीटरमध्ये वापरलेल्वया डवयुयातप्रवाहमापकािी कॉईल त्वडरत जळून जाऊन ते कायमिे डनकामी 
होण्यािी िक्यता असते. परंतु २५० व्होल्वट श्रेणीवर जर ३०० व्होल्वट डवयुयातदाबािी िुकून मोजणी केली 
गेली परंतु मीटरच्या तारा मात्र िटकन काढून घेतल्वया गेल्वया तर मीटरला त्यामानाने तात्काळ धोका 
पोहोिण्यािा डततकासा संभव नसतो. डवयुयातदाब मोजणी करताना मीटरिी योलय श्रेणी वापरण्याडवर्षयी 
दुरुस्ती तंत्रज्ञाने खूप काळजी व दक्षता घेणे आवश्यक असते. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

णिदु्यत मंिलातील प्रिाहाची णदशा 
 
डवयुयातदाब मोजणी करताना डवयुयातप्रवाह कोणत्या डदिनेे वाहात आहे हा डविारही डततकाि 

महत्त्वािा असतो. व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण कॅथोिवर िासीसपेक्षा धन डवयुयातदाब (positive 
voltage) असतो व डग्रिवर कॅथोिपेक्षा ऋण डवयुयातदाब (negative voltage) असतो. कॅथोिच्या दृष्ीने 
डग्रिवर धन डवयुयातदाब (positive voltage) असता कामा नये. िी.सी. डवयुयातदाबािी मोजणी करताना 
मीटरिी उणे डिझह दिकडवलेल्वया जागी जोिलेली तार म्हणजे ऋण तार ज्या कबदूवर सापेक्षतेने ककवा 
तुलनात्मक दृष्ट्या िी.सी. डवयुयातदाब कमी असेल त्या कबदूला जोिली पाडहजे आडण अडधक डिझह 
दिकडवलेल्वया जागी जोिलेली तार म्हणजे धन तार ज्या कबदूवर जास्त िी.सी. डवयुयातदाब असेल त्या 
कबदूला जोिली पाडहजे. उदाहरणाथक, प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण कॅथोिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी 
करताना ऋण तार िासीसला लावनू दुसरी म्हणजे धन तार प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण कॅथोिला जोिली 
पाडहजे. 
 

डवयुयातदाब मोजणी करताना सॉकेटिी जोिलेल्वया रेडिओ मंिलातील घटकभागािंी जर डगिमीि 
िालेली आढळून आली तर मीटरिी तार सॉकेटपयंत पोहोिण्यासाठी काही घटकभाग तात्पुरते तरी 
बाजूला सरकवनू घ्याव ेलागतात. असे न केल्वयास डवयुयातदाब मोजणी व्यवन्स्थत रीतीने करता येणार नाही. 
मीटर तारेवरील आवरण (insulation) तारेच्या टोकापयंत व्यवन्स्थत असाव ेलागते. ते व्यवन्स्थत नसेल 
तर मीटर तारेिी आजूबाजूच्या इतर घटकभागािंा स्पिक होऊन संडक्षप्त मंिल (short circuit) होण्यािी 
िक्यता तर असतेि परंतु त्यामुळे रेडिओिी ककवा मीटरिी नुकसानी होण्यािा संभव असतो. त्या दृष्ीने 
डवयुयातदाब मोजणी करताना मीटरिी तार तपासणी कबदूव्यडतडरक्त इतरत्र स्पिक करणार नाही ह्यािी रेडिओ 
दुरुस्ती तंत्रज्ञाने खबरदारी घेतली पाडहजे. 
 

व्हॉल्वव्हच्या तीन मूलभूत मंिलाचंी णिदु्यतदाब तपासिी 
 

व्हॉल्वव्हिी डवयुयातदाबािी मोजणी करताना सामाझयतिः व्हॉल्वव्हच्या तीन मूलभतू मंिलािंी तपासणी 
केली जाते. ही तीन मंिले म्हणजे प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण कंट्रोल डग्रि मंिले होत. डवयुयातदाब मोजणी 
करताना रेडिओवर कोणतेही स्टेिन लावलेले नसाव.े ह्या दृष्ीने डवयुयातदाबािी मोजणी करण्यापूवी 
रेडिओला जोिलेले एडरअल काढून टाकणे आडण व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या (rotor) प्लेट न्स्थर 
(stator) प्लेटमध्ये संपूणक आत डॉरवनू बसडवणे इष् असते. 
 

व्हॉल्वव्हिी डवयुयातदाब मोजणी करताना प्रथम व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करावी. 
ही मोजणी िासीसपासून ककवा कॅथोिपासून करता येते. ही मोजणी करण्यासाठी मीटरच्या योलय श्रेणीिी 
डनवि केली पाडहजे. मीटरिी ऋण तार आकृती ६–३ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे कॅथोिला जोिावी आडण धन 
तार प्लेटला जोिावी. नंतर मीटरिी ऋण तार कॅथोिवरून काढून घेऊन िासीसला जोिावी व पुझहा 
प्लेटवरील डवयुयातदाबािी नोंदणी करावी. पडहल्वया प्रकारात प्लेटवरील डवयुयातदाबािी मोजणी कॅथोिपासून 
होते आडण दुसऱ्या प्रकारात िासीसपासून होते. िासीसपासून मोजणी केली म्हणजे कॅथोिवरील 
डवयुयातदाब त्यास जमेस धरला जातो ही गोष् ध्यानात ठेवली पाडहजे. उदाहरणाथक, प्लेटवरील डवयुयातदाब 
कॅथोिपासून जर २३८ व्होल्वट असेल आडण कॅथोिवरील डवयुयातदाब िासीसपासून २ व्होल्वट असेल, तर 
िासीसपासून प्लेटवर २४० व्होल्वट डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. 
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आकृती ६–३ 

 
वरील पद्धतीनेि कॅथोिपासून स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करता येईल. पेंटोि आडण 

टेट्रोि व्हॉल्वव्हमध्ये स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाब प्लेटवरील डवयुयातदाबापेक्षा पुष्ट्कळि कमी प्रमाणात असतो. 
ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हमध्ये मात्र तो प्लेटवरील डवयुयातदाबापेक्षा थोिासा जास्त प्रमाणात असतो. 

 
स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी केल्वयानंतर व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिवरील डवयुयातदाबािी 

मोजणी केली जाते. कॅथोिला मात्र डकत्येकदा डवयुयातदाब पुरडवलेला नसतो. अिा वळेी कॅथोि सरळ 
िासीसला जोिलेले असते. अथात कॅथोिला डवयुयातदाब पुरडवलेलाि नसल्वयाने कॅथोिवरील 
डवयुयातदाबाच्या मोजणीिा प्रश्नि उद्भवत नाही. कॅथोिला डवयुयातदाब पुरडवलेला असल्वयास कॅथोि व 
िासीस ह्यामंध्ये एक रेडिस्टर जोिलेला असतो आडण अिा वळेी कॅथोिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी 
करावी लागते. ही मोजणी करताना मीटरिी धन तार कॅथोिला आडण ऋण तार िासीसला जोिून 
व्होल्वटमीटरच्या लघुश्रेणीवर ही मोजणी केली जाते. 

 
प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण कॅथोिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी केल्वयानंतर कंट्रोल डग्रिवरील 

डवयुयातदाबािी मोजणी केली जाते. रेडिओिे एडरअल जर काढलेले असेल तर रेडिओमध्ये कोणत्याही 
रेडिओ स्टेिनाच्या लहरी प्रडवष् होणे बंद होते. त्यामुळे कॅथोिवर जो िी.सी. डवयुयातदाब असेल तोि 
डवयुयातदाब कंट्रोल डग्रिवरही दिकडवला जातो. परंतु कॅथोिच्या दृष्ीने हा डवयुयातदाब ऋण डवयुयातदाब 
असल्वयाने कंट्रोल डग्रिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करताना मीटरिी धन तार कॅथोिला आडण ऋण तार 
कंट्रोल डग्रिला जोिली पाडहजे. ही मोजणी बऱ्याि सूक्ष्म प्रमाणात असल्वयाने जर अिूक मोजणी 
करावयािी असेल तर संवदेनिील मीटर वापरणे अत्यावश्यक असते. 
 

णिदु्यतदाब तपासिीची नोंद 
 

व्हॉल्वव्हच्या डवयुयातदाबािी नोंद केल्वयानंतर ती योलय प्रमाणात आहे ककवा नाही ह्यािा डविार 
करावयािा असतो. रेडिओिे उत्पादन हल्ली सामडूहक प्रमाणात (mass production) होत असल्वयाने 
एकाि बनावटीच्या प्रत्येक रेडिओच्या डवयुयातदाब व डवरोध मोजणीमध्ये थोिे ॉार तरी ॉरक दिकडवले 
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जाण्यािा संभव असतो. रेडिओ उत्पादकानंी प्रडसद्ध केलेल्वया रेडिओ दुरुस्तीडवर्षयक माडहती पत्रकामंध्ये 
डनरडनराळ्या व्हॉल्वव्हज च्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि व कॅथोिवर डवयुयातदाब डकती प्रमाणात दिकडवला गेला पाडहजे 
ही माडहती डदलेली असते. अिा पत्रकामंध्ये प्रडसद्ध केलेल्वया माडहतीपेक्षा डवयुयातदाब व डवरोध ह्याचं्या 
बाबतीत १० टके्क कमीअडधक ॉरक िालण्यासारखे असतात. उदाहरणाथक, व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवरील 
डवयुयातदाब जर २२० व्होल्वट असावा अिी दुरुस्तीडवर्षयक पत्रकात डिॉारस केलेली असेल आडण प्रत्यक्षात 
तो २०० ते २४० व्होल्व्सच्या दरम्यान दिकडवला जात असेल तर तो ग्राह्य समजण्यास हरकत नसते. परंतु 
२२० ऐवजी तो बराि कमी म्हणजे जर १९० च्या सुमारास असेल तर रेडिओ जरी एकंदरीत व्यवन्स्थत 
िालत असेल तरीदेखील रेडिओिी ह्याबाबतीत अडधक तपासणी करण्यािी आवश्यकता दिकडवली जाते. 
 

नवीन दुरुस्ती तंत्रज्ञाने डवयुयातदाब मोजणीिी नोंद व्यवन्स्थत डलहून ठेवावी. ह्यासाठी आकृती ६–
४ मध्ये एका तक्त्यािा नमुना सुिडवला आहे. ह्या पद्धतीने नोंदणी डटपणे ठेवली म्हणजे दुरुस्तीडवर्षयक 
माडहती पत्रकात डिॉारस केलेल्वया डवयुयातदाबािी डतिी तुलना करून पाहाणे सोपे जाते. दुसरा ॉायदा 
म्हणजे दुरुस्ती तंत्रज्ञाजवळ असलेला हा तक्ता पुढे मागे तोि ककवा तिाि प्रकारिा रेडिओ पुझहा 
दुरुस्तीसाठी आला म्हणजे ॉार उपयोगी पिू िकतो. 
 

व्हॉल्वव्ह िासीस 
ते प्लेट 

िासीस ते 
स्क्रीन डग्रि 

िासीस ते 
कॅथोि 

कॅथोि ते 
कंट्रोल डग्रि 

  

आर. एॉ. व्हॉल्वव्ह न.       

डमक्सर ऑडसलेटर 
व्हॉल्वव्ह नं. 

    िासीस ते 
ऑडसलेटर 
प्लेट 

कॅथोि ते 
ऑडसलेटर 
डग्रि 

आय्.एॉ. व्हॉल्वव्ह नं.       

डिटेक्टर ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह नं . 

      

ऑडिओ आऊट-पुट 
व्हॉल्वव्ह नं. 

      

 
एक प्राथडमक तपासणी म्हणनू डवयुयातदाब मोजणीस ॉार महत्त्व आहे. डवयुयातमंिल सपूंणकपणे ककवा 

अंितिः खंडित (open) ककवा संडक्षप्त (short) िालेले असेल तर डवयुयातदाब मोजणीत योलयपेक्षा कमी 
ककवा िझूय दिकडवल्वया जाणाऱ्या नोंदणीने असे दोर्ष तात्काळ उघिकीस येऊ िकतात. त्या दृष्ीने वर वणकन 
केलेल्वया व्हॉल्वव्हच्या डवयुयातदाब मोजणीने सामाझयतिः कोणत्या डवडिष् घटकभागामध्ये दोर्ष उत्पन्न िालेला 
आहे हे सूडित होऊ िकते. परंतु योलय डवयुयातदाब न दिकडवला जाण्यास डनरडनराळी अनेक कारणे असू 
िकतात व ती रेडिओच्या डभन्न मंिलरिनेवर अवलंबनू असतात. त्यामुळे काही दोर्षािंा पिताळा डवरोध 
मोजणी केल्वयानंतरि घेता येतो. डवयुयातदाब आडण डवयुयातडवरोध मोजणीिी सागंि घालून रेडिओच्या डवडिष् 
घटकभागातील दोर्ष कसे िोधून काढावते ह्याडवर्षयी माडहती प्रत्येक डवभागाच्या प्रकरणात योलय स्थळी 
डदलेली आहे. डवयुयातदाब मोजणीिी सवकसाधारण कृती किी असते ह्या दृष्ीने वरील माडहती ॉार उपयुक्त 
होईल. 
 



 

अनुक्रमणिका 

णिरोध मोजिी 
 

नवीन दुरुस्ती करणाऱ्याने ओहममीटर कसा वापरावा ह्याडवर्षयी पूणक माडहती करून घेऊन 
डनरडनराळ्या काबकन आडण इतर रेडिस्टसकिी, कॉईलिी, ट्रॅझसॉॉमकसकिी तपासणी करण्यािा प्रथम सराव 
करावा आडण नंतरि प्रत्यक्ष रेडिओमध्ये डवरोध मोजणी करण्यास सुरुवात करावी. रेडिओ मंिलािी डवरोध 
मोजणी करण्यापूवी मीटरच्या सुरडक्षततेच्या दृष्ीने दुरुस्ती करणाऱ्यास नेहमीि एक डविरे्ष खबरदारी 
घ्यावी लागते आडण ती म्हणजे रेडिओ घरातील इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यापासून डवलग केला पाडहजे. कारण 
रेडिओच्या डनरडनराळ्या मंिलामंध्ये िकेिो व्होल्वट डवयुयातदाब असताना ओहममीटरने िुकूनदेखील अिा 
मंिलािंी तपासणी केली तर ओहममीटरमधून इतक्या प्रिंि प्रमाणात डवयुयातप्रवाह वाहू िकतो की त्यामुळे 
मीटरिी कॉईल जळून खाक होण्यािा ककवा मीटरिी इतरही नासधूस होण्यािा संभव असतो. 
 

रेडिओच्या कोणत्या डवडिष् घटकभागात डबघाि उत्पन्न िाला आहे हे िोधून काढण्यासाठी 
डवयुयातदाब तपासणीइतकीि डवरोध मोजणी महत्त्वािी असते. डवरोध मोजणीिी मूलभतू कृती समजण्याच्या 
दृष्ीने आवश्यक असलेली माडहती पुढील काही पडरच्छेदामंध्ये डदलेली आहे. ही माडहती एखादे डवडिष् 
उदाहरण घेऊन डदली तर ती जलद आडण िागंल्वया प्रकारे समजण्यासारखी असल्वयाने रेडिओच्या 
सवकसामाझय अिा ऑडसलेटर डवभागािे उदाहरण घेऊन ही डवरोध मोजणी किी करावी हे स्पष् करण्यािा 
प्रयत्न केला आहे. डिवाय ऑडसलेटर डवभागािी डवरोध मोजणी करण्यािे प्रसंगही प्रत्यक्षात वारंवार येत 
असल्वयाने ऑडसलेटर डवभागािी येथे मुिामि डनवि केलेली आहे. 
 

आकृती ६–५ मध्ये ECH 81 ह्या हल्ली प्रिडलत असलेल्वया व्हॉल्वव्हिा ऑडसलेटर डवभाग दाखडवला 
आहे. आकृती सोपी व्हावी व दुरुस्ती करणाऱ्याच्या मनात डनष्ट्कारण गोंधळ उत्पन्न होऊ नये म्हणून 
व्हॉल्वव्हिा ॉक्त ऑडसलेटर डवभागि आकृतीत दाखडवलेला असून डमक्सर डवभाग आडण त्यािे घटकभाग 
आकृतीतून वगळलेले आहेत. ‘डसलनल इंजेक्िन’ तपासणीत ऑडसलेटर डवभागात डबघाि असल्वयािे 
डनडित िाले म्हणजे सामाझयतिः ऑडसलेटर डवभागािी प्रथम डवयुयातदाब तपासणी व त्यानंतर डवरोध मोजणी 
केली जाते. ऑडसलेटर डवभागात डबघाि उत्पन्न िाला आहे असे डनडित ठरल्वयानंतर ह्या डवभागातील ज्या 
घटकभागािंी तपासणी केली जाते त्यािंा अनुक्रम खाली डदला आहे. त्यापंैकी १ ते ६ क्रमाकंासंाठी डवरोध 
मोजणी उपयोगी पिते. ती किी करावी ह्याडवर्षयी सडवस्तर माडहती येथे डदली आहे. खाली डदलेल्वया 
प्रकार ७, ८ आडण ९ मध्ये मात्र डवरोध मोजणीऐवजी तपासणीिी दुसरी पद्धत वापरावी लागते. डविरे्षतिः ह्या 
डठकाणी वापरलेल्वया कंिेझसराडंवर्षयी संिय असेल तर त्या जागी त्याि प्रकारिे दुसरे िागंले कंिेझसर 
बदलून पाहाणे हा अिा पडरन्स्थतीत एक सोपा व खात्रीलायक उपाय असतो हे ह्या डवविेनाच्या अनुर्षंगाने 
येथे आगाऊि सूडित करावसेे वाटते. ऑडसलेटर डवभागातील घटकडवभागाचं्या तपासणीिा अनुक्रम 
खालीलप्रमाणे आखता येईल : 
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आकृती ६–५ 

 
(१) ऑडसलेटर प्लेट ते िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा ह्यामधील डवरोध मोजणी. 
 
(२) ऑडसलेटर डग्रि ते िासीस डवरोध मोजणी. 
 
(३) ऑडसलेटर डग्रि कॉईल ककवा ॉीि बॅक कॉईल खंडित (open) िालेली आहे ककवा काय 

ही तपासणी. 
 
(४) ऑडसलेटर डवभागातील वापरलेला व्हेडरएबल कंिेझसर संडक्षप्त (shorted) िालेला आहे 

ककवा काय ही तपासणी. 
 
(५) डग्रि कॉईलच्या डट्रमर कंिेझसरमध्ये ककवा व्हेडरएबल कंिेझसरमध्ये घाण सािनू प्रवाहािी 

डिरप होत आहे ककवा काय ही तपासणी. 
 
(६) डग्रि रेडिस्टरिे मूल्वय बदललेले ककवा कदाडित तो खंडित (open) िालेला आहे ककवा 

काय ही तपासणी. 
 
(७) ऑडसलेटर डग्रि कॉईलला जोिलेला पॅिर कंिेझसर खंडित (open) िालेला आहे ककवा 

काय ही तपासणी. 
 
(८) ऑडसलेटर डग्रि कंिेझसर खंडित िालेला (open) ककवा डिरपणारा (leaky) आहे ककवा 

काय ही तपासणी. 
 
(९) ऑडसलेटर प्लेट व ॉीि बॅक कॉईल ह्यामंध्ये जोिलेला कंिेझसर खंडित (open) ककवा 

डिरपणारा (leaky) आहे ककवा काय ही तपासणी. 



 

अनुक्रमणिका 

वर डदलेल्वया प्रकारापंकैी प्रकार १ िी तपासणी करण्यासाठी ओहममीटरिी एक तार ऑडसलेटर 
प्लेटला जोिावी व दुसरी िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्याला जोिावी. पॉवर सप्लाय डवभागािा डॉल्वटर डवभाग 
जेथे संपतो तेथून िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा सुरू होतो. वरील उदाहरणात ऑडसलेटर प्लेट आडण िी.सी. 
डवयुयातदाब पुरवठा ह्यामध्ये ३३,००० ओहम डवरोध असलेला रेडिस्टर जोिलेला असल्वयािे दिकडवले आहे. 
म्हणून डवरोध मोजणी करताना ऑडसलेटर प्लेट व िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा ह्यामध्ये ३३,००० ओहम 
डवरोध दिकडवला गेला पाडहजे. तो जर ३३,००० ओहमपेक्षा बराि जास्त असल्वयािे दिकडवले जात असेल तर 
ऑडसलेटर प्लेटला योलयपेक्षा खूपि कमी िी.सी. डवयुयातदाब पुरडवला जाईल. डवयुयातदाब मोजणीमध्ये हा 
ॉरक अथात स्पष् समजून येईल. प्लेटला जोिलेला रेडिस्टर जर खंडित (open) िालेला असेल तर 
प्लेटवर सुमारे ७५ व्होल्वटऐवजी िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जाईल आडण ३३,००० ओहम डवरोधाच्या 
रेडिस्टरिी ओहममीटरने स्वतंत्र डवरोध मोजणी केल्वयास ह्या रेडिस्टरिा अपडरडमत (infinite) डवरोध 
दिकडवला जाईल. तात्पयक डवयुयातदाब मोजणीने दिकडवलेल्वया दोर्षािंा डनडित पिताळा डवरोध मोजणीच्या 
साहाय्याने कसा घेता येतो हे ह्या उदाहरणावरून स्पष् होण्यासारखे आहे. 
 

प्रकार २ मध्ये ऑडसलेटर डग्रि ते िासीस ह्यामध्ये डवरोध मोजणी करावी असा डनदेि केलेला आहे. 
ही तपासणी करताना प्रकार ६ मध्ये डदलेली तपासणीही आपोआपि होऊन जाते. आकृती ६–५ मध्ये 
ऑडसलेटर डग्रि व कॅथोि ह्यामंध्ये ४७,००० ओहम डवरोध असलेला रेडिस्टर आडण कॅथोि व िासीस 
ह्यामंध्ये १५० ओहम डवरोध असलेला रेडिस्टर जोिलेला असल्वयािे दिकडवले आहे. म्हणून ओहममीटरिी 
एक तार ऑडसलेटर डग्रिला व दुसरी िासीसला जोिली तर ४७,१५० ओहम इतकी डवरोध नोंदणी 
दिकडवली गेली पाडहजे. ओहममीटरच्या उच्च श्रेणीवर अथात इतकी सूक्ष्म नोंदणी होणे सामाझयतिः िक्य 
नसल्वयाने ह्या मोजणीत ओहममीटरवर ४७,००० ओहम दरम्यान डवरोध दिकडवला जाईल. दोझही 
रेडिस्टरािंी ओहममीटरच्या योलय श्रेणीवर स्वतंत्र डवरोध मोजणी केली तर प्रत्येक रेडिस्टरिी अडधक 
अिूक व सूक्ष्म डवरोध मोजणी करता येईल. ऑडसलेटर डग्रि रेडिस्टरमध्ये सहसा डबघाि उत्पन्न होत नाही. 
परंतु क्वडित प्रसंगी हा रेडिस्टर जर खंडित (open) िाला तर ऑडसलेटर डवभागािे कायक बंद होते. 
त्यािप्रमाणे ह्या रेडिस्टरिा डवरोध ४७,००० ओहमपेक्षा जास्त वाढला तर रेडिओमधून एकसारखा उसासे 
टाकण्यासारखा आवाज (hiss) येण्यािी िक्यता असते. डवरोध मोजणीत अिा प्रकारच्या दोर्षािे कारण 
व्यक्त होऊ िकते व त्याप्रमाणे योलय मूल्वयािा रेडिस्टर ह्या जागी बसवनू पाहाता येतो. 

 
प्रकार ३ मध्ये ऑडसलेटर डग्रि कॉईल ककवा डॉि बॅक कॉईल खंडित (open) िाली आहे ककवा 

काय हे तपासण्यासाठी ओहममीटरच्या तारा कबदू अ आडण ब मध्ये आडण क आडण ि मध्ये जोिल्वया म्हणजे 
प्रत्येकी डग्रि कॉईल आडण ॉीि बॅक कॉईल अखंि आहे ककवा कोठे तरी तुटून गेल्वयामुळे खंडित (open) 
िालेली आहे म्हणजे ह्या कॉईल्वसच्या अखंित्वािी तपासणी (continuity test) करता येते. ॉीि बॅक 
कॉईलिी तपासणी करताना ओहममीटरच्या तारा कबदू क आडण ि ह्यामध्ये न जोिता त्या कबदू क्ष आडण ि 
ह्यामध्ये जोिून ही तपासणी केली तर ॉीि बॅक कॉईलबरोबरि बँि न्स्वििीही तपासणी होऊन जाते. 
त्यािप्रमाणे डग्रि कॉईलिी तपासणी कबदू अ आडण ब ह्यामध्ये न करता ती कबदू य आडण ब मध्ये केली तर 
बँि न्स्वििी तपासणी आपोआपि होऊन जाते. डिवाय ह्या तपासणीसाठी य हा एक सोयीस्कर कबदूही 
असतो. ऑडसलेटर डवभागामध्ये वापरलेल्वया व्हेडरएबल कंिेझसरच्या न्स्थर (stator) प्लेट व डग्रि कॉईल 
ह्यानंा जोिणारी तार ह्या कबदूला जोिलेली असते. अथ ही जोिणी बँि न्स्वितॉे केली जाते हे 
आकृतीवरून स्पष् होईल. 
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प्रकार ४ आडण प्रकार ५ िी तपासणी करण्यासाठी ओहममीटरच्या तारा कबदू य आडण िासीस 
ह्यानंा जोिाव्यात. व्हेडरएबल कंिेझसरच्या न्स्थर (stator) आडण डॉरत्या (rotor) प्लेट वाकड्या होऊन 
एकमेकींना डिकटत असतील ककवा अझय प्रकारे म्हणजे धातुकण वगैरे त्यामध्ये अिकून त्यािंा एकमेकींस 
स्पिक होत असेल तर ओहममीटरवर िूझय डवरोध दिकडवला जाईल. हीि गोष् डग्रि कॉईलवर बसडवलेल्वया 
डट्रमर कंिेझसरच्या बाबतीत लाग ूपिेल. डट्रमर कंिेझसरच्या दोझही प्लेट एकमेकींस डिकटून ककवा घाण 
सािनू त्या एकमेकींस स्पिक करीत असतील तरीदेखील ओहममीटरवर िूझय डवरोध दाखडवला जाईल. 
अिा पडरन्स्थतीत दोर्ष व्हेडरएबल कंिेझसरमध्ये आहे ककवा डट्रमर कंिेझसरमध्ये आहे हे डनडितपणे तपासून 
पाहाण्यािा एक उपाय आहे. व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या (rotor) प्लेट संपूणकपणे डॉरवनू न्स्थर 
(stator) प्लेटच्या बाहेर काढाव्यात व कबदू य आडण िासीस ह्यामध्ये ओहममीटरने तपासणी करावी. 
कंिेझसरच्या डॉरत्या (rotor) प्लेट संपूणक बाहेर काढल्वयानंतरही जर ओहममीटरवर िूझय डवरोध दिकडवला 
जात असेल तर दोर्ष डट्रमर कंिेझसरमध्येि असण्यािी िक्यता असू िकेल. कारण व्हेडरएबल कंिेझसरच्या 
डॉरत्या (rotor) प्लेट न्स्थर (stator) प्लेटमधून संपूणक बाहेर काढलेल्वया असल्वयामुळे त्या एकमेकींस 
डिकटून स्पिक करीत असण्यािी िक्यता अिा पडरन्स्थतीत नसते. परंतु व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या 
(rotor) प्लेट न्स्थर (stator) प्लेटमध्ये पुझहा डॉरवनू बसडवल्वयानंतर जर ओहममीटरवर पुझहा िूझय डवरोध 
दिकडवला जात असेल तर मात्र व्हेडरएबल कंिेझसरच्या प्लेटिे बारकाईने डनरीक्षण कराव ेलागेल व डॉरत्या 
(rotor) प्लेट न्स्थर (stator) प्लेटना एकमेकींस नेमक्या कोठे स्पिक करीत असतील हे िोधून काढाव े
लागेल. 

 
तात्पयक, प्राप्त पडरन्स्थतीस अनुसरून योलय असे युन्क्तकौिल्वय वापरून डवरोध मोजणीने 

रेडिओतील दोर्ष िोधून काढता येतात. वरील उदाहरणात व्हेडरएबल कंिेझसरमध्ये ककवा डट्रमर 
कंिेझसरमध्ये दोर्ष आहे हे िोधून काढण्यासाठी दुसरीही एक अडधक खात्रीलायक पद्धत वापरता आली 
असती. ती म्हणजे व्हेडरएबल कंिेझसरिी ककवा डट्रमर कंिेझसरिी एक बाजू डवलग करून व्हेडरएबल 
कंिेझसरिी ककवा डट्रमर कंिेझसरिी ओहममीटरने स्वतंत्र तपासणी करणे. ह्यासाठी व्हेडरएबल कंिेझसरच्या 
न्स्थर (stator) प्लेट बँि न्स्वितॉे कॉईलला जेथे जोिलेल्वया असतील तो जोि तात्पुरता डवलग करून 
(म्हणजे व्हेडरएबल कंिेझसर डवयुयात मंिलामधून डवलग करून) ह्या कंिेझसरिी ओहममीटरने कसोिीने 
तपासणी करता आली असती. ककवा डट्रमर कंिेझसरिी कॉईलला जोिलेली अगर िासीसला जोिलेली 
बाजू ह्यापकैी कोणतीही एक बाजू डवलग करून डट्रमर कंिेझसरिी ओहममीटरने स्वतंत्र तपासणी करता 
आली असती. समातंर पद्धतीने जोिलेल्वया दोन घटकभागािंी डवयुयातदाब ककवा डवरोध मोजणी ह्याि 
पद्धतीने करावी लागते. ह्या पद्धतीच्या प्रात्यडक्षक उपयुक्ततेिी उदाहरणे ह्या पुस्तकात योलय स्थळी 
अनेकदा डदलेली आढळतील. 
 

संकीिथ माणहती 
 

(अ) मागील व ह्या प्रकरणात उल्लखे केल्वयाप्रमाणे भारतीय बनावटीच्या रेडिओमध्ये हल्ली प्रिडलत 
असलेल्वया डनरडनराळ्या व्हॉल्वव्हच्या बैठकीच्या बाजूवरील डपनािंी अंतगकत डवयुयातघटकभागािंी किी 
जोिणी केलेली असते ही माडहती होण्यासाठी व्हॉल्वव्ह डपनाचं्या मािंणीिी डिते्र (base diagrams) डदली 
आहेत. आकृती ६–७ पाहा. डसलनल इंजेक्िन तपासणीसाठी ही माडहती उपयुक्त तर होईलि, परंतु 
त्याव्यडतडरक्त ह्या प्रकरणात डवविेन केलेल्वया डवयुयातदाब व डवरोध मोजणीसाठीही ती रेडिओ दुरुस्ती 
तंत्रज्ञास उपयुक्त होईल. 
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आकृती ६–७ 
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आकृती ६–७ 

 
(ब) डवयुयातदाब व डवरोध मोजणी करण्यासाठी रेडिओ तज्ज्ञानंी काही महत्त्वािे डनयम घालून डदले 

आहेत. योलय डवयुयातदाब, डवयुयातप्रवाह व डवरोध मोजणी होण्याच्या दृष्ीने, त्यािप्रमाणे मल्वटीमीटरिी 
सुरडक्षतता व अडतिय महत्त्वािी गोष् म्हणजे रेडिओ तंत्रज्ञािी सुरडक्षतता ह्या दृष्ीने त्यािें काटेकोरपणे 
पालन करणे आवश्यक असल्वयाने हे डनयम संकडलत स्वरूपात येथे डदले आहेत : 
 

(१) मल्वटीमीटर वापरताना काळ्या रंगािे आवरण असलेली तार मल्वटीमीटरवरील उणे डिझह 
असलेल्वया जागी व ताबंड्या रंगािे आवरण असलेली तार अडधक डिझह असलेल्वया जागी 
जोिली पाडहजे. 

 
(२) डवरोध मोजणी करण्यापूवी रेडिओ इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यापासून डवलग करून नंतरि डवरोध 

मोजणी करण्यािी खबरदारी घेतली पाडहजे. ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या बाबतीत बॅटऱ्या 
काढून घ्याव्यात. 

 
(३) डवरोध मोजणी कोणत्याही डवडिष् श्रेणीवर (R, R×10, R×100, R×1000) करण्यापूवी 

मीटर काटा िूझयािंावर येतो ककवा नाही हे पाहाण्यासाठी मीटरच्या दोन तारािंी टोके 



 

अनुक्रमणिका 

तात्पुरती एकमेकािंी जोिून पाहावी. मीटर काटा िूझयािंावर येत नसेल तर प्रकरण 
दोनमध्ये उल्लेख केलेल्वया ‘ओहम ॲिजस्टर’ ककवा ‘डिरो सेट’ बटनािी जुळवणी करून 
तो िूझयािंावर आणून नंतरि डवरोध मोजणी करावी. ही जुळवणी कमीत कमी वळेात 
केली पाडहजे, नाही तर ओहममीटररसाठी वापरलेल्वया बटॅऱ्यािंा नाहक वापर होतो. 

 
(४) डवरोध मोजणी करताना मीटरच्या ताराचं्या टोकानंा (आवरण नसलेल्वया टोकाचं्या 

भागास) बोटािंा स्पिक करू नये, कारण मानवी िरीराच्या डवरोधािा पडरणाम डवरोध 
मोजणीवर होऊ िकतो. मानवी िरीरािा डवरोध १०,००० ते १,००,००० ओहमच्या 
दरम्यान असतो. 

 
(५) इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसरिी डवरोध मोजणी करण्यापूवी त्यावरील डवयुयातभार डवसजकन 

(discharge) करणे आवश्यक असते, नाही तर मीटरला कंिेझसरवरील डवयुयातभारामुळे 
अपाय पोहोिण्यािी िक्यता असते. ह्याडवर्षयीच्या सूिना इतरत्रही योलय स्थळी डदलेल्वया 
आहेत. 

 
(६) डवरोध मोजणी करताना योलय श्रेणीिी डनवि करावी म्हणजे डवरोध मोजणी अिूकपणे 

करता येते. डवरोध मोजणी करताना ओहममीटर काटा हालति नसेल तर एकतर ज्या 
घटकभागािी डवरोध मोजणी केली जात असेल तो खंडित (open) ककवा तुटलेला असेल 
ककवा त्या घटकभागािा डवरोध इतका जास्त प्रमाणात असेल की ओहममीटरच्या अडधक 
उच्च श्रेणीिी डनवि त्यासाठी आवश्यक असेल. 

 
(७) समातंर जोिणी केलेल्वया घटकभागािंी डवरोध मोजणी करण्यापूवी ते डवयुयातमंिलातून 

तात्पुरते डवलग करून घेतले पाडहजेत. 
 
(८) डवयुयातदाब (ए.सी. ककवा िी.सी.) मोजणी करताना मीटरच्या जास्तीत जास्त श्रेणीिा 

प्रथम वापर करून नंतर योलय श्रेणीिी डनवि करावी. 
 
(९) डवयुयातदाब मोजणी करते वळेी डवयुयातधक्क्यापासून संरक्षण करण्याबाबतीत सामाझय डनयम 

पाळण्यािी खबरदारी घ्यावी. अडतिय दमल्वया भागल्वयानंतर काम करू नये. योलय 
डवश्रातंीनंतर असे काम कराव.े 

 
(१०) डवयुयातदाब नोंदणी करताना मीटरिी काळे आवरण असलेली ऋण तार मगरी डिमयाच्या 

साहाय्याने िासीसला जोिून ठेवावी आडण ताबंिे आवरण असलेल्वया धन तारेच्या 
साहाय्याने डववडक्षत कबदूवरील डवयुयातदाब मोजणी करावी. धन तारही अिा कबदूवर प्रथम 
अलगद जोिावी. ह्यािा ॉायदा असा की िुकून कमी श्रेणीवर डवयुयातदाब मोजणी केली 
जात असून मीटर काटा अडतवगेाने स्केलच्या बाहेर ककवा पलीकिे िुकत असेल ककवा 
डवरुद्ध डदिलेा िुकत असेल तर तो िटकन काढून योलय उपाययोजना करता येते. 
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(११) डवयुयातप्रवाह मोजणी करते वळेी मीटरिी एकसरी जोिणी तर करावी लागतेि परंतु 
प्रवाहािी डदिाही लक्षात घ्यावी लागते. प्रवाह मोजणी करतानाही जास्तीत जास्त प्रवाह 
श्रणेीिी प्रथम डनवि करावी. 

 
(१२) मल्वटीमीटर दमट जागी ठेव ूनये. ओहममीटरसाठी वापरलेल्वया बॅटऱ्या खराब होण्यापूवीि 

बदलाव्यात. मल्वटीमीटर जोितारािंी काळजी घ्यावी. त्यािंी उगाि ओढाताण करू नये. 
मल्वटीमीटर उत्पादकाने डदलेले डनयम पाळावते. 

 
(क) डसलनल इंजेक्िन तपासणीप्रमाणेि जमल्वयास अनुभवी तंत्रज्ञाच्या मागकदिकनाखाली 

डवयुयातदाब मोजणीिा कायानुभव डमळडवण्यासाठी नवीन रेडिओ दुरुस्ती डिकणाऱ्याने लवकरात लवकर 
डधटाईने सुरुवात करावी. डवरोध मोजणीिा सराव कोणासही स्वतिःच्या जबाबदारीवर करता येण्यासारखा 
असतो. रेडिओमध्ये १००, २२०, ३३०, ४७०, १,०००, १०,०००, २२,०००, ३३,०००, ४७,०००, ६८,००० ह्या 
ओहम डवरोधािे त्यािप्रमाणे ·१, ·५, १, २·२, ३·३, ४·७ व १० मेगोहम डवरोधािे रेडिस्टसक सामाझयतिः 
वापरले जातात. नवीन रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्याने अिा रेडिस्टसकिी डवरोध मोजणी करण्यािा अनुभव 
घ्यावा व तो घेत असताना रेडिस्टसकसाठी वापरल्वया जाणाऱ्या रंगसंडहतेवरून (colour code) डवरोध मूल्वय 
डकती आहे हे जलद जाणण्यािा सराव करावा. त्यािा ॉायदा होतो. 

 
∎ ∎ 
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प्रकरि सातिे 
 

पॉिर सप्लाय (णिदु्यतशक्ती पुरिठा) णिभाग 
 
रेडिओ दुरुस्तीत पॉवर सप्लाय डवभागािी म्हणजे रेडिओसाठी डवयुयातिक्ती पुरवठा करणाऱ्या डवभागािी 
तपासणी करण्यािे प्रसंग अनेकदा येतात. कारण रेडिओच्या इतर कोणत्याही डवभागापेक्षा ह्या डवभागात 
जास्तीत जास्त डवयुयातदाब व डवयुयातप्रवाह वाहात असल्वयामुळे ह्या डवभागातील घटकभागावंर त्यामानाने 
डविरे्ष ताण पितो व त्यांमध्ये डबघाि उत्पन्न होण्यािा जास्त संभव असतो. मुख्य म्हणजे पॉवर सप्लाय 
डवभागामध्ये जेव्हा डबघाि उत्पन्न होतो तेव्हा रेडिओिे कायक सुरळीत िालणे िक्यि नसते. डिवाय इतर 
डवभागातं उत्पन्न िालेले दोर्ष िोधून काढण्यासाठी ‘डसलनल इजेंक्िन’ ककवा इतर तपासणी पद्धतींिा वापर 
करण्यापूवी पॉवर सप्लाय डवभागािे कायक व्यवन्स्थत असणे अत्यावश्यक असते आडण त्या दृष्ीने पॉवर 
सप्लाय डवभागािी तपासणी रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास वरिेवर करण्यािे प्रसंग येतात. 
 

पॉिर सप्लाय णिभागाचे उणिष्ट 
 

पॉवर सप्लाय डवभागािे मुख्य उडिष् म्हणजे रेडिओच्या इतर डवभागातंील व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटना 
योलय ए.सी. डवयुयातदाबािा व त्यािप्रमाणे व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण इतर डवयुयातघटकानंा योलय 
अिा िी.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा करण्यािे असते. 
 

पॉवर सप्लाय डवभागाच्या दोन प्रकारािें डवविेन ह्या प्रकरणामध्ये केलेले आहे. त्या प्रकरापंैकी एक 
म्हणजे ए.सी. रेडिओतील पॉवर सप्लाय डवभाग व दुसरा म्हणजे ए.सी. िी.सी. रेडिओतील पॉवर सप्लाय 
डवभाग. ए.सी. रेडिओ ॉक्त ए.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यावरि िालू िकतो. परंतु ए.सी. िी.सी. रेडिओ 
मात्र ए.सी. आडण त्यािप्रमाणे िी.सी. ह्या दोझही डवयुयातदाब पुरवठ्यावंर िालू िकतो. ए.सी. पॉवर सप्लाय 
डवभागामध्ये पॉवर ट्रॅझसॉॉमकर वापरलेला असतो. ए.सी. िी.सी. पॉवर सप्लाय डवभागामध्ये असा पॉवर 
ट्रॅझसॉॉमकर वापरलेला नसतो. वस्तुतिः इलेन्क्ट्रक सप्लाय कंपझयातंॉे हल्ली िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा 
सामाझयतिः केला जात नाही. तरीदेखील ए.सी. िी.सी. रेडिओ बराि लोकडप्रय िालेला आहे. त्याच्या 
लोकडप्रयतेिे खरे कारण म्हणजे अिा रेडिओमध्ये पॉवर ट्रॅझसॉॉमकर वापरलेला नसल्वयामुळे खिात थोिी 
बित होऊन तो ॉक्त ए.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यावरि िालणाऱ्या ए.सी. रेडिओपेक्षा त्यामानाने थोिासा 
स्वस्त ककमतीत डमळू िकतो. 
 

ए.सी. आडण ए.सी. िी.सी. पॉवर सप्लाय डवभागामंध्ये उत्पन्न होणाऱ्या बहुतेक डबघािाचं्या 
बाबतीत तपासणीच्या दृष्ीने बरेि साम्य असले तरी काही बाबतींत डवडिष् ॉरक आहेत. ह्या प्रकरणात 
प्रारंभी ए.सी. पॉवर सप्लाय डवभागािी तपासणी किी करावी ह्यािे सडवस्तर डवविेन केलेले आहे. परंतु 
ह्या डवविेनात डदलेल्वया बहुतेक सवक तपासणी पद्धती ए.सी. िी.सी. पॉवर सप्लाय डवभागाच्या बाबतीतही 
डततक्याि लागू पितील. ए.सी. िी.सी. पॉवर सप्लाय डवभागाला लागू पिणाऱ्या काही खास अिा डवडिष् 
तपासणींिे डवविेन ह्या प्रकरणाति पुढे स्वतंत्रपणे केलेले आहे. केवळ ए.सी. िी.सी. पॉवर सप्लाय 
डवभागामध्येि आढळून येणारे काही डवडिष् डबघाि व त्याचं्या तपासणीडवर्षयीिी माडहती त्या स्थळीि 
डदलेली आहे. 
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ए.सी. पॉिर सप्लाय णिभाग 
 

ए.सी. रेडिओमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या ए.सी. पॉवर सप्लाय डवभागािी सवकसामाझय मंिल योजना 
आकृती ७–१ मध्ये दिकडवली आहे. अगदी अलीकिील वर्षात उत्पादन िालेल्वया ए.सी. रेडिओंमध्ये ECH 
81, EF 89, EBC 81, EL 84 आडण EZ 80 ह्या माडलकेतील EZ 80 हा लहान आकारािा व्हॉल्वव्ह 
(miniature valve) रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह म्हणून बराि प्रिडलत िालेला आहे. काही वर्षांपूवी २३० व्होल्वट 
ए.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यावर िालणाऱ्या पॉवर ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये सेकंिरी कॉईलच्या प्रत्येक अधक डवभागातून 
३५० ए.सी. व्होल्वट डवयुयातदाबािा पुरवठा होईल अिी रिना असलेले म्हणजे ३५०–०–३५० व्होल्वट ए.सी. 
डवयुयातदाब पुरवठा करणारे पॉवर ट्रझॅसॉॉमकर वापरले जात. गेल्वया काही वर्षांत अिा ट्रॅझसॉॉमकसकऐवजी 
सेकंिरी कॉईलमधून त्यामानाने कमी म्हणजे सामाझयतिः २५०–०–२५० व्होल्वट ए.सी. डवयुयातदाब पुरवठा 
करणारे पॉवर ट्रझॅसॉॉमकर वापरले जाऊ आगले आहेत. काही रेडिओंमध्ये २३०–०–२३० ककवा ह्याहीपेक्षा 
कमी म्हणजे २२०–०–२२० व्होल्वट ए.सी. डवयुयातदाब पुरवठा करणारे पॉवर ट्रॅझसॉॉमकसक वापरलेले 
आढळतात. EZ 80 व्हॉल्वव्ह आडण २५०–०–२५० व्होल्वट पॉवर ट्रॅझसॉॉमकर वापरलेल्वया पॉवर सप्लाय 
डवभागाच्या डॉल्वटर मंिलात ५० मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिे व ३५० व्होल्वट कमाल िी.सी. डवयुयातदाबमान 
(max. D.C. voltage rating) असलेल्वया इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझससकिा आडण सुमारे ८० डमडलॲन्म्पयर 
डवयुयातप्रवाहमान व १० ते २० हेझ री प्रवतकन (inductance) व डवयुयात डवरोध सुमारे ४०० ते ५०० ओहमच्या 
दरम्यान असलेल्वया डॉल्वटर िोक कॉईलिा वापर केलेला आढळतो. पूवीपेक्षा जास्त धारणिक्तीिे डॉल्वटर 
कंिेझसर हल्ली वापरले जात असल्वयाने डॉल्वटर िोक कॉईल ऐवजी डॉल्वटर रेडिस्टर वापरण्याकिे 
आजकाल प्रवृत्ती डदसून येत आहे. अिा डॉल्वटर रेडिस्टरिा डवरोध सवकसाधारणपणे सुमारे १२०० ओहम 
इतका असतो आडण तो सामाझयतिः १० वटॅ डवयुयातबलािा असतो. 
 

पॉिर सप्लाय णिभागाच्या सुव्यिन्स्थत कायाची सूचक लक्षिे 
 

पॉवर सप्लाय डवभागात डबघाि आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी करण्यासाठी प्रथम पॉवर सप्लाय 
डवभाग सुव्यवन्स्थत कायक करीत असेल तर त्यािी जी सूिक लक्षणे असतात ती माहीत असणे अत्यावश्यक 
आहे. पॉवर सप्लाय डवभागािे कायक व्यवन्स्थत िालू असल्वयास िार महत्त्वािी सूिक लक्षणे प्रामुख्याने 
डदसून येतात आडण ती म्हणजे — 
 

(१) रेडिओिे सवक व्हॉल्वव्ह व्यवन्स्थत पेटलेले आडण योलय डततके गरम िालेले 
आढळतात. 
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आकृती ७–१ 

 
(२) रेडिओमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या गंुजारवािी ककवा गुणगुण आवाजािी पातळी (hum 

level) वाजवीपेक्षा जास्त नसते. 
 
(३) पॉवर सप्लाय डवभागातॉे रेडिओच्या इतर व्हॉल्वव्हना पुरडवल्वया जाणाऱ्या िी.सी. 

डवयुयातदाब पुरवठ्यािी (B plus) मोजणी केली तर ती २०० ते ३०० व्होल्वटच्या दरम्यान दिकडवली 
जाते. 
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(४) पॉवर सप्लाय डवभागातील कोणताही घटकभाग वाजवीपेक्षा जास्त गरम िालेला 
आढळत नाही. 

 
पॉिर सप्लाय णिभागाची सामाझय तपासिी 

 
वरील सूिक लक्षणासं अनुसरून पॉवर सप्लाय डवभागािी खालीलप्रमाणे तपासणी केली जाते : 

 
रेडिओ लावनू रेडिओतील सवक व्हॉल्वव्ह व्यवन्स्थत पेटत आहेत ककवा नाहीत ह्यािी प्रथम तपासणी 

केली जाते. काही जुझया रेडिओंमध्ये कािेच्या व्हॉल्वव्हऐवजी धातूिे बाह्य वषे्ण असलेले मेटल व्हॉल्वव्ह 
वापरलेले असत. हे व्हॉल्वव्ह पेटत आहेत ककवा नाहीत हे अथात डदसू िकत नाही. परंतु अिा पडरन्स्थतीत 
रेडिओ काही डमडनटे तसाि िालू ठेवनू असे व्हॉल्वव्ह योलय डततके गरम होत आहेत ककवा नाहीत हे पाहून 
ह्या व्हॉल्वव्हिी अप्रत्यक्षपणे तपासणी करता येते. िायलवर प्रकाि पािण्यासाठी रेडिओमध्ये जे पायलट 
डदव ेवापरलेले असतात तेही पॉवर सप्लाय डवभागािेि घटकभाग समजले जातात. म्हणून पॉवर सप्लाय 
डवभागाच्या तपासणीत हे डदव ेप्रकाडित होत आहेत ककवा नाहीत ह्यािी दखल घेणे आवश्यक असते. 
 

दुसरी तपासणी म्हणजे रेडिओमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या गंुजारवािी ककवा गुणगुण आवाजािी पातळी 
वाजवीपेक्षा जास्त आहे ककवा काय ह्याडवर्षयीिी तपासणी. प्रत्येक रेडिओमधून थोड्यािा प्रमाणात तरी 
गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येत असतोि. परंतु तो डवडिष् मयादेपेक्षा जास्त प्रमाणात असणे योलय 
नसते. तो मयाडदत प्रमाणात आहे ककवा नाही हे तपासण्यासाठी प्रकरण तीनमध्ये पूवी उल्लखे केलेली 
तपासणी पद्धत वापरता येते. रेडिओवर कोणतेही स्टेिन न लावता रेडिओिा िायल काटा दोन 
स्टेिनाचं्या मध्ये जुळवनू न्स्थर करावा. असे केल्वयानंतर लाऊिस्पीकरच्या अगदी जवळ कान नेल्वयावरि 
बारीक गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येईल. रेडिओतील असा गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज 
रेडिओपासून एक ककवा दोन ॉुटापेंक्षा जास्त अंतरावरून ऐकू येता कामा नये. तो तसा येत असेल तर तो 
मयादेपेक्षा जास्त पातळीवर आहे असे समजण्यास हरकत नाही. 

 
वर डनदेि केलेली पॉवर सप्लाय डवभागािी डतसरी तपासणी म्हणजे पॉवर सप्लाय डवभागातून 

योलय डततक्या िी.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा होत आहे ककवा नाही ह्याडवर्षयीिी तपासणी. ह्या प्राथडमक 
तपासणीसाठी िी.सी. व्होल्वटमीटरच्या साहाय्याने रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या कॅथोि ककवा डॉलॅमेंटवरील 
िी.सी. डवयुयातदाबािी िासीसपासून मोजणी केली जाते. ए.सी. रेडिओमध्ये ही नोंद सामाझयतिः २६५ ते 
४०० व्होल्वटपयंत दिकडवली गेली पाडहजे. अथात ज्या रेडिओंमध्ये अलीकिील काळात वापरण्यात येणारा 
२३०–०–२३० व्होल्वट पॉवर ट्रॅझसॉॉमकर वापरलेला असेल अिा रेडिओंमध्ये ही नोंद कमी प्रमाणात म्हणजे 
सुमारे २४० व्होल्वट (िी.सी.) इतकी दिकडवली जाईल. 

 
िौथी तपासणी म्हणजे पॉवर ट्रॅझसॉॉमकर, रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह, डॉल्वटर िोक कॉईल ककवा डॉल्वटर 

रेडिस्टर हे पॉवर सप्लाय डवभागातील घटकभाग वाजवीपेक्षा जास्त गरम होत नाहीत ह्याडवर्षयी तपासणी. 
ही तपासणी करण्यासाठी हे घटकभाग सामाझयतिः डकती गरम होतात ह्याडवर्षयी रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास 
पूवक अनुभतूी असणे आवश्यक असते. त्या दृष्ीने ह्याडवर्षयीिा प्रत्यक्ष अनुभव त्याने डमळडवला पाडहजे म्हणजे 
हे घटकभाग वाजवीपेक्षा जास्त गरम होत आहेत ककवा काय ह्यािी त्याला योलय प्रकारे परीक्षा करणे िक्य 
होईल. 
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सुरक्षा चाचिी (safety check) 
 

पॉवर सप्लाय डवभागाच्या वर डदलेल्वया डनरडनराळ्या तपासण्या करण्यासाठी रेडिओ इलेन्क्ट्रक 
पुरवठ्याला जोिावा लागतो. परंतु तसे करण्यापूवी पूवकदक्षतेच्या दृष्ीने एक सुरक्षा िािणी (safety 
check) घेणे डकत्येक प्रसंगी आवश्यक असते. ही िािणी घेतली म्हणजे रेडिओ इलेन्क्ट्रक पुरवठ्याला 
जोिण्यापासून काहीही अपाय होणार नाही यािी खात्री करून घेता येते. ही िािणी अडतिय महत्त्वािी 
असल्वयाने नवीन दुरुस्ती करणाऱ्याने अिी िािणी प्रथमतिःि करून घेण्यािे कधीही डवसरता कामा नये. ही 
िािणी खालील पद्धतीने घेतली जाते. 

 
प्रथम रेडिओच्या मेझस प्लग डपनच्या दोन डपनामंधील डवरोधािी डवरोध मोजणी केली जाते. ही 

डवरोध मोजणी म्हणजे वस्तुतिः मेझस ककवा पॉवर ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलच्या डवरोधािी मोजणी 
असते. सुरडक्षततेच्या दृष्ीने ह्या तपासणीत सडंक्षप्त मंिल (short circuit) दिकडवले न गेले पाडहजे. ए.सी. 
रेडिओमध्ये मेझस ट्रझॅसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलिा डवयुयातडवरोध सामाझयतिः ३० ओहमच्या दरम्यान दिकडवला 
गेला पाडहजे. ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये हा डवरोध सुमारे १००० ओहमपयंत दिकडवला गेला पाडहजे. पढेु 
डवविेन केल्वयाप्रमाणे एकसरी जोिणी केलेल्वया लाइल रेडिस्टर ककवा बॅरेटरिा व व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटस िा हा 
डवरोध असतो. इतक्या प्रमाणात डवरोध दिकडवला जात नसेल तर पॉवर सप्लाय डवभागाच्या ह्या प्राथडमक 
मंिलािी संपूणक तपासणी करणे आवश्यक असते. ए.सी. रेडिओच्या बाबतीत सामाझयतिः मेझस कॉिक खराब 
होऊन सडक्षप्त (short) िालेली असल्वयास, लाइन कंिेझसर सडंक्षप्त िालेला असल्वयास ककवा पॉवर 
ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिे वढेे एकमेकानंा डिकटून स्पिक करीत असल्वयास ह्या मंिलात सडंक्षप्त 
मंिल डनमाण होते. (आकृती ७–१ पाहा.) 

 
वरील तपासणीनंतर सुरक्षा िािणीिा दुसरा भाग म्हणजे पॉवर सप्लाय डवभागातून होणाऱ्या 

िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यात काहीही दोर्ष नाही ह्याडवर्षयी खात्री करून घेतली जाते. पॉवर सप्लाय 
डवभागात ककवा रेडिओच्या इतर डवभागातं िी.सी. डवयुयातदाब मंिलामध्ये सडंक्षप्त मंिल िालेले असेल तर 
रेडिओ इलेन्क्ट्रक पुरवठ्याला जोिणे धोक्यािे असते. रेडिओ इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यािी न जोिता वरील 
तपासणीप्रमाणे साध्या ओहममीटरच्या साह्याने ही तपासणी केली जाते. ह्या तपासणीत ओहममीटरिी एक 
तार रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंटला ककवा कॅथोिला व दुसरी िासीसला जोिली जाते. रेन्क्टॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिला ओहममीटरिी तार जोिल्वयाबरोबर मीटर काटा तात्काळ स्केलच्या डवरुद्ध बाजूला 
संपूणकपणे िुकतो व सवक काही ठीकठाक असल्वयास पझुहा हळूहळू परत डॉरून कमीत कमी ५०००० ओहम 
ककवा त्याहीपेक्षा जास्त म्हणजे सामाझयतिः ५००००० ओहम दरम्यानच्या नोंदणीवर न्स्थर होतो. परंतु ह्या 
िािणीत मीटर काटा ५०००० ओहमपेक्षाही कमी नोंदणी दिकवीत असेल तर पॉवर सप्लाय डवभागात 
डबघाि असल्वयािे हे लक्षण समजले जाते. अिा पडरन्स्थतीत ह्या डबघािािी प्रथम दुरुस्ती केल्वयाडिवाय 
रेडिओ इलेन्क्ट्रक पुरवठ्याला जोिणे धोक्यािे असते. कारण अिा पडरन्स्थतीत पॉवर सप्लाय डवभागातील 
घटकभाग अडतिय गरम होऊन त्यानंा अडधक अपाय होण्यािी िक्यता तर असतेि, परंतु घरातील 
इलेन्क्ट्रक मेझस पुरवठ्यािा फ्यजूही उिण्यािी िक्यता असते. 
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पॉिर सप्लाय णिभागात उत्पन्न होिारे सामाझय णबघाि 
 

रेडिओच्या पॉवर सप्लाय डवभागामध्ये सामाझयतिः ह्या पडरच्छेदाच्या िवेटी यादीत डदलेले डबघाि 
उत्पन्न होतात. ह्या डबघािाचं्या लक्षणानुरूप ए.सी. पॉवर सप्लाय डवभागािी तपासणी किी करावी ह्यािे 
डवविेन नंतरच्या काही पडरच्छेदामंध्ये केलेले आहे. रेडिओ दुरुस्ती सामाझयतिः डबघािाचं्या लक्षणास 
अनुसरून करणे सोपे जाते. कारण रेडिओ तपासणीत अिी लक्षणे (symptoms) रेडिओ दुरुस्ती 
करणाऱ्याच्या प्रथम दृष्ोत्पत्तीस येत असतात आडण नंतर ह्या लक्षणानंा अनुसरून रेडिओिी अडधक 
तपासणी केली म्हणजे रेडिओच्या घटकभागातंील प्रत्यक्ष डबघािािंी (defects) कारणे व्यक्त होत 
असतात. खाली डदलेल्वया यादीतील डबघािाचं्या लक्षणापंैकी क्रमाकं २ ते ६ ह्यािें बाबतीत ए.सी. ककवा 
ए.सी. िी.सी. ह्या दोझहीही पॉवर सप्लाय डवभागाचं्या तपासणी पद्धतीत काही एक ॉरक नाही. क्रमाकं १ 
च्या बाबतीत ए.सी. िी.सी. पॉवर सप्लाय डवभागाच्या तपासणीत मात्र बराि ॉरक आहे. ए.सी. िी.सी. 
रेडिओच्या बाबतीत ह्या तपासणीडवर्षयी सडवस्तर माडहती ह्या प्रकरणात पुढे स्वतंत्रपणे डदलेली आहे : 
 

(१) रेडिओतील व्हॉल्वव्ह पेटत नसणे; 
 
(२) पॉवर सप्लाय डवभागामधून िी.सी. डवयुयातदाब अडजबात पुरडवला जात नसणे (no B plus 

voltage); 
 
(३) पॉवर सप्लाय डवभागातून िी.सी. डवयुयातदाब कमी प्रमाणात पुरडवला जात असणे (low B 

plus voltage); 
 
(४) रेडिओमधून वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज (hum) ऐकू येणे 

ककवा ककक ि आवाज (squeals), स्वैर आंदोलक लहरी (oscillation) ककवा 
मोटारबोटीसारखा ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् आवाज (motorboating) ऐकू येणे; 

 
(५) रेडिओमधून गुरगुर (growl) आवाज ऐकू येणे; 
 
(६) रेडिओवर स्टेिन लावले म्हणजेि गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज (hum) ऐकू येत असणे. 

 
रेणिओचे व्हॉल्वव्ह पेटत नसिे 

 
ए.सी. रेडिओमध्ये कोणताही व्हॉल्वव्ह आडण त्यािबरोबर पायलट डदव ेपेटत नसल्वयािे डदसून आले 

तर रेडिओिा मेझस प्लग इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यापासून काढून घ्यावा व ओहममीटरने प्लगच्या दोन डपनावंर 
डकती डवरोध दिकडवला जातो ह्यािी तपासणी करावी. ह्या तपासणीत वर उल्लेख केल्वयाप्रमाणे मुख्यतिः 
ट्रॅझसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलच्या मंिलािी तपासणी केली जाते. ह्या मंिलात जर खंि पिल्वयािे दिकडवले 
जात असेल तर खालील डबघाि उत्पन्न िालेले असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते (आकृती ७–१ पाहा.) : 
 

(अ) मेझस प्लग डपन ककवा मेझस कािकमध्ये डबघाि असणे; 
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(आ) रेडिओतील फ्यूज उिालेला असणे (सवकसामाझयपणे ४० ते ६० वटॅ डवयुयातबलािा वापर 
होत असलेल्वया रेडिओमध्ये ह्या फ्यूजिे डवयुयातप्रवाहमान १ ॲन्म्पयर, ६० पेक्षा जास्त 
डवयुयातबलाच्या रेडिओमध्ये १·५ ॲन्म्पयर असते. काही रेडिओंमध्ये हा फ्यूज वापरलेलाि 
नसतो); 

 
(इ) रेडिओ िालू ककवा बंद करण्यासाठी वापरलेल्वया न्स्विमध्ये (on-off switch) डबघाि 

असणे (ह्यासाठी सामाझयतिः िबल न्स्वि वापरला जातो); 
 
(ई) पॉवर ट्रॅझसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलमध्ये खंि पिलेला (open) असणे. 

 
प्रथम मेझस प्लगला जोिलेल्वया लाइन कॉिकच्या दोन तारा प्लग डपनमध्ये व्यवन्स्थत जोिलेल्वया 

आहेत ककवा नाहीत ह्यािी तपासणी प्लग डपन खोलून करावी. कारण एखादी तार जरी डपनपासून 
डनसटली तरी पॉवर सप्लाय मंिलात खंि पिून रेडिओ लागणार नाही. मेझस कॉिकच्या दोन तारािंी एका 
बाजूवरील टोके मेझस प्लग डपनला व दुसऱ्या बाजूवरील टोके पॉवर ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलला 
जोिलेली असतात. अथात प्रत्येक तारेमध्ये न्स्वििी आडण फ्यूजिी (वापरलेले असल्वयास) जोिणी 
केलेली असते. प्रथम मेझस कॉिकच्या दोझही तारा अखंि आहेत ककवा नाहीत ह्यािी ओहममीटरने तपासणी 
करून घ्यावी. नंतर न्स्वि, पॉवर ट्रॅझसॉॉमकर प्रायमरी कॉईल आडण फ्यूज ह्यािंी ओहममीटरने स्वतंत्र 
तपासणी करावी म्हणजे कोणत्या डवडिष् घटकभागात दोर्ष उत्पन्न िालेला आहे हे डनडित समजून येईल. 
वरील डनरडनराळ्या डबघािािंी तपासणी ओहममीटरच्या साहाय्याने केली जात असल्वयाने रेडिओ 
इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यापासून डवलग करणे इष् असते हे सागंावयास नकोि. 
 

पॉिर सप्लाय णिभागामधून िी.सी. णिदु्यतदाब अणजबात पुरणिला जात नसिे 
 

पॉवर सप्लाय डवभागातॉे रेडिओच्या इतर डवभागानंा योलय प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा 
होत आहे ककवा नाही हे तपासण्यासाठी योलय तपासणी कबदू म्हणजे ज्या डठकाणी डॉल्वटर िोक कॉईल 
ककवा डॉल्वटर रेडिस्टरिी आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरिी जोिणी केलेली असते ती जागा. ह्या डठकाणी 
सामाझयतिः २५० व्होल्वटस च्या दरम्यान िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला गेला पाडहजे. ह्या डठकाणी जर िूझय 
डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर पॉवर सप्लाय डवभागातॉे अडजबात िी.सी. डवयुयातदाब पुरडवला जात 
नसल्वयािे (no B plus voltage) ते लक्षण समजले जाते व ह्या लक्षणाने खालील डबघाि उत्पन्न िालेले 
असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते : 

 
(अ) पॉवर सप्लाय डवभागातील इनपुट ककवा आऊटपटु इलेक्ट्रोडलडटक डॉल्वटर कंिेझससकपैकी 

एखादा कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िालेला असण्यािी िक्यता; 
 
(आ) रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती (emission) नाहीिी िाल्वयाने तो कमजोर होऊन 

संपूणकपणे डनकामी िालेला असण्यािी िक्यता; 
 
(इ) डॉल्वटर िोक कॉईल ककवा डॉल्वटर रेडिस्टर खंडित (open) िालेला असण्यािी 

िक्यता. 
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पॉवर सप्लाय डवभागामध्ये इनपुट डॉल्वटर कंिेझसर रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिला ककवा 
डॉलॅमेंटला जोिलेला असतो. आकृती ७–१ पाहा. हा कंिेझसर जर सडंक्षप्त (short) िाला तर 
रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या डवयुयातदाब मोजणीत कॅथोि ककवा डॉलॅमेंटवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 
डिवाय कंिेझसर सडंक्षप्त िाल्वयामुळे रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हमधून वाजवीपेक्षा जास्त डवयुयातप्रवाह वाहून 
रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह तर गरम होतोि, परंतु रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटही वाजवीपेक्षा खूपि तापून लाल 
भिक िालेल्वया डदसतात. अथात अिी गंभीर पडरन्स्थती असताना रेडिओ जर तसाि िालू ठेवला तर 
रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हवर जबरदस्त ताण पिून तो कायमिा डनकामी होण्यािी िक्यता असते. डिवाय 
रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हमधून वाजवीपेक्षा जास्त प्रवाह वाडहल्वयामुळे पॉवर ट्रॅझसॉॉमकरही खूप गरम होऊन खराब 
होण्यािा संभव असतो. पॉवर ट्रॅझसॉॉमकर ॉार गरम िाला की त्यावरील मेण डवतळू लागते व डकत्येकदा 
डवडिष् असा जळका वास येऊ लागतो. वरील सूिक लक्षणे असल्वयास रेडिओ इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यापासून 
काहीही डवलंब न करता ताबितोब डवलग करावा व इनपटु डॉल्वटर कंिेझसरिी तपासणी करावी. ही 
तपासणी करण्यासाठी कंिेझसरिी एक तार डवलग करावी व रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या कॅथोि ककवा 
डॉलॅमेंटवरील िी.सी. डवयुयातदाबािी पुझहा मोजणी करावी. कंिेझसरिी तार डवलग केल्वयानंतर जर ह्या 
डठकाणी योलय डततका िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर इनपटु डॉल्वटर कंिेझसरमध्ये डबघाि 
असल्वयािे दिकडवले जाते. ओहममीटरच्या साहाय्याने इनपुट डॉल्वटर कंिेझसरिी स्वतंत्र तपासणी केल्वयास 
कंिेझसरमधील डबघािािी डनडिती करता येते. 
 

पॉवर सप्लाय डवभागातील आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसर जर संडक्षप्त (short) िाला तर रेडिओच्या 
इतर डवभागानंा िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा (B plus voltage) अडजबात डमळेनासा होतो. परंतु अिा 
पडरन्स्थतीत रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या कॅथोि ककवा डॉलॅमेंटवर कमी प्रमाणात का होईना पण थोिासा तरी 
िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला जातोि. ह्यािे कारण म्हणजे रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हिे कॅथोि ककवा डॉलॅमेंट 
आडण आऊटपटु डॉल्वटर कंिेझसर ह्यामंध्ये डॉल्वटर िोक कॉईल अगर डॉल्वटर रेडिस्टर जोिलेला असतो. 
परंतु डॉल्वटर िोक कॉईल अगर रेडिस्टर मात्र अिा पडरन्स्थतीत त्यामधून जास्त डवयुयातप्रवाह वाडहल्वयामुळे 
वाजवीपेक्षा खूपि गरम िालेले आढळतात. रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिवर कमी प्रमाणात का होईना 
पण थोिासा िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला जाणे, त्यािप्रमाणे डॉल्वटर िोक कॉईल अगर रेडिस्टर 
वाजवीपेक्षा जास्त गरम होणे, िोक कॉईलमधून धूर डनघू लागणे, ही सवक आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसर 
संडक्षप्त (short) िाल्वयािी डवडिष् सूिक लक्षणे समजण्यास हरकत नाही. आऊटपटु डॉल्वटर 
कंिेझसरमध्ये डबघाि आहे ककवा काय ह्यािी डनडिती करण्यासाठी ह्या कंिेझसरिी एक जोितार मंिलातून 
डवलग करून िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यािी (B plus voltage) पुझहा तपासणी करता येते. कंिेझसरिी 
जोितार डवलग केल्वयानंतर हा डवयुयातदाब योलय डततक्या प्रमाणात िढत असेल तर आऊटपटु डॉल्वटर 
कंिेझसर सडंक्षप्त (short) असल्वयािे दिकडवले जाते. आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसर संडक्षप्त िालेला आहे 
ककवा काय ह्यािी नंतर ओहममीटर तपासणीने डनडिती करता येते. 
 

इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसर बदलणे जेव्हा इष् असते तेव्हा बदलीसाठी वापरावयाच्या कंिेझसरिी 
योलय डनवि करणे ॉार महत्त्वािे असते. अथात ह्यासाठी मूळ कंिेझसरप्रमाणे प्रडतरूप (exact duplicate) 
असा नग जर डमळाला तर ॉारि उत्तम. परंतु डकत्येकदा ही गोष् सहजिक्य नसते. अिा प्रसंगी मळू 
कंिेझसरप्रमाणे आकार, धारणिक्ती (capacity) आडण डविरे्षतिः िी.सी. डवयुयातदाबमान (D.C. voltage 
rating) ह्या डतझही दृष्ीने योलय असलेल्वया कोणत्याही िागंल्वया इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसरिी डनवि केली 
तरी िालू िकेल. बदलीसाठी वापरावयाच्या कंिेझसरिा आकार मूळ कंिेझसरसारखा असणे आवश्यक 
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असते, कारण मूळ कंिेझसरच्या जागी तो व्यवन्स्थतपणे आडण सहज बसडवता आला पाडहजे. तो मूळ 
कंिेझसरच्या जागी न बसडवता दुसऱ्या डठकाणी बसडवला आडण डविरे्षतिः रेडिओच्या इतर गरम होणाऱ्या 
घटकभागाचं्या साडन्नध्यात तो बसडवला गेला तर उष्ट्णतेपासून होणाऱ्या अपायामुळे तो कायमिा खराब 
आडण डनकामी होण्यािा सभंव असतो. कंिेझसर बदलताना काही दुरुस्ती करणारे लोक डबघिलेला 
कंिेझसर काढून टाकीत नाहीत आडण जागेच्या अभावी नवीन कंिेझसर डकत्येकदा इतरत्र कोठे तरी टागंत 
ठेवनू लाबं लाबं तारा वापरून त्यािी जोिणी करतात. अिा पडरन्स्थतीत वरील धोका डनमाण होण्यािी तर 
िक्यता असतेि, परंतु केवळ दुरुस्ती कामाच्या दृष्ीने डविार केला तरीदेखील ते एक अव्यवन्स्थत कामािे 
प्रदिकनि होते असे म्हणण्यास हरकत नाही. 
 

इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझससकमध्ये त्यािंा वापर होत असताना कालातंराने एक प्रकारे वृद्धावस्था येऊन 
ते नैसर्मगकरीत्याि डनकामी होत असतात आडण त्या दृष्ीने इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसर बदलण्यािे प्रसंग 
रेडिओ दुरुस्तीमध्ये वारंवार येतात. रेडिओमध्ये सामाझयतिः ८, १६, ३२ आडण ५० मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्ती 
असलेले कंिेझसर डॉल्वटर कंिेझसर म्हणून वापरले जातात. बदलीसाठी मूळ कंिेझसर इतकी धारणिक्ती 
असलेला कंिेझसर डमळू िकत नाही असे अगदी क्वडिति होते. परंतु क्वडित प्रसगंी असे घिल्वयास मूळ 
कंिेझसरच्या धारणिक्तीपेक्षा थोिीिी जास्त धारणिक्ती असलेला कंिेझसर वापरला तरी एक वळे िालू 
िकते, परंतु कमी धारणिक्ती असलेला कंिेझसर वापरणे योलय नसते. कारण योलयपेक्षा कमी 
धारणिक्तीिा कंिेझसर वापरल्वयास रेडिओतून उत्पन्न होणाऱ्या गंुजारवाच्या ककवा गुणगुण आवाजाच्या 
(hum) पातळीत वाढ होण्यािा संभव असतो. 
 

धंदेवाईक दुरुस्ती करणाऱ्याने सामाझयतिः गरज पिणाऱ्या ८, १६, ३२ व ५० मायक्रोॉॅरॅि 
धारणिक्तीिे आडण ख्यातनाम कारखानदाराने उत्पादन केलेले कंिेझसर नेहमी संग्रही ठेवावते. परंतु 
त्यािंा वाजवीपेक्षा जास्त साठा करणे मात्र इष् नसते. ह्यािे कारण म्हणजे बराि काळपयंत पिून राडहलेले 
आडण वापरले न गेलेले इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसर खराब होतात. न वापरल्वयामुळे पिून राडहल्वयाने अिा 
कंिेझसरामंधील रासायडनक द्रव्ये वाळून जाऊन त्यािंी  धारणिक्ती कमी ककवा नाहीिीसुद्धा होण्यािी 
िक्यता असते. 

 
रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह सामाझयतिः डकत्येक वर्ष े िागंले कायक देऊ िकतो. परंतु बराि वापर 

िाल्वयानंतर रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती (emission) कमी िाल्वयाने तो कमजोर होऊन पूणक 
डनकामी होऊ िकतो. रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह डनकामी िाला म्हणजे रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर योलय 
डततक्या ए.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा होत असूनही अिा व्हॉल्वव्हच्या कॅथोि ककवा डॉलॅमेंटवर मात्र काहीि 
िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला जात नाही. दुसरा िागंला रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह बदली करून ककवा संिडयत 
व्हॉल्वव्हिी व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर तपासणी करून डबघिलेल्वया रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हिा पिताळा घेता येतो. 
व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाण्यापूवी एक दक्षता ह्या दृष्ीने पॉवर सप्लाय डवभागािी पूवी उल्लेख केलेली सुरक्षा 
िािणी घेणे अथात इष् असते. 

 
डॉल्वटर िोक कॉईल ककवा डॉल्वटर रेडिस्टर खंडित (open) िाल्वयास रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या 

कॅथोि ककवा डॉलॅमेंटवर योलय डततका ककबहुना थोिासा जास्ति िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 
परंतु डॉल्वटर िोक कॉईल ककवा रेडिस्टर ह्याचं्या दुसऱ्या बाजूवर मात्र काहीि िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जात नाही. डॉल्वटर िोक कॉईल ककवा डॉल्वटर रेडिस्टर खंडित िालेला आहे ककवा काय ह्याडवर्षयी खात्री 
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करण्यासाठी त्यािंी ओहममीटरने तपासणी करता येते. परंतु ही तपासणी करण्यापूवी एक डविरे्ष 
खबरदारी घ्यावी लागते आडण ती म्हणजे इनपटु इलेक्ट्रोडलडटक डॉल्वटर कंिेझसरवरील डवयुयातभारािे 
डवसजकन (discharge) केले पाडहजे. ह्यासाठी कंिेझसरिी घन बाजू मोठ्या स्कू्रड्रायव्हरच्या साहाय्याने 
िासीसिी संबडंधत करून कंिेझसरवरील डवयुयातभारािे डवसजकन करता येते. डवयुयातभारािे डवसजकन होताना 
डवजेिी डठणगी उिालेली डदसते. कंिेझसरवरील डवयुयातभारािे वरीलप्रमाणे डवसजकन केले नाही तर 
ओहममीटरने तपासणी करते वळेी मीटर कायाला जबरदस्त धक्का बसून मीटरिी खराबी होण्यािा संभव 
असतो. 

 
खराब िालेल्वया डॉल्वटर िोक कॉईल ऐवजी बदलीसाठी वापरावयाच्या नवीन डॉल्वटर िोक 

कॉईलिा आकार, प्रवतकन (inductance) आडण डवयुयातप्रवाहमान (current rating) मूळ डॉल्वटर िोक 
कॉईल इतकेि असणे ॉार आवश्यक असते. डवयुयातप्रवाहमान जर मूळ डॉल्वटर िोक कॉईलपेक्षा कमी 
असेल तर बदलीसाठी वापरलेली डॉल्वटर िोक कॉईल ॉार गरम होत असल्वयािे आढळून येईल. 
त्यािप्रमाणे डतिे प्रवतकन मूळ डॉल्वटर िोक कॉईलपेक्षा कमी असेल तर रेडिओमध्ये जास्त प्रमाणात गंुजारव 
ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होऊ लागेल. 

 
डॉल्वटर रेडिस्टर बदलताना बदलीसाठी वापरावयाच्या डॉल्वटर रेडिस्टरिा डवरोध मूळ डॉल्वटर 

रेडिस्टर इतका तर असलाि पाडहजे परंतु त्याडिवाय त्यािे ‘वटेॅज’ ककवा डवयुयातबल मूळ डॉल्वटर रेडिस्टर 
इतके ककवा डनदान त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक असते. वटेॅज म्हणजे डवयुयातप्रवाहामुळे उत्पन्न होणारी 
उष्ट्णता सहन करण्यािी रेडिस्टरिी पात्रता अिी ह्या िब्दािी सामाझय भारे्षत व्याख्या करता येईल. 
रेडिस्टरिे ‘वटेॅज’ रेडिस्टरच्या आकारािी एकप्रकारे डनगडित असते. सामाझयपणे रेडिस्टरिा आकार 
डजतका मोठा डततके त्यािे ‘वटेॅज’ जास्त. डॉल्वटर रेडिस्टरमधून रेडिओच्या इतर सवक व्हॉल्वव्हना िी.सी. 
डवयुयातदाब पुरवठा होत असल्वयाने ह्या रेडिस्टरमधून रेडिओच्या इतर कोणत्याही रेडिस्टसकपेक्षा जास्त 
डवयुयातप्रवाह वाहात असतो व त्यामुळे तो बराि गरमही होतो. म्हणून ह्या डठकाणी बदलीसाठी 
वापरावयाच्या रेडिस्टरिी डनवि करताना त्यािे ‘वटेॅज’ योलय डततके आहे ह्याडवर्षयी दक्षता घेतली 
पाडहजे. 
 

पॉिर सप्लाय णिभागामधून िी.सी. णिदु्यतदाब कमी प्रमािात पुरणिला जात असिे 
 

पूवी उल्लखे केल्वयाप्रमाणे पॉवर सप्लाय डवभागातॉे रेडिओच्या इतर डवभागानंा योलय प्रमाणात 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा होत आहे ककवा नाही हे तपासण्यासाठी योलय तपासणी कबदू म्हणजे ज्या 
डठकाणी डॉल्वटर िोक कॉईल ककवा डॉल्वटर रेडिस्टरिी आऊटपटु डॉल्वटर कंिेझसरिी जोिणी केलेली 
असते ती जागा. ह्या डठकाणी जर सामाझयतिः २५० व्हॉल्व्सपेक्षा खूपि कमी प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जात असेल तर पॉवर सप्लाय डवभागातून िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा कमी प्रमाणात होत 
असल्वयािे (low B plus voltage) ते लक्षण समजले जाते व ह्या लक्षणाने खालील डबघाि उत्पन्न िालेले 
असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते : 
 

(अ) पॉवर सप्लाय डवभागातील इलेक्ट्रोडलडटक डॉल्वटर कंिेझसरामंध्ये डवयुयातप्रवाहािी डिरप 
(leakage) उत्पन्न िालेली असणे; 
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(ब) पॉवर ट्रझॅसॉॉमकरच्या सेकंिरी कॉईलवरील एनॅमलिे आवरण खराब िाल्वयामुळे तारेिे 
वढेे एकमेकासं डिकटून संडक्षप्त मंिल (short circuit) उत्पन्न िालेले असणे; 

 
(क) रेडिओच्या इतर डवभागातील व्हॉल्वव्हच्या प्लेट ककवा स्क्रीन डग्रि मंिलामंध्ये संडक्षप्त मिंल 

(short circuit) उत्पन्न िालेले असणे; 
 

(ि) प्रत्यक्ष रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हि कमजोर िालेला असणे. 
 

डॉल्वटर कंिेझससकमध्ये ज्या प्रमाणात प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न िालेली असते त्या प्रमाणात 
िी.सी. डवयुयातदाब कमी होतो. प्रवाह डिरप उत्पन्न िालेल्वया कंिेझसरिी तपासणीही संडक्षप्त (shorted) 
िालेल्वया कंिेझसरप्रमाणेि करता येते. कंिेझसरच्या एका बाजूिी जोितार डवलग केल्वयानंतर िी.सी. 
डवयुयातदाब जर योलय प्रमाणात िढत असेल तर कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप असल्वयािे डनडित दिकडवले जाते. 

 
वास्तडवक पाहाता सवकसामाझय इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसरमध्ये थोड्या प्रमाणात तरी प्रवाह डिरप 

(leakage) ही असतेि. ओहममीटरच्या R×1000 ह्या श्रणेीवर जर अिा सवकसामाझय इलेक्ट्रोडलडटक 
कंिेझसरिी डवरोध मोजणी केली तर ही डिरप वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात आहे ककवा काय हे समजू िकते. 
ही तपासणी करताना ओहममीटरच्या तारा आलटून पालटून ही डवरोध मोजणी केली जाते. 
इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसर िागंल्वया न्स्थतीत असेल तर एका मोजणीत हा डवरोध सुमारे ५०००० ओहम आडण 
दुसऱ्या मोजणीत हा डवरोध ५००००० ओहम दिकडवला जाईल. दोझही मोजणींमध्ये असा ॉरक असण्यािे 
कारण असे की इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसरमध्ये डवयुयातप्रवाह ॉक्त एकाि डदिनेे वाहाण्यािा आडण दुसऱ्या 
बाजूने डवयुयातप्रवाहास प्रडतबंध डमळण्यािा गुणधमक (polarisation) असतो. म्हणून इलेक्ट्रोडलडटक 
कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी करते वळेी ओहममीटरवर एका डदिनेे जास्त व दुसऱ्या डदिनेे कमी 
डवरोध मोजणी दिकडवली जाते. परंतु ही कमी डवरोध मोजणी ५०००० ओहमपेक्षाही कमी दिकडवली जात 
असेल तर कंिेझसरमध्ये वाजवीपेक्षा खूपि जास्त प्रवाह डिरप होत असली पाडहजे असा डनष्ट्कर्षक काढण्यास 
हरकत नसते. 

 
इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसरच्या बाबतीत केली जाणारी वरील ओहममीटर तपासणी एकंदरीत 

बहुतेक सवक प्रसंगी उपयुक्त ठरत असली तरी ती नेहमीि डनडित डनणकय देऊ िकणार नाही हे ध्यानात 
ठेवले पाडहजे. ह्यािे कारण म्हणजे इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझससकमध्ये कधीकधी डवयुयातमिंलातील डवयुयातदाब 
संबंडधत िालेला असतानाि ते सडंक्षप्त होण्यािा ककवा त्यामध्ये जास्त प्रमाणात प्रवाह डिरप डनमाण 
होण्यािा संभव असतो. 

 
पॉवर ट्रॅझसॉॉमकरच्या सेकंिरी कॉईलिे वढेे त्यावरील एनॅमलिे आवरण खराब होऊन जर 

एकमेकासं डिकटत असतील तर ट्रॅझसॉॉमकर वाजवीपेक्षा खूपि गरम होऊ लागतो आडण डिवाय 
ट्रॅझसॉॉमकरमधून ए.सी. डवयुयातदाबही कमी प्रमाणात पुरडवला जाऊ लागतो. ट्रझॅसॉॉमकर सेकंिरी कॉईलच्या 
डवरोध मोजणीत आडण डवयुयातदाब मोजणीत हा दोर्ष अथात उघिकीस येऊ िकतो. ट्रॅझसॉॉमकर 
सेकंिरीच्या दोझहीही अध्या भागावंरील ए.सी. डवयुयातदाब समान प्रमाणात दिकडवला गेला पाडहजे. ह्या दोन 
अधक भागावंरील डवयुयातदाबात जर जास्त प्रमाणात तॉावत असेल आडण ट्रझॅसॉॉमकरही बराि गरम होत 
असेल तर सेकंिरी कॉईलिे वढेे डिकटून एकमेकासं स्पिक करीत असल्वयािी िक्यता दिकडवली जाते. 
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पॉवर ट्रॅझसॉॉमकरमधील अिा प्रकारिे दोर्ष पुढील पडरच्छेदात डदलेल्वया एका डवडिष् तपासणीने डनडित 
करता येतील. 
 

पॉिर टॅ्रझसफॉमथरची तपासिी 
 

ही तपासणी करण्यासाठी रेडिओिे सवक व्हॉल्वव्ह काढून घेऊन ४० वटॅ डवयुयातबलािा डदवा 
ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलला आकृती ७–२ मध्ये दाखडवल्वयाप्रमाणे एकसरी पद्धतीने जोिण्यािी 
तात्पुरती योजना केली जाते व नंतर रेडिओ इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यािी जोिला जातो. पॉवर ट्रझॅसॉॉमकरमध्ये 
दोर्ष नसेल तर हा डदवा अिा जोिणीत साधारणतिः एखाययाा उदबत्तीसारखा पेटलेला डदसतो. परंतु जर 
ट्रॅझसॉॉमकर कॉईल्वसमध्ये दोर्ष असेल तर डदवा िगिगीतपणे प्रकाडित िालेला डदसतो. अिा पडरन्स्थतीत 
संडक्षप्त मंिल (short circuit) प्रत्यक्ष ट्रॅझसॉॉमकरच्या कॉईल्वसमध्ये ककवा ह्या कॉईल्वसिी संबंडधत असलेल्वया 
रेडिओच्या इतर मंिलामंध्ये असण्यािी िक्यता असल्वयाने ह्या दोझहीपैकी कोणते डवडिष् कारण आहे हे 
िोधून काढण्यासाठी पॉवर ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरीच्या डतझही कॉईल्वसिे धागे संबडंधत मंिलापासून क्रमििः 
डवलग कराव ेलागतात. ह्या डतझही कॉईल्वस म्हणजे सवांत जास्त ए.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा करणारी  
‘एि.टी.’ कॉईल, रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंटला ए.सी. डवयुयातदाब पुरवठा करण्यासाठी वापरलेली 
कॉईल आडण इतर व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंटना ए.सी. डवयुयातदाब पुरवठा करणारी कॉईल. डवडिष् कॉईलिे धागे 
संबंडधत मंिलापासून डवलग केल्वयानंतर िगिगीत प्रकािणारा डदवा जर एकदम मदं होत असेल तर त्या 
डवडिष् कॉईलिी सबंंडधत असलेल्वया मंिलात संडक्षप्त मंिल (short circuit) डनमाण िालेले असण्यािी 
िक्यता दिकडवली जाते. परंतु ट्रझॅसॉॉमकरच्या डतझही कॉईल्वसिे धागे डवलग करूनही जर डदवा मंद होत 
नसेल तर ट्रॅझसॉॉमकर कॉईल्वसमध्येि सडंक्षप्त मंिल असले पाडहजे असा डनष्ट्कर्षक काढण्यास हरकत नसते. 
 

 
आकृती ७–२ 

 
रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर िाला तर रेडिओच्या डवयुयातदाब पुरवठा डवभागातून कमी प्रमाणात 

िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा होऊ लागतो. रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हिी व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर उत्तम तऱ्हेने तपासणी 
होऊ िकते व व्हॉल्वव्हमध्ये असलेल्वया दोर्षािी डनडिती करून घेता येते. दुसरा िागंला नवीन रेन्क्टॉायर 
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व्हॉल्वव्ह जर हातािी असेल तर तो बदलून पाहून मूळ रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला आहे ककवा काय 
ह्यािी जलद परीक्षा करता येते. 
 

रेडिओच्या इतर डवभागातंील व्हॉल्वव्हच्या प्लेट ककवा स्क्रीन डग्रि मंिलामंध्ये सडंक्षप्त मंिल (short 
circuit) उत्पन्न िालेले असल्वयासही रेडिओच्या डवयुयातदाब पुरवठा डवभागातून कमी प्रमाणात िी.सी. 
डवयुयातदाब पुरडवला जात असल्वयासारखे लक्षण डदसून येते. पॉवर सप्लाय डवभागातील इनपुट आडण 
आऊटपुट ह्या दोझही डॉल्वटर कंिेझससकिी एक बाजू डवलग केल्वयानंतरही िी.सी. डवयुयातपुरवठ्यामधून कमी 
प्रमाणात डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर रेडिओच्या इतर डवभागातंील व्हॉल्वव्हच्या प्लेट ककवा स्क्रीन 
डग्रि मंिलामंध्ये संडक्षप्त मंिल (short circuit) असल्वयािे डनडित डसद्ध होते. आकृती ७–३ मध्ये इतर 
अनावश्यक तपिील वगळून सुपरडहटरोिाइन रेडिओच्या प्लेट आडण स्क्रीन डग्रि मंिलािी एक 
सवकसामाझय योजना दाखडवली आहे. ह्या मंिलामध्ये डनरडनराळ्या व्हॉल्वव्हच्या प्लेटिी आडण स्क्रीन डग्रििी 
समातंर जोिलेल्वया कंिेझससकपैकी एखादा कंिेझसर जरी संडक्षप्त (short) िाला तरी िी.सी. डवयुयातदाब 
पुरवठ्यावर त्यािा पडरणाम होऊ िकतो. परंतु प्लेट आडण स्क्रीन डग्रि ह्यानंा पुरडवल्वया जाणाऱ्या िी.सी. 
डवयुयातदाबास योलय त्या प्रमाणात डनयडंत्रत करण्यासाठी सामाझयतिः डनरडनराळे रेडिस्टसक वापरले जात 
असल्वयामुळे प्लेट ककवा स्क्रीन डग्रिला जोिलेला कंिेझसर सडंक्षप्त िाला तरी ॉार ॉार तर िी.सी. 
डवयुयातदाब पुरवठ्यािा एकूण डवयुयातदाब कमी प्रमाणात दिकडवला जातो. परंतु तो अडजबात दिकडवला जात 
नाही असे मात्र सहसा होत नाही. (िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा करणारी तार क्वडित प्रसंगी खराब होऊन 
िासीसला स्पिक करू लागली ककवा िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा व िासीस ह्यामंध्ये जोिलेला कंिेझसरि 
संडक्षप्त (short) िाला तर गोष् वगेळी. असे िाल्वयास मात्र िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यावर िूझय डवयुयातदाब 
दिकडवला जाण्यािी िक्यता असते.) डनरडनराळ्या व्हॉल्वव्हपैकी कोणत्या डवडिष् व्हॉल्वव्हच्या प्लेट ककवा 
स्क्रीन डग्रि मंिलात संडक्षप्त मंिल (short circuit) उत्पन्न िालेले आहे हे िोधून काढण्यासाठी सवक 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेट आडण स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करणे उपयुक्त ठरते. ज्या मंिलातील 
कंिेझसर संडक्षप्त िालेला असेल त्या मंिलातील प्लेट ककवा स्क्रीन डग्रिनवर िूझय डवयुयातदाब तर दिकडवला 
जातोि परंतु संबडंधत प्लेट ककवा स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाब डनयडंत्रत करण्यासाठी वापरलेला 
रेडिस्टरही खूप गरम िालेला आढळतो. उदाहरणाथक, डमक्सर व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिला जोिलेला 
कंिेझसर जर सडंक्षप्त िाला तर डमक्सर व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जाईल व 
स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाब डनयंडत्रत करणारा रेडिस्टर खूप गरम िालेला आढळेल. ह्या डठकाणी एक 
गोष् लक्षात घेतली पाडहजे की इतर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट आडण स्क्रीन डग्रिवर अिी पडरन्स्थतीत जरी कमी 
डवयुयातदाब दिकडवला गेला तरी त्या डठकाणी िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जाणार नाही. तात्पयक, वर वणकन 
केलेल्वया सूिक लक्षणावंरून पुष्ट्कळदा दोर्ष कोणत्या डवडिष् डठकाणी आहे ह्याडवर्षयी डनडित इिारा डमळू 
िकतो. 
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आकृती ७–३ 

 
कधीकधी मात्र वरील तपासणी करूनही कोणत्या डवडिष् मंिलात दोर्ष उत्पन्न िालेला असेल हे 

समजणे कठीण होऊन बसते. परंतु अिा पडरन्स्थतीतही तपासणी करण्यासाठी एक डवडिष् उपाययोजना 
वापरता येते. ह्या योजनेप्रमाणे रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागानंा िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा करणारी 
सामाईक तार साधारणतिः ह्या डवभागाचं्या मध्यभागावर तोिली जाते. तार नेमकी कोठे तोिावी हे 
ठरडवण्यासाठी दुरुस्तीसाठी आलेल्वया रेडिओिा नकािा ॉार उपयोगी पिू िकतो. उदाहरणाथक, आकृती 
७–३ मध्ये ॉुलीने दिकडवलेल्वया जागी ही तार प्रथम तोिता येईल. तार अिा रीतीने तोिल्वयानंतर दोझही 
बाजंूच्या गटातंील प्लेट व स्क्रीन डग्रि मंिलािंी डवरोध मोजणी करून दोन गटापंैकी कोणत्या डवभागात 
संडक्षप्त मंिल (short circuit) उत्पन्न िालेले असेल हे िोधून काढता येते. नंतर ज्या गटात दोर्ष असल्वयािे 
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दिकडवले जात असेल त्या गटात वरील पद्धतीप्रमाणेि ह्या गटाच्या मध्यभागावर तार डवडिष् जागी पझुहा 
तोिून ह्या गटातील कोणता डवडिष् घटकभाग संडक्षप्त िालेला आहे हे िोधून काढता येते. ह्या योजनेत 
ॉार ॉार तर एक दोन डठकाणीि तार तोिावी लागून दोर्षस्थळािे के्षत्र मयाडदत करता येते व त्यामुळे 
संडक्षप्त िालेला घटकभाग िोधून काढण्यािे काम सोपे होते. 

 
वरील डवविेनाच्या संदभात एक उपयुक्त सूिना येथे करावीिी वाटते. डकत्येकदा व्हॉल्वव्हच्या 

अंतगकत डवयुयातघटकभागाति संडक्षप्त मंिल (inter-electrode short) डनमाण िालेले असते. अिा 
पडरन्स्थतीत संिडयत व्हॉल्वव्ह सॉकेटमधून काढून घेऊन िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यावर त्यािा काय 
पडरणाम होतो ह्यािी जलद तपासणी करता येते व वर वणकन केलेल्वया इतर तपासण्याचं्या िाकोरीतून 
जाण्यात होणारा कालापव्यय टाळता येतो. 
 

रेणिओमधून जास्त प्रमािात गंुजारि लकिा गुिगुि आिाज (hum) ऐकू येिे लकिा ककथ श आिाज 
(squeals), आंदोलक लहरी (oscillations), मोटारबोटीसारखा फट्फट् फट्फट् आिाज 

(motorboating) ऐकू येिे 
 

वरील डबघाि उत्पन्न होण्यास पॉवर सप्लाय डवभागामधील इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझससक पुष्ट्कळदा 
कारणीभतू िालेले आढळतात. बराि वापर िाल्वयानंतर सामाझयतिः अिा कंिेझससकमधील रासायडनक द्रव्ये 
वाळून जातात व ह्या कंिेझससकिी धारणिक्ती कमी होते. कधीकधी ह्याव्यडतडरक्त अिा कंिेझससकमध्ये 
डवयुयातप्रवाहािी जास्त प्रमाणात डिरप (leakage) होण्यािा दोर्षही उत्पन्न िालेला आढळतो. 

 
इनपटु डॉल्वटर कंिेझसरिी धारणिक्ती कमी ककवा सपूंणक नाहीिी होऊन तो खंडित (open) 

िाला तर रेडिओमधून गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येऊ लागतो. परंतु असा गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाज ऐकू येऊ लागला तरी रेडिओ मात्र वाजू िकतो. ॉक्त गंुजारवामुळे ककवा गुणगुण आवाजामुळे 
रेडिओिे कायकक्रम ऐकण्यात व्यत्यय येऊ लागतो. इनपटु डॉल्वटर कंिेझसरिी धारणिक्ती कमी िाल्वयािा 
संिय असल्वयास अिा कंिेझसरवर योलय धारणिक्तीिा दुसरा िागंला कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून 
पाहाण्यासारखी तपासणीिी दुसरी िागंली आडण जलद पद्धत नाही. ही तपासणी करताना रेडिओवर 
एखादे स्थाडनक स्टेिन लावनू योलय धारणिक्तीिा व योलय डवयुयातदाबमान (working voltage) असलेला 
िागंला नवीन कंिेझसर मूळ कंिेझसरवर तात्पुरता समातंर जोिून पाहाता येतो. सामाझयतिः इलेक्ट्रोडलडटक 
कंिेझसरच्या बाजूवर उणे व अडधक डिझहे दिकडवलेली असतात. कंिेझसरिी उणे डिझह असलेली बाजू 
िासीसला आडण अडधक डिझह असलेली बाजू डवयुयातमंिलाच्या जास्त डवयुयातदाबाकिील बाजूला 
जोिावयािी असते. मूळ कंिेझसरमध्ये डबघाि असल्वयास ही तपासणी करताना दुसरा िागंला कंिेझसर 
वरील पद्धतीने जोिल्वयाबरोबर गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज तर नाहीसा होतोि परंतु स्थाडनक स्टेिनही 
रेडिओवर जोरदारपणे ऐकू येऊ लागते. संिडयत इलेक्ट्रोडलडटक डॉल्वटर कंिेझसरिी ह्या पद्धतीने 
तपासणी करताना जेव्हा त्यावर दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर जोिावयािा असतो तेव्हा िािणीसाठी 
वापरल्वया जाणाऱ्या कंिेझसरला आकृती ७–४ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे जोितारा व मगरी डिमटे लावनू ही 
कृती करणे योलय व सुरडक्षत असते. 
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आकृती ७–४ 

 
ह्या तपासणीच्या अनुर्षंगाने एक महत्त्वािी गोष् येथे नमूद करणे आवश्यक वाटते. कधीकधी 

धारणिक्ती कमी िालेल्वया कंिेझसरवर िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिल्वयाने मूळ कंिेझसर 
काही काळ पुझहा िागंल्वया प्रकारे कायक करू लागतो व रेडिओतून गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज येण्यािा 
दोर्ष नाहीसा िालेला आढळून येतो. परंतु कंिेझसरमध्ये जरी अिा रीतीने सुधारणा िाल्वयासारखी वाटली 
तरी अिी पडरन्स्थती ॉार काळ डटकू िकत नाही. बदली कंिेझसरमुळे मूळ कंिेझसरमध्ये काही प्रसंगी जरी 
अिी तात्काडलक सुधारणा िालेली आढळली तरी मूळ कंिेझसर बदलल्वयाडिवाय कायम स्वरूपािी 
दुरुस्ती होणे िक्य नसते हे लक्षात ठेवले पाडहजे. 

 
इनपटु डॉल्वटर कंिेझसरमध्ये जास्त प्रमाणात प्रवाह डिरप (leakage) असेल तर पॉवर सप्लाय 

डवभागामधून पुरडवला जाणारा िी.सी. डवयुयातदाब तर कमी प्रमाणात दिकडवला जातोि परंतु त्याडिवाय 
प्रवाहाच्या डिरपेिा कंिेझसरच्या धारणिक्तीवरही पडरणाम होत असल्वयाने रेडिओतून गंुजारव ककवा 
गुणगुण आवाज ऐकू येऊ लागतो. कंिेझसरिी धारणिक्ती कमी िाल्वयानेही अिाि प्रकारिे पडरणाम डदसून 
येत असल्वयाने कोणत्या डवडिष् कारणाने दोर्ष उत्पन्न िालेला आहे ह्यािी तपासणी वर वणकन केल्वयाप्रमाणे 
मूळ कंिेझसरवर एखादा िागंला कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून करता येते. कंिेझसरिी धारणिक्ती 
कमी िालेली असेल तर वरीलप्रमाणे समातंर जोिणी केल्वयाबरोबर गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज नाहीसा 
िालेला आढळून येतो. ह्याउलट कंिेझसरमध्ये डिरप उत्पन्न िालेली असेल तर समातंर जोिणीिा 
काहीही पडरणाम डदसून येत नाही. 

 
इनपटु डॉल्वटर कंिेझसरप्रमाणे आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरिी धारणिक्ती कमी िाली तरीही 

रेडिओतून गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येऊ लागतो. परंतु इनपटु डॉल्वटर कंिेझसरिी धारणिक्ती 
कमी िाल्वयाने उत्पन्न होणाऱ्या गंुजारवापेक्षा ककवा गुणगुण आवाजापेक्षा आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरिी 
धारणिक्ती कमी िाल्वयाने उत्पन्न होणारा गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज बऱ्याि मोठ्या प्रमाणावर असतो. 
आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरिी धारणिक्ती बरीि कमी िाली तर कधीकधी रेडिओमधून 
मोटारबोटीसारखा ककवा पेट्रोल इडंजनासारखा ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् असा आवाज (motorboating) उत्पन्न 
होऊ लागतो ककवा पुष्ट्कळदा रेडिओतून स्वैर आदंोलक लहरी (oscillations), ककक ि आवाज 
(squeals), कुत्र्याच्या रिण्यासारखे आवाज (howls) ककवा डि्या ऐकू येऊ लागतात. आऊटपुट 
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डॉल्वटर कंिेझसरिी धारणिक्ती कमी िाल्वयाने वरील प्रकारिी लक्षणे डदसून आली तरी कंिेझसरमधील 
डबघािािा रेडिओच्या िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यावर मात्र डविरे्ष पडरणाम होत नाही. डनदान तो सहज 
समजून येण्याइतक्या प्रमाणात तरी खास नसतो. अिा पडरन्स्थतीत डबघिलेल्वया कंिेझसरवर दुसरा िागंला 
योलय धारणिक्तीिा आडण योलय डवयुयातदाबमान (working voltage) असलेला कंिेझसर तात्पुरता समातंर 
जोिून ह्या दोर्षािे डनडित डनदान करता येते. 

 
आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरमधील डबघािामुळे वरील दोर्ष का कसे उत्पन्न होतात हे नीट 

समजण्याच्या दृष्ीने पॉवर सप्लाय डवभागातील आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरच्या कायािे थोिेसे अडधक 
डवविेन उपयुक्त होईल. आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरिे कायक डिडवध असते असे म्हणता येईल. त्यािे एक 
कायक म्हणजे इनपटु डॉल्वटर कंिेझसरमधून पुरडवल्वया जाणाऱ्या िी.सी. डवयुयातदाबातील तरंग लहरी पूणकपणे 
सथं करून रेडिओतील गंुजारवािी ककवा गुणगुण आवाजािी पातळी (hum level) िक्य तेवढी खालच्या 
थराला आणणे. परंतु त्याडिवाय आऊटपटु डॉल्वटर कंिेझसरिे दुसरेही एक महत्त्वािे कायक असते आडण ते 
म्हणजे रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागातंील व्हॉल्वव्हच्या प्लेट मंिलातून वाहाणाऱ्या लहरींच्या प्रवाहािी 
िासीसकिे रवानगी करण्यािे कायक (bypass action). हे दुसरे महत्त्वािे कायक जर नीट िाले नाही तर 
रेडिओमध्ये आंदोलक लहरी, ककक ि आवाज, डि्या, कुत्र्याच्या रिण्यासारखे आवाज (howls) ककवा 
ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् असे आवाज (motorboating) उत्पन्न होऊ लागतात. हे दोर्ष कसे उत्पन्न होतात 
ह्याडवर्षयी थोिे सडवस्तर डवविेन आवश्यक वाटते. 

 
रेडिओ लहरींिे ककवा श्राव्य डवयुयातलहरींिे यथोडित प्रवधकन रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागातं 

क्रमििः होत जाते. आकृती ७–५ पाहा. एका डवभागातील व्हॉल्वव्हमध्ये प्रवर्मधत िालेल्वया लहरी दुसऱ्या 
डवभागातील व्हॉल्वव्हकिे रवाना केल्वया जातात व अिा रीतीने अडधकाडधक प्रवर्मधत होऊन त्या िवेटी 
लाऊिस्पीकरपयंत जाऊन पोहोितात. 

 
रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागानंा िी.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा पॉवर सप्लाय डवभागातून केला 

जात असल्वयामुळे पॉवर सप्लाय डवभागामध्ये ह्या लहरींिे प्रवाह प्रडवष् होत असतात. प्रवर्मधत िालेल्वया 
अिा लहरींिा मागक आकृतीत जाि रेरे्षच्या बाणानंी दिकडवला आहे. त्यािंी िासीसकिे रवानगी करण्यािे 
कायक (bypass action) आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरवर सोपडवलेले असते. आऊटपटु डॉल्वटर कंिेझसरिी 
धारणिक्ती डजतकी जास्त डततकी त्यािी डनरडनराळ्या डवभागातं प्रवर्मधत होणाऱ्या लहरींिी िासीसकिे 
रवानगी करण्यािी कायकक्षमता अडधक िागंली असते. आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरिी धारणिक्ती कमी 
िाली की त्यािे हे महत्त्वािे कायक व्यवन्स्थतपणे होऊ िकत नाही. ककबहुना ह्या कायात अिथळा येऊ 
लागतो असे म्हणता येईल. त्यामुळे लहरींिी एका डवभागातून अलीकिील दुसऱ्या डवभागाकिे अनावश्यक 
प्रडतपुष्ी (feed back) होऊ लागते. एक उदाहरण म्हणनू आकृतीमध्ये डिटेक्टर आडण पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागातून डमक्सर डवभागाकिे होणारी अिी प्रडतपुष्ी डठपक्याचं्या रेरे्षने दिकडवली आहे. अिा 
रीतीने प्रडतपुष्ी होणाऱ्या लहरींिे जर पुनिःपुझहा प्रवधकन होत राडहले तर त्यामुळे रेडिओत स्वैर आंदोलक 
लहरी (oscillations) डनमाण होऊ लागतात. ह्या स्वैर आंदोलक लहरींिी कंपनसखं्या (frequency) कमी 
असेल तर रेडिओमध्ये मोटारबोटीसारखा ककवा पेट्रोल इंडजनासारखा ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् आवाज 
(motorboating) उत्पन्न होऊ लागतो. परंतु त्यािंी कंपनसंख्या जर जास्त असेल तर उच्च स्वरािें ककक ि 
आवाज (squeals), कुत्र्याच्या रिण्यासारखा आवाज (howls) ककवा डि्या ऐकू येऊ लागतात. 
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रेणिओतून गुरगूर आिाज (growl) ऐकू येिे 
 

रेडिओमधून जर गुरगूर आवाज (growl) ऐकू येत असेल तर सामाझयतिः रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हमध्येि 
दोर्ष असण्यािा संभव असतो. अिा पडरन्स्थतीत रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये हवा डिरल्वयामुळे जाभंळ्या, 
गुलाबी ककवा डनळ्या रंगािा धुरकट प्रकाि दृष्ोत्पत्तीस येतो व पुष्ट्कळदा व्हॉल्वव्हच्या कािेच्या आत बुिाच्या 
बाजूवर पाढंरट रंगािी पटेु बसलेली डदसू लागतात. अिा प्रकारिा दोर्ष उत्पन्न िालेल्वया व्हॉल्वव्हला ‘गसॅी 
व्हॉल्वव्ह’ असे म्हणतात. गसॅी रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह हे गुरगूर आवाज उत्पन्न होण्यािे एक ठराडवक कारण 
असते. रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह बदलण्याडिवाय अिा पडरन्स्थतीत गत्यंतर नसते. 
 

रेणिओिर स्टेशन लािले म्हिजेच गंुजारि लकिा गुिगुि आिाज ऐकू येिे (modulation hum) 
 

कधीकधी रेडिओवर स्टेिन लावले म्हणजेि रेडिओच्या कायकक्रमाबरोबर ककवा सगंीताबरोबरि 
रेडिओतून गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येऊ लागतो. परंतु एक गंमतीदार गोष् अिी की, िायल 
कायािी जुळवणी दोन स्टेिनामंध्ये केलेली असेल (म्हणजे रेडिओवर कोणतेि स्टेिन लावलेले नसेल) 
तर मात्र रेडिओतून असा गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज डबलकूल ऐकू येत नाही. 
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आकृती ७–५ 

 
पॉवर सप्लाय डवभागाच्या घटकभागातंील डबघािामुंळे असा दोर्ष उत्पन्न होण्यािे एक ठराडवक 

कारण म्हणजे ‘लाइन कंिेझसर’ खंडित (open) िालेला असणे. हा कंिेझसर रेडिओच्या मेझस कॉिकिी एक 
तार व िासीस ह्यामंध्ये जोिलेला असतो. आकृती ७–१ पाहा. ए.सी. रेडिओमध्ये रेडिओिी िासीस लाइन 
कंिेझसरतॉे इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यामधून जडमनीिी जोिली जाते. कारण ए.सी. इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यािी एक 
तार पॉवर हाऊसमध्ये जडमनीिी संबडंधत केलेली असते. ह्या कारणामुळे ए.सी. रेडिओिी मेझस प्लग डपन 
जर इलेन्क्ट्रक पुरवठ्याच्या प्लगमध्ये उलट जोिली गेली तर रेडिओमध्ये कधीकधी गंुजारव म्हणजे 
गुणगुण आवाज ककवा खरखर आवाज ऐकू येऊ लागतो. परंतु अिा पडरन्स्थतीत ही प्लग डपन उलट 
डॉरवनू बसडवली आडण रेडिओिी िासीस लाइन कंिेझसरतॉे इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यामधून जडमनीिी नीट 
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संबंडधत केली गेली की हे दोर्ष नाहीसे िालेले आढळून येतात. रेडिओतील लाइन कंिेझसर िागंला असेल 
आडण रेडिओच्या िासीसिी जडमनीिी जोिणी व्यवन्स्थत केलेली असेल तर रेडिओमध्ये वरील प्रकारच्या 
गंुजारवािा म्हणजे गुणगुण आवाजािा दोर्ष सामाझयतिः आढळून येत नाही. 

 
डकत्येक रेडिओंमध्ये हा कंिेझसर आकृती ७–१ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे न जोिता मेझस 

ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलच्या दोन टोकांना समातंर पद्धतीने जोिलेला असतो व तो सामाझयतिः ·००५ 
मा.ॉॅ. धारणिक्तीिा असतो. हा कंिेझसर खंडित (open) िाला तर वरील प्रकारिा डबघाि रेडिओमध्ये 
उत्पन्न होण्यािी िक्यता असते. 

 
रेडिओमध्ये वरील डबघाि आढळून आला तर रेडिओतील लाइन कंिेझसरवर त्याि धारणिक्तीिा 

दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून पाहाता येतो. अिा समातंर जोिणाने जर गंुजारव 
ककवा गुणगुण आवाज कमी िाल्वयािे डदसून आले तर लाइन कंिेझसर खंडित िाल्वयािे डनडित दिकडवले 
जाते. लाइन कंिेझसरमध्ये दोर्ष नसेल तर रेडिओत असा डबघाि उत्पन्न होण्यास जी इतर कारणे जबाबदार 
असतात त्या कारणािंा िोध रेडिओच्या इतर डवभागातं घ्यावा लागतो. ह्याडवर्षयीिी माडहती पुढे योलय 
स्थळी डदलेली आहे. 
 

ए.सी.िी.सी. पॉिर सप्लाय णिभाग 
 

ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये वापरल्वया जाणाऱ्या पॉवर सप्लाय डवभागािी मंिल योजना आकृती ७–
६ मध्ये दिकडवली आहे. आपल्वया देिात गेल्वया काही वर्षांमध्ये उत्पादन िालेल्वया ए.सी. िी.सी. रेडिओंमध्ये 
UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84 आडण UY 85 ह्या माडलकेतील ९ डपनािें लहान आकारािे 
(miniature) व्हॉल्वव्ह बऱ्याि प्रमाणात वापरले जाऊ लागले आहेत. अिा माडलकेतील UY 85 ह्या 
व्हॉल्वव्हच्या रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह म्हणून वापर केलेल्वया पॉवर सप्लाय डवभागािी मिंल योजना आकृतीत 
दाखडवली आहे. अिा पॉवर सप्लाय डवभागाच्या डॉल्वटर डवभागामध्ये सामाझयतिः ५० मायक्रोॉॅरॅि 
धारणिक्तीिे आडण ३५० व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाबमान असलेले इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसर वापरले 
जातात. डॉल्वटर रेडिस्टर म्हणून सामाझयतिः १००० ओहम डवरोधािा व १० वटॅ डवयुयातबलािा रेडिस्टर 
वापरला जातो. 
 

 
आकृती ७–६ 
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ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंट एकसरी पद्धतीने जोिलेली असतात आडण त्यानंा 
लागणारा डवयुयातदाब योलय डततक्या प्रमाणात कमी करण्यासाठी एक रेडिस्टर व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटना एकसरी 
पद्धतीने जोिलेला असतो. ह्या रेडिस्टरला ‘लाइन रेडिस्टर’ ककवा ‘बॅरेटर’ असेही म्हणतात. रेडिओ 
लावल्वयानंतर रेडिओ लागला आहे ककवा नाही हे दिकडवण्याकडरता एक पायलट डदवाही व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटिी 
एकसरी पद्धतीनेि जोिलेला असतो. मात्र पायलट डदव्याला समातंर पद्धतीने योलय डवरोधािा म्हणजे 
सामाझयतिः सुमारे २० ते ३० ओहम डवरोध असलेला रेडिस्टर जोिलेला असतो. डदव्याला समातंर रेडिस्टर 
जोिण्यािा उिेि असा की डदव्याला योलय डततक्या डवयुयातदाबािा पुरवठा तर व्हावाि परंतु डदवा जळून 
गेला तरी व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटच्या एकसरी मंिलामध्ये खंि पिू नये. ए.सी. िी.सी.पॉवर सप्लाय डवभागाच्या 
वरील मंिल योजनेवरून एक गोष् सहज ध्यानात येण्यासारखी आहे आडण ती म्हणजे एकसरी जोिणी 
केलेल्वया व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंट मिंलात एखाययाा घटकभागात डबघाि होऊन जर कोठेही खंि पिला तरी हे 
एकसरी मंिल खंडित (open) होते. 

 
काही रेडिओंमध्ये व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटिी एकसरी पद्धतीने जोिणी केलेली असते. परंतु लाइन 

रेडिस्टर ककवा बॅरेटरिा वापर न करता आकृती ७–७ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे ट्रॅझसॉॉमकरिा वापर केलेला 
असतो. अिा मंिलािी तपासणी ए.सी. िी.सी. पॉवर सप्लाय डवभागाप्रमाणेि केली जाते. 

 
ए.सी. िी.सी. पॉवर सप्लाय डवभागात जे काही डवडिष् डबघाि उत्पन्न होतात त्याचं्या 

तपासणीडवर्षयीिे डवविेन पढुील काही पडरच्छेदामंध्ये केले आहे. 
 

 
आकृती ७–७ 

 
रेणिओचे व्हॉल्वव्ह पेटत नसिे (ए.सी. िी.सी. पॉिर सप्लाय णिभाग) 

 
ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये व्हॉल्वव्ह पेटत नसल्वयािे लक्षण डदसून आले तर पॉवर सप्लाय 

डवभागाच्या घटकभागािंी खाली डदलेल्वया दोर्षाचं्या दृष्ीने क्रमििः तपासणी केली पाडहजे : 
 

(अ) मेझस प्लग डपनमध्ये डबघाि असणे; 
 

(ब) रेडिओतील फ्यूज उिालेला असणे (पुष्ट्कळिा ए.सी. िी.सी. रेडिओंमध्ये मात्र फ्यजू 
वापरलेलाि नसतो); 
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(क) रेडिओ बंद ककवा िालू करण्यासाठी वापरलेल्वया न्स्विमध्ये (on-off switch) डबघाि 
िालेला असणे; 

 
(ि) रेडिओच्या मेझस कॉिकमध्ये डबघाि िालेला असणे; 

 
(ई) लाइन रेडिस्टर ककवा बॅरेटर खंडित (open) िालेला असणे; 

 
(ॉ) एखाययाा व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट जळून खंडित (open) िालेले असणे. 

 
वरील घटकभागािंी तपासणी करण्यासाठी रेडिओ प्रथम इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यापासून डवलग केला 

जातो. नंतर रेडिओिा न्स्वि िालू करून व रेडिओच्या मेझस प्लग डपनानंा ओहममीटर तारा जोिून व्हॉल्वव्ह 
डॉलॅमेंटच्या एकसरी मंिलात खंि पिला आहे ककवा काय ह्यािी प्रथम तपासणी केली जाते. रेडिओिे 
व्हॉल्वव्ह पेटत नसले तर ह्या मंिलात डनडित कोठे तरी खंि पिलेला असतो. व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटच्या एकसरी 
मंिलात खंि पिलेला असल्वयास ह्या मंिलािी ओहममीटरने जलद तपासणी करता येते. ही तपासणी 
करण्यासाठी ओहममीटरिी एक तार िासीसला व दुसरी रेडिओच्या मेझस प्लगच्या कोणत्याही एक डपनला 
जोिून पाहाता येते. ह्या तपासणीत मेझस प्लगच्या दोन डपनापंैकी एक िासीसला जोिलेली असल्वयािे 
आढळून येईल. आकृती ७–८ पाहा. जर दोझही डपनापंैकी एकही डपन िासीसला जोिलेली असल्वयािे 
दिकडवले जात नसेल तर मेझस कॉिकमध्येि ककवा प्रत्यक्ष न्स्विमध्ये डबघाि असू िकेल. ह्या दोझहींपकैी 
किात डबघाि आहे हे न्स्वििी व मेझस कॉिकिी ओहममीटरने स्वतंत्र तपासणी करून ठरडवता येते. मेझस 
कॉिक व न्स्वि ह्यािंी तपासणी करण्यासाठी काही अनुभवी दुरुस्ती तंत्रज्ञ दुसरीही एक तपासणी पद्धत 
वापरतात. ह्या पद्धतीत रेडिओिी इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यािी जोिणी करून रेडिओिा न्स्वि िालू केला जातो. 
नंतर न्स्विच्या जोिप्या स्कू्र ड्रायव्हरच्या सहाय्याने संडक्षप्त (short) केल्वया जातात. हे कायक अथात 
मोठ्या सावधडगरीने व काळजीपूवकक कराव ेलागते. न्स्विच्या जोिप्या सडंक्षप्त (short) केल्वयानंतर 
रेडिओिे व्हॉल्वव्ह पेटू लागले तर न्स्विमध्ये डबघाि दिकडवला जातो. न्स्विच्या जोिप्या संडक्षप्त 
करूनही व्हॉल्वव्ह पेटत नसतील तर मेझस कॉिकमध्ये डबघाि दिकडवला जातो. 
 

 
आकृती ७–८ 
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वरील तपासणी केल्वयानंतर िासीसला जोिलेल्वया प्लग डपनवरून ओहममीटर तार काढून ती 
प्लगच्या दुसऱ्या डपनला जोिली जाते. ही डपन व्हॉल्वव्हच्या एकसरी पद्धतीने जोिलेल्वया डॉलॅमेंटना 
जोिलेली असते. ओहममीटरिी दुसरी तार नंतर रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटला जोिली जाते. आकृती 
७–९ पाहा. असे केल्वयानंतर हा डवभाग अखंि असल्वयािे दिकडवले गेले तर फ्यूज (वापरलेला असल्वयास), 
लाइन रेडिस्टर ककवा बॅरेटर, पायलट डदवा ककवा त्याला समातंर जोिलेला रेडिस्टर ह्यािंी तपासणी 
होऊन जाते. परंतु ह्या भागात खंि पिल्वयािे दिकडवले जात असेल तर फ्यूज (वापरलेला असल्वयास), 
लाइन रेडिस्टर, पायलट डदवा ककवा त्याला समातंर जोिलेला रेडिस्टर ह्यािंी ओहममीटरने स्वतंत्र 
तपासणी केली पाडहजे. वरील घटकभाग व्यवन्स्थत असल्वयािे दिकडवले जात असेल तर िवेटी रेन्क्टॉायर 
व्हॉल्वव्हपासून सुरुवात करून क्रमाक्रमाने प्रत्येक व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंटिी ओहममीटरने तपासणी करता 
येते. व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटिी एकसरी जोिणी कोणत्या क्रमाने केली आहे हे डवडिष् रेडिओच्या मंिल 
नकािावरून िटकन समजू िकते व अिा डवडिष् क्रमानुसार प्रत्येक व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंटिी ओहममीटरने 
तपासणी करता येते. ह्या तपासणीने कोणत्या डवडिष् व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट जळलेले आहे हे डनडित समजून 
येते. 
 

 
आकृती ७–९ 

 
ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये एकसरी जोिलेल्वया डनरडनराळ्या व्हॉल्वव्हपैकी एखाययाा व्हॉल्वव्हिे 

डॉलॅमेंट जळून ह्या मंिलात खंि पिण्यािी नेहमी बरीि िक्यता असते आडण त्या दृष्ीने डकत्येक दुरुस्ती 
तंत्रज्ञ रेडिओतील व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटिी तपासणी इतर घटकभागािंी तपासणी करण्यापूवी प्रथमतिः करणे 
अडधक पसंत करतात. अिी तपासणी करण्यासाठी प्रत्येक व्हॉल्वव्ह सॉकेटमधून काढून घेता येतो व अिा 
प्रत्येक व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंटमध्ये खंि पिला आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी ओहममीटरच्या साहाय्याने 
व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंटला जोिलेल्वया दोन डवडिष् डपनामंधील डवरोध मोजणी करून अगदी थोिक्या वळेात 
करता येतो. 

 
ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये लाइन रेडिस्टर ककवा बरेॅटरऐवजी परदेिातून आयात केलेल्वया 

रेडिओंमध्ये खालील डनरडनराळे प्रकार वापरलेले पूवी आढळत. भारतीय बनावटीच्या रेडिओंमध्ये त्यािंा 
वापर केलेला आढळत नाही. तरीदेखील केवळ ताडत्त्वक डवविेन ह्या दृष्ीने त्या प्रत्येकािी सामाझय माडहती 
पुढील काही पडरच्छेदातं थोिक्यात डदली आहे. 
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(अ) रेडिस्टझस कॉिक; 
 

(ब) कािेिा ककवा धातूिे टोपण असलेला बॅलस्ट व्हॉल्वव्ह; 
 

(क) मेटल बलॅस्ट. 
 

रेणिस्टझस कॉिथ 
 

रेडिस्टझस कॉिकिा उपयोग केलेला भारतीय बनावटीच्या रेडिओंमध्ये जवळजवळ आढळून येत 
नाही. काही वर्षांपूवी परदेिातून आयात िालेल्वया रेडिओंमध्ये मात्र रेडिस्टझस कॉिकिा उपयोग केलेला 
आढळत असे आडण त्या दृष्ीने ह्या पडरच्छेदातील डवविेन रेडिस्टझस कॉिकिी सवकसाधारण माडहती असावी 
ह्या उिेिानेि केलेले आहे. रेडिस्टझस कॉिकिी रिना व डतिी रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह व इतर व्हॉल्वव्ह 
डॉलॅमेंटिी जोिणी आकृती ७–१० मध्ये दिकडवली आहे. रेडिस्टझस कॉिक डनरडनराळ्या डवरोधाच्या 
बनडवलेल्वया असतात. त्यामध्ये एक नेहमी उत्पन्न होणारा डबघाि म्हणजे रेडिस्टझस तार तुटणे. हा डबघाि 
उत्पन्न िालेला असल्वयास सवकच्या सवक रेडिस्टझस कॉिक बदलून टाकणे केव्हाही श्रेयस्कर असते. परंतु 
तारेिा तुटलेला भाग जर कॉिकच्या टोकाजवळि असेल तर अिा कॉिकिी दुरुस्ती करता येते. कॉिकच्या 
टोकािी तुटलेला छोटासा भाग तोिून टाकता येतो आडण रेडिस्टझस तारेच्या तोिलेल्वया भागामुळे कमी 
िालेल्वया डवरोधािी उणीव डततकाि डवरोध असलेला दुसरा रेडिस्टर कॉिकला एकसरी पद्धतीने जोिून 
भरून काढता येते. रेडिस्टझस तार कोठे तुटली आहे हे िोधून काढण्यासाठी कॉिकच्या टोकाजवळ 
असलेल्वया आवरणािा काही भाग काढावा लागतो. 
 

 
आकृती ७–१० 

 
काही दुरुस्ती करणारे लोक रेडिओ दुरुस्ती करताना रेडिस्टझस कॉिक तोितात व तुटलेली कॉिक 

ते रेडिओमध्ये पुझहा जोिून देतात. कॉिक तोिल्वयामुळे डतिा एकूण डवरोध जर बराि कमी िाला तर 
रेडिओच्या व्हॉल्वव्हना धोका पोहोिण्यािी ॉार िक्यता असते. अथात कॉिक तोिल्वयानंतर ती जर पुझहा 
पूवकवत व्यवन्स्थतपणे जोिली गेली तरि हा धोका उत्पन्न होण्यािा संभव असतो. कॉिक पूवकवत जोिली 
गेली नाही तर रेडिओ लागति नाही आडण त्यामुळे व्हॉल्वव्हना अपाय होण्यािा संभव नसतो. खराब िालेली 
कॉिक बदलण्यासाठी योलय डवरोध असलेली नवीन रेडिस्टझस कॉिक बसडवली पाडहजे. अिा कॉिकच्या एका 
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तारेच्या टोकावर िाक देण्यासाठी थोिेसे कथील लावलेले आढळेल. कॉिकिे हे टोक सवकसाधारणपणे 
रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंटला जोिावयािे असते. कॉिकच्या एका तारेवर काळे वषे्ण असते. ह्या 
तारेिे एक टोक मेझस कॉिक प्लगला आडण दुसरे टोक रेन्स्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला जोिावयािे असते. 
कॉिकच्या दुसऱ्या तारेवर लाल वषे्ण असते. ह्या तारेिे एक टोक मेझस कॉिक प्लग डपनला व दुसरे न्स्विला 
जोिावयािे असते. आकृती ७–१० पहा. 
 

बॅलस्ट व्हॉल्वव्ह 
 

परदेिातून आयात केलेल्वया ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये लाइन रेडिस्टरऐवजी कािेिा ककवा धातूिे 
बाह्य वषे्ण असलेला बलॅस्ट व्हॉल्वव्ह डकत्येकदा वापरलेला आढळत असे. भारतीय बनावटीच्या रेडिओमध्ये 
अिा व्हॉल्वव्हिा उपयोग केलेला आढळत नाही. बलॅस्ट व्हॉल्वव्ह जर जळून गेला तर तो बदलण्याडिवाय 
गत्यंतर नसते. रेडिओ दुरुस्तीत मूळ बॅलस्ट व्हॉल्वव्हऐवजी रेडिस्टझस कॉिक, लाइन रेडिस्टर ककवा बॅरेटर 
वगैरे वापरणे िक्य असते. परंतु त्यासाठी पुष्ट्कळ वळेा मंिल योजनेत योलय ते ॉेरबदल करून घ्याव े
लागतात. 
 

मेटल बॅलस्ट 
 

परदेिातून आयात केलेल्वया ए.सी. िी.सी. रेडिओंमध्ये लाइन रेडिस्टर ककवा बॅरेटरऐवजी 
कधीकधी मेटल बलॅस्ट वापरलेले आढळत असे. भारतीय बनावटीच्या रेडिओंमध्ये मेटल बलॅस्टिा वापर 
केलेला आढळत नाही. अिा बॅलस्टर पत्र्यािे जाळीदार टोपण बसडवलेले असते. बॅलस्टिे टोपण व 
बॅलस्टिी अंतगकत रिना किी असते हे आकृती ७–११ मध्ये दाखडवले आहे. मेटल बॅलस्टिी रेडिस्टझस 
तार डठसूळ होऊन ती कोठे तरी तुटते व त्यामुळे बलॅस्ट डनकामी होते. परंतु अिा बॅलस्टिी तात्पुरती 
दुरुस्ती मात्र करता येते. ही दुरुस्ती करण्यासाठी रेडिस्टझस तारेवर बसडवलेले पत्र्यािे जाळीदार टोपण 
काढाव ेलागते. सामाझयतिः ह्या टोपणाच्या खालच्या बाजूवरील किा वळवनू ते बैठकीला घट्ट बसडवलेले 
असते. ती किा उकलून काढली म्हणजे बैठकीिी बाजू रेडिस्टझस तारेसकट टोपणाच्या बाहेर काढता येते 
व तार कोठे तुटली आहे ह्यािी तपासणी करता येते. तुटलेला भाग सापिला म्हणजे तारेिी तुटलेली टोके 
पुझहा एकत्र पीळ देऊन जोिून देता येतात. परंतु तार डठसूळ िालेली असली म्हणजे हे काम ॉार 
काळजीपूवकक कराव े लागते. तारेला पीळ देऊन जोिणी करताना जास्त तार ह्या कायासाठी वापरली 
जाता कामा नये. कारण जास्त तार वापरली गेली तर तारेिा एकंदर डवरोध बराि कमी होण्यािी िक्यता 
असते. तारेिा एकंदर डवरोध १०% पेक्षा कमी िाला तर त्यािी उणीव भरून काढण्यासाठी योलय 
डवरोधािा रेडिस्टर रेडिस्टझस तारेला एकसरी पद्धतीने जोिणे आवश्यक असते. 
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आकृती ७–११ 

 
रेणिओमध्ये जोरदार प्रमािात गंुजारि लकिा गुिगुि आिाज उत्पन्न होत असिे 

 
ए.सी. रेडिओपेक्षा ए.सी. िी.सी. रेडिओंमध्ये गंुजारवािी ककवा गुणगुण आवाजािी पातळी 

स्वाभाडवकतिःि जास्त असते. ह्यािी मुख्य कारणे म्हणजे ए.सी. िी.सी. रेडिओंमध्ये हाॉ ववे्ह 
रेन्क्टॉायरिा वापर केला जातो आडण डिवाय काही व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंटवरील डवयुयातदाब िासीसच्या 
दृष्ीने जास्त प्रमाणात असतो. ए.सी. िी.सी. रेडिओमंध्ये जोरदार प्रमाणात गुणगुण आवाज उत्पन्न 
होण्यास ए.सी. रेडिओप्रमाणे पॉवर सप्लाय डवभागातील इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसर तर जबाबदार असताति 
परंतु त्याव्यडतडरक्त दुसरे एक ठराडवक कारण म्हणजे व्हॉल्वव्हमध्ये डॉलॅमेंट व कॅथोि ह्यामंध्ये प्रवाह डिरप 
(leakage) डनमाण िालेली असणे. ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटिी जोिणी एकसरी 
पद्धतीने केलेली असल्वयाने कोणत्याही व्हॉल्वव्हमध्ये असा दोर्ष उत्पन्न िाला तरी रेडिओमध्ये वरील प्रकारिा 
डबघाि डनमाण होतो. व्हॉल्वव्हमध्ये डॉलॅमेंट व कॅथोि ह्यामंधील प्रवाह डिरपेमुळे डनमाण िालेला असा दोर्ष 
व्हॉल्वव्ह टेस्टरवरील तपासणीत सहसा व्यक्त होऊ िकत नाही. तेव्हा अिा पडरन्स्थतीत संिडयत 
व्हॉल्वव्हऐवजी दुसरा िागंला व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाण्याव्यडतडरक्त दुसरा िागंला व जलद उपाय नसतो. 
 

रेणिओला हादरे बसले म्हिजे रेणिओत खरखराट (noise) उत्पन्न होिे 
 

ए.सी. िी.सी. रेडिओच्या पॉवर सप्लाय डवभागातील घटकभागामंध्ये दोर्ष डनमाण िाल्वयाने जर 
वरील डबघाि डनमाण होत असेल तर त्यािी ठराडवक कारणे म्हणजे इलेक्ट्रोडलडटक डॉल्वटर कंिेझसर व 
व्हॉल्वव्ह रेन्क्टॉायरमध्ये दोर्ष असणे. असा डबघाि डदसून आल्वयास सवकप्रथम रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह बदलून 
पाडहला पाडहजे. व्हॉल्वव्ह बदलून डबघाि नाहीसा होत नसेल तर इलेक्ट्रोडलडटक डॉल्वटर कंिेझसरडवर्षयी 
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संिय घेतला पाडहजे. कंिेझसरिी जोितार व कंिेझसरच्या अतंगकत भागातंील धातूिी पातळ पट्टी (foil) 
ह्यामंधील जोिणी सैल िाली ककवा डनखळली तर वरील डबघाि डनमाण होऊ िकतो. संिडयत डॉल्वटर 
कंिेझसर बदलून पाहाणे ही अिा पडरन्स्थतीत जलद व प्रभावी उपाययोजना असते. 
 

पायलट णदिे िरचेिर जळून जािे 
 

पायलट डदव्याला समातंर पद्धतीने एक रेडिस्टर जोिलेला असतो असा उल्लेख पूवी आलेलाि 
आहे. हा रेडिस्टर जर खंडित (open) िाला तर पायलट डदवा वरिेवर जळून जातो. अिा पडरन्स्थतीत 
ह्या रेडिस्टरिी ओहममीटरने तपासणी करून डबघिलेल्वया रेडिस्टरच्या जागी योलय डवरोध व वटेॅज 
(डवयुयातबल) असलेला रेडिस्टर बदलून बसवावा म्हणजे पायलट डदवा वरिेवर जळून जाणार नाही. 
 

पायलट णदव्याचें णमचकाििे (blinking of pilot lamps) 
 

ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये वरील डबघाि डकत्येकदा उत्पन्न िालेला आढळतो. हा डबघाि उत्पन्न 
िालेला असला म्हणजे रेडिओ िालू केल्वयानंतर रेडिओ काही डमडनटे नेहमीसारखा नीट िालतो परंतु 
नंतर पायलट डदवा लागेनासा होऊन रेडिओ बंद पितो. नंतर काही क्षणातं पायलट डदवा पुझहा लागतो 
आडण थोड्या वळेाति पुझहा लागेनासा होतो. पायलट डदव्यािें अिा प्रकारे डमिकावणे सुरू िाल्वयानंतर 
रेडिओ िालू होईलि असे मात्र डनडित सागंता येत नाही. केव्हा केव्हा डदवा लागला की रेडिओ िालू होतो 
आडण पायलट डदवा लागेनासा िाला की त्याबरोबर रेडिओही बंद पितो. 

 
वरील डबघाि उत्पन्न होण्यािे एक सामाझय आडण ठराडवक कारण म्हणजे कोणत्या तरी एखाययाा 

व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट तात्काडलक खंडित (intermittent open) होत असणे. डॉलॅमेंटिी तार तापली म्हणजे 
तारेत खंि पितो व ती पुरेिी डनवनू थंि िाली म्हणजे ती पुझहा जुळते व ही िक्री डक्रया (cycling) 
एकसारखी आलटून पालटून िालू राहाण्यािा सभंव असतो. व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर व्हॉल्वव्हमध्ये असलेला असा 
दोर्ष सहसा समजून येत नाही. 

 
रेिीओमध्ये अिा प्रकारिा डबघाि उत्पन्न िाला म्हणजे तो िोधून काढण्यािे दोन मागक आहेत. एक 

म्हणजे डनरडनराळ्या प्रत्येक व्हॉल्वव्हच्या जागी दर वळेी त्याि प्रकारिा िागंला नवीन व्हॉल्वव्ह बदलून 
पाहाणे. ह्या तपासणीत डविरे्षतिः रेन्क्टॉायर आडण ऑडिओ आऊटपटु हे दोन व्हॉल्वव्ह तरी बदलून 
पाडहलेि पाडहजेत, कारण ह्या दोन व्हॉल्वव्हमध्ये अिा प्रकारिा दोर्ष उत्पन्न होण्यािी ॉार िक्यता असते. 
दुसरा मागक म्हणजे प्रत्येक व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंटिी ए.सी. व्होल्वटमीटरने क्रमििः तपासणी करणे. ही 
तपासणी करण्यासाठी ए.सी. व्होल्वटमीटरिी २५० व्होल्वट डवयुयातदाबािी श्रणेी सामाझयतिः वापरता येते व दर 
वळेी ए.सी. व्होल्वटमीटरच्या तारा प्रत्येक व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंटला क्रमििः जोिून ठेवता येतात. व्हॉल्वव्ह 
िागंला असून त्यामध्ये काहीही दोर्ष नसेल तर रेडिओ बंद पिल्वयावर डॉलॅमेंटवर जवळजवळ िूझय ए.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो. परंतु व्हॉल्वव्हमध्ये दोर्ष असून त्याच्या डॉलॅमेंटमध्ये खंि पित असेल तर असा 
खंि पिल्वयाबरोबर व्होल्वटमीटरवर बऱ्याि जास्त ए.सी. डवयुयातदाबािी नोंद दिकडवली जाते. 
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ए.सी. िी.सी. रेणिओतील काही व्हॉल्वव्ह िाजिीपेक्षा जास्त िगिगीत पेटलेले णदसिे ि इतर काही 
व्हॉल्वव्ह णबलकूलच प्रकाणशत न िालेले असिे 

 
व्हॉल्वव्हच्या रिनेत डॉलॅमेंट आडण कॅथोि ह्या दोन डवयुयातघटकामंध्ये ॉारि कमी अतंर असते. ते 

जर एकमेकासं स्पिक करू लागले तर व्हॉल्वव्हमध्ये दोर्ष उत्पन्न होतो. डविरे्षतिः ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये 
वापरलेल्वया व्हॉल्वव्हमध्ये असा दोर्ष उत्पन्न िाला म्हणजे वर डदलेले थोिेसे िमत्काडरक लक्षण दृष्ोत्पत्तीस 
येते. 
 

ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये डनरडनराळ्या व्हॉल्वव्हिी डॉलॅमें्स एकसरी पद्धतीने जोिलेली 
असतात व ह्या जोिणीिा एक डवडिष् अनुक्रमही असतो. आकृती ७–८ ककवा ७–९ पाहा. हा अनुक्रम 
म्हणजे लाइन रेडिस्टर ककवा बॅरेटर, नंतर रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह, नंतर ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्ह, नंतर 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह, नंतर कझव्हटकर व्हॉल्वव्ह व िवेटी डिटेक्टर आडण पडहला ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह. रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने डवडिष् रेडिओमध्ये व्हॉल्वव्ह डॉलॅमें्स जोिणीिा अनुक्रम 
कोणता आहे हे रेडिओच्या मंिल नकािावरून पिताळून पाहाव.े ह्या अनुक्रमापकैी कोणत्याही एका 
व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट कॅथोििी संललन िाले तर इलेन्क्ट्रक पुरवठ्याच्या सपूंणक डवयुयातदाबास एक संडक्षप्त 
मागक डमळतो व त्यामुळे डॉलॅमेंट आडण कॅथोि सलंलन िालेल्वया व्हॉल्वव्हच्या एका बाजूिे व्हॉल्वव्ह जास्त 
िगिगीत प्रकाडित िालेले डदसतात व दुसऱ्या बाजूिे व्हॉल्वव्ह अडजबात पेटति नसल्वयािे डदसून येते. 
उदाहरणाथक, कझव्हटकर व्हॉल्वव्हमध्ये डॉलॅमेंट व कॅथोि एकमेकासं स्पिक करू लागले तर कझव्हटकर आडण 
डिटेक्टर ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह पेटलेले डदसणार नाहीत. परंतु रेन्क्टॉायर, ऑडिओ आऊटपुट आडण 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह वाजवीपेक्षा जास्त िगिगीतपणे प्रकाडित िालेले डदसतील. त्यािप्रमाणे 
कझव्हटकर व्हॉल्वव्हऐवजी जर आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये असा दोर्ष डनमाण िाला तर रेन्क्टॉायर 
आडण ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्ह वाजवीपेक्षा जास्त िगिगीतपणे प्रकाडित िालेले डदसतील व आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर, कझव्हटकर आडण डिटेक्टर व पडहला ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह डबलकूलि पेटलेले 
नसल्वयािे डदसून येईल. 
 

सारािं, व्हॉल्वव्ह डॉलॅमें्सच्या वर उल्लेख केलेल्वया एकसरी जोिणीच्या अनुक्रमात िगिगीतपणे 
प्रकाडित होणाऱ्या व्हॉल्वव्हमध्ये ज्या व्हॉल्वव्हिा िवेटिा अनुक्रम असतो त्याच्या िजेारच्या व्हॉल्वव्हमध्ये दोर्ष 
उत्पन्न िालेला असतो असा सामाझय डनयम ह्याबाबतीत मािंता येईल. वरील उदाहरणाप्रमाणे कझव्हटकर 
व्हॉल्वव्हमध्ये जर दोर्ष असेल तर एकसरी व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंट जोिणीच्या अनुक्रमात वाजवीपेक्षा जास्त 
िगिगीत प्रकािणारा व्हॉल्वव्ह म्हणजे आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह असणार म्हणनू त्याच्या िजेारच्या 
म्हणजे कझव्हटकर व्हॉल्वव्हमध्ये दोर्ष दिकडवला जाईल. 
 

रेडिओमध्ये कािेच्या व्हॉल्वव्हऐवजी जर काही मेटल व्हॉल्वव्ह वापरलेले असतील तर मात्र 
तपासणीच्या दृष्ीने थोिीिी कठीण पडरन्स्थती डनमाण होते. कारण मेटल व्हॉल्वव्ह पेटलेले आहेत ककवा 
नाहीत हे डदसू िकत नाही. परंतु रेन्क्टॉायर आडण ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्ह तरी सामाझयतिः कािेिे 
व्हॉल्वव्ह असतात. हे व्हॉल्वव्ह वाजवीपेक्षा जास्त िगिगीतपणे प्रकाडित िालेले डदसले तर कोणत्या तरी 
एका व्हॉल्वव्हमध्ये डॉलॅमेंट व कॅथोि संललन िाल्वयािा दोर्ष डनमाण िालेला असावा असा संिय डनडितपणे 
घेता येतो व त्यािी तपासणी करता येते. व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर असा दोर्ष समजून येऊ िकतो. व्हॉल्वव्ह टेस्टर 
तपासणीप्रमाणेि डवयुयातदाब नोंदणीतही असा दोर्ष डकत्येकदा व्यक्त होऊ िकतो. ह्यासाठी व्हॉल्वव्हच्या 
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डॉलॅमेंट व कॅथोि ह्यामंधील ए.सी. डवयुयातदाबािी मोजणी केली जाते. सुन्स्थतीत असलेल्वया व्हॉल्वव्हिे 
बाबतीत कॅथोि व डॉलॅमेंट ह्यामंध्ये डवडिष् प्रमाणात ए.सी. डवयुयातदाब दिकडवला जाईल.परंतु कॅथोि 
डॉलॅमेंटिी संडक्षप्त िाले तर अिा ए.सी. डवयुयातदाब मोजणीत िूझय ए.सी. डवयुयातदाबािी नोंदणी दिकडवली 
जाईल. व्हॉल्वव्ह टेस्टर व डवयुयातदाब नोंदणीप्रमाणेि तपासणीिा दुसरा एक मागक म्हणजे डिटेक्टर आडण 
पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हपासून सुरुवात करून नंतर अनुक्रमे कझव्हटकर आडण आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह सॉकेटमधून बाहेर काढावते. ह्यापैकी ज्या व्हॉल्वव्हमध्ये दोर्ष असेल तो व्हॉल्वव्ह 
काढल्वयाबरोबर िगिगीत प्रकाडित िालेले व्हॉल्वव्ह पेटेनासे होतील आडण डवडिष् व्हॉल्वव्हमध्ये दोर्ष आहे हे 
डनडित समजून येईल. 
 

मेटल रेन्क्टफायर 
 

पॉवर सप्लाय डवभागावरील हे प्रकरण संपडवण्यापूवी रेडिओमध्ये रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हऐवजी हल्ली 
ज्या मेटल रेन्क्टॉायसकिा वापर होऊ लागला आहे त्या मेटल रेन्क्टॉायसकिा वापर केलेल्वया 
मंिलाडवर्षयीिी व त्यामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या सवकसामाझय दोर्षाडंवर्षयीिी थोिीिी माडहती येथे देणे आवश्यक 
वाटते. 

 
काही रेडिओंमध्ये डविरे्षतिः ए.सी. िी.सी. रेडिओंमध्ये ‘व्हॉल्वव्ह रेन्क्टॉायर’ ऐवजी ‘मेटल 

रेन्क्टॉायर’ वापरलेले आढळतात. ह्यासाठी पूवी ‘सेडलडनयम रेन्क्टॉायसक’ वापरले जात असत. परंतु 
सेडलडनयम रेन्क्टॉायसकऐवजी ‘डसडलकॉन रेन्क्टॉायसक’ जास्त लोकडप्रय होऊ लागले आहेत. सेडलडनयम 
रेन्क्टॉायर काय ककवा डसडलकॉन रेन्क्टॉायर काय त्याचं्या मलूभतू कायकपद्धतीत तत्त्वतिः ॉरक नसतो. 
मेटल रेन्क्टॉायरमध्ये डवडिष् धातूच्या भस्मािे (oxide) एका बाजूवर आवरण असलेल्वया प्लेट वापरलेल्वया 
असतात आडण अिा प्लेटमधून डवयुयातप्रवाह ॉक्त एकाि डदिनेे वाहू िकतो व दुसऱ्या बाजूने प्रवाहास 
प्रडतबधं होतो. ह्या डवडिष् गुणधमामुळे मेटल रेन्क्टॉायसकच्या साहाय्याने ए.सी. डवयुयातदाबािे िी.सी. 
डवयुयातदाबात रूपातंर करणे िक्य होते. 

 
व्हॉल्वव्ह रेन्क्टॉायसकच्या मानाने मेटल रेन्क्टॉायसक स्वस्त डकमतीिे असतात व व्हॉल्वव्ह 

रेन्क्टॉायसकपेक्षा दीघक काळ काम देऊ िकतात. व्हॉल्वव्ह रेन्क्टॉायसकमध्ये डबघाि िाल्वयास ॉार तर 
व्हॉल्वव्हिे कायक बंद पिते. परंतु मेटल रेन्क्टॉायसकमध्ये डबघाि उत्पन्न िाल्वयास मात्र त्यामधून ए.सी. प्रवाह 
वाहाण्यािी िक्यता असल्वयामुळे पॉवर सप्लाय डवभागात वापरल्वया जाणाऱ्या इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझससकवर 
अिा ए.सी. प्रवाहािा अडनष् पडरणाम होण्यािा संभव असतो. सेडलडनयम मेटल रेन्क्टॉायसक आकाराने 
लहान असल्वयाने ते बसडवण्यासाठी रेडिओ िासीसवर थोिीिी जागा पुरेिी होते परंतु अिा रेन्क्टॉायसकिा 
आकार जरी लहान असला तरी २५० व्होल्वट ए.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यामधून १०० डमडलॲन्म्पयसक िी.सी. 
डवयुयातप्रवाह पुरवठा उपलब्ध होऊ िकतो. मेटल रेन्क्टॉायसक तापून जास्त गरम होऊ नयेत म्हणून त्याचं्या 
प्लेटच्या किेिी बाजू थंि करण्यािी सोय केलेली असते. मेटल रेन्क्टॉायसक जास्त गरम होऊ नयेत 
ह्यासाठी भोवतालिी हवा खेळती राहील अिा डठकाणी िासीसवर असे रेन्क्टॉायसक बसडवले पाडहजेत. 

 
सेडलडनयम रेन्क्टॉायसकिी तपासणी ओहममीटरच्या साहाय्याने करता येते. परंतु डनडित आडण 

जलद तपासणीिा मागक म्हणजे संिडयत मेटल रेन्क्टॉायसकऐवजी दुसरा िागंला नवीन मेटल रेन्क्टॉायर 
बदलून पाहाणे. ह्यासाठी मळू मेटल रेन्क्टॉायसक रेडिओ मंिलातून डवलग करण्यािी जरूर नसते. मूळ 
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मेटल रेन्क्टॉायसकला िागंला नवीन रेन्क्टॉायर तात्पुरता समातंर जोिून पाहाता येतो. जर मूळ 
रेन्क्टॉायसकमध्ये डबघाि असेल तर दुसरा िागंला रेन्क्टॉायर वरीलप्रमाणे समातंर जोिल्वयाबरोबर 
सकृतदिकनीदेखील िागंली सुधारणा घिून आल्वयािे डदसून येईल. 

 
सेडलडनयम रेन्क्टॉायसक जर संडक्षप्त िाले ककवा त्यामधून उलट डदिनेे प्रवाह वाहू लागला तर 

नासलेल्वया अंड्यासारखा कुजकट वास त्यामधून येऊ लागतो. असा कुजकट वास रेन्क्टॉायसकमधील 
डबघािाडवर्षयीिे डनणायक लक्षण समजण्यास हरकत नाही. अिा प्रकारे डबघाि उत्पन्न िालेला 
रेन्क्टॉायसक बदलण्याडिवाय गत्यंतर नसते. मेटल रेन्क्टॉायसकिा वापर केलेली एक मंिल योजना 
आकृती ७–१२ मध्ये दिकडवली आहे. मेटल रेन्क्टॉायसकिा वापर केलेल्वया डब्रज रेन्क्टॉायसक मंिल 
योजनेिा नमुना प्रस्तुत लेखकाच्या ‘रेडिओ : रिना आडण कायक’ ह्या प्रकािनात डदला आहे. 
 

 
आकृती ७–१२ 

 
अगदी अलीकिील काळात मेटल रेन्क्टॉायसक ऐवजी छोया आकाराच्या डसडलकॉन-िायोि 

रेन्क्टॉायसकिा उपयोग सुरू िाला आहे. आकृती ७–१३ व ७–१४ मध्ये BY127 ह्या डसडलकॉन-िायोि 
रेन्क्टॉायसकिा वापर केलेल्वया ए.सी. व ए.सी. िी.सी. रेडिओतील पॉवर सप्लाय डवभागाच्या मंिल 
योजनािें नमुने डदले आहेत. 
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आकृती ७–१३ 

 
डसडलकॉन-िायोि रेन्क्टॉायसक हे सेडलडनयम रेन्क्टॉायसकपेक्षा अडधक कायकक्षम असतात. इतर 

घटकभाग सडंक्षप्त (short) होऊन डसडलकॉन-िायोि रेन्क्टॉायसकवर ताण पिला तरि ते जळून जाऊन 
डनकामी होऊ िकतात. परंतु ते जळण्यापूवी नव्या रेन्क्टॉायसप्रमाणे कायक करू िकतात व त्याचं्यातॉे 
पुरडवल्वया जाणाऱ्या िी.सी. डवयुयातदाबात बदल होत नाही. 
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आकृती ७–१४ 

 
डसडलकॉन-िायोि रेन्क्टॉायसक बदलून त्यािंी जोिणी करताना डदििेा डविार केला पाडहजे 

म्हणजेि प्लेटिी व कॅथोििी योलय जोिणी केली पाडहजे. त्यािप्रमाणे जोिणीच्या वळेी िाक देताना 
सोल्विकरग आयनकच्या उष्ट्णतेमुळे त्यास अपाय होऊ नये ह्यासाठी योलय काळजी घेतली पाडहजे. 
सेमीकंिक्टर िायोि व ट्रनॅ्झिस्टसकिी जोिणी करताना ह्याबाबतीत जी दक्षता घ्यावी लागते त्याडवर्षयीिे 
डवविेन ह्या पुस्तकाच्या भाग दोनमध्ये पढेु योलय स्थळी केलेले आहे. 

 
संकीिथ माणहती 

 
रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञािा कायानुभव जसजसा वाढत जाईल तसतसा रेडिओच्या कोणत्या 

घटकभागामंध्ये डनत्य डबघाि होतात व त्यािे प्रमाण डकती असते हे दुरुस्ती तंत्रज्ञास अवगत होईल. 
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सवकसामाझयपणे व्हॉल्वव्ह व इलेक्ट्रोडलडटक व पेपर कंिेझससकमध्ये जास्त प्रमाणात डबघाि डनमाण होत 
असल्वयािे प्रत्ययास येते. त्या नंतरच्या वगात व्हॉल्वयूम कंट्रोल, न्स्विेस आडण काबकन रेडिस्टसकिा समाविे 
होतो. िवेटच्या गटात म्हणजे ट्रॅझसॉॉर् कस, कॉईल्वस, लाऊिस्पीकसक, व्हेडरएबल कंिेझससक, डसरॅडमक 
कंिेझससक, तारेिे रेडिस्टसक, ट्रॅन्झिस्टसक आडण िायोड्स फ्यजेूस ह्या घटकभागातंील डबघािािें प्रमाण १०० 
दुरुस्ती कामातं १ एवढेि असते असे म्हणावयास हरकत नाही. 
 

ह्या ककवा पुढील प्रकरणामंध्ये ज्या डवडवध तपासणी पद्धती डदल्वया आहेत त्यामंध्ये योलय 
कायानुभवानंतर अडधक युक्त्या प्रयुक्त्या वापरणे रेडिओ तंत्रज्ञास िक्य होईल. उदाहरणाथक, ह्या प्रकरणात 
डदलेल्वया तपासणीनुसार एकसरी जोिणी केलेल्वया व्हॉल्वव्ह डॉलॅमें्समध्ये खंि पिल्वयािे डनडित डसद्ध 
िाले की रेडिओच्या मंिल नकािाच्या साहाय्याने एकसरी जोिणी केलेल्वया व्हॉल्वव्हिे दोन समान गट 
पािता येतील व कोणत्या गटातील व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटमध्ये खंि आहे हे िोधून काढून डबघािािे के्षत्र अडधक 
बंडदस्त ककवा मयाडदत करता येईल. 
 

∎ ∎ 
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प्रकरि आठिे 
 

लाऊिस्पीकर (ध्िणनिधथक) 
 
आतापयंत डनरडनराळ्या प्रकारिे लाऊिस्पीकसक प्रिडलत िाले आहेत. परंतु त्यापंकैी ‘पमकनंट मलॅनेट 
लाऊिस्पीकर’ म्हणजे कायम िुंबक वापरलेल्वया लाऊिस्पीकरिा एक प्रकार आडण ‘इलेक्ट्रोमलॅनेडटक 
लाऊिस्पीकर’ म्हणजे डवयुयातिुंबक वापरलेल्वया लाऊिस्पीकरिा दुसरा प्रकार असे दोन प्रकारिे 
लाऊिस्पीकर बऱ्याि प्रमाणात वापरले गेल्वयाने ते सवांच्या पडरियािे िाले आहेत. अगदी अलीकिील 
काही वर्षांत मात्र कायम िुबंक वापरलेले लाऊिस्पीकसकि सामाझयतिः वापरण्याकिे जास्त प्रवृत्ती होऊ 
लागल्वयाने इलेक्ट्रोमलॅनेडटक लाऊिस्पीकरिा वापर जवळजवळ इडतहासजमा होऊ लागला आहे असे तूतक 
तरी म्हणावयास हरकत नाही. म्हणून अिा इलेक्ट्रोमलॅनेडटक लाऊिस्पीकरडवर्षयीिे डवविेन ह्या पुस्तकात 
केलेले नाही. लाऊिस्पीकरच्या कागदी पिययााच्या (cone) आकारावर लाऊिस्पीकरिा एकंदरीत बाह्य 
आकार अवलंबून असतो. बहुतेक लाऊिस्पीकसकमध्ये वतुकळाकार आकारािा पिदा वापरला जात 
असल्वयामुळे ते गोल आकारािे असतात. रेडिओच्या लहान आकाराच्या कॅडबनेटमध्ये थोिक्यािा जागेत 
लाऊिस्पीकसक बसडवता यावते ह्या उिेिाने लहान आकारािे लंब वतुकळाकार (elliptical) पिदा असलेले 
लाऊिस्पीकसकही हल्ली लोकडप्रय होऊ लागले आहेत. 

 
सामाझयतिः ए.सी. िी.सी. रेडिओंमध्ये पाि इंि व्यास असलेले पमकनंट मलॅनेट लाऊिस्पीकसक 

वापरलेले असतात. इतर भारी डकमतीच्या आडण डविरे्षतिः ए.सी. रेडिओंमध्ये मात्र पाि इंिापेंक्षा जास्त 
म्हणजे सामाझयतिः आठ ककवा दहा इंि व्यास असलेले लाऊिस्पीकसक वापरले जातात. रेडिओिे कॅडबनेट 
जर लहान आकारािे असेल तर पाि इिं व्यासाच्या लाऊिस्पीकसकपेक्षाही लहान आकारािे 
लाऊिस्पीकसक काही रेडिओंमध्ये वापरलेले आढळतात. उदाहरणाथक, तीन इंि व्यास असलेले 
लाऊिस्पीकसक सुद्धा काही रेडिओंमध्ये वापरलेले आढळतील. अथात रेडिओच्या कॅडबनेटिा आकार 
लहान असल्वयामुळे केवळ आकाराच्या दृष्ीनेि अिा लहान आकाराच्या लाऊिस्पीकरिा वापर केलेला 
असतो. परंतु लहान आकारािे लाऊिस्पीकसक जेव्हा वापरले जातात तेव्हा रेडिओच्या स्वरधमास (tone 
quality) डविरे्ष महत्त्व डदले जात नाही. सवकसाधारणपणे असे म्हणता येईल की लाऊिस्पीकरिा आकार 
डजतका मोठा डततका त्यातून जास्त भरीव स्वर (fuller tone) ऐकू येतो. 
 

लाऊिस्पीकरचे कायथ कसे होते 
 

लाऊिस्पीकरिे कायक कसे होते हे समजणे ॉारसे कठीण नाही. ह्याडवर्षयीिे डवविेन पुढील 
पडरच्छेदात केले आहे. हे डवविेन करताना अथात हल्ली प्रिडलत असलेल्वया व कायम िुंबकािा वापर 
केलेल्वया पमकनंट मलॅनेट लाऊिस्पीकरिीि माडहती डदलेली आहे. 

 
लाऊिस्पीकरिे कायक एका साध्या डवयुयातिास्त्रीय तत्त्वावर आधाडरत असते असे म्हणावयास 

हरकत नाही. हे तत्त्व म्हणजे िुंबकीय के्षत्रात असलेल्वया डवयुयातवाहकामध्ये (electrical conductor) जर 
डवयुयातप्रवाह डनमाण केला तर डवयुयातवाहकाच्या िुबंकीय के्षत्रात डविलन (deflection) होऊ लागते. 
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कायम िुबंकािा वापर केलेल्वया लाऊिस्पीकरिी मलूभतू रिना आडण त्यािे डनरडनराळे घटक 
लंबच्छेदात आकृती ८–१ मध्ये दाखडवले आहेत. 
 

 
आकृती ८–१ 

 
आकृती ८–२ मध्ये लाऊिस्पीकरिे डनरडनराळे घटक क्रमििः सुटे केले म्हणजे ते प्रत्यक्षात कसे 

डदसतील हे दिकडवले असून त्याि आकृतीत बाजूला त्यािंी नावहेी डदली आहेत. 
 

रेडिओच्या ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये प्रवर्मधत िालेल्वया श्राव्य लहरी लाऊिस्पीकर 
व्हॉईस कॉईलिी संबडंधत केल्वया जातात. व्हॉईस कॉईल लाऊिस्पीकरच्या िुंबकाच्या मध्यभागावर आडण 
िुंबक धु्रवाचं्या ॉटीत बसडवलेली असते व ती अिा रीतीने बसडवलेली असते की लाऊिस्पीकरच्या कायम 
िुंबकामुळे डनमाण िालेल्वया िुंबकीय के्षत्रात डतिे सहज रीतीने कंपन होऊ िकेल. व्हॉईस कॉईलमधून 
जेव्हा श्राव्य डवयुयातलहरींिे प्रवाह वाहू लागतात तेव्हा व्हॉईस कॉईलभोवती ह्या प्रवाहामुंळे िलत िुंबकीय 
के्षत्र डनमाण होते व त्यािी प्रडतडक्रया लाऊिस्पीकरच्या कायम िुबंकामुळे डनमाण होणाऱ्या िुंबकीय के्षत्रािी 
होऊ लागते व त्यामुळे व्हॉईस कॉईल कंप पाव ूलागते. लाऊिस्पीकरच्या िकूंसारखा आकार असलेल्वया 
पिययााच्या डनमुळत्या भागावर एक पातळ पुठ्ठ्ठ्यािी नळी डिकटवनू बसडवलेली असते व ह्या नळीवर 
व्हॉईस कॉईल गंुिाळून बसडवलेली असते. जेव्हा व्हॉईस कॉईलिे कंपन होऊ लागते तेव्हा त्याबरोबर 
लाऊिस्पीकर पिययाािेही कंपन होऊ लागते आडण अिा कंपनामुळे भोवतालच्या हवते ध्वडनलहरी डनमाण 
होतात. 
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आकृती ८–२ 

 
लाऊिस्पीकर पिययाािी वतुकळाकार किा लाऊिस्पीकरच्या सागंाड्याला पक्की डिकटवनू 

बसडवलेली असते. व्हॉईस कॉईलिे कंपन योलय तऱ्हेने होण्यासाठी लाऊिस्पीकर पिययााच्या डनमुळत्या 
भागावर मागील बाजूस एक लवडिक तबकिी बसडवलेली असते. ह्या तबकिीस ‘स्पायिर’ असे म्हणतात. 
व्हॉईस कॉईलच्या पुढील बाजूवर लोकरीिी एक लहानिी िकती डिकटडवलेली असते. ह्या िकतीला 
‘िस्ट कॅप’ असे म्हणतात. अिी िकती बसडवल्वयामुळे व्हॉईस कॉईल आडण िुंबकािे धु्रव ह्यामंध्ये असलेल्वया 
ॉटीमध्ये घाण डिरू िकत नाही व अिा घाणीपासून व्हॉईस कॉईलच्या कंपनात होणारा संभाव्य अिथळा 
टाळता येतो. व्हॉईस कॉईलिी श्राव्य डवयुयातप्रवाह लहरींिी जोिणी करण्यासाठी लवडिक अिा जोितारा 
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जोिलेल्वया असतात. ह्या जोितारा लवडिक असल्वयामुळे व्हॉईस कॉईलिे जेव्हा कंपन होऊ लागते तेव्हा ते 
अिथळा न येता सुरळीतपणे होऊ िकते. (आकृती ८–२ पाहा.) 

 
आकृती ८–२ मध्ये ॉयबर ककवा पत्र्यापासून तयार केलेल्वया िकतीच्या आकारािा ‘स्पायिर’ 

दाखडवला आहे. परंतु लाऊिस्पीकरमध्ये वापरल्वया जाणाऱ्या स्पायिरिे ह्याव्यडतडरक्त इतर दोन प्रकारही 
प्रिडलत आहेत. डतझही प्रकारिे स्पायिर लाऊिस्पीकर पिययाावर कसे बसडवलेले ककवा जोिलेले 
असतात हे दिकडवण्यासाठी डनरडनराळ्या घटकभागािंी सुटी केलेली डिते्र आकृती ८–३, ८–४ आडण ८–५ 
मध्ये दाखडवली आहेत. 

 
आकृती ८–३ मध्ये दाखडवलेल्वया लाऊिस्पीकरमध्ये कागदाच्या ककवा कापिाच्या लवडिक 

िकतीिा बनडवलेला स्पायिर दाखडवला आहे. ह्या प्रकारात दाखडवलेल्वया स्पायिरने व्हॉईस कॉईलिे 
िुंबक धु्रवाचं्या ज्या ॉटीमध्ये कंपन होते त्या ॉटीवर संपूणकपणे आच्छादन केले जाते व त्यामुळे ॉटीमध्ये 
घाण ककवा धातूिे कण जाऊ िकत नाहीत. स्पायिरिी िकती आकृतीमध्ये दाखडवलेल्वया कंकणावर 
िपखल बसते व डतिी सभोवारिी किा गोंदाने कंकणास डिकटडवलेली असते. िकतीिा अंतगकत भाग 
व्हॉईस कॉईल ज्या नळीवर बसडवलेली असते त्या नळीच्या वतुकळाकार किेला डिकटडवला जातो, त्यामुळे 
व्हॉईस कॉईलिी ॉट पूणकपणे िाकली जाते. स्पायिरच्या िकतीवर ॉुगीर अिा गोलाकार वळ्या 
पािलेल्वया असतात. त्यामुळे िकतीस लवडिकपणा प्राप्त होतो. 
 

 
आकृती ८–३ 

 
आकृती ८–४ मध्ये दाखडवलेल्वया प्रकारात स्पायिर सामाझयतिः ॉायबरसारख्या डवयुयातप्रवाह-

प्रडतबधंक पदाथांपासून बनडवलेला असतो. परंतु काही जुझया रेडिओंमध्ये तो धातूिा बनडवलेला 
असल्वयािेही आढळते. अिा प्रकारिा स्पायिर लाऊिस्पीकर सागंाड्यावर दोन स्कंू्रच्या साहाय्याने पक्का 
बसडवलेला असतो. स्पायिरच्या टोकावर असलेली भोके स्कंू्रच्या मानाने थोिीिी मोठ्या आकारािी 
असतात व त्यामुळे स्पायिरिी योलय तिी जुळवणी करून नंतर स्कंू्रच्या साहाय्याने तो लाऊिस्पीकर 
सागंाड्यावर पक्का बसडवता येतो. 
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आकृती ८–५ मध्ये दाखडवलेल्वया प्रकारात स्पायिर लाऊिस्पीकर पिययााच्या आतल्वया बाजूला 
मध्यभागी डिकटवलेला असतो. अिा प्रकारिा स्पायिर ॉायबरसारख्या पदाथापासून ककवा इतर काही 
लवडिक पदाथापासून बनडवलेला असतो व लवडिकपणा प्राप्त होण्यासाठी आकृतीत दाखडवल्वयाप्रमाणे तो 
डवडिष् आकाराप्रमाणे कापलेला असतो. स्पायिरच्या मध्यभागी स्कू्रसाठी एक भोक पािलेले असते व ते 
स्कू्रच्या मानाने थोिेसे मोठे असते. त्यामुळे स्पायिरिी िुंबकाच्या मध्यभागावर नीट जुळवणी करता येते व 
स्कू्रच्या साहाय्याने नंतर तो पक्का करता येतो. आकृती ८–२ मध्ये ह्याि प्रकारिा स्पायिर वापरलेला 
असल्वयािे दिकडवले आहे. 
 

लाऊिस्पीकरची तपासिी 
 

रेडिओमधून ऐकू येणारा आवाज सरते िवेटी लाऊिस्पीकरमधूनि ऐकू येत असल्वयाने 
लाऊिस्पीकरिे कायक सुन्स्थतीत असणे अत्यावश्यक असते. रेडिओच्या इतर डवभागािें कायक व्यवन्स्थत 
होत असूनही लाऊिस्पीकरमध्येि डबघाि असेल तर रेडिओिे कायक व्यवन्स्थत होणे िक्यि नसते. त्या 
दृष्ीने रेडिओ दुरुस्तीत लाऊिस्पीकरिी तपासणी ॉार महत्त्वािी समजली पाडहजे. लाऊिस्पीकरमध्ये 
डनरडनराळ्या प्रकारिे डबघाि उत्पन्न होऊ िकतात. त्यापंकैी खाली डदलेले काही डबघाि सहज स्पष् 
असल्वयामुळे िटकन समजून येतात. इतर काही डबघाि लाऊिस्पीकरिा पिदा हाताच्या बोटानंी जर 
अलगद पुढे मागे हालवनू पाडहला तर समजून येतात. ह्या साध्या तपासणीडवर्षयीिी माडहती ह्या प्रकरणात 
पुढे डदली आहे. सहज स्पष् डबघािािंी उदाहरणे म्हणजे लाऊिस्पीकरिा पिदा ॉाटलेला असणे, 
सागंािा वाकिा िालेला असणे, स्पायिर विेावाकिा बसलेला असणे, व्हॉईस कॉईलिा गोल आकार 
डवकृत िालेला असणे, िुबंक धु्रवाचं्या ॉटीत घाण डिरून बसलेली असणे, वगैरे. 
 

 
आकृती ८–४ 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती ८–५ 

 
लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येणाऱ्या आवाजावरूनही काही डबघािािें डनदान करता येते. 

उदाहरणाथक, लाऊिस्पीकरिा पिदा ॉाटलेला असला ककवा व्हॉईस कॉईलिे कंपन योलय रीतीने होत 
नसले तर लाऊिस्पीकरमधून ॉाटका ककवा खड् खड् असा आवाज ऐकू येऊ लागतो. दुरुस्ती करणाऱ्यास 
काही अनुभवानंतर नुसत्या आवाजावरून लाऊिस्पीकरमधील अिा डबघािािें अिकू डनदान करता येऊ 
लागते. 

 
लाऊिस्पीकरिे कायक िालू आहे ककवा नाही ह्यािी स्थूलमानाने िािणी घेण्यासाठी 

ओहममीटरच्या साहाय्याने एक अगदी साधी तपासणी करता येते. 
 
ही तपासणी करताना रेडिओ जर इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यािी जोिलेला असेल तर प्रथम तो इलेन्क्ट्रक 

पुरवठ्यापासून डवलग करून घ्यावा. नंतर आऊटपटु ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलच्या तारेिी दोन टोके 
किी जोिलेली आहेत ह्यािा िोध घ्यावा. प्रायमरी कॉईलिे एक टोक आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला 
जोिलेले असते आडण दुसरे टोक िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्याला जोिलेले असते. सामाझयतिः हे टोक 
रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिला ककवा पॉवर सप्लाय डवभागामधील इलेक्ट्रोडलडटक डॉल्वटर कंिेझसरच्या 
धनाग्राला जोिलेले आढळेल. प्रायमरी कॉईलिी दोन टोके किा रीतीने जोिलेली आहेत ह्यािी लक्षपूवकक 
पाहाणी केल्वयानंतर ओहममीटरिी एक तार प्रायमरी कॉईलच्या एका टोकाला व दुसरी प्रायमरी कॉईलच्या 
दुसऱ्या टोकाला जोिावी. ही तपासणी करण्यासाठी ओहममीटरिी R×10 ककवा R×100 ही लघुश्रेणी 
वापरावी. नंतर ओहममीटरिी कोणतीही एक तार प्रायमरी कॉईलच्या टोकापासून कककित डविडलत 
करावी. लाऊिस्पीकरिे कायक जर व्यवन्स्थत असेल तर ओहममीटरिी तार डविडलत करताि 
लाऊिस्पीकरमधून खरखर (click) असा आवाज ऐकू येईल. ओहममीटरिी तार जोिते वळेीही 
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लाऊिस्पीकरमधून खरखर आवाज ऐकू येतो. परंतु तार डविडलत करते वळेी सामाझयतिः त्याहीपेक्षा जास्त 
मोठा आवाज ऐकू येतो. 

 
लाऊिस्पीकर आडण आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकर हे दोझही घटकभाग एकमेकािंी इतके डनगडित 

असतात की लाऊिस्पीकर बरोबरि आऊटपटु ट्रझॅसॉॉमकरिी तपासणी करणे डकत्येकदा श्रयेस्कर असते. 
 
लाऊिस्पीकरमध्ये नेहमी उत्पन्न होणारे डबघाि म्हणजे : (१) आऊटपटु ट्रझॅसॉॉमकरिी प्रायमरी 

कॉईल खंडित होणे (आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरिी सेकंिरी कॉईल क्वडिति खंडित िालेली आढळते) ; (२) 
व्हॉईस कॉईल खंडित (open) ककवा संडक्षप्त (short) होणे. हे डबघाि उत्पन्न िाले म्हणजे 
लाऊिस्पीकरमधून काहीही आवाज ऐकू येत नाही. वर नुकत्याि वणकन केलेल्वया तपासणीच्या साहाय्याने 
हे डबघाि दिकडवले जातात. ह्या दोझही डबघािािंी ओहममीटरच्या साहाय्याने अडधक डनडित तपासणी 
खालीलप्रमाणे करता येते : 

 
(१) आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल जर खंडित (open) िालेली असेल तर ह्या 

डबघािािी ओहममीटरने तपासणी करता येते. ह्या तपासणीसाठी आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरिी जोिणी किी 
केलेली असते ह्याडवर्षयी माडहती असली पाडहजे. आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलिे एक टोक. 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्याला व दुसरे टोक आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला जोिलेले असते. आऊटपटु 
ट्रॅझसॉॉमकर प्रायमरी कॉईल खंडित िालेली नसेल तर डतिा डवरोध २००–६०० ओहमच्या दरम्यान 
दिकडवला गेला पाडहजे. 

 
(२) व्हॉईस खंडित ककवा सडंक्षप्त िालेली असल्वयास डतिीही ओहममीटरने तपासणी करता येते. 

परंतु ह्यासाठी व्हॉईस कॉईलिे कोणतेही एक टोक आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरच्या सेकंिरी कॉईलपासून डवलग 
करणे अत्यावश्यक असते. व्हॉईस कॉईलिा डवरोध सामाझयतिः तीन ओहम असतो आडण ट्रॅझसॉॉमकर 
सेकंिरी कॉईलिा डवरोध एक ओहमपेक्षाही कमी असतो. परंतु दोन समातंर जोिलेल्वया रेडिस्टसकिा 
एकडत्रत डवरोध दोझही रेडिस्टसकपकैी सवांत कमी असलेल्वया रेडिस्टरच्या डवरोधापेक्षा नेहमी कमी असतो. 
म्हणून व्हॉईस कॉईलिे एक टोक जर ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी कॉईलपासून डवलग केले नाही तर त्या दोझहींिा 
एकडत्रत डवरोध ओहममीटर मोजणीत एक ओहमपेक्षा कमी दिकडवला जाईल. 

 
व्हॉईस कॉईलिे एक टोक वर डनदेि केल्वयाप्रमाणे डवलग करणे का महत्त्वािे असते हे नीट 

समजाव ेह्यासाठी अिी कल्वपना करा की व्हॉईस कॉईल संडक्षप्त (short) िालेली आहे. व्हॉईस कॉईलिे 
एक टोक वर डनदेि केल्वयाप्रमाणे ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी कॉईलपासून जर डवलग केलेले नसेल तर संडक्षप्त 
िालेली व्हॉईस कॉईल आडण डतच्यािी समातंर जोिलेली आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरिी सेकंिरी कॉईल ह्या 
दोझहींिा एकडत्रत डवरोध ओहममीटर तपासणीत िूझय दिकडवला जाईल. परंतु िूझय ओहम डवरोधािी 
मोजणी आडण सुन्स्थतीत असलेल्वया व्हॉईस कॉईल व ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी कॉईलच्या एक ओहमइतक्या 
डवरोधािी मोजणी अडतिय सूक्ष्म असल्वयाने िूझय आडण एक ओहमच्या नोंदणीतील सूक्ष्म ॉरक 
ओहममीटरवर डनडितपणे समजून येणे कठीण असते. 

 
ह्याउलट अिी कल्वपना करा की व्हॉईस कॉईल खंडित (open) िालेली आहे. व्हॉईस कॉईल जर 

ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी कॉईलपासून डवलग केलेली नसेल तर ओहममीटर तपासणीत ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी 
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कॉईलिा एक ओहम डवरोधि दिकडवला जाईल आडण व्हॉईस कॉईलमध्ये पिलेला खंि ह्या तपासणीने 
व्यक्त होणार नाही. 

 
तात्पयक, व्हॉईस कॉईल िागंली सुन्स्थतीत असो, खंडित िालेली असो ककवा सडंक्षप्त िालेली 

असो, व्हॉईस कॉईलिे एक टोक आऊटपटु ट्रझॅसॉॉमकर सेकंिरी कॉईलपासून डवलग न करता 
ओहममीटरने डतिी डवरोध मोजणी करण्यािा प्रयत्न केला तर ओहममीटरवर सुमारे एक ओहम नोंदणीि 
दिकडवली जाईल. परंतु व्हॉईस कॉईलिे एक टोक ट्रझॅसॉॉमकर कॉईलपासून डवलग करून व्हॉईस कॉईलिी 
ओहममीटरच्या साहाय्याने स्वतंत्र तपासणी केली तर व्हॉईस कॉईल िागंली सुन्स्थतीत असल्वयास डतिा 
डवरोध तीन ओहम, व्हॉईस कॉईल खंडित (open) िालेली असल्वयास अपडरडमत डवरोध (infinite 
resistance) आडण व्हॉईस कॉईल संडक्षप्त (short) िालेली असल्वयास िूझय डवरोध ओहममीटरवर 
दिकडवला जाईल. व्हॉईस कॉईलच्या अिा तपासणीत आणखीही एक गोष् प्रत्ययास येते. ती म्हणजे व्हॉईस 
कॉईल जर सुन्स्थतीत असेल तर ओहममीटर तपासणी करते वळेी ओहममीटरच्या सवात लघुश्रेणीवर 
लाऊिस्पीकरमधून खरखर असा आवाज ऐकू येतो. व्हॉईस कॉईल संडक्षप्त ककवा खंडित िालेली असेल 
तर लाऊिस्पीकरमधून असा आवाज ऐकू येणार नाही. 
 

लाऊिस्पीकरच्या चाचिीसाठी िापरण्यात येिारा लाऊिस्पीकर 
 

लाऊिस्पीकरमध्ये डबघाि िाल्वयािा संिय असल्वयास त्याडवर्षयी खात्री करण्यासाठी संिडयत 
लाऊिस्पीकरऐवजी दुसरा िांगला लाऊिस्पीकर वापरण्यासारखा दुसरा जलद आडण डनडित उपाय 
नसतो. संिडयत घटकभागाऐवजी िागंला प्रडतरूप घटकभाग वापरून संिडयत घटकभागामध्ये उत्पन्न 
िालेल्वया दोर्षाडवर्षयी खात्री करून घेण्याच्या ह्या पद्धतीिा डनदेि ह्या पुस्तकात वारंवार केलेला आढळेल. 

 
खास िािणीसाठी म्हणून वापरण्यासाठी लाऊिस्पीकर आडण आऊटपटु ट्रझॅसॉॉमकर ह्यािंी एक 

जोिी आकृती ८–६ मध्ये दाखडवल्वयाप्रमाणे एका ॉलकावर बसवनू देता येते आडण डतिा दुरुस्तीसाठी 
आलेल्वया रेडिओतील लाऊिस्पीकर आडण आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरिी िािणी करण्यासाठी उपयोग करता 
येतो. 
 

 
आकृती ८–६ 



 

अनुक्रमणिका 

ह्यासाठी सामाझयतिः आठ इिं व्यास असलेला लाऊिस्पीकर वापरण्यात येतो. ॉक्त लाऊि-
स्पीकरिी स्वतंत्र तपासणी करता यावी या दृष्ीने अिा लाऊिस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलला दोन जोितारा 
कायमिा िाक देऊन जोिलेल्वया असतात. (आकृती ८–६ पाहा.) ह्या तारावंर ताण पिून ककवा त्या 
ओढल्वया जाऊन तुटू नयेत म्हणून त्या एका डिमयात घट्ट बसवनू ठेवलेल्वया असतात. ताराचं्या दुसऱ्या 
टोकानंा मगरी डिमटे ककवा क्रोकोिाईल न्क्लप्स बसडवलेल्वया असतात. आऊटपटु ट्रॅझसॉॉमकरिी तपासणी 
करता यावी या दृष्ीने आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलला दोन तारा कायमच्या िाक देऊन 
बसडवलेल्वया असतात व त्याचं्या दुसऱ्या टोकानंा मगरी डिमटे ककवा क्रोकोिाईल न्क्लप्स बसडवलेल्वया 
असतात. आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरच्या सेकंिरी कॉईलिी टोके ॉायबरच्या एका पट्टीवर दोन वगेळ्या 
पत्र्याच्या जोिप्यानंा आकृतीत दाखडवल्वयाप्रमाणे िाक देऊन पक्की बसडवलेली असतात. 

 
रेडिओ दुरुस्ती करते वळेी जेव्हा ॉत्त लाऊिस्पीकरमध्येि डबघाि असल्वयािा संिय असतो, तेव्हा 

ॉलकावरील लाऊिस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलला जोिलेल्वया तारा रेडिओतील आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरच्या 
सेकंिरी कॉईलला जोिता येतात. अथात अिी जोिणी करताना रेडिओतील मळू लाऊिस्पीकरच्या 
व्हॉईस कॉईलिे आऊटपटु ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी कॉईलला जोिलेले कोणतेही एक टोक डवलग करून 
टाकाव ेलागते. 

 
ज्यावळेी रेडिओतील आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरडवर्षयीही संिय असतो तेव्हा मळू आऊटपटु 

ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलच्या तारा रेडिओ मंिलात ज्या डठकाणी जोिलेल्वया असतात त्या 
डठकाणापासून तात्पुरत्या डवलग करून त्या डठकाणी िािणीसाठी वापरावयाच्या आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर 
प्रायमरी कॉईलच्या दोन तारा मगरी डिमयाचं्या ककवा क्रोकोिाईल न्क्लप्सच्या साहाय्याने जोिून देता 
येतात व िािणीसाठी वापरावयाच्या लाऊिस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलच्या तारा ॉलकावरील आऊटपटु 
ट्रॅझसॉॉमकरच्या सेकंिरी कॉईलला क्रोकोिाईल न्क्लप्सच्या साहाय्याने जोिून देता येतात. थोिक्यात 
म्हणजे रेडिओतील आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर आडण लाऊिस्पीकर तात्पुरते डवलग करून त्याऐवजी 
िािणीसाठी वापरण्यािा लाऊिस्पीकर व त्यािा आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकर जोिून रेडिओच्या मळू 
लाऊिस्पीकर ककवा मूळ आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरिी तपासणी करता येते. 
 

लाऊिस्पीकर णबघािामुंळे उत्पन्न होिारे णनरणनराळे दोष ि त्याचंी कारिे 
 

लाऊिस्पीकरमधील डबघािामुळे रेडिओत खालील डनरडनराळे डबघाि उत्पन्न होऊ िकतात : 
 

(१) रेडिओ बंद पिून काहीि आवाज ऐकू न येणे. 
 
(२) रेडिओिा आवाज कमजोर होणे. 
 
(३) रेडिओच्या आवाजात डवकृती (distortion) म्हणजे खराबी उत्पन्न होणे. 
 
(४) रेडिओतून खड् खड् आवाज (rattle) ऐकू येणे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

वरील डबघाि कोणत्या कारणामुंळे उत्पन्न होतात व ते उत्पन्न िाल्वयास लाऊिस्पीकरिी किी 
तपासणी करावी ह्याडवर्षयीिे सडवस्तर डवविेन पुढील काही पडरच्छेदामंध्ये केले आहे. 
 

रेणिओ बंद पििे 
 

रेडिओ बंद पिून काहीि आवाज ऐकू येत नसेल व लाऊिस्पीकर आडण त्यािबरोबर 
लाऊिस्पीकरिी डनगडित असलेला आऊटपटु ट्रॅझसॉॉमकर हे त्यास जबाबदार असतील तर त्यािंी 
तपासणी डसलनल इजेंक्िन पद्धतीने जलद करता येते. ही तपासणी करण्यापूवी रेडिओ प्रथम इलेन्क्ट्रक 
पुरवठ्यापासून डवलग करावा. नंतर डसलनल जनरेटरमध्ये जोरदार श्राव्य कंपनसंख्येिी संदेिलहर डनमाण 
करून डसलनल जनरेटरच्या दोन तारा आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलच्या दोन टोकानंा 
जोिाव्यात आडण लाऊिस्पीकरमध्ये ह्या संदेिलहरींना यथोडित प्रडतसाद डमळतो ककवा नाही ह्यािी 
तपासणी करावी. रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्याने अिी तपासणी डनरडनराळ्या रेडिओंवर करून पाहावी म्हणजे 
डवडिष् िक्तीिी श्राव्य संदेिलहर डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केल्वयास सामाझय रेडिओच्या 
लाऊिस्पीकरमध्ये ती डकती जोरदार पातळीवरून ऐकू येईल ह्यािा त्याला िागंला अदमास येईल. 
डनरडनराळ्या रेडिओंमध्ये ह्या लहरीच्या आवाजाच्या सवकसाधारण पातळीत ॉारसा ॉरक पित नाही. 

 
रेडिओ बंद पिून काहीि आवाज ऐकू येत नसण्यास जर लाऊिस्पीकर ककवा आऊटपटु 

ट्रॅझसॉॉमकर जबाबदार असतील तर त्यािी खालील कारणे असू िकतील : 
 
(अ) आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल खंडित (open) िालेली असणे. 
 
(ब) आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिी समातंर जोिलेला कंिेझसर सडंक्षप्त (short) 

िालेला असणे. 
(क) व्हॉईस कॉईल खंडित (open) िालेली असणे ककवा िुंबक धु्रवाचं्या उपाग्रावर (pole 

piece) घासून स्पिक करीत असणे. 
 

आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरिी ओहममीटरने तपासणी किी करावी ह्याडवर्षयी सवकसाधारण माडहती 
ह्यापूवी आलेलीि आहे. आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल सामाझयतिः खंडित िालेली आढळते. 
परंतु प्रायमरी कॉईल जरी खंडित िाली तरी सवकच्या सवक आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकर बदलून टाकणे आवश्यक 
असते. परंतु प्रायमरी कॉईल जर टोकापािीि तुटलेली ककवा जळलेली असेल तर क्वडित प्रसंगी 
ट्रॅझसॉॉमकरिी दुरुस्ती करणे िक्य असते. ट्रझॅसॉॉमकरवर बसडवलेल्वया जाि डिवट कागदािे बाह्य 
आच्छादन काढून प्रायमरी कॉईलिा टोकािी तुटलेला भाग पझुहा जोिून आडण िाक देऊन ट्रझॅसॉॉमकरिी 
दुरुस्ती करता येते. सामाझयतिः मात्र सवकच्या सवक आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर बदलण्यािे प्रसंगि जास्त वळेा 
येतात. जेव्हा दुसरा नवीन ट्रझॅसॉॉमकर बसवावयािा असतो तेव्हा तो आऊटपटु व्हॉल्वव्ह व लाऊिस्पीकरिी 
व्हॉईस कॉईल ह्या दोझहींच्या संरोधनािी (impedance) म्हणजे श्राव्य डवयुयातलहरींच्या ए.सी. प्रवाहास 
डमळणाऱ्या डवरोधािी जुळेसा (matching) असाि डनविला पाडहजे. नाही तर रेडिओच्या आवाजावर 
अडनष् पडरणाम होतो. ऑडिओ आऊटपुट डवभागावरील प्रकरणात आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरच्या 
तपासणीडवर्षयी अडधक माडहती डदलेली आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलिी समातंर जोिलेला कंिेझसर संडक्षप्त (short) िालेला 
असण्याडवर्षयी सिंय असेल तर ह्या कंिेझसरिी एक बाजू डवलग करून कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी 
करता येते. (कंिेझसर सडंक्षप्त िालेला नसेल आडण तो आऊटपटु ट्रॅझसॉॉमकरवर प्रायमरी कॉईलिी 
समातंर जोिलेला असतानाि म्हणजे डवलग करण्यापूवीि प्रायमरी कॉईलिी ओहममीटरने तपासणी 
केली तर ओहममीटरवर प्रायमरी कॉईलच्या डवरोधािी सुमारे २०० ते ६०० ओहम डवरोधािी नोंद दिकडवली 
जाईल.) 

 
व्हॉईस कॉईल खंडित (open) िालेली असेल ककवा िुंबक धु्रवाचं्या उपाग्रावंर (pole pieces) 

घासून स्पिक करीत असेल तर डतिी ओहममीटरने तपासणी करता येते. व्हॉईस कॉईलिी ओहममीटरने 
तपासणी किी करावी ह्याडवर्षयी सडवस्तर माडहती व सूिना ह्यापूवीि डदलेल्वया आहेत. व्हॉईस कॉईल जर 
खंडित (open) ककवा संडक्षप्त (short) िालेली असेल तर सामाझयतिः सवकच्या सवक लाऊिस्पीकरि 
बदलून टाकणे श्रेयस्कर असते. परंतु काही प्रसंगी डतिी दुरुस्ती करणे िक्य होते. संडक्षप्त ककवा खंडित 
िालेल्वया व्हॉईस कॉईलिी दुरुस्ती किी करावी त्यािप्रमाणे संपूणक लाऊिस्पीकर बदलताना कोणत्या 
डविरे्ष गोष्ी डविारात घ्याव्या लागतात ह्याडवर्षयी काही सूिना ह्या प्रकरणात पुढे डदल्वया आहेत. 
 

व्हॉईस कॉईलची मध्यिती जुळििी 
 

व्हॉईस कॉईलच्या कंपनात काहीही अिथळे न येणे आवश्यक असते. व्हॉईस कॉईलिे कंपन 
होताना ती जर विेीवाकिी हालू लागली तर ती िुंबक धु्रवाचं्या उपाग्रावंर घासली जाण्यािा संभव असतो 
आडण कधीकधी डतच्या कंपनात त्यामुळे इतका अिथळा उत्पन्न होतो की लाऊिस्पीकरमधून डबलकूल 
आवाज येईनासा होतो. व्हॉईस कॉईलिे कंपन व्यवन्स्थत होण्यासाठी िुंबक धु्रवामंधील ॉटीमध्ये व्हॉईस 
कॉईल मधोमध व्यवन्स्थत बसडवलेली असणे आवश्यक असते. व्हॉईस कॉईल अिा रीतीने मध्यवती 
(centered) बसलेली नसेल तर डतिी योलय जुळवणी करावी लागते. ही जुळवणी लाऊिस्पीकरच्या 
डनरडनराळ्या प्रकारावंर अवलंबून असते. लाऊिस्पीकरच्या पिययाािी वतुकळाकार बाह्य किा 
लाऊिस्पीकरच्या सागंाड्यावर सामाझयतिः गोंदाने अिा रीतीने डिकटवनू बसडवलेली असते की व्हॉईस 
कॉईलिे िुंबकावर होणारे कंपन सहज रीतीने व्हाव.े डिवाय व्हॉईस कॉईलिे कंपन व्यवन्स्थत होण्याच्या 
दृष्ीने व डतिी काही प्रमाणात सूक्ष्म जुळवणी करता यावी म्हणून लाऊिस्पीकरमध्ये स्पायिरिी जुळवणी 
करता येण्यािी सोय केलेली असते. 
 

आकृती ८–४ आडण ८–५ मध्ये दिकडवलेल्वया लाऊिस्पीकरच्या बाबतीत स्पायिरिी योलय 
जुळवणी करून व्हॉईस कॉईलिी मध्यवती जुळवणी करणे िक्य असते. ह्यासाठी पोस्टकािाच्या ककवा 
प्लॅन्स्टकच्या पातळ प्यािंा उपयोग सामाझयतिः केला जातो. अिी जुळवणी करण्यासाठी स्पायिरिे स्कू्र 
प्रथम सैले केले जातात. नंतर व्हॉईस कॉईल व िुंबक धु्रव ह्यामंध्ये असलेल्वया ॉटीत िपखल बसतील 
अिा पोस्टकािाच्या ककवा प्लॅन्स्टकच्या पातळ प्या आकृती ८–७ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे सवक बाजंूवर 
समातंर रीतीने बसडवल्वया जातात. प्या सवक बाजंूवर एकसारख्या बसडवल्वया म्हणजे व्हॉईस कॉईलिी 
िुंबक धु्रवाचं्या ॉटीमध्ये मध्यवती जुळवणी होते. व्हॉईस कॉईलिी अिा रीतीने मध्यवती जुळवणी िाली 
म्हणजे स्पायिरिे स्कू्र पुझहा घट्ट करून स्पायिर पक्का बसवनू देता येतो व पोस्टकािाच्या ककवा 
प्लॅन्स्टकच्या प्या नंतर काढून घेता येतात. 
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आकृती ८–७ 

 
आकृती ८–५ मध्ये दिकडवलेल्वया लाऊिस्पीकरमध्ये स्पायिर लाऊिस्पीकरच्या पिययाावर 

मध्यभागी बसडवलेला असतो व िुंबक धु्रवावंर मध्यभागी बसडवलेल्वया स्कू्रने स्पायिर पक्का बसडवता येतो. 
आकृती ८–४ मध्ये स्पायिर लाऊिस्पीकर पिययााच्या मागील बाजूवर बसडवलेला असतो. व्हॉईस 
कॉईलिी मध्यवती जुळवणी केल्वयानंतर स्पायिरच्या दोझही बाजंूच्या टोकािें स्कू्र घट्ट करून स्पायिर 
पुझहा पक्का बसडवता येतो. 

 
आकृती ८–३ मध्ये दिकडवलेल्वया लाऊिस्पीकरच्या बाबतीत व्हॉईस कॉईलिी मध्यवती जुळवणी 

करण्यासाठी लाऊिस्पीकरिा पिदा सागंाड्याच्या वतुकळाकार किेपासून व स्पायिर कंकणापासून डवलग 
करावा लागतो. नंतर पोस्टकािाच्या ककवा प्लॅन्स्टकच्या प्याचं्या सहाय्याने व्हॉईस कॉईलिी मध्यवती 
जुळवणी केल्वयानंतर पिदा व स्पायिर गोंदाने पूवकव  डिकटवून डदले जातात. 
 

रेणिओचा आिाज कमजोर होिे 
 

लाऊिस्पीकरमधील डबघािामुळे रेडिओिा आवाज कमजोर होण्यािे एक सामाझय कारण म्हणजे 
व्हॉईस कॉईलिे कंपन योलय तऱ्हेने होत नसणे. व्हॉईस कॉईलिे कंपन योलय तऱ्हेने होत नसल्वयास डतिी 
मध्यवती जुळवणी (centering) करणे व ते िक्य नसल्वयास सवकच्या सवक लाऊिस्पीकरि बदलणे 
आवश्यक असते. 
 

रेणिओच्या आिाजात णिकृती (distortion) उत्पन्न होिे 
 

लाऊिस्पीकरमधील डबघािामुंळे रेडिओच्या आवाजात डवकृती ककवा खराबी उत्पन्न होत 
असल्वयास त्यािी खालील कारणे असू िकतील : 



 

अनुक्रमणिका 

(अ) आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये डबघाि. 
 
(ब) व्हॉईस कॉईलिे कंपन व्यवन्स्थत न िाल्वयाने ती िुंबक धु्रवाचं्या बाजूवर घासली जात 

असणे. 
 
(क) लाऊिस्पीकरच्या पिययाािा आकार डवकृत ककवा विेावाकिा िालेला असणे. 

 
आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलच्या तारावंरील एनॅमलिे आवरण खराब होऊन त्यािें वढेे जर 

एकमेकासं डिकटून स्पिक करीत असतील ककवा आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर बदलताना ऑडिओ आऊटपटु 
व्हॉल्वव्ह व लाऊिस्पीकर ह्याचं्या संरोधनािी (impedance) न जुळेसा आऊटपटु ट्रझॅसॉॉमकर वापरलेला 
असेल तरीही आवाजात डवकृती डनमाण होते. अथात वरीलपकैी दुसरे कारण पूवकदुरुस्तीत मूळ ट्रॅझसॉॉमकर 
बदललेला असेल तरि िक्य असते. दोझहीही पडरन्स्थतीत आऊटपटु ट्रॅझसॉॉमकर बदलून त्याच्या जागी 
योलय जुळेसा (matching) नवीन ट्रॅझसॉॉमकर बदलून बसडवण्याव्यडतडरक्त गत्यंतर नसते. 
 

व्हॉईस कॉईलिे कंपन व्यवन्स्थत होत आहे ककवा नाही हे लाऊिस्पीकरिा पिदा बोटानंी अलगद 
पुढे मागे हालवनू पाडहल्वयास समजून येते. (आकृती ८–८ पाहा.) लाऊिस्पीकरिा पिदा बोटानंी पुढे मागे 
हालडवताना घसटण्यािा आवाज ऐकू येतो ककवा काय हे लक्षपूवकक ऐकाव.े व्हॉईस कॉईल जर िुंबक 
धु्रवावर घासत असेल तर घसटण्यािा आवाज ऐकू येईल. कधीकधी व्हॉईस कॉईल िुंबक धु्रवावर घासत 
असताना अिा घर्षकणामुळे होणाऱ्या कंपनािेदेखील बोटानंा स्पिकज्ञान होऊ िकते. लाऊिस्पीकर 
सुन्स्थतीत असेल तर अिा तपासणीत घर्षकणािा आवाज ककवा कंपनािे स्पिकज्ञान डबलकूल अनुभवास येत 
नाही. व्हॉईस कॉईलिे कंपन व्यवन्स्थत होत नसल्वयास डतिी नीट जुळवणी किी करावी ह्याडवर्षयीिे 
सामाझय डवविेन पूवी आलेलेि आहे. 
 

 
आकृती ८–८ 

 
लाऊिस्पीकर पिययाािा आकार डवकृत िालेला असेल तर अिा प्रकारिा दोर्ष सहज दृष्ोत्पत्तीस 

येऊ िकतो. अिा पडरन्स्थतीत लाऊिस्पीकरिा पिदा बदलून घेणे ककवा उत्तम गोष् म्हणजे सपूंणक 
लाऊिस्पीकर बदलून नवीनि लाऊिस्पीकर बसडवणे श्रयेस्कर असते. 
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लाऊिस्पीकरिा पिदा बदलण्यािे काम थोिे त्रासदायक असते आडण ते नीट करता येण्यास 
थोिा अनुभव व कौिल्वय तर लागतेि परंतु ह्या कामासाठी इतरही काही साधनसामग्री ठेवावी लागते. 
डिवाय असे काम करण्यासाठी योलय आकारािा पिदा, व्हॉईस कॉईल वगैरे सुटे भाग संग्रही ठेवणे 
आवश्यक असते. लाऊिस्पीकरिा पिदा आडण व्हॉईस कॉईल बदलून देण्यािे काम करणारे धंदेवाईक 
लोक पुष्ट्कळि स्वस्त दरात करून देत असल्वयाने रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्यानंी ह्या कामासाठी आपला वळे, 
मेहनत व भािंवल खिी घालण्यात ॉारसा अथक नसतो. डकत्येकदा मात्र लाऊिस्पीकरच्या सागंाड्यािी 
स्पिक करून सडंक्षप्त िालेल्वया व्हॉईस कॉईलिी त्यािप्रमाणे खंडित िालेल्वया व्हॉईस कॉईलिी दुरुस्ती 
करणे ॉारसे कठीण नसते. अिा दुरुस्तीडवर्षयीिी माडहती त्यािप्रमाणे सवकच्या सवक लाऊिस्पीकर 
बदलण्याच्या दृष्ीने जी माडहती आवश्यक आहे तत्संबधंीिे डवविेन ह्या प्रकरणात पुढे केलेले आहे. 
 

रेणिओतून खड खड आिाज (rattle) ऐकू येिे 
 

लाऊिस्पीकरमध्ये खड् खड् आवाज उत्पन्न होण्यास अनेक कारणे जबाबदार असतात. असा 
डबघाि जलद िोधून काढण्यासाठी ऑडिओ ऑडसलेटरिा उत्तम उपयोग होतो. ऑडिओ ऑडसलेटरमध्ये 
श्राव्य कंपनसंख्येच्या टप्प्यातील डनरडनराळ्या कंपनसखं्येच्या श्राव्य डवयुयातलहरी डनमाण करता येतात. 
ऑडिओ ऑडसलेटरमध्ये उत्पन्न केलेल्वया अिा श्राव्य डवयुयातलहरी आऊटपटु व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिला 
जोिून लाऊिस्पीकरिी तपासणी करता येते. एखाययाा डवडिष् लहरीमुळे जर खड् खड् आवाज वाढत 
असल्वयािे आढळून आले तर लाऊिस्पीकरिी खालील दोर्षाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी करता येते : 
 

(अ) व्हॉईस कॉईलिे कंपन व्यवन्स्थत न होता ती िुंबक धु्रवाचं्या ॉटीवर घासली जात असणे. 
(रेडिओमधून ऐकू येणाऱ्या आवाजािी पातळी अगदी कमी असतानादेखील जेव्हा 
आवाजात डवकृती आढळून येते तेव्हा व्हॉईस कॉईल िुबंक धु्रवावर घासत असल्वयािे ते 
सूिक लक्षण असते.) 

 
(ब) व्हॉईस कॉईलिे वढेे सैल िालेले असणे. 
 
(क) लाऊिस्पीकरिा पिदा ॉाटलेला असणे ककवा सागंाड्याच्या वतुकळाकार किेपासून 

सुटलेला असणे. 
 
(ि) स्पायिर डढला िालेला ककवा तुटलेला असणे ककवा त्यािा लवडिकपणा कमी िालेला 

असणे. 
 
(इ) व्हॉईस कॉईलिे कंपन िुबंक धु्रवाचं्या ज्या ॉटीत होते त्या ॉटीत घाण सािनू व्हॉईस 

कॉईलच्या कंपनात अिथळे येत असणे. सामाझयतिः ‘िस्ट कॅप’ व्यवन्स्थत बसडवलेली 
नसली ककवा ती सुटावलेली असली म्हणजे ॉटीत घाण डिरू िकते. 

 
(ॉ) लाऊिस्पीकर सागंाड्यावरील स्कू्र ककवा इतर काही भाग डढले िालेले असणे. 
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वर डदलेल्वया बहुतेक डबघािासंाठी करावयाच्या दुरुस्त्या त्या डबघािाचं्या स्वरूपांवरून सहज स्पष् 
होण्यासारख्या आहेत. लाऊिस्पीकरिा पिदा बराि ॉाटलेला असेल तर त्यािा आवाजावर अडनष् 
पडरणाम होतो. अिा पडरन्स्थतीत सामाझयतिः सवकच्या सवक लाऊिस्पीकर बदलणे केव्हाही श्रयेस्कर असते. 
परंतु अिा लाऊिस्पीकरिी जर दुरुस्ती करावयािी असेल तर पिदा किा तऱ्हेने व डकती प्रमाणात 
ॉाटला गेला आहे ह्यावर ती अवलंबनू असते. उदाहरणाथक, आकृती ८–९ मध्ये दाखडवल्वयाप्रमाणे 
लाऊिस्पीकरिा पिदा मध्यभागापासून ॉाटलेला असेल तर पिययााच्या कंपनावर त्यािा ॉारि वाईट 
पडरणाम होतो. अिा वळेी लाऊिस्पीकर पिययाािी दुरुस्ती करण्याऐवजी सवक पिदा बदलून नवीन टाकणे 
इष् असते. परंतु पिययाािा ॉाटलेला भाग वतुकळाकार किेला समातंर असेल तर पातळ डिवट कागदािे 
डठगळ डिकटवनू लाऊिस्पीकरिी तात्पुरती दुरुस्ती करणे िक्य होते. आकृती ८–९ पाहा. 

 
व्हॉईस कॉईलिे कंपन िुंबक धु्रवाचं्या ज्या ॉटीमध्ये होते त्या ॉटीत डिरलेली घाण स्वच्छ करणे 

डकत्येकदा िक्य होते. परंतु ॉटीत अिकलेले घाणीिे कण िुंबकाने आकर्मर्षल्वया जाण्याऱ्या धातूिे कण 
नसले पाडहजेत. अिा प्रकारिी घाण स्वच्छ करण्यासाठी लाऊिस्पीकर कॅडबनेटमधून काढून घ्यावा व 
त्यािी िस्ट कॅप तात्पुरती काढून लाऊिस्पीकर टेबलावर उपिा ठेवण्यािी व्यवस्था करावी व रेडिओवर 
दणदणीत आवाजािे एखादे स्थाडनक स्टेिन लावाव.े व्हॉईस कॉईलिे कंपन अिा पडरन्स्थतीत 
जोरदारपणे होताना ॉटीतील घाण बाहेर पिून डनघून जाऊ िकते. 
 

 
आकृती ८–९ 

 
लाऊिस्पीकरच्या काही सोप्या दुरुस्त्या 

लाऊिस्पीकर सागंाड्याशी स्पशथ करून संणक्षप्त िालेल्वया व्हॉईस कॉईलची दुरुस्ती 
 

व्हॉईस कॉईल कधीकधी लाऊिस्पीकरच्या सागंाड्याला स्पिक करून संडक्षप्त (short) िालेली 
आढळते. लाऊिस्पीकरच्या सागंाड्यावर सामाझयतिः दोन भोके आढळतात. ह्या भोकामंध्ये ॉायबरच्या 
ककवा तत्सम डवयुयातप्रवाहप्रडतबंधक पदाथापासून बनडवलेल्वया िकत्या (washers) आडण त्यावर पत्र्याच्या 
जोिप्या बसडवलेल्वया असतात. अिा िकत्यामंधून व्हॉईस कॉईलिी टोके धातूच्या जोिप्यािंी 
जोिलेली असतात. ह्या िकत्या पुष्ट्कळदा तिा जाऊन मोितात आडण त्यामुळे व्हॉईस कॉईलिी टोके 
लाऊिस्पीकरच्या सागंाड्याला डिकटून संडक्षप्त िालेली आढळतात. 
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लाऊिस्पीकरिी व्हॉईस कॉईल प्रत्यक्ष एका जाि तारेिी बनडवलेली असते व ह्या तारेवर 
एनॅमलिे आवरण असते. व्हॉईस कॉईलिी दोझही टोके सुमारे एक इिं बाहेर काढून लाऊिस्पीकरच्या 
पिययाावर डिकटडवलेली आडण नंतर जोिलेली असतात. ह्या जोिणीसाठी लाऊिस्पीकर पिययाावर दोन 
भोकामंध्ये बारीक पत्र्याच्या िकत्या बसडवलेल्वया असतात व ह्या िकत्यानंा व्हॉईस कॉईलिी दोझही टोके 
जोिून पक्की बसडवलेली असतात. ह्या दोझही टोकापंासून लाऊिस्पीकरच्या सागंाड्यावर बसडवलेल्वया 
िकत्यावंरील जोिप्यापंयंत दोन लवडिक जोितारा जोिलेल्वया असतात. ह्या जोितारा लवडिक 
असल्वयामुळे व्हॉईस कॉईलच्या कंपनात काहीही अिथळा न येता ते सहजरीत्या होऊ िकते. आकृती ८–२ 
पाहा. 

 
संडक्षप्त िालेल्वया व्हॉईस कॉईलिी तपासणी करण्यासाठी लाऊिस्पीकरच्या सागंाड्याला 

जोिलेल्वया लवडिक जोितारापंैकी एका तारेिे टोक डवलग कराव ेलागते. काही लाऊिस्पीकसकमध्ये ह्या 
लवडिक तारापंैकी एक तार मुिामि लाऊिस्पीकरच्या सागंाड्याला जोिलेली असते. परंतु दुसरी तार 
ॉायबर िकती वापरून सागंाड्यापासून डवयुयातदृष्ट्या अलग ठेवलेली असते. व्हॉईस कॉईलिी तपासणी 
करण्यासाठी ॉायबर िकतीवरील जोिपट्टीला जोिलेली तार डवलग करून नंतरि ओहममीटरने व्हॉईस 
कॉईलिी तपासणी करता येते. व्हॉईस कॉईल जर सडंक्षप्त (shorted) िालेली असेल तर ओहममीटरवर 
डतिा डवरोध सुमारे तीन ओहमऐवजी िूझय दिकडवला जाईल. 

 
पुष्ट्कळदा लवडिक जोितारेिे टोक तुटून ककवा डवलग होऊन लाऊिस्पीकरच्या सागंाड्याला 

स्पिक करू लागल्वयाने व्हॉईस कॉईल सडंक्षप्त िालेली आढळते. अिा वळेी ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी कॉईलिे 
टोक आडण व्हॉईस कॉईलिे तुटलेले ककवा डवलग िालेले तोकिे टोक एकत्र जोिण्यासाठी काही वगेळी 
उपाययोजना करावी लागते. उदाहरणाथक, अिा प्रसंगी लाऊिस्पीकर सागंाड्यावर एखादी ॉायबर पट्टी 
बसवनू व्हॉईस कॉईलिी लवडिक जोितार आडण ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी कॉईलिी तार अिा ॉयबर पट्टीवर 
बसडवलेल्वया पत्र्याच्या जोिपट्टीला एकत्र जोिून त्यािंी पझुहा व्यवन्स्थत जोिणी करून टाकता येते. 

 
खंणित (open) िालेल्वया व्हॉईस कॉईलची दुरुस्ती 

 
व्हॉईस कॉईल खंडित (open) िाली म्हणजे ती सामाझयतिः टोकाच्या बाजूकिेि तुटून खंडित 

होते. व्हॉईस कॉईलिी टोके लाऊिस्पीकरच्या पिययाावरील भोकामंध्ये ज्या डठकाणी जोिलेली असतात 
त्या डठकाणीि डनखळल्वयाने सामाझयतिः व्हॉईस कॉईल खंडित होते. व्हॉईस कॉईलच्या ह्या टोकाचं्या 
बाजूिा काही भाग लाऊिस्पीकरच्या पिययाावर डिकटवनू बसडवलेला असल्वयामुळे तारेला लाऊिस्पीकर 
पिययाािा एक प्रकारे िागंला आधार डमळतो व डतला बळकटपणाही येतो. परंतु क्वडित प्रसंगी 
लाऊिस्पीकरच्या हादऱ्यामुंळे व्हॉईस कॉईलिी ही टोके लाऊिस्पीकर पिययाापासून डनखळून जाण्यािा 
संभव असतो. क्वडित प्रसगंी होणाऱ्या अिा डबघािािी दुरुस्ती करणे मात्र ॉारसे कठीण नसते. 
डनखळलेली तार िाक देऊन पुझहा जोिून डदली म्हणजे डतिी उत्तम दुरुस्ती होऊ िकते. 

 
कधीकधी खंडित िालेल्वया व्हॉईस कॉईलिे टोक प्रत्यक्षात लाऊिस्पीकर पिययाापासून असे 

डनखळलेले नसते परंतु तार जवळि कोठेतरी तुटलेली असते. अिा प्रसंगी व्हॉईस कॉईलिी ह्या टोकाच्या 
बाजूिी तार ककडित हालवनू पाहावी व ती नेमकी कोणत्या जागी तुटली आहे हे िोधून काढाव.े तुटलेल्वया 
तारेिा लहानसा भाग जरी सापिला तरी त्या डठकाणी तारेिा एक लहानसा जोि बसडवता येतो. अिी 
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दुरुस्ती करण्यासाठी प्रथम व्हॉईस कॉईलच्या तोकड्या तारेिे टोक लाऊिस्पीकर पिययाापासून डवलग 
कराव.े ह्यासाठी गोंद डवरघळडवण्यासाठी खास डमश्रण बाजारात डवकत डमळते ते वापराव.े नंतर तारेिे 
टोक घासून साॉ कराव ेव बारीक तारेिा एक लहानसा तुकिा घेऊन तो ह्या टोकाला िाक देऊन पक्का 
बसवावा. तारेच्या तुकड्यािे दुसरे टोक नंतर लाऊिस्पीकर पिययाावरील भोकात िाक देऊन बसवनू ययााव े
व तारेच्या काही भागावर गोंद लावनू तो भाग लाऊिस्पीकरच्या पिययाावर डिकटवनू ययाावा. ह्यासाठी 
वापरण्यात येणारा डवडिष् प्रकारिा गोंद बाजारात डमळतो. गोंद वाळला म्हणजे व्हॉईस कॉईलिी दुरुस्ती 
पूणक होते. 
 

संपूिथ लाऊिस्पीकर बदलते िेळी णिचारात घ्याियाच्या णिशेष गोष्टी 
 

सवकसामाझय रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञ लाऊिस्पीकरिी दुरुस्ती करण्याच्या ॉंदात पित नाहीत आडण 
वळेही घालवीत नाहीत. ह्या प्रकरणात पूवी उल्लेख केल्वयाप्रमाणे धंदेवाईक लोक लाऊिस्पीकर पिदा व 
व्हॉईस कॉईल बदलण्यािे काम समाधानकारकपणे व स्वस्त दरात करून देत असल्वयामुळे हे काम अिा 
धंदेवाईक लोकावंरि सोपडवणे इष् असते. परंतु कधीकधी लाऊिस्पीकरिी दुरुस्ती करणे अव्यवहायक 
ककवा अिक्य असते. अिा पडरन्स्थतीत सवकच्या सवक लाऊिस्पीकरि बदलून टाकणे आवश्यक होते. अिा 
प्रसंगी नवीन लाऊिस्पीकर मूळ लाऊिस्पीकरसारखाि असणे आवश्यक असते. परंतु मूळ 
लाऊिस्पीकरसारखा प्रडतरूप असा दुसरा नवीन लाऊिस्पीकर डमळणे डकत्येकदा दुरापास्त होते. त्यामुळे 
डनदान मूळ लाऊिस्पीकरिी िक्यतो जुळेसा (matching) असा लाऊिस्पीकर डमळडवणे तरी जरूर 
असते. 

 
लाऊिस्पीकर बदलते वळेी ज्या काही डविरे्ष गोष्ी डविारात घ्याव्या लागतात त्या म्हणजे – 
 
(१) नवीन लाऊिस्पीकर बसडवण्यासाठी रेडिओच्या कॅडबनेटमध्ये पुरेिी जागा आहे ककवा 

नाहीॽ त्यािप्रमाणे नवीन लाऊिस्पीकर कॅडबनेटमध्ये जास्त खटाटोप न करता बसडवता 
येईल ककवा नाहीॽ 

 
(२) नवीन लाऊिस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलिे संरोधन (impedance) मूळ लाऊिस्पीकरच्या 

व्हॉईस कॉईलच्या संरोधनाइतके आहे ककवा नाहीॽ 
 
(३) नवीन लाऊिस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलिे वटेॅज ककवा डवयुयातबल डवडिष् रेडिओच्या 

दृष्ीने पुरेसे आहे ककवा नाहीॽ 
 
वरील गोष्ी डविारात घेऊन लाऊिस्पीकरिी मागणी करताना साधारणतिः खालील तपडिलािा 

डनदेि केला जातो : 
 
(अ) लाऊिस्पीकरच्या सागंाड्यािा व्यास. 
 
(आ) व्हॉईस कॉईलिे संरोधन (impedance). 
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(इ) व्हॉईस कॉईलिे वटेॅज ककवा डवयुयातबल. 
 
रेडिओ उत्पादकाने प्रडसद्ध केलेल्वया माडहती पत्रकामध्ये व्हॉईस कॉईलच्या वटेॅजडवर्षयी माडहती 

डदलेली नसल्वयास ती अझय मागांनी डमळडवता येण्यासारखी असते. उदाहरणाथक, डवडिष् रेडिओमध्ये 
आऊटपुट व्हॉल्वव्हिी डवयुयातप्रदानिक्ती (output wattage) डजतकी असेल डततके तरी व्हॉईस कॉईलिे 
वटेॅज असाव ेलागते. 

 
संपूणक लाऊिस्पीकर बदलताना जी एक गोष् डविरे्ष लक्षात ठेवली पाडहजे ती म्हणजे बऱ्याििा 

रेडिओंमध्ये लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईलिे एक टोक लाऊिस्पीकरच्या सागंाड्याला ककवा िासीसला 
जोिलेले आढळते. अिा रेडिओतील लाऊिस्पीकर बदलून जेव्हा त्याच्या जागी नवीन लाऊिस्पीकर 
बसवावयािा असतो तेव्हा ह्या जोिणीकिे डविरे्ष लक्ष ययााव ेलागते. कारण नवीन लाऊिस्पीकरच्या व्हॉईस 
कॉईलिे एक टोक जर मूळ लाऊिस्पीकरप्रमाणे लाऊिस्पीकरच्या सागंाड्यास ककवा िासीसला जोिले 
नाही तर रेडिओमधून ककक ि आवाज (squeals) ऐकू येण्यािा संभव असतो. 
 

हायफायिेणलटी रेणिओतील लाऊिस्पीकर 
 

सवकसामाझय रेडिओमध्ये वापरल्वया जाणाऱ्या लाऊिस्पीकरडवर्षयीिे आडण अिा लाऊिस्पीकरमध्ये 
उत्पन्न होणाऱ्या सामाझय दोर्षािें व त्याचं्या काही डकरकोळ दुरुस्तीडवर्षयीिे ह्या प्रकरणातील डवविेन 
संपडवण्यापूवी ध्वडनलहरींच्या हुबेहूब पनुरुत्पत्तीच्या दृष्ीने खास बाधंणी केलेल्वया हायॉायिेडलटी 
रेडिओमध्ये लाऊिस्पीकर डवभागात ज्या डविरे्ष योजना समाडवष् केलेल्वया असतात त्याडवर्षयी काही 
माडहती थोिक्यात देणे येथे आवश्यक वाटते. हायॉायिेडलटी रेडिओमध्ये डकत्येकदा तीन लाऊिस्पीकर 
वापरलेले असतात. सामाझयतिः एकि लाऊिस्पीकर वापरून त्यामधून संगीत लहरींच्या एकूण ३० ते 
१५००० सायकल ह्या कंपनसंख्येच्या श्रवणपटलावरील ध्वडनलहरींिी पनुरुत्पत्ती होणे िक्य नसते. कारण 
सामाझयतिः १२ ते १५ इंि व्यास असलेल्वया लाऊिस्पीकरमधून मंद्रस्वराच्या ३० ते ४० सायकल कंपनसखं्या 
असलेल्वया ध्वडनलहरींपासून ते सुमारे ७५० ते १००० सायकल कंपनसखं्येच्या ध्वडनलहरींिीि पनुरुत्पत्ती 
व्यवन्स्थतपणे होऊ िकते. 
 

 
आकृती ८–१० 
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ह्यापेक्षा मध्यम आकाराच्या म्हणजे आठ इिं व्यासाच्या लाऊिस्पीकरमधून १००० ते ६००० 
सायकल कंपनसंख्येपयंत टप्प्यातील ध्वडनलहरींिी पनुरुत्पत्ती होऊ िकते. परंतु ६००० सायकलपेक्षा 
जास्त कंपनसंख्येच्या ध्वडनलहरींिी पुनरुत्पत्ती होण्यासाठी ज्यानंा ‘ट् वीटर’ म्हणतात असे डवडिष् रिनेिे 
लहान लाऊिस्पीकर वापराव े लागतात. ट् वीटरमधून ६००० सायकलपेक्षा जास्त व श्रवणपटलाच्या 
सवकसामाझय मयादेपलीकिील कंपनसखं्या असलेल्वया ध्वडनलहरींिी पुनरुत्पत्ती होऊ िकते. तात्पयक, 
हायॉायिेडलटी रेडिओमध्ये एकापेक्षा जास्त व योलय आकाराच्या लाऊिस्पीकसकिा वापर करून ३० ते 
१५००० सायकल कंपनसंख्येच्या ध्वडनलहरींच्या श्रवणपटलािी एक प्रकारे डवभागणी केलेली असते. अिी 
डवभागणी करण्यासाठी डकत्येकदा डवडिष् टप्प्यातील कंपनसखं्येच्या श्राव्य लहरींच्या पुनरुत्पत्तीस योलय 
अिा तीन लाऊिस्पीकसकिा उपयोग केलेला असतो. डतझहीही लाऊिस्पीकर रेडिओ कॅडबनेटमध्ये 
एकमेकाजंवळ बसडवलेले असतात. परंतु त्यािंी जोिणी डवडिष् टप्प्यातील कंपनसंख्येच्या लहरींिी डनवि 
करणाऱ्या डवडिष् रिना व बाधंणीच्या मंिलातॉे केलेली असते. डतझही लाऊिस्पीकसकमधून ऐकू येणाऱ्या 
ध्वडनलहरींिा सुंदर डमलाॉ होऊन या योजनेच्या साहाय्याने उत्कृष् आडण नैसर्मगक ध्वडनपनुरुत्पत्तीिा 
आभास डनमाण करता येतो. आकृती ८–१० मध्ये अिा प्रकारच्या एका योजनेत आठ इंि व्यासािा मोठा 
लाऊिस्पीकर व त्याला समातंर पद्धतीने जोिलेल्वया एका ‘ट् वीटरिी’ मंिलरिना दाखडवली आहे. 
आकृती ८–११ मध्ये तीन लाऊिस्पीकसकच्या जोिणीिा मंिल नकािा डदला आहे. 
 

 
आकृती ८–११ 

 
संकीिथ माणहती 

 
प्रस्तुत लेखकाच्या ‘रेडिओ रिना आडण कायक’ ह्या प्रकािनात लाऊिस्पीकरच्या कायाडवर्षयी 

डदलेली सडवस्तर ताडत्त्वक माडहती पाहावी. 



 

अनुक्रमणिका 

लाऊिस्पीकरच्या कायािे यथाथक ज्ञान होण्यासाठी लाऊिस्पीकरच्या डनरडनराळ्या भागािें 
रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने बारकाईने डनरीक्षण कराव.े डविरे्षतिः जुझया लाऊिस्पीकरिा ह्यासाठी उपयोग 
करून लाऊिस्पीकर पिदा, व्हॉईस कॉईल, स्पायिर, कायम िुंबक व सागंािा वगैरे भागािंी प्रत्यक्ष 
माडहती रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास सहज डमळडवता येण्यासारखी असते. 
 

∎ ∎ 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि निि े
 

ऑणिओ आऊटपुट णिभाग 
 

सवकसामाझय रेडिओमध्ये श्राव्य डवयुयात कंपनसंख्येच्या लहरींिे प्रवधकन करण्यासाठी दोन प्रवधकन 
डवभाग वापरलेले असतात. त्यापैकी पडहल्वया डवभागास पडहला ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभाग आडण 
दुसऱ्यास ऑडिओ आऊटपटु डवभाग असे म्हणतात. रेडिओ कायकक्रमाच्या लहरी लाऊिस्पीकरमधून 
जोरदारपणे ऐकू येण्याइतक्या अडधक िन्क्त्तमान करण्यािे काम ऑडिओ आऊटपटु डवभागात केले जाते. 
 

 
आकृती ९–१ 

 
आकृती ९–१ मध्ये रेडिओच्या ऑडिओ आऊटपुट डवभागािी सवकसामाझय मंिल योजना दिकडवली 

आहे. डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न केलेली श्राव्य डवयुयात कंपनसंख्येिी संदेिलहर (audio signal) 
ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिला जोिून ऑडिओ आऊटपुट डवभागािी डसलनल जनरटेरने 
किी तपासणी केली जाते हे आकृतीत दाखडवले आहे. अगदी अलीकिील काळात उत्पादन िालेल्वया 
ए.सी. रेडिओंमध्ये ऑडिओ आऊटपटु डवभागात ECH 81, EF 89, EBC 81, EL 84, EZ 80 ह्या 
माडलकेतील EL 84 हा लहान आकारािा (miniature) नऊ डपना असलेला व्हॉल्वव्ह ऑडिओ आऊटपटु 
व्हॉल्वव्ह म्हणून वापरलेला आढळतो. ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरच्या 
प्रायमरी कॉईलमधून िी.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा केला जातो. िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा २४० व्होल्वट 
असल्वयास आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर सुमारे २२५ व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 
व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिला सुमारे २०० व्होल्वट डवयुयातदाब पुरवठा केला जातो. आकृती ९-१ मध्ये ऑडिओ 
आऊटपुट व्हॉल्वव्हिे कॅथोि आडण िासीस ह्यामंध्ये १५० ओहम डवरोधािा रेडिस्टर र₁ जोिलेला असून त्या 
रेडिस्टरला २५ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा व ५० व्होल्वट कमाल डवयुयातदाबमान असलेला इलेक्ट्रोडलडटक 



 

अनुक्रमणिका 

कंिेझसर क₁ समातंर जोिलेला असल्वयािे दाखडवले आहे. कॅथोिवर िासीसच्या दृष्ीने सुमारे ६ ते ८ 
व्होल्वट डवयुयातदाब दिकडवला जातो. व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि आडण िासीस ह्यामंध्ये ६८० हजार ओहम डवरोध 
असलेला रेडिस्टर र₂ जोिलेला असल्वयािे दिकडवले आहे. कंट्रोल डग्रििी जोिलेल्वया ·००५ मायक्रोॉॅरॅि 
धारणिक्तीच्या क₂ कंिेझसरिी जोिणी ऑडिओ आऊटपुट डवभागाच्या पूवक डवभागातील म्हणजे पडहल्वया 
ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटिी केलेली असल्वयािे दिकडवले आहे. पूवक डवभागािी जोिणी 
करणाऱ्या ह्या कंिेझसरला ऑडिओ ‘कपकलग कंिेझसर’ म्हणतात. 
 

ऑणिओ आऊटपुट णिभागाची णसग्नल जनरेटरने तपासिी 
 

ऑडिओ आऊटपुट डवभागािी डसलनल जनरेटरने तपासणी करण्यासाठी डसलनल जनरेटरिी 
संदेिवाहक तार प्रथम ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला जोिली जाते. ऑडिओ आऊटपटु 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर िी.सी. डवयुयातदाब असल्वयाने ह्या तारेच्या टोकाला एक ०·१ मायक्रोॉॅरॅि 
धारणिक्तीिा (६०० व्होल्वट कमाल डवयुयातदाबमान असलेला) कंिेझसर जोिणे आवश्यक असते. 
संदेिवाहक तारेच्या टोकाला अिा प्रकारे कंिेझसर जोिलेला असला म्हणजे ऑडिओ आऊटपटु 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर असलेल्वया िी.सी. डवयुयातदाबामुळे डसलनल जनरेटरला नुकसान पोहोित नाही. 
ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हच्या प्लेटपासून डसलनल जनरेटरिी श्राव्य डवयुयात संदेिलहर (audio signal) 
जर ऐकू येत असेल तर लाऊिस्पीकरिे कायक व्यवन्स्थत िालू असल्वयािे दिकडवले जाते. अथात 
लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येऊ िकेल इतक्या जोरदार िक्तीिी श्राव्य डवयुयात संदेिलहर डसलनल 
जनरेटरमध्ये डनमाण करता आली पाडहजे. वरील तपासणीनंतर डसलनल जनरेटरिी श्राव्य डवयुयात 
संदेिलहर ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिला जोिली जाते. ह्या तपासणीत ती जर 
लाऊिस्पीकरमधून त्या मानाने जास्त मोठ्याने ऐकू येत असेल तर रेडिओच्या ऑडिओ आऊटपटु 
डवभागािे कायक सवकसाधारणपणे व्यवन्स्थत असल्वयािे दिकडवले जाते. परंतु ती जर ऐकूि येत नसेल ककवा 
येत असल्वयास योलयपेक्षा कमजोर आवाजात ऐकू येत असेल तर ऑडिओ आऊटपुट डवभागात डबघाि 
दिकडवला जातो. 

 
डसलनल जनरेटरने ऑडिओ आऊटपुट डवभागािी तपासणी किी करावी ह्याडवर्षयीिी रूपरेर्षा वर 

डदली आहे. डसलनल जनरेटर तपासणीत जर ह्या डवभागात डनडित डबघाि असल्वयािे दिकडवले जात असेल 
तर ह्या डवभागािी डवयुयातदाब आडण डवरोधी मोजणी केली जाते. ऑडिओ आऊटपुट डवभागाच्या डवयुयातदाब 
व डवरोध मोजणीिी सामाझय माडहती पढुील पडरच्छेदामध्ये डदलेली असून ह्या डवभागात आढळणाऱ्या 
डनरडनराळ्या दोर्षािें सडवस्तर डवविेन व त्याचं्या दुरुस्तीडवर्षयीच्या काही डवडिष् सूिना पुढील 
पडरच्छेदामंध्ये डदलेल्वया आहेत. 
 

ऑणिओ आऊटपुट णिभागाची णिदु्यतदाब ि णिरोध मोजिी 
 

आकृती ९–१ मध्ये ऑडिओ आऊटपुट डवभागात EL 84 ह्या व्हॉल्वव्हिा वापर केलेला असलेली 
सवकसामाझय मंिल योजना दिकडवली आहे. ह्या मंिल योजनेस अनुसरून ह्या डवभागािी डवयुयातदाब व डवरोध 
मोजणी किी केली जाते ह्याडवर्षयीिी माडहती येथे डदली आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

व्होल्वटमीटरच्या ५०० व्होल्वट श्रेणीवर प्रथम रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिपासून पुरडवल्वया 
जाणाऱ्या िी.सी. डवयुयातदाबािी मोजणी करावी. आकृती ९–१ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिलात सामाझयतिः ह्या 
मोजणीत हा डवयुयातदाब िासीसपासून २४० व्होल्वटच्या आसपास असल्वयािे दिकडवले गेले पाडहजे. 

 
वरील तपासणीनंतर ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर असलेल्वया डवयुयातदाबािी मोजणी 

करावी. प्लेटवर सुमारे २२५ व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला गेला पाडहजे. परंतु त्याऐवजी प्लेटवर जर 
िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर रेडिओ इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यापासून डवभक्त करून आऊटपटु 
ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल खंडित िालेली आहे ककवा काय हे तपासण्यासाठी प्रथम आऊटपटु 
ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिी ओहममीटरने तपासणी करावी. ही तपासणी आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरवरील 
प्रायमरी कॉईलच्या जोिधालयानंा ओहममीटर तारा जोिून करता येते. नंतर ट्रझॅसॉॉमकरपासून प्लेटला 
जोिलेली तार ककवा ट्रॅझसॉॉमकर प्रायमरी कॉईल आडण िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा ह्यानंा जोिणारी तार 
तुटलेली ककवा डनखळलेली आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. 

 
प्लेटवरील डवयुयातदाबािी तपासणी केल्वयानंतर स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करावी. 

स्क्रीन डग्रिवर जर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा आडण स्क्रीन डग्रि 
ह्यानंा जोिणारी तार तुटलेली ककवा डनखळलेली आहे ककवा काय ह्यािी प्रत्यक्ष डनरीक्षणाने ककवा 
आवश्यक वाटल्वयास ओहममीटरच्या साहाय्याने तपासणी केली पाडहजे. 

 
प्लेट व स्क्रीन डग्रि ह्या दोझहींवर जर योलय प्रमाणात डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर 

कॅथोिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करावी. कॅथोिवर जर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर 
एकतर ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती (emission) संपूणक नाहीिी िालेली असल्वयािी 
िक्यता नाही तर कॅथोि ते िासीस ह्यामंध्ये जोिलेला कंिेझसर तरी सडंक्षप्त िालेला असल्वयािी िक्यता 
दिकडवली जाते. ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती कमी िालेली असल्वयास प्लेट आडण स्क्रीन 
डग्रिवरील डवयुयातदाब योलय डततका ककवा त्यापेक्षा काहीसा जास्त प्रमाणात दिकडवला जाईल. अिा 
पडरन्स्थतीत ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिी तपासणी व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर करता येते ककवा संिडयत 
व्हॉल्वव्हऐवजी दुसरा िागंला नवीन व्हॉल्वव्ह बदली करून पाहाता येतो. ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिे कॅथोि 
आडण डॉलॅमेंट व्हॉल्वव्हच्या अंतगकत भागाति संडक्षप्त िालेले असेल तरीदेखील व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिवर िूझय 
डवयुयातदाब दिकडवला जाऊ िकेल हे येथे लक्षात घेतले पाडहजे. परंतु व्हॉल्वव्ह तपासणीत ककवा व्हॉल्वव्ह 
बदलून पाडहल्वयास अिा प्रकारिा दोर्ष अथात सहज उघिकीस येण्यासारखा असतो. कॅथोिला जोिलेला 
कंिेझसर सडंक्षप्त िाल्वयािा संिय असेल तर ह्या कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी करावी ककवा 
कंिेझसरिी एक बाजू डवलग करून पझुहा कॅथोिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करून पाहावी. एक बाजू 
डवलग केल्वयानंतर जर कॅथोिवर योलय डततका डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर कंिेझसर डनडित 
संडक्षप्त िालेला असल्वयािे दिकडवले जाईल. कॅथोिवरील डवयुयातदाब जर वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात 
दिकडवला जात असेल तर कॅथोि रेडिस्टर खंडित िालेला असल्वयािे ककवा त्यािा डवरोध वाजवीपेक्षा 
जास्त वाढलेला असल्वयािे दिकडवले जाते. अिा प्रसगंी कॅथोि रेडिस्टरच्या डवरोधािी ओहममीटरने 
मोजणी करून अिा दोर्षाडंवर्षयीिी डनडित तपासणी करता येते. 

 
प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण कॅथोि ह्यावंरील डवयुयातदाब जर योलय डततक्या प्रमाणात दिकडवला जात 

असेल तर व्होल्वटमीटरच्या लघुश्रेणीवर ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिे कॅथोि व कंट्रोल डग्रि ह्यामधील 



 

अनुक्रमणिका 

डवयुयातदाबािी मोजणी करावी. कंट्रोल डग्रिवर अथात कॅथोिच्या दृष्ीने ऋण डवयुयातदाब (negative 
voltage) दिकडवला जातो. ह्या मोजणीत कंट्रोल डग्रिवर जर काहीि डवयुयातदाब दिकडवला जात नसेल तर 
डग्रि रेडिस्टर खंडित िालेला असल्वयािे दिकडवले जाते. परंतु असा दोर्ष मात्र ॉार क्वडिति आढळून येतो. 
कंट्रोल डग्रिवर ऋण डवयुयातदाब असण्याऐवजी धन डवयुयातदाब (positive voltage) दिकडवला जात असेल 
तर ऑडिओ आऊटपुट डवभागािी अलीकिील डवभागािी म्हणजे पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायरच्या 
प्लेटिी जोिणी करणारा कपकलग कंिेझसर संडक्षप्त ककवा डिरपणारा (leaky) असल्वयािे ते एक ठराडवक 
लक्षण असते. कपकलग कंिेझसरमधील प्रवाह डिरपेच्या डबघािािे डनदान करण्यासाठी डनरडनराळ्या अनेक 
तपासणी पद्धती वापरता येतात. उदाहरणाथक, ह्या दोर्षाडवर्षयी डनडित डनष्ट्कर्षक काढण्यासाठी कपकलग 
कंिेझसरिी कंट्रोल डग्रिला जोिलेली बाजू डवलग करावी. परंतु पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेटला जोिलेली दुसरी बाजू मात्र तिीि राहू देऊन ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिवरील 
डवयुयातदाबािी कॅथोिपासून पुझहा मोजणी करावी. कंट्रोल डग्रिवर जर योलय डततका ऋण डवयुयातदाब 
दिकडवला जात असेल तर व्होल्वटमीटर तसाि जोिलेला ठेवनू कंिेझसरिी डवलग केलेली बाजू डग्रिला 
पुझहा तात्पुरती जोिून पाहावी. अिा पडरन्स्थतीत कंट्रोल डग्रिवर जर पुझहा पूवीप्रमाणे धन डवयुयातदाब 
(positive voltage) दिकडवला जात असेल तर कपकलग कंिेझसरमध्ये डिरप (leakage) असल्वयािे डनडित 
दिकडवले जाते. क्वडित प्रसंगी हा कंिेझसर सडंक्षप्त िाल्वयािेही आढळून येते. कपकलग कंिेझसरिी तपासणी 
करण्यािी दुसरीही एक पद्धत आहे. ह्या तपासणीसाठी कंिेझसरिी एक बाजू डवलग करण्यािी जरुरी 
नसते. ह्या पद्धतीने तपासणी करण्यासाठी िी.सी. व्होल्वटमीटर ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या कॅथोि 
आडण िासीस ह्यामंध्ये जोिून ठेवाव.े नंतर ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रििी िासीसिी 
जोिणी करून ते तात्पुरते संडक्षप्त कराव.े ह्यासाठी तारेिा एक लहानसा तुकिा वापरता येईल. कपकलग 
कंिेझसरमध्ये जर डिरप डनमाण िालेली असेल तर कंट्रोल डग्रििी िासीसिी जोिणी केल्वयाबरोबर 
कॅथोिवरील डवयुयातदाब कमी िाल्वयािे िी.सी. व्होल्वटमीटरवर दिकडवले जाईल. ह्या पद्धतीने कपकलग 
कंिेझसमधून होत असणाऱ्या सूक्ष्म डिरपेिीसुद्धा डनडित तपासणी करता येते. कपकलग कंिेझसरमधील 
प्रवाह डिरपेच्या डबघािािी तपासणी करण्यािी अडधक एक पद्धत ह्या प्रकरणात पढेु डदली आहे. कपकलग 
कंिेझसरमधील प्रवाह डिरपेच्या (leakage) डबघािािी डनऑन टेस्टरच्या साहाय्यानेही तपासणी करता 
येते. या तपासणी पद्धतीडवर्षयीिी माडहती प्रकरण अठरामध्ये डदली आहे. वरील पद्धतींव्यडतडरक्त ती 
तपासणी पद्धतही ह्या डठकाणी वापरता येईल. 

 
कपकलग कंिेझसरच्या बाबतीत एक सामाझयतिः आढळणारा दोर्ष म्हणजे हा कंिेझसर खंडित 

(open) होणे ककवा मधून मधून खंडित होणे. हा कंिेझसर जर खंडित िालेला असेल तर अिा पडरन्स्थतीत 
डसलनल जनरेटरिी श्राव्य सदेंिलहर ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिला जोिली तर ती ऐकू 
येऊ िकते. परंतु ती संदेिलहर पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला जोिली असताना मात्र 
ऐकू येत नाही. संदेिलहर केव्हा केव्हा ऐकू येते आडण केव्हा केव्हा नाही असे आढळून आल्वयास कपकलग 
कंिेझसर अधूनमधून खंडित होत असल्वयािे ते एक सूिक लक्षण समजण्यास हरकत नाही. अिा 
पडरन्स्थतीत संिडयत कंिेझसरऐवजी समान धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर बदली करून 
पाहाणे इष् असते. 
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ऑणिओ आऊटपुट णिभागामध्ये उत्पन्न होिारे णनरणनराळे णबघाि 
 

ऑडिओ आऊटपटु डवभागामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या डनरडनराळ्या डबघािािंा डनदेि पुढील 
पडरच्छेदामध्ये केला असून नंतरच्या पडरच्छेदामंध्ये त्यािें सडवस्तर डवविेन केलेले आहे. हे करताना ह्या 
डवभागाच्या डवडिष् घटकभागािंी तपासणी व दुरुस्ती किी करावी ह्याडवर्षयी काही उपयुक्त सूिना 
डदलेल्वया आहेत. 

 
ऑडिओ आऊटपुट डवभागात सामाझयतिः खालील डबघाि उत्पन्न होऊ िकतात : 
 
(अ) ह्या डवभागािे कायक बंद पिून लाऊिस्पीकरमधून काहीि आवाज ऐकू न येणे. 
 
(आ) रेडिओिा आवाज कमजोर होणे. 
 
(इ) रेडिओच्या आवाजात डवकृती (distortion) ककवा खराबी उत्पन्न िालेली असणे. 
 
(ई) ह्या डवभागात गुरगूर आवाज (growl) ककवा मोटारबोटीप्रमाणे ॉट् ॉट् ॉट् ॉट् असा 

आवाज (motorboating) ऐकू येणे. 
 
(उ) ह्या डवभागातून ककक ि आवाज (squeals) ककवा उच्च स्वरात डिट्टीसारखे आवाज 

(whistles) ऐकू येणे. 
 

ऑणिओ आऊटपुट णिभागाचे कायथ बंद पिून लाऊिस्पीकरमधून काहीच आिाज ऐकू न येिे 
 

वरील डबघाि रेडिओच्या डसलनल इंजेक्िन तपासणीत उघिकीस येऊ िकतो. वरील डबघाि 
असल्वयास ह्या तपासणीत ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रििी डसलनल जनरेटरिी श्राव्य 
संदेिलहर जोिली असताना लाऊिस्पीकरमधून ती ऐकू येणार नाही. अिा पडरन्स्थतीत ऑडिओ 
आऊटपुट डवभागाच्या घटकभागािंी खालील दोर्षाचं्या दृष्ीने तपासणी केली पाडहजे : 

 
(१) आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल खंडित (open) िालेली असणे. 
 
(२) कॅथोि रेडिस्टर खंडित (open) िालेला असणे. 
 
(३) आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलिी समातंर जोिलेला कंिेझसर सडंक्षप्त (short) 

िालेला असणे. 
 
(४) ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्ह कमजोर होऊन पूणक डनकामी िालेला असणे. 
 
आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलमध्ये ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या प्लेट मंिलामधून 

वाहाणारा िी.सी. डवयुयातप्रवाह तर वाहतोि पण त्यािबरोबर प्रवर्मधत िालेल्वया श्राव्य डवयुयातलहरींिे 
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जास्तीत जास्त ए.सी. प्रवाहही वाहात असतात. त्यामुळे आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल 
डकत्येकदा खंडित िालेली आढळून येते. आऊटपटु ट्रझॅसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल खंडित िाली म्हणजे 
ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला पॉवर सप्लाय डवभागातॉे होणारा िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा 
डमळेनासा होतो. कारण प्लेटला होणारा िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी 
कॉईलमधून केलेला असतो. त्यामुळे ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर काहीि िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जात नाही. परंतु अिा पडरन्स्थतीत स्क्रीन डग्रिवर योलय डततका ककबहुना वाजवीपेक्षा जास्त 
आडण कॅथोिवर योलयपेक्षा थोिा कमी डवयुयातदाब दिकडवला जातो. ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर 
जर काहीि डवयुयातदाब दिकडवला जात नसेल तर रेडिओ इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यापासून डवलग करून 
ओहममीटरने आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिी तपासणी करावी व ती खंडित िालेली आहे 
ककवा काय ह्यािा पिताळा घेऊन पाहावा. आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर प्रायमरी कॉईल खंडित होऊन प्लेटला 
जेव्हा काहीि िी.सी. डवयुयातदाब पुरडवला जात नाही तेव्हा ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिे स्क्रीन डग्रि तप्त 
होऊन अडतिय लाल िालेले डदसते. कारण व्हॉल्वव्हिे प्लेट मंिल खंडित िाल्वयाने स्क्रीन डग्रि 
मंिलामधून अिा पडरन्स्थतीत बऱ्याि मोठ्या प्रमाणात डवयुयातप्रवाह वाहू लागतो. अनुभवी दुरुस्ती तंत्रज्ञानंा 
अडतिय लाल िालेल्वया स्क्रीन डग्रिच्या ह्या सूिक लक्षणावरून प्रायमरी कॉईल खंडित िाल्वयाडवर्षयीिे 
डनदान िटकन करता येते. प्रायमरी कॉईल खंडित िालेली असल्वयास आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकर 
बदलण्याडिवाय गत्यतंर नसते. नवीन ट्रॅझसॉॉमकर बसडवते वळेी तो ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्ह व 
लाऊिस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलच्या संरोधनािी (impedance) जुळेसा (matching) असाि डनविला 
पाडहजे. 

 
ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या कॅथोि रेडिस्टरमधून सामाझयतिः बऱ्याि मोठ्या प्रमाणात 

डवयुयातप्रवाह वाहात असतो. त्यामुळे तो गरम होऊन खंडित होण्यािी बरीि िक्यता असते. कॅथोि 
रेडिस्टर खंडित िाल्वयास कॅथोिवर वाजवीपेक्षा जास्त िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला जातो. उदाहरणाथक, 
ए.सी. रेडिओमध्ये EL 84 ह्या व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिवर सामाझयतिः ज्या डठकाणी सहा ते आठ व्होल्वट डवयुयातदाब 
दिकडवला गेला पाडहजे तेथे कॅथोि रेडिस्टर खंडित िाला म्हणजे ह्यापेक्षा खूपि जास्त डवयुयातदाब दिकडवला 
जाऊ लागतो. कॅथोि रेडिस्टरिी ओहममीटरने तपासणी करून तो खंडित िालेला आहे ककवा काय 
ह्याडवर्षयी पिताळा घेता येतो. खंडित िालेल्वया रेडिस्टरऐवजी नवीन रेडिस्टर बदलताना त्यािा डवरोध 
मूळ रेडिस्टरइतका असला पाडहजे आडण मुख्य म्हणजे त्यािे वटेॅज (डवयुयातबल) कमीत कमी एक वटॅ 
इतके तरी असणे आवश्यक असते. 

 
आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलिी समातंर जोिलेला कंिेझसर जर संडक्षप्त िाला तर 

प्लेटवर जवळजवळ योलय डततका डवयुयातदाब दिकडवला जातो. परंतु अिा पडरन्स्थतीत ऑडिओ आऊटपटु 
डवभागातून लाऊिस्पीकरतॉे मात्र काहीि आवाज ऐकू येत नाही. डसलनल जनरेटर तपासणीने असा दोर्ष 
उघिकीस येतो. प्लेटवर जवळजवळ योलय डततका डवयुयातदाब दिकडवला जात असूनही डसलनल 
जनरेटरमध्ये उत्पन्न केलेल्वया श्राव्य डवयुयातलहरी प्लेटला संबडंधत केल्वया असतानाही लाऊिस्पीकरमधून 
काहीि आवाज ऐकू येत नसेल तर असा दोर्ष उत्पन्न िालेला असल्वयािी िक्यता दिकडवली जाते. अिी 
िक्यता दिकडवली जात असल्वयास आऊटपटु ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलच्या डवरोधािी ओहममीटरने 
मोजणी करून अिा दोर्षािी डनडिती करून घेता येते. 
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ऑडिओ आऊटपुट डवभागाच्या डकत्येक मंिलांमध्ये ह्या कंिेझसरिी सुमारे ४·७ हजार ओहम 
डवरोधािा एक रेडिस्टर एकसरी पद्धतीने जोिलेला असतो व ह्या रेडिस्टर व कंिेझसरिी आऊटपटु 
ट्रॅझसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलिी समातंर जोिणी केलेली असते. अिा जोिणीत कंिेझसर संडक्षप्त (short) 
होण्यािी िक्यता सामाझयतिः बरीि कमी असते. 

 
ऑडिओ आऊटपुट डवभागाच्या काही मंिलामंध्ये ह्या कंिेझसरिी जोिणी आऊटपटु 

ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिी समातंर पद्धतीने न करता ती ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिी प्लेट व 
िासीस ह्यामंध्ये केलेली असते. अथात अिी जोिणी ॉारिी प्रिडलत नाही. अिा मंिल योजनेत हा 
कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िाला तर ऑडिओ आऊटपटु प्लेटवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जातो व ह्या 
डवभागािे कायक बंद पिते. अिा पडरन्स्थतीत आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलमधून वाजवीपेक्षा जास्त 
डवयुयातप्रवाह वाडहल्वयामुळे आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरलाही अपाय पोहोिण्यािी िक्यता असते. 
 

संडक्षप्त िालेला कंिेझसर बदलताना त्याच्या जागी मूळ कंिेझसरइतकी धारणिक्ती असलेला व 
कमीत कमी ६०० व्होल्वट कमाल डवयुयातदाबमान (maximum voltage rating) असलेला व िक्य असल्वयास 
१००० व्होल्वट कमाल डवयुयातदाबमान असलेला नवीन कंिेझसर बसडवणे श्रेयस्कर असते. कारण ह्या 
कंिेझसरवर बऱ्याि प्रमाणात िी.सी. त्यािप्रमाणे ए.सी. हे दोझही डवयुयातदाब डनमाण होत असतात. 
 

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती (emission) संपूणक नाहीिी होऊन व तो कमजोर 
होऊन डनकामी िाला असल्वयािा संिय असेल तर तो बदलून पाहाण्यासारखी दुसरी सोपी आडण डनडित 
तपासणी नसते. अथात व्हॉल्वव्ह टेस्टररवरही व्हॉल्वव्हिी तपासणी करून घेणे िक्य असते. व्हॉल्वव्ह कमजोर 
होऊन डनकामी िालेला असल्वयािे एक सूिक लक्षण म्हणजे व्हॉल्वव्हच्या प्लेट आडण स्क्रीन डग्रिवर योलय 
ककवा योलयपेक्षा थोिासा जास्त डवयुयातदाब परंतु कॅथोिवर मात्र अडतियि कमी ककवा िूझय डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो. 
 

रेणिओचा आिाज कमजोर होिे 
 

डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य डवयुयात सदेंिलहरी ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हच्या 
कंट्रोल डग्रििी जोिल्वया असताना संदेिलहरींिा आवाज लाऊिस्पीकरमधून योलयपेक्षा कमजोरपणे ऐकू 
येत असेल तर ऑडिओ आऊटपुट डवभागात डबघाि दिकडवला जातो. ऑडिओ आऊटपुट डवभागातील 
दोर्षामुंळे जर रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला असेल तर खालील डबघाि असण्यािी िक्यता दिकडवली 
जाते : 

 
)१(  प्रत्यक्ष ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हि कमजोर िालेला असणे. 
)२(  डग्रि रेडिस्टर खंडित िालेला असणे. 
)३(  कॅथोि रेडिस्टरिा डवरोध वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात वाढलेला असणे. 
)४(  कॅथोि कंिेझसरिी धारणिक्ती कमी होऊन तो खंडित (open) िालेला असणे. 
)५(  आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरमध्ये कॉईलच्या तारा एकमेकींस डिकटून संडक्षप्त (short) िालेल्वया 

असणे. 
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वरीलपैकी (१) हे कारण म्हणजे प्रत्यक्ष ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हि कमजोर होणे हे रेडिओिा 
आवाज कमजोर होण्यािे एक अगदी ठराडवक कारण असते. ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती 
कमी िालेली असेल (low emission) तर कॅथोि रेडिस्टरवर योलयपेक्षा खूपि कमी डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो. अिा पडरन्स्थतीत व्हॉल्वव्हिी व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर तपासणी करावी ककवा उत्तम उपाय म्हणजे मळू 
व्हॉल्वव्हच्या जागी िागंला नवीन व्हॉल्वव्ह बदलून पाहा. (२) आडण (३) ह्या डबघािािंा पिताळा घेण्यासाठी 
डग्रि रेडिस्टर आडण कॅथोि रेडिस्टरिी ओहममीटरने तपासणी करता येते व त्यामधील डबघािािंा 
पिताळा घेऊन योलय दुरुस्ती करता येते. वरीलपैकी (४) हे कारण असेल, म्हणजे कॅथोि कंिेझसरिी 
धारणिक्ती कमी िालेली असल्वयािा संिय असेल, तर २५ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा दुसरा िागंला 
नवीन कंिेझसर मूळ कंिेझसरवर तात्पुरता समातंर जोिून त्यािा काय पडरणाम होतो ह्यािी तपासणी करता 
येते. िवेटिे कारण म्हणजे आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरडवर्षयी संिय असल्वयास एक जलद व प्रभावी उपाय 
म्हणजे त्याच्या जागी िािणीसाठी िागंला योलय आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर तात्पुरता जोिून ट्रॅझसॉॉमकरमधील 
दोर्षाडवर्षयीिा डनडित पिताळा घेता येतो. प्रकरण आठमध्ये िािणीसाठी लाऊिस्पीकर व आऊटपटु 
ट्रॅझसॉॉमकर कसा वापरावा याडवर्षयीिे सडवस्तर डवविेन केलेले आहे ते पाहाव.े 

 
रेणिओच्या आिाजात णिकृती (distortion) उत्पन्न िालेली असिे 

 
डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य डवयुयात सदेंिलहरी ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हच्या 

कंट्रोल डग्रििी जोिल्वया असताना लाऊिस्पीकरमधून संदेिलहरींिा स्वर डनभळे व स्वच्छपणे ऐकू न येता 
त्यात डवकृती ककवा खराबी असेल तर ऑडिओ आऊटपुट डवभागात डबघाि दिकडवला जातो. ऑडिओ 
आऊटपुट डवभागात उत्पन्न होणारा हा एक सामाझय दोर्ष असून त्यािे डबनिूक डनदान करणे डकत्येकदा 
ॉार कठीण जाते. आवाज खराब ककवा डवकृत होण्यास खालील गोष्ी कारणीभतू होऊ िकतात : 

 
(अ) ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि होणे. 
 
(आ) कॅथोि कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िालेला असणे ककवा त्यामधून डवयुयातप्रवाहािी 

वाजवीपेक्षा अडतिय डिरप होत असणे. 
 
(इ) कॅथोि रेडिस्टरच्या डवरोधात बदल िालेला असणे. 
 
(ई) ऑडिओ आऊटपटु डवभागािी पूवक डवभागािी जोिणी करण्यासाठी वापरलेला कपकलग 

कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िालेला ककवा डिरपणारा (leaky) असणे. 
 
(उ) आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर रेडिओच्या ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्ह आडण लाऊिस्पीकर ह्याचं्या 

संरोधनािी योलय जुळेसा (matching) नसणे ककवा प्रत्यक्ष आऊटपटु ट्रॅझसॉॉमकरमध्येि 
दोर्ष असणे. 

 
ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती (emission) कमी िाल्वयाने आवाजात डबघाि िाला 

असावा असा संिय असेल तर त्यािी व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर तपासणी करून घेतली पाडहजे. परंतु ह्यापेक्षा उत्तम 
उपाय म्हणजे व्हॉल्वव्ह बदलूनि पाहावा. कधीकधी काही डवडिष् ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हमध्ये एक 
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िमत्काडरक दोर्ष डनमाण होतो आडण तो म्हणजे ‘डग्रि एडमिन’ िा दोर्ष. हा दोर्ष उत्पन्न िाला म्हणजे 
रेडिओ सुमारे िार-पाि डमडनटे व्यवन्स्थत िालतो. परंतु नंतर आवाजात खूपि डवकृती डनमाण िालेली 
आढळते. असा दोर्ष उत्पन्न िालेला असला म्हणजे ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या डग्रिवरील डवयुयातदाब 
तपासणीत डग्रिवर ऋण डवयुयातदाबाऐवजी धन डवयुयातदाब (positive voltage) असल्वयािे दिकडवले जाते. 
अिा वळेी खराब िालेला व्हॉल्वव्ह बदलण्याडिवाय दुसरे काहीि गत्यंतर नसते. 

 
वरीलपैकी (आ) हा डबघाि उत्पन्न िालेला असेल, म्हणजे कॅथोि कंिेझसर सडंक्षप्त िालेला 

असेल ककवा त्यामधून बऱ्याि मोठ्या प्रमाणात प्रवाह डिरप (leakage) होत असेल तर त्यामुळे कंट्रोल 
डग्रिवरील ऋण डवयुयातदाब अडतिय कमी होऊन त्यािा आवाजावर अडनष् पडरणाम होतो व रेडिओिा 
आवाज अगदी गुदमरल्वयासारखा ऐकू येऊन कधीकधी तर तो अगदीि ऐकू येईनासा होतो. ऑडिओ 
आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिवरील डवयुयातदाब मोजणीत हा दोर्ष सहज समजून येतो. सामाझयतिः अिा 
पडरन्स्थतीत व्हॉल्वयूम कंट्रोलिे बटन डॉरवनू आवाजािी पातळी वाढवली म्हणजे आवाजात जास्ति 
डवकृती उत्पन्न होत असल्वयािे आढळून येते. कॅथोि कंिेझसर बदलून पाहाणे ही अिा पडरन्स्थतीत जलद 
उपाययोजना असते. 

 
वरीलपैकी (इ) हा दोर्ष डनमाण िाला म्हणजे कॅथोि रेडिस्टरच्या डवरोधात बदल िाला तरीही 

त्यािा आवाजावर ॉार पडरणाम होऊ िकतो. कारण त्यामुळे कॅथोिवरील डवयुयातदाब वाजवीपेक्षा कमी 
ककवा जास्त होऊन आवाजािी पुनरुत्पत्ती (reproduction) व्यवन्स्थत होत नाही. डविरे्षतिः कॅथोि 
रेडिस्टरिा डवरोध कमी होऊन कॅथोिवरील डवयुयातदाब कमी िाला तर आवाज भसािा येतो. ह्याउलट 
कॅथोि रेडिस्टरिा डवरोध वाढलेला असला तर संगीत स्वरमालाचं्या उच्च पातळीिी कपात िालेली 
आढळून येते. कॅथोिवरील डवयुयातदाबािी बारकाईने मोजणी केल्वयास आडण ओहममीटरने कॅथोि 
रेडिस्टरिी डवरोध मोजणी केल्वयास आवाजात डवकृती उत्पन्न करणाऱ्या वरील दोर्षािें डनडित डनदान 
करता येईल व त्यासाठी योलय दुरुस्ती करता येईल. 

 
वरीलपैकी (ई) हा दोर्ष डनमाण िालेला असेल, म्हणजे पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिी 

प्लेट व ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिे डग्रि ह्यामंध्ये जोिलेला कपकलग कंिेझसर जर संडक्षप्त (short) 
िालेला असेल ककवा त्यामध्ये थोिीिी जरी प्रवाह डिरप उत्पन्न िालेली असेल तरी रेडिओच्या आवाजावर 
त्यािा ॉार अडनष् पडरणाम होतो. कारण पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर असलेल्वया 
िी.सी. डवयुयातदाबामुळे कंिेझसरमधून प्रवाहािी डिरप होऊन त्यामुळे ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
कंट्रोल डग्रिवर ऋण डवयुयातदाबाऐवजी धन डवयुयातदाब डनमाण होतो आडण आवाजात डवकृती उत्पन्न होते. 
असा दोर्ष उत्पन्न िालेला असल्वयास तो डवयुयातदाब मोजणीत उघिकीस येऊ िकतो. कारण अिा 
पडरन्स्थतीत ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या डग्रिवर ऋण डवयुयातदाबाऐवजी धन डवयुयातदाब (positive 
voltage) दिकडवला जातो. परंतु डग्रिवरील डवयुयातदाब सामाझयतिः अडतिय कमी प्रमाणात असल्वयामुळे 
त्यािी िी.सी. व्होल्वटमीटरवर मोजणी करणे साधारणपणे ॉार कठीण जाते. ह्या दोर्षािी तपासणी 
करण्यािा दुसरा उत्कृष् उपाय म्हणजे कपकलग कंिेझसरिी डग्रिला जोिलेली बाजू डवलग करून त्या 
बाजूवर असलेल्वया डवयुयातदाबािी िासीसपासून तपासणी करणे. कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप नसेल तर 
व्होल्वटमीटरिी तार जोिल्वयाबरोबर कंिेझसरमध्ये उत्पन्न िालेल्वया डवयुयातभारामुळे व्होल्वटमीटरिा काटा 
मीटर स्केलच्या डवरुद्ध बाजूला िटकन िुकत असल्वयािे आढळेल आडण नंतर तो लगेि िझूय अंिावर 
परत येईल परंतु कंिेझसरमध्ये जर प्रवाह डिरप असेल तर या तपासणीत िझूयापेक्षा जास्त िी.सी. 



 

अनुक्रमणिका 

डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. प्रवाह डिरप उत्पन्न िालेल्वया कपकलग कंिेझसरच्या तपासणीच्या 
ह्याव्यडतडरक्त दुसऱ्या पद्धतींडवर्षयीिी माडहती ह्या प्रकरणातील मागील एका पडरच्छेदात आलेलीि आहे. 

 
वरीलपैकी (उ) हे कारण असण्यािी िकंा पूवक दुरुस्तीमध्ये जर कोणी योलय व न जुळेसा 

(matching) आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर बदलून बसडवलेला असेल तरि घेता येईल. योलय ट्रझॅसॉॉमकर 
वापरलेला नसेल तर साहडजकि अिा पडरन्स्थतीत ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्ह व लाऊिस्पीकरिी व्हॉईस 
कॉईल ह्याचं्या संरोधनािी (impedance) जुळेसा (matching) असा नवीन आऊटपटु ट्रझॅसॉॉमकर बदलून 
बसडवणे आवश्यक ठरेल. प्रकरण आठमध्ये डदलेल्वया िािणीप्रमाणे प्रत्यक्ष आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये दोर्ष 
असल्वयािे आढळून आले तर िागंला नवीन व जुळेसा (matching) आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकर बदली करून 
बसडवणे इष् ठरेल. 
 

ऑणिओ आऊटपुट णिभागात गुरगूर आिाज (growl) लकिा मोटारबोटीप्रमािे फट् फट् फट् फट् असा 
आिाज ऐकू येिे 

 
ऑडिओ आऊटपुट डवभागात असा डबघाि उत्पन्न होण्यािे एक ठराडवक कारण म्हणजे डग्रि 

रेडिस्टरिा डवरोध अडतिय जास्त वाढलेला असणे ककवा तो खंडित (open) िालेला असणे. डग्रि 
रेडिस्टरच्या डवरोधात वाढ िालेली असेल ककवा डग्रििी ह्या रेडिस्टरतॉे जी िासीसिी जोिणी केलेली 
असते ती जोिणी व्यवन्स्थत िालेली नसेल तर ऑडिओ आऊटपटु डवभागातून गुरगूर आवाज (growl) 
ऐकू येऊ लागतो. डग्रि रेडिस्टर खंडित (open) िाला तर रेडिओतून पेट्रोल इंडजनासारखा ॉट् ॉट् 
ॉट् ॉट् आवाज ऐकू येऊ लागतो. रेडिस्टरच्या ओहममीटर तपासणीत हे दोर्ष अथात सहज समजून 
येतात. रेडिस्टरच्या डवरोधात वाढ िालेली ककवा तो खंडित िालेला असल्वयािे िाबीत िाल्वयास योलय 
डवरोधािा नवीन रेडिस्टर त्याच्या जागी बदलून बसडवला पाडहजे. 

 
ऑडिओ आऊटपटु डवभागात ॉट् ॉट् आवाज डनमाण होण्यािे दुसरेही एक कारण असते व ते 

म्हणजे कपकलग कंिेझसर. ऑडिओ आऊटपटु डवभागािी पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी जोिणी 
करण्यासाठी जो कपकलग कंिेझसर वापरलेला असतो त्याच्या धारणिक्तीिे मूल्वय डनणायक स्वरूपािे 
(critical) असते. त्यामुळे मूळ कंिेझसर बदलताना पूवक दुरुस्तीत त्याच्या जागी योलय धारणिक्तीपेक्षा 
जास्त धारणिक्ती असलेला कंिेझसर जर िुकून वापरला गेलेला असेल तर रेडिओमधून ॉट् ॉट् ॉट् ॉट् 
आवाज (motorboating) डनमाण होण्यािी िक्यता असते हे येथे नमूद करावसेे वाटते. 
 

ऑणिओ आऊटपुट णिभागातून ककथ श आिाज (squeals) लकिा उच्च स्िरात णशट्टीसारखे आिाज 
(whistles) ऐकू येिे 

 
ऑडिओ आऊटपुट डवभागात उत्पन्न होणाऱ्या ककक ि लहरी आडण डि्यासंारख्या आवाजावर 

टोन कंट्रोलच्या जुळवणीिा पडरणाम होतो असे सामाझयतिः प्रत्ययास येते. ह्या दृष्ीने टोन कंट्रोलिी 
जुळवणी करून ककक ि आवाजाच्या लहरींवर ह्या जुळवणीिा काही पडरणाम होतो ककवा काय ही िािणी 
प्रथमतिःि करून पाहाण्यासारखी असते. काही रेडिओंमध्ये ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्ह प्लेट आडण िासीस 
ह्यामंध्ये एक कंिेझसर जोिलेला असतो. हा कंिेझसर जर खंडित (open) िाला जर रेडिओमधून ककक ि 
आवाज ककवा उच्च स्वरात एकसारखा डिट्टीसारखा आवाज उत्पन्न होण्यािी िक्यता असते. अिा 



 

अनुक्रमणिका 

पडरन्स्थतीत मूळ कंिेझसरइतकी धारणिक्ती असलेला ककवा मूळपेक्षा जास्त धारणिक्ती असलेला दुसरा 
िागंला नवीन कंिेझसर मळू कंिेझसरवर समातंर पद्धतीने तात्पुरता जोिून पाहावा. मूळ कंिेझसर जर 
खंडित िालेला असेल तर नवीन कंिेझसर समातंर जोिल्वयाबरोबर रेडिओतून ऐकू येणारा ककक ि आवाज 
ककवा उच्च स्वरािा डिट्टीसारखा आवाज ऐकू येणे बंद होईल. अिा प्रसंगी खंडित िालेल्वया मळू 
कंिेझसरच्या जागी योलय धारणिक्तीिा िागंला नवीन कंिेझसर बदलून टाकण्यडिवाय गत्यतंर नसते. 
 

टोन कंट्रोल (स्िरधमथ णनयतं्रक) 
 

सवकसामाझयपणे टोन कंट्रोल ककवा स्वरधमक डनयतं्रण योजनेिा समाविे ऑडिओ आऊटपटु 
डवभागामध्ये केला जात असल्वयामुळे टोन कंट्रोल योजनेडवर्षयीिे डवविेन ह्या प्रकरणाति करणे प्राप्त आहे. 
टोन कंट्रोल योजनेिे डनरडनराळे प्रकार आहेत. त्यापंकैी सामाझयतिः प्रिडलत आढळणारा प्रकार आकृती 
९–२ मध्ये डठपक्याचं्या रेर्षानंी काढलेल्वया िौकटीत दिकडवला आहे. टोन कंट्रोलसाठी व्हॉल्वयूम 
कंट्रोलप्रमाणेि ज्याच्या डवरोधात कमीअडधक ॉरक करता येतो असा एक पोटेंडिओमीटर वापरलेला 
असतो. अिा पोटेंडिओमीटरच्या रेडिस्टझस पट्टीिा डवरोध सवकसाधारणपणे ५०००० ओहम ककवा त्याहीपेक्षा 
जास्त असतो. ह्या पोटेंडिओमीटरला सामाझयतिः एक ·०५ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्ती असलेला कंिेझसर 
आकृतीत दाखडवल्वयाप्रमाणे एकसरी पद्धतीने जोिलेला असतो. पोटेंडिओमीटरच्या रेडिस्टझस पट्टीवर 
डॉरणाऱ्या कायािी जोिणी िासीसिी केलेली असते. (आकृती ९–२ पाहा). पोटेंडिओमीटरला 
जोिलेल्वया कंिेझसरिी धारणिक्ती सामाझयतिः ·०५ मायक्रोॉॅरॅि इतकी असल्वयामुळे श्राव्य कंपनसंख्येच्या 
टप्प्यातील उच्च लहरींिी ह्या कंिेझसरमधून िासीसकिे रवानगी केली जाते व त्यामुळे तुलनात्मक दृष्ट्या 
संगीत स्वरमालाचं्या कमी कंपनसखं्येच्या लहरींिा म्हणजे मंद्र स्वरािंा जास्त उठाव िाल्वयािा आभास 
डनमाण होतो. पोटेंडिओमीटरिा डवरोध कमी जास्त करून रेडिओच्या आवाजातील उच्च लहरी पाडहजे 
डततक्या कमी जास्त करता येतात. थोिक्यात म्हणजे टोन कंट्रोलच्या साहाय्याने रेडिओच्या आवाजातील 
उच्च ककवा मंद्र स्वरािें डनयंत्रण करणे िक्य होते. 
 

 
आकृती ९–२ 

 
टोन कंट्रोलच्या तपासणीत क्वडित प्रसंगी पोटेंडिओमीटरला एकसरी पद्धतीने जोिलेला ·०५ 

मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा कंिेझसर संडक्षप्त िाला असल्वयािे आढळून येते. हा कंिेझसर संडक्षप्त िाला 
म्हणजे ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर असलेल्वया िी.सी. डवयुयातदाबास टोन कंट्रोलतॉे 
िासीसकिे एक मागक डमळतो. पोटेंडिओमीटरिा काटा जेव्हा रेडिस्टझस पट्टीच्या आकृतीत दिकडवलेल्वया 



 

अनुक्रमणिका 

वरील बाजूच्या टोकाकिे डॉरडवलेला असतो तेव्हा ऑडिओ आटपुट व्हॉल्वव्हिी प्लेट सरळ िासीसला 
जोिली जाते. त्यामुळे प्लेटिी िासीसिी जोिणी होऊन प्लेट मंिल सडंक्षप्त (short circuit) होते व 
रेडिओ बंद पितो. ह्याउलट पोटेंडिओमीटर डवरुद्ध डदिनेे संपूणक डॉरडवलेला असल्वयास प्लेट व िासीस 
ह्यामंध्ये पोटेंडिओमीटरच्या रेडिस्टझस पट्टीच्या ५०००० ओहम ककवा त्याहीपेक्षा जास्त डवरोधािा समाविे 
होतो व अिा पडरन्स्थतीत रेडिओिे कायक िालू होत असल्वयािे आढळून येते. टोन कंट्रोलिी अिी काहीिी 
िमत्काडरक वागणूक दृष्ीत्पत्तीस आली तर रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञािे लक्ष टोन कंट्रोलकिे साहडजकि 
वधेले गेले पाडहजे. 

 
दोन कंट्रोलमध्ये उत्पन्न िालेला असा दोर्ष ओहममीटर तपासणीने उघिकीस येऊ िकतो. ·०५ 

मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा संडक्षप्त िालेला कंिेझसर बदलताना पोटेंडिओमीटरही बदलला पाडहजे. 
कारण त्यामधून अिा पडरन्स्थतीत जास्त प्रमाणात डवयुयातप्रवाह वाडहल्वयामुळे तो खराब िालेला असण्यािा 
संभव असतो. त्या दृष्ीने एक डविरे्ष खबरदारी म्हणून कंिेझसरबरोबर पोटेंडिओमीटरही बदलणे केव्हाही 
श्रेयस्कर असते. पोटेंडिओमीटर बदलण्यािी कृती व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलण्याच्या कृतीसारखीि असते. 
व्हॉल्वयूम कंट्रोल कसा बदलावा ह्याडवर्षयी सडवस्तर माडहती व सूिना पढुील प्रकरणात डदलेल्वया आहेत. 
 

संकीिथ माणहती 
 

गेल्वया अनेक वर्षांत उत्पादन िालेल्वया व EL 84 ह्या प्रिडलत व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया भारतीय 
बनावटीच्या रेडिओ मंिल रिनेत वापरलेल्वया ऑडिओ आऊटपुट डवभागािंा आढावा घेतला तर ह्या 
प्रकरणात डदलेल्वया ऑडिओ आऊटपुट डवभागािी त्यािें काही डकरकोळ ॉेरबदल वगळल्वयास बरेि साम्य 
असल्वयािे आढळून येईल. 

 
काही उत्पादकानंी मात्र टोन कंट्रोल योजना ऑडिओ आऊटपुट डवभागाऐवजी पडहल्वया ऑडिओ 

ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट मंिलात समाडवष् केलेली असल्वयािे आढळून येईल. टोन कंट्रोल 
योजनेमधील होणाऱ्या डबघािाबंाबतीत केलेले डवविेन ह्या डवभागाच्या बाबतीतही लागू पिेल. 

 
काही रेडिओ उत्पादकानंी डवपरीत ककवा प्रडतन्स्थत प्रडतपुष्ी योजनेिा (negative feed back) 

वापर केलेला असल्वयािे आढळून येईल. ह्या योजनेच्या कायािी माडहती प्रस्तुत लेखकाच्या ‘रेडिओ : 
रिना आडण कायक’ (डितीयावृत्ती) ह्या साहाय्यक प्रकािनात डदलेली आहे ती रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने 
वािावी व अिा योजनेिा अभ्यास करावा. ह्या योजनेत प्रत्यक्षात सहसा डबघाि डनमाण होत नाहीत आडण 
िालेि तरी ते सहजासहजी लक्षात येण्यासारखेही नसतात परंतु आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये डबघाि 
िाल्वयानंतर तो बदलण्यािा प्रसंग आला व ह्या योजनेसाठी आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये वापरलेल्वया खास 
अिा सेकंिरी कॉईलिी पूवकवत योलय जोिणी िाली नाही तर रेडिओमधून ककक ि आवाज ककवा डि्या 
ऐकू येण्यािी िक्यता असते. अिा पडरन्स्थतीत आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरच्या ह्या खास सेकंिरी कॉईलच्या 
तारेच्या टोकानंी अदलाबदल करून त्यािंी जोिणी केली तर हे आवाज नाहीसे करता येतात. 

∎ ∎ 
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प्रकरि दहाि े
 

पणहला ऑणिओ ॲन्म्प्लफायर णिभाग 
 
आकृती १०–१ मध्ये पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी एक सवकसामाझय मंिल योजना दाखडवली 
आहे. पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि िायोि डिटेक्टर डवभागाला जोिलेले असते व 
प्लेट ऑडिओ आऊटपुट डवभागाला जोिलेली असते. ऑडिओ आऊटपटु डवभागातून श्राव्य डवयुयातलहरी 
लाऊिस्पीकरकिे रवाना केल्वया जातात. त्या लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येऊ िकतील इतक्या िन्क्तमान 
करण्यािे कायक ऑडिओ आऊटपुट डवभागात केले जाते. परंतु त्यासाठी ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
कंट्रोल डग्रिला जोिल्वया जाणाऱ्या श्राव्य लहरींिा डवयुयातदाब योलय प्रमाणात प्रवर्मधत होणे आवश्यक असते. 
हे कायक पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागात केले जाते. ह्या दृष्ीने श्राव्य डवयुयातलहरींिे योलय प्रमाणात 
प्रवधकन होण्यासाठी जास्त प्रवधकनिक्ती असलेला म्हणजे सामाझयतिः ५० ककवा त्याहीपेक्षा जास्त पटीने 
लहरींिे प्रवधकन करू िकेल असा व्हॉल्वव्ह पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागात वापरला जातो. अथात 
लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येणाऱ्या लहरींच्या आवाजािे आपणासं कमीअडधक डनयंत्रण करता याव ेह्यासाठी 
ह्या डवभागात व्हॉल्वयूम कंट्रोलिाही समाविे केलेला असतो. पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर आडण डिटेक्टर 
डवभागात जास्त प्रवधकनिक्ती असलेला िायोि ट्रायोि व्हॉल्वव्ह सवकसाधारणपणे वापरला जातो. ह्या 
व्हॉल्वव्हिे कायक डिडवध असते. एक कायक म्हणजे पडरवर्मतत रेडिओ लहरींपासून श्राव्य डवयुयातलहरी वगेळ्या 
करण्यािे कायक व्हॉल्वव्हच्या िायोि डवभागात केले जाते आडण दुसरे कायक म्हणजे अिा प्रकारे वगेळ्या 
िालेल्वया श्राव्य डवयुयातलहरी प्रवर्मधत करण्यािे कायक व्हॉल्वव्हच्या ट्रायोि डवभागात केले जाते. सामाझयतिः 
िायोि आडण ट्रायोि हे दोझहीही डवभाग एकाि व्हॉल्वव्हमध्ये समाडवष् केलेले असतात. आकृती १०–१ मध्ये 
दिकडवलेल्वया मंिलामध्ये िायोि व ट्रायोििे कायक एकाि व्हॉल्वव्हमध्ये समाडवष् केलेला EBC 81 हा लहान 
आकारािा (miniature) व्हॉल्वव्ह दिकडवला आहे. हा व्हॉल्वव्ह हल्ली प्रिडलत असलेल्वया ECH 81, EF 89, 
EBC 81, EL 84 आडण EZ 80 ह्या माडलकेतला व्हॉल्वव्ह आहे. व्हॉल्वव्हच्या िायोि डवभागािे कायक कसे होते 
ह्याडवर्षयीिी सडवस्तर माडहती पुढील प्रकरणात येईल. 
 

आकृती १०–१ मध्ये र₁ हा व्हॉल्वयूम कंट्रोल असल्वयािे दिकडवले आहे. व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या 
रेडिस्टझस पट्टीिा डवरोध सामाझयतिः ५०० हजार ओहम असतो. िायोि डवभागात वगेळ्या केलेल्वया श्राव्य 
डवयुयातलहरी व्हॉल्वयूम कंट्रोलला जोिल्वया जातात. व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या रेडिस्टझस पट्टीवर पुढे मागे 
डॉरणाऱ्या कायािी (moving arm) जुळवणी करून िायोि डवभागामध्ये वगेळ्या िालेल्वया श्राव्य 
डवयुयातलहरी पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागाकिे रवाना होण्यापूवी कमी अडधक िन्क्तमान करता 
येतात. त्यामुळे रेडिओिा आवाज पाडहजे त्या प्रमाणात कमीजास्त मोठा करणे िक्य होते. प्रस्तुत 
लेखकाच्या ‘रेडिओ : रिना आडण कायक’ या सहाय्यक प्रकािनात व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या रिना व 
कायाडवर्षयीिी सडवस्तर माडहती डदलेली आहे. कंिेझसर क₁ हा कपकलग कंिेझसर असून तो व्हॉल्वयूम 
कंट्रोल व पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि ह्यामध्ये जोिलेला आहे. हा कंिेझसर 
सामाझयतिः ·०१ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा असतो. आकृतीमध्ये दाखडवलेल्वया र₂ ह्या रेडिस्टरला ‘डग्रि 
रेडिस्टर’ म्हणतात. त्यािा डवरोध सामाझयतिः १०–१५ मेगोहम (मेगोहम म्हणजे दहा लाख ओहम) असतो. 
र₂ ह्या रेडिस्टरमुळे कंट्रोल डग्रिवर योलय डततका ऋण डवयुयातदाब डनमाण होतो. र₃ ह्या रेडिस्टरला प्लेट 
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रेडिस्टर म्हणतात. त्यािा डवरोध सुमारे २२० हजार ओहम इतका असतो. क₂ हा कपकलग कंिेझसर पडहला 
ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभाग व ऑडिओ आऊटपटु डवभाग ह्यामंध्ये जोिलेला आहे. 
 

 
आकृती १०–१ 

 
पणहल्वया ऑणिओ ॲन्म्प्लफायर णिभागाची णिदु्यतदाब ि णिरोध मोजिी 

 
डवयुयातदाब मोजणीत पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर आकृती १०–१ मध्ये 

दिकडवलेल्वया मंिल रिनेत सुमारे ७० व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला गेला पाडहजे. प्लेटवर काहीि 
डवयुयातदाब दिकडवला जात नसेल तर सामाझयतिः रेडिस्टर र₃ खंडित (open) िालेला असण्यािी िक्यता 
दिकडवली जाते. ह्या रेडिस्टरिी ओहममीटरने डवरोध मोजणी करून अिा संभाव्य दोर्षािा पिताळा घेता 
येतो. क्वडित प्रसंगी व्हॉल्वव्हच्या अंतगकत भागाति प्लेट इतर डवयुयात घटकभागािंी संडक्षप्त िाल्वयाने प्लेटवर 
िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जाण्यािी िक्यता असते. ए. सी. रेडिओमध्ये व्हॉल्वव्ह सॉकेटमधून काढून घेऊन 
सॉकेटच्या प्लेटिी जोिलेल्वया पट्टीवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करून अिा दोर्षाडवर्षयी जलद खात्री 
करून घेता येते. 

 
पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती (emission) कमी होऊन तो कमजोर 

िालेला असल्वयास प्लेटवर योलयपेक्षा जास्त डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 
 

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्लॉायर व्हॉल्वव्हिी प्लेट आडण ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि 
ह्यामधील कपकलग कंिेझसर क₂ संडक्षप्त (short) िालेला असेल ककवा त्यामध्ये प्रवाह डिरप (leakage) 
डनमाण िालेली असेल तर व्हॉल्वव्ह प्लेटवर योलयपेक्षा कमी डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. ह्या कपकलग 
कंिेझसरच्या तपासणीिे डवविेन प्रकरण नऊमध्ये केलेले आहे. 
 

पणहल्वया ऑणिओ ॲन्म्लफायर णिभागामध्ये उत्पन्न होिारे णनरणनराळे णबघाि 
 

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये खाली डनदेि केलेले डनरडनराळे डबघाि उत्पन्न होऊ 
िकतात : 
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(१) ह्या डवभागािे कायक बंद पिणे. 
(२) रेडिओिा आवाज कमजोर होणे. 
(३) रेडिओच्या आवाजात डवकृती (distortion) ककवा खराबी उत्पन्न होणे. 
(४) रेडिओमध्ये खरखराट (noise) डनमाण होणे. 
(५) रेडिओत मोटारबोटीप्रमाणे ॉ्ॉट् ॉ्ॉट असा आवाज (motorboating) उत्पन्न होणे. 
(६) रेडिओमध्ये गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज (hum) उत्पन्न होणे. 
(७) रेडिओ मधूनि बंद पिणे ककवा िालू होणे. ककवा रेडिओच्या आवाजाच्या पातळीत 

एकाएकी बदल होणे. 
 
वरील डनरडनराळे डबघाि उत्पन्न िाल्वयास पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी पद्धतिीर 

तपासणी किी करावी ह्याडवर्षयीिे डवविेन क्रमििः पुढील पडरच्छेदामंध्ये केले आहे. हे करतानाि डवडिष् 
घटकभागािंी तपासणी किा रीतीने करावी व त्यामध्ये उत्पन्न िालेल्वया दोर्षािंी दुरुस्ती किी करावी 
ह्याडवर्षयी उपयुक्त सूिनाही डदलेल्वया आहेत. 
 

(१) पणहल्वया ऑणिओ ॲन्म्प्लफायर णिभागाचे कायथ बंद पििे 
 

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे कायक बंद पिले तर रेडिओ बंद पितो व रेडिओवर 
कोणत्याही स्टेिनािे कायकक्रम ऐकू येत नाहीत. वरील डबघाि उत्पन्न िालेला असल्वयास डसलनल इंजेक्िन 
पद्धतीिा वापर करणे ॉार ॉायदेिीर असते. डसलनल इंजेक्िन पद्धतीने ऑडिओ आऊटपुट डवभागािी 
तपासणी किी करावी ह्याडवर्षयीिी माडहती मागील प्रकरणात डदलेली आहे. ऑडिओ आऊटपुट डवभाग हा 
रेडिओमध्ये िवेटिाि डवभाग असल्वयामुळे डसलनल इंजेक्िन पद्धतीत एकेरी अिी तपासणी ॉक्त ह्या 
डवभागािीि होते. पुढे जसजसे रेडिओिे एकेक जास्त डवभाग डसलनल इंजेक्िन तपासणीच्या कके्षत येत 
जातात तसतिी ही तपासणी सवक डवभागािंी डमळून एकंदरीत अिी तपासणी केली जाते. उदाहरणाथक, 
पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी तपासणी करण्यासाठी डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरी जेव्हा 
पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिला जोिल्वया जातात तेव्हा पडहला ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर डवभाग, ऑडिओ आऊटपटु डवभाग आडण लाऊिस्पीकर हे डवभाग तपासणीच्या कके्षत 
समडवष् होत असल्वयाने ह्या सवक डवभागातं जर सवक काही ठीकठाक असेल तरि डसलनल जनरेटरच्या 
संदेिलहरी लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येऊ िकतील. 
 

आकृती १०–२ मध्ये लाऊिस्पीकर, ऑडिओ आऊटपुट डवभाग आडण पडहला ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर डवभाग ह्या डवभागािंी सामाझय मंिल योजना दिकडवली असून पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागािी तपासणी करण्यासाठी डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरी डनरडनराळ्या कोणत्या डवडिष् कबदूवर 
जोिून ह्या डवभागािंी तपासणी केली जाते हे दिकडवले आहे. 

 
डसलनल जनरेटरमध्ये सामाझयतिः ४०० सायकल्वस कंपनसखं्या असलेल्वया श्राव्य डवयुयात संदेिलहरी 

डनमाण करण्यािी सोय केलेली असते. आकृती १०–२ मध्ये दिकडवलेल्वया कबदू (१) वर म्हणजे ऑडिओ 
आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिला अिा संदेि लहरी जोिल्वयावर जर त्या योलय डततक्या जोरदारपणे 
ऐकू येत असतील तर ऑडिओ आऊटपटु डवभागािे व लाऊिस्पीकरिे कायक सुरळीत िालले असल्वयािे 
दिकडवले जाते. अिा श्राव्य डवयुयात संदेिलहरीनंतर जर कबदू (४) म्हणजे व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या िासीसला न 
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जोिलेल्वया जोिपट्टीिी संबंडधत केल्वया आडण ह्या कबदूवरून जर त्या ऐकू आल्वया नाहीत तर पडहल्वया 
ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये काहीतरी डबघाि असल्वयािे डनडितपणे दिकडवले जाते. अिा 
पडरन्स्थतीत डसलनल इंजेक्िन पद्धतीने ह्या डवभागािी अडधक तपासणी खालील अनुक्रमाने केल्वयास 
कोणत्या डवडिष् घटकभागात डबघाि उत्पन्न िालेला असेल हे जलद आडण डनडितपणे िोधून काढता येते. 

 
(अ) डसलनल जनरेटरच्या श्राव्य डवयुयात संदेिलहरी पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या 

प्लेटला म्हणजे कबदू (२) वर जोिाव्यात. ही तपासणी करताना प्लेटवरील िी.सी. डवयुयातदाबापासून 
डसलनल जनरेटरला धोका पोहोि ू नये म्हणून १ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्ती असलेला कंिेझसर डसलनल 
जनरेटरच्या संदेिवाहक तारेच्या टोकाला नेहमीप्रमाणे जोिणे अत्यावश्यक असते हे सागंावयास नकोि. 

 
वरीलप्रमाणे डसलनल जनरेटर संदेिलहरी व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला जोिल्वयानंतर त्या 

लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येत नसतील तर खालील दोर्षाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी केली पाडहजे : 
 

(१) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिी प्लेट व ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल 
डग्रि ह्यामध्ये जोिलेल्वया कपकलग कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 

 
(२) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे प्लेट मंिल सडंक्षप्त (short) िालेले असणे. 
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आकृती १०–२ 

 
वरील दोर्षापंकैी कपकलग कंिेझसरिी तपासणी करण्यासाठी दुसरा योलय धारणिक्तीिा िागंला 

नवीन कंिेझसर मूळ कंिेझसरवर तात्पुरता समातंर जोिून हा कंिेझसर खंडित िालेला आहे ककवा काय 
ह्यािी तपासणी करता येते. 

 
पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे प्लेट मंिल संडक्षप्त होण्यािी िक्यता सहसा नसते. 

क्वडित प्रसंगी व्हॉल्वव्हच्या अंतगकत भागाति व्हॉल्वव्हिी प्लेट इतर डवयुयातघटकािंी स्पर्मित होऊन संडक्षप्त 
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होण्यािी मात्र िक्यता असते. अिा प्रसंगी व्हॉल्वव्ह काढून घेऊन व्हॉल्वव्हच्या प्लेटिी जोिलेल्वया सॉकेट 
पट्टीवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करून अिा संभाव्य दोर्षाडवर्षयी खात्री करून घेता येते. 

 
(ब) डसलनल जनरेटरच्या श्राव्य डवयुयात संदेिलहरी पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या 

प्लेटला जोिल्वयावर जर त्या योलय डततक्या मोठ्या आवाजात ऐकू येत असतील तर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल 
डग्रििी म्हणजे कबदू (३) िी त्या संबंडधत कराव्यात. कंट्रोल डग्रिपासून जर त्या ऐकू येत नसतील तर 
पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागाच्या घटकभागािंी खालील दोर्षाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी करावी 
लागेल : 
 

(१) प्लेट रेडिस्टर खंडित िालेला असणे. 
 
(२) पडहला ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हा डनकामी िालेला असणे. 
 
(३) कंट्रोल डग्रि तारेिा (तारेवरील आवरण खराब िाल्वयाने) िासीसिी सपंकक  होऊन डग्रि 

मंिल संडक्षप्त िालेले असणे. 
 

वरीलपैकी पडहल्वया डबघािािी तपासणी प्रथम डवयुयातदाब मोजणीच्या साहाय्याने करता येईल. 
प्लेट रेडिस्टर खंडित िालेला असल्वयास अिा तपासणीत व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला 
जाईल. प्लेटवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर प्लेट रेडिस्टरिी नंतर ओहममीटरने डवरोध 
मोजणी करून प्लेट रेडिस्टर खंडित िालेला आहे ककवा काय ह्यािा पिताळा घेता येतो. 

 
वर डदलेल्वया दुसऱ्या डबघािाडवर्षयीिे डनडित डनदान करण्यासाठी व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर व्हॉल्वव्हिी 

तपासणी करणे हा एक मागक आहे. परंतु अिा पडरन्स्थतीत पडहला ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह बदलून 
पाहाण्यासारखा दुसरा प्रभावी आडण खात्रीलायक उपाय नसतो. व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती (emission) 
नाहीिी होऊन व्हॉल्वव्ह डनकामी होऊ िकतो. अिा दोर्षािे एक सूिक लक्षण म्हणजे व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर 
योलयपेक्षा जास्त डवयुयातदाब दिकडवला जाणे. त्या दृष्ीने प्लेटवरील डवयुयातदाब मोजणी करून काही अंिी 
ह्या दोर्षािा पिताळा घेता येण्यासारखा असतो. 

 
डतसरा डबघाि असल्वयास तो ओहममीटर तपासणीत समजून येईल. वर डनदेि केलेला डबघाि 

असल्वयास डग्रि व िासीस ह्यामंधील डवरोध मोजणीत डग्रि मंिल संडक्षप्त िालेले असल्वयािे ओहममीटरवर 
दिकडवले जाईल. 

 
(क) डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरी पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल 

डग्रिपासून व्यवन्स्थत ऐकू येत असल्वयािे आढळून आल्वयास त्या व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या िासीसला न 
जोिलेल्वया जोिपट्टीवर म्हणजे कबदू (४) वर जोिून पाहाव्यात ह्या कबदूपासून जर त्या ऐकू येत नसतील 
तर खालील डबघािाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी केली पाडहजे : 
 

(१) व्हॉल्वयूम कंट्रोल आडण पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि ह्यामध्ये 
जोिलेले कपकलग कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 
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(२) व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या रेडिस्टझस पट्टीवर डॉरणाऱ्या कायािा (moving arm) िासीसिी 
संपकक  िालेला असणे. 

 
ह्यापंैकी पडहल्वया डबघािािे जलद आडण डनडित डनदान मूळ कपकलग कंिेझसरवर योलय 

धारणिक्तीिा िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून करता येते. 
 
दुसरा डबघाि सामाझयतिः व्हॉल्वयूम कंट्रोलला जोिलेल्वया तारेवरील आवरण खराब होऊन ती 

िासीसिी स्पिक करू लागल्वयाने उत्पन्न होतो. व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या डॉरत्या कायािी संबंडधत असलेली 
जोिपट्टी व िासीस ह्यामंधील डवरोध मोजणी करून ककवा कधीकधी प्रत्यक्ष डनरीक्षणानेही असा दोर्ष 
समजून येतो. 
 

(२) रेणिओचा आिाज कमजोर होिे 
 

डसलनल इंजेक्िन तपासणीत जेव्हा पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवरून डसलनल 
जनरेटरच्या संदेिलहरी व्यवन्स्थत ऐकू येत असतील परंतु कंट्रोल डग्रिवरून मात्र त्या कमजोरपणे ऐकू 
येत असतील तेव्हा प्रत्यक्ष पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हमध्येि डबघाि असण्याडवर्षयी संिय 
घेण्यास भरपूर जागा असते. पुष्ट्कळदा हा व्हॉल्वव्ह कमजोर िाल्वयाने असा डबघाि उत्पन्न होतो. अिा 
पडरन्स्थतीत संिडयत व्हॉल्वव्हच्या जागी िागंला नवीन व्हॉल्वव्ह बदलून पाडहला पाडहजे. आवाज कमजोर 
होण्याबरोबरि आवाजात डवकृतीही डनमाण िालेली असेल तर सामाझयतिः व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला पुरडवलेला 
डवयुयातदाब योलय प्रमाणात नसण्यािी िक्यता असते. अिा डबघािािी डनडिती करण्यासाठी व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेटवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करून पाडहली पाडहजे. प्लेटवर योलयपेक्षा कमी डवयुयातदाब दिकडवला 
जात असेल तर प्लेट रेडिस्टरिी ओहममीटरने तपासणी करावी. प्लेट रेडिस्टरिा डवरोध जर जास्त 
वाढलेला असेल तर प्लेटवर योलय डततका डवयुयातदाब दिकडवला जाणार नाही. असा डबघाि असल्वयास 
योलय मूल्वयािा प्लेट रेडिस्टर बदलून बसडवला पाडहजे. 
 

(३) रेणिओच्या आिाजात णिकृती (distortion) लकिा खराबी उत्पन्न होिे 
 

डसलनल जनरेटर तपासणीत डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य डवयुयात सदेंिलहरी वर 
उल्लेख केल्वयाप्रमाणे व्हॉल्वयमू कंट्रोलच्या िासीसला न जोिलेल्वया जोिपट्टीवर म्हणजे कबदू (४) वर 
जोिल्वया असताना लाऊिस्पीकरमधून संदेि लहरींिा आवाज डवकृत स्वरूपात ऐकू येत असेल तर 
पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायरमध्ये आवाजातील डवकृतीिा डबघाि दिकवला जातो. 
 

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिी प्लेट व ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि 
ह्यामंध्ये जोिलेल्वया कपकलग कंिेझसरमध्ये जर प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न िाली तर रेडिओच्या 
आवाजात ॉार खराबी ककवा डवकृती (distortion)डनमाण होते. कपकलग कंिेझसरमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या ह्या 
दोर्षाडवर्षयीिा उल्लेख ऑडिओ आऊटपुट डवभागावरील प्रकरणात पूवी आलेलाि आहे. त्यािी येथे 
पुनरुक्ती करण्यािे कारण असे की, असा दोर्ष उत्पन्न िाला म्हणजे पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर योलयपेक्षा कमी डवयुयातदाब दिकडवला जातो व त्यामुळेही आवाजात डवकृती डनमाण 
होण्यास एक प्रकारे भर पिते. 



 

अनुक्रमणिका 

वरील कारणाव्यडतडरक्त आवाजात डवकृती उत्पन्न होण्यािी दुसरीही दोन कारणे आहेत. ती 
म्हणजे– 
 

(१) व्हॉल्वयूम कंट्रोल आडण पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि ह्यामंध्ये 
जोिलेला कपकलग कंिेझसर संडक्षप्त (short) िालेला असणे ककवा त्यामध्ये जास्त 
प्रमाणात प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न िालेली असणे. 

 
(२) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या डग्रििी जोिलेल्वया डग्रि रेडिस्टरच्या डवरोधात 

बदल िालेला असणे. 
 

वरील दोर्षापंैकी पडहला दोर्ष क्वडिति आढळून येतो. कारण सामाझयतिः ह्या कपकलग कंिेझसरमध्ये 
सहसा डबघाि उत्पन्न होत नाही. 

 
दुसऱ्या प्रकारिा डबघाि आढळून येण्यािी मात्र बरीि िक्यता असते. ह्या रेडिस्टरच्या डवरोधात 

बदल िाला तर पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिवर असलेल्वया ऋण डवयुयातदाबात 
ॉरक पिून आवाजात बरीि खराबी ककवा डवकृती उत्पन्न होऊ िकते. रेडिस्टरच्या डवरोधात असा बदल 
िाल्वयास डविरे्षतिः संभार्षणातील िब्द स्वच्छ व स्पष्पणे ऐकू येईनासे होतात. ह्या रेडिस्टरिा डवऱोध 
सामाझयतिः १० ते १५ मेगोहमइतका असतो. वास्तडवक पाहाता रेडिस्टरच्या डवरोधात िालेला ॉरक 
ओहममीटर तपासणीत व्यक्त िाला पाडहजे. परंतु सवकसाधारण ओहममीटरवर मात्र इतक्या जास्त 
डवरोधािी मोजणी करणे िक्य होत नाही. अिा पडरन्स्थतीत संिडयत रेडिस्टरच्या जागी योलय डवरोधािा 
रेडिस्टर बदलून पाहण्याडिवाय गत्यंतर नसते. 
 

(४) रेणिओमध्ये खरखराट (noise) णनमाि होिे 
 

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागात खरखराट उत्पन्न होण्यािे एक ठराडवक कारण म्हणजे 
व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी रेडिस्टझस पट्टी डिजून जाऊन त्यामुळे व्हॉल्वयूम कंट्रोल खराब होणे. व्हॉल्वयूम 
कंट्रोलमध्ये असा डबघाि उत्पन्न िालेला असला म्हणजे व्हॉल्वयूम कंट्रोलिे बटन कमीजास्त डॉरडवताना 
खरखराट उत्पन्न होऊ लागतो आडण त्यामुळे अिा प्रकारच्या दोर्षािा प्रत्यक्ष इिारा डमळू िकतो. अिा 
प्रकारिा दोर्ष आढळून आल्वयास सामाझयतिः मूळ व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलून त्याच्या जागी नवा व्हॉल्वयूम 
कंट्रोल बदलून बसडवण्यासारखा उत्तम मागक नसतो. व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलण्याडवर्षयी सडवस्तर माडहती 
नंतरच्या एका पडरच्छेदामध्ये डदलेली आहे. 

 
डकत्येकदा मात्र व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या रेडिस्टझस पट्टीवर घाण सािल्वयाने ककवा रेडिस्टझस पट्टी व 

व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा डॉरता काटा ह्यामंध्ये घाण सािल्वयाने खरखर आवाज उत्पन्न होऊ िकतो. अिा 
पडरन्स्थतीत व्हॉल्वयूम कंट्रोल स्वच्छ करून खरखर आवाज नाहीसा करता येणे िक्य असते. व्हॉल्वयूम 
कंट्रोलिी रेडिस्टझस पट्टी काबकन टेट्राक्लोराइि वापरून स्वच्छ करता येते. ही पट्टी स्वच्छ करण्यासाठी 
काही दुरुस्ती करणारे लोक काबकन टेट्राक्लोराइििे ककवा अिाि प्रकारच्या घाण साॉ करण्यासाठी 
वापरल्वया जाणाऱ्या रासायडनक द्रव्यािे काही थेंब व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या आतल्वया भागात सोिून देतात व 
व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा गज बऱ्याि वळेा उलट सुलट डपरवनू पाहातात. अिा प्रकारे रासायडनक द्रव्यािे थेंब 



 

अनुक्रमणिका 

टाकून व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा गज उलट सुलट डॉरडवला म्हणजे हे द्रव्य आतील भागात डिरते आडण व्हॉल्वयूम 
कंट्रोलच्या रेडिस्टझस पट्टीला आडण डॉरत्या कायाला डिकटलेली घाण स्वच्छ करून टाकते. 

 
परंतु व्हॉल्वयूम कंट्रोल जर ह्याहीपेक्षा व्यवन्स्थत रीतीने स्वच्छ करावयािा असेल तर तो खोलून 

स्वच्छ करावा लागतो. व्हॉल्वयूम कंट्रोल खोलण्यासाठी गजावर बसडवलेला नट प्रथम काढून नंतर त्यावर 
बसडवलेला वॉिर काढावा लागतो. व्हॉल्वयूम कंट्रोल िासीसवर पक्का बसडवण्यासाठी वापरला जाणारा 
र्षटकोनी नट काढण्यासाठी आकृती १०–३ (अ) मध्ये दिकडवलेल्वया व ज्यािा जबिा कमीअडधक मोठा 
करता येईल अिा स्पॅनरिा ककवा आकृती १०–३ (ब) मध्ये र्षटकोनी बॉक्स स्पॅनरिा वापर करणे अडतिय 
सोयीस्कर असते. व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा नट काढून घेतल्वयानंतर व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या पत्र्याच्या िाकणावर 
असलेले दाते डिमयाने उलट वळडवले म्हणजे िाकण काढून व्हॉल्वयूम कंट्रोल खोलता येतो. आकृती 
१०–४ पाहा. वरील कृतीसाठी व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या जोिप्यािंी जोिलेल्वया तारा डवलग करण्यािी 
गरज असतेि असे नाही. सामाझयतिः ह्या तारा डवलग न करताि व्हॉल्वयूम कंट्रोल खोलता येतो. 
 

 
आकृती १०–३ (अ) 

 

 
आकृती १०–३ (ब) 

 
पत्र्याच्या िाकणावरील दाते वर डनदेि केल्वयाप्रमाणे उलट वाकडवल्वयानंतर व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा 

गज िाकणातून आत सरकवता येतो व व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा डॉरता काटा आडण रेडिस्टझस पट्टी काबकन 
टेट्राक्लोराइिने ककवा त्यासारख्या इतर काही रासायडनक द्रव्याने नीट स्वच्छ करता येते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती १०–४ 

 
व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा डॉरता काटा आडण रेडिस्टझस पट्टी नीट स्वच्छ केली म्हणजे व्हॉल्वयूम कंट्रोलिे 

सवक भाग जसेच्या तसे पूवकवत बसवनू देता येतात. 
 
व्हॉल्वयूम कंट्रोल स्वच्छ करण्यािी वरील पद्धत अपडरहायक पडरन्स्थतीत केवळ तात्परुती दुरुस्ती 

म्हणूनि वापरली पाडहजे. कारण त्यासाठी थोिे कौिल्वय व अनुभवही लागतो व त्यासाठी डकत्येकदा बराि 
वळेही खिी जातो. ज्यावळेी रेडिओ दुरुस्तीडवर्षयी दुरुस्ती तंत्रज्ञास हमी घ्यावी लागते त्यावळेी 
वरीलप्रमाणे व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी तात्पुरती दुरुस्ती न करता खराब िालेला व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलून नवीन 
व्हॉल्वयूम कंट्रोल बसडवणे ही केव्हाही अडधक व्यावहाडरक उपाययोजना समजली पाडहजे. 

 
खरखराट उत्पन्न करणाऱ्या व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी केवळ तात्पुरती दुरुस्ती करण्यािा दुसरा एक 

उपाय आहे. तो म्हणजे व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा गज डिमयाने ककडित ओढून व्हॉल्वयमू कंट्रोलिा गज आडण 
न्स्प्लट वॉिर ह्याचं्या बेिकीत एक बारीक तारेिे वटेोळे बसडवणे. आकृती १०–५ पाहा. तारेिे वटेोळे 
न्स्प्लट वॉिरच्या अलीकिे ककवा पलीकिेही बसडवले तरी िालते. तार मात्र िपखल बसेल इतकी बारीक 
असली पाडहजे. तारेिे वटेोळे बसडवल्वयानंतर डतिी दोझही टोके घट्ट डपळून घ्यावीत व वाजवीपेक्षा जास्त 
असलेल्वया तारेिा भाग सूत दोन सूत माया ठेवनू कापून टाकावा. 
 

 
आकृती १०–५ 

 



 

अनुक्रमणिका 

व्हॉल्वयमू कंट्रोल कसा बदलािा? 
 

रेडिओ दुरुस्तीत व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलण्यािे प्रसंग वारंवार येतात. व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा बराि 
दीघककाल वापर िाला म्हणजे व्हॉल्वयूम कंट्रोलमधील काबकन रेडिस्टझस पट्टीिी िीज होते व व्हॉल्वयूम 
कंट्रोलच्या डॉरत्या कायािा (moving arm) डतच्यािी नीट संपकक  न होऊ लागल्वयामुळे रेडिओच्या 
आवाजात खरखराट डनमाण होतो ककवा रेडिओच्या आवाजाच्या पातळीत एकाएकी बदल होऊ लागतो. 
कधीकधी व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी काबकन रेडिस्टझस पट्टी व डतच्या दोन टोकािंी जोिलेल्वया जोिप्या 
तुटल्वयाने त्यािंा रेडिस्टझस पट्टीिी नीट संपकक  होत नाही तर कधीकधी प्रत्यक्ष रेडिस्टझस पट्टीमध्येि भगं 
(break) डनमाण होतो. व्हॉल्वयूम कंट्रोल खंडित (open) होण्याच्या अिा डबघािामुंळे व्हॉल्वयूम कंट्रोल 
बटनािी कमीअडधक जुळवणी करूनही रेडिओच्या आवाजाच्या पातळीत काहीि बदल होत नसल्वयािे 
प्रत्ययास येते. वरील डबघािासंाठी व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलण्याव्यडतडरक्त गत्यतंर नसते. व्हॉल्वयूम कंट्रोल 
बदलताना तो हुबेहूब मूळ व्हॉल्वयूम कंट्रोलसारखाि असणे श्रेयस्कर असते. परंतु ते िक्य न िाल्वयास नवीन 
व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी डनवि करताना तो िक्य तेवढा मूळ व्हॉल्वयूम कंट्रोलसारखा असेल अिीि डनवि केली 
पाडहजे. व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलताना दुरुस्ती तंत्रज्ञाने खालील गोष्ी डविारात घेतल्वया पाडहजेत : 

 
(१) नवीन व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा आकार मूळ व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या आकारापेक्षा मोठा नसावा. 

असलाि तर तो बसडवण्यासाठी रेडिओमध्ये पुरेिी जागा तरी असली पाडहजे. 
 

(२) नवीन व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा गज मूळ व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या गजापेक्षा जास्त लाबंीिा असला तरी 
िालेल, परंतु त्यािी लाबंी कमी असता कामा नये. जास्त लाबंी असल्वयास ती कापून योलय डततकी कमी 
करता येते. गज कापण्यासाठी आकृती १०–६ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे लोखंि कापण्यािी करवत ककवा ‘हॅक 
सॉ’ व आकृती १०–७ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे गज कापताना गज घट्ट पकिून ठेवण्यासाठी वाइसिा वापर 
केला जातो. रेडिओतील मूळ व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा गज बऱ्याि कमी लाबंीिा असेल तर आकृती १०–८ मध्ये 
दाखडवलेला जोिगज ककवा ‘एक्स्टेझिन िफॅ्ट’ जोिून नवीन व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या गजािी लाबंी पाडहजे 
डततकी वाढडवता येते. 
 

 
 

 

आकृती १०–७ आकृती १०–६ आकृती १०–८ 
 

(३) व्हॉल्वयूम कंट्रोलसाठी वापरलेले बटन (knob) त्याच्या गजावर किा तऱ्हेने बसडवलेले आहे ते 
लक्षात घ्याव ेलागते. बटनाचं्या दोन प्रकाराडंवर्षयी माडहती प्रकरण िारमध्ये डदलेली आहे. बटनाचं्या एका 
प्रकारात ते स्कू्रने गजावर पके्क बसडवले जाते. अिा प्रकारिे बटन कोणत्याही गोल आकाराच्या गजावर 
सहज बसडवता येते. दुसऱ्या प्रकारिे बटन गजावर लोटून बसवावयािे असते व ते न्स्प्रगंने गजावर पके्क 
दाबून बसते. असे बटन गोल आकाराच्या गजावर बसू िकत नाही. ते बसडवण्यासाठी गजािी एक बाजू 
कानिीने घासून िपटी करावी लागते. गजािी एक बाजू िपटी करण्यासाठी कानिीच्या ऐवजी आकृती 



 

अनुक्रमणिका 

१०–९ मध्ये दिकडवलेला हॅण्ि ग्राइंिर अडतिय उपयुक्त असतो. गजािी एक बाजू घासून योलय डततकी 
िपटी केली तरि बटन गजावर घट्ट आडण िपलख बसू िकते. 
 

 
आकृती १०–९ 

 
(४) नवीन व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या रेडिस्टझस पट्टीिा एकूण डवरोध व ‘टेपर’ मूळ व्हॉल्वयूम 

कंट्रोलसारखाि असणे अत्यंत आवश्यक असते. व्हॉल्वयूम कंट्रोल डॉरवनू आवाज मोठा करताना तो 
हळूहळू एकसारखा अडधकाअडधक मोठा होण्याच्या दृष्ीने व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या रेडिस्टझस पट्टीिा डवरोध 
डवडिष् प्रकारे कमीकमी होत जाईल अिा तऱ्हेने रेडिस्टझस पट्टीिी रिना केलेली असते. ह्याला इंग्रजीत 
‘टेपर’ असे म्हणतात. रेडिस्टझस पट्टीिा ‘टेपर’ मूळ टेपरप्रमाणे नसेल तर व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटन 
डॉरडवताना काही भागात आवाजाच्या डवस्तारात काहीि ॉरक पित नाही असा भास होतो, तर ह्याच्या 
उलट काही भागात तो एकाएकी भलताि मोठा िालेला आहे असे भासू लागते. थोिक्यात म्हणजे व्हॉल्वयूम 
कंट्रोलिा टेपर योलय प्रकारिा नसेल तर आवाजाच्या पातळीिी अखंिपणे ककवा एकसारखी कमीअडधक 
जुळवणी करणे बरेि त्रासदायक होते. सुदैवाने बाजारात सवकसामाझय रेडिओ मंिलामंध्ये वापरता येतील 
अिा टेपरिे व्हॉल्वयूम कंट्रोल डमळत असल्वयाने दुरुस्ती करणाऱ्यानंी ह्याबाबतीत डविरे्ष कितेत पिण्यािे 
कारण नाही. 

 
(५) पुष्ट्कळदा व्हॉल्वयूम कंट्रोलवर रेडिओ बंद ककवा िालू करण्यािा म्हणजे उघििाप करण्यािा 

न्स्विही (on-off switch) बसडवलेला असतो. अिा व्हॉल्वयूम कंट्रोलमध्ये ॉक्त व्हॉल्वयूम कंट्रोलि खराब 
िालेला असेल तरीदेखील न्स्विसकट सवकच्या सवक व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलावा लागतो. त्यािप्रमाणे नुसता 
न्स्वि खराब िालेला असून व्हॉल्वयूम कंट्रोल जरी सुन्स्थतीत असेल तरी न्स्विच्या दुरुस्तीिी कटकट 
टाळण्यासाठी सवकच्या सवक व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलणे सोयीस्कर असते. डिवाय नवीन व्हॉल्वयूम कंट्रोल 
इतक्या स्वल्वप ककमतीत डवकत डमळू िकतो की, रेडिओ तंत्रज्ञाने अपडरहायक पडरन्स्थतीव्यडतडरक्त अिा 
ॉालतू व बहुधा तात्काडलक स्वरूपाच्या दुरुस्त्या करण्यात आपला बहुमोल वळे खिी घालणे सामाझयतिः 
इष् नसते. 

 
व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलण्यािे कामही ॉारसे कठीण नसते. हे काम करण्यासाठी प्रथम योलय 

आकार, डवरोध आडण ‘टेपर’ असलेला नवीन व्हॉल्वयूम कंट्रोल आणावा. नवीन व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा गज 
कापून पाडहजे डततका कमी करून घ्यावा. नंतर मूळ व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या तारा न तोिता मूळ व्हॉल्वयूम 
कंट्रोलिा नट डढला करून िासीसच्या भोकातून तो बाजूला सरकवनू त्याच्या जोितारासंकट तसाि 
लोंबकळत ठेवावा. नंतर मूळ व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या जागी नवीन व्हॉल्वयूम कंट्रोल बसवनू घ्यावा. व्हॉल्वयूम 
कंट्रोल िासीसवर पक्का बसडवता यावा ह्या दृडष्ने पुष्ट्कळिा व्हॉल्वयूम कंट्रोल्वसना आकृती १०–१० मध्ये 
दाखडवल्वयाप्रमाणे एक खीळ बसडवलेली असते. ती पत्र्यािी ककवा बॅकेलाइटिी बनडवलेली असते. 
िासीसवर पािलेल्वया भोकात ती िपखल जाऊन बसते व त्यामुळे व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा नट जरी ककडित 
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सैल िाला तरी गज डॉरडवताना गजाबरोबर सवकच्या सवक व्हॉल्वयूम कंट्रोल गोल गोल डॉरण्यािी भीती 
नसते. ही खीळ िासीसच्या भोकात नीट बसडवली पाडहजे. ती बसडवली नाही तर व्हॉल्वयूम कंट्रोल 
िासीसवर पक्का तर बसत नाहीि परंतु िपखल न बसल्वयामुळे तो खराब होण्यािाही संभव असतो. नवीन 
व्हॉल्वयूम कंट्रोल िासीसवर बसडवल्वयानंतर जुझया व्हॉल्वयमू कंट्रोलला जोिलेल्वया एकेक जोितारा काढून 
त्या नवीन व्हॉल्वयूम कंट्रोलवर मूळ व्हॉल्वयूम कंट्रोलप्रमाणे जिाच्या तिाि जोिून देता येतात. 
 

 
आकृती १०–१० 

 
व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलताना वरील पडरच्छेदात वणकन केल्वयाप्रमाणे मूळ व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या तारा न 

तोिता तो बाजूला सरकवनू ठेवणे कधीकधी िक्य होत नाही. अिा पडरन्स्थतीत व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या 
जोिप्यािंी जोितारािंी किी जोिणी केलेली आहे ह्यािा डित्ररूपी नकािा काढून ठेवावा व नंतरि 
जोितारािें िाक डवलग करून मूळ व्हॉल्वयूम कंट्रोल डवलग करावा. असा डित्ररूपी नकािा काढलेला 
असला म्हणजे नवीन व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी जोिणी मूळ व्हॉल्वयूम कंट्रोलप्रमाणे जिीच्या तिी करता येते. 
रेडिओ दुरुस्तीत काही घटकभाग बदलताना असे डित्ररूपी नकाि ेकाढून ठेवणे ॉायदेिीर असते. असा 
नकािा काढलेला असला म्हणजे जोितारािंी पुझहा जोिणी करताना िूक होत नाही व िुकीमुळे होणारे 
घोटाळे व कालापव्ययही टाळता येतात. 

 
दुरुस्ती करण्याच्या प्रयत्नात मूळ व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या तारा जर कोणी अगोदरि तोिून डवलग 

केलेल्वया असतील तर कोणती जोितार कोठे जोिावयािी ह्याडवर्षयी थोिासा डविार करावा लागतो. 
व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या तीन जोिप्यापंैकी मधली जोिपट्टी पडहल्वया ऑडिओ अन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या 
कंट्रोल डग्रिला कपकलग कंिेझसरतॉे जोिलेली असते. राडहलेल्वया बाजूच्या दोन जोिप्यापंैकी एक 
िासीसला व दुसरी िायोि प्लेटला आय.एॉ. डॉल्वटर रेडिस्टर व दुसऱ्या आय.एॉ. ट्रझॅसॉामकरतॉे 
जोिलेली असते. व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या रेडिस्टझस पट्टीवर डॉरणारा काटा संपूणक डॉरडवल्वयानंतर (म्हणजे 
आवाज जास्तीत जास्त मोठा येईल अिा रीतीने व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटनािी जुळवणी केल्वयानंतर) हा काटा 
िायोि डवभागाला जोिलेल्वया जोिपट्टीकिे संपूणक डॉरडवलेला असतो ही गोष् ध्यानात ठेवली म्हणजे 
व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी जोिणी करताना घोटाळा होणार नाही. आकृती १०–११ पाहा. 
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आकृती १०–११ 

 
नवीन व्हॉल्वयूम कंट्रोल बसडवल्वयानंतर मेझस कॉिकिी तार न्स्विला पूवकवत जोिून डदली पाडहजे. 

ह्यासाठी मेझस कॉिकच्या न्स्वििी केलेल्वया जोिणीिा डित्ररूपी नकािा काढून ठेवलेला असेल तर नवीन 
व्हॉल्वयूम कंट्रोलवरील न्स्वििी मेझस कॉिकिी जोिणी करण्यािे काम सोपे होईल व त्यात िूकही होणार 
नाही. ए.सी. रेडिओमध्ये मेझस कॉिकिी एक तार न्स्विच्या जोिपट्टीला जोिली जाते व न्स्वििी दुसरी 
जोिपट्टी मेझस ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरीच्या एका टोकाला जोिली जाते. मेझस कॉिकिी दुसरी तार मेझस 
ट्रझॅसॉॉमकर प्रायमरीच्या दुसऱ्या टोकाला जोिली जाते. आकृती ७–१ पाहा. ह्या आकृतीत एक मुख्य ॉरक 
म्हणजे एकेरी न्स्विच्या ऐवजी िबल न्स्वििी जोिणी दिकडवली आहे. ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये मेझस 
कॉिकिी एक तार न्स्विच्या एका जोिपट्टीला जोिलेली असते व न्स्वििी दुसरी जोिपट्टी िासीसिी 
सबंंडधत केलेली असते. मेझस कॉिकिी दुसरी तार एकसरी जोिलेल्वया लाईन रेडिस्टर व व्हॉल्वव्ह 
डॉलॅमेंटला जोिलेली असते. आकृती ७–६ पाहा. ह्या आकृतीतही एकेरी न्स्विच्या ऐवजी िबल न्स्वििी 
जोिणी दिकडवली आहे. 

 
नवीन व्हॉल्वयूम कंट्रोल बसडवल्वयानंतर त्यािे कायक व्यवन्स्थत होत आहे ककवा नाही हे तपासून 

पाहाणे इष् असते. ह्यासाठी एखादे जोरदार स्थाडनक स्टेिन लावाव.े रेडिओिा आवाज कमीत कमी ऐकू 
येईल अिा बेताने व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटनािी जुळवणी केली असताना रेडिओतून स्थाडनक स्टेिनािा 
आवाज अडतिय हळू ऐकू आला पाडहजे. ककबहुना तो जवळजवळ ऐकू न आला पाडहजे असे म्हटले तरी 
िालेल. व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटन हळूहळू डॉरवीत नंतर आवाज मोठा करण्यास सुरुवात करावी. व्हॉल्वयूम 
कंट्रोल बटन सुमारे ¼ डॉरडवले असताना सवकसाधारण डदवाणखाझयाच्या ककवा बैठकीच्या दालनाच्या 
दृष्ीने बेतािा असा आवाज ऐकू येईल. व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटन सुमारे ½ डॉरडवल्वयास आवाज खूपि 
जोरदारपणे ऐकू येईल. परंतू व्हॉल्वयूम बटन कंट्रोल बटन ¾ पेक्षा जास्त डॉरडवल्वयास मात्र स्थाडनक 
स्टेिनाच्या आवाजात डवकृती ककवा खराबी उत्पन्न होऊ लागेल व लाऊिस्पीकरमधून मोठ्या प्रमाणात 
खिखिाट ऐकू येऊ लागेल. 
 

(५) रेणिओत मोटारबोटीप्रमािे फट्फट् असा आिाज उत्पन्न होिे 
 

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागामधील डबघािाने मोटारबोटीप्रमाणे ककवा पेट्रोल 
इंडजनाप्रमाणे ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् असा आवाज उत्पन्न होण्यािे एकि कारण असते. ते म्हणजे ‘डग्रि रेडिस्टर 
खंडित होणे. आकृती १०–१ मध्ये दाखडवलेला र₂ हा डग्रि रेडिस्टर आहे. ओहममीटरने डग्रि रेडिस्टरच्या 
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डवरोधािी तपासणी केल्वयास डग्रि रेडिस्टरमध्ये असलेला वरील दोर्ष व्यक्त होऊ िकेल. परंतु सवकसामाझय 
ओहममीटरवर इतक्या जास्त डवरोधािी मोजणी करणे िक्य नसल्वयाने संिडयत डग्रि रेडिस्टरच्या जागी 
योलय डवरोधािा नवीन रेडिस्टर बदलून पाहाण्याव्यडतडरक्त अिा पडरन्स्थतीत गत्यंतर नसते. 
 

(६) रेणिओमध्ये गंुजारि लकिा गुिगुि आिाज (hum) ऐकू येिे 
 

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागामधील डबघािामुळे गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न 
होत असल्वयास त्यािी खालील कारणे असू िकतील : 
 

(अ) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि असणे. 
 
(ब) कंट्रोल डग्रिच्या जोितारावंरील डिलखती आवरण (shield) िासीसला व्यवन्स्थत 

जोिलेले नसणे ककवा जोितारािंी मािंणी योलय रीतीने केलेली नसणे. 
 
(क) कपकलग कंिेझसर अयोलय जागी बसडवलेला असणे. 
 
(ि) कंट्रोल डग्रि मंिल खंडित (open) िालेले असणे. 

 
वरीलपैकी (अ) ह्या डबघािाडवर्षयी संिय असल्वयास त्यािी तपासणी करण्यासाठी िागंला नवीन 

व्हॉल्वव्ह बदलून पाहण्यासारखा जलद व खात्रीलायक उपाय नसल्वयामुळे व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाणे हा अिा 
पडरन्स्थतीत उत्तम उपाय असतो. 

 
(ब) कंट्रोल डग्रिच्या जोितारेवरील डिलखती आवरणािी (shield) िासीसिी जर व्यवन्स्थत 

जोिणी केलेली नसेल ककवा ही तार व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटना जोिणाऱ्या तारानंा अगदी संललन अिी 
बसडवलेली असेल तर ह्या तारामंधून वाहाणाऱ्या ५० सायकल्वस ए.सी. प्रवाहामुळे डग्रि मंिलामध्ये त्या 
कंपनसखं्येच्या प्रवाहलहरी प्रवर्मतत होऊन गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होऊ लागतो. म्हणून 
डग्रिला जोिलेली ही तार िासीसच्या िक्य तेवढी जवळ बसडवली पाडहजे आडण वरील उपद्रवापासून 
संपूणकपणे अडलप्त ठेवली पाडहजे. रेडिओमध्ये गंुजावर ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होत असल्वयास 
पेन्झसलीने ककवा कोणत्याही डवयुयातप्रवाह प्रडतबधंक पदाथापासून बनडवलेल्वया पट्टीने कंट्रोल डग्रििी तार 
तात्पुरती आजूबाजूला ककडित हालवनू गंुजारवावर ककवा गुणगुण आवाजावर त्यािा काही पडरणाम होतो 
ककवा काय ही तपासणी करून पाहाण्यासारखी असते. ह्या संदभात एक डविरे्ष ध्यानात घेण्यासारखी गोष् 
म्हणजे अिा प्रकारिा जोिताराचं्या मािंणीिा दोर्ष असल्वयास सामाझयतिः व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटन डॉरवनू 
रेडिओिा आवाज कमी जास्त मोठा करताना गंुजारवािी ककवा गुणगुण आवाजािी पातळीही कमीजास्त 
होत असल्वयािे डदसून येते. साहडजकि असे लक्षण डदसून आल्वयास कंट्रोल डग्रि तारेच्या अयोलय 
मािंणीमुळे गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होत असला पाडहजे अिी िकंा घेण्यास भरपूर जागा 
असते. 
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(क) कपकलग कंिेझसरच्या बाबतीतही वरील डवविेन डततकेि लाग ूपिेल. कपकलग कंिेझसरिी 
जागा तात्पुरती ककडित बदलून गंुजारवावर ककवा गुणगुण आवाजावर त्यािा काही पडरणाम होतो ककवा 
काय ह्यािी तपासणी करून पाहाता येते. 

 
(ि) डग्रि मंिल खंडित (open) िाल्वयामुळेही गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होऊ िकतो. 

व्हॉल्वयूम कंट्रोल जेव्हा पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या डग्रि मंिलात समाडवष् केलेला असतो 
तेव्हा डग्रि मंिल खंडित होण्यास डकत्येकदा प्रत्यक्ष व्हॉल्वयूम कंट्रोलि जबाबदार असतो. बराि वापर 
िाल्वयानंतर रेडिस्टझस पट्टी डिजून जाऊन व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या रेडिस्टझस पट्टीत खंि पिला तर व्हॉल्वयूम 
कंट्रोल खंडित होतो आडण त्यामुळे कंट्रोल डग्रि मंिलात खंि पितो. व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या डॉरत्या 
कायािा (moving arm) रेडिस्टझस पट्टीिी नीट संपकक  िाला नाही तरीदेखील कंट्रोल डग्रि मंिलात 
खंि पिू िकतो. डग्रि मंिल खंडित िाले म्हणजे व्हॉल्वव्हच्या डग्रििी ग्राहकिक्ती (sensitivity) अडतिय 
तीव्र होते. अिा दोर्षािे एक डवडिष् सूिक लक्षण म्हणजे डग्रिजवळ जर आपण आपले बोट ककवा स्कू्र 
ड्रायव्हर नेला तर गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज जास्त मोठ्या प्रमाणात ऐकू येऊ लागतो. डग्रि मंिल 
खंडित िाल्वयामुळे उत्पन्न होणाऱ्या गंुजारवािे ककवा गुणगुण आवाजािे डनदान करण्यासाठी ह्या डवडिष् 
तपासणीिा नेहमी उपयोग केला जातो. नंतर अथात ओहममीटरच्या साहाय्याने डग्रि मंिल खंडित 
िाल्वयाडवर्षयी खात्री करून घेता येते. 
 

(७) रेणिओ मधूनच बंद पििे ि चालू होिे लकिा रेणिओच्या आिाजाच्या पातळीत एकाएकी बदल होिे 
 

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील डबघािामुळे हा दोर्ष उत्पन्न िालेला असल्वयास त्यािी 
खालील कारणे असण्यािी िक्यता असते : 
 

(अ) कपकलग कंिेझसर मधून मधून खंडित (open) होणे. 
 
(ब) व्हॉल्वयूम कंट्रोलमध्ये डबघाि असणे. 
 
(क) प्रत्यक्ष पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हमध्येि डबघाि असणे. 

 
(अ) कपकलग कंिेझसर मधून मधून म्हणजे तात्काडलक खंडित होणारा असेल तर असा कंिेझसर 

खंडित िाल्वयाबरोबर रेडिओ बंद पितो आडण कंिेझसरमध्ये असलेला हा तात्काडलक दोर्ष नाहीसा िाला 
म्हणजे रेडिओ पुझहा िालू होतो ककवा आवाजाच्या पातळीत एकाएकी बदल होतात. कंिेझसरमध्ये अिा 
प्रकारिा डबघाि होण्यािे कारण म्हणजे कंिेझसरच्या दोन जोितारापंैकी एखादी तार कंिेझसरच्या 
प्लेटपासून म्हणजे कंिेझसरच्या नळीच्या आतील भागात बसडवलेल्वया पातळ गंुिाळलेल्वया पत्र्याच्या 
पट्टीपासून डनखळून गेलेली असते. कंिेझसरमध्ये असा दोर्ष उत्पन्न िालेला असला म्हणजे ही तार मधून 
मधून ह्या पट्टीिी पुझहा संपकक  (contact) करू लागते आडण मधून मधून डवलग होऊ लागते. रेडिओ िालू 
करून अिा डबघिलेल्वया कंिेझसरवर हाताच्या बोटानंी ककवा पेन्झसलीने जर हळुवार आघात केले तर 
कंिेझसरमधील दोर्षािी डनडिती करता येते. कारण असे हळुवार आघात करून रेडिओ आपणास पाडहजे 
तेव्हा िालू करता येतो ककवा बंद पािता येतो. 
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(ब) व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी रेडिस्टझस पट्टी डिजून खराब िाल्वयामुळे ककवा रेडिस्टझस पट्टीवर 
डॉरणारा व्हॉल्वयूम कंट्रोलिा काटा डिजल्वयामुळे त्यािा रेडिस्टझस पट्टीवर जर काही डठकाणी नीट संपकक  
(contact) होत नसेल तर रेडिओच्या आवाजाच्या पातळीत एकाएकी बदल होऊ िकतो ककवा रेडिओ 
अधून मधून बंद पिू िकतो. अथात व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटनािी जुळवणी करताना रेडिओ मधूनि बंद पिू 
लागला ककवा आवाजाच्या पातळीत एकाएकी बदल होऊ लागले तर अिा प्रकारिा दोर्ष प्रथमतिःि िटकन 
समजून येऊ िकतो. अिा पडरन्स्थतीत खराब िालेला व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलून त्याच्या जागी िागंला 
नवीन व्हॉल्वयूम कंट्रोल बसडवणे हा एकमेव उपाय असतो. 

 
(क) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे कायक मधूनि िालू होण्यािा ककवा बदं पिण्यािा 

ककवा आवाजाच्या पातळीत एकाएकी बदल होण्यािा डबघाि कधीकधी प्रत्यक्ष व्हॉल्वव्हमध्येि दोर्ष डनमाण 
िाल्वयाने उत्पन्न होऊ िकतो. अिा वळेी व्हॉल्वव्ह बदलून त्याच्या जागी दुसरा िागंला नवीन व्हॉल्वव्ह 
बसडवण्यासारखा दुसरा जलद आडण डनडित उपाय नसल्वयाने व्हॉल्वव्ह बदलून पाहणे नेहमी श्रेयस्कर 
असते. 
 

संकीिथ माणहती 
 

मागील प्रकरणात उल्लखे केल्वयाप्रमाणे टोन कंट्रोलिा समाविे काही रेडिओ उत्पादकानंी पडहल्वया 
ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट मंिलात केलेला असल्वयािे आढळून येते. 

 
डकत्येक रेडिओंमध्ये व्हॉल्वयूम कंट्रोल आडण टोन कंट्रोलसाठी दोन वगेळे व स्वतंत्र पोटेंडिओमीटसक 

न वापरता आकृती १०–१२ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे दोन पोटेंडिओमीटसक एकावर एक ककवा एकडत्रत 
बसडवलेली पोटेंडिओमीटसकिी जोिी (duel controls) वापरलेली आढळते. 
 

 
आकृती १०–१२ 

 
अिा प्रकारच्या एकडत्रत बसडवलेल्वया पोटेंडिओमीटसकच्या जोिीमध्ये एका पोटेंडिओमीटरिा गज 

नळीप्रमाणे पोकळ करून त्यामधून दुसऱ्या पोटेंडिओमीटरिा बारीक गज आरपार बाहेर काढलेला असतो 
व त्यामुळे प्रत्येक पोटेंडिओमीटरिी जुळवणी ह्या डवडिष् पोटेंडिओमीटरसाठी वापरलेला गज डॉरवनू 
स्वतंत्रपणे व दुसऱ्या पोटेंडिओमीटरिी जुळवणी अबाडधत ठेवनू करता येते. आकृती १०–१३ मधील 
डित्रात एकडत्रत बसडवलेल्वया दोन पोटेंडिओमीटसकच्या जोिीिे डनरडनराळे घटक डवलग केलेले दिकडवले 
आहेत. त्यावरून तंत्रज्ञास त्याचं्या रिनेिी कल्वपना येईल. एका पोटेंडिओमीटरिा नळीसारखा गज 
डॉरडवण्यासाठी सामाझयतिः बॅकेलाइटिी जाि िकती ककवा िाक अिा गजावर बसडवलेले असते तर 
दुसऱ्या पोटेंडिओमीटरच्या बारीक गजावर नेहमीप्रमाणे साधे बटन (knob) बसडवलेले असते. 
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आकृती १०–१३ 

 
ह्या पोटेंडिओमीटसकच्या बाबतीत दुरुस्तीच्या दृष्ीने एक काहीिी खिािी गोष् म्हणजे जोिीतील 

कोणत्याही पोटेंडिओमीटरमध्ये डबघाि िाला तर पोटेंडिओमीटसकिी सवकच्या सवक जोिी बदलावी लागते. 
डिवाय मूळ पोटेंडिओमीटसकच्या जोिीप्रमाणे बदलीसाठी प्रडतरूप नग बाजारात डमळडवणे डकत्येकदा 
दुरापास्त होते आडण त्यामुळे रेडिओ उत्पादकाकंिूनि अिा पोटेंडिओमीटसकिी मागणी करण्याव्यडतडरक्त 
गत्यंतर नसते. 

∎ ∎ 
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प्रकरि अकराि े
 

णिटेक्टर आणि ए.व्ही.सी. णिभाग 
 
सुपरडहटरोिाइन रेडिओमध्ये डिटेक्टर डवभागािे म्हणजे पडरवर्मतत रेडिओ लहरींपासून श्राव्य डवयुयातलहरी 
वगेळ्या करणाऱ्या डवभागािे आडण ए.व्ही.सी. ककवा ऑटोमडॅटक व्हॉल्वयूम कंट्रोल म्हणजे रेडिओिा आवाज 
सम पातळीवर राहील अिी स्वयंिडलत योजना असलेल्वया डवभागािे कायक रेडिओच्या एकाि डवभागात केले 
जाते. ह्या दृष्ीने ही दोझही काये जरी तत्त्वतिः डवडभन्न असली तरी त्यािें डवविेन एके डठकाणीि करणे इष् 
आहे. म्हणून हे डवविेन ह्या प्रकरणामध्ये केले आहे. आकृती ११–१ मध्ये हल्ली ए.सी. रेडिओसाठी प्रिडलत 
असलेल्वया ECH 81, EF 89, EBC 81, EL 84, आडण EZ 80 ह्या माडलकेतील EBC 81 ह्या िबल िायोि 
ट्रायोि व्हॉल्वव्हिा वापर केला असलेली डिटेक्टर आडण ए.व्ही.सी. मंिलािी सामाझय योजना दिकडवली 
असून पुढील पडरच्छेदातं ह्या दोझही डवडभन्न कायांिा थोिक्यात आढावा घेतला आहे. ह्याबाबतीत अडधक 
सडवस्तर डवविेन प्रस्तुत लेखकाच्या ‘रेडिओ : रिना आडण कायक’ ह्या साहाय्यक प्रकािनात केले आहे ते 
रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने पाहाव.े 
 

णिटेक्टरचे कायथ 
 

डिटेक्टर आडण पडहला ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर ह्या दोझहींच्या कायासाठी डिडवध कायक करणारा 
एकि िायोि ट्रायोि व्हॉल्वव्ह सामाझयतिः वापरला जातो असा उल्लखे मागील प्रकरणात आलेला आहे. 
डिटेक्टरिे कायक व्हॉल्वव्हच्या िायोि डवभागात होते म्हणून िायोि डवभागाला िायोि डिटेक्टर असेही 
म्हणतात. आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामधून मध्यम कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत (modulated I.f.) लहरी 
िायोि डवभागाकिे रवाना होतात. आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर आडण िायोि डवभाग ह्यािंी जोिणी 
करण्यासाठी आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर वापरलेला असतो. ह्या ट्रॅझसॉॉमकरला आऊटपुट आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर 
असे म्हणतात. आकृती ११–१ पाहा. हा ट्रझॅसॉॉमकर आय. एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह आडण िायोि व्हॉल्वव्ह 
ह्याचं्या परस्पर संरोधनािंी (impedance) जुळेसा असा असणे आवश्यक असते. ह्या ट्रझॅसॉॉमकरच्या 
प्रायमरी आडण सेकंिरी कॉईल्वसिी डवडिष् मध्यम कंपनसंख्येला मेळजुळवणी केली जाते. त्यामुळे डवडिष् 
मध्यम कंपनसखं्येच्या लहरींिी सूक्ष्म डनवि ह्या ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये केली जाते. आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागामधून येणाऱ्या मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत (modulated) लहरींपासून िायोि डवभागामध्ये 
श्राव्य डवयुयातलहरी वगेळ्या केल्वया जातात आडण नंतर त्या पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागाकिे 
रवाना केल्वया जातात. मध्यम कंपनसखं्येच्या लहरींपासून श्राव्य डवयुयातलहरींना वगेळे करण्यािे कायक 
िायोिच्या साहाय्याने िक्य होते. आकृती ११–१ मध्ये दाखडवलेल्वया रेडिस्टर र₁ आडण १०० 
मायक्रोमायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीच्या क₁ आडण क₂ ह्या दोन कंिेझससकच्या साहाय्याने बनलेल्वया मंिल 
योजनेस ‘आय.एॉ. डॉल्वटर’ असे म्हणतात. ह्या डॉल्वटर मंिलाच्या साहाय्याने िायोि डिटेक्टरमध्ये 
डवलग िालेल्वया श्राव्य डवयुयातलहरींपासून मध्यम कंपनसंख्येच्या लहरींच्या अविरे्षािंी संपूणकपणे गाळणी 
केली जाते. 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

ए.व्ही.सी. लकिा ऑटोमॅणटक व्हॉल्वयमू कंट्रोलचे कायथ 
 
ऑटोमडॅटक व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या कायासाठी लागणारा िी.सी. ऋण डवयुयातदाबािा पुरवठाही 

िायोि डवभागामधूनि होतो. रेडिओ स्टेिनावरून येणाऱ्या लहरी डजतक्या कमीअडधक जोरदार असतील 
त्या प्रमाणात हा ऋण डवयुयातदाब कमी ककवा जास्त असतो. कारण सामाझयतिः िायोि डवभागामधून पडहल्वया 
ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागाकिे रवाना होणाऱ्या काही श्राव्य डवयुयातलहरींिा ह्या कायासाठी उपयोग 
केला जातो. अथात ह्या श्राव्य डवयुयातलहरीिे संथ व सतत अिा िी.सी. ऋण डवयुयातदाबामध्ये रूपातंर 
कराव ेलागते आडण त्यासाठी आकृती ११–१ मध्ये दाखडवल्वयाप्रमाणे २·२ मेगोहम डवरोध असलेला रेडिस्टर 
र₃ आडण क₃ ह्या ·०५ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीच्या कंिेझसरपासून बनडवलेली ‘ए.व्ही.सी. डॉल्वटर’ मंिल 
योजना वापरली जाते. ह्या डॉल्वटर योजनेमधून पुरडवल्वया जाणाऱ्या सतत प्रवाही िी.सी. ऋण 
डवयुयातदाबाला ‘ए.व्ही.सी.िा ऋण डवयुयातदाब’ म्हणतात व तो आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व सामाझयतिः 
कझव्हटकर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिला ऋण डवयुयातदाब म्हणून पुरडवला जातो. रेडिओ स्टेिनावरून येणाऱ्या 
लहरी डजतक्या जोरदार डततका ए.व्ही.सी.िा ऋण डवयुयातदाब जास्त प्रमाणात असतो आडण आय.एॉ. व 
कझव्हटकर व्हॉल्वव्हज च्या कंट्रोल डग्रिवरील ऋण डवयुयातदाबापेक्षा ए.व्हीसी.िा ऋण डवयुयातदाब जास्त ऋण 
असल्वयाने ह्या दोझही व्हॉल्वव्हज च्या कंट्रोल डग्रिवरील ऋण डवयुयातदाब ए.व्ही.सी.च्या बदलत्या 
डवयुयातदाबाप्रमाणे कमीअडधक ऋण होतो. त्यामुळे त्याचं्या प्रवधकनिक्तीत तदनुसार ॉरक पिून त्या 
प्रमाणात रेडिओ स्टेिनच्या लहरींिे प्रवधकन कमी जास्त होऊ लागते व रेडिओिा आवाज समपातळीवर 
ठेवण्यािे कायक ए.व्ही.सी. योजनेमुळे िक्य होते. ए.व्ही.सी. योजनेमुळे जोरदार रेडिओ स्टेिन लहरींिा 
लाऊिस्पीकरवर जास्त धिाका बसत नाही, कारण त्यािंा आवाज प्रमाणापेक्षा जास्त डवस्ताडरत न 
िाल्वयाने तो लाऊिस्पीकरला पेलता येतो आडण त्यामुळे आवाजात डवकृतीही उत्पन्न होत नाही. ह्याउलट 
रेडिओ स्टेिन लहरी जेव्हा कमजोर असतात तेव्हा रेडिओमधून त्या जास्तीत जास्त मोठ्या आवाजात ऐकू 
याव्यात अिी ए.व्ही.सी.िी सवकसाधारण कायकपद्धती असते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती ११–१ 

 
ए.व्ही.सी.मुळे आवाजाच्या पातळीिे स्वयंिडलत डनयंत्रण कसे होते हे िागंले ध्यानात येण्याच्या 

दृष्ीने ए.व्ही.सी. योजना रेडिओत वापरलेलीि नाही अिा एखाययाा डवडिष् रेडिओिे काल्वपडनक उदाहरण 
घ्या. अिा रेडिओवर जर आपण एखादे स्थाडनक स्टेिन (local station) लावले आडण व्हॉल्वयूम कंट्रोल 
बटन बतेािे डॉरडवलेले असले तर स्थाडनक स्टेिनािा आवाज िागंला जोरदारपणे ऐकू येईल. अिा 
पडरन्स्थतीत व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटन न हालवता जर दुसरे एखादे कमजोर स्टेिन रेडिओवर लावण्यािा 
प्रयत्न केला तर ते इतक्या हळू आवाजात ऐकू येईल की ते नीट ऐकू येण्यासाठी व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटन 
बरेि डॉरवनू आवाज जास्त मोठा करणे भाग पिेल. आता अिी कल्वपना करा की, आपणास डतसऱ्या 
एखाययाा स्टेिनिा कायकक्रम ऐकावयािा आहे. हे डतसरे स्टेिन जर जोरदार असेल तर ते लावल्वयाबरोबर 
आवाज इतक्या मोठ्याने ऐकू येऊ लागेल की त्यामुळे लाऊिस्पीकरला असह्य हादरे बसू िकतील आडण 
ह्यासाठी व्हॉल्वयूम कंट्रोलिे बटन डॉरवनू आवाज पुझहा कमी करावा लागेल. थोिक्यात म्हणजे ए.व्ही.सी. 
योजना नसलेल्वया रेडिओवर डनरडनराळी स्टेिने आवाजाच्या योलय पातळीवर व्यवन्स्थत ऐकू येण्यासाठी 
आपणास आपला एक हात व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटनावर व दुसरा िायल कायाच्या बटनावर ठेवावा लागेल 
आडण जे स्टेिन लावावयािे असेल ते ज्याप्रमाणे कमी ककवा जास्त जोरदार असेल त्याप्रमाणे व्हॉल्वयमू 
कंट्रोल बटनािी दर वळेी कमीजास्त जुळवणी करावी लागेल. ए.व्ही.सी. योजनेमुळे हा त्रास टळतो, 
कारण कोणत्याही स्टेिनािा आवाज ते स्टेिन डजतक्या प्रमाणात जोरदार असेल डततक्या प्रमाणात 
डनयडंत्रत केला जातो. सारािं, ए.व्ही.सी.च्या स्वयिंडलत डनयंत्रणािा महत्त्वािा ॉायदा म्हणजे 
डनरडनराळ्या कमीअडधक जोरदार स्टेिनािंा आवाज व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटनाच्या सवकसामाझय जुळवणीत 
एकाि पातळीवर ठेवणे िक्य होते. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

िायोि णिटेक्टर 
 

िायोि डिटेक्टर डवभागािी मंिल योजनाही आकृती ११–१ मध्ये दाखडवलेलीि आहे. श्राव्य 
डवयुयातलहरी डवलग करण्यािे िायोि डवभागािे कायक व्यवन्स्थत िालू आहे ककवा नाही ह्यािी तपासणी 
डसलनल जनरेटरच्या साहाय्याने सहज करता येते. अिी तपासणी करण्यासाठी दुरुस्तीसाठी आलेल्वया 
रेडिओिी जी डनदेडित मध्यम कंपनसंख्या (I.F. frequency) असेल त्या कंपनसंख्येइतकी पडरवर्मतत 
संदेिलहर डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न करून ती आय.एॉ. व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला जोिावी. अथात ही 
तपासणी करताना प्लेटवरील िी.सी. डवयुयातदाबापासून डसलनल जनरेटरला अपाय पोहोिू नये म्हणून 
नेहमीप्रमाणे ·१ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा कंिेझसर डसलनल जनरेटरच्या संदेिवाहक तारेच्या टोकाला 
जोिणे आवश्यक असते. जर िायोि डवभागािे कायक व्यवन्स्थत िालू असेल (आडण नंतरच्या पडहल्वया 
ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर, ऑडिओ आऊटपटु डवभागािें व लाऊिस्पीकरिे कायकही व्यवन्स्थत िालू आहे असे 
येथे गृहीत धरले आहे) तर लाऊिस्पीकरमधून डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरींिा स्पष् आडण जोरदार 
सूर ऐकू आला पाडहजे. 
 

िायोि णिटेक्टर णिभागाची णिदु्यतदाब आणि णिरोध मोजिी 
 

िायोि डिटेक्टर डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी सामाझयतिः केली जात नाही. ह्या डवभागातील 
डबघािािंी तपासणी अिा डबघािाचं्या लक्षणास अनुसरून डसलनल जनरेटर तपासणीने, डवरोध मोजणीने 
ककवा संिडयत घटकभागाऐंवजी िागंले नवीन घटकभाग बदलून केली जाते. अिा तपासणीडवर्षयीिी 
माडहती ह्या डवभागात उत्पन्न होणाऱ्या डबघािािें डवविेन करताना पुढील काही पडरच्छेदामंध्ये डदलेली 
आहे. 
 

िायोि णिटेक्टर णिभागामध्ये उत्पन्न होिारे णनरणनराळे णबघाि 
 

िायोि डिटेक्टर डवभागामध्ये खाली डनदेि केलेले डबघाि उत्पन्न होऊ िकतात व सामाझयतिः 
डसलनल जनरेटर तपासणीत ते समजून येऊ िकतात : 
 

(१) िायोि डिटेक्टर डवभागािे कायक बंद पिणे. 
 
(२) िायोि डिटेक्टर डवभागातील डबघािामुंळे रेडिओिा आवाज कमजोर होणे. 

 
ह्या डबघािावं्यडतडरक्त िायोि डिटेक्टर डवभागामध्ये कधीकधी गंुजारव ककवा गुणगुण आवाजही 

(hum) उत्पन्न होत असल्वयािे आढळून येते. 
 

(१) िायोि णिटेक्टर णिभागाचे कायथ बंद पििे. 
 

वर डदलेल्वया डसलनल इजेंक्िन तपासणीत डसलनल जनरेटर संदेिलहरी जर ऐकू येत नसतील तर 
िायोि डिटेक्टर डवभागािे कायक बंद पिल्वयािे दिकडवले जाते. िायोि डिटेक्टर डवभागािे कायक खालील 
कोणत्याही कारणानंी बंद पिू िकते : 
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(अ) िायोि ट्रायोि ह्या संयुक्त व्हॉल्वव्हच्या िायोि डवभागात डबघाि. 
 
(ब) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी कॉईल खंडित (open) िालेली असणे. 
 
(क) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिा डट्रमर कंिेझसर संडक्षप्त (short) िालेला असणे. 
 
(ि) आय.एॉ. डॉल्वटर मंिलामध्ये वापरलेला रेडिस्टर खंडित (open) िालेला असणे. 
 
(ई) व्हॉल्वयूम कंट्रोल खंडित (open) िालेला असणे. 
 
(ॉ) आय.एॉ. डॉल्वटर मंिलातील कंिेझससकपैकी एखादा कंिेझसर संडक्षप्त (short) िालेला 

असणे. 
 
(अ) व्हॉल्वव्ह टेस्टर तपासणीत िायोि ट्रायोि व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती (emission) िागंली 

असल्वयािे दिकडवले गेलेले काही िायोि ट्रायोि व्हॉल्वव्ह रेडिओत प्रत्यक्षात काम देत नाहीत असे डकत्येकदा 
आढळून येते. वास्तडवक पाहाता िायोि ट्रायोि व्हॉल्वव्हि काय पण इतर व्हॉल्वव्हच्या बाबतीतही ही गोष् 
डततकीि लागू पिते असे म्हणण्यास हरकत नाही. खरोखर म्हणजे व्हॉल्वव्ह कसा आहे ह्यािी सवक दृष्ीने 
डनडित तपासणी ‘एडमिन टेस्टर’ वर होऊ िकत नाही. व्हॉल्वव्हडवर्षयी जेव्हा संिय असेल तेव्हा त्याच्या 
जागी दुसरा िागंला नवीन व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाण्यासारखा दुसरा जलद व डनडित उपाय नसतो. 

 
सवकसामाझयपणे व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाण्यासारखा दुसरा जलद आडण खात्रीलायक उपाय नाही हे 

जरी खरे असले तरी िायोि ट्रायोि व्हॉल्वव्हच्या बाबतीत िायोि डवभागािे कायक होत आहे ककवा नाही हे 
स्थूलमानाने तपासून पाहाण्यािी मात्र दुसरी एक डवडिष् पद्धत आहे आडण डतिा येथे उल्लेख करावासा 
वाटतो. ह्या तपासणीसाठी रेडिओ इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यािी जोिून िालू करावा आडण ओहममीटरच्या तारा 
िायोि प्लेट आडण कॅथोि ह्यांमध्ये जोिाव्यात. (रेडिओ इलेन्क्ट्रक पुरवठ्याला जोिलेला असताना 
ओहममीटरच्या सुरडक्षततेच्या दृष्ीने डवरोध मोजणी करू नये असा स्पष् इिारा प्रकरण तीनमध्ये डदलेला 
असल्वयाने ही अपवादात्मक डवरोध मोजणी मोठ्या दक्षतेने आडण काळजीपूवकक रीतीने केली पाडहजे हे 
सागंावयास नकोि.) ह्या ओहममीटर तपासणीत िायोि प्लेट व कॅथोि ह्यामंध्ये एका डदिनेे बराि जास्त 
डवरोध (आकृती ११–१ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिलात सुमारे ५०० हजार ओहम) व दुसऱ्या डदिनेे बराि कमी 
डवरोध (आकृती ११–१ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिलात सुमारे १० हजार ओहम) दिकडवला जाईल. 
ओहममीटरिी धन तार कॅथोिला आडण ऋण तार िायोि प्लेटला जोिली असताना कमी डवरोधािी 
म्हणजे सुमारे दहा हजार ओहम डवरोधािी नोंद दिकडवली जाईल. अिी नोंद दिकडवली जात असल्वयास 
िायोि ट्रायोि एकडत्रत समाडवष् केलेल्वया संयुक्त व्हॉल्वव्हच्या िायोि डवभागािे कायक तरी स्थूलमानाने 
व्यवन्स्थत असले पाडहजे असे अनुमान काढण्यास हरकत नसते. 

 
(ब) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी सेकंिरी कॉईल खंडित (open) िालेली असल्वयास ओहममीटरने 

कॉईलिी तपासणी करता येते. आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरडवर्षयीिी सामाझय माडहती, त्यािी दुरुस्ती किी व 
केव्हा िक्य असते, त्यािप्रमाणे आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर बदलण्याडवर्षयीिी माडहती रेडिओ दुरुस्तीच्या दृष्ीने 
अत्यावश्यक असल्वयाने ह्यासबंंधी डवविेन ह्याि प्रकरणात पुढे सडवस्तरपणे केलेले आहे. 
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(क) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या दोन डट्रमर कंिेझससकपकैी कोणताही डट्रमर कंिेझसर जरी सडंक्षप्त 
(short) िाला तरी रेडिओ बंद पिू िकतो. डट्रमर कंिेझससकमधील असा डबघाि ओहममीटर तपासणीत 
समजून येतो. ज्या कॉईलिा डट्रमर कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िालेला असेल त्या कॉईलिा डवरोध सुमारे 
२० ओहमऐवजी जवळजवळ िूझय असल्वयािे दिकडवले जाईल. सामाझयतिः डट्रमर कंिेझसरिा स्कू्र जास्त घट्ट 
डॉरडवला गेला तर डट्रमर कंिेझसर संडक्षप्त होण्यािी िक्यता असते. अिा पडरन्स्थतीत डट्रमर कंिेझसरिा 
स्कू्र ककडित डढला केल्वयानंतर हा दोर्ष डकत्येकदा नाहीसा िाल्वयािे आढळून येते. डट्रमर कंिेझसरच्या दोन 
प्लेटमधील अभ्रकािा तुकिा खराब िाल्वयाने ककवा डट्रमर कंिेझसरिी एक प्लेट ककडित डतरकी बसून 
स्कू्रला स्पिक करू लागली तर डट्रमर कंिेझसर सडंक्षप्त होऊ िकतो. डट्रमर कंिेझसरमधील असा दोर्ष दुरुस्त 
करण्यासाठी आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरवरील िाकण काढाव ेलागते. स्कू्रमुळे जर डट्रमर कंिेझसरच्या दोझही 
प्लेट डिकटत असतील तर स्कू्र संपूणकपणे काढून घ्यावा व दोझही प्लेटिी भोके बरोबर एकावर एक येतील 
अिा रीतीने दोझही प्लेटिी जुळवणी करावी. नंतर डट्रमर कंिेझसरिा स्कू्र दोझही प्लेटच्या भोकामध्ये 
मधोमध नीट बसवावा व प्लेटना त्यािा स्पिक होणार नाही ह्यािी काळजी घ्यावी. सामाझयतिः प्लेटवरील ही 
भोके स्कू्रच्या मानाने बरीि मोठी असतात. आधुडनक भारतीय बनावटीच्या रेडिओंमध्ये आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरिी मेळजुळवणी करण्यासाठी सामाझयतिः न्स्थर धारणिक्तीिा कंिेझसर आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी व सेकंिरी कॉईल्वसिी समातंर जोिलेला असतो व आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी 
मेळजुळवणी आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईलमध्ये बसडवलेल्वया स्लगच्या साहाय्याने केली जाते. अिा 
आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकच्या बाबतीत वरील डवविेन लागू पिणार नाही. 

 
(ि) आय.एॉ. डॉल्वटर रेडिस्टर सहसा खंडित (open) होत नाही. ह्या रेडिस्टरिा डवरोध 

सामाझयतिः सुमारे ४७००० ओहम इतका असतो. आकृती ११–१ मध्ये रेडिस्टर र₁ पाहा. हा रेडिस्टर 
खंडित िालेला असल्वयास असा दोर्ष ओहममीटर तपासणीत समजून येतो. 

 
(इ) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागावरील मागील प्रकरणात व्हॉल्वयूम कंट्रोल 

बदलण्याडवर्षयी माडहती डदलेली आहे. व्हॉल्वयूम कंट्रोल खंडित िालेला असल्वयास रेडिओ बंद पिू िकतो. 
परंतु डसलनल जनरेटरने तपासणी करताना हा दोर्ष िायोि डवभागािी तपासणी करीपयंत लक्षात येण्यािी 
िक्यता नसते. डसलनल जनरेटरने तपासणी करताना पडहला ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व ऑडिओ आऊटपटु 
डवभागािें कायक व्यवन्स्थत िालू असून िायोि डिटेक्टर डवभागािे कायक मात्र िालू नाही असे जेव्हा 
दृष्ोत्पत्तीस येते आडण त्यानंतर िायोि डिटेक्टर डवभागातील घटकभागािंी जेव्हा डवरोध मोजणी केली 
जाते तेव्हाि व्हॉल्वयूम कंट्रोलमधील दोर्ष सामाझयतिः समजून येतो. 

 
(ॉ) आय.एॉ. डॉल्वटर मंिलामध्ये जास्त प्रमाणात डवयुयातदाब ककवा प्रवाह वाहात नसल्वयामुळे ह्या 

मंिलात वापरलेल्वया कंिेझससकना ॉारसा धोका नसतो. त्या दृष्ीने हे कंिेझससक सडंक्षप्त होण्यािी सहसा 
िक्यता नसते. डिवाय ह्या कायासाठी वापरल्वया जाणाऱ्या मायका कंिेझससकच्या दोन प्लेटमध्ये अभ्रकािा 
तुकिा वापरलेला असतो, त्यामुळे त्यामध्ये जास्त प्रमाणात प्रवाह डिरप (leakage) होण्यािीही िक्यता 
नसते. परंतु क्वडित प्रसंगी ह्या कंिेझससकपकैी एखादा कंिेझसर जर संडक्षप्त (short) िालाि तर 
ओहममीटर तपासणीने असा दोर्ष सहज समजून येऊ िकतो. 
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(२) िायोि णिटेक्टरमधील णबघािामुंळे रेणिओचा आिाज कमजोर होिे 
 

िायोि डिटेक्टरमधील डबघािामुंळे रेडिओिा आवाज कमजोर होण्यािी सामाझयतिः दोनि मुख्य 
कारणे असू िकतात आडण ती म्हणजे : (१) प्रत्यक्ष िायोि व्हॉल्वव्हमध्येि डबघाि असणे, (२) आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी कॉईल खंडित (open) होणे ककवा आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर डट्रमर कंिेझसरिी 
मेळजुळवणी बरोबर िालेली नसणे (misalignment). वरील कारणापंकैी व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि उत्पन्न 
िालेला असल्वयास त्याच्या जागी िागंला नवीन व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाण्यासारखा जलद आडण खात्रीलायक 
उपाय नसतो. आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी सेकंिरी कॉईल खंडित िाल्वयािा संिय असेल तर सेकंिरी 
कॉईलिी ओहममीटरने तपासणी करावी. आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या डट्रमर कंिेझसरिी मेळजुळवणी योलय 
प्रकारे िालेली नसावी असा संिय असल्वयास त्यािी योलय मेळजुळवणी करून पाहावी. डसलनल जनरेटरने 
िायोि डिटेक्टर डवभागािी तपासणी करते वळेीि ही मेळजुळवणी सहज करून पाहाता येते. आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरच्या मेळजुळवणीडवर्षयीिी व रेडिओच्या ‘एकरेखीकरणा’ डवर्षयीिी (alignment) माडहती 
प्रकरण सोळामध्ये सडवस्तरपणे डदलेली आहे. 

 
काही िायोि ट्रायोि मंिलामंध्ये ‘बास कॉम्पेझसेिन योजना’ वापरलेली असते व त्यासाठी व्हॉल्वयूम 

कंट्रोलमध्ये तीन जोिप्यावं्यडतडरक्त एक जादा जोिपट्टी वापरलेली आढळते. ह्या योजनेत वापरला 
जाणारा कंिेझसर जर संडक्षप्त िाला तर डसलनल जनरेटर तपासणीत िायोि डवभागातून आवाज 
कमजोरपणे ऐकू येत असल्वयािे आढळून येते. 

 
आकृती ११–२ मध्ये ‘बास कॉम्पेझसेिन’ योजनेिा वापर केलेली एक मंिल रिना दिकडवलेली 

असून जादा जोिपट्टी असलेल्वया डवडिष् तऱ्हेच्या व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी रिना दिकडवणारे डित्रही दाखडवले 
आहे. व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी जादा जोिपट्टी रेडिस्टझस पट्टीच्या खालच्या अध्या भागावरून काढलेली असते व 
ती िासीसला जोिलेल्वया जोिपट्टीपासून सामाझयतिः सुमारे ⅓ अंतरावर असते. आकृती ११–२ पाहा. ही 
जादा जोिपट्टी एकसरी पद्धतीने जोिलेल्वया एका रेडिस्टर आडण कंिेझसरतॉे िासीसला जोिलेली 
असते. ह्या एकसरी जोिलेल्वया रेडिस्टर आडण कंिेझसरने बनलेल्वया मंिलास ‘बास कॉम्पेझसेिन योजना’ 
म्हणतात. सवकसामाझयपणे व्हॉल्वयूम कंट्रोलिे बटन डॉरवनू रेडिओिा आवाज कमी केला म्हणजे मंद्र स्वर 
कमी प्रमाणात ऐकू येत असल्वयािा आभास उत्पन्न होत असतो, कारण अिा पडरन्स्थतीत सापेक्षतेने तीव्र 
स्वर अडधकि तीव्रतेने ऐकू येत असतात. रेडिओिा आवाज कमी केल्वयानंतर भासणारी मदं्र स्वरािंी ही 
उणीव भरून काढण्यािे कायक ‘बास कॉम्पेझसेिन’ योजनेच्या साहाय्याने केले जाते. ह्या योजनेत वापरलेले 
एकसरी रेडिस्टर आडण कंिेझसर रेडिस्टझस पट्टीच्या कबदू (ि) ला जोिले असल्वयािे आकृतीत दाखडवले 
आहे. ह्या जोिणीमुळे आवाजाच्या तीव्र लहरी कबदू (ि) पासून िासीसकिे रवाना केल्वया जातात. व्हॉल्वयमू 
कंट्रोलिा डॉरता काटा (ि) आडण (क) ह्या भागात असताना बास कॉम्पेझसेिन योजनेमुळे आवाजाच्या 
तीव्र लहरी पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या डग्रिला पोहोिण्यापूवीि िासीसकिे रवाना केल्वया 
जातात व त्यामुळे मदं्र स्वरािा अडधक उठाव िाल्वयािा आभास डनमाण होतो. 
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आकृती ११–२ 

 
बास कॉम्पेझसेिन योजनेत वापरलेला कंिेझसर संडक्षप्त िाला तर पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 

व्हॉल्वव्हकिे रवाना होणाऱ्या श्राव्य डवयुयातलहरींना िासीसकिे जाण्यास एक उपमागक डमळतो आडण त्यामुळे 
रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला आढळतो. अिा प्रसंगी बास कॉम्पेझसेिन योजना जर व्हॉल्वयमू 
कंट्रोलपासून तात्पुरती डवलग केली तर रेडिओच्या आवाजात ॉरक पिून तो खूपि वाढलेला आढळून 
येतो आडण कंिेझसर सडंक्षप्त िालेला असल्वयािा अप्रत्यक्ष डनवाळा डमळतो. अथात ओहममीटरने तपासणी 
करून कंिेझसर सडंक्षप्त िालेला आहे ककवा काय ह्यािा नंतर डनडित पिताळा घेता येतो. 

 
िायोि डिटेक्टर डवभागातील डबघािामुळे रेडिओिा आवाज कमजोर होण्यास दुसरेही एक कारण 

असू िकते, परंतु अिा प्रकारिा डबघाि मात्र क्वडिति उत्पन्न िालेला आढळतो. हा डबघाि म्हणजे ह्या 
डवभागातील आय.एॉ. डॉल्वटर कंिेझसर संडक्षप्त (short) होणे. उदाहरणाथक, आकृती ११–२ मध्ये 
आय.एॉ. डॉल्वटर रेडिस्टर आडण व्हॉल्वयूम कंट्रोल ह्याचं्या जोिकबदूवर जोिलेला १०० 
मायक्रोमायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा कंिेझसर संडक्षप्त (short) िाला तर आवाज कमजोर होतो व एक 
िमत्काडरक लक्षण दृष्ोत्पत्तीस येते आडण ते म्हणजे व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटनाच्या ॉक्त मध्यम जुळवणीति 
रेडिओवर अगदी बारीक आवाजात स्टेिने ऐकू येऊ लागतात आडण व्हॉल्वयमू कंट्रोल बटनाच्या 
जुळवणीच्या इतर दोझही अवस्थेत म्हणजे व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटन सपूंणक डॉरडवले असताना ककवा व्हॉल्वयूम 
कंट्रोल बटन कमीत कमी डॉरडवले असताना मात्र रेडिओतून काहीि आवाज ऐकू येत नाही. अथात अिा 
डबघािाच्या ह्या डविरे्ष लक्षणामुळे डबघाि कोणत्या डवडिष् घटकभागात आहे ह्याडवर्षयीिा तात्काळ इिारा 
केवळ ह्या डबघािाच्या डविरे्ष लक्षणामुळेि डमळण्यासारखा असतो. 
 

(३) रेणिओत गंुजारि लकिा गुिगुि आिाज (hum) उत्पन्न होिे 
 

िायोि डिटेक्टर डवभागात गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होण्यास मुख्यत्वकेरून खालील 
कारणे असण्यािा संभव असतो : 
 

(अ) प्रत्यक्ष िायोि ट्रायोि व्हॉल्वव्हमध्येि डबघाि असणे. 
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(ब) िायोि प्लेटस ना जोिलेल्वया जोितारािंी मािंणी योलय प्रकारे केलेली नसणे (incorrect 
lead dress). 

 
प्रत्यक्ष व्हॉल्वव्हमध्येि डबघाि उत्पन्न िाल्वयामुळे जर गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होत 

असेल तर व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाण्यासारखा दुसरा जलद आडण खात्रीलायक उपाय नसतो. डकत्येकदा मात्र 
गंुजारवाच्या ककवा गुणगुण आवाजाच्या स्वराच्या तीव्रतेवरून (pitch) गंुजारवाच्या ककवा गुणगुण 
आवाजाच्या कारणािा बोध होऊ िकतो. गंुजारवािा ककवा गुणगुण आवाजािा स्वर कमी पातळीवर आडण 
अडवरत (steady) असून त्यामध्ये जर ॉेरबदल होत नसतील तर अिा गंुजारवािे ककवा गुणगुण आवाजािे 
कारण व्हॉल्वव्हव्यडतडरक्त दुसरे काही असू िकते. गंुजारवाच्या ककवा गुणगुण आवाजाच्या स्वराच्या तीव्रतेत 
मधून मधून बदल होत असतील आडण त्यािा स्वरही बऱ्याि उच्च पातळीवरून ऐकू येत असेल तर 
गंुजारवािे ककवा गुणगुण आवाजािे कारण व्हॉल्वव्ह असू िकेल असा संिय घेण्यास नेहमी जागा असते. 

 
गंुजारवाच्या ककवा गुणगुण आवाजाच्या दृष्ीने िायोि प्लेटस ला जोिलेल्वया जोितारािंी  मािंणी 

(lead dress) योलय मागांनी करणे ॉार महत्त्वािे असते. ह्या तारा व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटच्या जोितारापंासून 
दूर आडण अलग ठेवाव्या लागतात. नाहीतर व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटच्या जोितारातूंन वाहाणाऱ्या ५० सायकल्वस 
ए.सी. प्रवाहािे ह्या तारामंध्ये प्रवतकन होऊन रेडिओतून गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येण्यािा संभव 
असतो. डिवाय व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटच्या जोितारािंी मािंणी िक्य तेवढी िासीसला लागनू ककवा डिकटून 
केलेली असली पाडहजे. व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटच्या तारापं्रमाणे िायोि प्लेटस च्या तारा इलेक्ट्रोडलडटक 
कंिेझसरपासून, त्यािप्रमाणे इतरही ए.सी. प्रवाह वाहून नेणाऱ्या तारापंासून अडलप्त ठेवण्यािी खबरदारी 
घेतली पाडहजे. गंुजारवािा ककवा गुणगुण आवाजािा उगम जर वरील कारणापंासून असेल तर उपद्रव 
करणाऱ्या जोितारा ककडित बाजूला सरकवल्वया तर गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज कमी आडण डकत्येकदा 
संपूणक नाहीसाही िाल्वयािे प्रत्ययास येते. 
 

आय.एफ. ट्रॅझसफॉमथसथणिषयी काही उपयुक्त माणहती ि दुरुस्तीणिषयक काही सूचना 
 

रेडिओिी उत्कृष् डनवििक्ती (high selectivity) आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या कॉईल्वसिी मध्यम 
कंपनसखं्येिी मेळजुळवणी डकती डबनिकू िालेली असेल ह्यावर बरीि अवलंबनू असते. डनवििक्ती 
म्हणजे आपणास पाडहजे असलेल्वया स्टेिनािंी अिूक डनवि करून त्या स्टेिनाचं्या लहरी िक्य डततक्या 
प्रवर्मधत करण्यािी रेडिओिी पात्रता. कॉईल आडण कंिेझसर ह्यापंासून बनडवलेल्वया मिंलािी मेळजुळवणी 
एखाययाा डवडिष् कंपनसंख्येिी करता येणे कॉईलच्या प्रवतकनावर (inductance) आडण कंिेझसरच्या 
धारणिक्तीवर अवलंबनू असते. साहडजकि आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलच्या मंिलािी डवडिष् मध्यम 
कंपनसखं्येिी उत्तम मेळजुळवणी होण्याच्या दृष्ीने आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईल्वस अगदी हुबेहूब एकाि 
प्रवतकनाच्या आडण कंिेझसर योलय धारणिक्तीिे असणे इष् असते. साहडजकि ह्या कायासाठी कॉईल आडण 
कंिेझसरच्या मूल्वयािंी डनवि मोठ्या काटेकोरपणे करावी लागते. प्रत्यक्षात कॉईल्वस िक्य तेवढ्या हुबेहूब 
प्रवतकनाच्या वापरल्वया जातात आडण प्रत्येक कॉईलिी जुळवणी करण्यासाठी धारणिक्तीत ॉेरबदल करता 
येईल असे योलय धारणिक्तीिे कंिेझसर वापरले जातात. ह्या कंिेझससकिी मेळजुळवणी करून कॉईलिी 
मध्यम कंपनसंख्येिी सूक्ष्म मेळजुळवणी करता येते. अिी मेळजुळवणी रेडिओच्या एकरेखीकरणाच्या 
डनरडनराळ्या कृतींपैकी एक कृती असते. एकरेखीकरणाडवर्षयी सडवस्तर माडहती प्रकरण सोळामध्ये 
डदलेली आहे. 
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आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकच्या मेळजुळवणीसाठी धारणिक्तीत ॉेरबदल करता येईल असे जे 
कंिेझससक वापरले जातात त्यानंा ‘डट्रमर कंिेझससक’ असे म्हणतात. अिा एका डट्रमर कंिेझसरिी मूलभतू 
रिना आकृती ११–३ मध्ये दाखडवली आहे. 
 

डट्रमर कंिेझसरमध्ये धातूच्या दोन प्या असतात व ह्या दोन प्यामध्ये डवयुयात प्रवाहप्रडतबंधक 
म्हणून अभ्रकाच्या तुकड्यािा वापर केलेला असतो. दोन प्या डसरॅडमक ह्या डवयुयात प्रवाहप्रडतबंधक 
पदाथापासून बनडवलेल्वया एका पट्टीवर बसडवलेल्वया असतात. आतील बाजूवर असलेली धातूिी पट्टी 
डसरॅडमकच्या ह्या पट्टीवर पक्की बसडवलेली असते. वरील बाजूवर असलेली धातूिी पट्टी न्स्प्रगंसारखी 
लवडिक असल्वयामुळे ती वर उिलली जाते व स्कू्रच्या साहाय्याने ती आतल्वया पट्टीपासून जवळ ककवा दूर 
करता येते. डट्रमर कंिेझसरच्या दोन प्यािंा एकमेकींस स्पिक होऊ नये ह्यासाठी अभ्रकािा तुकिा दोझही 
प्यामंध्ये बसडवलेला असतो. स्कू्र डॉरवनू कंिेझसरच्या दोन प्या एकमेकींपासून जवळ ककवा दूर 
करून डट्रमर कंिेझसरच्या धारणिक्तीत कमीजास्त बदल करता येतात. 

 
आकृती ११–३ 

 
बऱ्याि आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकमध्ये वरील प्रकारिे धारणिक्तीत ॉेरबदल करता येतील असे 

डट्रमर कंिेझससक वापरले जातात. अिा ट्रॅझसॉॉमकसकमध्ये कॉईलच्या प्रवतकनात (inductance) मात्र ॉेरबदल 
केला जात नाही. पूवी उल्लखे केल्वयाप्रमाणे आधुडनक भारतीय बनावटीच्या रेडिओंमध्ये डविरे्ष प्रिडलत 
िालेल्वया ट्रॅझसॉॉमकसकमध्ये कंिेझसरच्या धारणिक्तीत ॉेरबदल करता येत नाही असे न्स्थर (fixed) 
धारणिक्तीिे कंिेझससक वापरले जातात. अिा ट्रॅझसॉॉमकसकमध्ये ॉक्त कॉईलच्या प्रवतकनात (inductance) 
ॉेरबदल करून ट्रझॅसॉॉमकरिी मेळजुळवणी करता येईल अिी योजना वापरलेली असते. अिा प्रकारच्या 
ट्रॅझसॉॉमकसकिी दोन डिते्र आकृती ११–४ मध्ये दाखडवली आहेत. 
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आकृती ११–४ 

 
कॉईलच्या साडन्नध्यात जर लोखंि आणले तर कॉईलच्या प्रवतकनात (inductance) ॉेरबदल 

घितो. लोखंिाच्या ह्या गुणधमािा ॉायदा घेऊन आकृती ११–४ मध्ये दाखडवलेल्वया आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर 
कॉईलमध्ये लोखंिाच्या भकुटीपासून तयार केलेल्वया ‘स्लग’ वापरल्वया जातात. ह्या स्लग एका सळईवर 
बसडवलेल्वया असतात व ह्या सळईवर आटे ककवा पेि पािलेले असतात. सळई डॉरवनू स्लग कॉईलच्या 
अंतगकत भागात पुढे मागे हालडवता येते व त्यामुळे कॉईलच्या प्रवतकनात (inductance) ॉेरबदल करून 
कॉईलिी योलय मध्यम कंपनसंख्येिी मेळजुळवणी करता येते. आकृती ११–४ मध्ये स्लग वापरलेले दोन 
प्रकारिे ट्रॅझसॉॉमकसक दाखडवले आहेत. ह्या दोझही प्रकारातं ॉरक ॉक्त मेळजुळवणी करण्यासाठी 
वापरलेल्वया सळईच्या जागेमध्येि आहे. एका प्रकाराि सळ्या िाकणाच्या वरच्या आडण खालच्या बाजूवर 
बसडवलेल्वया असतात आडण दुसऱ्या प्रकारात सळ्या िाकणाच्या एका बाजूवर बसडवलेल्वया असतात. 

 
आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकिेही त्याचं्या कायास अनुसरून दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे इनपटु आडण 

दुसरा म्हणजे आऊटपटु आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर. त्यापंैकी इनपुट आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कझव्हटकर व्हॉल्वव्ह व 
आय.एॉ. व्हॉल्वव्ह ह्यामंध्ये जोिलेला असतो व आऊटपुट आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर आय.एॉ. व्हॉल्वव्ह व 
िायोि डिटेक्टर व्हॉल्वव्ह ह्यामंध्ये जोिलेला असतो. काही जुझया प्रकारच्या व्हॉल्वव्हज मध्ये व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल 
डग्रि व्हॉल्वव्हच्या वरच्या बाजूवरील टोपणाला (top cap) जोिलेले असे. हल्लीच्या लहान आकाराच्या 
(miniature) व्हॉल्वव्हज मध्ये कंट्रोल डग्रिसाठी व्हॉल्वव्हच्या वरच्या बाजूवर टोपण नसते आडण त्या दृष्ीने 
व्हॉल्वव्हिा असा प्रकार हळूहळू अप्रिडलत होऊ लागला आहे. टोपणाच्या बाजूवर कंट्रोल डग्रि असलेले 
व्हॉल्वव्ह जेव्हा वापरले जात तेव्हा इनपटु आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी एक जोितार ट्रझॅसॉॉमकरवरील 
ॲल्वयुडमडनयमच्या िाकणाच्या वरच्या बाजूला असलेल्वया एका भोकातून वर काढलेली असे. अिा प्रकारिा 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर इनपुट आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर म्हणून सहज ओळखता येत असे. आऊटपटु 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या मात्र िारही जोितारा िाकणाच्या बुिाच्या बाजूकिूनि बाहेर काढलेल्वया 
असतात. 
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आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी तपासणी ककवा दुरुस्ती व्यवन्स्थतपणे करता यावी ह्या दृष्ीने त्यावरील 
ॲल्वयुडमडनयमिे िाकण काढाविे लागते. आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर िासीसवर पके्क बसडवण्यासाठी 
डनरडनराळ्या पद्धती वापरल्वया जातात. नेहमी प्रिारात असलेल्वया आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या एका प्रकारात 
हे िाकण ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलपासून बाहेर काढलेले असल्वयािे आकृती ११–५ मध्ये दाखडवले आहे. 
 

 
आकृती ११–५ 

 
ह्या प्रकारात ट्रॅझसॉॉमकरिे िाकण काढण्यासाठी वर िाव्या बाजूच्या आकृतीत दाखडवलेले 

र्षटकोनी नट काढून घ्याव ेलागतात. नंतर डग्रि न्क्लप व बुिाच्या बाजूच्या जोितारा त्याचं्या मंिलातंील 
जोिणीपासून डवलग कराव्या लागतात. सवक जोितारा डवलग केल्वयानंतर उजव्या बाजूला दाखडवलेल्वया 
आकृतीप्रमाणे ट्रॅझसॉॉमकर कॉईल्वस सरकवनू िाकणाच्या खालच्या बाजूकिून बाहेर काढता येतात. 
आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिे िाकण जर िासीसवर ‘स्पेि लग’ आडण नटच्या साहाय्याने बसडवलेले असेल तर 
िाकण काढण्यासाठी प्रथम स्पेि लगवरील नट डढले कराव े लागतात. म्हणजे िाकण काढता येते. 
आकृती ११–६ पाहा. 
 

 
आकृती ११–६ 
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ट्रॅझसॉॉमकरिे िाकण जर न्स्प्रगंच्या साहाय्याने िासीसवर पके्क केलेले असेल तर प्लायरने ककवा 
पकिीने न्स्प्रगं दाबनू न्स्प्रगं िासीसमधील भोकातून ककवा ॉटीतून जोराने बाहेर ओढून काढावी लागते व 
नंतर िाकण काढता येते. आकृती ११–७ पाहा. 

 

 
आकृती ११–७ 

 
काही आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिे िाकण नट आडण सळईसारख्या स्टिच्या साहाय्याने िासीसिी 

पके्क केलेले असते. अिी रिना आकृती ११–८ मध्ये दाखडवली आहे. डट्रमर कंिेझसरच्या बठैकीच्या 
मध्यभागावर स्टििी सळई बसडवलेली असते व ही स्टििी सळई ट्रॅझसॉॉमकरच्या िाकणाच्या भोकातून 
आरपार वर काढलेली असते. सळईच्या टोकावर आटे पािलेले असतात व त्याचं्यावर एक नट बसडवलेला 
असतो. हा नट डॉरवनू घट्ट बसडवता येतो आडण त्याच्या साहाय्याने िाकण िासीसला पके्क करता येते. 
िाकण काढते वळेी नट डॉरवनू डढला करून सळईपासून काढून घेतला म्हणजे िाकणही सळईवरून 
सरकवनू बाहेर काढता येते. आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या मेळ जुळवणीसाठी वगेळी भोके िाकणावर 
पािलेली असतात. 
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आकृती ११–८ 

 
वरील प्रकारावं्यडतडरक्त आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी िाकणे िासीसवर बसडवण्यािे इतरही डकत्येक 

डनरडनराळे प्रकार आढळतात. अिा सवक प्रकारािंी माडहती देणे येथे िक्य नाही. परंतु रेडिओ दुरुस्ती 
तंत्रज्ञाने जर आपली सामाझय अक्कलहुिारी वापरली तर कोणत्याही प्रकारच्या आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिे 
िाकण त्याला िासीसपासून अलग करणे िक्य होईल. 
 

आय.एफ. ट्रॅझसफॉमथरची दुरुस्ती 
 

आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरवरील िाकण बाहेर काढले म्हणजे ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलिे बारकाईने डनरीक्षण 
करता येते. आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरमध्ये कॉईल सडंक्षप्त (short) िाल्वयािा डबघाण डनमाण होतो. सामाझयतिः 
कॉईलच्या डट्रमर कंिेझसरला जोिलेल्वया जोितारा एकमेकींस डिकटल्वयाने ककवा डट्रमर कंिेझसर संडक्षप्त 
िाल्वयाने कॉईल सडंक्षप्त (short) होते. कॉईलिी तपासणी करते वळेी कॉईलच्या जोितारा एकमेकींपासून 
डवलग आहेत ककवा नाहीत ह्यािी तपासणी करावी लागते. त्यािप्रमाणे डट्रमर कंिेझसरच्या दोन प्लेटस मध्ये 
िाक देण्याच्या कडथलािा ककवा अझय धातूिा बारीक कण अिकून प्लेटस एकमेकींना स्पिक करीत आहेत 
ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी लागते. ही तपासणी करूनही कॉईल सडंक्षप्त होण्यािे कारण सापित 
नसेल तर अडधक तपासणीसाठी डट्रमर कंिेझसरिा स्कू्र सपूंणकपणे बाहेर काढून डट्रमर कंिेझसरच्या प्लेटमध्ये 
बसडवलेला अभ्रकािा तुकिा काढून घ्यावा लागतो. डकत्येकदा हा तुकिा खराब िालेला असण्यािा संभव 
असतो. हा तुकिा जरी सकृििकनी िागंला असल्वयासारखा डदसत असला तरीदेखील तो बदलून त्या जागी 
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नवीन तुकिा बसवनू पाहावा. जुझया डट्रमर कंिेझसरमधील अभ्रकािा तुकिा ह्यासाठी वापरण्यास हरकत 
नाही. अिा प्रकारे अभ्रकािा नवीन तुकिा बसडवल्वयानंतर डट्रमर कंिेझसरिा स्कू्र पूवकवत बसवनू कॉईलिी 
पुझहा तपासणी करून पाहावी. 
 

कधी कधी प्रत्यक्ष कॉईलि िाकणाला डिकटून सडंक्षप्त मंिल िालेले आढळून येते. कॉईल जर 
िाकणास स्पिक करीत असेल तर आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरवरील िाकण काढले म्हणजे हा दोर्ष नाहीसा होतो 
आडण िाकण बसडवले म्हणजे असा दोर्ष पुझहा उत्पन्न होतो. कॉईलिा िाकणास स्पिक होण्यािी सामाझयतिः 
दोन कारणे असतात. एक ठराडवक कारण म्हणजे कॉईलच्या जोितारावंरील आवरण खराब होऊन त्या 
िाकणाला स्पिक करू लागणे. दुसरे कारण म्हणजे डट्रमर कंिेझसर ककवा डट्रमर कंिेझसरिा काही भाग 
िाकणाला डिकटू लागणे. 

 
डकत्येकदा िाकणािी किािा व कोठे स्पिक होत आहे हे िाकणाच्या आतील बाजूिे बारकाईने 

डनरीक्षण केल्वयावर समजून येण्यासारखे असते. ज्या डठकाणी कॉईलिा ककवा डट्रमर कंिेझसरिा िाकणािी 
स्पिक होत असेल त्या जागी िाकणावर िरा पिलेला डदसून येतो. िाकणाच्या आतील भागािे डनरीक्षण 
करूनही जर काही बोध होत नसेल तर कॉईलच्या जोितारािंी तपासणी केली पाडहजे. त्यावरील आवरण 
खराब िाले असल्वयािे डदसून आल्वयास त्या जोितारा बदलून नवीन जोि तारा टाकणे आवश्यक असते. 
जोितारापं्रमाणे डट्रमर कंिेझसरिीही तपासणी केली पाडहजे. डट्रमर कंिेझसरच्या ज्या पट्टीिी तारेिी 
जोिणी केलेली असते ती जोिपट्टी िाकणापासून दूर वाकडवलेली असली पाडहजे आडण डट्रमर 
कंिेझसरच्या कोणत्याही भागािा िाकणास स्पिक होऊ नये म्हणनू िाकणापासून तो दूर राहील अिी 
खबरदारी घेतली पाडहजे. आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिे काही उत्पादक ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलभोवती कागदािी 
ककवा कापिािी पट्टी गंुिाळून ठेवतात व त्यामुळे कॉईलच्या जोितारािंा िाकणािी स्पिक होऊ िकत 
नाही. कॉईलभोवती कागद ककवा कापि गंुिाळण्यािी ही अडभनव कल्वपना ॉार िागंली आहे. योलय 
आकाराच्या कागदािा तुकिा कापून त्यािा एखादा वढेा आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईल आडण जोितारावंर 
गंुिाळून डदला आडण तो घट्ट बसडवण्यासाठी त्यावर बारीक रबरािे वटेोळे ककवा टेप बसवनू डदली म्हणजे 
कॉईलच्या जोितारा ककवा डट्रमर कंिेझसर ट्रझॅसॉॉमकरच्या िाकणास स्पिक करण्यािी भीती उरत नाही. 

 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी प्रायमरी ककवा सेकंिरी कॉईल खंडित (open) िालेली असल्वयास 

रेडिओ बंद पिू िकतो. आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईलिी तपासणी ओहममीटरने करता येते. ओहममीटरिी 
सवांत लघुश्रेणी वापरून ओहममीटरने आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिी तपासणी करावी. 
प्रायमरी कॉईलच्या टोकानंा प्रत्येकी डनळ्या व ताबंड्या रंगािें आवरण असलेली जोितार लावलेली असते 
व ह्या रंगावंरून प्रायमरी कॉईल सहज ओळखता येऊ िकते. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईल जर िागंली असेल तर 
ओहममीटरवर १५ ते ५० ओहमच्या दरम्यान डवरोध नोंदणी दिकडवली गेली पाडहजे. कॉईलमध्ये लोहमध्य 
(iron core) वापरलेला असेल म्हणजे कॉईलच्या अतंभागात लोखंिाच्या भकुटीपासून तयार केलेली 
स्लग वापरलेली असेल तर डतिा डवरोध सुमारे ५ ते १५ ओहम दिकडवला जातो. परंतु कॉईलमध्ये वायुमध्य 
(air core) वापरलेला असेल म्हणजे कॉईल ज्या नळीवर गंुिाळलेली असते ती नळी पोकळ असून 
कॉईलच्या अंतभागात हवडेिवाय काहीि नसेल तर त्या कॉईलिा डवरोध ३० ते ५० ओहमिे सुमारास 
दिकडवला जातो. 
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आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलप्रमाणेि सेकंिरी कॉईलिीही तपासणी ओहममीटरने 
करता येते. ह्या कॉईलला जोिलेल्वया जोितारािें रंग प्रत्येकी डहरवा आडण काळा असे असतात व त्या 
रंगावंरून सेकंिरी कॉईल सहज ओळखता येते. 

 
प्रायमरी आडण सेकंिरी कॉईल्वसिी तपासणी इनपटु आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरप्रमाणे आऊटपटु 

आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी व सेकंिरी कॉईल्वसच्या बाबतीतही करता येते. दोझहीही ट्रझॅसॉॉमकसकच्या 
बाबतीत प्रायमरी ककवा सेकंिरी कॉईलिा डवरोध सुमारे १५–५० ओहमच्या दरम्यान दिकडवला गेला 
पाडहजे. 

 
आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरमधील जोितारेवरील आवरण खराब होऊन ती जर ट्रॅझसॉॉमकरच्या 

िाकणाच्या आतील बाजूस स्पिक करू लागली तर रेडिओ बंद पिू िकतो. ह्या दोर्षािी तपासणी 
करण्यासाठी ओहममीटरिी एक तार रेडिओ िासीसला आडण दुसरी तार प्रथम प्रायमरी कॉईलच्या एका 
टोकाला व नंतर दुसऱ्या टोकाला व ह्याि पद्धतीने सेकंिरी कॉईलच्या प्रथम एका टोकाला व नंतर दुसऱ्या 
टोकाला जोिून पाहावी. ज्या कॉईलिी जोितार ट्रझॅसॉॉमकरच्या िाकणाला डिकटली असेल त्या 
कॉईलच्या टोकावर िूझय डवरोध दिकडवला जाईल. 

 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या कॉईल्वस सामाझयतिः जोिपट्टीवर त्यािंी ज्या डठकाणी जोिणी केलेली 

असते त्या डठकाणी टोकािी तुटतात. कॉईल जर अिा प्रकारे टोकािीि तुटलेली असेल तर डतिी दुरुस्ती 
ॉार त्रास न घेता करणे िक्य होते. डकत्येकदा तुटलेल्वया कॉईलिे टोक तोकिे पिते व त्यामुळे ते पूवकवत 
जोिणे िक्य नसते. अिा वळेी तारेच्या लहानिा तुकड्यािा जोि देऊन त्याच्या साहाय्याने कॉईलिे 
तुटलेले टोक परत योलय जागी जोिता येते. कॉईल जोिण्यािा दुसरा एक मागक म्हणजे कॉईलिा एखादा 
वढेा उलगिून काढून तुटलेले टोक पुझहा व्यवन्स्थतपणे जोिणे. अिा प्रकारे जोिणी करण्यासाठी 
कॉईलिा एखादा वढेा उलगिून जरी कमी केला तरी कॉईलच्या कायकक्षमतेवर काहीही डवपरीत पडरणाम 
घित नाही. कॉईलसाठी स्ट्रँिेि म्हणजे अनेक बारीक तारा एकडत्रत असलेली तार वापरलेली असेल तर 
टोकाच्या भागावरील प्रत्येक तारेवरील एनॅमलिे आवरण सँि पेपरने घासून तारेिे ताबंे िकिकीत करून 
नंतरि त्यावर योलय डठकाणी िाक देऊन जोिणी करण्यािी खबरदारी घ्यावी लागते. 

 
कॉईल जर टोकाकिील बाजूऐवजी मधल्वयाि भागात कोठे तरी तुटलेली असेल तर डतिी दुरुस्ती 

करणे सवकसाधारणपणे अिक्य असते. कारण तुटलेला भाग दुरुस्त केल्वयानंतर कॉईल पुझहा व्यवन्स्थतपणे 
गंुिाळून पूवकवत बसडवता येणे कठीण असते. अिा प्रसंगी मूळ कॉईलसारखी दुसरी नवीन सुटी कॉईल डमळू 
िकत असल्वयास ती बसवनू दुरुस्ती करावी. नाही तर सवकच्या सवक आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर बदलण्याडिवाय 
दुसरे गत्यंतर नसते. ‘स्लग’ िा वापर केलेल्वया आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकमध्ये जो एक डनत्य डबघाि उत्पन्न 
होतो तो म्हणजे मेळजुळवणीसाठी वापरलेल्वया डपतळेच्या सळईपासून स्लग तुटून डनसटणे स्लग डनसटली 
म्हणजे सळई डॉरवनूही स्लग हालत नाही व त्यामुळे ट्रझॅसॉॉमकरिी मेळ जुळवणी करणे िक्य होत नाही. 
सवकसामाझयपणे अिा ट्रॅझसॉॉमकरिी दुरुस्ती करणे कठीण असल्वयाने ट्रॅझसॉॉमकर बदलण्याव्यडतडरक्त दुसरा 
मागक नसतो. 

 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या रिनेमध्ये बरीि डवडवधता आढळून येते. म्हणून दुरुस्ती तंत्रज्ञाने 

आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर बदलते वळेी मूळ आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरसारखा हुबेहूब नमुना ककवा प्रडतरूप नग 
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डमळडवला पाडहजे.जेव्हा हे िक्य नसेल तेव्हा सवकसाधारणपणे सामाझय रेडिओमध्ये िालू िकेल अिा 
प्रकारिा म्हणजे ‘युडनव्हसकल आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर’ खरेदी केला पाडहजे. आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी खरेदी 
करताना खालील गोष्ी डविारात घेणे आवश्यक असते : 
 

(१) ट्रॅझसॉॉमकरच्या िाकणािा आकार. 
 
(२) ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये कोणत्या डवडिष् प्रकारिे ‘कोअर’ म्हणजे कॉईलिा मध्य ककवा अतंभाग 

वापरलेला आहे. [कोअरच्या ह्या दोन प्रकारािंा वायुमध्य (air core) आडण लोहमध्य 
(iron core) उल्लेख मागील एका पडरच्छेदात आलेलाि आहे.] 

 
(३) आय. एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या मेळ जुळवणीिी पद्धत. मेळ जुळवणी पद्धतीिे सामाझयतिः दोन 

प्रकार आढळतात. एका प्रकारात मेळ जुळवणी डट्रमर कंिेझसरच्या साहाय्याने केली जाते. 
दुसऱ्या प्रकारात ‘स्लग’ च्या साहाय्याने केली जाते. 

 
(४) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या मेळजुळवणीिी मयादा म्हणजे डट्रमर कंिेझसर ककवा स्लगच्या 

साहाय्याने कॉईलिी मेळजुळवणी डकती डकलोसायकल्वसच्या टप्प्यात करता येईल ही 
माडहती. 

 
(५) आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर इनपटु आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर म्हणून की आऊटपुट आय.एॉ. 

ट्रॅझसॉॉमकर म्हणून वापरावयािा आहे ह्याडवर्षयीिा खुलासा. इनपटु आडण आऊटपटु 
आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये मुख्य ताडंत्रक ॉरक प्रायमरी व सेकंिरी कॉईल्वस एकमेकींिी 
डकती संललन ककवा जवळ बसडवलेल्वया आहेत त्याबाबतीत असतो. त्यामुळे इनपुट 
आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर आऊटपुट आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर म्हणून ककवा आऊटपुट 
आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर इनपटु आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर म्हणून वापरणे इष् नसते. 

 
काही आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकमध्ये आय.एॉ. डॉल्वटर मंिलातील रेडिस्टर आडण कंिेझसर 

कधीकधी ट्रझॅसॉॉमकरच्या िाकणाच्या आति बसडवलेले असतात. अिा पडरन्स्थतीत मूळ ट्रॅझसॉॉमकरसारखा 
प्रडतरूप ट्रॅझसॉॉमकर डमळणे जर िक्य नसेल तर हे सवक घटकभाग नवीन ट्रझॅसॉॉमकरच्या िाकणाच्या बाहेर 
बसडवता येण्यािी सोय करता आली पाडहजे. 

 
खराब िालेला आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर काढण्यापूवी दुरुस्ती तंत्रज्ञाने मूळ ट्रॅझसॉॉमकरच्या जोितारा 

किा तऱ्हेने जोिलेल्वया आहेत ह्यािे बारकाईने डनरीक्षण केले पाडहजे. कारण मूळ डठकाणीि त्या पझुहा 
जोिल्वया गेल्वया नाहीत तर रेडिओमध्ये आंदोलक लहरी (ocillations) डनमाण होण्यािा संभव असतो. पूवी 
उल्लेख केल्वयाप्रमाणे आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या डनरडनराळ्या जोितारा ओळखता येण्यासाठी डवडिष् 
रंगाच्या जोितारा वापरल्वया जातात. आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला जोिण्यािी जोितार 
डनळी, िी.सी. डवयुयातदाब परुवठ्याला जोिण्यािी जोितार ताबंिी, िायोि प्लेटना जोिण्यािी जोितार 
डहरवी आडण ए.व्ही.सी. मिंलाला ककवा िासीसला जोिण्यासाठी काळी जोितार वापरलेली असते. 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ृच्या प्लेटला जोिलेल्वया जोितारा आडण िायोि प्लेटस ना जोिलेल्वया 
जोितारा कमीत कमी लाबंीच्या आडण ट्रझॅसॉॉमकरपासून सरळ आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला 
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ककवा िायोि प्लेटस ना जोिणे आवश्यक असते. त्या एकमेकींवर आिव्या ककवा एकमेकींस छेदून बसतील 
अिा रीतीने जोिता कामा नये. डिवाय ह्या जोितारािंी मािंणी िक्य तेवढी िासीसच्या जवळून केली 
पाडहजे. ह्याडवर्षयी अडधक माडहती पुढील प्रकरणात डदलेली आहे. आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी आडण 
सेकंिरी कॉईल्वसिी ओहममीटरवर तपासणी करतेवळेी जोितारासंाठी वापरलेल्वया डवडिष् रंगािा ॉार 
ॉायदा होतो. प्रायमरी कॉईलिी एक बाजू ताबंड्या तर दुसरी बाजू डनळ्या तारेस जोिलेली असते. 
सेकंिरी कॉईलिी एक बाजू डहरव्या तर दुसरी बाजू काळ्या तारेस जोिलेली असते. सामाझयतिः प्रायमरी 
आडण सेकंिरी कॉईलिा डवरोध समान दिकडवला गेला पाडहजे. ओहममीटर मोजणीस जर कॉईलिा डवरोध 
िूझय असल्वयािे दिकडवले गेले तर डट्रमर कंिेझसर संडक्षप्त िालेला असण्यािी ॉार िक्यता असते. 
 

ए.व्ही.सी. मंिल 
 

आकृती ११–९ मध्ये ए.व्ही.सी. मंिलािी सवकसामाझय योजना दिकडवली आहे. रेडिओ 
स्टेिनावरून कमी अडधक जोरदार प्रमाणात ग्रहण केल्वया जाणाऱ्या सदेंि लहरींिा आवाज 
सवकसाधारणपणे एकाि पातळीवर ऐकू येण्यासाठी ए.व्ही.सी. योजना किी उपयुक्त होते ह्याडवर्षयीिी 
सामाझय रूपरेर्षा ह्या प्रकरणाच्या प्रारंभी डदलेलीि आहे. 

 
आवाज समपातळीवर ठेवण्यािे आवश्यक आडण महत्त्वािे कायक ए.व्ही.सी. योजनेने साध्य होत 

असले तरी सामाझय ए.व्ही.सी. योजना वापरण्यात काही तोटेही आहेत. एक मुख्य तोटा म्हणजे लहरी 
जोरदार असोत ककवा कमजोर असोत ए.व्ही.सी. योजनेिा रेडिओच्या एकंदर प्रवधकनिक्तीवर थोिा तरी 
डवपरीत पडरणाम होतोि. रेडिओिी ग्राहकिक्ती (sensitivity) जास्तीत जास्त तीव्र असावी आडण अगदी 
कमजोर स्टेिनेसुद्धा रेडिओवर िागंली ऐकू यावीत अिी सवकसामाझय अपेक्षा असणे अगदी स्वाभाडवक 
आहे. ही अपेक्षा सॉल होण्याच्या दृष्ीने ए.व्ही.सी. योजनेिे कायक काही डवडिष् कालमयादेपयंत डवलंडबत 
ठेवता येईल ककवा काय ह्या दृष्ीने प्रयत्न सुरू िाले. स्टेिन लहरी एका डवडिष् िक्तीपेक्षा कमी िक्तीच्या 
असल्वयास ए.व्ही.सी. कायान्झवत होणारि नाही अिा काही तरी युक्तीिा िोध ह्यासाठी आवश्यक होता. 
‘डिलेि ए.व्ही.सी.’ म्हणजे डवलंडबत कायक करणाऱ्या ए.व्ही.सी. योजनेच्या साहाय्याने हे उडिष् साध्य 
िालेले आहे. 
 

 
आकृती ११–९ 
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आकृती ११–१० मध्ये डिलेि ए.व्ही.सी. मंिल योजनेिा एक प्रकार दाखडवला आहे. ह्या 
योजनेच्या जास्त तपिीलात न जाता ह्या योजनेिे कायक खाली थोिक्यात डदले आहे. 
 

 
आकृती ११–१० 

 
ह्या मंिल योजनेमध्ये िायोि डिटेक्टर डवभागाच्या दोन िायोि प्ले्सपैकी एक प्लेट डिटेक्टर 

कायासाठी आडण दुसरी प्लेट ए.व्ही.सी. कायासाठी वापरलेली असते. ए.व्ही.सी. कायासाठी वापरलेल्वया 
िायोिच्या प्लेटवर कॅथोिच्या मानाने डवडिष् प्रमाणात ऋण डवयुयातदाब उत्पन्न करण्यािी योजना केलेली 
असते. असा ऋण डवयुयातदाब बॅटरीच्या साहाय्याने ककवा सामाझयतिः प्रिडलत असलेल्वया पद्धतीप्रमाणे पॉवर 
ट्रॅझसॉॉमकरच्या सेकंिरी कॉईलिा मध्यकबदू व िासीस ह्यामंध्ये बसडवलेल्वया डवयुयातदाब डवभाजक  
रेडिस्टसकमधून ककवा व्होटेज डिव्हायिरमधून पुरडवला जातो. स्टेिन लहरींिा डवयुयातदाब ए.व्ही.सी. 
िायोि प्लेटवरील ह्या ऋण डवयुयातदाबापेक्षा जास्त पातळीवर असल्वयाडिवाय ए.व्ही.सी. योजना कायान्झवत 
होत नाही आडण त्यामुळे रेडिओवर लावलेल्वया स्टेिन लहरी जेव्हा कमजोर असतात तेव्हादेखील 
रेडिओिी ग्राहकिक्ती जास्तीत जास्त तीव्र राहू िकते. 

 
आधुडनक भारतीय बनावटीच्या रेडिओंमध्ये मात्र ही मंिल रिना प्रिडलत नाही. त्याऐवजी ह्या 

प्रकरणाच्या िवेटी ‘संकीणक माडहती’ ह्या सदराखाली डदलेल्वया मंिल योजनेसारखी योजना वापरलेली 
आढळते. 
 

ए.व्ही.सी. मंिलाची णिदु्यतदाब आणि णिरोध मोजिी 
 

रेडिओमध्ये ए.व्ही.सी. मंिल रिना महत्त्वािे कायक करीत असली तरी ए.व्ही.सी. मंिलातील 
डबघाि काही खास लक्षणे डदसून आल्वयाडिवाय ककवा रेडिओच्या एकूण कायावर त्यािंा पडरणाम 
िाल्वयाडिवाय ग्राहकाच्या व रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाच्या लक्षात येण्यासारखे नसतात. ए.व्ही.सी. मंिलािे 
कायक व्यवन्स्थत होत आहे ककवा नाही यािी तपासणी ए.व्ही.सी. मंिलातॉे पुरडवल्वया जाणाऱ्या सूक्ष्म ऋण 
डवयुयातदाबािी मोजणी करून करता येते. ह्यासाठी अथात व्ही.टी. व्ही.एर्.सारख्या अडतिय संवदेनिील 
उपकरणािी आवश्यकता असते. अिा उपकरणाच्या साहाय्याने ए.व्ही.सी. मंिलाच्या ऋण डवयुयातदाबािी 
मोजणी ज्या डठकाणी ए.व्ही.सी. डॉल्वटर कंिेझसरिी जोिणी केलेली असते त्या डठकाणी करता येते. 
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रेडिओवर कोणतेही स्टेिन लावलेले नसेल तरीदेखील ए.व्ही.सी. मंिलातॉे ककडितसा ऋण डवयुयातदाब 
(सुमारे ०·५ व्होल्वट) पुरडवला जात असल्वयािे अिा तपासणीत दिकडवले जाते. ए.व्ही.सी. मंिलािे कायक 
व्यवन्स्थतपणे होत असेल तर रेडिओवर डनरडनराळी कमीअडधक जोरदार स्टेिने लावली असताना ह्या 
ऋण डवयुयातदाबात कमीअडधक वाढ दिकडवली गेली पाडहजे. 
 

ए.व्ही.सी. मंिलािे कायक व्यवन्स्थतपणे होत आहे ककवा नाही ह्यािी अप्रत्यक्ष तपासणी 
करण्यासाठी डवयुयातदाब मोजणीिी दुसरीही एक पद्धत वापरणे िक्य असते. ह्या तपासणीसाठी साध्या परंतु 
संवदेनिील अिा व्होल्वटमीटरिा वापर करता येतो. ह्या तपासणीत ए.व्ही.सी. मंिलातॉे डनयडंत्रत 
केलेल्वया व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाबावर ए.व्ही.सी. कायािा काय पडरणाम होतो ह्यािा 
पिताळा घेतला जातो. रेडिओवर डनरडनराळी कमीअडधक जोरदार स्टेिने लावली असताना 
ए.व्ही.सी.तॉे पुरडवल्वया जाणाऱ्या ऋण डवयुयातदाबात वाढ िाली म्हणजे ए.व्ही.सी. मंिलातॉे डनयंडत्रत 
केलेल्वया (उदाहरणाथक, डमक्सर व आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर) व्हॉल्वव्हज च्या स्क्रीन डग्रि मंिलातून 
वाहाणाऱ्या प्रवाहात घट होते व त्यामुळे स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाबात वाढ िालेली डदसून येते. रेडिओवर 
कमीअडधक जोरदार स्टेिने लावल्वयानंतर ए.व्ही.सी. तॉे डनयंडत्रत केलेल्वया व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिवरील 
डवयुयातदाब नोंदणीत दिकडवली जाणारी वाढ ए.व्ही.सी. मंिलािे कायक व्यवन्स्थत होत असल्वयािा एक 
अप्रत्यक्ष पुरावा व सूिक लक्षण म्हणून समजण्यास हरकत नसते. 
 

ए.व्ही.सी. मंिलाच्या प्रत्यक्ष तपासणीसाठी अडतिय संवदेनिील अिा उपकरणािी आवश्यकता 
असल्वयामुळे डिटेक्टर डवभागाप्रमाणेि ए.व्ही.सी. मंिलािी डवयुयातदाब मोजणी सामाझयतिः केली जात नाही. 
ह्या मंिलात उत्पन्न होणाऱ्या डबघािाचं्या लक्षणापं्रमाणे तपासणी पद्धतीिी डदिा ठरडवली जाते. डवरोध 
मोजणी करून संिडयत घटकभागाऐंवजी िागंले नवीन घटकभाग बदलून ह्या मंिलातील डबघािािंी 
तपासणी करता येते. 
 

ए.व्ही.सी. मंिलामध्ये उत्पन्न होिारे णबघाि 
 

ए.व्ही.सी. मंिलामध्ये सामाझयतिः खाली डनदेि केलेले डबघाि उत्पन्न होऊ िकतात : 
 
(१) ए.व्ही.सी. मंिलावर ‘अडतभारारोपण’ (overloading) होणे व त्यामुळे आवाजात डवकृती 

(distortion) डनमाण होणे. 
 
(२) मोटारबोटीसारखा ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् आवाज (motorboating) आडण स्वैर आंदोलक 

लहरी (oscillations) उत्पन्न होणे. 
 
(३) ए.व्ही.सी. कायान्झवत होण्यास वाजवीपेक्षा जास्त डवलंब लागणे. 

 
ह्यापंैकी पडहला डबघाि ए.व्ही.सी. डॉल्वटर कंिेझसरमध्ये अडतिय प्रवाह डिरप (leakage) 

िाल्वयाने उत्पन्न होतो. ए.व्ही.सी. कंिेझसरमध्ये जास्त प्रवाह डिरप असेल तर ए.व्ही.सी. तॉे पुरडवला 
जाणारा डवयुयातदाब बऱ्याि प्रमाणात कमी होतो व ए.व्ही.सी. योजनेने डनयडंत्रत केलेल्वया व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल 
डग्रिवर पुरेसा ऋण डवयुयातदाब न राडहल्वयाने जास्त जोरदार स्टेिनाचं्या लहरी हाताळणे त्या व्हॉल्वव्हज ना 
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पेलत नाही. ह्यािाि वर ‘अडतभारारोपण’ म्हणून डनदेि केलेला आहे. ए.व्ही.सी. मंिलातून डनयडंत्रत 
व्हॉल्वव्हच्या डग्रिला होणाऱ्या ऋण डवयुयातदाब पुरवठ्यािी मोजणी करून ह्या डबघािािा पिताळा घेता येतो. 
परंतु सूक्ष्म डवयुयातदाब मोजणी करता येईल अिा इलेक्ट्रॉडनक व्होल्वटमीटरसारख्या संवदेनिील 
(sensitive) अिा मीटरिी ह्यासाठी गरज लागते. एखादे जोरदार रेडिओ स्टेिन रेडिओवर 
लावल्वयानंतरही ए.व्ही.सी. मंिलातून पुरडवल्वया जाणाऱ्या डवयुयातदाबािी बरीि कमी नोंदणी दिकडवली जात 
असेल तर ए.व्ही.सी. डॉल्वटर कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप असल्वयािा संिय घेण्यास भरपूर जागा असते. 
ए.व्ही.सी. डॉल्वटर कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप उत्पन्न िाली म्हणजे रेडिओच्या आवाजात डवकृती डनमाण 
होते. असा डबघाि असल्वयास व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटनाच्या साहाय्याने रेडिओिा आवाज कमी केला तरी 
आवाजाच्या डवकृतीत काहीि ॉरक पित नाही. परंतु रेडिओला घराबाहेर उभारणी केलेले (outdoor) 
एडरअल जोिलेले असल्वयास ते काढून त्याऐवजी कमी लाबंी असलेल्वया तारेिे एडरअल तात्पुरते जोिल्वयास 
मात्र आवाजात बरीि सुधारणा होत असल्वयािे आढळून येते. वरील डबघािािे हे एक डवडिष् सूिक लक्षण 
म्हणून समजण्यास हरकत नाही. अिा पडरन्स्थतीत मूळ ए.व्ही.सी. कंिेझसरिी एक बाजू डवलग करून त्या 
जागी दुसरा िागंला आडण योलय धारणिक्तीिा कंिेझसर जोिून पाहण्यासारखा जलद आडण डनडित 
उपाय नसतो. 
 

वरीलपैकी दुसरा डबघाि ए.व्ही.सी. कंिेझसर खंडित (open) िाला म्हणजे उत्पन्न होऊ िकतो. 
ए.व्ही.सी. कंिेझसर खंडित िाल्वयास आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिी प्रवधकनिक्ती बरीि कमी तर 
होतेि परंतु त्याडिवाय रेडिओत स्वैर आंदोलक लहरीही डनमाण होण्यािी िक्यता असते. असा डबघाि 
असल्वयास आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या डट्रमर कंिेझसरिी जुळवणी योलय प्रकारे होऊ िकत नाही व 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी योलय त्या मध्यम कंपनसंख्येऐवजी दुसऱ्या िकुीच्या कंपनसंख्येला जुळवणी 
िालेली आढळून येते. खंडित िालेल्वया कंिेझसरवर दुसरा िागंला नवीन आडण योलय धारणिक्तीिा 
कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून अिा डबघािािा पिताळा घेता येतो. 
 

वरीलपैकी डतसरा डबघाि ए.व्ही.सी. डॉल्वटर मंिलातील कंिेझसरच्या धारण िक्तीत ककवा 
रेडिस्टरच्या डवरोधात मूलभतू ॉरक पिला तरि उत्पन्न होतो. हा डबघाि उत्पन्न िाल्वयास रेडिओवर 
डनरडनराळी स्टेिने लावताना आवाजािी पातळी समान राहात नाही असे आढळून येते. काही वळे रेडिओ 
िालल्वयानंतर आवाज एकदम कमी ककवा एकदम जास्त मोठा िालेला आढळून येतो. अिा प्रसंगी रेडिओ 
मंिलािा नकािा पाहून ए.व्ही.सी. मंिलात योलय डवरोध असलेला रेडिस्टर ककवा योलय धारणिक्ती 
असलेला कंिेझसर बसडवणे क्रमप्राप्त असते. 
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आकृती ११–११ 

 
ए.व्ही.सी. रेडिस्टर खंडित िालेला असल्वयास डनयडंत्रत केलेल्वया व्हॉल्वव्हज िी डग्रि मंिले खंडित 

होऊन रेडिओमध्ये गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज (hum) उत्पन्न होऊ लागतो व डकत्येकदा तर अिा 
व्हॉल्वव्हज िे कायक संपूणक बंद पिल्वयािेही आढळून येते. असा डबघाि ए.व्ही.सी. योजनेने डनयडंत्रत केलेल्वया 
डवभागािंी तपासणी करताना दृष्ोत्पत्तीस येतो.  
 

संकीिथ माणहती 
 

आधुडनक भारतीय बनावटीच्या बहुतेक रेडिओंमध्ये पूवी आकृती ११-१ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिल 
योजनेसारखी योजना प्रिडलत असल्वयािे डदसून येईल. 

 
काही रेडिओ उत्पादकानंी मात्र डिटेक्टर कायासाठी एका िायोििा व ए.व्ही.सी. कायासाठी 

दुसऱ्या िायोििा स्वतंत्रपणे वापर केलेला आढळतो. ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये UBC 81 ह्या िबल 
िायोि ट्रायोि व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया अिा मंिल योजनेिा नकािा आकृती ११-११ मध्ये नमुना म्हणून 
डदलेला आहे. 

 
डिटेक्टर आडण ए.व्ही.सी. कायांसाठी वगेळ्या िायोिस िा वापर केलेली अिी मंिले दोन स्वतंत्र 

मंिले म्हणून हाताळली तर दुरुस्तीच्या दृष्ीने काहीही अििणी येणार नाही. 
∎ ∎ 
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प्रकरि बारािे 
 

आय.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभाग 
 

(मध्यम कंपनसंख्येच्या लहरींचे प्रिधथन करिारा णिभाग) 
 
कझव्हटकर ककवा डिके्वझसी िेंजर डवभागातून प्रवर्मधत िालेल्वया पडरवर्मतत मध्यम कंपनसंख्येच्या (I.F. 
frequency) लहरींिी सूक्ष्म डनवि करून त्या जवळजवळ ितपटीने प्रवर्मधत करण्यािे कायक आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागात केले जाते. डनरडनराळ्या स्टेिनािंी अिूक डनवि करता येण्यािी पात्रता म्हणजेि 
उत्कृष् डनवििक्ती (selectivity) ही सुपरडहटरोिाइन रेडिओिे एक महत्त्वपूणक वैडिष्ट्य समजले जाते. 
सुपरडहटरोिाइन रेडिओिी डनवििक्ती पुष्ट्कळिी आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागावर आडण डविरे्षतिः ह्या 
डवभागातील आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकच्या कौिल्वयपूणक रिनेवर अवलंबनू असते असे म्हणावयास हरकत 
नाही. आकृती १२–१ मध्ये आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी एक सवकसामाझय मंिल योजना दिकडवली 
आहे. 
 

 
आकृती १२–१ 

 
आकृतीत दाखडवल्वयाप्रमाणे कझव्हटकर व्हॉल्वव्ह ECH 81 आडण आय.एॉ. व्हॉल्वव्ह EF 89 ह्यामध्ये 

इनपटु आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर जोिलेला असतो व आय.एॉ. व्हॉल्वव्ह EF 89 आडण िायोि डिटेक्टर व्हॉल्वव्ह 
EBC 81 ह्यामध्ये आऊटपुट आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर जोिलेला असतो. मागील प्रकरणात उल्लेख 
केल्वयाप्रमाणे इनपुट आडण आऊटपुट हे दोझहीही ट्रॅझसॉॉमकसक जवळजवळ एकमेकासंारखेि असतात. परंतु 
त्याचं्या रिना बाधंणीमध्ये थोिासा ॉरक असतो. दोझही ट्रॅझसॉॉमकसकच्या प्रायमरी आडण सेकंिरी कॉईल्वसिी 
रेडिओच्या डवडिष् मध्यम कंपनसखं्येिी (I.F. frequency) मेळजुळवणी केली जाते. ही कंपनसंख्या 
ब्रॉिकास्ट बँि ककवा डमडियम ववे्हच्या टप्प्यातील लहरींच्या कंपनसंख्येपेक्षा बरीि कमी असते म्हणजे 
मध्यम कंपनसंख्येंच्या टप्प्यातील असते. आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईलच्या रिनेत जे दोन प्रकार 
आढळतात त्याडवर्षयीिे सडवस्तर डवविेन गेल्वया प्रकरणात आलेलेि आहे. एका प्रकारात कॉईलच्या 
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अंतभागात वायुमध्य (air core) आडण दुसऱ्या प्रकारात कॉईलच्या अंतभागात लोहमध्य (iron core) 
म्हणजे स्लग वापरलेल्वया असतात. वायुमध्य असलेल्वया कॉईलिी जुळवणी डट्रमर कंिेझसरच्या साहाय्याने 
केली जाते. स्लग वापरलेल्वया ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये स्लग कॉईलमध्ये आत ककवा बाहेर सरकवता येत 
असल्वयामुळे कॉईलच्या प्रवतकनात (inductance) बदल करता येतो व कॉईलिी डवडिष् मध्यम 
कंपनसखं्येिी तीक्ष्ण मेळजुळवणी करता येते. आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात जास्त प्रवधकनिक्तीिा 
(high gain) व्हॉल्वव्ह वापरला जातो व अिा व्हॉल्वव्हच्या साहाय्याने ह्या डवभागात लहरींिे सुरुवातीला 
उल्लेख केल्वयाप्रमाणे सुमारे ितपटीने प्रवधकन होऊ िकते. नवीन बनावटीच्या रेडिओंमध्ये आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागात हल्ली पेझटोि व्हॉल्वव्हज वापरले जातात. गतकाळातील काही रेडिओंमध्ये त्याऐवजी 
टेट्रोि व्हॉल्वव्हज वापरले जात. दोझहीही प्रकारच्या व्हॉल्वव्हज िे कायक अथात तत्त्वतिः सारखेि असते. टेट्रोि 
व्हॉल्वव्हज वापरलेले रेडिओ मात्र संपुष्ात आलेले आहेत. 
 

१९३० च्या सुमारापासून पुष्ट्कळिा रेडिओंमध्ये टेट्रोि आडण नंतर पेझटोि व्हॉल्वव्हज वापरले जाऊ 
लागले. सुपरडहटरोिाइन पद्धतीिे तत्त्व प्रिडलत िाल्वयापासून आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात डवडिष् 
प्रकारिा व्हॉल्वव्ह वापरण्यास सुरुवात तर िालीि परंतु ह्याडिवाय मध्यम कंपनसंख्येतही कालमानाने बदल 
होण्यासही सुरुवात होऊ लागली. सुरुवातीच्या काळात १७५ डकलोसायकल्वसच्या जवळपासिी मध्यम 
कंपनसखं्या वापरली जाऊ लागली. कारण ह्याहीपेक्षा कमी कंपनसंख्येिा वापर केल्वयास रेडिओिे 
कायकक्रम ऐकते वळेी दोन स्टेिनामंध्ये संघर्षक (interference) उत्पन्न होण्यासारख्या बऱ्याि गंभीर अििणी 
उत्पन्न होऊ लागत असल्वयािे प्रत्ययास आले. ह्याहीपेक्षा जास्त कंपनसंख्येिा वापर अथात टेट्रोि 
व्हॉल्वव्हच्या उत्पादनामुळेि िक्य होऊ िकला. कारण व्हॉल्वव्हच्या प्लेट व कंट्रोल डग्रिमधील 
धारणिक्तीमुळे उत्पन्न होणारे दुष्ट्पडरणाम स्क्रीन डग्रिच्या साहाय्याने पुष्ट्कळि कमी करणे िक्य िाल्वयाने 
व्हॉल्वव्हमध्ये स्वैर आंदोलक लहरी (oscillations) डनमाण होण्यािी प्रवृती बऱ्याि प्रमाणात कमी करता 
येऊ लागली. नंतरच्या काळात २६० डकलोसायकल्वस मध्यम कंपनसंख्येिा वापर होऊ लागला. परंतु 
१९३४ सालापासून जेव्हा मल्वटीबँि रेडिओ प्रिारात आले तेव्हापासून हल्ली सामाझयतिः वापरली जाणारी 
४५० ते ४८० डकलोसायकल्वस मध्यम कंपनसंख्या (I.F. frequency) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागाच्या 
मेळजुळवणीसाठी वापरली जाण्यास सुरुवात िाली. 
 

जुने रेडिओ हळूहळू प्रिारातून कमी िालेले असल्वयाने सामाझयतिः ४५० ते ४८० डकलोसायकल्वस 
मध्यम कंपनसंख्येिा वापर केला असलेले रेडिओ दुरुस्ती करण्यािी संधीि हल्ली येऊ िकते. रेडिओच्या 
एकरेखीकरणासाठी आडण रेडिओच्या इतरही तपासणीसाठी रेडिओिी डनयोडजत मध्यम कंपनसंख्या 
कोणती ही माडहती असणे अत्यावश्यक असते. कारण िुकीच्या मध्यम कंपनसखं्येला रेडिओिे 
एकरेखीकरण केले तर रेडिओिे कायक डजतक्या कायकक्षमतेने व्हावयास पाडहजे डततके होऊ िकत नाही. 
त्या दृष्ीने रेडिओ उत्पादकाने प्रडसद्ध केलेल्वया माडहती पत्रकावरून ककवा अझय मागाने रेडिओच्या मध्यम 
कंपनसखं्येडवर्षयी डनडित माडहती रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने अवश्य डमळडवली पाडहजे. 
 

आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागाच्या मंिलािा डविार करताना आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर, कझव्हटकर 
ककवा आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात प्लेट आडण कंट्रोल डग्रि मंिलामंध्ये वापरल्वया जाणाऱ्या ‘िी 
कपकलग डॉल्वटर’ योजनेिा अवश्य डविार करावा लागतो. िी कपकलग डॉल्वटरच्या रिना आडण 
कायाडवर्षयीिी अडधक माडहती पुढील पडरच्छेदातं डदलेली आहे. िी कपकलग डॉल्वटर मंिलामध्ये जर 
डबघाि उत्पन्न िाला तर संबंडधत डवभागात स्वैर आंदोलक लहरी (oscillations) डनमाण होण्यािी िक्यता 
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असते. ह्या स्वैर आंदोलक लहरी का व किा उत्पन्न होतात हे नीट समजून घेतले तरि अिा डबघािािी 
योलय प्रकारे दुरुस्ती करणे िक्य होण्यासारखे असल्वयामुळे ह्याडवर्षयीिी थोिी ताडत्त्वक माडहती येथे डदली 
आहे. 

 
रेडिओच्या दोन ककवा अडधक डवभागानंा सामाझयतिः एकाि डठकाणाहून िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा 

केलेला असतो. त्यामुळे एखाययाा डवभागातील प्रवर्मधत लहरींिा पूवक डवभागाच्या व्हॉल्वव्हमध्ये उलट डदिनेे 
प्रविे म्हणजे प्रडतपुष्ी (feedback) होण्यािी पडरन्स्थती डनमाण होऊ िकते. लहरींिी अिी प्रडतपुष्ी िाली 
म्हणजे त्यािंी एकसारखी उत्पत्ती आडण पुनजकनन (generation and regeneration) होत राहून रेडिओत 
स्वैर आंदोलक लहरी उत्पन्न होऊ लागतात. ही प्रडतपषु्ी टाळण्यासाठी ‘िी कपकलग डॉल्वटर’ मंिलािा 
उपयोग केला जातो. ‘िी कपकलग डॉल्वटर’ मंिलासाठी योलय डवरोधािा एक रेडिस्टर आडण योलय 
धारणिक्तीिा एक कंिेझसर वापरला जातो. ‘िी कपकलग डॉल्वटर’ मंिलािे कायक जर सारािंरूपाने 
सागंावयािे असेल तर असे म्हणता येईल की ज्या लहरींिी वर वणकन केल्वयाप्रमाणे प्रडतपुष्ी होण्यािी 
िक्यता असते त्या लहरींना िी कपकलग डॉल्वटर मंिलातॉे िासीसकिे रवाना करण्यासाठी एक सरळ 
आडण सोपा उपमागक डनमाण केला जातो आडण ज्या प्रदेिात ह्या लहरींिी प्रडतपुष्ी होण्यास वाव डमळण्यािी 
िक्यता असते त्या प्रदेिापयंत पोहोिण्यास त्यानंा प्रडतबधं केला जातो. उदारणाथक, आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये प्रवर्मधत िालेल्वया लहरींिी रेडिओच्या पॉवर सप्लाय डवभागातॉे आर.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर ककवा कझव्हटकर डवभागात प्रडतपुष्ी होऊन त्या डवभागात स्वैर आंदोलक लहरी डनमाण 
होण्यािी िक्यता असते. परंतु आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट मंिलामध्येि जर योलय डवरोधािा 
रेडिस्टर आडण योलय धारणिक्तीिा कंिेझसर बसडवला तर त्या लहरींना पॉवर सप्लाय डवभागापयंत 
पोहोिण्यास मूलतिःि प्रडतबंध करता येतो. आकृती १२–१ मध्ये दिकडवलेल्वया आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागात िी कपकलग डॉल्वटर मंिल योजना वापरलेली नाही. परंतु EF 89 व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया 
डकत्येक आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातं EF 89 व्हॉल्वव्हिी प्लेट व िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा ह्यामंध्ये 
२२००० ओहम डवरोधािा रेडिस्टर व प्लेट व िासीस ह्यामंध्ये ·१ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा कंिेझसर िी 
कपकलग डॉल्वटर मंिलासाठी वापरलेले आढळतील. हेि तत्त्व डग्रि मंिलाच्या बाबतीतही डततकेि लाग ू
पिते. ए.व्ही.सी. योजनेने डनयडंत्रत केलेल्वया व्हॉल्वव्हच्या डग्रि मंिलामध्ये िी कपकलग डॉल्वटर मंिल 
योजना समाडवष् केली तर ए.व्ही.सी. मंिलातॉे इतर ए.व्ही.सी. डनयडंत्रत डवभागानंा होणारी संभाव्य 
प्रडतपुष्ी टाळण्यात येते. 

 
िी कपकलग डॉल्वटर मंिलािा रेडिओच्या कोणत्या डवडिष् डवभागात समाविे करावा हे प्रत्येक 

रेडिओच्या रिनेवर अवलंबून असते. डनरडनराळ्या रेडिओंमध्ये ह्याबाबतीत पुष्ट्कळ ॉेरबदल केलेले 
आढळून येतात. काही रेडिओंमध्ये प्लेट मंिलामध्ये वापरली जाणारी िी कपकलग डॉल्वटर मंिल योजना 
आर.एॉ. ककवा आय.आॉ. ह्यापंैकी कोणत्याही एका ॲन्म्प्लॉायर डवभागात बसडवलेली असते. इतर 
काही रेडिओंमध्ये आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर आडण कझव्हटकर ह्या दोझही व्हॉल्वव्हज ला डमळून एकि िी कपकलग 
डॉल्वटर मंिल योजना बसडवलेली असते. आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या डग्रि मंिलामध्ये िी कपकलग 
डॉल्वटर मंिल योजनेिा समाविे करणे अत्यावश्यक समजले जाते. म्हणून ह्या मंिलामध्ये अिी योजना न 
बसडवल्वयािे सहसा आढळून येत नाही. 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

आय.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभागामध्ये आढळिारे काही फेरबदल 
 

डनरडनराळ्या स्टेिनािंी अिूक डनवि करता येण्याच्या दृष्ीने त्यािप्रमाणे मध्यम कंपनसंख्येच्या 
लहरींिे जास्तीत जास्त प्रवधकन होण्याच्या दृष्ीने आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या रिनेच्या बाबतीत बरेि 
कौिल्वय वापराव े लागते असा उल्लखे पूवी आलेलाि आहे. परंतु आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी 
डनवििक्ती (selectivity) वाजवीपेक्षा जास्त तीक्ष्ण असणेही िागंले नसते. कारण ती जर वाजवीपेक्षा 
जास्त तीक्ष्ण असेल तर स्वरलहरींच्या पुनरुत्पत्तीत उच्च स्वरािंी पूणकतया कपात होण्यािी िक्यता असते. 
ह्या दोर्षास ‘साईि बँि कटींग’ (side band cutting) असे म्हणतात. हा दोर्ष असला म्हणजे साहडजकि 
स्वरमालािंी पुनरुत्पत्ती हुबहूेब आडण नैसर्मगकपणे होणे िक्य नसते. 

 
रेडिओच्या स्वरधमात (tone quality) अडधकाडधक सुधारणा होण्याच्या दृष्ीने त्यािप्रमाणे 

रेडिओिा आवाज हुबेहूब जसाच्या तसा नैडसर्मगकपणे (high fidelity) ऐकू येण्याच्या दृष्ीने श्रोतृवगाच्या 
अपेक्षा डदवसेंडदवस वाढत होत्या. त्यामुळे रेडिओच्या बाधंणी व मेळजुळवणीमध्ये वर्षानुवर्ष े एकसारखी 
काही ना काही प्रगती होत राडहली. ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभाग आडण लाऊिस्पीकरमध्ये स्वरमालािें 
उच्च स्वर िागंले ऐकू येण्याच्या दृष्ीने बरीि सुधारणा घिवनू आणली गेली होती. परंतु मुख्य सुधारणा 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्येि होणे आवश्यक होते. कारण स्वरमालातंील उच्च स्वराचं्या लहरी 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये बरोबर वठडवल्वया जात नसत. आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी 
डनवििक्ती जास्त डवस्तृत करून आवाजाच्या नैसर्मगक पुनरुत्पत्तीिे अंडतम उडिष् कसे साधता येईल हा 
रेडिओ उत्पादकापंढेु मुख्य प्रश्न होता व त्या दृष्ीने डनरडनराळ्या उपाययोजना वापरण्यात येऊ लागल्वया. 

 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी डनवििक्ती डवस्तृत करण्यासाठी सामाझयतिः तीन 

उपाययोजना वापरलेल्वया आढळतात–– 
 

(१) आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी आडण सेकंिरी कॉईलिी एकमेकींिी जास्त सलंलन 
बाधंणी करणे (overcoupling). 

 
(२) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलच्या मंिलामध्ये रेडिस्टरिा समाविे करणे. 
 
(३) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये नेहमीच्या दोन कॉईल्वसव्यडतडरक्त डतसऱ्या एका कॉईलिा 

(tertiary winding) वापर करणे. 
 

ह्यापंैकी पडहली योजना वापरलेल्वया एका प्रकारात ट्रॅझसॉॉमकरिी सेकंिरी कॉईल प्रायमरी 
कॉईलच्या अंतभागात बसडवण्यािी व्यवस्था केलेली असते व सेकंिरी कॉईल प्रायमरी कॉईलमधून कमी 
जास्त प्रमाणात आत बाहेर हलडवता येईल अिी सोय केलेली असते. सेकंिरी कॉईलिी अिा रीतीने 
जुळवणी करण्यासाठी त्या कॉईलला एक दोरी जोिलेली असते व ती एका लहान िाकावर गंुिाळलेली 
असते. रेडिओच्या दिकनी बाजूवर बसडवलेल्वया एका बटनाच्या साहाय्याने हे लहान िाक उलटसुलट 
डॉरडवता येते व त्याच्या साहाय्याने प्रायमरी व सेकंिरी कॉईलिी अझयोझय जुळवणी करता येते. आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉामकरमधील प्रायमरी आडण सेकंिरी कॉईल्वस एकमेकींपासून डलग केल्वया म्हणजे डनवििक्ती 
(selectivity) तीक्ष्ण होते. ह्याउलट रेडिओिा आवाज हुबेहूब जसाच्या तसा नैसर्मगकपणे (high fidelity) 
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ऐकू येण्यासाठी प्रायमरी आडण सेकंिरी कॉईल्वस एकमेकींिी अडतसंललन (overcoupled) कराव्या 
लागतात. 

 
वर वणकन केलेली दूसरी योजना वापरलेल्वया काही रेडिओंमध्ये आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी 

ककवा सेकंिरी कॉईलला एक रेडिस्टर जोिलेला असतो व त्यामुळे डनवििक्ती डवस्तृत करता येते. 
सेकंिरी कॉईल आडण डट्रमर कंिेझसर ह्यानंा समातंर त्यािप्रमाणे सेकंिरी कॉईल व डट्रमर कंिेझसर ह्यानंा 
एकसरी पद्धतीने असा रेडिस्टर जोिलेला असलेल्वया मंिल योजनेिे दोन प्रकार आकृती १२–२ (अ) 
आडण (ब) मध्ये दाखडवले आहेत. 
 

वर उल्लेख केलेली डतसरी योजना कधीकधी वापरलेली आढळते. आकृती १२–३ मध्ये ह्या 
योजनेत वापरल्वया जाणाऱ्या आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी रिना दिकडवली आहे. ह्या योजनेत आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये तीन कॉईल्वस वापरल्वया जातात. ह्या डतसऱ्या कॉईलिी (tertiary winding) मेळजुळवणीही 
रेडिओच्या डनयोडजत मध्यम कंपनसंख्येिीि केली जाते. ह्या कॉईलला एक रेडिस्टर एकसरी पद्धतीने 
जोिलेला असतो व ह्या रेडिस्टरिा डवरोध कमीअडधक करण्यािी सोय असते. अिा रेडिस्टरला 
‘पोटेंडिओमीटर’ असे म्हणतात. पोटेंडिओमीटरिा डवरोध जास्तीत जास्त असतो तेव्हा डनवििक्ती तीक्ष्ण 
असते. ह्याउलट पोटेंडिओमीटरिा डवरोध जेव्हा कमीत कमी असतो तेव्हा रेडिओिी डनवििक्ती जास्तीत 
जास्त डवस्तृत होते व त्यामुळे रेडिओिा आवाज हुबहूेब जसाच्या तसा नैसर्मगकपणे (high fidelity) 
वठडवला जातो. 
 

भारतीय बनावटीच्या रेडिओमंध्ये आकृती १२-१ ककवा १२-२ (अ) मध्ये दिकडवलेल्वया योजनेसारखी 
मंिल रिना प्रिडलत आहे. आकृती १२-२ (ब) व आकृती १२-३ मधील योजना सहसा वापरल्वया जात 
नसल्वयािे आढळून येईल आडण त्या दृष्ीने ह्या योजनाडंवर्षयीिी माडहती केवळ सामाझय माडहती म्हणूनि 
उपयुक्त ठरेल. 
 

  
आकृती १२–२ (अ) 
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आकृती १२–२ (ब) 

 

 
आकृती १२–३ 

 
आय.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभागाची णिदु्यतदाब आणि णिरोध मोजिी 

 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी सवकसामाझय मंिल रिना आकृती १२–१ मध्ये दिकडवली आहे. 

ह्या मंिलाच्या आधारे ह्या डवभागािी डवयुयातदाब व डवरोध मोजणी किी करावी ह्यािे डवविेन पुढील 
पडरच्छेदामंध्ये केले आहे : 
 

(१) प्रथम िासीसपासून आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण 
कॅथोिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करावी. प्लेटवर १९५ व्होल्वट, स्क्रीन डग्रिवर ६० व्होल्वट आडण 
कॅथोिवर सुमारे १·५ व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला गेला पाडहजे. 

 
(२) व्हॉल्वव्ह प्लेटवर जर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर सामाझयतिः आऊटपटु 

आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल ल₃ खंडित िालेली असल्वयािे दिकडवले जाते. अिा पडरन्स्थतीत 
स्क्रीन डग्रि आडण कॅथोिवरही योलयपेक्षा बराि कमी डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. प्रायमरी कॉईलिी 
डवरोध मोजणी करून प्रायमरी कॉईल खंडित िालेली आहे ककवा काय ह्यािा पिताळा घेता येतो. 

 
(३) व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिवर जर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर स्क्रीन डग्रि व 

िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा ह्यामंध्ये जोिलेला रेडिस्टर र₁ खंडित िालेला असल्वयािी ककवा स्क्रीन डग्रि व 
िासीस ह्यामंध्ये जोिलेला कंिेझसर क₅ सडंक्षप्त िालेला असल्वयािी िक्यता दिकडवली जाते. रेडिस्टर र₁ 
आडण कंिेझसर क₅ ह्यािंी ओहममीटरने तपासणी करून ह्यापंैकी कोणत्या डवडिष् घटकभागात दोर्ष उत्पन्न 
िालेला आहे ह्याडवर्षयी खात्री करून घेता येते. 
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(४) कॅथोिवर जर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर एक तर कॅथोि कंिेझसर क₆ संडक्षप्त 
िालेला असू िकेल ककवा आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती (emission) नाहीिी िालेली 
असेल. कंिेझसर क₆ सडंक्षप्त िालेला असल्वयास प्लेटवर योलय डततका परंतु स्क्रीन डग्रिवर योलयपेक्षा कमी 
डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. परंतु व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती नाहीिी िालेली असल्वयास मात्र प्लेट आडण 
स्क्रीन डग्रि ह्या दोझहींवर योलयपेक्षा थोिासा जास्ति डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. 

 
कॅथोिवर योलयपेक्षा जास्त डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर कॅथोि रेडिस्टर र₃ खंडित 

िालेला ककवा त्याच्या डवरोधात बरीि वाढ िालेली असल्वयािी िक्यता दिकडवली जाते. अिा पडरन्स्थतीत 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेट आडण स्क्रीन डग्रिवरही योलयपेक्षा जास्त डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. रेडिस्टर र₃ िी 
ओहममीटरने तपासणी करून र₃ खंडित िालेला असल्वयाडवर्षयी ककवा त्याच्या डवरोधात बरीि वाढ 
िालेली असल्वयाडवर्षयी खात्री करून घेता येते. 
 

आय.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभागात उत्पन्न होिारे णनरणनराळे णबघाि 
 

आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात खाली डनदेि केलेले डबघाि उत्पन्न होऊ िकतात : 
 
(१) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील डबघािंामुळे रेडिओिे कायक बंद पिणे. 
 
(२) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील डबघािंामुळे रेडिओिा आवाज कमजोर होणे. 
 
(३) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात खरखराट (noise) उत्पन्न होणे. 
 
(४) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात डि्या (whistles), ककक ि आवाज (squeals) आडण 

स्वैर आंदोलन लहरी (oscillations) डनमाण होणे. 
 
(५) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील डबघािामुंळे रेडिओच्या आवाजात डवकृती 

(distortion) ककवा खराबी उत्पन्न होणे. 
 
वरील डनरडनराळे डबघाि उत्पन्न िाल्वयास आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी पद्धतिीर तपासणी 

किी करावी ह्यासंबधंी डवविेन क्रमििः पुढे केले. आहे. 
 

(१) आय.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभागातील णबघािामुंळे रेणिओचे कायथ बंद पििे. 
 

डसलनल जनरेटरमध्ये रेडिओच्या मध्यम कंपनसंख्येइतकी कंपनसंख्या असलेली पडरवर्मतत 
संदेिलहर (modulated I. F. signal) उत्पन्न करून आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला 
जोिल्वयावर ती जर व्यवन्स्थतपणे ऐकू येत असेल परंतु अिी लहर आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या 
कंट्रोल डग्रिला जोिल्वयावर मात्र ऐकू येत नसेल, तर आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात डबघाि असल्वयािे 
डनडित दिकडवले जाते. आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे कायक बंद पिण्यास अनेक कारणे असू िकतात. 
म्हणून ह्या डवभागाच्या कोणत्या डवडिष् घटकभागात दोर्ष उत्पन्न िाला आहे हे डनडित िोधून काढण्यासाठी 
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ह्या डवभागािी डवयुयातदाब तपासणी केली पाडहजे. डवयुयातदाब तपासणीत व्यक्त िालेल्वया सूिक 
लक्षणापं्रमाणे आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील डवडिष् घटकभागािंी नंतर डवरोध मोजणी करता येते. 
ही तपासणी किी करावी ह्याडवर्षयी काही सूिना पुढील पडरच्छेदात डदलेल्वया आहेत : 
 

(अ) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जाणे. 
 

खालील दोर्ष असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते. आकृती १२–१ पाहा. 
 

(१) आय.एॉ. आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल ल₃ खंडित िालेली असणे. रेडिओ बंद 
करून ओहममीटरने कॉईलिी तपासणी करावी. 

 
(२) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात प्लेट मंिलात जर ‘िी कपकलग डॉल्वटर’ मंिल योजना 

वापरलेली असेल तर अिा मंिलात वापरलेला रेडिस्टर खंडित होऊन ककवा अिा मंिलात वापरलेला 
कंिेझसर संडक्षप्त िाल्वयानेही प्लेटवर िूझय िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. ह्या रेडिस्टरिी आडण 
कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी करावी व ह्या दोझहीपकैी कोणत्या डवडिष् घटकभागात दोर्ष आहे ह्यािा 
नंतर पिताळा घ्यावा. 

 
(३) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या िाकणास डट्रमर कंिेझसर ककवा प्रायमरी कॉईल स्पिक करू लागनू 

आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे प्लेट मंिल संडक्षप्त होणे. 
 

प्रत्यक्ष डनरीक्षणाने हा दोर्ष समजून येऊ िकेल. गेल्वया प्रकरणात डदलेली ह्याडवर्षयीिी सडवस्तर 
माडहती पाहावी. 
 

(ब) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जाणे. 
 

खालील दोर्ष असल्वयािी िक्यता दिकडवली जाते. आकृती १२-१ पाहा. 
 

(१) स्क्रीन डग्रि कंिेझसर क₅ संडक्षप्त (short) िालेला असणे. कंिेझसरिी एक बाजू डवलग करून 
पुझहा स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करावी. कंिेझसर डवलग केल्वयानंतर जर स्क्रीन डग्रिवर योलय 
डततका डवयुयातदाब दिकडवला गेला तर कंिेझसर डनडित संडक्षप्त िाला असल्वयािे दिकडवले जाते. डवलग 
केलेल्वया कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी करून ह्या दोर्षािा पिताळा घेता येतो. 

 
(२) स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाब डनयंडत्रत करण्यासाठी वापरलेला रेडिस्टर खंडित (open) 

िालेला असणे. 
 
आकृती १२-१ मध्ये डदलेल्वया मंिलात ह्या रेडिस्टरिा डवरोध ३३००० ओहम असल्वयािे दिकडवले 

आहे. हा रेडिस्टर खंडित िाला आहे ककवा काय ह्यािी ओहममीटरने तपासणी करावी. 
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(क) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिवर वाजवीपेक्षा खूपि जास्त डवयुयातदाब 
दिकडवला जाणे. 

 
आकृती १२-१ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिलातील कॅथोि रेडिस्टरिा डवरोध १०० ओहम इतका आहे. 

हा रेडिस्टर खंडित िाला तर कॅथोिवर वाजवीपेक्षा (१·५ व्होल्वटपेक्षा) खूपि जास्त डवयुयातदाब दिकडवला 
जाईल. हा रेडिस्टर खंडित िाला आहे ककवा काय ह्यािी ओहममीटरने तपासणी करावी. 
 

(ि) प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण कॅथोिवरील डवयुयातदाब योलय डततक्या प्रमाणात दिकडवला जात 
असूनही आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे कायक बंद पिलेले असणे. 

 
खालील दोर्ष असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते : 

 
(१) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह डनकामी िालेला असणे. व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर व्हॉल्वव्हिी 

तपासणी करावी. परंतु उत्तम मागक म्हणजे संिडयत व्हॉल्वव्हच्या जागी दुसरा िागंला नवीन व्हॉल्वव्ह बदलून 
पाहावा. 

 
डकत्येकदा डमडनएिर म्हणजे लहान आकारािे व्हॉल्वव्ह सॉकेटमध्ये घट्ट बसत नाहीत असे आढळून 

येते. व्हॉल्वव्ह सॉकेटमध्ये व्यवन्स्थत बसलेला नसेल तरीदेखील डवडिष् डवभागािे कायक बंद पिलेले 
आढळते. 

 
(२) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरमधील डट्रमर कंिेझसर संडक्षप्त (short) िालेला असणे. 
 
डट्रमर कंिेझसरिा स्कू्र उलट सुलट डॉरवनू हा दोर्ष नाहीसा होतो ककवा काय ते पाहाव.े कारण 

कधी कधी स्कू्रमुळे डट्रमर कंिेझसरच्या प्लेटस िा एकमेकींिी संपकक  िालेला आढळून येतो. जरूर 
वाटल्वयास आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिे िाकण काढून डट्रमर कंिेझसरिी नीट तपासणी करावी. डट्रमर 
कंिेझसरमधील अभ्रकािा तुकिा खराब िालेला असल्वयास बदलून टाकावा. 

 
(३) आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी सेकंिरी कॉईल खंडित (open) िालेली असणे. 
 
ओहममीटरने कॉईलिी तपासणी करावी. आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिवर 

कॅथोिच्या मानाने ऋण डवयुयातदाब (negative voltage) दिकडवला गेला पाडहजे. सेकंिरी कॉईल खंडित 
िाली म्हणजे डग्रि मंिल खंडित होते व त्यामुळे कंट्रोल डग्रिवर सामाझयतिः जो ऋण डवयुयातदाब दिकडवला 
गेला पाडहजे तो दिकडवला जात नाही. डग्रि मंिल खंडित िाले तर रेडिओ बंद तर पितोि परंतु त्याडिवाय 
रेडिओमध्ये गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होण्यािाही संभव असतो. 

 
(४) कंट्रोल डग्रि मंिल संडक्षप्त (short) िालेले असणे. 
 
सामाझयतिः कंट्रोल डग्रििी तार ककवा आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर सेकंिरी कॉईलिा डट्रमर कंिेझसर 

आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या िाकणािी स्पिक करू लागल्वयाने हा दोर्ष उत्पन्न होतो. ओहममीटरने कंट्रोल डग्रि 
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ते िासीस ह्यामंधील डवरोध मोजणी केली म्हणजे असा दोर्ष उघिकीस येतो. कधी कधी प्रत्यक्ष 
डनरीक्षणानेही हा दोर्ष समजून येऊ िकेल. ह्याडवर्षयी सडवस्तर माडहती मागील प्रकरणात डदलेली आहे. 

 
(५) ए.व्ही.सी. डॉल्वटर मंिलातील रेडिस्टर ककवा कंिेझसर खंडित (open) होणे. 
 
ए.व्ही.सी. डॉल्वटर रेडिस्टर र₄ खंडित होऊन डग्रि मंिल खंडित िाल्वयास कधी कधी आय.एॉ. 

ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे कायक बंद पिते. डग्रि मंिल खंडित िाले म्हणजे रेडिओमध्ये गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाजही उत्पन्न होऊ िकतो. ओहममीटरने ए.व्ही.सी. रेडिस्टरिी तपासणी करावी. 

 
ए.व्ही.सी. कंिेझसर क₇ खंडित िालेला असल्वयास रेडिओ बंद पिण्याबरोबरि पषु्ट्कळदा स्वैर 

आंदोलक लहरीही (oscillations) डनमाण होत असल्वयािे आढळून येते. ह्या कंिेझसरवर योलय 
धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून अिा दोर्षािा पिताळा घेता येतो. 
 

(२) आय.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभागातील णबघािामुंळे रेणिओचा आिाज कमजोर होिे 
 

पूवी उल्लेख केल्वयाप्रमाणे आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात लहरींिे सुमारे ितपटीने प्रवधकन होत 
असल्वयाने आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात डबघाि होऊन आवाज कमजोर िालेला असेल तर रेडिओच्या 
आवाजाच्या पातळीवर अडतिय प्रडतकूल पडरणाम होतो. डसलनल जनरेटरमध्ये रेडिओच्या मध्यम 
कंपनसखं्येइतकी कंपनसंख्या असलेली पडरवर्मतत संदेि लहर (modulated I. F. signal) उत्पन्न करून 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला जोिल्वयावर ती जोरदारपणे ऐकू येत असेल परंतु अिी लहर 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिला जोिल्वयावर मात्र ती कमजोरपणे ऐकू येत असेल तर 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील डबघािामुळे रेडिओिा आवाज कमजोर होत असल्वयािे ते डनडित 
लक्षण समजण्यास हरकत नाही. असा डबघाि असल्वयास आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन 
डग्रि आडण कॅथोिवर योलय डततका डवयुयातदाब दिकडवला जात आहे ककवा नाही ह्यािी प्रथमतिः तपासणी 
केली पाडहजे. कारण ह्या डठकाणी आडण डविरे्षतिः व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिवर जर योलय प्रमाणात डवयुयातदाब 
नसेल तर व्हॉल्वव्हिे प्रवधकन कायक व्यवन्स्थत होणार नाही. परंतु ह्या डठकाणी योलय प्रमाणात डवयुयातदाब 
दिकडवला जात असेल तर मात्र आवाज कमजोर होण्यास इतर काही कारणे असण्यािी िक्यता असल्वयाने 
ह्या डवभागािी खाली डदल्वयाप्रमाणे अडधक तपासणी केली पाडहजे : 
 

(१) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला असणे. 
 
व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर व्हॉल्वव्हिी तपासणी करता येते. परंतु उत्तम मागक म्हणजे मूळ व्हॉल्वव्हच्या जागी 

दुसरा िागंला नवीन व्हॉल्वव्ह बदलून त्यामुळे रेडिओच्या आवाजात ॉरक पितो ककवा नाही ह्यािी तपासणी 
करून पाहावी. 

 
(२) ए.व्ही.सी. डॉल्वटर मंिलातील कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 
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असा दोर्ष असल्वयास आवाज कमजोर होण्याबरोबरि रेडिओमध्ये स्वैर आंदोलक लहरी डनमाण 
होण्यािी िक्यताही असते. योलय धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर मूळ कंिेझसरवर तात्पुरता 
समातंर जोिून ए.व्ही.सी. कंिेझसरिी तपासणी करावी. 

 
(३) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट मंिलात जर ‘िी कपकलग डॉल्वटर’ योजना 

वापरलेली असेल आडण अिा डॉल्वटर मंिलातील कंिेझसर जर खंडित िालेला असेल तर आवाज 
कमजोर होऊ िकतो. अिा पडरन्स्थतीत आवाज कमजोर होण्याबरोबरि स्वैर आंदोलक लहरी डनमाण 
होण्यािीही िक्यता असते. योलय धारणिक्तीिा िागंला नवीन कंिेझसर संिडयत कंिेझसरवर तात्पुरता 
समातंर जोिून कंिेझसरिी तपासणी करावी. 

 
(४) कॅथोि कंिेझसर खंडित (open) होणे. 
 
हा दोर्ष असल्वयास दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर मूळ कंिेझसरवर तात्पुरता समातंर जोिून 

पाहावा. कॅथोि कंिेझसर खंडित िालेला असल्वयास अथात इतर कारणाचं्या मानाने आवाज ॉारसा 
कमजोर होत नाही ही गोष् येथे ध्यानात ठेवली पाडहजे. 

 
(५) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी योलय मेळजुळवणी िालेली नसणे ककवा मेळ जुळवणीत बदल 

िालेला असणे. 
 
ह्यासाठी करावयािी उपाययोजना सहज स्पष् आहे. आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी रेडिओच्या 

डनयोडजत मध्यम कंपनसंख्येच्या लहरींिी नीट मेळ जुळवणी करण्यािा प्रयत्न करावा. मेळ जुळवणी योलय 
तऱ्हेने िाली म्हणजे आवाजात लगेि ॉरक पिलेला डदसून येतो. 

 
ए.सी. रेडिओपेक्षा ए.सी. िी.सी. रेडिओमधील आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकच्या मेळजुळवणीत अडधक 

प्रमाणात डबघाि िालेले आढळतात हे येथे खास नमूद करावसेे वाटते. ह्यािे कारण ए.सी. रेडिओपेक्षा 
ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर अडधक गरम होतात व उष्ट्णतेमुळे ट्रझॅसॉॉमकर प्रायमरी व 
सेकंिरी कॉईल्वस गाभ्यावर सरकून त्याचं्या अझयोझय साडन्नध्यात िालेल्वया बदलामुळे मेळजुळवणीत डबघाि 
होतो. 
 

(३) आय.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभागामध्ये खरखराट (noise) उत्पन्न होिे 
 

आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात खरखराट (noise) उत्पन्न होण्यािे अगदी ठराडवक कारण 
म्हणजे आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या कॉईलवर हवचे्या आद्रकतेमुळे गंज िढून ती खाल्ली जाणे (corrosion). 
डविरे्षतिः आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल जर खराब िालेली असेल तर रेडिओमध्ये बऱ्याि जास्त 
प्रमाणात खरखराट उत्पन्न होतो. कॉईलमधील असा दोर्ष िटकन डदसून येण्यासाखा नसतो, कारण 
कॉईल एखाययाा डठकाणी कोठे तरी खराब िालेली असते व ही जागा कॉईलवरील मेणाच्या आवरणामुळे 
दृष्ीस पित नाही. परंतु काईलिी ओहममीटरने तपासणी केल्वयास मात्र असा दोर्ष समजून येतो. 
सामाझयतिः गंजून खाल्वल्वया गेलेल्वया कॉईलिा डवरोध १५ ते ५० ओहमऐवजी कधी कधी वीस पटीनेही 
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वाढलेला असल्वयािे आढळून येते. अिा पडरन्स्थतीत खराब िालेला आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर 
बदलण्याडिवाय गत्यतंर नसते. 

 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि असल्वयासही खरखराट उत्पन्न होऊ िकतो. 

व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती (emission) कमी िाली म्हणजे खरखराट उत्पन्न होऊ िकतो. 
 
व्हॉल्वव्हच्या अंतगकत भागातील डवयुयातघटक सैल होऊन खरखराट डनमाण होत असेल तर रेडिओ 

िालू असताना व्हॉल्वव्हवर हळूवार डटिक्या मारून पाहाव्यात. व्हॉल्वव्हच्या अंतगकत भागातील डवयुयातघटक 
सैल असतील तर डटिक्या मारताना खरखराट ऐकू येऊन व्हॉल्वव्हमधील असा डबघाि व्यक्त होतो. 

 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये खरखराट उत्पन्न होण्यािे दुसरे एक कारण म्हणजे 

आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिला पुरेसा ए.व्ही.सी. डवयुयातदाब न डमळणे. अिा 
पडरन्स्थतीत वस्तुतिः ए.व्ही.सी. मंिलािी बारकाईने तपासणी केली पाडहजे. 

 
(४) आय.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभागात णशट्या (whistles), ककथ श आिाज (squeals) लकिा स्िैर 

आंदोलक लहरी (oscillations) णनमाि होिे 
 

आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात डि्या (whistles), ककक ि आवाज (squeals) आडण 
कुत्र्याच्या रिण्यासारखा आवाज डनमाण करणाऱ्या स्वैर आंदोलक लहरी (oscillations) उत्पन्न होत 
असतील तर िायल कायाच्या जुळवणीिा पडरणाम अिा लहरींवर होतो असे आढळून येते. त्या दृष्ीने 
िायल कायािी जुळवणी करून डि्या, ककक ि आवाज आडण स्वैर आंदोलक लहरींवर त्यािा काही 
पडरणाम होतो ककवा काय ह्यािी िािणी सहज करून पाहाण्यासारखी असते. स्वैर आंदोलक लहरी उत्पन्न 
होण्यािे एक ठराडवक कारण म्हणजे स्क्रीन डग्रि कंिेझसर ककवा ए.व्ही.सी. डॉल्वटर मंिलातील कंिेझसर 
खंडित िालेला असणे. प्लेट मंिलात ‘िी कपकलग डॉल्वटर’ योजना वापरलेली असल्वयास अिा डॉल्वटर 
मंिलातील कंिेझसर खंडित िाल्वयामुळेही स्वैर आंदोलक लहरी उत्पन्न होऊ िकतात. ह्या दोर्षािंी 
तपासणी करण्यासाठी ह्या डतझही कंिेझससकवर योलय धारणिक्तीिे िागंले नवीन कंिेझसर तात्पुरते समातंर 
जोिून डि्या, ककक ि आवाज आडण स्वैर आंदोलक लहरींवर त्यािा काही पडरणाम होतो ककवा नाही हे 
तपासून पाहाता येते. 
 

आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात ककक ि आवाज (squeals) व स्वैर आंदोलक लहरी 
(oscillations) उत्पन्न होण्यािे दुसरे एक कारण म्हणजे आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी वाजवीपेक्षा जास्त तीक्ष्ण 
मेळजुळवणी िालेली असणे. अिा पडरन्स्थतीत ही मेळ जुळवणी काहीिी डवस्तृत (broad) करणे 
आवश्यक असते. हल्लीच्या रेडिओंमध्ये आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी मेळ जुळवणी सामाझयतिः ४५५ 
डकलोसायकल्वस ह्या मध्यम कंपनसखं्येिी डनयोडजत केलेली असते. तेव्हा सवकसामाझयपणे ४५० ते ४६० 
डकलोसायकल्वस ह्या डवस्तृत प्यातील लहरींिी ही मेळ जुळवणी होणे आवश्यक असते. ज्या रेडिओंमध्ये 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकच्या तीक्ष्ण मेळ जुळवणीमुळे डि्या, ककक ि आवाज आडण स्वैर आंदोलक लहरी 
उत्पन्न होऊन अन्स्थरता डनमाण होते, अिा रेडिओमध्ये पडहल्वया आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी मेळजुळवणी 
सुमारे ४५० डकलोसायकल्वस कंपनसखं्येिी आडण दुसऱ्या आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी मेळजुळवणी सुमारे ४६० 
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डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी केली तर एकंदर मेळजुळवणी डवस्तृत (broad) होऊन डिया, ककक ि 
आवाज व स्वैर आंदोलक लहरी नाहीिा करता येतात. 
 

वरील दोर्षािे डतसरे एक कारण म्हणजे आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हवर बसडवलेले पत्र्यािे 
िाकण पूवक दुरुस्तीत हरवलेले असणे ककवा िाकण अन्स्तत्वात असल्वयास िासीसला त्यािा घट्ट संपकक  
होत नसणे. व्हॉल्वव्हवरील िाकणाप्रमाणेि आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या िाकणािे नट डढले िालेले असतील 
ककवा िासीस व िाकण ह्यामंध्ये घाण सािलेली असेल तर िाकणािा िासीसिी नीट संपकक  न िाल्वयाने 
रेडिओमध्ये स्वैर आंदोलक लहरी उत्पन्न होऊ िकतात. िाकणािा िासीसिी नीट संपकक  होत नसेल तर 
व्हॉल्वव्हवर ककवा ट्रझॅसॉॉमकरवर आच्छादन (shielding) बसवनू व्हॉल्वव्हमधून ककवा ट्रॅझसॉॉमकरमधून 
वाहाणाऱ्या प्रवाहामुंळे बाह्यतिः प्रसृत होणाऱ्या लहरींना अटकाव करण्यािे िाकणािे जे मूलभतू कायक असते 
ते होईनासे होते व त्यामुळे त्यािंी अझय डवभागाकंिे प्रडतपुष्ी (feed back) होऊन रेडिओमध्ये डि्या, 
ककक ि आवाज आडण स्वैर आंदोलक लहरी उत्पन्न होऊ लागतात. व्हॉल्वव्ह ककवा ट्रझॅसॉॉमकरवरील िाकण 
िासीसवर घट्ट बसडवल्वयाबरोबर हे दोर्ष जादूसारखे नाहीसे होत असल्वयािे प्रत्ययास येते. ह्या 
कारणाव्यडतडरक्त आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर मंिलातील जोितारावंरील आवरण व्यवन्स्थत नसेल ककवा 
त्यािंी मािंणी योलय रीतीने केलेली नसेल तरीदेखील डि्या, ककक ि आवाज आडण स्वैर आंदोलक 
लहरी डनमाण होऊ िकतात. डविरे्षतिः डग्रि व प्लेटला जोिलेल्वया तारािंी मािंणी योलय तऱ्हेने केलेली 
नसेल तर हा दोर्ष उत्पन्न होऊ िकतो. अिा पडरन्स्थतीत एखाययाा पेन्झसलीने ककवा कोणत्याही डवयुयात 
प्रवाहप्रडतबधंक (insulator) पदाथापासून बनडवलेल्वया पट्टीच्या साहाय्याने ह्या तारा ककडित आजूबाजूला 
सरकवनू काही ॉरक व सुधारणा होते ककवा काय हे पाहण्यासारखे असते. 
 

आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरपासून कझव्हटकर ककवा डिके्वझसी िेंजर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला जोिलेली तार व 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरपासून आय.एॉ. व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिला जोिलेली तार ह्या कमीत कमी 
लाबंीच्या असणे ॉार महत्त्वािे असते व त्या दृष्ीने रेडिओ दुरुस्तीत आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर बदलताना 
डविरे्ष खबरदारी घेणे आवश्यक असते. आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर बदलताना तो अिा रीतीने िासीसवर 
बसडवला पाडहजे की ह्या तारा िक्य डततक्या कमी लाबंीच्या तर असाव्याति परंतु डिवाय त्या सरळ 
जोिलेल्वया पाडहजेत. त्या एकमेकींच्या साडन्नध्यात येतील ककवा एकमेकींिी संललन होतील अिा तऱ्हेने 
जोिता कामा नये. डवडिष् पडरन्स्थतीत ट्रझॅसॉॉमकर योलय रीतीने बसडवण्याकडरता िासीसला नवीन भोके 
पािावयास लागली तरी हरकत नाही. परंतु ट्रॅझसॉॉमकर तारािंी जोिणी योलय रीतीने करणे ॉार महत्त्वािे 
असते. आकृती १२–४ मध्ये ट्रझॅसॉॉमकर योलय आडण िुकीच्या पद्धतीने कसा बसडवला जातो हे दिकडवले 
आहे. प्लेट आडण डग्रिच्या तारा वरील सूिनेप्रमाणे बसडवल्वया गेल्वया नाहीत तर लहरींिी अडनष् प्रडतपुष्ी 
(feedback) होऊन रेडिओमध्ये स्वैर आंदोलक लहरी डनमाण होण्यािी ॉार िक्यता असते. 
 

आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये स्वैर आंदोलक लहरींच्या डनर्ममतीिे िौथे कारण म्हणजे 
प्रत्यक्ष आय.एॉ. व्हॉल्वव्हमध्येि डबघाि असणे. अिा पडरन्स्थतीत संिडयत व्हॉल्वव्ह बदलून त्याच्या जागी 
िागंला नवीन आय.एॉ. व्हॉल्वव्ह टाकला तर ह्या साध्या उपाययोजनेमुळे स्वैर आंदोलक लहरींच्या 
डनर्ममतीिा डबघाि डकत्येकदा जादूसारखा नाहीसा होत असल्वयािे प्रत्ययास येते. त्या दृष्ीने आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागात असा डबघाि असल्वयास सवकप्रथम आय.एॉ. व्हॉल्वव्ह बदलून पाहावा अिी काही 
अनुभवी तज्ज्ञािंी डिॉारस आहे. 
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आय. एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभागातील णबघािामुंळे रेणिओच्या आिाजात णिकृती (distortion) लकिा 
खराबी णनमाि होिे 

 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामधील डबघािामुंळे रेडिओच्या आवाजात डवकृती (distortion) 

उत्पन्न होण्यािे एक ठराडवक कारण म्हणजे ए.व्ही.सी. कंिेझसर संडक्षप्त (short) होणे ककवा त्यामध्ये 
अडतिय जास्त प्रमाणात प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न िालेली असणे. असा डबघाि असल्वयास 
ए.व्ही.सी. मंिलातून पुरडवला जाणारा ऋण डवयुयातदाब कमी होतो आडण त्यामुळे ए.व्ही.सी. मंिलाने 
डनयडंत्रत केलेल्वया व्हॉल्वव्हच्या डग्रिवरील ऋण डवयुयातदाब कमी होऊन जोरदार लहरींना हाताळण्यािी त्या 
व्हॉल्वव्हिी कायकक्षमता कमी होते आडण त्यामुळे आवाजात डवकृती डनमाण िालेली आढळते. हा दोर्ष उत्पन्न 
िालेला असल्वयास घराबाहेर उभारणी केलेले एडरअल (outdoor aerial) रेडिओपासून डवलग करून 
त्याऐवजी एखाययाा लहानिा तारेिे एडरअल तात्पुरते वापरल्वयास रेडिओच्या आवाजात सुधारणा िालेली 
आढळून येते. कारण घराबाहेरील एडरअल रेडिओपासून डवलग केले म्हणजे रेडिओत ग्रहण केल्वया 
जाणाऱ्या लहरींिा जोरदारपणा कमी होतो व त्यामुळे ए.व्ही.सी. डनयंडत्रत व्हॉल्वव्हजना अिा कमजोर 
लहरींना हाताळणे िक्य होते. घराबाहेरील एडरअल रेडिओपासून डवलग केल्वयानंतर रेडिओच्या आवाजात 
सुधारणा डदसून येणे हे ए.व्ही.सी. कंिेझसरमधील दोर्षािे एक डविरे्ष सूिक लक्षण समजले जाते. अिा 
पडरन्स्थतीत प्रवाह डिरप उत्पन्न िालेला कंिेझसर काढून त्या जागी िागंला नवीन कंिेझसर बदलून 
बसडवल्वयाने रेडिओच्या आवाजात सुधारणा घिवनू आणता येते. 
 

 
आकृती १२–४ 
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संकीिथ माणहती 
 

डनरडनराळ्या बनावटीच्या रेडिओंमध्ये आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये EF 89 ह्या व्हॉल्वव्हिा 
वापर केलेल्वया मंिल रिना आजही आकृती १२–१ मध्ये दिकडवल्वयासारख्याि असल्वयािे आढळून येईल. 
ॉरक एवढाि की आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकच्या बाबतीत मात्र मेळजुळवणीसाठी स्लगिा वापर केलेले 
आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसक हल्ली सरास वापरले जाऊ लागले आहेत. 

 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभाग ए.व्ही.सी. डनयडंत्रत डवभाग असल्वयामुळे ह्या डवभागािी तपासणी 

करताना ए.व्ही.सी. मंिलातील संभाव्य डबघािािें ह्या डवभागाच्या कायावर होणारे पडरणाम रेडिओ दुरुस्ती 
तंत्रज्ञाने दृष्ीआि करता कामा नये हे येथे खास नमूद करावसेे वाटते. 

∎ ∎ 
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प्रकरि तेराि े
 

कझव्हटथर लकिा णिके्वझसी चेंजर णिभाग 
 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागानंतर कझव्हटकर ककवा डिके्वझसी िेंजर डवभागािी तपासणी केली जाते. ह्या 
डवभागास ‘डमक्सर ऑडसलेटर डवभाग’ असेही म्हणतात. हल्ली सवकत्र प्रिडलत आडण लोकडप्रय िालेल्वया 
‘सुपरडहटरोिाइन’ तत्त्वावर बाधंणी केलेल्वया रेडिओमध्ये हा डवभाग अिा रेडिओिा अत्यंत महत्त्वािा 
डवभाग असतो असे समजण्यास हरकत नाही. सुपरडहटरोिाइन तत्त्वावर बाधंणी केलेल्वया रेडिओवर जेव्हा 
आपण एखादे स्टेिन लावतो तेव्हा स्टेिन लहरीिे डतच्या कंपनसंख्येपेक्षा कमी ककवा मध्यम टप्प्यातील 
डवडिष् कंपनसखं्येच्या लहरीमध्ये रूपातंर केले जाते. ह्या कंपनसखं्येस ‘मध्यम कंपनसखं्या’ 
(intermediate frequency) असे म्हणतात. अिा तऱ्हेने रूपातंडरत केलेल्वया लहरीिी नंतर आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागाकिे रवानगी केली जाते. आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी मंिल रिना, बाधंणी 
आडण मेळजुळवणी अिा रीतीने केलेली असते की कझव्हटकर डवभागामध्ये स्टेिन लहरीिे ज्या मध्यम 
कंपनसखं्येच्या लहरीत रूपातंर िालेले असते त्या लहरीिे जास्तीत जास्त प्रवधकन व्हाव.े 
 

सुपरडहटरोिाइन तत्त्वावर बाधंणी केलेल्वया रेडिओिे काही खास ॉायदे आहेत. (१) आपण 
रेडिओवर कोणतेही स्टेिन लावले तरी कझव्हटकर डवभागात स्टेिन लहरीिे वर डनदेि केल्वयाप्रमाणे डवडिष् 
मध्यम कंपनसंख्येच्या लहरीमध्ये रूपातंर होत असल्वयाने त्या लहरीिे जास्तीत जास्त प्रवधकन करणे िक्य 
होते. कारण कझव्हटकर ककवा डिके्वझसी िेंजर डवभागानंतरच्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी मंिल 
रिना बाधंणी आडण मेळजुळवणी ह्या डवडिष् मध्यम कंपनसंख्येिी केलेली असल्वयाने हे उडिष् साध्य होणे 
सोपे जाते. (२) रेडिओिी डनवििक्ती (selectivity) वाढडवण्याच्या दृष्ीने रेडिओमध्ये डनरडनराळ्या 
कंपनसखं्येच्या लहरींिी मेळजुळवणी करण्यासाठी रेडिओत डजतकी जास्त समस्वरण मंिले (tuned 
circuits) असतील डततकी रेडिओच्या डनवििक्तीत अडधक वाढ करणे िक्य होते. डनरडनराळ्या 
टप्प्यातंील कंपनसंख्येच्या डनरडनराळ्या लहरींिी मेळजुळवणी योलय तऱ्हेने करण्यासाठी अिा प्रकारिी 
वगेवगेळी समस्वरण मंिले वापरणे त्यासाठी आवश्यक असते. सुपरडहटरोिाइनव्यडतडरक्त इतर साध्या 
रिना आडण बाधंणीच्या रेडिओमध्ये अिी योजना वापरणे अथात खिािे तर असतेि परंतु ती अंमलात 
आणण्यास इतरही बऱ्याि अििणी उत्पन्न होतात. सुपरडहटरोिाइन तत्त्वावर बाधंणी केलेल्वया रेडिओमध्ये 
ह्या बाबतीतील सवक समस्या योलय रीतीने सोिडवल्वया जातात. कारण कोणत्याही स्टेिन लहरीिे कझव्हटकर 
ककवा डिके्वझसी िेंजर डवभागात पूवक डनयोडजत अिा मध्यम कंपनसंख्येच्या लहरीत रूपातंर केले जात 
असल्वयाने व कझव्हटकर डवभागानंतरच्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागाच्या मंिलािी मेळ जुळवणी अिा 
डवडिष् मध्यम कंपनसंख्येिी केली जात असल्वयाने डनरडनराळ्या कंपनसखं्येच्या टप्प्यातंील कोणत्याही 
स्टेिनािी योलय डनवि आडण प्रवधकन करणे सहज िक्य होते. 
 

स्टेिन लहरींिे मध्यम कंपनसंख्येच्या लहरीत रूपातंर करण्यासाठी कझव्हटकर डवभागात वापरल्वया 
जाणाऱ्या व्हॉल्वव्हमध्ये वस्तुतिः दोन अंतगकत पोट डवभाग असतात. ह्यापंकैी एका पोट डवभागात आपणास 
पाडहजे असलेल्वया स्टेिन लहरींिी डनवि आडण प्रवधकन केले जाते. दुसऱ्या पोट डवभागात आंदोलक लहरी 
डनमाण केल्वया जातात व ह्या डवभागात डनमाण केल्वया जाणाऱ्या आंदोलक लहरींिे स्टेिन लहरींिी डमश्रण 
केले जाते. पडहल्वया पोट डवभागास ‘डमक्सर’ डवभाग आडण दुसऱ्या पोट डवभागास ‘ऑडसलेटर’ डवभाग असे 
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म्हणतात. ऑडसलेटर डवभागात स्टेिन लहरींपेक्षा डवडिष् प्रमाणात जास्त कंपनसंख्या असलेल्वया आंदोलक 
लहरींिी डनर्ममती केली जाते आडण डमक्सर डवभागात डतिे स्टेिन लहरींिी डमश्रण करण्यािी व्यवस्था 
केलेली असते. 
 

रेडिओच्या इतर कोणत्याही डवभागापेक्षा कझव्हटकर ककवा डिके्वझसी िेंजरडवभागाच्या रिना आडण 
बाधंणीत सवांत जास्त ॉेरबदल केलेले आढळून येतात. काही वर्षांपूवी डमक्सर आडण ऑडसलेटर ह्या दोन 
कायांसाठी वगेळे व्हॉल्वव्ह वापरले जात. हल्ली मात्र ह्या दोझही कायांसाठी एकि व्हॉल्वव्ह वापरला जातो. ह्या 
व्हॉल्वव्हमध्येही डनरडनराळे प्रकार आहेत आडण त्यामुळे अिा डनरडनराळ्या प्रकारच्या व्हॉल्वव्हज िा वापर 
केलेल्वया रेडिओच्या डमक्सर ऑडसलेटर मंिल रिनेत रेडिओ तंत्रज्ञास बरेि ॉेरबदल आढळतील. अथात 
असे ॉेरबदल असले तरी कझव्हटकर ककवा डिके्वझसी िेंजर डवभागाच्या कायामागील तत्त्व एकि असते. 

 
कझव्हटकर, डिके्वझसी िेंजर ककवा डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्ह डनरडनराळ्या कोणत्याही प्रकारिा 

असो त्यािे मूलभतू कायक ितुर्मवध असते ∶ 
 
(१) आपणास जे स्टेिन ऐकावयािे असेल त्यािी डनवि करून डमक्सर डवभागात अिा 

लहरीिे प्रवधकन करणे. 
 
(२) ऑडसलेटर डवभागात स्टेिन लहरीपेक्षा डवडिष् प्रमाणात जास्त कंपनसखं्या असलेली 

आंदोलक लहर स्वतंत्रपणे उत्पन्न करणे. 
 
(३) ऑडसलेटर डवभागामध्ये अिा प्रकारे उत्पन्न केलेल्वया आदंोलक लहरीिे डमक्सर डवभागात 

डनवि िालेल्वया स्टेिन लहरीिी डमश्रण करणे. 
 
(४) डमक्सर डवभागात डनवि केल्वया जाणाऱ्या स्टेिन लहरीिी कंपनसंख्या कोणतीही असो, 

अिी स्टेिन लहर व ऑडसलेटरमध्ये स्वतंत्रपणे उत्पन्न केलेली आंदोलक लहर ह्या 
दोझहींच्या कंपनसंख्येमध्ये डवडिष् ॉरक ठेवणे. 

 
कझव्हटकर, डिके्वझसी िेंजर ककवा डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हच्या रिनेत आडण मंिल योजनेत 

कालमानाप्रमाणे बरेि ॉेरबदल घित गेले आहेत. ज्या दोन प्रकारच्या मंिल रिना हल्ली डविरे्ष प्रिडलत 
िाल्वया आहेत त्या म्हणजे ∶ (१) डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्ह म्हणून हेप्टोि व्हॉल्वव्हिा उपयोग करणाऱ्या 
योजनेिा एक प्रकार आडण (२) डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्ह म्हणून हेक्िोि-ट्रायोि ककवा हेप्टोि-ट्रायोि 
व्हॉल्वव्हिा उपयोग करणाऱ्या योजनेिा दुसरा प्रकार. 
 

कझव्हटकर ककवा डिके्वझसी िेंजर डवभागािे वर डनदेि केलेले ितुर्मवध कायक कसे होते ह्यािे डवविेन 
करण्यासाठी प्रथम हेप्टोि व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया योजनेडवर्षयी सडवस्तर माडहती पढुील काही 
पडरच्छेदातं डदलेली असून हेक्िोि-ट्रायोि ककवा हेप्टोि-ट्रायोि व्हॉल्वव्ह वापरलेल्वया दुसऱ्या प्रकारच्या 
योजनेडवर्षयीिी माडहती नंतर डदलेली आहे. 
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हेप्टोि व्हॉल्वव्हिा वापर केलेली मंिल योजना गतकाळातील डविरे्षतिः अमेडरकन बनावटीच्या 
रेडिओंमध्ये बऱ्याि प्रमाणात वापरलेली आढळत असे. अिा प्रकारच्या मंिलामंध्ये पूवी 6A8, 6SA7 
(ए.सी. रेडिओसाठी) आडण 12A8, 12SA7 (ए.सी. िी.सी. रेडिओसाठी) हे हेप्टोि व्हॉल्वव्ह सामाझयतिः 
वापरले जात असत. 6A8 आडण 12A8 ह्या व्हॉल्वव्हमध्ये डमक्सर डवभागातील डमक्सर डग्रि हे व्हॉल्वव्हच्या 
वरील बाजूवर असलेल्वया टोपणाला (top cap) जोिलेले असे. ही पद्धत नंतर मागे पिली आडण 6SA7, 
12SA7 ह्या एकमुखी (single ended) व्हॉल्वव्हिी डनर्ममती होऊ लागली. ह्या व्हॉल्वव्हमध्ये डमक्सर डग्रि 
व्हॉल्वव्हच्या वरील बाजूवर जोिलेले नसते. परंतु व्हॉल्वव्हच्या बैठकीच्या बाजूलाि डमक्सर डग्रिसाठी 
व्हॉल्वव्हच्या इतर डपनापं्रमाणे एक डपन असते. नंतरच्या काळात 6SA7 ऐवजी 6BE6 ककवा ह्यासारखेि इतर 
व्हॉल्वव्ह (उदाहरणाथक, X727, EK90) आडण 12SA7 ऐवजी 12BE6 ककवा ह्यासारखेि इतर व्हॉल्वव्ह 
(उदाहरणाथक, HK90) सात डपना असलेल्वया लहान आकाराच्या व्हॉल्वव्हज च्या (miniature valves) 
प्रकारात प्रिडलत िाले. 

 
आकृती १३-१ मध्ये 6BE6 ह्या लहान आकाराच्या हेप्टोि व्हॉल्वव्हिा वापर केलेली तीन बँिच्या 

रेडिओतील डमक्सर ऑडसलेटर डवभागािी मंिल योजना दिकडवली आहे. 
 

 
आकृती १३–१ 

 
रेडिओवर डमडियम ककवा ब्रॉिकास्ट बँिवरील स्टेिने लावताना एडरअलमधून प्रडवष् होणाऱ्या 

स्टेिन लहरींिी मेळ जुळवणी एडरअल कॉईल सेकंिरी ल₂ आडण व्हेडरएबल कंिेझसरिा एक डवभाग क₁ 
ह्याचं्या साहाय्याने केली जाते. नंतर या लहरी डग्रि नं. ३ मधून व्हॉल्वव्हमध्ये प्रडवष् होतात. डग्रि नं. २ आडण 
नं. ४ एकत्र जोिून व्हॉल्वव्हिे स्क्रीन डग्रि बनडवलेले असते आडण ह्या स्क्रीन डग्रििे डग्रि नं. ३ वर संपूणक 
आच्छादन तयार होते. हे स्क्रीन डग्रि, प्लेट, डग्रि नं. ३, सपे्रसर डग्रि आडण कॅथोि हे डमक्सर डवभागािे 
मूलभतू डवयुयातघटक असून ह्या डवयुयातघटकापंासून बनलेल्वया डमक्सर डवभागात स्टेिन लहरींिी डनवि 
आडण प्रवधकन केले जाते. 
 

डग्रि नं. २ आडण नं. ४ डमळून बनलेले स्क्रीन डग्रि डमक्सर डवभागात स्क्रीन डग्रि म्हणनू कायक करते 
आडण तेि ऑडसलेटर डवभागात ऑडसलेटर प्लेट म्हणनू कायक करते. प्लेटसारखे कायक करणारे हे स्क्रीन 
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डग्रि, डग्रि नं. १ आडण कॅथोि ह्यािंा ऑडसलेटर डवभागात समाविे होतो. 6BE6 ककवा त्यासारख्या 
व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया ऑडसलेटर डवभागात वापरली जाणारी ऑडसलेटर कॉईल मात्र अगदी साधी 
असते. ह्या कॉईलमधून एक धागा काढलेला असतो. ह्या कॉईलिे एक टोक िासीसला व दुसरे टोक 
सामाझयतिः ५० मायक्रोमायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीच्या एकसरी कंिेझसरतॉे ऑडसलेटर डग्रि नं. १ ला 
जोिलेले असते आडण कॉईलपासून काढलेला धागा कॅथोिला जोिलेला असतो. ऑडसलेटर डग्रि नं. १ 
आडण िासीस ह्यामंध्ये डग्रि रेडिस्टरिी जोिणी केलेली असते. कॅथोिपासून उत्सर्मजत होऊन डमक्सर 
प्लेटकिे वाहाणाऱ्या ऋणकणाचं्या (electrons) प्रवाहावर डग्रि नं. १ आडण डग्रि नं. ३ ह्यािंा प्रभाव पितो 
व त्यामुळे ऑडसलेटर डवभागात ऑडसलेटर डग्रि व कॅथोि ह्यामंध्ये लहरींच्या प्रडतपुष्ीमुळे (feed back) 
डनमाण होणाऱ्या आंदोलक लहरींिे स्टेिन लहरींिी व्हॉल्वव्हमध्येि डमश्रण होते. अिा डमश्रणामुळे डमक्सर 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेट मंिलामध्ये डनरडनराळ्या कंपनसंख्येच्या लहरी उत्पन्न होतात. ह्या लहरींिे िार मुख्य 
घटक असतात. ते म्हणजे ∶ (१) स्टेिन लहरी (२) ऑडसलेटरमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या आंदोलक लहरी (३) 
स्टेिन आडण ऑडसलेटर लहरींच्या बेरजेइतकी कंपनसखं्या असलेल्वया लहरी आडण (४) स्टेिन आडण 
ऑडसलेटर लहरींच्या वजाबाकीइतकी कंपनसंख्या असलेल्वया लहरी हे होत. 

 
वरील सवक लहरींपैकी ज्या लहरींिी आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी मेळजुळवणी केलेली 

असते त्याि लहरी ॉक्त आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये प्रविे करू िकतात. आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी मेळ जुळवणी सामाझयतिः वर डदलेल्वया क्रमाकं ४ च्या लहरींिीि केलेली असते. 
त्यामुळे क्रमाकं ४ च्या लहरींिाि ॉक्त आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये प्रविे होऊ िकतो. इतर 
म्हणजे १, २ आडण ३ ह्या लहरींना आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये प्रविे डमळत नाही. कझव्हटकर 
डवभागाच्या कायािे वरील डवविेन एक दोन उदाहरणाचं्या साहाय्याने अडधक स्पष् आडण सुबोध 
होण्यासारखे असल्वयाने अिी काही डववडक्षत उदाहरणे घेऊन त्यािे येथे स्पष्ीकरण केले आहे. रेडिओमध्ये 
सवकसामाझयपणे ४५५ डकलोसायकल्वसइतकी कंपनसंख्या असलेली मध्यम कंपनसखं्या आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागाच्या मेळ जुळवणीसाठी डनयोडजत केलेली असते. आपल्वया उदाहरणात हीि मध्यम 
कंपनसखं्या डनयोडजत केली आहे असे गृहीत धरा. आता अिी कल्वपना करा की आपण जे स्टेिन आपल्वया 
रेडिओवर लावले आहे त्या स्टेिनच्या लहरी ८०० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येच्या आहेत. कॉईल ल₂ 
आडण व्हेडरएबल कंिेझसर क₁ िी योलय मेळजुळवणी केली म्हणजे ह्या स्टेिन लहरी डमक्सर डवभागात 
प्रविे करतील. अिा पडरन्स्थतीत ऑडसलेटर डवभागात ह्याि वळेी स्टेिन लहरीपेक्षा ४५५ 
डकलोसायकल्वसइतका ॉरक असलेल्वया म्हणजे १२५५ डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येच्या अपडरवर्मतत 
(unmodulated) लहरी उत्पन्न होऊन नंतर डमक्सर डवभागात त्यािें स्टेिन लहरींिी डमश्रण होईल. 
ऑडसलेटर डवभागामध्ये उत्पन्न िालेल्वया लहरींिी मेळजुळवणी व डनयंत्रण कॉईल ल₇ व्हेडरएबल कंिेझसर 
क₂ व त्यानंा जोिलेल्वया डट्रमर व पॅिर कंिेझससकच्या साहाय्याने केली जाते. 

 
वरील उदाहरणात स्टेिन लहर आडण ऑडसलेटर लहर ह्यािें डमश्रण िाले म्हणजे कझव्हटकर 

व्हॉल्वव्हच्या प्लेट मंिलामध्ये खालील लहरी वाहू लागतील ∶ 
 

(१) ८०० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी स्टेिन लहर. 
 
(२) १२५५ डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी ऑडसलेटर लहर. 
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(३) २०५५ डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी वरील दोझहींच्या बेरजेइतकी कंपनसंख्या असलेली 
लहर. 

 
(४) ४५५ डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी वरील दोझहींच्या वजाबाकीइतकी कंपनसखं्या 

असलेली लहर. 
 

आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी ४५५ डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येच्या लहरीिी जर सूक्ष्म मेळ 
जुळवणी केलेली असेल तर आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये इतर सवक लहरींना अटकाव केला जाऊन 
ॉक्त ४५५ डकलोसायकल्वस कंपनसखं्येिी पडरवर्मतत लहरि स्वीकारली जाईल व डतिे योलय प्रवधकन केले 
जाऊन नंतर ती रेडिओच्या डिटेक्टर डवभागाकिे रवाना केली जाईल. 

 
वरील उदाहरणात स्टेिन लहर समजा ८०० डकलोसायकल्वस ऐवजी ६०० डकलोसायकल्वस 

कंपनसखं्येिी असती तर ल₂ आडण क₁ िी योलय मेळजुळवणी िाल्वयानंतर ६०० डकलोसायकल्वसच्या ह्या 
स्टेिन लहरीने डमक्सर डवभागात प्रविे केला असता व ऑडसलेटर डवभागात अिा पडरन्स्थतीत १०५५ 
डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी अपडरवर्मतत (unmodulated) लहर उत्पन्न केली गेली असती. 

 
स्टेिन लहर समजा जर १५०० डकलोसायकल्वस कंपनसखं्येिी असती तर ऑडसलेटर डवभागामध्ये 

१९५५ डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी अपडरवर्मतत लहर उत्पन्न केली गेली असती. 
 
वरील उदाहरणावंरून एक महत्त्वािे तत्त्व स्पष् होण्यासारखे आहे आडण ते म्हणजे डमक्सर 

डवभागामध्ये कोणत्याही कंपनसंख्येिी लहर प्रडवष् िाली तरी स्टेिन लहर आडण ऑडसलेटर लहर ह्याचं्या 
डमश्रणाने कझव्हटकर डवभागात ४५५ डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी पडरवर्मतत (modulated) लहर उत्पन्न 
होते. सामाझयतिः ऑडसलेटर लहरींिी कंपनसंख्या स्टेिन लहरींपेक्षा जास्त ठेवलेली असते. वरील सवक 
उदाहरणातं ऑडसलेटर लहरी स्टेिन लहरींपेक्षा ४५५ डकलोसायकल्वसइतक्या कंपनसंख्येने जास्त आहेत 
हे ध्यानात घेण्यासारखे आहे. 

 
डमक्सर आडण ऑडसलेटर ह्या दोझही मंिलािंी मेळजुळवणी होताना स्टेिन लहरी आडण 

ऑडसलेटर लहरी ह्यामंध्ये ४५५ डकलोसायकल्वसइतक्याि कंपनसंख्येिा ॉरक कायम ठेवता येणे िक्य 
होण्यासाठी दोझही डवभागाचं्या मंिलािंी रिना आडण बाधंणी करण्यात बरेि कौिल्वय वापराव े लागते. 
अथात तो रेडिओ दुरुस्तीिा डवर्षय नसून रेडिओ रिनािातुयािा डवर्षय आहे. सवकसामाझय रेडिओमध्ये 
दोझहीही मंिलािंी मेळजुळवणी व्हेडरएबल कंिेझससकच्या साहाय्याने केली जाते. डमक्सर आडण ऑडसलेटर 
डवभागासंाठी व्हेडरएबल कंिेझससकिे दोन वगेळे डवभाग वापरले जातात. परंतु सोयीच्या दृष्ीने ह्या दोझहींिी 
मेळ जुळवणी एकाि बटनाच्या साहाय्याने करण्यािी व्यवस्था केलेली असते. ह्यासाठी व्हेडरएबल 
कंिेझससकिे दोझही डवभाग एकमेकांपासून डवयुयात दृष्ट्या अलग ठेवलेले असले तरी ते एकाि गजावर 
बसडवलेले असतात व हा गज डॉरडवला म्हणजे व्हेडरएबल कंिेझससकच्या दोझहीही डवभागािंी स्वतंत्रपणे 
परंतु एकाि वळेी मेळजुळवणी करता येते. अिी मेळजुळवणी करतेवळेी स्टेिन लहरी आडण ऑडसलेटर 
लहरी ह्यामंध्ये ४५५ डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिा ॉरक कायम राहाणे आवश्यक असल्वयाने ऑडसलेटर 
डवभागात वापरलेल्वया व्हेडरएबल कंिेझसरिी धारणिक्ती डमक्सर डवभागात वापरलेल्वया व्हेडरएबल 
कंिेझसरच्या धारणिक्तीपेक्षा डवडिष् प्रमाणात कमी असावी लागते. हे उडिष् साधण्यासाठी दोन 
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उपाययोजना वापरल्वया जातात. एक म्हणजे ऑडसलेटर डवभागात वापरलेल्वया व्हेडरएबल कंिेझसरच्या प्लेट 
डमक्सर डवभागात वापरलेल्वया व्हेडरएबल कंिेझसरपेक्षा थोड्यािा लहान आकाराच्या बनडवलेल्वया असतात व 
त्यानंा डवडिष् आकार देऊन स्टेिन आडण ऑडसलेटर लहरींमध्ये ४५५ डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिा 
ॉरक कायम राहील अिी योजना केलेली असते. दुसरी उपाययोजना म्हणजे डमक्सर आडण ऑडसलेटर 
डवभागात एकमेकींसारखाि आकार असलेल्वया प्लेटिे व्हेडरएबल कंिेझसर वापरले जातात. परंतु 
ऑडसलेटर डवभागात वापरलेल्वया व्हेडरएबल कंिेझसरिी धारणिक्ती पॅिर आडण डट्रमर कंिेझससक वापरून 
डवडिष् प्रमाणात कमी अडधक करण्यािी सोय केलेली असते. ऑडसलेटर मंिलामध्ये पॅिर कंिेझसर 
व्हेडरएबल कंिेझसरला एकसरी पद्धतीने व डट्रमर कंिेझसरला समातंर पद्धतीने जोिलेला असतो. पॅिर व 
डट्रमर कंिेझससकिी योलय व न्स्थर मेळजुळवणी करून ठेवली म्हणजे स्टेिन लहरी आडण ऑडसलेटर लहरी 
ह्यामंध्ये डवडिष् कंपनसंख्येिा ॉरक ठेवणे साध्य होऊ िकते. रेडिओवर कोणतेही स्टेिन लावले असताना 
हा ॉरक कायम ठेवण्यासाठी ऑडसलेटर मंिलािी अिा प्रकारे जी डविरे्ष व न्स्थर स्वरूपािी मेळजुळवणी 
करावी लागते डतला ऑडसलेटर मंिलािे ‘मागीकरण’ (tracking) असे िास्त्रीय नाव आहे. अथात वर 
उल्लेख केल्वयाप्रमाणे ही मेळ जुळवणी उत्कृष् होणे हे मुख्यतिः कॉईलिी बाधंणी, योलय धारणिक्तीच्या पॅिर 
आडण डट्रमर कंिेझससकिी डनवि, त्यािप्रमाणे ह्या घटकभागाचं्या रिनाकौिल्वयावर अवलंबून असते. 
आकृती १३–१ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे रेडिओमध्ये ब्रॉिकास्ट बँि, िॉटक व्ववे्ह बँि १, िॉटक ववे्ह बँि २ असे 
एकापेक्षा अडधक बँि असतील तर प्रत्येक बँिच्या जुळवणीसाठी डट्रमर आडण पिॅर कंिेझससक वापरले 
जातात. काही रेडिओंमध्ये कॉईलच्या प्रवतकनात सूक्ष्म ॉेरबदल करता याव ेम्हणून पॅिर व डट्रमर कंिेझससक 
व्यडतडरक्त कॉईलमध्ये स्लॅगिा वापर केलेला आढळतो. 

 
वरील डवविेनाच्या अनुर्षंगानेि अलीकिील काही वर्षांत उत्पादन िालेल्वया व्हॉल्वव्ह रेडिओमध्ये 

जी एक डवडिष् सुधारणा व प्रगती िालेली आढळून येते डतिा उल्लखे करावासा वाटतो. ही सुधारणा म्हणजे 
पुष्ट्कळिा रेडिओंमध्ये ब्रॉिकास्ट ककवा डमडियम ववे्ह बिँसाठी ‘ॉेराइट रॉि एडरअल’ िा बऱ्याि प्रमाणात 
वापर सुरू िाला आहे. डवडिष् रासायडनक प्रडक्रया केलेल्वया लोखंिाच्या भकुटीपासून तयार केलेल्वया 
‘ॉेराइट रॉि’ वर डमडियम ववे्हसाठी वापरल्वया जाणाऱ्या कॉईल्वस बसडवल्वया जातात व त्यािंी जोिणी 
कझव्हटकर डवभागातील स्टेिन लहरींिी मेळजुळवणी करणाऱ्या मंिलािी केलेली असते. आकृती १३–२ 
पाहा. परदेिी बनावटीच्या रेडिओच्या कॅडबनेटच्या मागील भागावरील ॉळीवर ज्याला ‘िेम एडरअल’ 
म्हणतात अिा प्रकारिे एडरअल पूवी वापरले जात असे. असे िेम एडरअल वापरलेले असले म्हणजे 
घराबाहेरील एडरअलिी (outdoor aerial) जरुरी पित नसे. ॉेराइट रॉि एडरअल हे अिा िेम एडरअलिी 
एकप्रकारे सुधारलेली आवृत्तीि आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. ॉेराइट रॉि एडरअल िेम एडरअलच्या 
मानाने लहान आकारािे असते परंतु त्यािी ग्राहक आडण डनवििक्ती मात्र अडतियि तीव्र असते. ॉेराइट 
रॉि एडरअल रेडिओमध्ये बसडवताना ते िासीसपासून डनदान १ इंि दूर अंतरावर बसडवणे आवश्यक असते. 
डिवाय अिा एडरअलिी उभारणी भक्कम असणे आवश्यक असते, कारण त्याला हादरे बसणे इष् नसते. ह्या 
कारणासाठीि ॉेराइट रॉि एडरअलवर बसडवलेल्वया कॉईलच्या जोिताराही त्यामानाने किक असाव्या 
लागतात. ॉेराइट रॉि एडरअलच्या बाबतीत डदिलेा महत्त्व असते. एखाययाा स्टेिनिी जर उत्कृष् 
मेळजुळवणी करावयािी असेल तर ॉेराइट रॉि एडरअल डवडिष् डदिकेिे डॉरडवणे आवश्यक असते. 
काही रेडिओंमध्ये ह्यासाठी ॉेराइट रॉििी डदिा बदलण्यािी सोयही केलेली असते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती १३–२ 

 
पूवी उल्लखे केल्वयाप्रमाणे कझव्हटकर ककवा डिके्वझसी िेंजर डवभागामध्ये जी दुसऱ्या प्रकारिी मंिल 

योजना वापरली जाते ती म्हणजे डमक्सर आडण ऑडसलेटरच्या कायासाठी हेक्िोि-ट्रायोि ककवा हेप्टोि-
ट्रायोि व्हॉल्वव्हिा वापर केला जाणारी योजना होय. हेप्टोि व्हॉल्वव्हिा वापर केल्वया जाणाऱ्या योजनेत 6BE6 
आडण 12BE6 सारख्या व्हॉल्वव्हमध्ये सामाडयक असे एकि कॅथोि वापरलेले असते आडण डमक्सर आडण 
ऑडसलेटर ह्या दोझहीही कायांसाठी कॅथोिपासून उत्सजकन पावणाऱ्या ऋण कणाचं्या एकेरी प्रवाहािाि 
वापर केलेला असतो. परंतु एकि कॅथोि वापरून दोझही कायांसाठी कॅथोििे वगेवगेळे ऋणकण प्रवाह 
वापरण्यािी योजना असलेला कझव्हटकर व्हॉल्वव्हिा दुसराही एक प्रकार आहे. ह्या प्रकारात काही वर्षांपूवी 
6K8 सारख्या लोकडप्रय ट्रायोि-हेक्िोि व्हॉल्वव्हिा वापर केला जात असे. गेल्वया काही वर्षांत त्याऐवजी 
लहान आकाराच्या आडण एकमुखी व्हॉल्वव्हमध्ये ECH42 व त्यासारखेि (उदाहरणाथक, X150, 6C10) 
व्हॉल्वव्हज वापरले जाऊ लागले आहेत. अिा प्रकारच्या ह्या व्हॉल्वव्हमध्ये डमक्सर आडण ऑडसलेटर डवभागािें 
डनरडनराळे डवयुयातघटक एकाि व्हॉल्वव्हमध्ये समाडवष् केलेले असतात. अिा व्हॉल्वव्हच्या रिनेत कॅथोिच्या 
सभोवार एक अखंि वतुकळाकार डग्रि असते आडण कॅथोिच्या दोन बाजंूवर प्रत्येकी एक एक अिा दोन प्लेट 
असतात. त्यापंकैी एक ऑडसलेटर प्लेट व दुसरी डमक्सर प्लेट म्हणून कायक करते. कॅथोिच्या सभोवती 
असलेल्वया वतुकळाकार डग्रििा ऑडसलेटर प्लेटच्या बाजूिा जो भाग असतो तो ऑडसलेटर डग्रि म्हणून कायक 
करतो व दुसऱ्या बाजूवरील भाग ‘मॉड्यूलेकटग डग्रि’ म्हणजे लहरींिे डमश्रण आडण पडरवतकन करणारे डग्रि 
म्हणून कायक करतो. हेक्िोि डवभागािे अथात हे डतसरे डग्रि असते. ह्या डग्रिभोवती पूणकपणे स्क्रीन डग्रििे 
आच्छादन असते. हे स्क्रीन डग्रि दोन डग्रि एकत्र जोिून बनलेले असते. ह्याडिवाय हेक्िोििे डसलनल डग्रि 
असते व ते व्हॉल्वव्हमध्ये पडहले डग्रि असते. िवेटी हेक्िोििी प्लेट येते. ह्या व्हॉल्वव्हिी रिना व्हॉल्वव्हच्या 
नेहमीच्या रेखाकृतीने दाखडवणे कठीण आहे. तरीदेखील आकृती १३–३ मध्ये व्हॉल्वव्हिी अिी रेखाकृती व 
मंिल योजना दाखडवली असून डतच्यावरून व्हॉल्वव्हच्या रिनेडवर्षयी एकंदर सवकसाधारण कल्वपना येऊ 
िकण्यासारखी आहे. 

 
डब्रडटि बनावटीच्या रेडिओंमध्ये कझव्हटकर ककवा डिके्वझसी िेंजर डवभागामध्ये ट्रायोि-हेक्िोि ककवा 

ट्रायोि-हेप्टोि व्हॉल्वव्हिा वापर केला जाणारी योजना बरीि प्रिडलत होती व आपल्वया देिातील रेडिओ 
उत्पादकानंीही ही प्रथा उिललेली होती. आपल्वया देिात अगदी अलीकिील काळात उत्पादन िालेल्वया 



 

अनुक्रमणिका 

रेडिओंमध्ये ECH81 व त्यासारखा (उदाहरणाथक, X719) लहान आाकरािा नऊ डपनािंा हेप्टोि-ट्रायोि 
व्हॉल्वव्ह बराि लोकडप्रय िालेला आहे व भारतीय बनावटीच्या रेडिओंमध्ये गेली १०–१५ वर्ष ेसरासपणे 
वापरला जात आहे. ह्या व्हॉल्वव्हिी मंिल योजना आकृती १३–४ मध्ये दिकडवली आहे. ह्या व्हॉल्वव्हिे एक 
वैडिष्ट्य म्हणजे ECH42 व्हॉल्वव्हप्रमाणे ऑडसलेटर डग्रि आडण मॉड्यूलेकटग डग्रि ह्यािंी व्हॉल्वव्हमध्ये अतंगकत 
जोिणी केलेली नसल्वयाने त्यािंी बाह्यतिः एका तारेने जोिणी करावी लागते. 

 

 
आकृती १३–३ 

 

 
आकृती १३–४ 

 
वरील मंिल योजनेत ऑडसलेटर मंिलामध्ये आंदोलक लहरी डनमाण करण्यासाठी सामाझयतिः 

दोन कॉईल्वस वापरल्वया जातात. ह्यापंकैी ऑडसलेटर ट्रायोिच्या प्लेट मंिलामध्ये जोिलेल्वया कॉईलला 
‘ॉीि बकॅ कॉईल’ म्हणजे प्रडतपुष्ी करणारी कॉईल म्हणतात. दुसरी कॉईल डग्रि मंिलामध्ये जोिलेली 
असते. डतला ‘ऑडसलेटर डग्रि कॉईल’ म्हणतात. ह्या दोझहीही कॉईल्वसिी बाधंणी एकाि नळीच्या गाभ्यावर 



 

अनुक्रमणिका 

एकमेकींिी संललन अिी केलेली असते. त्यामुळे ऑडसलेटर डवभागामध्ये लहरींिी प्रडतपुष्ी होऊन 
आंदोलन लहरी डनमाण होऊ िकतात. ह्या दोझही कॉईल्वस एकमेकींिी डकती सलंलन ठेवाव्यात हा रेडिओ 
रिनािातुयािा डवर्षय आहे. रेडिओच्या डनरडनराळ्या बँिसाठी एडरअल कॉईल्वसच्या डनरडनराळ्या 
जोड्यापं्रमाणे ऑडसलेटर डवभागात आकृती १३–४ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे ॉीि बकॅ आडण डग्रि कॉईलच्या 
डनरडनराळ्या जोड्या वापरल्वया जातात आडण डवडिष् कॉईल्वसच्या जोिीने डवडिष् बँिच्या एकंदर सवक 
टप्प्यावंर ऑडसलेटर डवभागातील आंदोलक लहरी व्यवन्स्थतपणे उत्पन्न होऊ िकतील अिी त्यािंी बाधंणी 
व रिना केलेली असते. 
 

ह्या दोझही कॉईल्वसपकैी कोणत्याही एका कॉईलिी म्हणजे ‘ॉीि बॅक’ ककवा ‘डग्रि कॉईल’ िी 
व्हेडरएबल कंिेझसरच्या साहाय्याने मेळजुळवणी करता येते. डनराळ्या िब्दातं सागंावयािे िाल्वयास ट्रायोि 
ऑडसलेटर डवभागामध्ये ऑडसलेटर प्लेट मंिलािी ककवा ऑडसलेटर डग्रि मंिलािी मेळजुळवणी करता 
येते. ECH 81 व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया ऑडसलेटरमं िलात हल्ली दोझही मेळजुळवणीच्या पद्धती प्रिडलत 
असल्वयािे आढळते. 

 
ऑडसलेटर प्लेट आडण ‘ॉीि बॅक’ कॉईल ह्याचं्या जोिणीमध्येही सामाझयतिः दोन मुख्य ॉेरबदल 

आढळून येतात. काही मंिलामंध्ये ऑडसलेटर प्लेटला ‘ॉीि बॅक’ कॉईलमधून िी.सी. डवयुयातदाब पुरडवला 
जातो आडण त्यामुळे ॉीि बकॅ कॉईलमध्ये िी.सी. प्रवाह वाहातो. ऑडसलेटर प्लेटला िी.सी. डवयुयातदाब 
पुरडवण्याच्या ह्या पद्धतीला ‘एकसरी पुरवठा’ (series feed) पद्धत म्हणतात. काही मंिलामंध्ये ॉीि बकॅ 
कॉईल ऑडसलेटर प्लेटला समातंर जोिलेली असते. ह्या प्रकारात ऑडसलेटर प्लेटला िी.सी. डवयुयातदाब 
पुरवठा समातंर जोिणी केलेल्वया रेडिस्टरतॉे केलेला असतो, परंतु ॉीि बॅक कॉईलमधून प्लेटिा 
िी.सी. प्रवाह वाहात नाही. कारण ‘ॉीि बॅक’ कॉईलिी प्लेटला समातंर जोिणी करताना प्लेट आडण 
ॉीि बॅक कॉईल ह्यामंध्ये एक कंिेझसर जोिलेला असतो. ह्या पद्धतीला ‘समातंर पुरवठा’ (parallel feed) 
पद्धत असे म्हणतात व ही पद्धत अडधक लोकडप्रय डदसते. आकृती १३-३ आडण १३–४ मध्ये दिकडवलेल्वया 
मंिल योजनेत ऑडसलेटर प्लेटला िी.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा समातंर पद्धतीने केलेला असल्वयािे 
दिकडवले आहे. 
 

कझव्हटथर लकिा णिके्वझसी चेंजर णिभागाची  णिदु्यतदाब आणि णिरोध मोजिी 
 

पुढे डवविेन केल्वयाप्रमाणे कझव्हटकर ककवा डिके्वझसी िेंजर डवभागात डबघाि डनमाण िालेला आहे 
ककवा काय ह्यािी डसलनल इजेंक्िन पद्धतीने डनडित तपासणी करता येते. ह्या डवभागात डबघाि असल्वयािे 
डनडित ठरल्वयानंतर ह्या डवभागािी डवयुयातदाब व डवरोध मोजणी केली तर डबघाि उत्पन्न िालेल्वया 
घटकभागािा िोध घेता येतो. पुढील पडरच्छेदामंध्ये ह्या तपासणीिे सडवस्तर डवविेन केले आहे. 

 
कझव्हटकर डवभागािी डवयुयातदाब आडण डवरोध मोजणी किी करावी ह्यािे डवविेन करण्यासाठी 

आकृती १३–४ मध्ये दिकडवलेल्वया व ECH 81 ह्या ट्रायोि-हेप्टोि व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया मंिलािे 
उदाहरण घेतले आहे. ECH 81 ह्या ट्रायोि-हेप्टोि व्हॉल्वव्हमध्ये हेप्टोि हा डमक्सर डवभाग आडण ट्रायोि हा 
ऑडसलेटर डवभाग असे दोन पोट डवभाग असतात. ऑडसलेटर डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करणे अथात 
ह्या डवभागािे कायक व्यवन्स्थत होत आहे ककवा नाही ह्यावर अवलंबनू असते. प्रथम हेप्टोि डवभागािी 
तपासणी करावी. ह्यासाठी हेप्टोि डवभागाच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण कॅथोिवरील डवयुयातदाबािी 
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िासीसपासून मोजणी करावी. आकृती १३–४ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिलात प्लेटवर १९० व्होल्वट, स्क्रीन 
डग्रिवर ६० व्होल्वट आडण कॅथोिवर सुमारे १·५ व्होल्वट डवयुयातदाब दिकडवला गेला पाडहजे. हेप्टोि डवभागात 
उत्पन्न होणारे दोर्ष आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील दोर्षासंारखेि असतात. परंतु कॅथोिवरील 
डवयुयातदाब हेप्टोि आडण ट्रायोि ह्या दोझही डवभागातंील डवयुयातप्रवाहामुळे उत्पन्न होत असतो हा ॉरक 
लक्षात घेतला पाडहजे. 

 
हेप्टोि प्लेटवर जर िझूय डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर सामाझयतिः आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर 

प्रायमरी कॉईल खंडित िाल्वयािे हे लक्षण समजाव.े अिा पडरन्स्थतीत स्क्रीन डग्रि मंिलातून जास्त 
डवयुयातप्रवाह वाडहल्वयामुळे स्क्रीन डग्रिवर योलयपेक्षा कमी डवयुयातदाब आडण प्लेट मंिलातून काहीि 
डवयुयातप्रवाह न वाडहल्वयामुळे कॅथोिवर काहीसा कमी प्रमाणात डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिी ओहममीटरने तपासणी करून प्रायमरी कॉईल खंडित (open) िालेली 
आहे ककवा काय ह्यािा पिताळा घेता येतो. 

 
व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जात असल्वयास एक तर रेडिस्टर र१ हा तरी 

खंडित िालेला असेल ककवा स्क्रीन डग्रि व िासीस ह्यामंध्ये जोिलेला कंिेझसर क₃ तरी संडक्षप्त िालेला 
असेल. ओहममीटर तपासणीने ह्या दोझहींपैकी कोणत्या डवडिष् घटकभागात दोर्ष असावा ह्यािी डनडिती 
करून घेता येते. स्क्रीन डग्रिवर जर योलयपेक्षा जास्त डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर रेडिस्टर र₂ 
खंडित िालेला असल्वयािी ॉार िक्यता असू िकेल. अिा पडरन्स्थतीत प्लेट व स्क्रीन डग्रि मंिलातून 
वाहाणाऱ्या डवयुयातप्रवाहात वाढ होऊन कॅथोिवर योलयपेक्षा जास्त डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. 

 
व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिवर जर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर एक तर व्हॉल्वव्हिी 

उत्सजकनिक्ती (emission) नाहीिी िालेली असू िकेल ककवा कॅथोि कंिेझसर क₄ सडंक्षप्त िालेला 
असेल. व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती नाहीिी िालेली असल्वयास स्क्रीन डग्रिवर योलयपेक्षा जास्त डवयुयातदाब 
दिकडवला जाईल. परंतु क₄ संडक्षप्त िालेला असल्वयास मात्र स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाब योलयपेक्षा कमी 
प्रमाणात दिकडवला जाईल. 

 
कॅथोिवर जर योलयपेक्षा जास्त डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर सामाझयतिः कॅथोि रेडिस्टर 

र₃ खंडित िालेला असल्वयािी ककवा त्याच्या डवरोधात वाढ िालेली असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते. 
ओहममीटर तपासणीने अिा दोर्षािंा पिताळा घेता येतो. 

 
ऑडसलेटरच्या ट्रायोि डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करते वळेी प्रथमतिः ऑडसलेटर डग्रिवरील 

डवयुयातदाबािी कॅथोिपासून मोजणी करणे महत्त्वािे असते. ऑडसलेटर कायक िालू असेल तर ऑडसलेटर 
डग्रिवर ऋण डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. ही मोजणी व्होल्वटमीटरच्या लघुश्रेणीवर करू नये. नाही तर 
व्होल्वटमीटरमुळे ऑडसलेटरिे कायकि बंद पिण्यािा संभव असतो. ह्या तपासणीत ऑडसलेटर डग्रिवर डकती 
प्रमाणात डवयुयातदाब दिकडवला जातो ह्यास महत्त्व नसून ह्या डठकाणी ऋण डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली जाते 
ककवा नाही ह्यास महत्त्व असते. त्या दृष्ीने ही मोजणी व्होल्वटमीटरच्या कोणत्या श्रेणीवर करावी ह्याला 
महत्व असते. त्या दृष्ीने ही मोजणी व्होल्वटमीटरच्या कोणत्या श्रेणीवर करावी ह्याला महत्त्व नसते आडण 
ह्यासाठी सवकसाधारणपणे व्होल्वटमीटरिी १०० ते २५० व्होल्वट ही उच्च श्रणेी वापरण्यास हरकत नसते. 
ऑडसलेटर डग्रिवर ऋण डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर ऑडसलेटरिे कायक िालू असण्याडवर्षयी 
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डनडित अनुमान काढण्यास हरकत नाही. डग्रिवर जर ऋण डवयुयातदाब दिकडवला जात नसेल तर 
ऑडसलेटरच्या ट्रायोि प्लेटवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करावी. ऑडसलेटर प्लेटवर अिा पडरन्स्थतीत 
योलयपेक्षा कमी प्रमाणात डवयुयातदाब दिकडवला जाण्यािी िक्यता असते. अथात ऑडसलेटरिे कायक िालू 
नसेल आडण ह्याडवर्षयीिा पिताळा घ्यावयािा असेल तेव्हाि ही तपासणी सवकसाधारणपणे केली जाते. 
ऑडसलेटर डग्रिवर जर ऋण डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर ऑडसलेटर प्लेटवरील डवयुयातदाबाच्या 
तपासणीिी आवश्यकता नसते. 

 
ऑडसलेटर डग्रिवर जर ऋण डवयुयातदाब दिकडवला जात नसेल तर मात्र ऑडसलेटर ट्रायोि 

प्लेटवरील डवयुयातदाबािी मोजणी केलीि पाडहजे. ऑडसलेटर जर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल 
तर प्लेट रेडिस्टर र₅ खंडित िालेला असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते ककवा प्लेट मंिल अझय कारणांनी 
संडक्षप्त िालेले असेल. परंतु प्लेटवर योलय डततका डवयुयातदाब ककवा योलयपेक्षा कमी डवयुयातदाब दिकडवला 
जात असून ऑडसलेटर डवभागािे कायक होत नसेल तर ऑडसलेटर डवभागात काही तरी डबघाि असल्वयािे 
दिकडवले जाते. परंतु हा डबघाि केवळ डवयुयातदाब ककवा डवरोध मोजणीने समजून येईलि असे सागंता येणार 
नाही. ह्यासाठी तपासणी पद्धतीच्या इतर उपाययोजना वापराव्या लागतात. ह्याडवर्षयीिे डवविेन पढेु 
येईलि. आकृती १३–४ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिलात ऑडसलेटर ट्रायोि प्लेटवर ७५ व्होल्वट धन डवयुयातदाब 
आडण डग्रिवर ५ ते १५ व्होल्वटच्या दरम्यान ऋण डवयुयातदाब यथायोलय म्हणून समजण्यास हरकत नाही. 
 

कझव्हटथर णिभागामध्ये उत्पन्न होिारे णनरणनराळे णबघाि ि त्याचंी दुरुस्ती 
 

दोन काये एकाि व्हॉल्वव्हच्या साहाय्याने जेव्हा केली जातात तेव्हा त्या मंिलामध्ये उद भवणारे 
डबघाि िोधून काढणे हे सामाझयतिः थोिे अवघि आडण गंुतागंुतीिे काम असते. ह्यािे एक कारण म्हणजे 
दोन अगदी डभन्न मंिलािंा समाविे एकाि डठकाणी केलेला असतो. कझव्हटकर व्हॉल्वव्हच्या बाबतीत ही 
अििण प्रत्ययास येते. कझव्हटकर व्हॉल्वव्हिे डमक्सर आडण ऑडसलेटर असे दोन पोट डवभाग असल्वयाने व 
त्यािंी दोन वगेळी मंिले असल्वयामुळे कझव्हटकर डवभागािी तपासणी करणे थोिेसे कठीण जाते. अथात 
कझव्हटकर डवभागाच्या दोन डवडभन्न कायांिे डवडिष् के्षत्र डविारात घेऊन जर दोझही डवभागािंी स्वतंत्र 
तपासणी केली तर डबघाि कोठे उत्पन्न िाला आहे हे िोधून काढणे त्यातल्वयात्यात सोपे जाते. कझव्हटकर 
डवभागात अथात असेही काही डबघाि उत्पन्न होऊ िकतात की ज्यानंी डमक्सर आडण ऑडसलेटर ह्या दोझही 
डवभागािें कायक डबघिते. (उदाहरणाथक, कॅथोि रेडिस्टर खंडित होणे.) परंतु एक धोपट मागक म्हणनू ही 
दोझही मंिले जर वगेवगेळी हाताळली तर त्यािंी तपासणी करणे सामाझयतिः खूपि सोपे जाते. कझव्हटकर 
डवभागात मात्र इतर डवभागापेंक्षा व्हेडरएबल कंिेझसर, बँि न्स्वि, प्रत्येक बँिसाठी वापरलेल्वया कॉईल्वस 
आडण त्यािंी जुळवणी करण्यासाठी वापरलेले पॅिर आडण डट्रमर कंिेझसर ह्यासंारख्या काही डविरे्ष 
घटकभागािंा समाविे होत असल्वयाने कझव्हटकर डवभागािी तपासणी रेडिओच्या इतर कोणत्याही 
डवभागापेंक्षा थोिीिी जास्त कठीण असते. 

 
इतर डवभागापं्रमाणे सवकसामाझय डबघाि कझव्हटकर डवभागामध्ये तर उत्पन्न होऊ िकताति, परंतु 

ह्याव्यडतडरक्त ह्याडवभागािे डवडिष् असेही काही डबघाि आहेत. त्यािें सडवस्तर डवविेन पुढील काही 
पडरच्छेदामंध्ये केलेले आहे. 
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(१) कझव्हटथर णिभागातील णबघािामुंळे रेणिओचे कायथ बंद पििे 
 

डमक्सर ककवा ऑडसलेटर ह्या दोझहींपैकी कोणत्याही एका पोट डवभागािे कायक डबघिले तरी 
कझव्हटकर डवभागािे कायक बदं पिू िकते आडण त्यामुळे रेडिओ िालत नाही. असा डबघाि उत्पन्न िाला 
म्हणजे प्रथम तो डमक्सर आडण ऑडसलेटर ह्यापंकैी कोणत्या डवडिष् भागात उत्पन्न िाला आहे हे िोधून 
काढणे महत्त्वािे असते. ह्यासाठी ‘डसलनल इजेंक्िन’ पद्धतीिी तपासणी ॉार उपयोगी पिते. डसलनल 
इंजेक्िन पद्धतीने डबघाि कोणत्या डवडिष् भागात उत्पन्न िाला आहे हे समजल्वयानंतर त्या डवडिष् भागावर 
लक्ष कें डद्रत करून त्यािे कायक सुरळीत न िालण्यास कोणता दोर्ष कारणीभतू िाला आहे हे िोधून काढता 
येते. 
 

डसलनल इजेंक्िन पद्धतीने रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागािंी क्रमििः तपासणी केल्वयानंतर डमक्सर 
डवभागािी तपासणी करण्यासाठी डसलनल जनरेटरमध्ये तपासणीसाठी आलेल्वया डवडिष् रेडिओच्या 
डनयोडजत मध्यम कंपनसंख्येइतकी कंपनसंख्या असलेली पडरवर्मतत संदेि लहर उत्पन्न करून ती डमक्सर 
ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हच्या डमक्सर डग्रिला जोिावी. ह्या कबदूपासून डतिा स्पष् आडण जोरदार सूर जर 
लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येत असेल तर डमक्सर डवभागािे कायक व्यवन्स्थत असल्वयािे दिकडवले जाईल. 
ऑडसलेटर डवभागािी तपासणी करण्यासाठी डसलनल जनरेटरमध्ये ६०० डकलोसायकल्वस कंपनसखं्येिी 
पडरवर्मतत (modulated) संदेिलहर उत्पन्न करावी. नंतर रेडिओ िायल कायािी ६०० डकलोसायकल्वस 
अंिावर मेळजुळवणी करून डसलनल जनरेटरिी सदेंिलहर डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हच्या डमक्सर 
डग्रिला जोिावी. रेडिओिा िायल काटा िायलवरील ६०० डकलोसायकल्वस अंिाच्या आसपास ककडित 
अलीकिे पलीकिे डॉरडवल्वयानंतर डतिा स्पष् आडण जोरदार सूर जर लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येत असेल 
तर ऑडसलेटर डवभागािे कायक व्यवन्स्थत िालू असल्वयािे दिकडवले जाईल. परंतु ही संदेिलहर जर 
लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येत नसेल तर ऑडसलेटर डवभागात डनडित काही तरी डबघाि असल्वयािे ते लक्षण 
समजण्यास हरकत नाही. 
 

ऑडसलेटर डवभागात डबघाि उत्पन्न िाला आहे ककवा काय हे इतर काही तपासणींच्या 
साहाय्यानेही िाबीत करता येते. ऑडसलेटर डवभागािे कायक बंद पिलेले असेल तर ऑडसलेटर डग्रिवर 
िूझय ककवा ककडितसा धन डवयुयातदाब (positive voltage) दिकडवला जातो. परंतु ऑडसलेटर डवभागािे कायक 
व्यवन्स्थत िालू असेल तर ऑडसलेटर डग्रिवर ऋण डवयुयातदाब (negative voltage) दिकडवला गेला 
पाडहजे. ह्या ऋण डवयुयातदाबािी नोंदणी सुमारे ५ ते १५ व्होल्वटच्या दरम्यान दिकडवली जाते. हा ऋण 
डवयुयातदाब डकती प्रमाणात अडधक ऋण आहे त्यावरून ऑडसलेटर आंदोलक लहरी डकती जोरदार प्रमाणात 
डनमाण होत आहेत ह्यािी कल्वपना येते. 
 

ऑडसलेटर मंिलामधील डबघािािा पिताळा घेण्यािी दुसरी एक उत्तम पद्धत म्हणजे ऑडसलेटर 
डवभागात सामाझय पडरन्स्थतीत उत्पन्न केल्वया जाणाऱ्या आंदोलक लहरी डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न 
करून त्यािंा अनुपन्स्थत ऑडसलेटर लहरींऐवजी उपयोग करणे. ही तपासणी करते वळेी जर एखादे 
जोरदार स्थाडनक स्टेिन प्रके्षपण करीत असेल तर असे स्टेिन रेडिओवर लावाव.े नंतर त्या स्टेिनािी 
वाहकलहर (carrier wave) व रेडिओिी मध्यम कंपनसंख्या ह्या दोझहींच्या बेरजेइतकी कंपनसंख्या 
असलेली संदेिलहर डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न करावी. अथात डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न केलेली 
अिी लहर अपडरवर्मतत (unmodulated) लहर असणे आवश्यक असते. उदाहरणाथक, स्थाडनक स्टेिनिी 



 

अनुक्रमणिका 

वाहकलहर ८०० डकलोसायकल्वस आडण रेडिओिी मध्यम कंपनसंख्या जर ४५५ डकलोसायकल्वस असेल तर 
डसलनल जनरेटरमध्ये १२५५ डकलोसायकल्वस इतकी कंपनसंख्या असलेली अपडरवर्मतत संदेि लहर उत्पन्न 
करावी व ती ऑडसलेटर डग्रिला जोिावी. असे केल्वयानंतरही जर लाऊिस्पीकरमधून स्थाडनक स्टेिनािा 
कायकक्रम ऐकू येत नसेल तर रेडिओ िायल कायािी ८०० डकलोसायकल्वस अंिािे सुमारास ककडित पढेु 
मागे मेळजुळवणी करून पाहावी. अिी मेळजुळवणी केल्वयानंतर जर स्थाडनक स्टेिनािा कायकक्रम 
नेहमीसारखा मोठ्याने ऐकू येत असेल तर ऑडसलेटर मंिलामध्ये डनडित काही तरी डबघाि असला पाडहजे 
असे डनदान करण्यास हरकत नसते. 
 

(२) णमक्सर णिभागाचे कायथ बंद पििे 
 

डसलनल जनरेटरमध्ये रेडिओच्या डनयोडजत मध्यम कंपनसखं्येइतकी कंपनसंख्या असलेली 
पडरवर्मतत संदेिलहर (modulated signal) उत्पन्न करून डमक्सर व्हॉल्वव्ह प्लेटला जोिली असताना ती 
व्यवन्स्थतपणे ऐकू येत असेल परंतु तीि लहर जर डमक्सर डग्रिपासून ऐकू येत नसेल तर डमक्सर डवभागात 
डनडित काही तरी डबघाि असल्वयािे िाबीत होते. डमक्सर डवभागािे कायक बंद पिण्यास अनेक कारणे असू 
िकतात. त्या दृष्ीने ह्या डवभागातील कोणत्या डवडिष् घटकभागात दोर्ष उत्पन्न िाला आहे हे डनडित 
िोधून काढण्यासाठी ह्या डवभागािी जर डवयुयातदाब तपासणी केली तर ती उपयुक्त होते. डमक्सर आडण 
ऑडसलेटर डवभागाचं्या डवयुयातदाब आडण डवरोध मोजणीडवर्षयीिी सवकसाधारण रूपरेर्षा मागील एका 
पडरच्छेदात डदलेलीि आहे. डवयुयातदाब तपासणीत व्यक्त िालेल्वया सूिक लक्षणापं्रमाणे नंतर डमक्सर 
डवभागातील घटकभागािंी अडधक तपासणी करता येते. ही तपासणी किी करावी ह्याडवर्षयी काही सूिना 
पुढील पडरच्छेदामंध्ये डदलेल्वया आहेत : 

 
(अ) डमक्सर व्हॉल्वव्ह प्लेटवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जाणे. 

 
खालील डबघाि असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते. आकृती १३–४ पाहा. 

 
(१) आय.एॉ. इनपटु ट्रझॅसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल खंडित िालेली असणे. रेडिओ बंद 

करून ओहममीटरने ह्या कॉईलिी तपासणी करावी. 
 
(२) प्लेट िी कपकलग डॉल्वटर रेडिस्टर खंडित िालेला असणे ककवा कंिेझसर सडंक्षप्त 

िालेला असणे. 
 

आकृती १३–४ मध्ये दिकडवलेल्वया डमक्सर डवभागात प्लेट मंिलामध्ये िी कपकलग डॉल्वटर योजना 
वापरलेली नाही. परंतु अिी योजना जर वापरलेली असेल तर डमक्सर प्लेट आडण िी.सी. डवयुयातदाब 
पुरवठा ह्यामंध्ये जोिलेला िी कपकलग डॉल्वटर योजनेसाठी वापरलेला रेडिस्टर खंडित िाल्वयाने ककवा 
रेडिस्टर ते िासीस ह्यामंध्ये जोिलेला कंिेझसर संडक्षप्त िाल्वयाने डमक्सर प्लेटवर िूझय डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो. ह्या दोझही घटकभागापंकैी म्हणजे रेडिस्टर आडण कंिेझसर ह्यापंैकी कोणत्या डवडिष् 
घटकभागात वरील प्रकारिा दोर्ष उत्पन्न िाला आहे हे ओहममीटर तपासणीने डनडित िोधून काढता येते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

(३) डट्रमर कंिेझसरिा ककवा आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलिा आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरच्या िाकणास स्पिक होऊन डमक्सर प्लेटिे मंिल सडंक्षप्त (short) होणे. 

 
ट्रझॅसॉॉमकरवरील िाकण काढून प्रत्यक्ष डनरीक्षणाने हा दोर्ष समजून येऊ िकतो. डिवाय 

ओहममीटरनेही अिा डबघािािी डनडित तपासणी करता येते. ह्याडवर्षयी सडवस्तर सूिना प्रकरण अकरा 
मध्ये डदलेल्वया आहेत. 
 

(ब) डमक्सर व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जाणे खालील डबघाि 
असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते. आकृती १३–४ पाहा. 

 
(१) स्क्रीन डग्रि कंिेझसर क₃ सडंक्षप्त िालेला असणे. 
 
ह्या कंिेझसरिी एक बाजू डवलग करून पुझहा स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करावी. 

कंिेझसर डवलग केल्वयानंतर जर स्क्रीन डग्रिवर योलय डततका. डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर 
कंिेझसर डनडित सडंक्षप्त िाला असल्वयािे दिकडवले जाते. डवलग केलेल्वया कंिेझसरिी ओहममीटरने स्वतंत्र 
तपासणी करून ह्या दोर्षािा पिताळा घेता येतो. 

 
(२) स्क्रीन डग्रिला डवयुयातदाब परुवठा करणाऱ्या डवयुयातदाब डवभाजक मंिलामध्ये (व्होल्वटेज 

डिव्हायिरमध्ये) डबघाि असणे. 
 
स्क्रीन डग्रिला डवयुयातदाब डवभाजक मंिलामधून डवयुयातदाब पुरवठा केलेला असेल तर ह्या 

मंिलािी ओहममीटरने तपासणी करावी. आकृती १३–४ मध्ये र₁ आडण र₂ या दोन रेडिस्टसकपासून 
बनलेले डवयुयातदाब डवभाजक मंिल पाहा. ह्या मंिलातील रेडिस्टसकपैकी रेडिस्टर र₁ खंडित िालेला 
असेल तर स्क्रीन डग्रिला डवयुयातदाब पुरवठा होणार नाही. रेडिस्टर र₁ िी ओहममीटरने तपासणी करावी. 

 
(क) डमक्सर व्हॉल्वव्ह कॅथोिवर वाजवीपेक्षा खूपि जास्त प्रमाणात डवयुयातदाब दिकडवला जाणे. 

 
आकृती १३–४ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिल डवभागामध्ये डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिला 

जोिलेला रेडिस्टर सुमारे १५० ओहम डवरोधािा आहे. कॅथोि रेडिस्टर खंडित िाल्वयास कॅथोिवर 
वाजवीपेक्षा खूपि जास्त डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. ओहममीटरने हा रेडिस्टर खंडित िाला आहे ककवा 
काय ह्याडवर्षयी तपासणी करावी. 
 

(ि) प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण कॅथोिवर योलय प्रमाणात डवयुयातदाब दिकडवला जात असूनही 
डमक्सर डवभागािे कायक बंद पिलेले असणे. 

 
अिा पडरन्स्थतीत डमक्सर डवभागािी अडधक तपासणी करणे क्रमप्राप्त असते. डमक्सर डवभागािी 

खालील डबघािाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी करावी. 
 

(१) डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्ह डनकामी िालेला असणे. 
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व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर व्हॉल्वव्हिी तपासणी करावी. परंतु तपासणीिा सवांत उत्तम आडण जलद मागक 
म्हणजे मूळ व्हॉल्वव्हच्या जागी दुसरा िागंला नवीन व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाणे. 

 
लहान आकारािे डमडनएिर व्हॉल्वव्ह डकत्येकदा सॉकेटमध्ये व्यवन्स्थत बसत नाहीत. व्हॉल्वव्ह 

सॉकेटमध्ये व्यवन्स्थत बसलेला नसल्वयास रेडिओच्या डवडिष् डवभागािे कायक डकत्येकदा बंद पिलेले 
आढळते. 
 

(२) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर डट्रमर कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िालेला असणे. 
 

आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरमध्ये मेळजुळवणीसाठी हल्ली प्रिडलत िालेल्वया स्लगच्या ऐवजी डट्रमर 
कंिेझसरिा वापर केलेला असेल तरि वरील डबघाि उत्पन्न होण्यािी िक्यता असते. डट्रमर कंिेझसरिे स्कू्र 
उलटसुलट डॉरवनू वरील प्रकारिा दोर्ष कदाडित नाहीसा होतो ककवा काय हे पाहण्यासारखे असते. 
कारण डकत्येकदा डट्रमर कंिेझसरच्या प्लेटस वाकड्या िाल्वयामुळे कंिेझसरच्या प्ले्सिा ह्या स्कू्रमुळे 
एकमेकींिी संपकक  िालेला आढळून येतो. डट्रमर कंिेझसरिे नीट डनरीक्षण करता याव े म्हणून जरूर 
वाटल्वयास आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिे िाकण बाहेर काढून डट्रमर कंिेझसरिी कसोिीने तपासणी करावी. 
डट्रमर कंिेझसरमधील अभ्रकािा तुकिा खराब होऊनही प्ले्सिा एकमेकींिी स्पिक होण्यािा संभव असतो. 
अभ्रकािा तुकिा खराब िालेला असल्वयास तो बदलून टाकावा. 

 
(३) एडरअल कॉईल सेकंिरी ककवा रेडिओमध्ये आर.एफ्. ॲन्म्प्लॉायर डवभाग वापरलेला 

असल्वयास आर.एॉ. कॉईल सेकंिरी खंडित (open) िालेली असणे. 
 
ही कॉईल खंडित िाली म्हणजे डमक्सर व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि मंिल खंडित होते. अिा 

पडरन्स्थतीत कॅथोिपासून डमक्सर डग्रिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी केली तर डग्रिवर काहीि ऋण 
डवयुयातदाब दिकडवला जाणार नाही. सामाझयतिः डग्रिवर ऋण डवयुयातदाब कमी प्रमाणात असल्वयामुळे अिी 
सूक्ष्म डवयुयातदाब मोजणी इलेक्ट्रॉडनक व्होल्वटमीटरसारख्या संवदेनिील अिा मीटरच्या साहाय्यानेि 
यिस्वीरीतीने करता येते. डमक्सर डग्रिवर कॅथोिच्या दृष्ीने ऋण डवयुयातदाब दिकडवला गेला पाडहजे. ह्या 
तपासणीत डग्रिवर ऋण डवयुयातदाब दिकडवला जात नसेल तर कॉईलिी ओहममीटरने तपासणी करणे 
आवश्यक असते. परंतु प्रत्यक्षात ही तपासणी वाटते डततकी मात्र सोपी नसते. ब्रॉिकास्ट आडण िॉटक ववे्ह 
बँि वापरलेल्वया रेडिओंमध्ये जर डनरडनराळ्या बँिसाठी एकि संयुक्त बाधंणी असलेली (composite) 
कॉईल वापरलेली असेल तर कोणत्या बँिच्या कॉईलिे कोणते धागे हे समजणे बरेि कठीण जाते. अिा 
वळेी रेडिओ मंिलािा नकािा डमळाला तर कॉईलिी तपासणी करणे पुष्ट्कळि सोपे जाते. नाहीतर डमक्सर 
डग्रिला जोिलेली डवडिष् बिँसाठी वापरलेली डवडिष् कॉईल कोणती हे मंिलाच्या जोिणीिे बारकाईने 
डनरीक्षण करून िोधून काढाव ेलागते. हे काम अथात थोिेसे त्रासदायकि असते. कारण ह्यासाठी डमक्सर 
डग्रििी आडण कॉईलिी जोिणी बँिन्स्वितॉे किी केलेली आहे ह्यािा िोध घ्यावा लागतो व त्यामुळे ही 
तपासणी थोिीिी कठीण जाते. 

 
(४) डमक्सर डग्रि मंिल संडक्षप्त (short) िालेले असणे. 
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सामाझयतिः हा डबघाि व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या (रोटर) आडण न्स्थर (स्टेटर) प्लेट 
एकमेकींस स्पिक करीत असल्वयास ककवा व्हेडरएबल कंिेझसर ककवा एडरअल कॉईलवरील डट्रमर कंिेझसर 
संडक्षप्त िालेला असल्वयास उत्पन्न होतो. ह्या दोझहींपैकी कोणत्या डवडिष् कारणाने तो उत्पन्न िाला असावा 
हे डनडित िोधून काढण्यािा एक उपाय आहे. व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेट न्स्थर प्लेटमधून 
डॉरवनू सपूंणकपणे बाहेर काढून घ्याव्यात व नंतर डग्रि मंिलािी ओहममीटरने तपासणी करावी. डॉरत्या 
प्लेट न्स्थर प्लेटमधून डॉरवनू संपूणकपणे बाहेर काढल्वयानंतरही जर संडक्षप्त मंिल दिकडवले जात असेल तर 
डट्रमर कंिेझसर संडक्षप्त िालेला असल्वयािे दिकडवले जाते. डॉरत्या प्लेट न्स्थर प्लेटमधून बाहेर 
काढल्वयानंतर संडक्षप्त मंिल दिकडवले जात नसेल परंतु त्या न्स्थर प्लेटमध्ये पझुहा डॉरवनू बसडवल्वयानंतर 
जर संडक्षप्त मंिल दिकडवले जात असेल तर व्हेडरएबल कंिेझसरमध्येि दोर्ष असल्वयािे दिकडवले जाते. 
व्हेडरएबल कंिेझसरमध्ये दोर्ष असल्वयास कंिेझसरच्या डॉरत्या आडण न्स्थर प्लेट एकमेकींस कोठे तरी स्पिक 
करू लागतात. त्या नेमक्या कोठे स्पिक करीत आहेत ह्यािे बारकाईने डनरीक्षण कराव ेलागते व नंतर त्या 
नीट वाकवनू सरळ करून त्यािंी दुरुस्ती करावी लागते. हे काम अथात ॉार नाजूक असते. व्हेडरएबल 
कंिेझसरमध्ये उत्पन्न होणारे सामाझय दोर्ष व त्यांिी दुरुस्ती ह्याडवर्षयी अडधक माडहती ह्याि प्रकरणात पढेु 
एका स्वतंत्र पडरडिष्ात डदलेली आहे. 
 

व्हेडरएबल कंिेझसरऐवजी दोर्ष डट्रमर कंिेझसरमध्ये असल्वयास डट्रमर कंिेझसरिी तपासणी करावी. 
वर क्रमाकं (२) मध्ये आय.एॉ. डट्रमर कंिेझसरडवर्षयी जी माडहती डदली आहे ती पाहावी. कंिेझसरमध्ये 
घाण सािूनही तो कधीकधी संडक्षप्त होऊ िकतो हे येथे लक्षात ठेवले पाडहजे. 

 
(५) ए.व्ही.सी. डॉल्वटर रेडिस्टर ककवा कंिेझसर खंडित होणे. 
 
ए.व्ही.सी. डॉल्वटर रेडिस्टर खंडित िालेला असल्वयास डमक्सर डग्रििे मंिल खंडित होऊन 

डमक्सर डवभागािे कायक बंद पिू िकते. असा दोर्ष उत्पन्न िाला म्हणजे रेडिओ बंद तर पितोि परंतु 
त्याबरोबर रेडिओमध्ये गंुजारव ककवा गुणगुण आवाजही (hum) उत्पन्न होत असल्वयािे आढळून येते. 
संिडयत ए.व्ही.सी. डॉल्वटर रेडिस्टरिी ओहममीटरने तपासणी करावी. 
 

ए.व्ही.सी. कंिेझसर खंडित िालेला असेल तर रेडिओिे कायक बंद पिून रेडिओमध्ये बहुधा स्वैर 
आंदोलक लहरीही (oscillations) डनमाण होत असल्वयािे आढळून येते. अिा वळेी ह्या कंिेझसरवर योलय 
धारणिक्तीिा दुसरा िांगला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून कंिेझसरमधील डबघािािी तपासणी 
करता येते. प्रकरण अकरा मध्ये ए.व्ही.सी. मंिलाच्या तपासणीडवर्षयी सडवस्तर माडहती डदलेली आहे ती 
पाहावी. 
 

ऑणसलेटर णिभागातील णबघािामुंळे रेणिओचे कायथ बंद पििे 
 

ऑडसलेटर डवभागािे कायक िालू आहे ककवा नाही ह्याडवर्षयीिी तपासणी डसलनल इजेंक्िन पद्धतीने 
व ऑडसलेटर डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करून आडण डविरे्षतिः ऑडसलेटर डग्रिवरील ऋण 
डवयुयातदाबािी मोजणी करून किी करता येते ह्याडवर्षयीिी माडहती ह्या प्रकरणात प्रारंभी डदलेलीि आहे. 
ऑडसलेटर डवभागािे कायक होत आहे ह्यािी दुसरी एक जलद परंतु काहीिी स्थूल तपासणी म्हणजे 
ऑडसलेटर डवभागासाठी वापरलेल्वया व्हेडरएबल कंिेझसरच्या स्टेटर प्ले्सना बोटानंी अलगद स्पिक करून 
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पाहाणे. ऑडसलेटरिे कायक होत असेल तर अिा प्रकारे स्पिक केल्वयानंतर ऑडसलेटरिे कायक बंद होताना 
बाटलीिे घट्ट बूि काढताना जसा आवाज (plop) येतो तसा ऐकू येतो. असा आवाज ऐकू येत नसेल तर 
ऑडसलेटरिे कायक होत नसल्वयािे ते लक्षण समजाव.े ऑडसलेटरिे कायक बंद पिले आहे हे डनडित 
ठरल्वयानंतर कोणत्या डवडिष् घटकभागामुळे ऑडसलेटर कायात डबघाि िालेला आहे हे िोधून 
काढण्यासाठी खालील तपासणी तंत्रािा अवलंब करता येईल : 

 
प्रथम ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट आडण ऑडसलेटर डग्रिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करावी. 
 
(अ) ऑडसलेटर डग्रिवर जर िूझय ककवा ककडितसा धन डवयुयातदाब (positive voltage) दिकडवला 

जात असेल तर ऑडसलेटर डवभागािे कायक बंद पिलेले असल्वयािे ते एक डवडिष् सूिक लक्षण समजण्यास 
हरकत नाही. 

 
(ब) ऑडसलेटर प्लेटवर जर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर खालील घटकभागािंी 

तपासणी करावी ∶ 
 
(१) ऑडसलेटर प्लेटवरील डवयुयातदाब डनयडंत्रत करण्यासाठी वापरलेल्वया प्लेट रेडिस्टरिी 

ओहममीटरने तपासणी करावी. आकृती १३–४ मध्ये रेडिस्टर र₅ पाहा. हा रेडिस्टर जर खंडित िालेला 
असेल तर प्लेटला िी.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा होणार नाही. 

 
(२) ऑडसलेटर प्लेट कंिेझसर (वापरलेला असल्वयास) तो संडक्षप्त िाला आहे ककवा काय ह्यािी 

तपासणी करावी. आकृती १३–४ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिलात मात्र असा कंिेझसर वापरलेला नाही. असा 
कंिेझसर वापरलेला असल्वयास ह्या कंिेझसरिी एक बाजू डवलग करून पुझहा ऑडसलेटर प्लेटवरील 
डवयुयातदाबािी मोजणी करावी. कंिेझसर डवलग केल्वयानंतर जर ऑडसलेटर प्लेटवर योलय डततका 
डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर प्लेट कंिेझसर सडंक्षप्त िालेला असल्वयािे ते लक्षण समजाव.े जरूर 
वाटल्वयास डवलग केलेल्वया कंिेझसरिी ओहममीटरने स्वतंत्र तपासणी करून कंिेझसर संडक्षप्त िालेला 
असण्याडवर्षयी डनडित पिताळा घेता येतो. 

 
(३) ऑडसलेटर ॉीि बकॅ कॉईलिी ओहममीटरने तपासणी करावी. रेडिओमध्ये वापरल्वया 

जाणाऱ्या डनरडनराळ्या कॉईल्वसमध्ये जे डबघाि डनमाण होतात त्यापंैकी ५० टके्क डबघाि ऑडसलेटर 
कॉईलमध्ये डनमाण होतात असे अनुभवी तज्ज्ञािें मत आहे. त्या दृष्ीने ऑडसलेटर कॉईलिी तपासणी ॉार 
महत्त्वािी असते. ॉीि बॅक कॉईल ऑडसलेटर प्लेटला एकसरी पद्धतीने जोिलेली असल्वयास प्लेटवरील 
िी.सी. डवयुयातदाब ॉीि बॅक कॉईलमधून पुरडवला जातो. म्हणून ही कॉईल जर खंडित िाली तर प्लेटवर 
िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जातो. अिा पडरन्स्थतीत ॉीि बॅक कॉईलमधील डबघाि ओहममीटर तपासणीने 
डनडित करता येईल. ऑडसलेटर कॉईल खंडित िालेली असेल तरि ओहममीटरवर डतिी डनडित 
तपासणी करता येते हे येथे ध्यानात ठेवले पाडहजे. कॉईलिे काही वढेे एकमेकासं डिकटून सडंक्षप्त (short) 
िालेले असतील तर डवरोध मोजणीत हा डबघाि लक्षात येणे सामाझयतिः िक्य नसते. ओहममीटर तपासणी 
करताना ओहममीटर काटा जर थरथरत असल्वयािे आढळून येत असेल तर कॉईलमध्ये डबघाि असल्वयािे 
ते लक्षण समजाव.े 
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ॉीि बॅक कॉईल ऑडसलेटर प्लेटला समातंर पद्धतीने जोिलेली असेल आडण ती खंडित िालेली 
असेल तरीही ऑडसलेटरिे कायक बंद पिू िकते. म्हणनू ही कॉईल एकसधं (continuous) आहे ककवा नाही 
ह्याडवर्षयी ओहममीटरवर कॉईलच्या अखंित्वाडवर्षयीिी तपासणी (continuity test) करावी. ॉीि बकॅ 
कॉईल ऑडसलेटर प्लेटला समातंर जोिलेली असेल तर ती खंडित िाली तरी ऑडसलेटर प्लेटवरील 
डवयुयातदाबावर काहीि पडरणाम डदसून येणार नाही. 

 
ऑडसलेटर कॉईल बदलणे आवश्यक असेल परंतु मूळ ऑडसलेटर कॉईलसारखी प्रडतरूप कॉईल 

डमळडवणे अिक्य असेल तर मेळजुळवणीसाठी स्लगिा वापर केलेली ‘युडनव्हसकल ऑडसलेटर कॉईल’ 
वापरावी. अिा कॉईलच्या प्रवतकनात बऱ्याि प्रमाणात ॉेरबदल करणे िक्य असल्वयाने बदलीसाठी अिी 
कॉईल वापरून मागक काढता येतो. 

 
(क) ऑडसलेटर प्लेटवर जर योलयपेक्षा काहीिा कमी प्रमाणात डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल 

तर ऑडसलेटर प्लेट कंिेझसर (वापरलेला असल्वयास) खंडित (open) िालेला असण्यािी िक्यता असते. 
हा कंिेझसर खंडित िाल्वयाने ऑडसलेटर डवभागािे कायक बंद पिून त्यामुळे रेडिओ बंद पिू िकतो. अिा 
वळेा डवयुयातदाब मोजणी करताना व्होल्वटमीटरिी धन तार ऑडसलेटर प्लेटला जोिल्वयाबरोबर मीटर 
तारामंध्ये असलेल्वया धारणिक्तीमुळे कधीकधी रेडिओ िालू होत असल्वयािे आढळून येते. प्लेट कंिेझसर 
खंडित िालेला असल्वयािे हे एक सूिक लक्षण असते. योलय धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर 
बदलून बसडवणे अिा पडरन्स्थतीत क्रमप्राप्त असते. 

 
(ि) ऑडसलेटर प्लेटवर योलय डततका डवयुयातदाब असूनही जर ऑडसलेटर डवभागािे कायक होत 

नसेल तर डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्ह बदलून पाहावा. कारण पुष्ट्कळदा व्हॉल्वव्हमध्येि डबघाि डनमाण 
िाल्वयामुळे ऑडसलेटर डवभागािी आंदोलक लहरी उत्पन्न करण्यािी क्षमता कमी िालेली असते. व्हॉल्वव्ह 
बदलूनही काही ॉायदा िाला नाही तर ऑडसलेटर डग्रि मंिलािी डवरोध मोजणी करावी. अिा डवरोध 
मोजणीत ऑडसलेटर डवभागातील घटकभागािंी खालील संभाव्य दोर्षाचं्या दृष्ीने तपासणी करणे 
आवश्यक असते ∶ 

 
(१) ऑडसलेटर डग्रि कॉईल खंडित (open) िालेली असणे. 
 
(२) ऑडसलेटर डवभागात वापरलेल्वया व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या (रोटर) आडण न्स्थर 

(स्टेटर) प्लेट एकमेकींस स्पिक करीत असणे. 
 
(३) व्हेडरएबल कंिेझसरच्या प्लेटमध्ये धातूिे कण ककवा इतर डवयुयातवाहक पदाथािे कण 

अिकून प्रवाहािी डिरप होत असणे ककवा ऑडसलेटर कॉईल डट्रमर कंिेझसरमध्ये घाण 
सािनू प्रवाहािी डिरप होत असणे. 

 
(वरील डबघािाच्या बाबतीत व्हेडरएबल कंिेझसरमध्ये दोर्ष आहे ककवा डट्रमर कंिेझसरमध्ये दोर्ष आहे 

हे िोधून काढण्यासाठी वापरल्वया जाणाऱ्या उपाययोजनेडवर्षयीिी सडवस्तर माडहती डमक्सर डवभागाच्या 
तपासणीत डदलेली आहे ती पाहावी.) 
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(४) ऑडसलेटर पॅिर कंिेझसर खंडित (open) होणे. 
 
सामाझयतिः पॅिर कंिेझसरिी िासीसला ककवा कॉईलला जोिलेली बाजू डनखळली जाऊन असा 

दोर्ष उत्पन्न होण्यािा संभव असतो. ओहममीटर तपासणीने ककवा प्रत्यक्ष डनरीक्षणाने असा दोर्ष समजून 
येण्यासारखा असतो. 

 
(५) ऑडसलेटर डग्रि रेडिस्टर खंडित िालेला असणे ककवा त्याच्या डवरोधात अडतिय वाढ 

िालेली असणे. 
 
सामाझयतिः ह्या रेडिस्टरिा डवरोध सुमारे ४७,००० ओहमइतका असतो. बराि वापर होऊन 

रेडिस्टरच्या डवरोधात वाढ िाली तर ऑडसलेटरिे कायक पूणक बंद पिू िकते. ह्या रेडिस्टरच्या डवरोधात 
वाढ िाली म्हणजे कधी कधी रेडिओमधून उसासे टाकण्यासारखा आवाज (hiss) ऐकू येण्यािा संभव 
असतो. ह्या संदभात एक गोष् ध्यानात ठेवली पाडहजे आडण ती म्हणजे रेडिओवर लावलेले स्टेिनि जर 
कमजोर असेल ककवा रेडिओला जर योलय व कायकक्षम अिा एडरअलिी जोिणी केलेली नसेल तरीदेखील 
अिा प्रकारिा आवाज ऐकू येऊ िकतो. त्या दृष्ीने रेडिओिे एडरअल सुन्स्थतीत आहे ककवा नाही 
ह्याडवर्षयीिी तपासणी केली पाडहजे. अथात डग्रि रेडिस्टरमध्ये दोर्ष असेल तर ओहममीटर तपासणीने तो 
डनडित समजून येऊ िकेल. डग्रि रेडिस्टरिी ओहममीटरने तपासणी करावी. 

 
(६) ऑडसलेटर डग्रि आडण ऑडसलेटर डग्रि कॉईल ह्यामंध्ये जोिलेला कंिेझसर खंडित 

िालेला ककवा डिरपणारा (leaky) असणे. आकृती १३–४ मध्ये कंिेझसर क₇ पाहा. 
 
ह्या डठकाणी सामाझयतिः मायका कंिेझसर वापरला जातो. परंतु त्याऐवजी जर पेपर कंिेझसर 

वापरलेला असेल तर त्यामध्ये कधीकधी प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न होत असल्वयािे आढळून येते. ह्या 
डठकाणी मायका कंिेझसर वापरलेला असल्वयास मात्र त्यात सहसा काही दोर्ष उत्पन्न होत नाही. परंतु 
कंिेझसरडवर्षयी जर संिय असेल तर तो बदलून पाहण्यासारखा दुसरा उत्तम उपाय नसतो. 

 
सहाव्या प्रकरणात डवरोध मोजणी किी करावी ह्यािे सवकसाधारण डवविेन करताना ऑडसलेटर 

डवभागािी मुिाम डनवि करून ह्या डवभागाच्या डवरोध मोजणीडवर्षयी सडवस्तर माडहती डदलेली आहे. 
डनरडनराळे बँि वापरलेल्वया रेडिओमध्ये आडण डविरे्षतिः डनरडनराळ्या बँिसाठी संयुक्त बाधंणी असलेली 
कॉईल (composite coil) वापरलेली असल्वयास डमक्सर डवभागाप्रमाणेि ऑडसलेटर डवभागाच्या 
तपासणीसाठी रेडिओ मंिलािा नकािा उपलब्ध असणे दुरुस्ती कामािा वळे वािडवण्याच्या दृष्ीने नेहमी 
ॉायदेिीर असते. 
 

(२) कझव्हटथर णिभागातील णबघािामुंळे रेणिओचा आिाज कमजोर होिे 
 

कझव्हटकर डवभागात आवाज कमजोर होण्यास सामाझयतिः खालील कारणे असू िकतात : 
 

)अ(  प्रत्यक्ष कझव्हटकर व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला असणे. 
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(ब) कझव्हटकर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण कॅथोिला योलय प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब 
पुरवठा होत नसणे ककवा प्लेट, कॅथोि आडण ए.व्ही.सी. कंिेझसर खंडित िालेले असणे 
ककवा एडरअल कॉईलिी सेकंिरी कॉईल खंडित (open) िालेली असणे. 

(क) ऑडसलेटर डवभागातील घटकभागाचं्या डबघािामुळे ह्या डवभागात डनमाण केल्वया जाणाऱ्या 
आंदोलक लहरी क्षीण ककवा कमजोर असणे. 

(ि) कझव्हटकर डवभागाच्या मंिलािी मेळजुळवणी व्यवन्स्थत िालेली नसणे. 
 
ह्यापंैकी वरील (अ) आडण (ब) ही कारणे असल्वयास डसलनल इजेंक्िन तपासणीत डसलनल 

जनरेटरच्या संदेिलहरी कझव्हटकर डग्रिपासून खूपि कमजोरपणे ऐकू येत असल्वयािे आढळून येते. 
 
कझव्हटकर व्हॉल्वव्ह कमजोर असण्याडवर्षयी संिय असेल तर त्याच्या जागी दुसरा िागंला नवीन 

व्हॉल्वव्ह बदलून पाहण्यासारखा दुसरा उत्तम उपाय नसतो. 
 
व्हॉल्वव्ह बदलूनही काहीि ॉरक पित नसेल तर कझव्हटकर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण 

कॅथोिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी करावी. डविरे्षतिः स्क्रीन डग्रिवर योलय प्रमाणात डवयुयातदाब आहे ककवा 
नाही ह्यािी मोजणी करावी कारण पेझटोि व्हॉल्वव्हिे प्रवधकन कायक स्क्रीन डग्रिवरील योलय डवयुयातदाबावर 
अवलंबून असते. कझव्हटकर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला आडण कॅथोिला जोिलेले कंिेझसर खंडित िाल्वयाने 
त्यािप्रमाणे ए.व्ही.सी. कंिेझसर खंडित िाल्वयामुळे रेडिओिा आवाज कमजोर होऊ िकतो. प्लेट आडण 
ए.व्ही.सी. कंिेझसर खंडित िाल्वयािे एक सूिक लक्षण म्हणजे आवाज कमजोर होण्याबरोबरि रेडिओमध्ये 
डकत्येकदा स्वैर आंदोलक लहरी (oscillations) उत्पन्न होऊ लागतात. डविरे्षतिः ए.व्ही.सी. कंिेझसर 
खंडित िालेला असेल तर ह्या दोन लक्षणावं्यडतडरक्त आवाजात अडतिय खरखरीतपणा उत्पन्न िाल्वयािे 
आढळून येते. ह्या सवक कंिेझससकवर योलय धारणिक्तीिे िागंले नवीन कंिेझससक तात्पुरते समातंर जोिून 
त्यािंी जलद तपासणी करता येते. 

 
कझव्हटकर व्हॉल्वव्हच्या डग्रिला जोिलेल्वया एडरअल कॉईलिी (ककवा आर.एॉ. कॉईलिी) सेकंिरी 

कॉईल खंडित िाल्वयास आवाज कमजोर तर होतोि परंतु त्याव्यडतडरक्त कॉईलवरील डट्रमर कंिेझसरिी 
जुळवणी नीट होत नाही आडण रेडिओतून गंुजारव ककवा गुणगुण आवाजही (hum) ऐकू येऊ लागतो. ह्या 
दोर्षािें दुसरे सूिक लक्षण म्हणजे डसलनल जनरेटरच्या संदेि लहरी डमक्सर डग्रिपासून कमजोरपणे ऐकू 
येतात आडण ह्या लहरींच्या आवाजातही एकप्रकारे खरखरीतपणा उत्पन्न िालेला आढळून येतो. ह्या संदेि 
लहरी नंतर जर रेडिओच्या एडरअल जोिण्याच्या जागी (ककवा आर.एॉ. व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला) जोिल्वया 
तर त्यािंा आवाज अडधकि कमजोरपणे ऐकू येतो. दुसरी एक स्थूल तपासणी म्हणजे रेडिओवर स्टेिन 
लावलेले असताना व्हेडरएबल कंिेझसरजवळ हात नेल्वयास रेडिओवर लागलेले स्टेिन अडधक िागंले व 
जोरदारपणे ऐकू येत असेल तर एडरअल कॉईल खंडित (open) िालेली असण्यािी िक्यता दिकडवली 
जाते. 

 
वर डदलेल्वया कारणापंैकी (क) हे कारण असल्वयास ऑडसलेटर प्लेटवरील डवयुयातदाबािी प्रथम 

मोजणी केली पाडहजे. ह्या डठकाणी जर योलय प्रमाणात डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर ऑडसलेटर 
लहरी कमजोर होण्यास जबाबदार असलेली इतर कारणे िोधून काढण्यासाठी ऑडसलेटर डवभागाच्या 
घटकभागािंी कसोिीने तपासणी करावी लागेल. 
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वरीलपैकी (ि) हे कारण असल्वयास कोणती उपाययोजना करावी हे स्पष्ि आहे. अिा 
पडरन्स्थतीत कझव्हटकर डवभागातील सुसंवादी मंिलािी मेळजुळवणी आडण रेडिओिे आवश्यक वाटल्वयास 
संपूणक एकरेखीकरण (alignment) करणे क्रमप्राप्त असते. 

 
रेडिओसाठी िागंले एडरअल नसणे हे रेडिओिा आवाज कमजोरपणे ऐकू येण्यािे एक ठराडवक 

आडण मूलभतू कारण असल्वयामुळे आवाज कमजोर िालेल्वया रेडिओिी तपासणी करताना िागंल्वया 
कायकक्षम अिा एडरअलिी आवश्यकता कधीही दृडष्आि करून िालणार नाही. 
 

(३) कझव्हटथर णिभागात गंुजारि लकिा गुिगुि आिाज (hum) उत्पन्न होिे 
 

कझव्हटकर डवभागात गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होण्यास खालील कारणे असण्यािी 
िक्यता असते : 
 

(अ) कझव्हटकर व्हॉल्वव्हच्या डग्रिला जोिलेल्वया एडरअल (ककवा आर.एॉ.) कॉईलिी सेकंिरी 
कॉईल खंडित होणे. 

 
(आ) कझव्हटकर व्हॉल्वव्हमध्ये अंतगकत भागात हीटर आडण कॅथोि एकमेकासं स्पिक करीत असणे 

ककवा त्यामंध्ये प्रवाहािी डिरप (heater-cathode leakage) होत असणे. 
 

वरीलपैकी दुसऱ्या कारणामुंळे उत्पन्न िालेला गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज रेडिओवर स्टेिन 
लावले म्हणजे ॉक्त रेडिओ कायकक्रमाबरोबरि ऐकू येतो, परंतु िायल काटा दोन स्टेिनामंध्ये असताना 
मात्र तो ऐकू येत नाही. कझव्हटकर व्हॉल्वव्हमध्ये हीटर व कॅथोिमधील प्रवाह डिरपेिा दोर्ष असल्वयास अिा 
प्रकारिा डबघाि उत्पन्न होऊ िकतो. कझव्हटकर व्हॉल्वव्हडवर्षयी अिा डबघािािा संिय असल्वयास एक डवडिष् 
तपासणी करून पाहाण्यासारखी असते. रेडिओवर डनरडनराळी स्टेिने लावनू पाहावीत. अिी स्टेिने 
लावताना डविरे्षतिः जास्त कंपनसखं्येच्या लहरींवर प्रके्षपण करणारी स्टेिने लावली असताना जर 
गंुजारवाच्या ककवा गुणगुण आवाजाच्या पातळीत वाढ होत असल्वयािे आढळून येत असेल तर प्रत्यक्ष 
कझव्हटकर व्हॉल्वव्हमध्येि दोर्ष असण्याडवर्षयी दाट िकंा घेण्यास भरपूर जागा असते. अथात अिा 
पडरन्स्थतीतही व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाण्याव्यडतडरक्त दुसरा अडधक जलद आडण खात्रीलायक उपाय नसतो हे 
रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने नेहमी ध्यानात ठेवले पाडहजे. 

 
रेडिओतील गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज जर पडहल्वया कारणामुळे म्हणजे एडरअल (ककवा 

आर.एॉ.) कॉईलिी सेकंिरी कॉईल खंडित िाल्वयामुळे उत्पन्न होत असेल तर कॉईलिी ओहममीटरने 
तपासणी करता येते. कॉईलमध्ये दोर्ष असल्वयास िक्य िाल्वयास कॉईलिी दुरुस्ती करावी नाही तर सवक 
कॉईलि बदलून िागंली प्रडतरूप नवीन कॉईल टाकणे श्रेयस्कर असते. 
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(४) कझव्हटथर णिभागातील णबघािामुंळे रेणिओच्या आिाजात णिकृती (distortion) लकिा खराबी उत्पन्न 
होिे 

 
कझव्हटकर डवभागातील डबघािामुंळे आवाजात डवकृती ककवा खराबी होण्यािे एक सामाझय कारण 

म्हणजे ए.व्ही.सी. कंिेझसर संडक्षप्त होणे ककवा त्यामध्ये अडतिय प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न िालेली 
असणे. असा डबघाि असल्वयास ए.व्ही.सी. मंिलातून पुरडवला जाणारा ऋण डवयुयातदाब कमी होतो व 
त्यामुळे ए.व्ही.सी. योजनेने डनयडंत्रत केलेल्वया व्हॉल्वव्हच्या डग्रिवरील ऋण डवयुयातदाब कमी होऊन अिा 
व्हॉल्वव्हिी जोरदार रेडिओ लहरींना हाताळण्यािी क्षमता कमी होते आडण त्यामुळे आवाजात डवकृती डनमाण 
िालेली आढळते. हा डबघाि उत्पन्न िालेला असल्वयास घराबाहेर उभारणी केलेले एडरअल (outdoor 
aerial) रेडिओपासून डवलग करून त्याऐवजी एखाययाा लहानिा तारेिे एडरअल तात्पुरते वापरल्वयास 
रेडिओच्या आवाजात सुधारणा िालेली आढळून येते. कारण घराबाहेरील एडरअल रेडिओपासून डवलग 
केले म्हणजे रेडिओत ग्रहण केल्वया जाणाऱ्या लहरींिा जोरदारपणा कमी होतो व त्यामुळे ए.व्ही.सी. 
योजनेने डनयडंत्रत केलेल्वया व्हॉल्वव्हना अिा कमजोर लहरींना हाताळणे िक्य होते. घराबाहेरील एडरअल 
रेडिओपासून डवलग करून त्याऐवजी लहानिा तारेिे एडरअल वापरण्यामुळे रेडिओच्या आवाजात सुधारणा 
डदसून येणे हे ए.व्ही.सी. कंिेझसरमधील दोर्षािे एक डविरे्ष सूिक लक्षण समजले जाते. अिा पडरन्स्थतीत 
प्रवाह डिरप उत्पन्न िालेला कंिेझसर काढून त्या जागी िागंला नवीन कंिेझसर बदलून बसडवल्वयाने 
रेडिओच्या आवाजात सुधारणा घिवनू आणता येते. 
 

(५) कझव्हटथर णिभागातील णबघािामुंळे रेणिओमध्ये ककथ श आिाज (squeals), स्िैर आंदोलक लहरी 
(oscillations) लकिा कुत्र्याच्या रिण्यासारखे आिाज (howls) णनमाि होिे 

 
कझव्हटकर डवभागातील डबघािामुंळे रेडिओमध्ये ककक ि आवाज आडण स्वैर आंदोलक लहरी उत्पन्न 

होत असतील तर िायल कायाच्या जुळवणीिा पडरणाम अिा लहरींवर होतो असे डदसून येते. हा डबघाि 
उत्पन्न होण्यािे एक ठराडवक कारण म्हणजे कझव्हटकर व्हॉल्वव्हिे प्लेट आडण स्क्रीन डग्रि कंिेझसर ककवा 
ए.व्ही.सी. मंिलातील डॉल्वटर कंिेझसर खंडित िालेले असणे. ह्या कंिेझससकिी तपासणी करण्यासाठी ह्या 
डतझही कंिेझससकवर योलय धारणिक्तीिे दुसरे िागंले नवीन कंिेझससक तात्पुरते समातंर जोिून ककक ि 
आवाजावर ककवा स्वैर आदंोलक लहरींवर त्यािा काही पडरणाम होतो ककवा नाही हे पाहाव.े वरील डबघाि 
उत्पन्न होण्यािे दुसरे एक संभाव्य कारण म्हणजे व्हेडरएबल कंिेझसरच्या सागंाड्यािी िासीसिी जोिणी 
व्यवन्स्थत िालेली नसणे. सवकसामाझयतिः कंिेझसरच्या सागंाड्यािी िासीसिी जोिणी लवडिक गंुॉण 
असलेल्वया जाि तारेच्या साहाय्याने केलेली असते. ही जोिणी व्यवन्स्थत न िाल्वयामुळे रेडिओमध्ये स्वैर 
आंदोलक लहरी (oscillations) ककवा कुत्र्याच्या रिण्यासारखे आवाज (howls) उत्पन्न होतात. अिा 
पडरन्स्थतीत ही जोिणी व्यवन्स्थत डदसत असली तरी ती िागंली आहे ककवा नाही ह्यािी तपासणी करून 
पाहाण्यासारखी असते. संिय असल्वयास जोिणीिे िाक पके्क करण्यासाठी सोल्विकरग आयनकने हे िाक 
पुझहा नीट जोिावते. 

 
वरील डबघािािे एक डतसरे सामाझय कारण म्हणजे कझव्हटकर व्हॉल्वव्हवर बसडवलेले पत्र्यािे िाकण 

पूवक दुरुस्तीत गमावलेले ककवा हरवलेले असणे ककवा ते असल्वयास त्यािा िासीसिी नीट संपकक  होत 
नसणे. अिा पडरन्स्थतीत व्हॉल्वव्हवर दुसरे िाकण बसवनू पाहाव ेककवा िाकण सैल बसलेले असल्वयास ते 
घट्ट बसवनू पाहाव.े कझव्हटकर व्हॉल्वव्ह मंिलामधील जोितारावंरील आवरण व्यवन्स्थत नसेल ककवा ह्या 
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तारािंी मािंणी योलय रीतीने िालेली नसेल तरीदेखील रेडिओमध्ये ककक ि आवाज ककवा आंदोलक लहरी 
डनमाण होऊ िकतात. डविरे्षतिः कंट्रोल डग्रि व प्लेटला जोिलेल्वया तारािंी मािंणी योलय तऱ्हेने िालेली 
नसेल तर हा डबघाि उत्पन्न होतो. अिा प्रसंगी एखाययाा पेन्झसलीने ककवा लाकिाच्या पट्टीने ह्या तारा 
ककडित आजूबाजूला तात्पुरत्या हालवनू ताराचं्या मािंणीत बदल केल्वयामुळे ककक ि आवाज आडण स्वैर 
आंदोलक लहरींत काही ॉरक पितो ककवा काय हे पाहाण्यासारखे असते. 
 

(६) काही णिणशष्ट स्टेशने लािली म्हिजे रेणिओमध्ये ककथ श आिाज (squeal), स्िैर आदंोलक लहरी 
(oscillations) आणि पक्षयाचं्या णकलणबलाटासारखे आिाज (birdies) उत्पन्न होिे 

 
ज्या रेडिओमध्ये आर.एॉ. ॲन्म्लॉायर डवभाग नसतो अिा रेडिओमध्ये वरील प्रकारिा उपद्रव 

डविरेे्ष करून जास्त प्रमाणात आढळून येतो. ह्या उपद्रवास ‘प्रडतच्छायेिा संघर्षक’ (image interference) 
असे िास्त्रीय नाव डदलेले आहे. रेडिओवर जे स्टेिन ऐकावयािे असते त्या स्टेिन लहरीिी कंपनसंख्या 
अडधक रेडिओच्या मध्यम कंपनसंख्येच्या दुप्पट कंपनसखं्येइतकी कंपनसंख्या असलेल्वया लहरीवर प्रके्षपण 
करणाऱ्या जोरदार स्टेिनामुळे हा उपद्रव उत्पन्न होतो. सामाझयतिः १७०० ते २४०० डकलोसायकल्वस 
लहरींवर प्रके्षपण करणारी पोलीस स्टेिने जर जवळपास असतील तर अिा पोलीस स्टेिनापंासून असा 
ॉार उपद्रव डनमाण होण्यािी िक्यता असते. िॉटक ववे्ह बँिवरील स्टेिनाचं्या बाबतीत प्रडतच्छायेच्या 
संघर्षािा उपद्रव अडधक प्रामुख्याने अनुभवास येतो. 

 
प्रडतच्छायेिा उपद्रव प्रत्यक्षात कसा उत्पन्न होऊ िकतो हे एखाययाा डवडिष् उदाहरणाने कदाडित 

जास्त िागंले समजू िकण्यासारखे आहे असे वाटते. ह्यासाठी अिी कल्वपना करा की रेडिओवर ६८० 
डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिे एखादे स्टेिन लावलेले आहे. रेडिओिी मध्यम कंपनसंख्या जर ४५५ 
डकलोसायकल्वस असेल तर ऑडसलेटर डवभागामध्ये अिा वळेी ११३५ डकलोसायकल्वस कंपनसखं्येिी लहर 
उत्पन्न केली जाईल व स्टेिनािी लहर व ऑडसलेटर लहर ह्याचं्या कंपनसंख्येच्या वजाबाकीइतकी म्हणजे 
४५५ डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी लहर डमक्सर डवभागामध्ये तयार होईल व नंतर ती आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागाकिे रवाना केली जाईल. परंतु ऑडसलेटर डवभागामध्ये ११३५ डकलोसायकल्वस 
कंपनसखं्येिी लहर उत्पन्न होत असताना त्याि वळेी डमक्सर डवभागात जर १५९० डकलोसायकल्वस 
कंपनसखं्येिी दुसरी स्टेिन लहर येऊन पोहोिली तरीदेखील १५९० आडण ११३५ डकलोसायकल्वस ह्या 
कंपनसखं्याचं्या वजाबाकीने ४५५ डकलोसायल्वस कंपनसखं्येिी लहर डमक्सर डवभागामध्ये तयार होईल व 
अिी लहरही आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागाकिे रवाना केली जाईल. थोिक्यात म्हणजे अिा 
पडरन्स्थतीत ६८० डकलोसायकल्वस लहरीवर प्रके्षपण करणाऱ्या स्टेिनाबरोबरि १५९० डकलोसायकल्वस 
लहरीवर प्रके्षपण करणारे स्टेिनही रेडिओत ऐकू येऊ लागेल. ह्या उदाहरणात १५९० डकलोसायकल्वस 
कंपनसखं्येला ६८० डकलोसायकल्वस कंपनसखं्येिी प्रडतच्छाया (image) लहर असे सबंोडधले जाते. 

 
सामाझयतिः दोन वगेवगेळ्या स्टेिनाचं्या कंपनसखं्येमध्ये मध्यम कंपनसंख्येच्या दुप्पटीइतकाि 

डबनिूक ॉरक असणे प्रत्यक्षात सहसा संभवत नाही. परंतु दोन स्टेिनाचं्या लहरींच्या संघर्षामुळे 
रेडिओच्या मध्यम कंपनसंख्येच्या जवळपास कंपनसखं्या असलेल्वया स्पंदन लहरी उत्पन्न होण्यािा मात्र 
बराि संभव असल्वयाने रेडिओवर डकत्येकदा ककक ि आवाज (squeals) ककवा पक्ष्याचं्या 
डकलडबलाटासारखे आवाज (birdies) ककवा डि्यासंारखे आवाज (whistles) ऐकू येऊ लागतात. 
डविरे्षतिः िॉटक ववे्ह स्टेिनावंर हा उपद्रव बऱ्याि प्रमाणात जाणवतो. 
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ह्या उपद्रवावर वापरण्यािी एक प्राथडमक उपाययोजना म्हणजे डमक्सर आडण ऑडसलेटर डवभागािें 
नीट व व्यवन्स्थत एकरेखीकरण (alignment) करण्यािा प्रयत्न करणे. त्यािा जर काहीि उपयोग िाला 
नाही तर रेडिओच्या डनयोडजत मध्यम कंपनसंख्येपेक्षा कमी ककवा अडधक मध्यम कंपनसंख्येला आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकसकिी मेळ जुळवणी करून रेडिओिे संपूणक एकरेखीकरण करून पाडहले पाडहजे. एक डवडिष् 
काल्वपडनक उराहरण ययाावयािे िाल्वयास अिी कल्वपना करा की रेडिओवर ६८० डकलोसायकल्वस ह्या 
स्टेिानावर डि्यािंा ॉार उपद्रव होत असल्वयािी एखाययाा ग्राहकािी तक्रार आहे. ग्राहकाच्या रेडिओिी 
डनयोडजत मध्यम कंपनसंख्या ४५५ डकलोसायकल्वस आहे अिी कल्वपना करा. अिा पडरन्स्थतीत ६८० 
डकलोसायकल्वस स्टेिनावर ऐकू येणाऱ्या डि्या १५९० डकलोसायकल्वस ककवा ह्या दरम्यानच्या 
कंपनसखं्येच्या लहरींवर प्रके्षपण करणाऱ्या एखाययाा जोरदार स्टेिनामुळे उत्पन्न होत असल्वया पाडहजेत. 
कारण ६८० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येपेक्षा उपद्रव करणाऱ्या स्टेिन लहरींमध्ये सुमारे ९१० 
डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिा म्हणजे मध्यम कंपनसखं्येच्या दुप्पटीइतका ॉरक असणार. अिा वळेी 
रेडिओच्या आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकिी मेळजुळवणी ४५५ डकलोसायकल्वस ह्या मध्यम कंपनसंख्येिी 
करण्याऐवजी ४६५ डकलोसायकल्वस ह्या मध्यम कंपनसंख्येिी करता येईल. असे केल्वयास ह्या 
उदाहरणातील उपद्रव करणारे १५९० डकलोसायकल्वस लहरींवर प्रके्षपण करणारे स्टेिन आता ॉार तर 
४६५ × २ म्हणजे ९३० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येने कमी असलेल्वया म्हणजे ६६० डकलोसायकल्वस 
लहरींवर प्रके्षपण करणाऱ्या स्टेिनावर उपद्रव करू िकेल. परंतु ६६० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येवर 
प्रके्षपण करणारे स्टेिनि नसेल तर प्रश्नि डमटला. डनदान ६८० डकलोसायकल्वस लहरीवर प्रके्षपण 
करणाऱ्या स्टेिनावर तरी त्यािा उपद्रव होणार नाही आडण त्या दृष्ीने वरील प्रकारे मेळजुळवणी करून 
ग्राहकाच्या मूळ तक्रारीिे तरी डनराकरण करता येईल. ४५५ डकलोसायकल्वस ह्या डनयोडजत 
कंपनसखं्येऐवजी ४६५ डकलोसायकल्वस ह्या मध्यम कंपनसखं्येिी आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी 
मेळजुळवणी केली आडण रेडिओिे संपूणक एकरेखीकरण (alignment) पुझहा व्यवन्स्थत रीतीने केले तर 
रेडिओच्या एकंदर कायकक्षमतेवर काहीि डवपरीत पडरणाम डदसून येणार नाही. अिा मेळजुळवणीने ॉार 
ॉार तर कमी कंपनसंख्येवर (low frequency) प्रके्षपण करणारी स्टेिने िायलच्या योलय अंिावर 
दिकडवली न जाता त्यािंी जागा िायलवर काही अंिानी सरकलेली असेल एवढाि काय तो अिा 
मेळजुळवणीिा डकरकोळ दुष्ट्पडरणाम होऊ िकतो. 

 
दुसरा एक तिजोिीिा उपाय म्हणजे ज्या डवडिष् स्टेिनाच्या लहरीिा उपद्रव होतो त्या स्टेिन 

लहरीच्या कंपनसंख्येला डवरोध करणारा ‘ववे्ह ट्रॅप’ रेडिओमध्ये बसडवणे. ववे्ह ट्रॅपडवर्षयी सवकसामाझय 
माडहती प्रकरण िौदामध्ये डदलेली आहे. 
 

(७) कझव्हटथर णिभागात णबघाि उत्पन्न िाल्वयामुळे रेणिओत खरखराट (noise) ऐकू येिे 
 

वरील प्रकारिा डबघाि सामाझयतिः खाली डदलेल्वया कारणानंी उत्पन्न होऊ िकतो 
 

(अ) कझव्हटकर व्हॉल्वव्ह खराब िालेला असणे. 
 
(ब) इनपटु आय.एॉ. ट्रॅझस्ॉॉमकरच्या कॉईलवर गंज िढून कॉईल खराब िालेली असणे. 
 
(क) ऑडसलेटर कॉईलवर गंज िढून त्या खराब िालेल्वया असणे. 



 

अनुक्रमणिका 

(ि) व्हेडरएबल कंिेझसरच्या प्लेटस एकमेकींस काही डठकाणी स्पिक करीत असणे ककवा वायपर 
न्स्प्रगं लापट िालेल्वया असणे. 

 
(इ) कझव्हटकर डवभागातील घटकभागािंी जोिणी करणाऱ्या जोितारािें िाक डनखळलेले 

असणे ककवा सैल बसलेले असणे. 
 

वरीलपकी पडहल्वया कारणाने म्हणजे कझव्हटकर व्हॉल्वव्ह खराब िाल्वयाने रेडिओत खरखराट उत्पन्न 
होत असल्वयािा संिय असेल तर व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाण्यासारखा दुसरा उत्तम उपाय नसतो. कारण 
डकत्येकदा व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती (emission) कमी होऊन व्हॉल्वव्ह कमजोर िाल्वयाने खरखराट उत्पन्न 
िालेला आढळतो. 

 
व्हॉल्वव्हच्या अंतगकत भागातील डवयुयातघटक सैल होऊन खरखराट डनमाण होत असेल तर रेडिओ 

िालू असताना व्हॉल्वव्हवर हळुवार डटिक्या मारून पाहाव्यात. व्हॉल्वव्हच्या अंतगकत भागातील डवयुयातघटक 
सैल असतील तर डटिक्या मारताना खरखराट ऐकू येऊन व्हॉल्वव्हमधील असा डबघाि व्यक्त होतो. 

 
वरील कारणापंैकी (ब) ककवा (क) हे दोर्ष असल्वयास ओहममीटर तपासणीत हे दोर्ष डनडितपणे 

समजन येऊ िकतील. सामाझयतिः केवळ डनरीक्षणाने मात्र हे दोर्ष िटकन डदसून येण्यासारखे नसतात. 
कॉईल एखाययााि कबदूवर खराब िालेली असते व ही जागा त्यावरील मेणामुळे ककवा आवरणामुळे सहसा 
दृष्ीस पिण्यासारखी नसते. परंतु गंजून खाल्वल्वया गेलेल्वया आय.एॉ. कॉईलिा डवरोध १५ ते ५० 
ओहमऐवजी बऱ्याि प्रमाणात वाढलेला म्हणजे कधी कधी वीस पटीनेसुद्धा वाढलेला आढळून येतो. अिा 
पडरन्स्थतीत अथात आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर ककवा ऑडसलेटर कॉईल बदलण्याडिवाय गत्यंतरि नसते. 

 
खरखराट उत्पन्न होण्यास वरील कारणापंकैी (ि) हे अगदी ठराडवक कारण असते. रेडिओवर 

डनरडनराळी स्टेिने लावतेवळेी िायल काटा िायलवर डॉरडवताना जर रेडिओमधून भयंकर प्रमाणात 
खरखराट (noise) ऐकू येत असेल तर व्हेडरएबल कंिेझसरमधील डबघािािे ते एक सूिक लक्षण असते. 
व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेट वाकड्या होऊन न्स्थर प्लेटला स्पिक करीत असतील तर प्लेट 
एकमेकींस स्पिक करू लागल्वया म्हणजे रेडिओत भयकंर प्रमाणात खरखराट तर उत्पन्न होतोि पण 
त्याडिवाय डकत्येकदा रेडिओवर डनरडनराळ्या बँिवरील डवडिष् टप्प्यातंील स्टेिने ऐकू येईनािी होतात. 
त्याप्रमाणेि व्हेडरएबल कंिेझसरच्या वायपर न्स्प्रगंमध्ये घाण सािलेली असेल ककवा वायपर न्स्प्रगं लापट 
िालेल्वया असतील तर डॉरत्या (रोटर) प्लेटिी त्यािंा नीट संपकक  (contact) होईनासा होतो व त्यामुळेही 
रेडिओमध्ये खरखराट उत्पन्न होऊन डकत्येकदा रेडिओ मधून मधून बंद पिू लागतो ककवा रेडिओिे कायक 
बेभरवसा होऊ लागते. अिा प्रसंगी वायपर न्स्प्रगंमधील घाण स्वच्छ करून त्या पुझहा घट्ट बसवाव्या 
लागतात. व्हेडरएबल कंिेझसरच्या दुरुस्तीडवर्षयी सडवस्तर माडहती ह्या प्रकरणात पुढे स्वतंत्र पडरडिष्ात 
डदलेली आहे. 

 
वरीलपैकी (इ) हे कारण असल्वयास म्हणजे जोितारािें िाक डनखळलेले असल्वयास ककवा त्यािंी 

व्यवन्स्थत रीतीने जोिणी िालेली नसल्वयास रेडिओमध्ये खरखराट उत्पन्न होऊ िकतो ककवा कधीकधी 
रेडिओ अधूनमधून बंदही पिू िकतो. सामाझयतिः िाक जर व्यवन्स्थत डदलेला असेल तर िाक डदलेली 
जागा िकिकीत आडण गुळगुळीत डदसते. ह्याउलट िाक व्यवन्स्थत बसलेला नसेल तर िाक डदलेल्वया 
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जागेवरील कथील िकिकीत तर डदसत नाहीि पण िाक डदलेली जागा ओबिधोबिही डदसते. िाक 
व्यवन्स्थत नसेल तर डवयुयात दृष्ट्या जोिणी िागंली होत नाही व डतिा डवरोधही जास्त असतो. ह्यासाठी 
कोणताही िाक देताना रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने नेहमी डविरे्ष काळजी घेतली पाडहजे. िाक देताना जेव्हा 
कथील गरम होऊन पातळ िालेले असते तेव्हाि जोिणीवर िाक ययाावयािा असतो. िाक देताना 
जोिभाग डबलकूल हालता कामा नयेत, नाहीतर िाक व्यवन्स्थत आडण पक्का बसत नाही. अिा अव्यवन्स्थत 
रीतीने बसलेल्वया िाकाला इगं्रजीत ‘कोल्वि सोल्विर जॉइटं’ ककवा ‘ड्राय सोल्विर जॉइटं’ म्हणजे ‘थंिा जोि’ 
असे म्हणतात. असा अव्यवन्स्थत जोि पक्का बसडवण्यासाठी कथील पुझहा गरम करून पातळ करणे आडण 
नंतर जोिभाग न हालडवता ते थंि होऊ देणे आवश्यक असते. (िाक व्यवन्स्थत देण्याबिल प्रकरण 
दोनमध्ये डदलेल्वया सडवस्तर सूिना पाहा.) 

 
जोितारावंरील िाक व्यवन्स्थत बसलेला नसेल ककवा तार डनखळलेली असेल तर असा दोर्ष 

िोधून काढणे सामाझयतिः ॉार कठीण जाते. परंतु संिडयत जोितारावंर पेन्झसलीने ककवा लाकिाच्या पट्टीने 
हळुवार आघात केला म्हणजे रेडिओमधून खरखराट ऐकू येऊ लागतो आडण अिा खरखराटावरून खराब 
जोिणीिी डनडित जागा कोणती ते हुिकून काढता येते. अथात ही तपासणी मोठ्या बारकाईने आडण 
अडतिय प्रयासाने करावी लागते. 
 

व्हेणरएबल कंिेझससथमध्ये उत्पन्न होिारे णनरणनराळे णबघाि आणि त्याचंी दुरुस्ती 
 

रेडिओमध्ये व्हेडरएबल कंिेझससक मुख्यतिः रेडिओच्या पूवक डवभागात डनरडनराळ्या स्टेिन 
लहरींिी डनवि व मेळजुळवणी करण्यासाठी वापरले जातात. व्हेडरएबल कंिेझससकमध्ये सामाझयतिः 
डॉरत्या (रोटर) आडण न्स्थर (स्टेटर) प्लेट, न्स्प्रगं वायपर आडण बॉल बेअकरग ह्यामंध्ये याडंत्रक 
स्वरूपािे (mechanical) डबघाि उत्पन्न होत असतात. व्हेडरएबल कंिेझसरमधील डकत्येक डबघाि 
केवळ धूळ व घाण सािल्वयामुळे डनमाण होतात. ह्याव्यडतडरक्त इतर काही डवयुयात स्वरूपािे 
डबघािही उत्पन्न होत असतात. व्हेडरएबल कंिेझससकमधील डबघािाचं्या बाबतीत बदलीऐवजी 
त्यािंी दुरुस्ती करणेि सामाझयतिः अडधक श्रेयस्कर असते. ह्यािे कारण म्हणजे बदली 
करण्यासाठी मूळ व्हेडरएबल कंिेझसरप्रमाणे प्रडतरूप नग (exact duplicate) डकत्येकदा उपलब्ध 
नसतो. व्हेडरएबल कंिेझससकच्या ताडंत्रक तपडिलात बारीकसारीक ॉेरबदल असतात आडण 
त्यामुळे डनरडनराळ्या सकृतदिकनी समान वाटणाऱ्या व्हेडरएबल कंिेझससकमध्ये थोिेॉार ॉेरॉार 
आढळतात. म्हणून व्हेडरएबल कंझझिेससक मधील डवडिष् डबघािािें व त्याचं्या दुरुस्तीडवर्षयीिे 
डवविेन ह्या पडरडिष्ात केले आहे. 

 
(१) व्हेडरएबल कंिेझसरमध्ये उत्पन्न होणारा एक ठराडवक डबघाि म्हणजे डॉरत्या (रोटर) 

आडण न्स्थर (स्टेटर) प्लेट एकमेकींिी काही डठकाणी स्पिक करू लागणे. सामाझयतिः कंिेझसरिा 
दीघक काल वापर िाला म्हणजेि अिा प्रकारिा डबघाि उत्पन्न होण्यािी िक्यता असते. प्लेट 
एकमेकींस स्पिक करू लागण्यािी मुख्य कारणे म्हणजे (अ) प्लेट वाकड्या होणे, (ब) न्स्थर 
प्लेटच्या इझिुलेिन पट्टीवर बसडवलेले स्कू्र डढले होऊन सवकि प्लेट सरकून त्या डॉरत्या प्लेटवर 
घासू लागणे, (क) डॉरत्या आडण न्स्थर प्लेटमध्ये घाण सािनू त्यामुळे ह्या दोन प्लेटमध्ये संडक्षप्त 
मंिल (short circuit) उत्पन्न होणे आडण (ि) कंिेझसर प्लेटवर ‘प्लेकटग’ केलेले असल्वयास 
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प्लेकटगिे काही पापुदे्र उकलले जाऊन त्यामुळे डॉरत्या आडण न्स्थर प्लेट एकमेकींस स्पिक करू 
लागणे. 

 
व्हेडरएबल कंिेझसरमध्ये वरील डबघाि उत्पन्न िालेले असल्वयास रेडिओ मधून मधून बंद 

पिणे, रेडिओत भयंकर मोठ्या प्रमाणात खरखराट उत्पन्न होणे वगैरेसारखे डबघाि उत्पन्न होऊ 
लागतात. 

 
वर (अ) मध्ये डनदेि केल्वयाप्रमाणे प्लेट वाकड्या होऊन त्या जर एकमेकींस स्पिक करीत 

असतील तर जी प्रथम तपासणी केली जाते ती म्हणजे कोणत्या डवडिष् प्लेटिा आकार डबघिून 
त्या वाकड्या िालेल्वया आहेत ह्यािे सूक्ष्म डनरीक्षण करणे. पुष्ट्कळदा डबघाि कोणत्या डवडिष् 
प्लेटमध्ये आहे हे डनडित समजून येत नाही आडण ज्या प्लेटिा आकार डबघिलेला नाही ती प्लेट 
सरळ करण्यािा उपद्वव्याप केला जातो. परंतु कभगाच्या साहाय्याने कंिेझसर प्लेटिे बारकाईने 
डनरीक्षण केल्वयास कोणत्या डवडिष् प्लेट वाकड्या िाल्वया आहेत व त्या एकमेकींिी कोणत्या 
डवडिष् जागी घासत आहेत हे िोधून काढणे िक्य होते. नंतर िाकूच्या पातळ पात्याने, ब्लेिने 
ककवा अिाि काही पातळ हत्याराने डवडिष् प्लेट नीट वाकवनू सरळ करता येतात. प्लेट सरळ 
करण्यािे हे काम अडतिय नाजूक असते आडण साहडजकि ते अत्यंत कुिलतेने करणे आवश्यक 
असते. 

 
वर (ब) मध्ये उल्लेख केलेल्वया कारणामुळेही डॉरत्या आडण न्स्थर प्लेट एकमेकींवर घासू लागतात. 

न्स्थर प्लेटच्या इझिुलेिन पट्टीिे स्कू्र सैल होऊन सवकच्या सवक न्स्थर प्लेट सरकून त्या डॉरत्या प्लेटवर 
किा घासू लागतात हे आकृती १३–५ मध्ये दाखडवले आहे. आकृतीत उजव्या बाजूिी इझिुलेिन पट्टी सैल 
होऊन सरकल्वयामुळे डॉरत्या प्लेट न्स्थर प्लेटवर किा घासू लागतात हे दिकडवले आहे. इझिुलेिन पट्टी 
आडण व्हेडरएबल कंिेझसरिा सागंािा ह्यामंध्ये घाण अिकूनही कधीकधी इझिुलेिन पट्टी वाकिी होऊ 
िकते. अिा डबघािािी दुरुस्ती करण्यासाठी न्स्थर प्लेट आकृतीत िाव्या बाजूवर दिकडवल्वयाप्रमाणे डॉरत्या 
प्लेटमध्ये मधोमध व्यवन्स्थत बसवनू नंतर स्कू्र घट्ट करून इझिुलेिन पट्टी नीट बसडवली पाडहजे. 
 

 
आकृती १३–५ 
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डॉरत्या आडण न्स्थर प्लेटमध्ये वर (क) मध्ये डनदेि केल्वयाप्रमाणे जर घाण सािलेली असेल तर 
सायकलच्या पंपाच्या साहाय्याने हविेे जोरदार ॉवारे उिवनू ती काढून टाकता येते. त्यािप्रमाणे काबकन 
टेट्राक्लोराइि वापरून कंिेझसर प्लेटमधील तेलकट डिकट घाणही साॉ करता येते. ह्याव्यडतडरक्त 
डतसरा उपाय म्हणजे प्रत्येक दोन प्लेटच्या ॉटीमध्ये पोस्टकािािा ककवा पातळ प्लॅन्स्टकच्या पट्टीिा 
तुकिा घालून कंिेझसरच्या सवक प्लेटमधील घाणीिे व धातूिे कण साॉ करून बाहेर काढता येतात व 
प्लेटमधील घाण स्वच्छ करता येते. 
 

धातूिे कण कंिेझसर प्लेटमध्ये अिकलेले असल्वयास आकृती १३–६ मध्ये दाखडवलेली योजना 
वापरून ते काढून टाकता येतात. ह्या योजनेमध्ये िागंले डवयुयातप्रवाह प्रडतबंधक आवरण (insulation) 
असलेल्वया दोन तारा वापरलेल्वया असतात व त्यािंी एका बाजूिी टोके प्लग डपनला जोिलेली असतात व 
दुसऱ्या बाजूवर अिाि प्रकारिे िागंले आवरण असलेले ‘प्रॉि’ ककवा मुठी जोिलेल्वया असतात. दोनपैकी 
एका तारेमध्ये २५ वटॅ डवयुयातिक्तीिा साधा डवजेिा डदवा एकसरी जोिलेला असतो. आकृती १३–६ मध्ये 
ही रिना स्पष् केली आहे. ही योजना वापरण्यापूवी प्रथम व्हेडरएबल कंिेझसरला जोिलेले कॉईलिे सवक 
जोि डवलग करावते. नंतर तारानंा जोिलेली प्लग डपन घरातील इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यािी जोिावी आडण 
आकृतीत दाखडवल्वयाप्रमाणे एक तार व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेटला व दुसरी न्स्थर प्लेटला 
जोिावी. नंतर कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेट संपूणकपणे आत बाहेर डॉरवाव्यात. जर प्लेटमध्ये धातूिे कण 
अिकलेले असतील तर त्या डवडिष् प्लेटमधून डठणलया उिून धातूिे कण जळून गेलेले डदसतील. वरील 
योजना ककडित वाकड्या िालेल्वया प्लेटच्या बाबतीत ककवा (ि) मध्ये डनदेि केल्वयाप्रमाणे प्लेटवरील 
प्लेकटगिे पापुदे्र डनघून प्लेट एकमेकींस ककडित स्पिक करीत असल्वयास यिस्वी रीतीने वापरता येते. 
कंिेझसर प्लेट जर खूपि वाकड्या िालेल्वया असतील तर वरील योजना उपयोगी पिणार नाही. ही 
योजना वापरताना जास्त डवयुयातदाबािा धोका लक्षात घेऊन डविरे्षतिः नवीन रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्याने 
अडतिय काळजी व दक्षता बाळगली पाडहजे असा स्पष् इिारा येथे ययाावासा वाटतो. 
 

 
आकृती १३–६ 
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(२) व्हेडरएबल कंिेझसरच्या न्स्प्रगं वायपरमध्ये डकत्येकदा डबघाि िालेले दृष्ोत्पत्तीस येतात. 
आकृती १३–५ मध्ये न्स्प्रगं वायपर कोठे व कसे बसडवलेले असतात हे दाखडवले आहे. न्स्प्रगं वायपरमुळे 
डॉरत्या कंिेझसरच्या सागंाड्यािी संपकक  साधलेला असतो. डॉरत्या प्लेट आडण कंिेझसरच्या सागंाड्यािी 
िासीसिी नीट जोिणी होण्यासाठी कधीकधी ह्या न्स्प्रगं वायपरला एक तार जोिून ती नंतर िासीसला 
जोिलेली असते. पुष्ट्कळदा न्स्प्रगं वायपरमध्ये घाण सािल्वयाने खरखराटािी डनर्ममती होऊ लागते आडण 
कधीकधी तर डॉरत्या प्लेटिा सागंाड्यािी नीट संपकक  न िाल्वयाने िायलवरील डवडिष् भागावरील काही 
डवडिष् स्टेिने ऐकू येत नाहीत असेही आढळून येते. अिा वळेी काबकन टेट्राक्लोराइिने न्स्प्रगं वायपर स्वच्छ 
करून ते घट्ट बसडवले पाडहजेत. 

 
(३) व्हेडरएबल कंिेझसरिा गज कंिेझसरच्या सागंाड्यावर बॉल बेअरकरगमध्ये बसडवलेला असतो. 

ह्या बॉल बेअकरगमध्ये जर घाण सािली तर गज डॉरेनासा होतो. अिा प्रसंगी काबकन टेट्राक्लोराइि ककवा 
साधे घासलेट तेल वापरून बॉल बेअकरगमधील घाण साॉ करून टाकली म्हणजे गज नीट डॉरू लागतो. 
घाण व किरा स्वच्छ करण्यासाठी खास बनडवलेली रासायडनक द्रवहेी त्यासाठी हल्ली बाजारात उपलब्ध 
आहेत. 

 
व्हेडरएबल कंिेझसरिा गज बॉल बेअकरगमध्ये त्या मानाने घट्ट बसडवलेला असतो. गज बॉल 

बेअकरगमध्ये घट्ट बसडवण्यािा उिेि असा की गजावर बसडवलेल्वया डॉरत्या प्लेट डॉरवनू त्यािी एखाययाा 
डवडिष् स्टेिन लहरीिी मेळजुळवणी केलेली असताना रेडिओला जरी हादरे बसू लागले तरी गज आडण 
डॉरत्या प्लेट न्स्थर राहून रेडिओवर लावलेल्वया स्टेिनाच्या मेळजुळवणीत डबघाि होऊ नये. डॉरत्या 
प्लेटच्या गजािा बॉल बेअकरगवरील दाब योलयपेक्षा कमी होऊन तो सैल िाला तर डॉरत्या प्लेट न्स्थर 
राहीनािा होतात आडण त्यामुळे स्टेिनािंी मेळजुळवणी बेभरवसा तर होऊ लागतेि पण मेळजुळवणी 
अन्स्थर िाल्वयाने रेडिओिा आवाजही स्वच्छ व स्पष्पणे ऐकू येईनासा होतो. गजािा बॉल बेअकरगवरील 
दाब कमी जास्त करण्यासाठी पुष्ट्कळिा कंिेझससकमध्ये आकृती १३–७ मध्ये दाखडवलेली उपाययोजना 
वापरलेली असते. ह्या उपाययोजनेत गजािा बॉल बेअकरगवरील दाब कंिेझससकच्या सागंाड्याच्या बाजूवर 
असलेल्वया स्कू्रच्या साहाय्याने कमी जास्त करता येतो. हा स्कू्र जर घट्ट केला तर गज बॉल बेअकरगमध्ये घट्ट 
बसतो आडण तो सैल केला तर सैल होतो. गजावर योलय डततका दाब देऊन नंतर ‘लॉक नट’ घट्ट केला 
म्हणजे स्कू्रिी जुळवणी न्स्थर आडण पक्की होते. कारण हा लॉक नट घट्ट केला म्हणजे स्कू्र हालू िकत 
नाही. 

 
आकृती १३–७ 
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(४) व्हेडरएबल कंिेझसरच्या न्स्थर प्लेट बॅकेलाइट पट्टीवर बसडवलेल्वया असतात व त्यािंी 
रेडिओच्या इतर डवडिष् घटकभागािंी जोिणी करता यावी म्हणून पत्र्यािी खीळ (lug) बॅकेलाइट पट्टीवर 
बसडवलेली असते. आकृती १३–५ पाहा. व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेट नेहमी िासीसला 
जोिलेल्वया असतात. ह्याउलट न्स्थर प्लेट डवयुयात दृष्ट्या िासीसपासून संपूणकपणे अलग ठेवण्यािी व्यवस्था 
केलेली असते. वर वणकन केलेली पत्र्यािी खीळ कधीकधी वाकिी होऊन िासीसला स्पिक करू लागण्यािी 
िक्यता असते व त्यामुळे न्स्थर प्लेटिा िासीसिी सपंकक  होऊन रेडिओ बंद पितो. असा दोर्ष उत्पन्न 
िालेला असल्वयास पत्र्यािी खीळ पुझहा नीट वाकवनू डतिा िासीसिी िालेला संपकक  (contact) डवलग 
केला पाडहजे. 

 
(५) क्वडित प्रसंगी डॉरत्या प्लेटिी मेळजुळवणी करताना रेडिओच्या इतर काही घटकभागािंा 

ककवा जोितारािंा त्यानंा अिथळा होऊ लागतो. उदाहरणाथक, पूवीच्या काही रेडिओंमध्ये मेटल 
व्हॉल्वव्हऐवजी कधीकधी ललास व्हॉल्वव्ह बदलून बसडवला जात असे. अिा ललास व्हॉल्वव्हिा आकार 
सामाझयतिः मेटल व्हॉल्वव्हच्या मानाने मोठा असल्वयाने व्हेडरएबल कंिेझसरिी मेळजुळवणी करतेवळेी डॉरत्या 
प्लेट न्स्थर प्लेटमधून बाहेर येताना त्यानंा व्हॉल्वव्हिा अिथळा होत असे आडण डकत्येकदा त्या व्हॉल्वव्हवर 
घासू लागत असत. कंिेझसरच्या बॉल बेअकरगमध्ये घाण सािल्वयानेही डॉरत्या प्लेटिी मेळजुळवणी 
कधीकधी व्यवन्स्थतपणे होत नाही. कंिेझसरिी मेळजुळवणी करताना कोणत्याही कारणाने अिथळे डनमाण 
होणार नाहीत ह्यािी योलय काळजी घ्यावी लागते. 
 

कझव्हटथर णिभागात उत्पन्न होिारे काही णिणशष्ट णबघाि 
(१) कमी कंपनसंख्येच्या (low frequency) िाहक लहरींिर प्रके्षपि करिारी स्टेशने ऐकू न येिे 

 
रेडिओमध्ये वर डनदेि केलेला डवडिष् डबघाि उत्पन्न िाल्वयािे कधीकधी आढळून येते. असा 

डबघाि उत्पन्न िाला म्हणजे रेडिओच्या कोणत्याही बँिवरील उच्च कंपनसंख्येच्या (high frequency) 
लहरींवर प्रके्षपण करणारी स्टेिने नेहमीसारखी िागंली ऐकू येतात, उच्च कंपनसखं्येपेक्षा थोड्या कमी 
कंपनसखं्येच्या लहरींवर प्रके्षपण करणारी स्टेिने ऐकू येणे बेभरविािे होते आडण डविरे्ष म्हणजे कमी 
कंपनसखं्येच्या (low frequency) लहरींवर प्रके्षपण करणारी स्टेिने अडजबात ऐकू येईनािी होतात. ह्या 
डबघािािे एक कारण म्हणजे व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या आडण न्स्थर प्लेट एकमेकींवर घासून स्पिक 
करू लागणे. िायलवरील कमी कंपनसखं्येच्या स्टेिनािंी मेळजुळवणी करते वळेी व्हेडरएबल कंिेझसरच्या 
डॉरत्या प्ले्स न्स्थर प्ले्समध्ये डिरत असल्वयामुळे अिा मेळजुळवणीत डॉरत्या प्ले्स न्स्थर प्लेटिी 
घासू लागण्यािी ककवा स्पिक करू लागण्यािी िक्यता जास्त असते. दुसरे ठराडवक कारण म्हणजे 
पुष्ट्कळदा ऑडसलेटर मंिलात डबघाि होऊन कमी कंपनसंख्येच्या टप्प्यातील स्टेिन लहरींिी मेळजुळवणी 
करतेवळेी आवश्यक असणाऱ्या आंदोलक लहरी ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हमध्ये डनमाण न िाल्वयामुळे हा डबघाि 
उत्पन्न होतो. वरील दोझही कारणापंैकी डबघाि प्रत्यक्ष ऑडसलेटर डवभागात असेल तर त्यािे डनडित डनदान 
खालील पद्धतीने करता येते : 

 
रेडिओवर डमडियम ककवा ब्रॉिकास्ट बँिवरील कमी कंपनसंख्येच्या टप्प्यातील स्टेिने क्रमाक्रमाने 

लावण्यािा प्रयत्न करावा. उदाहरणाथक, ह्या बँिच्या ५०० डकलोसायकल्वस स्टेिनापासून सुरुवात करून 
नंतर ह्या बँिच्या १६०० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येच्या टप्प्यातील स्टेिने क्रमाक्रमाने लावण्यास सुरुवात 
करावी. अिी कल्वपना करा की अिा रीतीने डनरडनराळी स्टेिने लावताना पडहले ऐकू येणारे स्टेिन १२३० 
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डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येवर प्रके्षपण करणारे स्टेिन आहे. वरील तपासणी केल्वयानंतर बँिच्या डवरुद्ध 
बाजूकिून म्हणजे १६०० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येपासून सुरुवात करून क्रमाक्रमाने बँिच्या कमी 
कंपनसखं्येच्या टप्प्यावरील स्टेिने लावण्यािा प्रयत्न करावा. असे करताना १२३० डकलोसायकल्वस, नंतर 
१०००, ९०० ककवा ८०० डकलोसायकल्वसवर प्रके्षपण करणारी पूवी न ऐकू येत असलेली स्टेिने जर ऐकू 
येऊ लागली तर ऑडसलेटर डवभागात डनडित काही तरी डबघाि उत्पन्न िालेला आहे असे समजण्यास 
हरकत नाही. ऑडसलेटर डवभागात डबघाि असला म्हणजे वर डदलेल्वया उदाहरणाप्रमाणे १०००, ९०० व 
८०० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येवर प्रके्षपण करणारी स्टेिने िायल कायािी मेळजुळवणी बँिच्या जास्त 
कंपनसखं्या असलेल्वया स्टेिनापंासून कमी कंपनसंख्येच्या स्टेिनाचं्या बाजूकिे करीत गेल्वयाडिवाय ऐकूि 
येत नाही. ऑडसलेटरमधील डबघािािे हे सूिक लक्षण समजले जाते. 

 
ऑडसलेटर डवभागािे कायक कमी कंपनसंख्येपेक्षा जास्त कंपनसखं्येच्या टप्प्यात सामाझयतिः नेहमीि 

जास्त जोरदार आडण कायकक्षम असते. सवकसाधारणपणे ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती (emission) 
कमी होऊन तो कमजोर िाला म्हणजे जास्त कंपनसंख्येच्या मानाने कमी कंपनसंख्येच्या टप्प्यात 
व्हॉल्वव्हमध्ये आंदोलक लहरी डनमाण होऊ िकत नाहीत. परंतु एकदा व्हॉल्वव्हमध्ये अिा आंदोलक लहरी 
डनमाण िाल्वया की आंदोलक लहरींच्या डनर्ममतीिे कायक कमी कंपनसंख्येच्या टप्प्यातही िालू राहते. परंतु 
ह्या डबघािािा एकंदरीत पडरणाम मात्र असा होतो की ऑडसलेटर डवभागािे कायक काहीसे बेभरवसा होऊ 
लागते. बँिवरील कमी कंपनसंख्येच्या वाहक लहरींवर प्रके्षपण करणारी स्टेिने अडजबात ऐकू येईनािी 
होतात. बँिच्या मधल्वया टप्प्यातील स्टेिने ऐकू येणे बेभरविािे होते. ॉक्त जास्त कंपनसखं्येच्या वाहक 
लहरींवर प्रके्षपण करणारी स्टेिनेि डनडित आडण िागंल्वया प्रकारे ऐकू येतात. ऑडसलेटर डवभागािे 
आंदोलक लहरी उत्पन्न करण्यािे कायक अिा पडरन्स्थतीत एक प्रकारे अडतिय नाजूक ककवा क्राडंतक 
अवस्थेत (critical condition) असते असे म्हणावयास हरकत नाही. 

 
ही पडरन्स्थती डनमाण होण्यास ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि होणे हे एक प्रमुख कारण असते. 

परंतु व्हॉल्वव्हव्यडतडरक्त इतरही कारणे असू िकतात. अथात व्हॉल्वव्ह हे अिा डबघािािे एक अगदी ठराडवक 
कारण असल्वयामुळे प्रथम व्हॉल्वव्हडवर्षयीिा संिय दूर करण्याच्या दृष्ीने दुसरा िागंला नवीन व्हॉल्वव्ह 
बदलून पाहाणे हा अिा दुरुस्तीत एक डनत्यािा पायंिा असतो. व्हॉल्वव्ह बदलूनही जर काहीि ॉरक पित 
नसेल तर त्यानंतर ऑडसलेटर डवभागाच्या इतर घटकभागािंी कसोिीने तपासणी करण्यास हरकत नसते. 
ह्यासाठी डविरे्षतिः ऑडसलेटर डग्रि रेडिस्टर, ऑडसलेटर कॉईल वगैरे घटकभागािंी नीट तपासणी करावी 
लागते. कारण ह्या घटकभागामंध्ये डबघाि डनमाण होण्यािी िक्यता असते. अिा पडरन्स्थतीत ऑडसलेटर 
डवभागात वापरलेल्वया व्हेडरएबल कंिेझसर प्लेटमध्ये घाण सािलेली असल्वयास ती काढून टाकून तो स्वच्छ 
करणे ॉार आवश्यक असते. वर उल्लेख केलेल्वया घटकभागात जर काहीही दोर्ष नसेल तर कॅथोि 
रेडिस्टरवर थोिे प्रयोग करून पाहण्यािी एक प्रथा आहे. अिा प्रयोगात रेडिस्टरच्या मूळ डवरोधापेक्षा कमी 
म्हणजे सुमारे मूळपेक्षा अधा डवरोध असलेला रेडिस्टर मूळ रेडिस्टरच्या जागी बदलून पाहाण्यासारखा 
असतो. कॅथोि रेडिस्टरिा डवरोध कमी केला म्हणजे ऋण कणािंा जोरदार प्रवाह व्हॉल्वव्हमध्ये उत्पन्न होऊ 
लागतो आडण त्यामुळे ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हिे कायक कमी कंपनसंख्येच्या टप्प्यातही पुष्ट्कळ वळेा िागंल्वया 
तऱ्हेने होऊ लागते. 
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(२) रेणिओच्या सिथ बँड्सिर एकच स्टेशन ऐकू येिे 
 

हा डवडिष् डबघाि उत्पन्न होण्यास सामाझयतिः दोनि कारणे असतात. एक म्हणजे आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी मेळजुळवणी डनयोडजत मध्यम कंपनसखं्येिी (intermediate frequency) न होता 
ह्याि कंपनसखं्येच्या आसपास कंपनसंख्या असलेल्वया वाहक लहरींवर प्रके्षपण करणाऱ्या जोरदार 
स्टेिनाच्या वाहक लहरींिी िालेली असते व त्यामुळे हे स्टेिन रेडिओच्या सवक बँिवर ऐकू येऊ लागते. 
असा डबघाि उत्पन्न िालेला असल्वयास आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी योलय मेळजुळवणी करणे 
साहाडजकि क्रमप्राप्त असते. 

 
वरील डबघािािे दुसरे सभंाव्य कारण म्हणजे स्टेिनािी जुळवणी करतेवळेी व्हेडरएबल 

कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेट न डॉरणे. अिा पडरन्स्थतीत डकत्येकदा िायल काटा िायलवर नेहमीप्रमाणे 
डॉरू िकत असूनही कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेट मात्र डॉरत नाहीत आडण त्यामुळे रेडिओवर एकि स्टेिन 
लागलेले राहते ककवा काहीि स्टेिने लागत नाहीत. िायल कॉिक बसडवण्यासाठी व्हेडरएबल कंिेझसरच्या 
गजावर जे एक मोठे िाक (dial drum) बसडवलेले असते ते एका सेट स्कू्रच्या साहाय्याने व्हेडरएबल 
कंिेझसरच्या गजावर घट्ट बसडवलेले असते व िायल कािकमुळे हे िाक डॉरू लागले म्हणजे गजही डॉरू 
लागतो. आकृती १३–८ पाहा. परंतु हा सेट स्कू्र जर डढला िाला तर िाक डॉरले तरी व्हेडरएबल 
कंिेझसरिा गज डॉरत नाही. कारण िाकाच्या सेट स्कू्रिी गजावरील पकि सैल होते. म्हणून िायल 
काटा डॉरत असूनही व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेट न डॉरल्वयामुळे स्टेिनािंी मेळजुळवणी होत 
नाही ककवा एखाययाा स्टेिनािी मेळजुळवणी िालेली असली तर तीि कायम राहाते. असा डबघाि उत्पन्न 
िालेला असताना त्यासाठी करण्यािा उपायही अथात सहज स्पष् असतो आडण तो म्हणजे िाकावरील 
सेट स्कू्र घट्ट करणे. परंतु हे करताना िायल कायािी योलय जुळवणी करण्यािी खबरदारी घेतली 
पाडहजे. नाही तर िायल काटा डनरडनराळी स्टेिने िायलच्या योलय अंिावर दिकडवणार नाही. कंिेझसरच्या 
डॉरत्या प्लेट न्स्थर प्लेटमध्ये संपूणक डॉरडवलेल्वया असल्वया म्हणजे िायल कायािी बँिवरील सवांत कमी 
कंपनसखं्येच्या बाजूवरील िवेटच्या अंिावर जुळवणी होते. म्हणून ही जुळवणी करण्यासाठी डॉरत्या प्लेट 
न्स्थर प्लेटमध्ये संपूणक डॉरवनू आडण िायल कायािी बँिवरील कमी कंपनसंख्येच्या बाजूस िवेटच्या 
अंिावर जुळवणी करून नंतरि कंिेझसरच्या िाकावरील सेट स्कू्र गजावर घट्ट बसडवला पाडहजे. 
 

 
आकृती १३–८ 
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हे डवविेन संपडवण्यापूवी ह्या डबघािाच्या अडधक एका संभाव्य कारणािा उल्लखे केला पाडहजे. 
काही डनकृष् बनावटीच्या रेडिओंमध्ये जोरदार स्थाडनक स्टेिन लहरींमुळे रेडिओच्या पूवक डवभागावर 
अडतभार (overloading) डनमाण होतो व अिा अडतभारामुळे ह्या डवभागामंध्येि अिा स्टेिनाच्या श्राव्य 
लहरी वाहक लहरींपासून डवलग केल्वया जाऊन एकूण सवक िायलवर एकि एक जोरदार स्थाडनक स्टेिन 
ऐकू येते. सवकसामाझय रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञ अिा रेडिओच्या बाबतीत दुरुस्ती करण्यािे काम अंगावर 
घेणार नाही, कारण ते मूलतिः रेडिओ रिना बाधंणीिे के्षत्र असते. 
 

संकीिथ माणहती 
 

गेली डकत्येक वर्ष ेभारतीय बनावटीच्या ए.सी. रेडिओमध्ये ECH81 ह्या व्हॉल्वव्हिा वापर सरासपणे 
होत असून आकृती १३–४ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिल रिनेसारख्याि मंिल रिना बहुतेक भारतीय रेडिओ 
उत्पादकानंी वापरलेल्वया असल्वयाने रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास ह्या डवभागािी तपासणी करताना काहीही 
डविरे्ष अििणी येणार नाहीत. ए.सी. िी.सी. रेडिओंमध्ये UCH 81 व्हॉल्वव्हिा वापर केला जात असून ह्या 
व्हॉल्वव्हसाठी वापरली जाणारी मंिल रिना ECH 81 ह्या व्हॉल्वव्हच्या मंिल रिनेसारखीि असल्वयािे 
आढळेल. 

 
∎ ∎ 
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प्रकरि चौदाि े
 

रेणिओ णिके्वझसी ॲन्म्प्लफायर आणि एणरअल णिभाग 
 
काही रेडिओंमध्ये कझव्हटकर डवभागापूवी रेडिओ डिके्वझसी ॲन्म्प्लॉायर ककवा आर. एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
डवभाग वापरलेला असतो. अगदी अलीकिील काळात उत्पादन िालेल्वया सवकसामाझय रेडिओमध्ये मात्र 
आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभाग ॉारसा वापरला जात नसल्वयािे आढळून येते. परंतु पुष्ट्कळिा भारी 
ककमतीच्या रेडिओंमध्ये मात्र तो हमखास वापरलेला असतो. रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाला ह्या डवभागाच्या 
दुरुस्तीडवर्षयी माडहती आवश्यक असल्वयाने ह्या प्रकरणात ह्या डवभागाडवर्षयीिे डवविेन केले आहे. 
लाऊिस्पीकरपासून एडरअलपयंत क्रमाक्रमाने रेडिओिी तपासणी करतेवळेी हा डवभाग िवेटी येत 
असल्वयामुळे इतर कोणत्याही डवभागात दोर्ष नसल्वयास आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर आडण एडरअल डवभागामध्ये 
डबघाि असल्वयािे डनडित िाबीत होते. 
 

रेडिओ लहरी एडरअलमधून आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात प्रविे करतात. आर.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये आपणास पाडहजे असलेल्वया स्टेिन लहरींिी डनवि केली जाते आडण त्या 
प्रवर्मधतही केल्वया जातात. नंतर प्रवर्मधत िालेल्वया अिा लहरी कझव्हटकर डवभागाकिे रवाना केल्वया जातात. 
आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात स्टेिन लहरींिी डनवि आडण प्रवधकन ही दोझहीही काये होत असल्वयाने 
रेडिओमध्ये हा डवभाग समाडवष् करून रेडिओिी डनवििक्ती (selectivity) आडण त्यािप्रमाणे 
ग्राहकिक्तीही (sensitivity) खूपि वाढडवता येते. आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे इतरही काही ॉायदे 
आहेत. एक म्हणजे कझव्हटकर डवभागाला आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये प्रवर्मधत िालेल्वया लहरी 
पुरडवल्वया गेल्वया म्हणजे सवकसामाझय रेडिओमध्ये सामाझयतिः उत्पन्न होत असलेल्वया खरखराटािी पातळी 
(noise level) बरीि कमी होते. दुसरा ॉायदा म्हणजे ए.व्ही.सी. योजनेच्या कायात अडधक कायकक्षमता 
येते. कारण आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर आडण कझव्हटकर व्हॉल्वव्हप्रमाणे आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हही 
ए.व्ही.सी. योजनेने डनयंडत्रत केलेला असला म्हणजे डनयडंत्रत केलेल्वया व्हॉल्वव्हमध्ये अडधक एका व्हॉल्वव्हिी 
भर पिते. डतसरा ॉायदा म्हणजे आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागाच्या साहाय्याने डनवि केलेल्वया स्टेिन 
लहरींिी अडधक तीक्ष्ण मेळजुळवणी करता येते व त्यामुळे ‘प्रडतच्छाया’ (image) लहरींपासून होणारा 
उपद्रव कमी ककवा जवळजवळ नाहीसासुद्धा करता येतो. प्रडतच्छाया लहरींिा संघर्षक (image frequency 
interference) हे सुपरडहटरोिाइन रेडिओिे एक मलूभतू वैगुण्य समजले जाते. हे वैगुण्य कमी करण्याच्या 
दृष्ीने आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािा वापर ककवा त्याऐवजी स्टेिन लहरींिी तीक्ष्ण व अिकू डनवि 
करता येईल अिा एडरअल डवभागािी खास रिना व बाधंणी हे दोन पयायी उपाय हल्ली वापरले जातात. 

 
आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर आडण एडरअल डवभागात सामाझयतिः वापरली जाणारी मंिल योजना व 

डतिी नंतरच्या म्हणजे डमक्सर-ऑडसलेटर डवभागािी जोिणी आकृती १४–१ मध्ये दाखडवली आहे. 
 
आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात सवकसाधारणपणे पेझटोि व्हॉल्वव्ह वापरला जातो. आकृती १४–१ 

मध्ये ECH 81, EF 89, EBC 81, EL 84 आडण EZ 80 ह्या हल्ली वापरल्वया जाणाऱ्या लहान आकाराच्या 
व्हॉल्वव्हच्या माडलकेतील EF 89 हा व्हॉल्वव्ह आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह म्हणून वापरलेला असल्वयािे 
दिकडवले आहे. ह्या डवभागात वापरला जाणारा पेझटोि व्हॉल्वव्ह ‘पडरवृडत्तिील प्रवधकनिक्ती’ (variable-mu 
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characteristic) असलेला म्हणजे व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिवरील ऋण डवयुयातदाबािी कमी जास्त 
ॉेरबदलाप्रमाणे व्हॉल्वव्हच्या प्रवधकनिक्तीतही बदल करता येईल अिा डवडिष् रिनेिा असतो. आर.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागात असा पडरवृडत्तिील प्रवधकनिक्ती असलेला व्हॉल्वव्ह वापरलेला असला म्हणजे ह्या 
व्हॉल्वव्हिे ए.व्ही.सी. योजनेच्या साहाय्याने डनयंत्रण करणेही िक्य होते. पडरवृडत्तिील प्रवधकनिक्तीच्या 
व्हॉल्वव्हडवर्षयीिी सडवस्तर माडहती प्रस्तुत लेखकाच्या ‘रेडिओ : रिना आडण कायक’ ह्या साहाय्यक 
प्रकािनात डदली आहे. 

 
आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात वापरल्वया जाणाऱ्या पेझटोि व्हॉल्वव्हमध्ये कॅथोिच्या िजेारिे डग्रि 

कंट्रोल डग्रि म्हणून वापरलेले असते आडण कंट्रोल डग्रिनंतर स्क्रीन डग्रि असते. स्क्रीन डग्रि आडण प्लेट 
ह्यामंध्ये एक अडधक डग्रि वापरलेले असते. त्याला ‘सपे्रसर डग्रि’ असे म्हणतात. सपे्रसर डग्रििी जोिणी 
िासीसिी ककवा व्हॉल्वव्हच्या कॅथोििी केली जाते. 

 
स्क्रीन डग्रिवरील िी.सी. डवयुयातदाब सामाझयतिः डवयुयातदाब डवभाजन मंिलातील रेडिस्टसकच्या 

साहाय्याने डनयडंत्रत केलेला असतो. आकृती १४–१ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिल रिनेत ह्या रेडिस्टसकिा 
डवरोध ३३००० आडण २२००० ओहम असल्वयािे दिकडवले आहे. डवयुयातदाब डवभाजन मंिलामध्ये (ह्या मंिल 
रिनेस इंग्रजीत ‘व्होल्वटेज डिव्हायिर’ म्हणतात.) दोन रेडिस्टसक एकसरी पद्धतीने जोिलेले असतात 
आडण रेडिस्टसकिी ही जोिी पॉवर सप्लाय डवभागािा िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा कबदू आडण िासीस ह्यामंध्ये 
जोिलेली असते. स्क्रीन डग्रििी जोिणी ह्या दोन रेडिस्टसकच्या जोिकबदूिी केलेली असते व त्यामुळे स्क्रीन 
डग्रिवरील डवयुयातदाब न्स्थर प्रमाणात ठेवता येतो. स्क्रीन डग्रि ते िासीस ह्यामध्ये एक कंिेझसरही जोिलेला 
असतो. आकृती १४–१ मध्ये ह्या कंिेझसिी धारणिक्ती ·०५ मायक्रोॉॅरॅि असल्वयािे दिकडवले आहे. 

 
प्लेटला िी.सी. डवयुयातदाब ४७००० ओहम डवरोध असलेल्वया एका रेडिस्टरमधून पुरडवलेला 

असल्वयािे आकृती १४–१ मध्ये दाखडवले आहे. ह्या मंिल योजनेमध्ये आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभाग आडण 
कझव्हटकर डवभाग ह्यािंी जोिणी आर.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलच्या साहाय्याने केलेली असून आर.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिी आर.एॉ. व्हॉल्वव्हच्या प्लेटिी जोिणी ·०१ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीच्या 
कंिेझसरतॉे केलेली असल्वयािे दिकडवले आहे. आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभाग आडण कझव्हटकर डवभाग 
ह्याचं्यामधील जोिणीिे इतर काही प्रकार आहेत. आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील अिा 
ॉेरबदलाडंवर्षयीिी माडहती ह्या प्रकरणाच्या िवेटी डदलेली आहे. 
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आकृती १४–१ 

 
डकत्येक रेडिओंमध्ये एडरअल मंिलामध्ये ‘ववे्ह ट्रॅप’ बसडवलेला असतो. समुद्र डकनाऱ्यावरील 

बंदरािे जहाजािंी होणारे दळणवळण ४५५ डकलोसायकल्वसच्या सुमारास कंपनसंख्या असलेल्वया 
संदेिलहरींिा वापर करून केले जाते. सामाझयतिः रेडिओमध्ये हल्ली प्रिडलत असलेली मध्यम कंपनसंख्या 
ह्या कंपनसंख्येच्या दरम्यानि असल्वयाने अिा संदेिलहरींिा उपद्रव रेडिओ कायकक्रमात होऊ नये ह्यासाठी 
‘ववे्ह ट्रपॅ’ िी अत्यंत आवश्यकता असते. ववे्ह ट्रपॅ योजनेत एक कॉईल आडण कंिेझसर एकसरी पद्धतीने 
जोिून एडरअल कॉईलच्या प्रायमरी कॉईलिी त्यािंी समातंर जोिणी केलेली असते. ववे्ह ट्रॅपच्या ह्या 
कॉईल आडण कंिेझसरिी मेळजुळवणी रेडिओच्या मध्यम कंपनसंख्येिी (intermediate frequency) केली 
जाते. त्यामुळे एडरअलमध्ये प्रडवष् होणाऱ्या मध्यम कंपनसंख्येच्या आसपासच्या लहरी ‘ववे्ह ट्रॅप’ तॉे 
िासीसकिे रवाना केल्वया जातात व त्यानंा एडरअलमध्ये प्रविे डमळण्यास मूलतिः प्रडतबधं केला जातो. 
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आर.एफ. ॲन्म्प्लफायर आणि एणरअल णिभागामध्ये उत्पन्न होिारे णनरणनराळे णबघाि ि त्याचंी दुरुस्ती 
 

आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील बहुतेक सवक घटकभाग इतर डवभागातं वापरल्वया जाणाऱ्या 
घटकभागासंारखे असल्वयामुळेि इतर डवभागामंध्ये उत्पन्न होणारे सामाझय डबघाि आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागामध्येही उत्पन्न होत असल्वयािे आढळून येते. डिवाय आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात काही डवडिष् 
असे डबघाि उत्पन्न होऊ िकतात. अिा सामाझय आडण डवडिष् डबघािासंबंंधी डवविेन पुढील काही 
पडरच्छेदामंध्ये केले आहे. हे डवविेन करताना काही गोष्ींिी पुनरावृत्ती होण्यािा संभव आहे. परंतु या 
डवभागातील डबघािािें डवविेन स्वयंपूणक होण्याच्या दृष्ीने अिी पुनरावृत्ती अपडरहायक आहे. 
 

(१) आर.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभागातील णबघािामुंळे रेणिओचे कायथ बंद पििे 
 

डसलनल जनरेटरमध्ये कोणत्याही एका डवडिष् कंपनसंख्येिी पडरवर्मतत रेडिओ लहर (modulated 
R.F. signal) डनमाण करून ती आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिला ककवा रेडिओच्या 
एडरअल जोिण्याच्या जागी संबंडधत करावी. अिी संदेिलहर ऐकू येण्यासाठी रेडिओिा डववडक्षत बिँ 
लावनू रेडिओ िायल कायािी योलय मेळजुळवणी करण्यािा प्रयत्न करावा. अिी मेळजुळवणी करूनही 
एडरअल ककवा आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिपासून डसलनल जनरेटर संदेिलहरीिा स्पष् 
आडण जोरदार सूर जर लाऊिस्पीकरमध्ये ऐकू येत नसेल तर एडरअल ककवा आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागात डनडित काही तरी डबघाि असल्वयािे दिकडवले जाईल. असा डबघाि उत्पन्न होण्यािी अनेक कारणे 
िक्य असल्वयाने कोणत्या डवडिष् घटकभागात दोर्ष उत्पन्न िाला आहे हे डनडित िोधून काढण्यासाठी एक 
डनत्य उपक्रम म्हणून आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी डवयुयातदाब तपासणी करावी लागते. डवयुयातदाब 
तपासणीत व्यक्त िालेल्वया सूिक लक्षणापं्रमाणे आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील घटकभागािंी नंतर 
अडधक तपासणी करता येते. ही तपासणी किी करावी याडवर्षयीच्या सूिना पढुील काही पडरच्छेदामंध्ये 
डदलेल्वया आहेत : 

 
(अ) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर िूझय िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला जाणे. 
 
खालील डबघाि असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते. आकृती १४–१ पाहा : 
 
(१) प्लेट रेडिस्टर खंडित (open) िालेला असणे. आकृती १४–१ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिल 

रिनेत र₁ ह्या रेडिस्टरिा डवरोध ४७००० ओहम इतका असल्वयािे दिकडवले आहे. रेडिस्टरडवर्षयी संिय 
असल्वयास रेडिओ बंद करून ओहममीटरने हा रेडिस्टर खंडित िालेला आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी 
करावी. 

 
(ब) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जाणे. 
 
वरील लक्षण दृष्ोत्पत्तीस आल्वयास खालील डबघािाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी करावी : 

 
(१) स्क्रीन डग्रि व िासीस ह्यामंध्ये जोिलेला कंिेझसर क₅ संडक्षप्त िालेला असणे. कंिेझसरिी 

एक बाजू डवलग करून स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाबािी पुझहा मोजणी करावी. कंिेझसर डवलग केल्वयावर 
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जर स्क्रीन डग्रिवर योलय प्रमाणात डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर कंिेझसर डनडित संडक्षप्त िाला 
असला पाडहजे असा डनष्ट्कर्षक काढण्यास हरकत नसते. डवलग केलेल्वया कंिेझसरिी नंतर ओहममीटरने 
स्वतंत्र तपासणी करून कंिेझसरमधील दोर्षािा पिताळा घेता येईल. 

 
(२) स्क्रीन डग्रिवरील डवयुयातदाब डनयंडत्रत करण्यासाठी वापरलेला रेडिस्टर खंडित (open) 

िालेला असणे. ह्या रेडिस्टरडवर्षयी संिय असल्वयास ओहममीटरने रेडिस्टरिी तपासणी करावी. आकृती 
१४–१ मध्ये दिकडवलेल्वया मिंल रिनेत र₃ ह्या रेडिस्टरिा डवरोध ३३००० ओहम इतका दिकडवला गेला 
पाडहजे. 

 
(क) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिवर वाजवीपेक्षा खूपि जास्त डवयुयातदाब 

दिकडवला जाणे. 
 
व्हॉल्वव्हिे कॅथोि आडण िासीस ह्यामंध्ये जोिलेल्वया र₃ ह्या कॅथोि रेडिस्टरिा डवरोध १०० 

ओहमइतका असल्वयािे दिकडवले आहे. हा रेडिस्टर खंडित िालेला असल्वयास ककवा ह्या रेडिस्टरच्या 
डवरोधात बरीि वाढ िाल्वयास कॅथोिवर वाजवीपेक्षा खूपि जास्त डवयुयातदाब दिकडवला जातो. रेडिस्टरिी 
ओहममीटरने तपासणी करावी. 

 
(ि) कॅथोिवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जाणे परंतु व्हॉल्वव्हवरील इतर सवक डठकाणिा 

डवयुयातदाब योलय प्रमाणात दिकडवला जाणे. 
 
कॅथोि रेडिस्टर आडण कॅथोि कंिेझसर सुन्स्थतीत असल्वयास आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिी 

उत्सजकनिक्ती कमी ककवा नाहीिी होऊन व्हॉल्वव्ह डनकामी िाल्वयािे हे एक सूिक लक्षण समजाव.े व्हॉल्वव्ह 
टेस्टरवर व्हॉल्वव्हिी तपासणी करावी. परंतु उत्तम उपाय म्हणजे संिडयत व्हॉल्वव्हच्या जागी िागंला नवीन 
व्हॉल्वव्ह बदलून पाहावा. 
 

(इ) प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण कॅथोिवरील डवयुयातदाब योलय प्रमाणात दिकडवला जात असूनही 
आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे कायक बंद पिलेले असणे. 

 
अिा पडरन्स्थतीत आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागासाठी वापरलेल्वया व्हेडरएबल कंिेझसरमध्ये 

संडक्षप्त मंिल (short circuit) उत्पन्न िालेले असण्यािी िक्यता असते. सामाझयतिः हा डबघाि व्हेडरएबल 
कंिेझसरच्या डॉरत्या आडण न्स्थर प्लेट एकमेकींस स्पिक करीत असल्वयास ककवा एडरअल सेकंिरी कॉईलिी 
समातंर पद्धतीने जोिलेला डट्रमर कंिेझसर संडक्षप्त िाल्वयामुळे उत्पन्न होतो. ह्यापकैी कोणत्या डवडिष् 
कारणाने असा डबघाि उत्पन्न िाला असावा हे डनडित िोधून काढण्यािा जो मागक आहे त्यािे डवविेन 
मागील प्रकरणात आलेलेि आहे. हा उपाय म्हणजे व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेट न्स्थर प्लेटमधून 
संपूणकपणे डॉरवनू बाहेर काढून ओहममीटरने डट्रमर कंिेझसरिी पझुहा तपासणी करून पाहाणे. डॉरत्या 
प्लेट संपूणकपणे बाहेर डॉरवनूही जर डॉरत्या व न्स्थर प्लेटमध्ये सडंक्षप्त मंिल दिकडवले जात असेल तर 
डट्रमर कंिेझसरिी तपासणी करणे आवश्यक ठरेल. डकत्येकदा डट्रमर कंिेझसरमध्ये घाण सािून, अभ्रक 
खराब होऊन ककवा प्लेट वाकड्या िाल्वयाने ककवा डट्रमर कंिेझसरच्या स्कू्रमुळे डट्रमर कंिेझसर प्लेट 
एकमेकींस स्पिक करू लागतात. व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेट संपूणक बाहेर डॉरडवल्वयानंतर जर 
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संडक्षप्त मंिल दिकडवले जात नसेल परंतु डॉरत्या प्लेट न्स्थर प्लेटमध्ये पझुहा डॉरवनू बसडवल्वयानंतर 
संडक्षप्त मंिल दिकडवले जात असेल तर मात्र डट्रमर कंिेझसरऐवजी व्हेडरएबल कंिेझसरमध्येि डबघाि 
असल्वयािे दिकडवले जाते. अिा पडरन्स्थतीत व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या आडण न्स्थर प्लेट एकमेकींस 
कोठे स्पिक करीत आहेत ह्यािे डनरीक्षण करून त्यािंी दुरुस्ती केली पाडहजे. 
 

(२) आर.एफ. ॲन्म्प्लफायरमधील णबघािामुंळे रेणिओचा आिाज कमजोर होिे (weak reception) 
 

डसलनल इंजेक्िन पद्धतीने तपासणी करतेवळेी कझव्हटकर व्हॉल्वव्हच्या डमक्सर डग्रिपासून डसलनल 
जनरेटर संदेिलहरींिा स्पष् आडण जोरदार सूर ऐकू येत असून आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल 
डग्रिपासून मात्र तो कमजोरपणे ऐकू येत असेल तर आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात वरील डबघाि 
असल्वयािे ते एक सूिक लक्षण समजण्यास हरकत नाही. आवाज कमजोर होण्यास अनेक कारणे असू 
िकतात आडण त्यािंी नीट तपासणी करावी लागते. अिा डनरडनराळ्या कारणािें सडवस्तर डवविेन पढेु 
केले आहे. परंतु तत्पूवीिी एक प्राथडमक तपासणी ह्या दृष्ीने व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण 
कॅथोिवरील डवयुयातदाबािी तपासणी करणे आवश्यकत असते. कारण ह्या डठकाणिा डवयुयातदाब जर योलय 
प्रमाणात नसेल तर आवाज कमजोर होऊ िकेल. परंतु ह्या सवक डठकाणी योलय प्रमाणात डवयुयातदाब 
दिकडवला जात असूनही आवाज कमजोर असल्वयािे आढळून आले तर आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील 
घटकभागािंी खालील दोर्षाचं्या दृष्ीने तपासणी केली पाडहजे : 

 
(१) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला असणे. 
 
(२) प्लेट, कॅथोि ककवा ए.व्ही.सी. कंिेझसर खंडित (open) िालेले असणे. 
 
(३) एडरअल कॉईलिी प्रायमरी ककवा सेकंिरी कॉईल खंडित िालेली असणे. 
 
(४) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागाच्या मंिलािी मेळजुळवणी व्यवन्स्थत िालेली नसणे. 
 
ह्यापंैकी आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर असल्वयािा संिय असेल तर त्याच्या जागी 

िागंला नवीन व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाण्यासारखा जलद आडण उत्तम उपाय नसतो. 
 

वरीलपैकी (२) हे कारण असल्वयास इतरही काही सूिक लक्षणे डदसून येतील. प्लेट िी कपकलग 
डॉल्वटर योजनेतील कंिेझसर आडण कॅथोि कंिेझसर खंडित िालेले असल्वयास आवाज कमजोर तर 
होतोि; परंतु त्याबरोबरि रेडिओमध्ये सामाझयतिः स्वैर आंदोलक लहरीही (oscillations) उत्पन्न होतात. 
ए.व्ही.सी. कंिेझसर खंडित िालेला असल्वयास वरील लक्षणावं्यडतडरक्त आवाजात एक प्रकारे 
खरखरीतपणा उत्पन्न िालेला आढळतो. ह्या सवक कंिेझससकवर योलय धारणिक्तीिे िागंले नवीन कंिेझससक 
तात्पुरते समातंर जोिून त्यािंी तपासणी करता येते. 

 
वरीलपैकी (३) हे कारण असल्वयास म्हणजे एडरअल कॉईलिी सेकंिरी कॉईल खंडित िालेली 

असल्वयास डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरी आर.एॉ. व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिपासून कमजोरपणे ऐकू 
येतात आडण त्याचं्या आवाजातही खरखरीतपणा उत्पन्न िालेला आढळून येतो. ह्या लहरी नंतर जर 
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रेडिओच्या एडरअल जोिण्याच्या जागी जोिल्वया तर आवाज अडधकि कमजोरपणे ऐकू येतो. एडरअल 
सेकंिरी कॉईल खंडित िालेली असल्वयास ह्या कॉईलवर बसडवलेल्वया डट्रमर कंिेझसरिी मेळजुळवणी होऊ 
िकत नाही. डिवाय डग्रि मंिल खंडित िाल्वयाने रेडिओमध्ये गंुजारव ककवा गुणगुण आवाजही उत्पन्न 
होण्यािी िक्यता असते. एडरअल कॉईलिी प्रायमरी कॉईल खंडित िालेली असेल तर कॉईलमधील असा 
दोर्ष समजून येणे मात्र कठीण जाते. कारण सामाझयतिः एडरअल कॉईलच्या प्रायमरी कॉईलच्या एका 
उपधालयािे वटेोळे (gimmick) सेकंिरी कॉईलिी अगदी संललन बसडवलेले असल्वयाने पुष्ट्कळदा प्रायमरी 
कॉईलमधून रेडिओ लहरींिे सेकंिरी कॉईलमध्ये बऱ्याि प्रमाणात स्थलातंर होऊ िकते आडण त्यामुळे 
प्रत्यक्षात प्रायमरी कॉईल जरी खंडित िालेली असली तरीदेखील डकत्येकदा स्थाडनक स्टेिन अगदी 
जोरदारपणे ऐकू येऊ िकते. परंतु खंडित (open) िालेल्वया प्रायमरी कॉईलिा पडरणाम डसलनल इंजेक्िन 
तपासणीत मात्र स्पष्पणे समजून येऊ िकतो. कारण आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिच्या 
मानाने रेडिओच्या एडरअल जोिण्याच्या जागेपासून डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरी खूपि कमजोरपणे 
ऐकू येऊ लागतात. ओहममीटरने एडरअल कॉईलच्या प्रायमरी आडण सेकंिरी कॉईलिी तपासणी करून 
कॉईलमधील दोर्षािंा पिताळा घेता येतो. 

 
आवाज कमजोर होण्यािे वरीलपकैी (४) हे कारण असेल तर आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे 

‘एकरेखीकरण’ (alignment) व्यवन्स्थत केले पाडहजे. अिा मेळ जुळवणीिी गरज आहे ककवा नाही ह्यािी 
डसलनल इजेंक्िन पद्धतीने तपासणी करतानाि परीक्षा करता येते. डट्रमर कंिेझसरिी मेळ जुळवणी 
केल्वयामुळे जर रेडिओच्या आवाजाच्या पातळीत ॉरक पित असेल तर डट्रमर कंिेझसरिी अडधक सूक्ष्म व 
व्यवन्स्थत मेळ जुळवणी करण्यािी ककबहुना अडधक पद्धतिीर अिा एकरेखीकरणािी आवश्यकता स्पष् 
दिकडवली जाते. 
 

(३) आर.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभागात स्िैर आदंोलक लहरी (oscillations) णनमाि होिे 
 

रेडिओच्या इतर डवभागावंरील प्रकरणांमध्ये ह्या सामाझय डबघािाडवर्षयी डवविेन अनेकदा केलेले 
आहे. ह्या डबघािािे एक ठराडवक कारण म्हणजे स्क्रीन डग्रि कंिेझसर खंडित िालेला असणे. अिा 
पडरन्स्थतीत योलय धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर संिडयत कंिेझसरवर तात्पुरता समातंर 
जोिून मूळ कंिेझसरमधील दोर्षािा पिताळा घेता येतो. 

 
आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हवर सामाझयतिः पत्र्यािे िाकण बसडवलेले असते. हे िाकण पूवक 

दुरुस्तीत िुकून गमावलेले अगर हरवलेले असल्वयास ककवा ह्या िाकणािा िासीसिी घट्ट सपंकक  
(contact) होत नसल्वयास आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात स्वैर आंदोलक लहरी डनमाण होऊ िकतात. 
अिा प्रकारिा डबघाि असल्वयास करावयािी उपाययोजना सहज स्पष् आहे. 

 
आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह मंिलामधील जोितारािंी मािंणी योलय रीतीने केलेली नसेल 

ककवा त्यावरील आवरण व्यवन्स्थत नसेल तरीदेखील स्वैर आंदोलक लहरी डनमाण होऊ िकतात. 
डविरे्षतिः कंट्रोल डग्रि आडण प्लेटला जोिलेल्वया तारा एकमेकींपासून दूर व अडलप्त ठेवणे अत्यावश्यक 
असते. ताराचं्या मािंणीडवर्षयी संिय असल्वयास एखाययाा पेन्झसलीने ककवा लाकिाच्या पट्टीने ह्या तारा 
ककडित आजूबाजूला तात्पुरत्या हालवनू ताराचं्या मािंणीतील ॉेरबदलािा स्वैर आंदोलक लहरींवर काही 
पडरणाम होतो ककवा काय ते पाहाण्यासारखे असते. 



 

अनुक्रमणिका 

(४) रेणिओमध्ये खरखराट उत्पन्न होिे (noisy reception) 
 

आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात वरील डबघाि उत्पन्न होण्यास खालील कारणे असू िकतात : 
 
(अ) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह खराब िालेला असणे. 
(ब) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह आडण कझव्हटकर व्हॉल्वव्ह ह्यामंध्ये जोिलेल्वया आर.एॉ. 

ट्रॅझसॉॉमकरच्या कॉईलवर गंज (corrosion) िढून त्या खराब िालेल्वया असणे. 
(क) एडरअल कॉईलवर गंज (corrosion) िढून ती खराब िालेली ककवा तुटलेली असणे. 
(ि) ए.व्ही.सी. कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 
(इ) व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या आडण न्स्थर प्लेट एकमेकींस काही डठकाणी स्पिक करीत 

असणे ककवा वायपर न्स्प्रगं लापट िालेल्वया असणे. 
 
आवाजात खरखराट उत्पन्न होण्यािे एक संभाव्य कारण ह्या दृष्ीने आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 

व्हॉल्वव्हडवर्षयी जर संिय असेल तर व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाण्यासारखा उत्तम उपाय नसतो. व्हॉल्वव्हिी 
उत्सजकनिक्ती (emission) कमी िाल्वयाने पुष्ट्कळदा आवाजात खरखराट उत्पन्न िाल्वयािे आढळून येते. 

 
आर.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर ककवा एडरअल कॉईलवर गंज िढून त्या खराब िालेल्वया असतील तर 

ओहममीटरने त्यािंी तपासणी करता येते. एडरअल कॉईलच्या ककवा आर.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईलच्या 
सेकंिरी कॉईलिा डवरोध सुमारे ५ ओहम असतो व प्रायमरी कॉईलिा डवरोध ३० ते ५० ओहमइतका 
असतो. गजं िढून खाल्वल्वया गेलेल्वया कॉईलच्या डवरोधात मात्र डकत्येक पटीने वाढ िालेली आढळून येते. 
एडरअल कॉईलिी सेकंिरी कॉईल खंडित िालेली असल्वयास आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात लहरी 
कमजोर तर होताति, परंतु त्याबरोबरि आवाजात खूप खरखराटही उत्पन्न िाल्वयािे आढळून येते. 
डसलनल इजेंक्िन तपासणीत आवाजािा कमजोरपणा डनडित समजून येतो. कॉईल सामाझयतिः डतच्या 
टोकािीि सैल होण्यािा, तुटण्यािा ककवा डनखळण्यािा संभव असतो आडण त्या दृष्ीने कॉईलिे डनरीक्षण 
करून टोकाच्या भागावंर गरम सोल्विकरग आयनकने पझुहा िागंला िाक (solder) डदला तर कॉईलिी 
दुरुस्ती होते व काम भागते. िाक देण्यासाठी कडथलामध्ये जे रोडिन वापरले जाते त्याच्या साहाय्याने 
कॉईलच्या टोकावर िढलेला गंज नाहीसा होण्यास मदत होते. 

 
आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात डग्रि मंिलामध्ये वापरलेल्वया ए.व्ही.सी. िी कपकलग कंिेझसरला 

ॉार महत्त्वािे स्थान असते. हा कंिेझसर जर खंडित िाला तर आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागाच्या डग्रि 
मंिलावर त्यािा डविरे्ष पडरणाम होऊन ह्या मंिलात स्टेिन लहरींिी मेळजुळवणी नीट होईनािी होते. ही 
मेळजुळवणी नीट िाली नाही म्हणजे स्टेिन लहरीं कमजोर होतात. स्टेिन लहरी कमजोर िाल्वया म्हणजे 
ए.व्ही.सी. मंिलामधून व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिला पुरडवला जाणारा ऋण डवयुयातदाब कमी होतो आडण 
त्यामुळे ए.व्ही.सी. योजनेने डनयडंत्रत केलेल्वया इतर व्हॉल्वव्हज िी प्रवधकनिक्ती अडतिय तीव्र होते. ह्या सवक 
गोष्ींिा एकडत्रत पडरणाम असा होतो की जोरदार स्थाडनक स्टेिने अगदीि कमजोरपणे ऐकू येतात आडण 
दूर अंतरावरील त्यामानाने कमी जोरदार स्टेिने तर ऐकू येईनािीि होतात. डिवाय रेडिओच्या 
आवाजातील खरखरीतपणात अडतिय वाढ िालेली आढळून येते. अिा पडरन्स्थतीत डसलनल इंजेक्िन 
पद्धतीने आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी तपासणी केली तर आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल 
डग्रिपासून डसलनल जनरेटर संदेिलहरी जोरदारपणे ऐकू येतात; परंतु रेडिओच्या एडरअल जोिण्याच्या 
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जागेपासून मात्र त्या खूपि कमजोर िालेल्वया आढळून येतात. वरील सूिक लक्षणे असल्वयास ए.व्ही.सी. 
िी. कपकलग योजनेतील कंिेझसरवर योलय धारणिक्तीिा िागंला नवीन कंिेझसर समातंर जोिून 
त्यामधील डबघािािी डनडित तपासणी करता येते. 

 
व्हेडरएबल कंिेझसरच्या प्लेट वाकड्या होऊन एकमेकींस स्पिक करू लागल्वया तरी रेडिओमध्ये 

अडतिय मोठ्या प्रमाणात खरखराट उत्पन्न होऊ लागतो. त्यािप्रमाणे व्हेडरएबल कंिेझसरच्या वायपर 
न्स्प्रगंिा डॉरत्या प्लेटिी नीट सपंकक  होत नसेल तरीदेखील आवाजात खरखराट उत्पन्न होतो. अिा 
पडरन्स्थतीत व्हेडरएबल कंिेझसरच्या वाकड्या िालेल्वया व एकमेकींवर घासणाऱ्या प्लेट सरळ कराव्यात 
आडण वायपर न्स्प्रगंमधील घाण काढून टाकून त्या पझुहा घट्ट बसवनू ययााव्यात. व्हेडरएबल कंिेझसरमध्ये 
उत्पन्न होणारे डनरडनराळे डबघाि व त्याचं्या दुरुस्तीडवर्षयीिी सडवस्तर माडहती मागील प्रकरणात एका 
स्वतंत्र पडरडिष्ात आलेलीि आहे. 
 

(५) आर.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभागातील णबघािामुंळे रेणिओच्या आिाजात णिकृती (distortion) लकिा 
खराबी उत्पन्न होिे 

 
आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील डबघािामुंळे आवाजात डवकृती ककवा खराबी उत्पन्न होण्यािे 

एक सामाझय कारण म्हणजे ए.व्ही.सी. कंिेझसर संडक्षप्त िालेला असणे ककवा त्यामध्ये बऱ्याि प्रमाणावर 
प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न िालेली असणे. ह्या कंिेझसरमध्ये डबघाि उत्पन्न िाला म्हणजे ए.व्ही.सी. 
योजनेमधून पुरडवला जाणारा ऋण डवयुयातदाब कमी होतो. त्यामुळे ए.व्ही.सी. योजनेने डनयंडत्रत केलेल्वया 
व्हॉल्वव्हच्या डग्रिवरील ऋण डवयुयातदाब कमी होऊन व्हॉल्वव्हिी जोरदार स्टेिन लहरींना हाताळण्यािी 
पात्रता कमी होते व आवाजात डवकृती (distortion) डनमाण होते. अिा प्रकारिा डबघाि उत्पन्न िालेला 
असताना घराबाहेर उभारणी केलेले (outdoor) एडरअल रेडिओपासून डवलग केले आडण त्याऐवजी 
एखाययाा कमी लाबंीच्या तारेिे एडरअल तात्पुरते वापरले तर आवाजात बरीि सुधारणा िालेली आढळून 
येते. असे सूिक लक्षण डदसून आल्वयास खराब िालेला ए.व्ही.सी. कंिेझसर बदलून त्याच्या जागी योलय 
धारणिक्तीिा िागंला नवीन कंिेझसर बसडवणे हा उत्तम मागक असतो. 
 

(६) साकेंणतक संदेश लहरींचा उपद्रि (code interference) 
 

समुद्रात संिरणाऱ्या जहाजािें समुद्र डकनाऱ्यािी दळणवळण सामाझयतिः ४५५ डकलोसायकल्वसच्या 
आसपास असलेल्वया कंपनसखं्येच्या लहरींवर केले जाते. त्यामुळे समुद्र डकनाऱ्यानजीकच्या स्थळी अिा 
साकेंडतक संदेिलहरींिा रेडिओ कायकक्रम ऐकताना बराि उपद्रव होत असतो. असा उपद्रव टाळण्यासाठी 
वापरल्वया जाणाऱ्या ववे्ह ट्रॅपडवर्षयीिा उल्लखे ह्यापूवी आलाि आहे. 

 
‘ववे्ह ट्रॅप’ रिनेिे सामाझयतिः दोन प्रकार वापरण्यात येतात. ह्या दोझही प्रकारािंी रिना आकृती 

१४–२ मध्ये दाखडवली आहे. 
 
साकेंडतक संदेिलहरींिा उपद्रव होत असल्वयास ववे्ह ट्रॅपिी मेळजुळवणी करणे आवश्यक असते. 

ही मेळजुळवणी करण्यासाठी जे स्टेिन लावले असताना साकेंडतक संदेिलहरींिा उपद्रव डविरे्ष जाणवतो 
ते स्टेिन रेडिओवर लावाव.े नंतर डसलनल जनरेटरमध्ये रेडिओच्या मध्यम कंपनसखं्येइतकी कंपनसंख्या 



 

अनुक्रमणिका 

असलेली जोरदार पडरवर्मतत (modulated) लहर उत्पन्न करून ती रेडिओच्या एडरअल जोिण्याच्या जागी 
जोिावी. त्यानंतर ववे्ह ट्रॅपच्या डट्रमर कंिेझसरिी ककवा ववे्ह ट्रॅप कॉईलमध्ये स्लगिा वापर केलेला 
असल्वयास कॉईलच्या स्लगिी मेळजुळवणी अिा रीतीने करावी की डसलनल जनरेटरिी लहर िक्य तेवढी 
कमी ककवा अडजबाति ऐकू येणार नाही. अिा तऱ्हेने ववे्ह ट्रॅपिी योलय मेळजुळवणी केली तर रेडिओवर 
होणारा साकेंडतक संदेि लहरींिा उपद्रव पुष्ट्कळि कमी करता येतो ककवा संपूणकपणे टाळता येतो. 

 
आकृती १४–२ 

 
काही रेडिओ तज्ज्ञाचं्या सूिनेप्रमाणे हा उपद्रव दुसऱ्याही एका उपाययोजनेने कमी करता 

येण्यासारखा असतो. आकृती १४–३ मध्ये अिी उपाययोजना दिकडवली आहे. ह्या उपाययोजनेप्रमाणे 
रेडिओतील िायोि डिटेक्टर आडण पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि आडण िासीस 
ह्यामंध्ये ३३० मायक्रो ॉॅरॅि धारणिक्तीिा कंिेझसर जोिला म्हणजे साकेंडतक संदेिलहरींिा उपद्रव कमी 
करता येतो. ह्याव्यडतडरक्त एक डतसरा उपाय म्हणजे रेडिओच्या डनयोडजत मध्यम कंपन संख्येऐवजी 
ककडित डनराळ्याि मध्यम कंपनसंख्येिा (intermediate frequency) वापर करून रेडिओिे एकरेखीकरण 
करून पाहाणे. रेडिओिी डनयोडजत मध्यम कंपनसंख्या सुमारे २० डकलोसायकल्वसने कमीअडधक करून 
रेडिओिे एकरेखीकरण केल्वयास साम्याझयतिः असा उपद्रव पुष्ट्कळि कमी करता येतो. 

 
आकृती १४–३ 



 

अनुक्रमणिका 

आर.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभागात आढळिारे फेरबदल 
 

एकापेक्षा जास्त बिँ वापरलेल्वया रेडिओत आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये काही ॉरक आडण 
ॉेरबदल केलेले आढळून येतात. हे ॉेरबदल अथात मुख्यतिः मंिलाच्या मेळजुळवणी पद्धतीत त्यािप्रमाणे 
बँि न्स्विच्या साहाय्याने डनरडनराळे बँि लावण्यासाठी ज्या योजना वापरल्वया जातात त्यामध्ये केलेले 
असतात. ह्या ॉेरबदलानंा अनुसरून दुरुस्ती करण्याच्या पद्धतीत थोिेॉार बदल करणे आवश्यक असते. 
ह्या प्रकरणात डदलेले दुरुस्ती तंत्र आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात वापरल्वया जाणाऱ्या सवकसामाझय 
मंिलाच्या बाबतीत वापरता येण्यासारखे आहे. आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर मंिलात केल्वया जाणाऱ्या काही 
डवडिष् ॉेरबदलािंा डनदेि पुढील काही पडरच्छेदामंध्ये केला आहे. 

 
एक ॉेरबदल म्हणजे काही रेडिओंमध्ये आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभाग ॉक्त ब्रॉिकास्ट बँिसाठी 

ककवा डमडियम ववे्हसाठीि वापरला जातो. इतर िॉटक ववे्ह बँि लावताना योलय त्या एडरअल कॉईल 
बँिन्स्विच्या साहाय्याने कझव्हटकर डवभागाला सरळ जोिल्वया जातात व आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभाग 
तात्पुरता डवलग ककवा डवभक्त केला जातो. 

 
दुसरा एक महत्त्वािा बदल म्हणजे काही रेडिओंमध्ये आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभाग आडण 

कझव्हटकर डवभाग ह्यामंधील जोिणी आकृती १४–१ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे आर.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलच्या 
साहाय्याने न करता रेडिस्टर–कंिेझसर वापरून केली जाते. (आकृती १४–४ पाहा.) अिा योजनेमध्ये 
व्हेडरएबल कंिेझसरिे दोनि डवभाग वापरून आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे बहुतेक सवक ॉायदे डमळू 
िकतात. आकृती १४–४ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे व्हेडरएबल कंिेझसरिा एक डवभाग आर.एॉ. व्हॉल्वव्हच्या 
कंट्रोल डग्रि मंिलामध्ये व दुसरा ऑडसलेटर मंिलामध्ये वापरला जातो. परंतु आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व 
कझव्हटकर डवभागािंी जोिणी आकृती १४–१ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे आर.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलच्या 
साहाय्याने केलेली असल्वयास मात्र व्हेडरएबल कंिेझसरिे तीन डवभाग वापराव े लागतात. त्यापैकी एक 
आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात, दुसरा डमक्सर डवभागात आडण डतसरा ऑडसलेटर डवभागात वापरला 
जातो. 
 

आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात वरील प्रकारिे ॉेरबदल असले तरी दुरुस्तीच्या दृष्ीने त्याचं्या 
मूलभतू तपासणी पद्धतीत ॉारसा ॉरक नसतो. परंतु एक डविरे्ष लक्षात घेण्यासारखी गोष् म्हणजे 
आर.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कॉईल वापरलेली असल्वयास आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात स्टेिन लहरींिे 
प्रवधकन साधारणतिः २० पट असते. ह्याउलट आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागासाठी रेडिस्टर–कंिेझसर 
जोिणी वापरलेली असल्वयास ते सुमारे ७ पटि असते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती १४–४ 

 
रेडिस्टर–कंिेझसर जोिणीच्या योजनेत सहसा काहीही डबघाि उत्पन्न होत नाहीत. ह्या जोिणीत 

वापरला जाणारा कंिेझसर सामाझयतिः मायका कंिेझसर असतो त्यामुळे ह्या कंिेझसरमध्ये काही डबघाि 
होण्यािी िक्यता सहसा नसते. क्वडित प्रसंगी प्लेट रेडिस्टर जर खंडित िाला तर डसलनल इंजेक्िन 
तापासणीत आडण नंतर आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागाच्या डवयुयातदाब मोजणीत असा दोर्ष सहज समजून 
येतो. 

 
संकीिथ माणहती 

 



 

अनुक्रमणिका 

रेडिओ डिके्वझसी ॲन्म्प्लॉायर डवभाग सवकसामाझय व्हॉल्वव्ह रेडिओमध्ये वापरला जात नसल्वयाने 
अिा डवभागािी दुरुस्ती करण्यािे प्रसंग रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास सहसा येणार नाहीत. रेडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील डबघाि िालेले घटकभाग बदलताना त्याचं्या जोितारािंी लाबंी कमीत कमी 
ठेवली तर पाडहजेि परंतु नवीन घटकभाग डबनिूकपणे बरोबर त्याच्या मूळ होता त्या जागी पूवकवत 
बसडवण्याबाबतीत डविरे्ष दक्षता घेतली पाडहजे. आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात जोितारािंी लाबंी व 
मािंणी त्यािप्रमाणे घटकभागािंी जागा ह्यास अनझयसाधारण महत्त्व असते. 
 

∎ ∎ 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि पंधराि े
 

जनता रेणिओ 
 
भारत सरकारच्या आदेिानुसार बहुतेक ख्यातनाम रेडिओ कारखानदाराकंिून आज स्वस्त ककमतीच्या 
रेडिओंिे उत्पादन केले जात आहे. सामाझय ग्राहकाच्या डखिालाही परविेल अिा स्वल्वप ककमतीत हे 
रेडिओ डवकले तर जाताति परंतु सवकसाधारण रेडिओमंध्ये उपलब्ध असलेल्वया बहुतेक सवक सोयी अिा 
रेडिओंमध्ये केलेल्वया असतात. 
 

भारी ककमतीच्या सवकसामाझय सुपरडहटरोिाइन रेडिओमध्ये डनदान पाि व्हॉल्वव्ह तरी वापरलेले 
असतात व डमडियम ककवा ब्रॉिकास्ट बँिव्यडतडरक्त इतर दोन िॉटक ववे्ह बँिवरील स्टेिने ऐकण्यािी ह्या 
रेडिओंमध्ये सोय केलेली असते. भारी ककमतीच्या रेडिओंमध्येही ए.सी. रेडिओंपेक्षा ए.सी. िी.सी. रेडिओ 
थोिेसे अडधक स्वस्त ककमतीस डमळू िकतात. ह्यािे एक स्वाभाडवक कारण म्हणजे ए.सी. िी.सी. 
रेडिओंमध्ये मेझस ट्रझॅसॉॉमकर वापरलेला नसल्वयाने खिात थोिीिी बित होते व त्यामुळे ते काहीिा स्वस्त 
ककमतीत डवकणे िक्य होते. 

 
जनता रेडिओमध्ये स्वल्वप ककमतीत सामाझय रेडिओच्या बहुतेक सवक सोयी उपलब्ध करावयाच्या 

असल्वयामुळे व खिात िक्य तेवढी बित करण्याच्या दृष्ीने हल्लीिे बहुतेक जनता रेडिओ ए.सी. िी.सी. 
पद्धतीिे आहेत. डिवाय भारी ककमतीच्या रेडिओंमध्ये सामाझयतिः पाि व्हॉल्वव्ह वापरलेले असतात तर जनता 
रेडिओमध्ये त्याऐवजी िार व्हॉल्वव्ह वापरलेले असतात. परंतु त्यापंकैी तीन व्हॉल्वव्ह डिडवध कायक करणारे 
असल्वयाने पडरणामी अिा िार व्हॉल्वव्हज च्या साहाय्याने पाि व्हॉल्वव्हज िे कायक साध्य होऊ िकते. बहुतेक 
जनता रेडिओंमध्ये लहान आकारािे (miniature) नऊ डपनािें UCH 81, UBF 89, UCL 82 आडण UY 85 
हे व्हॉल्वव्ह हल्ली वापरलेले आढळतात. डनरडनराळ्या बहुतेक सवक रेडिओ कारखानदारानंी वापरलेली मंिल 
रिना एकाि धतीिी असल्वयािे डदसून येते. वर डनदेि केलेले िार व्हॉल्वव्ह वापरले जाण्यािे मुख्य कारण 
म्हणजे बंगलोर येथील भारत इलेक्ट्रॉडनक्स कारखाझयात ह्या व्हॉल्वव्हज िे उत्पादन गेल्वया काही वर्षांपासून 
होऊ लागले आहे व परदेिातूंन व्हॉल्वव्हज िी आयात करण्यासाठी आवश्यक अिा परवाझयावर सरकारी 
डनबधं बरेि किक िालेले आहेत. काही जनता रेडिओमंध्ये डमडियम ववे्हव्यडतडरक्त िॉटक ववे्हवरील सवक 
स्टेिने ऐकू येण्यासाठी एकाि िॉटक ववे्ह बँििी सोय केलेली असते तर इतर काही जनता रेडिओंमध्ये िॉटक 
ववे्हसाठी दोन बँिही वापरलेले आढळतात. बहुतेक जनता रेडिओंिा आकार एकंदरीत बराि लहान 
असल्वयाने लहान कॅडबनेटला साजेिा अिा पाि इंिी लाऊिस्पीकरिा वापर केलेला आढळतो. खिात 
िक्य ती बित करण्याच्या हेतूने जनता रेडिओंमध्ये स्वतंत्र अिा टोन कंट्रोलिी सोय केलेली आढळत 
नाही. त्यामुळे अिा रेडिओमध्ये दोनि डनयंत्रक बटने वापरलेली आढळतात. एक म्हणजे रेडिओ िालू 
ककवा बंद करण्यासाठी वापरलेले न्स्वि (on-off switch) व व्हॉल्वयूम कंट्रोलसाठी वापरलेले बटन व दुसरे 
स्टेिनाचं्या मेळजुळवणीसाठी आडण िायल काटा डॉरडवण्यासाठी वापरलेले बटन. बँि बदलण्यासाठी 
सामाझयतिः एक स्वतंत्र न्स्वि वापरलेला असतो. 
 

केवळ दुरुस्तीच्या दृष्ीने डविार केल्वयास जनता रेडिओच्या दुरुस्तीच्या बाबतीत डविरे्ष अिा काही 
अििणी उद्भवत नाहीत. परंतु रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास जनता रेडिओमधील डनरडनराळ्या मंिल 



 

अनुक्रमणिका 

डवभागाडंवर्षयीिी व डिडवध कायक करणाऱ्या डवडिष् व्हॉल्वव्हच्या मंिल रिनेडवर्षयीिी सामाझय माडहती असणे 
आवश्यक आहे. 

 
स्वस्त ककमतीच्या जनता रेडिओंमध्ये व भारी ककमतीच्या सामाझय रेडिओमध्ये मंिल डवभागाचं्या 

रिनेत कोणते ॉरक असतात हे तुलनात्मक दृष्ट्या दाखडवण्यासाठी एक ठोकळ आकृती (block 
diagram) काढली आहे. (आकृती १५–१ पाहा.) भारी ककमतीच्या रेडिओच्या पाि डवभागाऐंवजी जनता 
रेडिओमध्ये ह्या आकृतीत दिकडवल्वयाप्रमाणे ॉक्त िार डवभाग (stages) असतात. त्यापंकैी डमक्सर 
ऑडसलेटर डवभागािी आडण पॉवर सप्लाय डवभागािी मंिल रिना भारी ककमतीच्या रेडिओसारखीि 
असते. ह्या डवभागात वापरल्वया जाणाऱ्या UCH 81 ह्या डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हिे आडण UY 85 ह्या 
रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हिे कायक इतर ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये वापरल्वया जाणाऱ्या अिा व्हॉल्वव्हसारखेि 
असते. भारी ककमतीिे इतर रेडिओ आडण जनता रेडिओ ह्यामंध्ये जो मुख्य ॉरक आढळतो तो इतर 
डवभागाचं्या रिनेच्या बाबतीत असतो. भारी ककमतीच्या रेडिओमध्ये आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागासाठी 
एक स्वतंत्र व्हॉल्वव्ह व डवभाग असतो व डिटेक्टर ए.व्ही.सी आडण पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािें 
कायक त्यानंतरच्या एका स्वतंत्र डवभागात केले जाते. ह्यासाठी डिडवध कायक करणारा िायोि-ट्रायोि व्हॉल्वव्ह 
अिा डवभागामध्ये सामाझयतिः वापरला जातो. त्यानंतर ऑडिओ आऊटपुट डवभाग हा िवेटिा डवभाग असतो 
व त्या डवभागामध्ये एक वगेळा स्वतंत्र व्हॉल्वव्ह वापरला जातो. जनता रेडिओमध्ये वरील कायांिी थोिीिी 
डनराळ्या पद्धतीने डवभागणी केलेली आढळते. जनता रेडिओत डमक्सर ऑडसलेटर डवभागानंतर UBF 89 
हा डिडवध कायक करणारा (double function) पेंटोि-िायोि व्हॉल्वव्ह वापरलेला आढळतो. ह्या व्हॉल्वव्हच्या 
पेंटोि डवभागामध्ये आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे कायक व िायोि डवभागात डिटेक्टर ए.व्ही.सी 
डवभागािे कायक केले जाते. अिा डवभागािी सवकसामाझय मंिल रिना आकृती १५–२ मध्ये दिकडवली आहे. 
 

 
आकृती १५–१ 

 



 

अनुक्रमणिका 

जनता रेडिओमध्ये डतसऱ्या डवभागात UCL 82 हा डिडवध कायक करणारा (double function) 
ट्रायोि-पेंटोि व्हॉल्वव्ह वापरलेला आढळतो. ह्या डवभागात पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे व 
ऑडिओ आऊटपुट डवभागािे असे डिडवध कायक समाडवष् केलेले असते. 
 

 
आकृती १५–२ 

 
पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे कायक UCL 82 व्हॉल्वव्हच्या ट्रायोि डवभागात व ऑडिओ 

आऊटपुट डवभागािे कायक व्हॉल्वव्हच्या पेंटोि डवभागात केले जाते. अिा डवभागािी सामाझय मंिल रिना 
आकृती १५–३ मध्ये दिकडवली आहे. 

 
आकृती १५–३ 

 



 

अनुक्रमणिका 

काही जनता रेडिओच्या उत्पादकानंी UL 85 ह्या रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हऐवजी मेटल रेन्क्टॉायरिा 
वापर केलेला आहे. मेटल रेन्क्टॉायरिा वापर केला असलेली सवकसामाझय मिंल योजना सातव्या 
प्रकरणात आकृती ७–१० मध्ये दिकडवली आहे. मेटल रेन्क्टॉायरिा वापर केलेल्वया अिा जनता 
रेडिओमध्ये मेटल रेन्क्टॉायर व्यडतडरक्त डिडवध कायक करणारे तीन व्हॉल्वव्ह असतात. 
 

जनता रेडिओमध्ये डिडवध कायक करणारे तीन व्हॉल्वव्ह वापरले जात असल्वयाने प्रत्यक्ष व्हॉल्वव्हमध्ये 
डबघाि िाल्वयास डवडिष् व्हॉल्वव्हच्या साहाय्याने केल्वया जाणाऱ्या डिडवध कायांवर त्यािा पडरणाम होतो. 
दुरुस्तीच्या दृष्ीनेही डिडवध कायक करणाऱ्या व्हॉल्वव्हच्या डवभागािी तपासणी करणे सामाझयतिः एकेरी कायक 
करणाऱ्या व्हॉल्वव्हच्या डवभागाच्या मानाने काहीसे गंुतागंुतीिे असते. परंतु अिी डिडवध काये स्वतंत्र व वगेळी 
समजून हाताळली तर डिडवध कायक करणाऱ्या व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया डवभागािी ह्या पुस्तकात डदलेल्वया 
नेहमीच्या ठराडवक पद्धतीने तपासणी करता येईल. जनता रेडिओिा आकार लहान असल्वयाने अिा 
रेडिओमध्ये वापरली जाणारी िासीस भारी ककमतीच्या सामाझय रेडिओतील िािीसपेक्षा बरीि लहान 
आकारािी असते आडण त्यामुळे लहानिा आकाराच्या अिा िासीसवर रेडिओच्या घटकभागािंी बरीि गदी 
उिालेली असते. जनता रेडिओ सेटमध्ये जरी िारि व्हॉल्वव्ह वापरलेले असले तरी सवकसामाझय रेडिओत 
असणारे डमक्सर–ऑडसलेटर, आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर, डिटेक्टर, ए.व्ही.सी. पडहला ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर, ऑडिओ आऊटपुट आडण पॉवर सप्लाय हे सवक डवभाग जनता रेडिओमध्ये समाडवष् केलेले 
असतात. ॉरक असतो तो ॉक्त त्यांच्या कायांच्या डवभागणीत आडण त्या दृष्ीने ह्या सवक डवभागाचं्या मंिल 
रिनेसाठी लागणाऱ्या घटकभागाचं्या संख्येत डविरे्ष अिी घट होत नाही. सवक घटकभागािंी छोया 
आकाराच्या िासीसवर ककवा कप्रटेि बोिावर बरीि डगिमीि िाल्वयाने जनता रेडिओिी एकंदर मंिल 
रिना सकृतदिकनी थोिीिी गंुतागंुतीिी िाल्वयासारखी वाटते आडण त्या दृष्ीने अिा रेडिओिी तपासणी 
करण्यािे काम करणे थोिेसे त्रासदायक होते. डविरे्षतिः डवयुयातदाब मोजणी मोठ्या काळजीपूवकक करावी 
लागते. कारण अिा तपासणीत व्होल्वटमीटरच्या तारा इतर घटकभागानंा स्पर्मित होऊन संडक्षप्त मंिल 
(short circuit) डनमाण िाल्वयास रेडिओस धोका पोहोिण्यािा ककवा अझयप्रकारे रेडिओिी ककवा मीटरिी 
नुकसानी होण्यािा संभव असतो. 
 

संकीिथ माणहती 
 

या प्रकरणात डवविेन केलेली ए.सी. िी.सी. रेडिओ मंिल रिना आजही डकत्येक रेडिओ 
कारखानदार वापरत असले तरी अिा रेडिओंसाठी ‘जनता रेडिओ’ हे पूवीिे नाव आज तरी मागे पिलेले 
डदसते. परंतु डिडवध कायक करणाऱ्या व्हॉल्वव्हिा वापर करून एका व्हॉल्वव्हिी बित करण्यािे तत्त्व वापरून व 
त्याऐवजी ‘मडॅजक आय’िी भर घालून ग्राहकासंाठी एक आकर्षकक सोय उपलब्ध करून डकत्येक ख्यातनाम 
रेडिओ कारखानदारानंी स्वस्त ककमतीच्या ए.सी. रेडिओिे उत्पादन सुरु केले आहे. अिा ए.सी. 
रेडिओमध्ये ECH 81, EF 89, ECL 82, EZ 80 व मडॅजक आयसाठी EM 84 ककवा ECH 81, EBF 89, EBC 
81 (ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागासाठी ॉक्त ट्रायोििा वापर) EL 84 आडण मडॅजक आयसाठी EM 84 
अिा व्हॉल्वव्ह माडलकेिा वापर केलेला आढळतो. EZ 80 ह्या रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हऐवजी BY 127 ह्या 
डसलीकॉन िायोििाही वापर काही रेडिओ कारखानदारानंी सुरु केला आहे. 
 

∎ ∎ 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि सोळािे 
 

एकरेखीकरि (alignment) 
 

डिटेक्टर, ए.व्ही.सी., आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर, कझव्हटकर, रेडिओ डिके्वझसी ॲन्म्प्लॉायर आडण 
एडरअल डवभागामंध्ये उत्पन्न होणारे डनरडनराळे दोर्ष आडण त्याचं्या दुरुस्तीडवर्षयीिे डवविेन त्या त्या 
डवभागावरील प्रकरणात ह्यापूवी केलेले आहे. हे डवविेन करताना ह्या डवभागाचं्या काही डवडिष् मंिलािंी 
मेळजुळवणी योलय तऱ्हेने न िाल्वयाने जे डवडिष् डबघाि उत्पन्न होतात त्यासंबधंीिा उल्लेख अनेकदा आलेला 
आहे. रेडिओच्या ह्या डवभागातील मंिलाचं्या योजनाबद्ध आडण पडरणामी एकमेकींस पोर्षक अिा एकसूत्री 
मेळजुळवणीच्या कृतीस ‘एकरेखीकरण’ असे म्हणतात. ह्या प्रकरणात रेडिओिे एकरेखीकरण कसे कराव े
ह्याडवर्षयी सडवस्तर माडहती डदली आहे. परंतु अिा एकरेखीकरणािी पाश्वकभमूी नीट समजावी ह्या दृष्ीने 
प्रथम एकरेखीकरणािी आवश्यकता का उत्पन्न होते, एकरेखीकरणासाठी लागणारी उपकरणे व 
साधनसामग्री, एकरेखीकरणाडवर्षयीिे काही सवकसामाझय डनयम ह्याडंवर्षयी थोिेसे प्रास्ताडवक डवविेन 
केलेले असून नंतर प्रत्यक्ष एकरेखीकरणाडवर्षयी माडहती डदलेली आहे. एकरेखीकरणाडवर्षयीिी ही माडहती 
अथात एकरेखीकरणाच्या सवकसामाझय पद्धतीस अनुसरून अिीि डदलेली आहे. कारण कोणत्याही डवडिष् 
बनावटीच्या रेडिओिे एकरेखीकरण कसे कराव ेहे त्या डवडिष् रेडिओच्या मंिल रिनेवर अवलंबून असते व 
त्याडवर्षयीिा तपिील रेडिओ उत्पादकाने प्रडसद्ध केलेल्वया ताडंत्रक माडहती पत्रकामध्ये सामाझयतिः डमळू 
िकतो. परंतु एखाययाा डवडिष् रेडिओच्या एकरेखीकरणाडवर्षयीिा असा संपूणक तपिील जर काही 
कारणामुंळे उपलब्ध नसेल तर ह्या प्रकरणात डदलेली एकरेखीकरणािी सवकसामाझय पद्धती डनडित 
उपयोगी पिेल. इतकेि नव्हे तर अिा रेडिओिे एकरेखीकरण उत्तम आडण यिस्वी रीतीने करण्यास ह्या 
पद्धतीिी बहुमोल मदत होऊ िकेल. 
 

सवकसाधारण सुपरडहटरोिाइन रेडिओमध्ये सात ककवा त्याहीपेक्षा जास्त सुसवंादी मंिले 
(resonant circuits) असतात आडण रेडिओच्या उत्कृष् कायकक्षमतेच्या दृष्ीने ह्या प्रत्येक मंिलािी 
मेळजुळवणी योलय त्या डवडिष् कंपनसखं्येिी करावी लागते. खरोखर म्हणजे सुपरडहटरोिाइन तत्त्वावर 
बाधंणी केलेल्वया रेडिओिी ग्राहकिक्ती (sensitivity) आडण डनवििक्ती (selectivity) बऱ्याि प्रमाणात 
अिा योलय मेळजुळवणीवर अवलंबून असते, असे म्हणण्यात काहीही अडतियोक्ती नाही. रेडिओिी अिी 
मेळजुळवणी जर व्यवन्स्थत िालेली नसेल तर रेडिओिी ग्राहकिक्ती (sensitivity) व डनवििक्ती 
(selectivity) कमी तर होतेि पण त्याव्यडतडरक्त केव्हा केव्हा रेडिओच्या आवाजात डवकृतीही डनमाण होत 
असल्वयािे आढळून येते. ह्या सवक मंिलािंी कोटकोर मेळजुळवणी करून त्यानंा त्याचं्या योलय त्या 
कंपनसखं्येिी सुसंवादी (resonant) करणे हा एकरेखीकरणामागील मुख्य हेतू असतो. 
 

प्रकरण तेरामध्ये सुपरडहटरोिाइन रेडिओच्या डमक्सर ऑडसलेटर डवभागािे कायक कसे होते 
ह्याडवर्षयी सडवस्तर डवविेन आलेलेि आहे. हे डवविेन करताना डमक्सर डवभागात आपल्वयाला पाडहजे त्या 
स्टेिन लहरींिे ग्रहण करता याव े ह्यासाठी व ह्या स्टेिन लहरींिी डमश्रण करण्यासाठी ऑडसलेटर 
डवभागात त्याि वळेी योलय त्या कंपनसंख्येच्या लहरी स्वतंत्रपणे डनमाण करता याव्यात ह्यासाठी योलय 
प्रवतकन (inductance) व योलय बाधंणी असलेल्वया कॉईल व योलय धारणिक्तीिे व्हेडरएबल कंिेझससक व 
अिा मंिलािी सूक्ष्म मेळजुळवणी करता यावी ह्यासाठी डट्रमर व पॅिर कंिेझससक वापरले जातात, 



 

अनुक्रमणिका 

ह्याडवर्षयीिा उल्लेख आल्वयािे दुरुस्ती तंत्रज्ञास आठवत असेल. बहुतेक रेडिओंमध्ये डनरडनराळ्या मंिलािंी 
डवडिष् कंपनसंख्येिी सूक्ष्म मेळजुळवणी कॉईल आडण व्हेडरएबल कंिेझससकला प्रत्येकी समातंर (parallel) 
आडण एकसरी (series) पद्धतीने जोिलेल्वया अिा डट्रमर आडण पॅिर कंिेझससकच्या साहाय्याने केली जाते. 
ह्या कंिेझससकिी धारणिक्ती (capacity) काही मयादेपयंत कमी जास्त करता येण्यािी सोय असल्वयामुळे 
त्याचं्या साहाय्याने मंिलातील एकूण धारणिक्तीत ॉेरबदल करता येतात. व्हेडरएबल कंिेझससकवर 
समातंर जोिलेल्वया कंिेझससकना डट्रमर कंिेझससक असे म्हणतात आडण एकसरी पद्धतीने जोिलेल्वया 
कंिेझससकना पॅिर कंिेझससक असे म्हणतात. आकृती १६–१ पाहा. व्हेडरएबल कंिेझससकिी धारणिक्ती जेव्हा 
कमीत कमी असते (म्हणजे व्हेडरएबल कंिेझससकच्या डॉरत्या प्लेट न्स्थर प्लेटमधून संपूणक बाहेर डॉरवनू 
काढलेल्वया असतात) तेव्हा डट्रमर कंिेझससकिी मेळजुळवणी केली जाते. कारण व्हेडरएबल कंिेझससकिी 
धारणिक्ती कमीत कमी असताना मंिलाच्या मेळजुळवणीवर व्हेडरएबल कंिेझससकिी समातंर जोिणी 
केलेल्वया डट्रमर कंिेझससकच्या मेळजुळवणीिा अिा पडरन्स्थतीत डविरे्ष प्रभाव पितो. व्हेडरएबल कंिेझससकिी 
धारणिक्ती कमीत कमी असताना सुसंवादी मंिलािी डवडिष् बँिच्या जास्तीत जास्त कंपनसंख्येच्या 
(high Frequency) लहरींिी मेळजुळवणी होत असते. 
 

 
आकृती १६–१ 

 
त्या दृष्ीने एक सामाझय डनयम म्हणून असे म्हणता येईल की डवडिष् बँिवरील जास्त कंपनसंख्येच्या 
लहरींवर प्रके्षपण करणाऱ्या स्टेिनािंी तीक्ष्ण मेळजुळवणी व्हावी ह्यासाठी त्या बँििी कॉईल व कंिेझससकिी 
संबंडधत असलेल्वया डट्रमर कंिेझससकिी मेळजुळवणी केली जाते. ह्याउलट व्हेडरएबल कंिेझससकिी 
धारणिक्ती जेव्हा जास्तीत जास्त असते, म्हणजे व्हेडरएबल कंिेझससकच्या डॉरत्या प्लेट न्स्थर प्लेटमध्ये 
संपूणक डॉरून आत गेलेल्वया असतात तेव्हा पॅिर कंिेझससकिी मेळजुळवणी केली जाते. कारण मंिलाच्या 
मेळजुळवणीवर व्हेडरएबल कंिेझससकिी एकसरी जोिणी केलेली असलेल्वया व धारणिक्तीच्या दृष्ीने 
जवळजवळ व्हेडरएबल कंिेझससकच्या जास्तीत जास्त धारणिक्तीइतकीि धारणिक्ती असलेल्वया पॅिर 
कंिेझससकच्या मेळजुळवणीिा अिा पडरन्स्थतीत डविरे्ष प्रभाव पितो. व्हेडरएबल कंिेझससकिी धारणिक्ती 
जास्तीत जास्त असताना सुसंवादी मंिलािी डवडिष् बँिच्या कमी कंपनसंख्येच्या (low frequency) 
लहरींिी मेळजुळवणी होत असते. ह्या दृष्ीने दुसरा एक सामाझय डनयम म्हणून असे म्हणता येईल की 
डवडिष् बँिवरील कमी कंपनसंख्येच्या लहरींवर प्रके्षपण करणाऱ्या स्टेिनिी तीक्ष्ण मेळजुळवणी व्हावी 
ह्यासाठी त्या बँिच्या कॉईल व कंिेझससकिी संबंडधत असलेल्वया पॅिर कंिेझसरिी मेळजुळवणी केली जाते. 
वरील प्रकारच्या कॉईल्वस, डट्रमर कंिेझससक व व्हेडरएबल कंिेझससक रेडिओच्या ऑडसलेटर डवभागाप्रमाणेि 
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एडरअल डवभागातही वापरले जातात. ह्या सुसंवादी मंिलाव्यडतडरक्त ‘ववे्ह ट्रॅप’ आडण आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकसकमध्येही डट्रमर कंिेझससक वापरलेले असतात व त्याचं्या साहाय्याने ववे्ह ट्रॅप व आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकर ह्यािंी मेळजुळवणी करावयािी असते. ह्याडवर्षयी सडवस्तर माडहती ह्या प्रकरणात नंतर डदलेली 
आहे. 
 

अलीकिच्या काळातील काही रेडिओंमध्ये कॉईलच्या अंतभागात लोखंिाच्या भकुटीपासून 
बनडवलेली स्लग बसडवलेल्वया कॉईल्वस वापरलेल्वया आढळतात. अिा प्रकारिी स्लग स्कू्रप्रमाणे डॉरवनू 
कॉईलच्या अतंभागातून आत ककवा बाहेर काढता घालता येते व त्यामुळे कॉईलच्या प्रवतकनात 
(inductance) ॉेरबदल करता येऊन कॉईलिी डवडिष् कंपनसंख्येिी मेळजुळवणी करता येते. मंिलािी 
मेळजुळवणी पॅिर कंिेझसरच्या साहाय्याने केली ककवा स्लगच्या साहाय्याने केली तरी त्यामुळे 
एकरेखीकरणाच्या मूलभतू पद्धतीत अथात काहीि ॉरक पित नाही. 

 
रेडिओिे एकरेखीकरण आवश्यक आहे ककवा नाही हा प्रश्न दुरुस्ती तंत्रज्ञापंुढे अनेकदा उभा 

राहातो. ह्या दृष्ीने एकरेखीकरणाच्या आवश्यकतेडवर्षयी जे काही सामाझय डनयम मािंता येण्यासारखे 
आहेत ते पढुील काही पडरच्छेदातं डदलेले आहेत. 

 
सामाझयतिः रेडिओच्या काही डवडिष् घटकभागाचं्या मूल्वयात जेव्हा ॉेरबदल होतात, मग ते 

ॉेरबदल रेडिओ जुना िाल्वयाने उत्पन्न िालेले असोत ककवा दुरुस्ती करताना काही घटकभाग 
बदलल्वयामुळे िालेले असोत, तेव्हा एकरेखीकरण करणे नेहमी आवश्यक असते. डकत्येकदा रेडिओला 
जास्त हादरे बसल्वयामुळे, रेडिओ वापरताना तो नीट न हाताळल्वयाने ककवा रेडिओ उघिून त्यामध्ये उगाि 
काहीतरी हालवाहलव केल्वयाने मेळजुळवणीमध्ये डबघाि उत्पन्न होतो आडण अिा पडरन्स्थतीतही 
एकरेखीकरण करणे आवश्यक होते. रेडिओच्या सुसवंादी मंिलातील घटकभागावंर हवतेील आद्रकता 
(humidity), उष्ट्णता, धूळ व किरा वगैरेंिा पडरणाम होऊ िकतो व त्यामुळेही त्याचं्या मेळजुळवणीत 
डबघाि उत्पन्न होतो. उदाहरणाथक, कॉईलिी बाधंणी ज्या लाकिाच्या ककवा ॉायबरच्या नळीवर केलेली 
असते त्या नळीवर हवतेील आद्रकतेिा पडरणाम होऊन डतिा आकार डबघिला तर कॉईलच्या प्रवतकनात 
(inductance) बदल होऊन मंिलाच्या मेळजुळवणीमध्ये डबघाि उत्पन्न होऊ िकतो. दुरुस्तीमध्ये काही 
डवडिष् व्हॉल्वव्ह बदलले म्हणजेही मेळजुळवणीमध्ये डबघाि होऊ िकतो. व्हॉल्वव्हिी प्रिंि प्रमाणावर 
सामडूहक डनर्ममती (mass production) होत असल्वयाने व्हॉल्वव्हच्या अंतगकत डवयुयात घटकभागातील 
धारणिक्तीत (inter-electrode capacity) थोिाॉार तरी ॉरक पिू िकतो. त्यामुळे दुरुस्ती करताना 
सुसंवादी मंिलातील कॉईल्वस, कंिेझससक ककवा व्हॉल्वव्ह बदलेले की एकरेखीकरण करणे अत्यंत आवश्यक 
असते. सामाझयतिः रेडिओच्या एकरेखीकरणात डबघाि िालेला असेल ककवा एकरेखीकरण योलय तऱ्हेने 
िालेले नसेल तर रेडिओमध्ये काही डवडिष् सूिक लक्षणे आढळून येतात. ह्यापकैी काही डवडिष् सूिक 
लक्षणे म्हणजे रेडिओिी ग्राहकिक्ती (sensitivity) आडण डनवििक्ती (selectivity) एकंदर बरीि कमी 
िालेली असणे, रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला असणे, रेडिओमध्ये स्वैर आंदोलक लहरी 
(oscillations) उत्पन्न होत असणे, रेडिओच्या िायलवर डनरडनराळी स्टेिने योलय अिंांवर दिकडवली जात 
नसणे, स्टेिनािंी तीक्ष्ण मेळजुळवणी न करता येणे, एक स्टेिन लावलेले असताना इतर स्टेिनािंा उपद्रव 
होणे, वगैरे वगैरे. रेडिओच्या इतर डबघािािंी दुरुस्ती केल्वयानंतरही वरील डवडिष् सूिक लक्षणे आढळून 
येत असतील तर रेडिओिे सपूंणक एकरेखीकरण करणे केव्हाही आवश्यक ठरेल. 
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एकरेखीकरिासाठी लागिारी उपकरिे ि साधनसामग्री 
 

रेडिओिे एकरेखीकरण व्यवन्स्थत िालेले असल्वयास रेडिओवर कोणतेही स्टेिन लावले तरी त्या 
स्टेिनािे कायकक्रम मोठ्या आवाजात ककवा आवाजाच्या िक्य तेवढ्या जास्त पातळीवरून ऐकू येतात. 
अथात ह्यासाठी रेडिओ लहरींिी सूक्ष्म मेळजुळवणी होणे डजतके महत्त्वािे असते डततकेि त्यािें प्रवधकन 
होणेही आवश्यक असते. ह्या दोझही गोष्ी योलय तिा होत आहेत ककवा नाहीत यािी तपासणी करण्यासाठी 
डसलनल जनरेटर व त्याच्या जोिीला सामाझयतिः आऊटपुट मीटर वापरले जाते. त्या दृष्ीने ही दोझहीही 
उपकरणे एकरेखीकरणासाठी अत्यावश्यक असतात, असे म्हणण्यास हरकत नाही. 

 
डसलनल जनरेटरच्या साहाय्याने आपणास पाडहजे त्या कंपनसखं्येिी संदेि लहर डनमाण करता 

येते व ती रेडिओ मंिलात डवडिष् डठकाणी जोिून रेडिओ मंिलािी आवश्यक तिी मेळजुळवणी करता 
येते. रेडिओमध्ये एकि बँि वापरलेला असेल आडण कझव्हटकर डवभागापूवी आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभाग 
वापरलेला नसेल तर अिा रेडिओमध्ये डनदान सात तरी मंिलािंी मेळजुळवणी करावी लागते. ह्या 
मेळजुळवणीसाठी डसलनल जनरेटर वापरणे अत्यंत आवश्यक असते. काही रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञ डसलनल 
जनरेटर न वापरता रेडिओ स्टेिनाच्या लहरींिा उपयोग करून ह्या मंिलािंी मेळजुळवणी करण्यािा 
प्रयत्न करतात. रेडिओमध्ये डनदान सात मंिलािंी मेळजुळवणी करणे आवश्यक असल्वयामुळे असा प्रयत्न 
डकतपत यिस्वी होऊ िकेल ह्यािी कोणासही कल्वपना करता येण्यासारखी आहे. काही डवडिष् 
पडरन्स्थतीत रेडिओ स्टेिन लहरींच्या साहाय्याने रेडिओिे एकरेखीकरण करणे जरी िक्य होत असले तरी 
अिी मेळजुळवणी केल्वयानंतर रेडिओिी ग्राहकिक्ती (sensitivity) जास्तीत जास्त तीव्र िालेली असेलि 
असे डनडितपणे सागंता येणार नाही. ह्यािे एक कारण म्हणजे आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी मेळजुळवणी 
डबनिूकपणे रेडिओच्या डनयोडजत मध्यम कंपनसखं्येिी (intermediate frequency) िालेली आहे ककवा 
नाही हे अिा पडरन्स्थतीत डनियपूवकक समजू िकत नाही. ह्यािे कारण म्हणजे आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकिी 
व्यवन्स्थत आडण डबनिूक मेळजुळवणी ॉक्त डसलनल जनरेटरच्या साहाय्यानेि करता येते. दुसरे कारण 
म्हणजे स्टेिन लहरींच्या साहाय्याने डवडिष् बँिच्या डट्रमर कंिेझससकिी मेळजुळवणी करता आली तरी पॅिर 
कंिेझससकिी योलय मेळजुळवणी करण्यासाठी तरी डसलनल जनरेटर वापरावाि लागतो. कारण पॅिर 
कंिेझससिी मेळजुळवणी बँिवरील कमी कंपनसखं्येच्या लहरींिी केली जाते आडण अिा कमी 
कंपनसखं्येच्या लहरींवर प्रके्षपण करणारे एखादे स्टेिन असले तरी अिा स्टेिनाच्या लहरींिी तीव्रता 
सामाझयतिः एकसारखी कमीजास्त होण्यािा बराि संभव असल्वयामुळे ही मेळजुळवणी डसलनल जनरेटर न 
वापरता व्यवन्स्थत रीतीने करणे कठीण ककबहुना अिक्य होते असे म्हणावयास हरकत नाही. 

 
एकरेखीकरणासाठी डसलनल जनरेटरप्रमाणेि आऊटपुट मीटरिा वापर करणेही महत्त्वािे असते. 

डकत्येक रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञ आऊटपटु मीटर वापरीत नाहीत. लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येणाऱ्या 
आवाजाच्या कमीजास्त पातळीवरूनि मंिलािी मेळजुळवणी िागंली होत आहे ककवा नाही ह्यािा ते 
अदमास घेतात. परंतु िास्त्रीय दृडष्कोनातून डविार केल्वयास ही पद्धत डततकीिी बरोबर नसते. कारण 
आवाजाच्या तीव्रतेमध्ये होणाऱ्या कमीजास्त ॉेरबदलािें डबनिूक आकलन आपल्वया श्रवणेंडद्रयास होऊ 
िकत नाही. त्या दृष्ीने ह्यासाठी डकत्येकदा दृश्य स्वरूपात काही तरी मागकदिकन असाव ेअिी आवश्यकता 
भासते आडण अिी सोय असलेले आऊटपटु मीटरसारखे कोणते तरी उपकरण वापरणे अपडरहायक होते. 
अथात रेडिओमध्ये जर ‘मडॅजक आय’ व्हॉल्वव्हिी सोय उपलब्ध असेल तर मात्र आऊटपुट मीटरिी गरज 
नसते, कारण ‘मडॅजक आय’ व्हॉल्वव्हच्या प्रकाि रेरे्षच्या हालिालीवरून दृश्य स्वरूपात मागकदिकन होऊ 
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िकते. मेळजुळवणी करताना मडॅजक आय व्हॉल्वव्हच्या प्रकाि रेर्षा एकमेकींिी जास्तीत जास्त संललन 
िाल्वया म्हणजे मेळजुळवणी उत्तम िाल्वयािे दिकडवले जाते. 

 
आऊटपुट मीटर म्हणनू साध्या ए.सी. व्होल्वटमीटरिासुद्धा उपयोग करता येतो. कारण 

एकरेखीकरण करताना रेडिओ मंिलािी जी मेळजुळवणी करावयािी असते ती करताना डसलनल जनरेटर 
संदेिलहरींिे प्रवधकन कसे होत आहे हे केवळ सापेक्षतेनेि समजण्यािी गरज असते. ए.सी. व्होल्वटमीटर 
आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकसकच्या प्रायमरी कॉईलवर ककवा सेकंिरी कॉईलवर समातंर जोिले जाते व त्याच्या 
साहाय्याने रेडिओ मंिलािी मेळजुळवणी करताना लहरींिे प्रवधकन जास्तीत जास्त होत आहे ककवा नाही 
ह्यािे दृश्य स्वरूपात मागकदिकन होते. आऊटपुट मीटर म्हणून ए.सी. व्होल्वटमीटरिा वापर करताना त्यािी 
जोिणी आऊटपटु ट्रॅझसॉॉमकसकच्या प्रायमरी कॉईलिी ककवा सेकंिरी कॉईलिी किी करता येते हे आकृती 
१६–२ मध्ये दिकडवले आहे. 

 
आकृतीत दिकडवल्वयाप्रमाणे ए.सी. व्होल्वटमीटर आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलला 

जोिताना मीटरच्या एका तारेला १ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्ती असेलला कंिेझसर जोिणे आवश्यक असते. 
हा कंिेझसर जोिला म्हणजे आऊटपटु ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलमध्ये वाहात असलेल्वया िी.सी. 
डवयुयातप्रवाहास ए.सी. व्होल्वटमीटरमधून वाहण्यास प्रडतबंध केला जातो. परंतु ए.सी. व्होल्वटमीटर जर 
आकृतीत दाखडवल्वयाप्रमाणे आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरच्या सेकंिरी कॉईलला जोिले तर असा कंिेझसर 
वापरण्यािी अथात आवश्यकता नसते. कारण ह्या कॉईलमधून श्राव्य लहरींिे ॉक्त ए.सी. प्रवाहि वाहात 
असतात. 
 

 
आकृती १६–२ 
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डसलनल जनरेटर व आऊटपुट मीटरप्रमाणेि रेडिओच्या मेळजुळवणीसाठी इतरही काही 
साधनसामग्रीिी गरज असते. एकरेखीकरणासाठी रेडिओच्या डनरडनराळ्या मंिलािंी जी मेळजुळवणी 
केली जाते ती सामाझयतिः आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या डट्रमर कंिेझससकवर असलेल्वया ककवा रेडिओ 
मंिलातील कॉईलिी जोिलेल्वया डट्रमर आडण पॅिर कंिेझससकवरील स्कंू्रच्या साहाय्याने केली जाते. स्कू्र 
ड्रायव्हरच्या साहाय्याने स्कू्र कमी जास्त डॉरडवता यावा म्हणून सामाझयतिः स्कंू्रच्या िोक्यावर खाि पािली 
असलेले स्कू्र वापरलेले असतात. परंतु काही स्कंू्रिा आकार र्षटकोनी असतो. अिा स्कंू्रच्या िोक्यावर 
कधीकधी खाि पिलेली असते ककवा कधीकधी नसतेही. अिा स्कंू्रिी जुळवणी करण्यासाठी साध्या स्कू्र 
ड्रायव्हरऐवजी टोकािी र्षटकोनी आकारािी पकि असलेले डवडिष् हत्यार वापराव े लागते. दोझहीही 
प्रकारातं स्कंू्रिी मेळजुळवणी करण्यासाठी पोलादी स्कू्र ड्रायव्हर ककवा हत्यार वापरणे इष् नसते. ह्यािे 
कारण म्हणजे डकत्येकदा स्कू्रवर िी.सी. डवयुयातदाब असण्यािी िक्यता असते व त्यामुळे पोलादी स्कू्र 
ड्रायव्हर वापरल्वयास दुरुस्ती करणाऱ्यास डवयुयात धक्का बसण्यािा संभव तर असतोि, परंतु स्कू्र डॉरडवताना 
स्कू्र ड्रायव्हरिा जर आय.एॉ. ट्रॅझसॉामकरच्या िाकणािी स्पिक िाला तर त्यामुळे संडक्षप्त मंिल (short 
circuit) होण्यािी िक्यता असते. स्कू्र ड्रायव्हरिे पाते पोलादी असल्वयामुळे मेळजुळवणीवर त्यािा पडरणाम 
होतो व त्यामुळे स्कू्र ड्रायव्हरिा वापर करून अिूक मेळजुळवणी करणे कठीण जाते. म्हणून ह्या 
मेळजुळवणीसाठी पॉडलन्स्टरीन ककवा बोन ॉायबरसारख्या डवयुयात प्रवाह प्रडतबंधक पदाथापासून बनडवलेले 
स्कू्र ड्रायव्हर आडण हत्यारे वापरण्यािी प्रथा आहे. 
 

वरील डवविेनाच्या अनुर्षंगाने एका डवडिष् प्रवृत्तीिा उल्लेख येथे करावासा वाटतो. स्कू्र 
ड्रायव्हरडिवाय दुरुस्ती करणारािे घोिे अिते ककवा स्कू्र ड्रायव्हर नाही म्हणजे रेडिओ दुरुस्ती नाही असे 
एक सवकसामाझय समीकरण मािंले जाते. रेडिओ दुरुस्तीत स्कू्र ड्रायव्हरिे महत्त्वािे स्थान अथात कोणीही 
नाकबूल करू िकणार नाही. तरीदेखील स्कू्र ड्रायव्हरिा सवकत्र सरास उपयोग करून कधीही िालणार 
नाही. आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर व कॉईलच्या मेळजुळवणीसाठी पॉली आयनकपासून बनडवलेल्वया स्लग हल्ली 
पुष्ट्कळदा वापरलेल्वया आढळतात. लोखंिाच्या भकुटीपासून तयार केलेल्वया अिा स्लगिी मेळजुळवणी 
करताना प्लॅन्स्टक ककवा ॉायबरिेि हत्यार वापरले पाडहजे. अिा नाजूक हत्याराऐवजी साधा पोलादी स्कू्र 
ड्रायव्हर वापरल्वयास ह्या स्लगमध्ये असलेली खाि खराब होऊन ककवा स्लगिा तुकिा पिून स्लगिी 
इतकी कायम स्वरूपािी खराबी होण्यािी िक्यता असते की स्लग डॉरडवणेही अिक्य होऊन बसते. अिी 
खराबी िाली म्हणजे स्लग बदलण्याडिवाय ककवा संपूणक ट्रॅझसॉॉमकर ककवा कॉईल बदलण्याडिवाय दुसरे 
काहीही गत्यंतर नसते. 
 

एकरेखीकरणासाठी कधीकधी वापरण्यात येणारे दुसरे एक उपयुक्त साधन म्हणजे ‘युकनग विँ’ 
(tuning wand) ककवा ‘समस्वरण यष्ी’ हे होय. हे साधन मोठे गमतीदार असते. ॉायबरपासून ककवा 
बॅकेलाइटपासून बनडवलेल्वया एक छोया कािंीच्या एका टोकाला डपतळेिा व दुसरा टोकाला पोलादािा 
बारीक तुकिा बसडवलेला असतो. आकृती १६–३ पाहा. ह्या साधनाच्या साहाय्याने डवडिष् मंिलािी 
मेळजुळवणी योलय रीतीने िालेली आहे ककवा नाही हे िटकन समजू िकते. उदाहरणाथक, समस्वरण 
यष्ीिी पोलादी तुकिा असलेली बाजू जर कॉईलच्या अंतभागात घातली तर कॉईलिे प्रवतकन 
(inductance) वाढते. कारण पोलाद हा िुंबकीय डवकर्षक रेर्षािें (magnetic flux) कें द्रीकरण करणारा धातू 
आहे. ह्या उलट समस्वरण यष्ीिी डपतळेिा तुकिा असलेली बाजू जर कॉईलच्या अंतभागात घातली तर 
ह्या तुकड्यात डवयुयात प्रवाह प्रवर्मतत होऊन कॉईलिे प्रवतकन कमी होते. मंिलािी मेळजुळवणी व्यवन्स्थत 
आडण तीक्ष्ण िालेली असेल तर समस्वरण यष्ीिी कोणतीही बाजू कॉईलच्या अंतभागात घातली तरी 
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आवाज कमीि होतो. जर मेळजुळवणी व्यवन्स्थत िालेली नसेल तर समस्वरण यष्ीिी डवडिष् बाजू 
कॉईलमध्ये घातल्वयानंतर आवाज जास्त वाढतो. डपतळ असलेली बाजू कॉईलमध्ये घातल्वयानंतर जर 
आवाज वाढत असेल तर कॉईलिे प्रवतकन (inductance) योलयपेक्षा जास्त असल्वयािे दिकडवले जाते व ते 
योलय डततके कमी करण्यासाठी कॉईलिी ककवा पयायी डट्रमर कंिेझसरिी मेळजुळवणी करावी लागते. 
ह्याउलट पोलादी बाजू कॉईलमध्ये घातल्वयानंतर जर आवाज वाढत असेल तर कॉईलिे प्रवतकन 
(inductance) योलयपेक्षा कमी असल्वयािे दिकडवले जाते व ते योलय डततके वाढडवण्याच्या दृष्ीने कॉईलिी 
ककवा पयायी डट्रमर कंिेझसरिी मेळजुळवणी करावी लागते. 
 

 
आकृती १६–३ 

 
रेडिओिे नीट आडण व्यवन्स्थत एकरेखीकरण होण्यासाठी कृडत्रम एडरअल (dummy aerial) 

वापरण्यािी आवश्यकता असते. रेडिओसाठी प्रत्यक्षात वापरले जाणारे एडरअल आडण रेडिओिी एडरअल 
कॉईल ह्याचं्या अझयोझय प्रवतकनािा (mutual inductance) एडरअल कॉईलच्या मेळजुळवणीवर पडरणाम 
होत असतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष एडरअल वापरल्वयानंतर त्यािा एडरअल कॉईलच्या मेळजुळवणीवर डवपरीत 
पडरणाम होऊ नये म्हणनू एकरेखीकरण करताना कृडत्रम एडरअलिा उपयोग करावा लागतो. प्रमाणभतू 
(standard) म्हणून मंजूर िालेल्वया अिा कृडत्रम एडरअलिी रिना १६–४ मध्ये दाखडवली आहे. 
 

 
आकृती १६–४ 
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अिा कृडत्रम एडरअलमध्ये वापरलेली कॉईल ½ इंि व्यास असलेल्वया बकेँलाइट नळीव रनंबर ३० 
िी एनॅमल तार वापरून व डतिे ४९ वढेे एका िजेारी एक संललन गंुिाळून बनडवता येते. तारेिे ४९ वढेे 
गंुिाळले म्हणजे नळीवर तारेच्या वढे्यािंी लाबंी सुमारे ½ इंि होते. 

 
रेडिओिे एकरेखीकरण करते वळेी वर दिकडवलेले कृडत्रम एडरअल रेडिओच्या एडरअल 

जोिण्याच्या जागी संबडंधत केले जाते व त्याच्या दुसऱ्या बाजूला डसलनल जनरेटरिी संदेिवाहक तार 
जोिली जाते. कृडत्रम एडरअलिी ‘अडथंग’ िी तार रेडिओच्या िासीसिी संबडंधत केली जाते. 
 
एकरेखीकरि सुरू करण्यापूिीची प्रारंणभक णसद्धता ि एकरेखीकरिासाठी पाळाियाचे सिथसामाझय णनयम 
 

एकरेखीकरण करण्यास सुरुवात करण्यापूवी रेडिओ आडण डसलनल जनरेटरिी एक प्रकारे 
प्रारंडभक डसद्धता करून घ्यावी लागते. ह्यासाठी रेडिओ आडण डसलनल जनरेटर हे दोझहीही डनदान १५ 
डमडनटे लावनू ठेवनू ते गरम होण्यासाठी थोिासा वळे ययाावा लागतो. डसलनल जनरेटर १५ डमडनटे गरम 
होऊ डदला तरि डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न केल्वया जाणाऱ्या संदेि लहरींमध्ये स्थयैक (stability) उत्पन्न 
होऊ िकते. हीि गोष् रेडिओच्या ऑडसलेटर, डमक्सर आडण आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागाचं्या सुसंवादी 
मंिलाचं्या बाबतीत डततकीि लागू पित असल्वयाने रेडिओ आडण डसलनल जनरेटर हे दोझहीही १५ ककवा 
जास्त डमडनटे लावनू ठेवल्वयानंतरि रेडिओिे एकरेखीकरण करण्यास सुरुवात करणे इष् असते. 

 
एकरेखीकरण करताना डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरींिी तीव्रता िक्य तेवढी कमी ठेवणे ॉार 

महत्त्वािे असते. ही तीव्रता िक्य तेवढी कमी असली म्हणजे रेडिओमध्ये असलेली ए.व्ही.सी. योजना 
कायकन्झवत होत नाही व त्यामुळे रेडिओ मंिलािी मेळजुळवणी व्यवन्स्थत करता येते. मेळजुळवणी करताना 
ए.व्ही.सी. योजना जर कायकन्झवत िाली तर मेळजुळवणीत सुधारणा होत आहे की मेळजुळवणीत जास्त 
डबघाि होत आहे हे कळेनासे होते. एखाययाा उदाहरणाने ही गोष् स्पष् करावयािी िाल्वयास अिी कल्वपना 
करा की डसलनल जनरेटरमध्ये खूप जोरदार िक्तीच्या सदेंिलहरी उत्पन्न करून एखाययाा मंिलाच्या डट्रमर 
कंिेझसरच्या स्कू्रिी मेळजुळवणी आपण करीत आहोत व अिी मेळजुळवणीही उत्तम होत आहे अिी कल्वपना 
करा. अिा पडरन्स्थतीत स्कू्र उलट डदिनेे डॉरवनू ती मेळजुळवणी डबघिडवण्यािा जर आपण प्रयत्न केला 
तर ए.व्ही.सी. योजना कायान्झवत होऊ लागते आडण ए.व्ही.सी. योजना कायान्झवत िाली म्हणजे 
ए.व्ही.सी. योजनेने डनयडंत्रत केलेल्वया व्हॉल्वव्हिी प्रवधकनिक्ती वाढते व स्कू्र उलट डदिनेे डॉरवनू उत्पन्न 
िालेल्वया डबघािाने प्रवधकनात जी घट उत्पन्न िालेली असते ती भरून काढली जाते. थोिक्यात म्हणजे 
डसलनल जनरेटर संदेिलहर ए.व्ही.सी. योजनेस कायकन्झवत करू िकेल इतक्या जोरदार िक्तीिी नसणे 
आवश्यक असते. नाही तर रेडिओ मंिलािी योलय मेळजुळवणी करणे दुरापास्त होऊन जाते. 

 
डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न केलेल्वया संदेिलहरीिी तीव्रता िक्य तेवढी कमी ठेवली जात 

असल्वयाने रेडिओच्या इतर सवक डनयंडत्रत बटनािंी मात्र अिी मेळजुळवणी करावी लागते की रेडिओमध्ये 
अिा संदेिलहरीिे जास्तीत जास्त प्रवधकन होऊन आऊटपुट मीटरवर यथोडित नोंद दिकडवली जाणे िक्य 
व्हाव.े एकरेखीकरण करताना रेडिओच्या डनयंत्रक बटनािंी किी मेळजुळवणी केली जाते ह्याडवर्षयी संपूणक 
तपिील खाली डदला आहे : 
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(१) व्हॉल्वयूम कंट्रोल :— आवाज जास्तीत जास्त मोठ्याने ऐकू यावा ह्या दृष्ीने व्हॉल्वयमू 
कंट्रोलिे बटन संपूणक डॉरडवलेले असाव.े 

 
(२) टोन कंट्रोल :— मंद्र स्वर (bass notes) कमीत कमी ऐकू येतील ककवा उच्च स्वर 

(treble) जास्तीत जास्त ऐकू येतील अिी टोन कंट्रोलच्या बटणािी मेळजुळवणी केलेली 
असावी. 

 
(३) रेडिओच्या िायल कायािी जुळवणी :— एकरेखीकरणासाठी ज्या डवडिष् कंपनसंख्येिी 

मेळजुळवणी करावी असा डनदेि केलेला असेल त्याप्रमाणे िायल कायािी मेळजुळवणी 
केलेली असावी. 

 
एकरेखीकरण सुरू करण्यापूवी दुरुस्ती करणाऱ्याने रेडिओ मंिलाच्या नकािावरून (circuit 

diagram) डनरडनराळे डट्रमर आडण पॅिर कंिेझससक रेडिओ मंिलात नेमक्या कोणत्या डठकाणी बसडवलेले 
आहेत व ते कोणत्या डनरडनराळ्या बँिसाठी उपयोगात आणले आहेत ह्याडवर्षयी पूवक माडहती करून घेतली 
पाडहजे. रेडिओ मंिलािा नकािा न डमळाल्वयामुळे ही माडहती जर उपलब्ध नसेल तर खाली डदलेल्वया काही 
सूिना उपयुक्त होतील. 

 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिे डट्रमर कंिेझससक ट्रझॅसॉॉमकरच्या िाकणाति असल्वयामुळे ते िोधून काढणे 

कठीण नसते. कारण ह्या डट्रमर कंिेझससकिी मेळजुळवणी करता यावी म्हणून ट्रझॅसॉॉमकरच्या िाकणास 
योलय जागी भोकेही पािलेली असतात. आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरसाठी जर स्लग वापरलेल्वया असतील तर ह्या 
स्लगिी मेळजुळवणी करण्यासाठी वापरलेल्वया सळया ट्रझॅसॉॉमकरच्या िाकणावरि बसडवलेल्वया असतात. 
म्हणून त्याही िोधून काढणे कठीण नसते. डिटेक्टर ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह आडण आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह ह्यामंध्ये आऊटपटु आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर आडण डिके्वझसी िेंजर व्हॉल्वव्ह आडण 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह ह्यामंध्ये इनपटु आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर बसडवलेला असतो. सवकसाधारणपणे 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या सेकंिरी कॉईलिी मेळजुळवणी प्रथम करावयािी असते. आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिा डट्रमर कंिेझसर कोणता ककवा स्लग कोणती व सेकंिरी कॉइलिा डट्रमर 
कंिेझसर कोणता ककवा स्लग कोणती हे समजणे कठीण असते. परंतु ही माडहती असणे आवश्यकि असते 
असे मात्र नाही. दोझहीही डट्रमर कंिेझससकच्या ककवा स्लगच्या मेळजुळवणीिी पुनिः पुझहा ॉेरतपासणी करावी 
लागत असल्वयाने कोणत्याही डट्रमर कंिेझसरिी ककवा स्लगिी मेळजुळवणी अगोदर ककवा नंतर केव्हाही 
केली तरी हरकत नसते. 

 
एकापेक्षा जास्त बँि वापरलेल्वया म्हणजे मल्वटी बँि रेडिओंमध्ये कॉईलिी मेळजुळवणी करताना 

कोणत्या डवडिष् बँिसाठी कोणते डवडिष् डट्रमर आडण पिॅर कंिेझससक वापरलेले आहेत हे समजणे कठीण 
जाते. परंतु डकत्येक मल्वटी बँि रेडिओंमध्ये एडरअल, आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर आडण कझव्हटकर डवभागातील 
घटकभाग वगेवगेळ्या स्वतंत्र कप्प्यात बसडवलेले असतात. व त्या त्या डवभागािे डट्रमर आडण पॅिर 
कंिेझससकही त्या त्या डवभागात जवळि व सहजगत्या सापितील अिा डठकाणी बसडवलेले असतात. 
त्यामुळे अिा रेडिओमध्ये कोणता डट्रमर कंिेझसर कोणत्या मंिलाच्या मेळजुळवणीसाठी वापरला आहे हे 
समजणे ॉारसे कठीण नसते. परंतु कोणता डट्रमर कंिेझसर आडण कोणता पॅिर कंिेझसर हे समजण्यास 
मात्र थोिीसी अििण उत्पन्न होण्यािा संभव असतो. परंतु पॅिर कंिेझसरमध्ये डट्रमर कंिेझसरपेक्षा 



 

अनुक्रमणिका 

सामाझयतिः जास्त प्लेटस असतात, त्यामुळे दोझहींमधील ह्या डवडिष् ॉरकाने दोझहींिी ओळख पटवनू घेणे 
सामाझयतिः कठीण जात नाही. 

 
कोणता डट्रमर कंिेझसर ककवा पॅिर कंिेझसर कोणत्या डवडिष् बँिसाठी वापरलेला आहे हे िोधून 

काढण्यािा अगदी सोपा मागक म्हणजे कॉईलपासून पॅिर ककवा डट्रमर कंिेझसर ह्यानंा जोिणाऱ्या तारा किा 
जोिलेल्वया आहेत ह्यािा िोध घेणे. कॉईलिी बाधंणी व रिना किा प्रकारिी आहे ह्यावरून ती कोणत्या 
बँिसाठी आहे ह्यािा अदमास घेता येतो. डमडियम ववे्ह ककवा ब्रॉिकास्ट बँिच्या कॉईलिे सवात जास्त वढेे 
असतात. डिवाय ह्या तारेिी लपेट वैडिष्ट्यपूणक असते. ॉेटा ककवा पागोटे ह्याचं्या लपेटीसारखी ही लपेट 
असते. िॉटक ववे्ह कॉईलिे त्यामानाने कमी वढेे असतात व त्यानंतरच्या बँिच्या िॉटक ववे्ह कॉईलमध्ये 
त्याहीपेक्षा कमी वढेे असतात व तारही त्यामानाने जास्त जाि असते. ऑडसलेटर डवभागातील कॉईल 
कोणती आडण डमक्सर डवभागातील कॉईल कोणती हे कॉईलच्या व्हेडरएबल कंिेझसरिी केलेल्वया 
जोिणीवरून डकत्येकदा सहज समजू िकते. कारण काही व्हेडरएबल कंिेझससकमध्ये ऑडसलेटर डवभागात 
वापरलेल्वया प्लेटिा आकार व्हेडरएबल कंिेझसरच्या इतर डवभागापेक्षा थोिासा लहान ककवा काटलेला 
(cut plates section) असतो. आकृती १६–५ पाहा. ह्या आकारावरून ऑडसलेटर डवभागात वापरलेला 
व्हेडरएबल कंिेझसरिा डवभाग सहज ओळखता येतो. परंतु व्हेडरएबल कंिेझसरच्या दोझही डवभागातंील 
प्लेटस िा आकार एकसारखाि असेल तर ऑडसलेटर डवभागात वापरलेला व्हेडरएबल कंिेझसरिा डवभाग 
कोणता हे दुसऱ्या एका पद्धतीने िोधून काढता येऊ िकते. ह्यासाठी रेडिओवर कोणतेही एखादे स्टेिन 
लावनू व्हेडरएबल कंिेझसरच्या प्रत्येकी डमक्सर आडण ऑडसलेटर डवभागातंील न्स्थर (स्टेटर) प्लेटना 
बोटाने स्पिक करावा. डमक्सर डवभागातील न्स्थर प्लेटना स्पिक केल्वयास रेडिओवर लावलेल्वया स्टेिनाच्या 
आवाजावर त्यािा ॉारसा पडरणाम होत नाही. परंतु ऑडसलेटर डवभागाच्या न्स्थर प्लेटना स्पिक 
केल्वयाबरोबर स्टेिन ऐकू येईनासे होते. 
 

 
आकृती १६–५ 

 
काही रेडिओंमध्ये पॅिर कंिेझसर वापरलेला नसतो. त्याऐवजी लोहमध्य (iron core) असलेली 

कॉईल वापरलेली असते. अिा कॉईलिी मेळजुळवणी स्लगच्या साहाय्याने केली जाते. डिवाय अिा 
कॉईलच्या बाबतीत पॅिर कंिेझसरऐवजी स्लगिी मेळजुळवणी करावी लागते. परंतु हा ॉरक सोिल्वयास 
मेळजुळवणीच्या कृतीत इतर काही बदल नसतो. 
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एकि बँि म्हणजे सामाझयतिः ब्रॉिकास्ट बँि असलेल्वया काही रेडिओंमध्ये कॉईलच्या 
मेळजुळवणीसाठी डट्रमर ककवा पॅिर कंिेझससक वापरलेले नसतात. अिा रेडिओंमध्ये व्हेडरएबल कंिेझसरच्या 
बाजूच्या िवेटच्या प्लेटवर सामाझयतिः पाि दीघकच्छेद (slots) पािलेले असतात व त्यामुळे प्लेटिे सहा 
छेदखंि (sectors) पितात. (आकृती १६–६ पाहा.) प्रत्येक छेदखंि आत ककवा बाहेर वाकवनू व्हेडरएबल 
कंिेझसरच्या धारणिक्तीमध्ये सूक्ष्म ॉरक करता येतात. उदाहरणाथक. ब्रॉिकास्ट बँििी मेळजुळवणी 
करताना ह्या पाि छदखंिािंी जुळवणी सामाझयतिः १३००, ११२०, ८४०, ७०० आडण ६५० डकलोसायकल्वस 
ह्या कंपनसखं्येिी केली जाते. रेडिओच्या िायल कायािी १३०० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी 
मेळजुळवणी केली की कंिेझसरिा पडहला छेदखंि व्हेडरएबल कंिेझसरच्या न्स्थर प्लेटमध्ये प्रडवष् िालेला 
असतो. म्हणून ह्या छेदखंिािी मेळजुळवणी १३०० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी केली जाते. नंतर 
दुसऱ्या छेदखंिािी मेळजुळवणी ११२० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी व ह्याि पद्धतीने ३, ४, ५ 
छेदखंिािंी मेळजुळवणी प्रत्येकी ८४०, ७०० आडण ६५० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी केली जाते. 
 

 
आकृती १६–६ 

 
एकरेखीकरण करताना काही सामाझय डनयम पाळणे आवश्यक असते. असे िार सवकसामाझय डनयम 

खाली डदले आहेत. त्यापंकैी पडहल्वया दोन डनयमािें सडवस्तर डवविेन ह्यापूवीि आलेले आहे : 
 
(१) एकरेखीकरण करण्यासाठी योलय ती उपकरणे व हत्यारे वापरली पाडहजेत. 
 
(२) एकरेखीकरण करताना डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरींिी तीव्रता िक्य तेवढ्या कमी 

पातळीवर ठेवली पाडहजे. नाही तर रेडिओतील ए.व्ही.सी. योजना कायान्झवत होऊन 
रेडिओ मंिलािी योलय मेळजुळवणी व्यवन्स्थतपणे करता येणार नाही. 

 
(३) ज्या मंिलािंी मेळजुळवणी करावयािी असेल त्यापासून डसलनल जनरेटर लहरी िक्य 

तेवढ्या अडलप्त ठेवल्वया पाडहजेत. 
 
(४) मंिलाचं्या मेळजुळवणीिी एकमेकींवर प्रडतडक्रया होत असल्वयाने रेडिओच्या डनरडनराळ्या 

मंिलािंी मेळजुळवणी करीत असताना मेळजुळवणीिी पुनिः पुझहा ॉेरतपासणी करून 
पाडहली पाडहजे. 

 
वरीलपैकी िौथा डनयम सहजस्पष्ि आहे. परंतु डतसऱ्या डनयमािे मात्र थोिे अडधक स्पष्ीकरण 

केले पाडहजे. ज्या मंिलािी मेळजुळवणी करावयािी असेल त्या मंिलाला डसलनल जनरेटरच्या 
संदेिलहरी सरळ जोिल्वया तर त्या मंिलावर अिा सरळ जोिणीमुळे ताण ककवा अडतभार (overloading) 
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डनमाण होऊन त्यािी मेळजुळवणी व्यवन्स्थत होत नाही. ह्यासाठी डसलनल जनरेटरच्या संदेि लहरी त्या 
मंिलापूवीच्या मंिलािी संबंडधत करणे इष् असते. उदाहरणाथक, इनपटु आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी 
मेळजुळवणी करताना िक्य असल्वयास डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरी रेडिओच्या एडरअल जोिण्याच्या 
जागी जोिणे इष् असते. ते िक्य न िाल्वयास त्या डनदान डमक्सर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रििी तरी जोिल्वया 
पाडहजेत. ह्याि कारणास्तव एडरअल कॉईलिी मेळजुळवणी करताना कृडत्रम एडरअल वापरले पाडहजे 
आडण अिा कृडत्रम एडरअल (dummy aerial) तॉे एडरअल कॉईलिी मेळजुळवणी केली पाडहजे. म्हणजे 
एडरअल डवभागावर डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा अडतभार डनमाण होणार नाही. 

 
रेडिओिे एकरेखीकरण करताना रेडिओच्या डनरडनराळ्या मंिलािंी मेळजुळवणी एका पद्धतिीर 

योजनेप्रमाणे करणे िक्य असते. ककबहुना अिा प्रकारच्या पद्धतिीर योजनेिा अवलंब सामाझयतिः 
अपडरहायकि असतो असे म्हणावयास हरकत नाही. अिा पद्धतिीर योजनेप्रमाणे एकरेखीकरण करण्याच्या 
दृष्ीने सुपरडहटरोिाइन रेडिओिे तीन सोयीस्कर आडण स्वाभाडवक खंि पािता येतात. हे तीन खंि 
आकृती १६–७ मध्ये दिकडवले आहेत. 

 
ज्या डवडिष् क्रमाने ह्या खंिांिी जुळवणी केली जाते त्या क्रमानुसार प्रत्येक खंिािा क्रमाकं 

दिकडवला आहे. एकरेखीकरणासाठी असा डवडिष् क्रम अंमलात आणण्यािी जी डविरे्ष कारणे आहेत 
त्याडवर्षयीिे डवविेन पुढे डदले असून नंतर ह्या प्रत्येक खंिािी मेळजुळवणी किी करावी ह्याडवर्षयी माडहती 
डदली आहे. 

 
(१) एकरेखीकरण करताना प्रथम आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी मेळजुळवणी करावयािी असते. 

आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी मेळजुळवणी स्वतंत्र असून रेडिओच्या दुसऱ्या खंिाच्या कोणत्याही 
मेळजुळवणीवर ती अवलंबनू नसल्वयामुळे ही मेळ जुळवणी सवकप्रथम केली जाते आडण म्हणनू ह्या 
मेळजुळवणीस पडहला क्रमाकं डदला आहे. 
 

 
आकृती १६–७ 
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(२) नंतर रेडिओतील ऑडसलेटर डवभागािी मेळजुळवणी केली जाते. ऑडसलेटर डवभागाच्या 
मंिलािी मेळजुळवणी मलूतिः आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकच्या मेळजुळवणीवर अवलंबनू असते. म्हणनू ह्या 
मेळजुळवणीस दुसरा क्रमाकं डदला आहे. 

 
(३) सरते िवेटी एडरअल आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर आडण डमक्सर डवभागाचं्या मंिलािंी 

मेळजुळवणी केली जाते. ही मेळजुळवणी आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसक आडण ऑडसलेटर डवभागाचं्या योलय 
मेळजुळवणीवर अवलंबनू असल्वयाने ह्या मेळजुळवणीस डतसरा क्रमाकं डदला आहे. 
 

(१) आय.एफ. ट्रझॅसफॉमथसथची मेळजुळििी 
 

वर डनदेि केल्वयाप्रमाणे एकरेखीकरणाच्या डत्रखंिी योजनेत आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकच्या 
मेळजुळवणीिा पडहला क्रमाकं येतो. आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकिी मेळजुळवणी करण्यासाठी आऊटपटु 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला.·१ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीच्या कंिेझसर तॉे ए. सी. व्होल्वटमीटर जोिले जाते व 
त्यािा आऊटपटु मीटर म्हणून उपयोग केला जातो. डसलनल जनरेटरमध्ये रेडिओच्या डनयोडजत मध्यम 
कंपनसखं्येइतकी कंपनसखं्या असलेली पडरवर्मतत संदेिलहर (modulated I.F. signal) डनमाण केली 
जाते व ही संदेिलहर रेडिओच्या एडरअल जोिण्याच्या जागी डमक्सर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिला जोिली 
जाते. सामाझयतिः ही मेळजुळवणी करताना डसलनल जनरेटरच्या संदेि वाहक तारेच्या टोकाला (hot 
lead). १ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा कंिेझसर जोिला जातो. आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी मेळजुळवणी 
करताना ऑडसलेटर डवभागातील व्हेडरएबल कंिेझसरच्या न्स्थर प्लेट एका तारेच्या साहाय्याने तात्पुरत्या 
िासीसिी सडंक्षप्त करण्यािी प्रथा आहे. व्हेडरएबल कंिेझसरच्या न्स्थर प्लेटिी अिा रीतीने िासीसिी 
जोिणी केली म्हणजे ऑडसलेटर डवभागात डनमाण होणाऱ्या लहरी आडण डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न 
केलेल्वया संदेिलहरी ह्याचं्या डमश्रणापासून ज्या स्पंदन लहरी (beat frequencies) डनमाण होण्यािी 
िक्यता असते त्यािंा आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकच्या मेळजुळवणीमध्ये व्यत्यय येत नाही आडण त्यामुळे 
आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकिी मेळजुळवणी नीट करता येते. 

 
डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न केलेल्वया संदेिलहरीिी तीव्रता िक्य तेवढी कमी ठेवनू प्रथम 

आऊटपुट आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या कोणत्याही एका डट्रमर कंिेझसरिी मेळजुळवणी केली जाते. ही 
मेळजुळवणी करताना लाऊिस्पीकरमधून जास्तीत जास्त जोरदार आवाज ऐकू येईल ककवा आऊटपटु 
मीटरमध्ये जास्तीत जास्त नोंद दिकडवली जाईल अिा रीतीने ही मेळजुळवणी िाली म्हणजे नंतर ह्याि 
पद्धतीने ट्रझॅसॉॉमकरच्या दुसऱ्या डट्रमर कंिेझसरिी मेळजुळवणी केली जाते. आऊटपुट आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकसकच्या मेळ जुळवणी नंतर इनपटु आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या अिा दोझही डट्रमर कंिेझसरिी 
मेळजुळवणी ह्याि पद्धतीने केली जाते. 

 
एका मंिलाच्या मेळजुळवणीिी दुसऱ्या मंिलाच्या मेळजुळवणीवर प्रडतडक्रया होत असल्वयाने 

िारही डट्रमर कंिेझससकच्या मेळजुळवणीिी पुनिः पझुहा ॉेरतपासणी करणे आवश्यक असते. अिा 
ॉेरतपासणीनंतर िारही डट्रमर कंिेझससकिी व्यवन्स्थत मेळजुळवणी िाली म्हणजेि आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकसकिे एकरेखीकरण पूणक िाले असे म्हणता येते. आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकिी मेळजुळवणी पूणक 
िाल्वयानंतर डतच्यात नंतर काही एक बदल न करता ऑडसलेटर डवभागाच्या मेळजुळवणीस सुरुवात 
करावयािी असते. 



 

अनुक्रमणिका 

हल्ली भारतीय बनावटीच्या रेडिओंमध्ये आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकमध्ये स्लगिा वापर केलेले 
आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसक प्रिडलत असल्वयाने आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकच्या मेळजुळवणीसाठी डट्रमर 
कंिेझससकऐवजी स्लगिी मेळजुळवणी केली जाते. 
 

(२) ऑणसलेटर णिभागाच्या मंिलाची मेळजुळििी 
 

एकरेखीकरणाच्या डत्रखंिी योजनेत ऑडसलेटर डवभागाच्या मेळजुळवणीिा दुसरा क्रमाकं येतो. 
ऑडसलेटर डवभागाच्या मंिलािी मेळजुळवणी करण्यापूवी आय. एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी मेळजुळवणी करताना 
व्हेडरएबल कंिेझसरच्या न्स्थर प्लेट व िासीस ह्यामंध्ये जी तार तात्पुरती जोिलेली असते ती काढून 
टाकली पाडहजे. ऑडसलेटर डवभागामध्ये प्रत्येक बँिसाठी दोन प्रकारिी मेळजुळवणी करावयािी असते. 
बँिच्या जास्त कंपनसखं्येच्या (high frequency) बाजूच्या मेळजुळवणीसाठी डट्रमर कंिेझसरिी 
मेळजुळवणी व बँिच्या कमी कंपनसंख्येच्या (low frequency) बाजूिी मेळजुळवणी करण्यासाठी पॅिर 
कंिेझसरिी मेळजुळवणी केली जाते. परंतु ऑडसलेटर डवभागात वापरलेल्वया व्हेडरएबल कंिेझसरच्या 
प्लेटिा आकार इतर डवभागाच्या मानाने लहान असेल तर सामाझयतिः पॅिर कंिेझसर वापरलेलाि बसतो. 
पॅिर कंिेझसर वापरलेला नसेल तर पॅिर कंिेझसरच्या मेळजुळवणीिा प्रश्नि उद्भवत नाही. लोहमध्य 
(iron core) असलेल्वया ऑडसलेटर कॉईल्वस वापरलेल्वया असल्वयासही पुष्ट्कळदा पॅिर कंिेझसर वापरला 
जात नाही. अिा पडरन्स्थतीत अथात पॅिर कंिेझसरऐवजी स्लगिी मेळजुळवणी करावयािी असते. 

 
ऑडसलेटर मंिलाच्या मेळजुळवणीिे एक वैडिष्ट्य म्हणजे या मेळजुळवणीिा िायल कायाच्या 

मेळजुळवणीवर पडरणाम होत असतो. त्यामुळे ही मेळजुळवणी अत्यंत सूक्ष्म व नाजूक असते. एखादे स्टेिन 
िायलच्या योलय अंिावर दिकडवले जात नसेल तर ऑडसलेटर मंिलाच्या मेळजुळवणीने ते योलय डठकाणी 
दिकडवले जाईल अिी व्यवस्था करता येते. 

 
एकरेखीकरण करताना डमडियम ववे्ह ककवा ब्रॉिकास्ट बँििी मेळजुळवणी सामाझयतिः इतर 

बँिच्या मेळजुळवणीपूवी केली जाते. ह्यासाठी ऑडसलेटर डवभागाच्या मंिलािी मेळजुळवणी खालील 
पद्धतीने केली जाते : 

 
(अ) डसलनल जनरेटरेमध्ये ६०० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी पडरवर्मतत संदेिलहर 

(modulated signal) डनमाण करून ही संदेिलहर लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येण्यासाठी रेडिओच्या िायल 
कायािी योलय मेळजुळवणी केली जाते. नंतर डमडियम ववे्ह बँिच्या ऑडसलेटर कॉईलसाठी वापरलेल्वया 
पॅिर कंिेझसरिी मेळजुळवणी केली जाते. ही मेळजुळवणी करताना लाऊिस्पीकरमधून जास्तीत जास्त 
मोठ्या पातळीवरून आवाज ऐकू येईल ककवा आऊटपटु मीटरवर जास्तीत जास्त नोंद दिकडवली जाईल 
अिा रीतीने ही मेळजुळवणी केली जाते. पॅिर कंिेझसरऐवजी लोहमध्य (iron core) असलेली कॉईल 
वापरलेली असेल तर पॅिर कंिेझसरऐवजी कॉईलच्या स्लगिी मेळजुळवणी केली जाते. ही मेळजुळवणी 
करतानाि िायल कायािी िायलच्या योलय अंिावर नीट मेळजुळवणी करून घ्यावयािी असते. 

 
(ब) डसलनल जनरेटरमध्ये १५०० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्या असलेली पडरवर्मतत (modulated) 

संदेिलहर डनमाण करून ही संदेिलहर लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येण्यासाठी िायल कायािी योलय 
मेळजुळवणी केली जाते. नंतर डमडियम ववे्ह बँिच्या ऑडसलेटर कॉईलसाठी वापरलेल्वया डट्रमर 
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कंिेझसरिी मेळजुळवणी केली जाते. ही मेळजुळवणी करताना लाऊिस्पीकरमधून जास्तीत जास्त मोठ्या 
पातळीवरून आवाज ऐकू येईल ककवा आऊटपुट मीटरवर जास्तीत जास्त नोंद दिकडवली जाईल अिा 
रीतीने ही मेळजुळवणी केली जाते. ही मेळजुळवणी ॉार सूक्ष्म व नाजूक असते. ही मेळजुळवणी करताना 
ऑडसलेटर कॉईलच्या डट्रमर कंिेझसरिा स्कू्र प्रथम सैल करून नंतर हळूहळू घट्ट करीत त्यािी तीक्ष्ण 
मेळजुळवणी करावयािी असते. ही मेळजुळवणी करतानाि िायल कायािी िायलच्या योलय अंिावर 
नीट मेळजुळवणी करून घेतली जाते. एका मेळजुळवणीिा दुसऱ्या मेळजुळवणीवर पडरणाम होत 
असल्वयाने वर (अ) आडण (ब) मध्ये वणकन केलेल्वया दोझही मेळजुळवणींिी पुनिः पुझहा ॉेरतपासणी करून 
बँिच्या दोझही बाजंूिी मेळजुळवणी उत्कृष् िाली म्हणजेि बँििी अडंतम मेळजुळवणी पूणक होते. 

 
ब्रॉिकास्ट बँिप्रमाणेि इतर बँिच्या ऑडसलेटर कॉईलिी मेळजुळवणी करावयािी असते. 

बँिवरील जास्त कंपनसंख्येवर (high frequency) प्रके्षपण करणाऱ्या स्टेिनािंी मेळजुळवणी त्या बँिसाठी 
वापरलेल्वया डट्रमर कंिेझसरने व बँिवरील कमी कंपनसंख्येवर (low frequency) प्रके्षपण करणाऱ्या 
स्टेिनािंी मेळजुळवणी त्या बँिसाठी वापरलेल्वया पॅिर कंिेझसरने ककवा कॉईलमधील स्लगच्या साहाय्याने 
करावयािी असते हे प्रत्येक बँिच्या मेळजुळवणीमागील सामाझय तत्त्व दुरुस्ती करणाऱ्याने नीट लक्षात 
ठेवले पाडहजे. 

 
कोणत्याही डवडिष् बनावटीच्या रेडिओमध्ये प्रत्येक बिँच्या डट्रमर कंिेझसरिी आडण पॅिर 

कंिेझसरिी मेळजुळवणी रेडिओ उत्पादकाने डनदेडित केलेल्वया कंपनसंख्येिी करणे आवश्यक असते. परंतु 
ही माडहती जर उपलब्ध नसेल तर प्रत्यक्ष अनुभवावर आधाडरत असा डनयम म्हणजे बिँच्या जास्त व कमी 
कंपनसखं्येच्या बाजूिी मेळ जुळवणी बँिवरील जास्तीत जास्त व कमीत कमी कंपनसंख्येच्या सुमारे १० 
टके्क ॉरक असलेल्वया कंपनसंख्येिी करणे. ह्या स्थूल डनयमाप्रमाणे मेळजुळवणी केली तर रेडिओिी 
एकंदर मेळजुळवणी व्यवन्स्थत रीतीने होऊ िकते. 
 

(३) एणरअल, आर.एफ. ॲन्म्प्लफायर ि णमक्सर णिभागाच्या मंिलाचंी मेळजुळििी 
 

एकरेखीकरणाच्या डत्रखंिी योजनेत एडरअल, आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व डमक्सर डवभागाच्या 
मंिलाचं्या मेळजुळवणीिा डतसरा क्रमाकं येतो. डत्रखंिी योजनेप्रमाणे पडहल्वया दोन प्रकारिी म्हणजे 
आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकिी व ऑडसलेटर डवभागाच्या मंिलािी मेळजुळवणी केल्वयानंतर एडरअल, आर.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर व डमक्सर डवभागातील प्रत्येक बँिच्या कॉईलवरील डट्रमर कंिेझससकिी मेळजुळवणी 
करावयािी असते. प्रत्येक बिँच्या डट्रमर कंिेझससकिी मेळ जुळवणी रेडिओ उत्पादकाने डनदेडित केलेल्वया 
त्या बँिवरील जास्तीत जास्त कंपनसंख्येिी (high frequency) करावयािी असते. ही माडहती उपलब्ध 
नसल्वयास अिी मेळजुळवणी स्थूलमानाने बँिवरील जास्तीत जास्त कंपनसंख्येच्या सुमारे १० टके्क ॉरक 
असलेल्वया कंपनसंख्येिी करण्यात हरकत नसते. ब्रॉिकास्ट ककवा डमडियम ववे्ह बँििी अिी मेळजुळवणी 
सामाझयतिः १५०० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी केली जाते. 

 
रेडिओच्या एकरेखीकरणात िवेटिे कायक म्हणजे रेडिओमध्ये ववे्ह ट्रॅप वापरलेला असल्वयास ववे्ह 

ट्रॅपिी मेळजुळवणी करणे. ववे्ह ट्रॅपच्या रिनेडवर्षयी सामाझय माडहती िौदाव्या प्रकरणात डदलेली आहे. ववे्ह 
ट्रॅपिी मेळजुळवणी करण्यासाठी डसलनल जनरेटरमध्ये रेडिओच्या डनयोडजत मध्यम कंपनसंख्येइतकी 
(उदाहरणाथक, ४५५ डकलोसायकल्वस) पडरवर्मतत संदेिलहर (modulated signal) उत्पन्न करून ती 
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रेडिओतील एडरअल जोिण्याच्या जागी जोिली जाते व त्याि वळेी रेडिओवर ब्रॉिकास्ट बँि ककवा 
डमडियम ववे्हवर सुमारे १००० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्या असलेले स्टेिन ऐकू येईल अिा बेताने िायल 
कायािी मेळजुळवणी केली जाते. नंतर ववे्ह ट्रॅपमधील डट्रमर कंिेझसरिी अिा रीतीने मेळजुळवणी केली 
जाते की डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न केलेली मध्यम कंपनसंख्येिी पडरवर्मतत संदेिलहर रेडिओतून िक्य 
तेवढी कमी आवाजात ऐकू येईल ककवा िक्य िाल्वयास डबलकूलि ऐकू येणार नाही. अिा रीतीने ववे्ह 
ट्रॅपिी मेळजुळवणी िाली म्हणजे रेडिओिे एकरेखीकरण पूणक िाले असे समजण्यास हरकत नाही. 

 
एकरेखीकरणाडवर्षयीिी ही माडहती संपडवण्यापूवी ऑडसलेटर पॅिर कंिेझसरिी ६०० 

डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी मेळजुळवणी करताना व्हेडरएबल कंिेझसरिे दु्रत गतीने दोलन करून 
मेळजुळवणी करण्यािी जी पद्धती प्रिडलत आहे डतिे थोिक्यात डवविेन करणे आवश्यक आहे. ह्या 
पद्धतीला ‘दोलन पद्धती’ (rocking procedure) असे म्हणतात. 

 
ह्या पद्धतीने पॅिर कंिेझसरिी मेळजुळवणी करताना डसलनल जनरेटरमध्ये ६०० डकलोसायकल्वस 

कंपनसखं्येिी पडरवर्मतत संदेिलहर उत्पन्न केली जाते व ऑडसलेटर पॅिर कंिेझसरिी त्याि कंपनसंख्येला 
मेळजुळवणी करण्यािा प्रयत्न केला जातो. ह्यासाठी रेडिओच्या िायल कायािी ६०० डकलोसायकल्वस 
कंपनसखं्येपेक्षा ककडित जास्त कंपनसंख्येिी, उदाहरणाथक, ६०५ डकलोसायकल्वस कंपनसखं्येिी 
मेळजुळवणी केली जाते. परंतु डसलनल जनरेटरमध्ये मात्र बरोबर ६०० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिीि 
संदेिलहर कायम ठेवली जाते. नंतर पॅिर कंिेझसरिी ह्या कंपनसंख्येिी जास्तीत जास्त तीक्ष्ण 
मेळजुळवणी करण्यािा प्रयत्न केला जातो. पॅिर कंिेझसरच्या मेळजुळवणीने आवाज मोठा होत नसेल तर 
रेडिओच्या िायल कायािी मेळजुळवणी ६०० डकलोसायकल्वसपेक्षा ककडित कमी कंपनसंख्येिी, 
उदाहरणाथक, ५९५ डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी केली जाते व पॅिर कंिेझसरिी तीक्ष्ण मेळजुळवणी 
करण्यािा प्रयत्न केला जातो. आता जर आवाज मोठ्याने ऐकू येत असेल तर रेडिओच्या िायल कायािी 
५९५ डकलोसायकल्वसपेक्षाही कमी कंपनसंख्येिी मेळजुळवणी करून जास्तीत जास्त मोठ्याने आवाज ऐकू 
येईल अिी पॅिर कंिेझसरिी मेळजुळवणी केली जाते. 

 
पॅिर कंिेझसरिी मेळ जुळवणी करताना डनष्ट्णात आडण अनुभवी दुरुस्ती तंत्रज्ञ व्हेडरएबल 

कंिेझसरिे ‘दोलन’ अडतिय दु्रत गतीने करू िकतात. म्हणून ह्या पद्धतीला दोलन पद्धत असे नाव रूढ 
िाले आहे. प्रत्यक्षात वर डदल्वयाप्रमाणे पॅिर कंिेझसर स्कू्र कोणत्याही डवडिष् डदिनेे डॉरवनू त्यािी ६०० 
डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी मेळजुळवणी केली जाते आडण नंतर व्हेडरएबल कंिेझसरच्या ॉेरजुळवणीने 
जर आवाज मोठा िाला तर पॅिर कंिेझसरच्या स्कू्रिी तीक्ष्ण मेळजुळवणी केली जाते. आवाज जर मोठा 
िाला तर नाही व्हेडरएबल कंिेझसर ककडित डवरुद्ध डदिनेे डॉरवनू पॅिर कंिेझसरिी तीक्ष्ण मेळजुळवणी 
केली जाते. थोिक्यात म्हणजे डसलनल जनरेटर संदेिलहर ६०० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येवर न्स्थर 
ठेवनू व्हेडरएबल कंिेझसरच्या आडण पॅिर कंिेझसरच्या मेळजुळवणीिा अिा रीतीने मेळ घातला जातो की 
दोझहींच्या अडंतम मेळ जुळवणीमुळे ६०० डकलोसायकल्वस संदेिलहरीिा आवाज लाऊिस्पीकरमधून 
जास्तीत जास्त मोठ्याने ऐकू यावा. 

 
दोलन पद्धतीने मेळजुळवणी करणे प्रथम थोिेसे कठीण वाटत असले तरी थोड्या अनुभवानंतर 

व्हेडरएबल कंिेझसरिे दोलन (rocking) आडण पॅिर कंिेझसरिी मेळजुळवणी एकाि वळेी दु्रत गतीने करता 
येऊ लागते. 
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एकरेखीकरि करताना उत्पन्न होिाऱ्या काही अिचिी ि आढळून येिारे काही दोष 
 

डकत्येकदा आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी ककवा रेडिओच्या इतर मंिलािंी मेळजुळवणी करते वळेी 
काही डवडिष् अििणी उत्पन्न होत असल्वयािे आढळून येते. ह्या अििणी का उत्पन्न होतात व ह्या 
अििणीतून मागक काढण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना ह्याडवर्षयीिे सामाझय डवविेन पुढील काही 
पडरच्छेदामंध्ये केलेले असून एकरेखीकरणाडवर्षयी सडवस्तर माडहती देणारे हे प्रकरण पूणक केले आहे. 
 

(१) आय.एफ. ट्रझॅसफामथसथ 
 

(अ) आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर डट्रमर कंिेझसरच्या मेळजुळवणीने रेडिओच्या आवाजाच्या पातळीत 
काहीि ॉरक पित नसेल तर डट्रमर कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िालेला असण्यािी ककवा कॉईल खंडित 
(open) िालेली असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते ककवा प्रत्यक्ष आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरमध्येि इतर डबघाि 
असल्वयािी िक्यता दिकडवली जाते. 

 
(ब) डट्रमर कंिेझसरिा स्कू्र डकतीही डॉरडवला तरी तो घट्ट होत नसल्वयास स्कू्रिे आटे ककवा स्कू्र 

ज्या बकुिगमध्ये बसडवलेला असतो त्या बकुिगिे आटे खराब िालेले असल्वयािी िक्यता दिकडवली जाते. 
 

(२) एणरअल, आर.एफ. ॲन्म्प्लफायर आणि ऑणसलेटर णिभागातील णट्रमर कंिेझससथ 
 

(अ) एडरअल आडण आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील डट्रमर कंिेझसरिे स्कू्र घट्ट डॉरडवले 
म्हणजे आवाज मोठा िालेला आढळतो; परंतु डट्रमर, कंिेझसरिे स्कू्र जास्तीत जास्त डॉरडवलेले असल्वयाने 
ते अडधक जास्त घट्ट करता येणे िक्य नसल्वयाने मंिलािी तीक्ष्ण मेळजुळवणी करता येत नाही. 

 
वरील सूिक लक्षण असल्वयास ऑडसलेटर डवभागातील डट्रमर कंिेझसरिा स्कू्र वाजवीपेक्षा जास्त 

घट्ट डॉरवनू मेळजुळवणी िालेली असल्वयािी िक्यता दिकडवली जाते. ऑडसलेटर डट्रमर कंिेझसरिा स्कू्र 
सैल करून व त्यािी धारणिक्ती (capacity) ककडित कमी करून एडरअल आडण आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागातील डट्रमर कंिेझससकिी पुझहा मेळजुळवणी करावी. 

 
(ब) एडरअल आडण आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील डट्रमर कंिेझससकिे स्कू्र सपूंणक सैल केले 

म्हणजे आवाज मोठा िालेला आढळतो, परंतु स्कू्र जास्तीत जास्त सैल केलेले असल्वयाने मंिलािी अडधक 
तीक्ष्ण मेळजुळवणी करता येत नाही. 

 
वरील सूिक लक्षण असल्वयास ऑडसलेटर मंिलातील डट्रमर कंिेझसरिा स्कू्र जास्त सैल 

असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते. हा स्कू्र घट्ट करून व त्यािी धारणिक्ती वाढवनू एडरअल आडण 
आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील डट्रमर कंिेझससकिी पझुहा मेळजुळवणी करावी. 

 
(क) डट्रमर कंिेझसरच्या मेळजुळवणीने रेडिओच्या आवाजाच्या पातळीत काहीि वाढ होत नसणे. 
 
एडरअल कॉईलिी सेकंिरी कॉईल खंडित (open) िालेली असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते. 
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(३) ऑणसलेटर पॅिर कंिेझसर 
 

रेडिओिा आवाज कमजोर असून डनरडनराळी स्टेिने िायलवर योलय अिंावर दिकडवली जात 
नसणे. 
 

पॅिर कंिेझसर संडक्षप्त िालेला (short) असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते. 
 
काही रेडिओंमध्ये पॅिर कंिेझसरला न्स्थर धारणिक्तीिा एक कंिेझसर समातंर जोिलेला असतो. 

हा कंिेझसर जर खंडित (open) िाला तर पॅिर कंिेझसरिी मेळजुळवणी नीट होत नाही व त्यामुळेही 
वरील डवडिष् लक्षण डदसून येते. 

 
(४) णट्रमर कंिेझसरची मेळजुळििी करताना स्कू्र िायव्हर लकिा मेळजुळििीचे हत्यार णट्रमर कंिेझसरच्या 

स्कू्रपासून बाहेर काढल्वयाबरोबर आिाज कमजोर िाल्वयाचे आढळून येिे 
 

डट्रमर कंिेझसरिा स्कू्र ककडित घट्ट करावा. 
 

(५) णट्रमर कंिेझसरच्या प्लेटस् एकमेकींपासून जास्तीत जास्त णिलग िाल्वयानंतर मंिलाची तीक्षि 
मेळजुळििी होत असिे 

 
डट्रमर कंिेझसरिी वरच्या बाजूवरील प्लेट तिीि सैल ठेवणे इष् नसते कारण ती सैल ठेवली तर 

ह्या प्लेटला हादरे बसल्वयामुळे रेडिओत कंप ककवा खरखराट उत्पन्न होण्यािी िक्यता असते. अिा वळेी 
डट्रमर कंिेझसरिा स्कू्र काढून टाकून डट्रमर कंिेझसरिी प्लेट आकृती १६–८ मध्ये उजव्या बाजूच्या डित्रात 
दिकडवल्वयाप्रमाणे वरील बाजूकिे वाकवनू ठेवावी म्हणजे रेडिओत कंप ककवा खरखराट उत्पन्न होणार 
नाहीत. 
 

 
आकृती १६–८ 

 
संकीिथ माणहती 

 
डमडियम बिँ, िॉटक ववे्ह बँि १, िॉटक ववे्ह बँि २ अिा तीन बँििी सोय असलेल्वया सवकसामाझय 

भारतीय बनावटीच्या रेडिओिे एकरेखीकरण करण्यासाठी खाली सडंक्षप्त स्वरूपात डदलेल्वया क्रमवार 
सूिना रेडिओ तंत्रज्ञास उपयुक्त होतील : 
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आय.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभागाची मेळजुळििी 
 

(१) रेडिओच्या आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकिी मेळजुळवणी करण्यास सुरुवात करण्यापूवी रेडिओ 
दुरुस्ती तंत्रज्ञाने डवडिष् रेडिओिी मध्यम कंपनसंख्या (intermediate frequency) 
डनडित डकती आहे ह्यािी माडहती डमळवावी. 

 
(२) सवकसामाझय भारतीय बनावटीच्या रेडिओिंी मध्यम कंपनसंख्या ४५५ डकलोसायकल्वस 

इतकी असते. 
 
(३) मेळजुळवणी कायास सुरुवात करण्यापूवी डसलनल जनरेटर त्यािप्रमाणे रेडिओ िालू 

करून ते सुमारे १५ डमडनटे गरम होतील अिी व्यवस्था करावी. 
 
(४) रेडिओच्या बँि न्स्वििी डमडियम ककवा ब्रॉिकास्ट बँिवरील स्टेिने लावण्यासाठी 

जुळवणी करावी. 
 
(५) रेडिओच्या व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटनािी जास्तीत जास्त मोठा आवाज येईल अिी व टोन 

कंट्रोल बटनािी जास्तीत जास्त उच्च स्वर लहरी ऐकू येतील अिी जुळवणी करावी. 
 
(६) व्हेडरएबल कंिेझसरच्या रोटर प्ले्स स्टेटर प्ले्समधून संपूणक बाहेर डनघतील अिी 

व्हेडरएबल कंिेझसरिी जुळवणी करावी. 
 
(७) ऑडसलेटर डवभागािे कायक तात्पुरते स्थडगत करण्यासाठी व्हेडरएबल कंिेझसरच्या स्टेटर 

प्ले्सिी िासीसिी एका तारेच्या साहाय्याने तात्पुरती जोिणी करावी. 
 
(८) ए.सी. व्होल्वटमीटरच्या कमी डवयुयातदाब श्रेणीिी डनवि करून ऑडिओ आऊटपटु 

ट्रॅझसॉॉमकरच्या सेकंिरी कॉईलच्या टोकािंी ए.सी. व्होल्वटमीटरिी जोिणी करून ए.सी. 
व्होल्वटमीटरिा आउटपुट मीटर ह्या दृष्ीने उपयोग करावा. 

 
(९) डसलनल जनरेटरमध्ये मध्यम कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत संदेिलहरी (modulated I.F. 

signal) डनमाण करण्यािी व्यवस्था करावी. 
 
(१०) डसलनल जनरेटरच्या संदेिवाही तारेला ·०५ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा कंिेझसर 

जोिावा. 
 
(११) डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसखं्येच्या संदेिलहरी कमीत कमी 

िन्क्तमान ठेवण्यासाठी डसलनल जनरेटर ‘अटेझयुएटर’ बटनािी योलय जुळवणी करावी. 
 
(१२) डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत लहरी आय.एॉ. 

ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रििी संबडंधत कराव्यात. लाऊिस्पीकरमध्ये ककवा 
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आऊटपुट मीटरवर योलय प्रडतसाद डमळत नसेल तर डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरी 
आवश्यक तेवढ्या थोड्यािा अडधक िन्क्तमान कराव्यात. 

 
(१३) िवेटच्या ककवा दुसऱ्या आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या डट्रमर कंिेझसरिी ककवा स्लगिी अिा 

रीतीने मेळजुळवणी करावी की डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा लाऊिस्पीकरमधून 
जास्तीत जास्त मोठ्याने आवाज ऐकू येईल आडण आऊटपुट मीटर कायाच्या स्केलवर 
जास्तीत जास्त डविलन (deflection) दिकडवले जाईल. 

 
(१४) डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत लहरी डमक्सर 

ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रििी सबंंडधत करून पडहल्वया आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या 
डट्रमर कंिेझसरिी ककवा स्लगिी डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा लाऊिस्पीकरमधून 
जास्तीत जास्त मोठ्याने आवाज ऐकू येईल आडण आऊटपुट मीटर कायािे स्केलवर 
जास्तीत जास्त डविलन (deflection) दिकडवले जाईल अिी मेळजुळवणी करावी. 

 
(१५) वर क्रमाकं (१३) व (१४) मध्ये डदलेल्वया कृतींप्रमाणे दुसऱ्या व पडहल्वया आय.एॉ. 

ट्रॅझसॉॉमकरच्या डट्रमर कंिेझससकिी ककवा स्लगिी पुनिः पुझहा अिी ॉेरजुळवणी करावी की 
डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा लाऊिस्पीकरमधून जास्तीत जास्त मोठ्याने आवाज 
ऐकू येईल आडण आऊटपुट मीटर कायािे स्केलवर जास्तीत जास्त डविलन 
(deflection) दिकडवले जाईल. 

 
दोझही आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकिी कृती क्रमाकं (१५) प्रमाणे व्यवन्स्थत मेळजुळवणी (alignment) 

िाली म्हणजे आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागाच्या मेळजुळवणीिे कायक पुरे िाले असे समजावयास हरकत 
नाही. 
 

एणरअल आणि णमक्सर ऑणसलेटर णिभागाची मेळजुळििी 
 

ह्या डवभागाच्या मेळजुळवणीस सुरुवात करण्यापूवी िायल काटा स्केलवर एका बाजूकिून दुसऱ्या 
बाजूकिे व पुझहा पडहल्वया बाजूकिे डॉरवनू िायल कायािी व्यवन्स्थत हालिाल, त्यािप्रमाणे व्हेडरएबल 
कंिेझसरच्या रोटर प्लेटिी स्टेटर प्लेटच्या आतबाहेर सपूंणक हालिाल होत आहे की नाही ह्यािी तपासणी 
करावी व नंतर खाली डदलेल्वया क्रमवार सूिनापं्रमाणे डमडियम आडण िॉटक ववे्ह बँिसाठी रेडिओिी 
मेळजुळवणी करावी : 

 
(१६) रेडिओच्या बँि न्स्वििी डमडियम ववे्हसाठी जुळवणी करावी. 
 
(१७) रेडिओ िायल कायािी िायल स्केलच्या १५०० डकलोसायकल्वस अंिावर जुळवणी 

करावी. 
 
(१८) डसलनल जनरेटरमध्ये १५०० डकलोसायकल्वस कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत संदेिलहरी 

(modulated signal) डनमाण कराव्यात. 
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(१९) डसलनल जनरेटरच्या संदेिवाही तारेला २५० मायक्रोमायक्रोॉॅरॅि कंिेझसर जोिून 
डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया १५०० डकलोसायकल्वस पडरवर्मतत संदेिलहरी 
रेडिओच्या एडरअल जोिण्याच्या जागी सबंंडधत कराव्यात व डमडियम ववे्ह ऑडसलेटर 
कॉईल डट्रमर कंिेझसरिी आडण डमडियम ववे्ह एडरअल कॉईल डट्रमर कंिेझसरिी अिी 
मेळजुळवणी करावी की लाऊिस्पीकरमधून डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा आवाज 
जास्तीत जास्त मोठ्याने ऐकू येईल व आऊटपुट मीटर कायािे स्केलवर जास्तीत जास्त 
डविलन (deflection) दिकडवले जाईल. 

 
(२०) रेडिओ िायल कायािी िायल स्केलच्या ६०० डकलोसायकल्वस अंिावर जुळवणी करावी 

व डमडियम ववे्ह ऑडसलेटर कॉईलच्या पॅिर कंिेझसरिी ककवा स्लगिी अिी मेळजुळवणी 
करावी की लाऊिन्स्पकरमधून संदेिलहरींिा आवाज जास्तीत जास्त मोठ्याने ऐकू येईल 
व आऊटपटु मीटर कायािे स्केलवर जास्तीत जास्त डविलन दिकडवले जाईल. 

 
(२१) वरील कृती क्रमाकं (१९) व (२०) मध्ये डवविेन केलेली मेळ जुळवणी जास्तीत जास्त 

उत्कृष् होण्यासाठी आवश्यक असल्वयास या कृती क्रमाकंात डदलेली मेळजुळवणी पुनिः 
पुझहा करावी. 

 
(२२) िॉटक ववे्ह बँि १ व िॉटक ववे्ह बँि २ िी मेळजुळवणी डमडियम ववे्ह बँिसाठी वर डदलेल्वया 

कृतीप्रमाणे करावी. प्रथम ह्या बॅिस च्या ऑडसलेटर कॉईल डट्रमर कंिेझससकिी व नंतर 
एडरअल डट्रमर कंिेझससकिी मेळजुळवणी करावी. िॉटक ववे्ह बँि १ साठी ऑडसलेटर कॉईल 
डट्रमर कंिेझसरच्या मेळजुळवणीसाठी डसलनल जनरेटरच्या २·५ मेगसॅायकल्वस पडरवर्मतत 
संदेिलहरींिी व एडरअल डट्रमर कंिेझसरच्या मेळजुळवणीसाठी ७·५ मेगसॅायकल्वस 
पडरवर्मतत संदेिलहरींिी डनवि करावी. िॉटक ववे्ह बँि २ साठी ऑडसलेटर कॉईल डट्रमर 
कंिेझसरच्या मेळजुळवणीसाठी डसलनल जनरेटरच्या ७·५ मेगसॅायकल्वस पडरवर्मतत 
संदेिलहरींिी व एडरअल डट्रमर कंिेझसरच्या मेळजुळवणीसाठी २२ मेगसॅायकल्वस 
पडरवर्मतत संदेिलहरींिी डनवि करावी. 

 
∎ ∎ 

  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि सतरािे 
 

रेणिओचे णनरणनराळे णबघाि आणि त्याचं्या दुरुस्तीसाठी िापरल्वया जािाऱ्या णिणशष्ट 
तपासिी पद्धती 

 
मागील प्रकरणामंध्ये रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागातं कोणते डबघाि उत्पन्न होतात, घटकभागातंील 
कोणत्या डवडिष् दोर्षामुंळे ते उत्पन्न होतात व त्या घटकभागािंी तपासणी किी करावी ह्याडवर्षयीिे 
सडवस्तर डवविेन केलेले आहे. रेडिओमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या अिा डनरडनराळ्या सवक डबघािािें स्थूलमानाने 
वगीकरण करावयािे िाल्वयास ते खाली दिकडवल्वयाप्रमाणे करता येईल : 
 

(१) रेडिओ बंद पिून रेडिओमधून काहीि आवाज ऐकू न येणे. 
 
(२) रेडिओवर डनरडनराळी सवक स्टेिने जास्तीत जास्त संख्येत ऐकू न येणे. म्हणजेि रेडिओिी 

ग्राहकिक्ती क्षीण (poor sensitivity) िालेली असणे. 
 
(३) रेडिओिा आवाज कमजोर (weak reception) होणे. 
 
(४) रेडिओच्या आवाजात डवकृती (distortion) ककवा खराबी डनमाण होणे. 
 
(५) रेडिओमध्ये जास्त प्रमाणात गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज (hum) उत्पन्न होणे. 
 
(६) रेडिओत ककक ि आवाज (squeals) ककवा स्वैर आंदोलक लहरी (oscillations) उत्पन्न 

होणे. 
 
(७) रेडिओत मोटारबोटीप्रमाणे ककवा पेट्रोल इंडजनाप्रमाणे ॉ्ॉट ॉ्ॉट असा आवाज 

(motorboating) उत्पन्न होणे. 
 
(८) रेडिओमध्ये खरखराट (noise) उत्पन्न होणे. 
 
(९) रेडिओ मधूनमधून बंद पिणे ककवा त्यामध्ये इतर तात्काडलक स्वरूपािे डबघाि डनमाण 

होणे. 
 

दुरुस्तीसाठी आलेल्वया रेडिओमध्ये वर डदलेल्वया डनरडनराळ्या डबघािापंैकी कोणता डवडिष् डबघाि 
उत्पन्न िाला आहे, ह्याडवर्षयीिी डनडित माडहती रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने प्रथमतिःि करून घेतली पाडहजे. 
कारण डनरडनराळ्या डबघािासंाठी डनरडनराळ्या तपासणी पद्धती आडण दुरुस्ती तंते्र वापरावी लागत 
असल्वयाने रेडिओमध्ये कोणता डवडिष् डबघाि उत्पन्न िालेला आहे, ह्यािी डनडिती करून घेतलेली असली 
म्हणजे रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास तपासणी तंत्रािी योलय डदिा ठरडवता येते. ह्या प्रकरणात अनुभवी आडण 
डनष्ट्णात दुरुस्ती तंत्रज्ञ वर डदलेले डनरडनराळे डबघाि ज्या स्थूल व सवंकर्ष पद्धतीने हाताळतो त्या पद्धतीिा 



 

अनुक्रमणिका 

सारािंरूपाने आढवा घेतलेला आहे आडण त्या दृष्ीने हे प्रकरण अडतिय महत्त्वािे आहे असे म्हणावयास 
हरकत नाही. 
 

(१) रेणिओ बंद पिून रेणिओमधून काहीच आिाज ऐकू न येिे 
 

रेडिओिे कायक सपिले बंद पिते तेव्हा रेडिओ बंद पिला असे आपण म्हणतो. अिा पडरन्स्थतीत 
रेडिओ स्टेिनािें कायकक्रम ऐकू येत नाहीत ककबहुना रेडिओमधून काहीि आवाज ऐकू येत नाही. 
रेडिओमधील कोणत्याही एका महत्त्वाच्या घटकभागात डबघाि उत्पन्न िाला तर रेडिओ बंद पिू िकतो. 
परंतु दुरुस्ती करण्याच्या दृष्ीने हा अगदी सगळ्यात सोपा असा डबघाि असतो. अिा प्रकारे बंद पिलेल्वया 
रेडिओिी तपासणी, सामाझयतिः दोन टप्प्यातं केली जाते. पडहला टप्पा म्हणजे रेडिओच्या पॉवर सप्लाय 
डवभागािी तपासणी करणे. दुसरा टप्पा म्हणजे पॉवर सप्लाय डवभागािे कायक व्यवन्स्थत असल्वयािे आढळून 
आल्वयास ‘डसलनल इंजेक्िन’ पद्धतीने रेडिओच्या कोणत्या डवडिष् डवभागात डबघाि उत्पन्न िाला आहे हे 
िोधून काढून नंतर त्या डवडिष् डवभागातील घटकभागािंी कसोिीने तपासणी करणे. रेडिओतील व्हॉल्वव्ह 
डॉलॅमेंटना आडण प्लेट व स्क्रीन डग्रड् सना योलय डवयुयातपुरवठा होत आहे ककवा नाही ह्यािी प्रथम डनडिती 
िाली म्हणजेि ‘डसलनल इंजेक्िन’ पद्धतीिा वापर करणे उडित असते हे येथे लक्षात घेतले पाडहजे. कारण 
रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागानंा जर डवयुयात पुरवठा होत नसेल तर ‘डसलनल इजेंक्िन’ तपासणीिा वापर 
करणे अनाठायी होते. आडण त्या दृष्ीने प्रथम तपासणी म्हणून पॉवर सप्लाय डवभागािी तपासणी करावी 
असा खास डनदेि येथे केला आहे. 
 

(अ) पॉवर सप्लाय डवभागािी तपासणी 
 

पॉवर सप्लाय डवभागािी ही प्राथडमक तपासणी करण्यासाठी रेडिओिी इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यािी 
जोिणी करावीि लागते. अिा तपासणीसाठी रेडिओ इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यािी जोिण्यापूवी रेडिओस काही 
अपाय होणार नाही ह्याडवर्षयीिी खात्री करून घेण्यासाठी प्रकरण सातमध्ये डदलेली सुरक्षा िािणी (safety 
check) न डवसरता केली पाडहजे. अिी सुरक्षा िािणी केल्वयाडिवाय रेडिओ इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यािी कधीही 
जोिू नये. डविरे्षतिः रेडिओमधून धूर डनघण्याडवर्षयी ककवा रेडिओतून जळकट वास येण्याडवर्षयी, रेडिओ 
डरसीव्हरमधील ककवा घरातील फ्यजू उित असल्वयाडवर्षयी ककवा रेडिओ लावल्वयाबरोबर घरातील डदव े
मंदावत असण्याडवर्षयी ग्राहकािी तक्रार असेल तर अिा गंभीर लक्षणािंी डविरे्ष दखल घेऊन ही िािणी 
घेणे अत्यतं डनकिीिे असते. 

 
पॉवर सप्लाय डवभागािी तपासणी करताना सवक व्हॉल्वव्ह पेटत आहेत ककवा नाहीत, रेडिओमध्ये 

जास्त प्रमाणात गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होत आहे काय, एखादा घटकभाग जास्त गरम होत 
आहे काय, डविरे्षतिः रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटस वाजवीपेक्षा जास्त गरम होऊन लालभिक डदसत 
आहेत काय, ह्याडवर्षयी प्रथम तपासणी केली जाते. ह्या गोष्ी ठीकठाक असल्वयास नंतर पॉवर सप्लाय 
डवभागामधून होणारा िी.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा योलय प्रमाणात आहे ककवा नाही ह्यािी मोजणी केली 
जाते. सामाझयतिः ए.सी. रेडिओमध्ये हा पुरवठा सुमारे २००–३०० व्होल्वट व ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये २०० 
व्होल्वट दिकडवला गेला पाडहजे. अिा तपासणीत ह्या डवभागात डबघाि असल्वयािे दिकडवले जात असेल तर 
ह्या डवभागािी व त्यास अनुसरून इतर डवभागाचं्या घटकभागांिी खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने 
तपासणी केली जाते. 
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(अ) एखाययाा व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट खंडित (open) िालेले असणे. 
 
(ब) मेझस कॉिकमध्ये डबघाि असणे. 
 
(क) रेडिओच्या उघििाप करण्याच्या न्स्विमध्ये (on-off switch) डबघाि असणे. 
 
(ि) व्हॉल्वव्ह योलय त्या सॉकेटस मध्ये बसडवलेले नसणे. 
 
(ई) रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह डनकामी िालेला असणे. 
 
(ॉ) डॉल्वटर रेडिस्टर खंडित (open) िालेला असणे. 
 
(ग) डॉल्वटर कंिेझसर खंडित (open) ककवा संडक्षप्त िालेला (short) असणे. 

 
पॉवर सप्लाय डवभागाच्या सपूंणक तपासणीिे डवविेन प्रकरण सातमध्ये केले आहे. 

 
(ब) ‘डसलनल इजेंक्िन’ पद्धतीने रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागािंी तपासणी. 

 
वरील तपासणीत पॉवर सप्लाय डवभागािे कायक व्यवन्स्थत असल्वयािे डदसून आल्वयास रेडिओच्या 

लाऊिस्पीकरपासून सुरुवात करून उलट डदिनेे एडरअल डवभागाकिे रेडिओच्या प्रत्येक डवभागािी 
डसलनल इजेंक्िन पद्धतीने क्रमाक्रमाने तपासणी केली जाते. डसलनल इंजेक्िन पद्धतीडवर्षयीिी सपूंणक 
माडहती प्रकरण पािमध्ये डदलेली आहे. डनरडनराळ्या डवभागाचं्या डसलनल इजेंक्िन तपासणीत डसलनल 
जनरेटर लहरी जेव्हा व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रििी संबडंधत केल्वया जातात तेव्हा व्हॉल्वव्हच्या डग्रि मंिलातील 
आडण प्रत्यक्ष व्हॉल्वव्हमधील डबघाि तपासणीच्या कके्षत येतात. डसलनल जनरेटर लहरी जेव्हा व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेटिी संबंडधत केल्वया जातात तेव्हा व्हॉल्वव्हच्या प्लेट मंिलातील डबघािािंी त्यािप्रमाणे नंतरच्या 
डवभागािी जोिणी करणाऱ्या आंतर्मवभागीय (inter stage) मंिलािी तपासणी केली जाते. रेडिओमध्ये 
उत्पन्न होणारे काही डबघाि ‘डसलनल इजेंक्िन’ पद्धतीने कसे िोधून काढता येतील हे पुढील पानावरील 
तक्त्यात दिकडवले आहे. 
 

(अ) बंद पिलेल्वया ऑणिओ ॲन्म्प्लफायर णिभागाची तपासिी 
 

डसलनल इजेंक्िन पद्धतीने पढुील तक्त्यात दिकडवल्वयाप्रमाणे ही तपासणी करावी : 
 

कृती 
क्रमाकं 

डसलनल जनरेटर 
तपासणी 

(signal check) 

लाऊिस्पीकरमध्ये 
प्रडतसाद (response) 

उत्तर तपासणी 
(subsequent check) 

१ डसलनल जनरेटरमध्ये 
उत्पन्न केलेल्वया श्राव्य 
कंपनसखं्येच्या संदेि 

लाऊिस्पीकरमधून संदेि 
लहरीिा कमी पातळीवर 
परंतु स्पष् सूर ऐकू येणे 

कृती क्रमाकं २ िा अवलंब करावा. 



 

अनुक्रमणिका 

लहरी ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल 
डग्रिला जोिाव्यात. 

(यथोडित प्रडतसाद). 

  काहीि प्रडतसाद न 
डमळणे 

लाऊिस्पीकर ककवा ऑडिओ 
आऊटपुट डवभागात डबघाि असणे. 
खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने 
तपासणी करावी : 
(१) लाऊिस्पीकरमध्ये डबघाि. 
(२) डनकामी िालेला ऑडिओ 
आऊटपुट व्हॉल्वव्ह. 
(३) आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी 
कॉईल खंडित (open) िालेली 
असणे. 
(४) कॅथोि रेडिस्टर खंडित (open) 
िालेला असणे. 
(५) ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिा प्लेट 
कंिेझसर संडक्षप्त (short) िालेला 
असणे. 
(७) ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिे 
कंट्रोल डग्रि ककवा संबंडधत घटकभाग 
िासीसला स्पर्मित िालेले असणे. 

२ डसलनल जनरेटरमध्ये 
उत्पन्न केलेल्वया श्राव्य 
कंपनसखं्येच्या संदेि 
लहरी पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेटला जोिाव्यात. 

लाऊिस्पीकरमधून 
संदेिलहरींिा कमी 
पातळीवर परंतु स्पष् सूर 
ऐकू येणे (यथोडित 
प्रडतसाद). 

कृती क्रमाकं ३ िा अवलंब करावा. 

  काहीि प्रडतसाद न 
डमळणे. 

खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने 
तपासणी करावी : 
(१) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हिी प्लेट व ऑडिओ आऊटपटु 
व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि ह्यामंध्ये 
जोिलेला कपकलग कंिेझसर खंडित 
(open) िालेला असणे. 
(२) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हिी प्लेट ककवा संबडंधत 
घटकभाग िासीसला स्पर्मित िालेले 
असणे.  

३ डसलनल जनरेटरमध्ये लाऊिस्पीकरमधून खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने 



 

अनुक्रमणिका 

उत्पन्न केलेल्वया श्राव्य 
कंपनसखं्येच्या संदेि 
लहरी पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या 
कंट्रोल डग्रिला 
जोिाव्यात. 

संदेिलहरींिा जोरदार 
सूर ऐकू येणे (यथोडित 
प्रडतसाद). ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर सुन्स्थडतत 
असल्वयािे लक्षण. 
त्यापूवीच्या मंिलािी 
तपासणी करावी. 

तपासणी करावी : 
(१) व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी िासीसला न 
जोिलेली जोिपट्टी िासीसिी स्पर्मित 
िालेली असणे. 
(२) व्हॉल्वयूम कंट्रोल आडण पडहल्वया 
ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल 
डग्रि ह्यामंध्ये जोिलेला कपकलग 
कंिेझसर खंडित (open) िालेला 
असणे. 

  काहीि प्रडतसाद न 
डमळणे.  

खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने 
तपासणी करावी : 
(१) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हिा ट्रायोि डवभाग डनकामी 
िालेला असणे. 
(२) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हिा प्लेट रेडिस्टर खंडित 
िालेला असणे. 
(३) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि िासीसला 
स्पर्मित िालेले असणे. 

 
(ब) आय.एफ. ॲन्म्प्लफायर आणि णिटेक्टर णिभागाचंी तपासिी 

 
ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािंी तपासणी केल्वयानंतर ते व्यवन्स्थत कायक करीत असल्वयािे 

दिकडवले गेल्वयास खालील तक्त्यात दिकडवल्वयाप्रमाणे आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर आडण डिटेक्टर डवभागािंी 
तपासणी करावी : 

 
कृती 
क्रमाकं 

डसलनल जनरेटर तपासणी 
(signal check) 

लाऊिस्पीकरमध्ये 
प्रडतसाद (response) 

उत्तर तपासणी 
(subsequent check) 

१ डसलनल जनरेटरमध्ये 
उत्पन्न केलेल्वया मध्यम 
कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत 
संदेिलहरी (modu-lated 
I.F. signal) कझव्हटकर 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला 
जोिाव्या. 

डसलनल जनरेटरिी 
संदेिलहर बेतािी 
जोरदार असल्वयास डतिा 
स्पष् सूर 
लाऊिस्पीकरमधून ऐकू 
येणे (normal 
response) यथोडित 
प्रडतसाद.  

आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर आडण 
डिटेक्टर डवभागािें कायक िालू 
असल्वयािे दिकडवले जाते. कझव्हटकर 
डवभागािी तपासणी करावी. 

  काहीि प्रडतसाद न 
डमळणे. 

खालील कृती क्रमाकं २ िा अवलंब 
करावा. 



 

अनुक्रमणिका 

२ डसलनल जनरेटरमध्ये 
मध्यम कंपनसंख्येच्या 
पडरवर्मतत संदेिलहरी 
डनमाण करून त्या वरील 
कृतीप्रमाणे कझव्हटकर 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला 
जोिाव्यात. परंतु त्यािंी 
तीव्रता थोिी कमी करून 
डसलनल जनरेटर िायल 
अलीकिे पलीकिे ककडित 
डॉरवनू पाहावी. 

रेडिओच्या डनयोडजत 
मध्यम कंपनसंख्येपेक्षा 
डनराळ्या कंपनसखं्येिा 
सूर लाऊिस्पीकर मधून 
ऐकू येणे. 

आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी मेळजुळवणी 
डनयोडजत मध्यम कंपनसंख्येिी 
िालेली नसणे. आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर 
डट्रमर कंिेझसरिी योलय मध्यम 
कंपनसखं्येला नीट मेळजुळवणी करून 
पाहावी. 

  लाऊिस्पीकर मधून 
काहीि प्रडतसाद न 
डमळणे. 

खालील कृती क्रमाकं ३ िा अवलंब 
करावा. 

३ डसलनल जनरेटरमध्ये 
उत्पन्न केलेल्वया मध्यम 
कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत 
संदेि लहरी आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या 
कंट्रोल डग्रिला जोिाव्यात. 
डसलनल जनरेटर िायल 
ककडित पुढेमागे डॉरवनू 
पाहावी व संदेिलहरींिी 
तीव्रता कमी जास्त करून 
पाहावी. 

डसलनल जनरेटरिी 
संदेिलहर बेतािी 
जोरदार असल्वयास डतिा 
स्पष् सूर 
लाऊिस्पीकरमधून ऐकू 
येणे (यथोडित 
प्रडतसाद) (normal 
response). 

आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे कायक 
व्यवन्स्थत असल्वयािे दिकडवले जाते. 

  काहीि प्रडतसाद न 
डमळणे. 

खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने 
तपासणी करावी :  
(१) डनकामी िालेला आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह. 
(२) आऊटपुट आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये डबघाि. 
(३) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे 
कंट्रोल डग्रि ककवा संबडंधत जोितार 
िासीसला स्पर्मित िालेले असणे. 
(४) डिटेक्टर व्हॉल्वव्हिा िायोि डवभाग 
डनकामी िालेला असण्यािी िक्यता. 
(५) व्हॉल्वयूम कंट्रोल खंडित (open) 
ककवा संडक्षप्त (short) िालेला 
असण्यािी िक्यता. 



 

अनुक्रमणिका 

(क) कझव्हटथर णिभागाची तपासिी 
 

आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे कायक व्यवन्स्थत िालू असल्वयास कझव्हटकर डवभागािी खालील 
तक्त्यात दिकडवल्वयाप्रमाणे तपासणी करावी : 
 
कृती 
क्रमाकं 

डसलनल जनरेटर 
तपासणी 

(signal check) 

लाऊिस्पीकरमध्ये 
प्रडतसाद (responce) 

उत्तर तपासणी 
(subsequent check) 

१ डसलनल जनरेटरमध्ये 
उत्पन्न केलेल्वया मध्यम 
कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत 
संदेिलहरी कझव्हटकर 
व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल 
डग्रिला जोिाव्यात. 
डसलनल जनरेटर िायल 
ककडित पुढेमागे डॉरवनू 
पाहावी व संदेिलहरींिी 
तीव्रता थोिीिी 
कमीजास्त करून पाहावी.  

डसलनल जनरेटरिी संदेि 
लहर बेतािी जोरदार 
असल्वयास डतिा स्पष् सूर 
लाऊिस्पीकरमधून ऐकू 
येणे (यथोडित प्रडतसाद) 
(normal response). 

कझव्हटकर व्हॉल्वव्हच्या डमक्सर डवभागािे 
कायक व्यवन्स्थत असल्वयािे दिकडवले 
जाते. 

  काहीि प्रडतसाद न 
डमळणे. 

खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने 
तपासणी करावी : 
(१) डनकामी िालेला कझव्हटकर व्हॉल्वव्ह 
(डविरे्षतिः डमक्सर डवभाग). 
(२) इनपुट आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर 
कॉईल्वस खंडित िालेल्वया असणे. 
(३) कझव्हटकर व्हॉल्वव्हिे कॅथोि मंिल 
ककवा संबडंधत घटकभाग खंडित 
िालेले असणे. 
(४) कझव्हटकर व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि 
ककवा जोितार िासीसला स्पर्मित 
िालेली असणे. 

२ डसलनल जनरेटरमध्ये 
१६०० डकलोसायकल्वस 
कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत 
संदेिलहरी उत्पन्न करून 
कझव्हटकर व्हॉल्वव्हच्या 
डग्रिला जोिाव्यात. 
रेडिओ िायल कायािी 
१६०० डकलोसायकल्वस 

डसलनल जनरेटरिी 
संदेिलहर बेतािी 
जोरदार ठेवल्वयास डतिा 
स्पष् सूर 
लाऊिस्पीकरमधून ऐकू 
येणे (यथोडित प्रडतसाद). 

कझव्हटकर डवभागािे कायक व्यवन्स्थत 
असल्वयािे दिकडवले जाते. परंतु एडरअल 
कॉईल खंडित िालेली आहे ककवा 
काय ही तपासणी करावी. 



 

अनुक्रमणिका 

कंपनसखं्येिी संदेि लहर 
ऐकू येईल अिी 
मेळजुळवणी करावी. 

  काहीि प्रडतसाद न 
डमळणे. 

खालील डबघािािंी िक्यता : 
(१) डनकामी िालेला कझव्हटकर व्हॉल्वव्ह 
(ऑडसलेटर डवभाग). 
(२) ऑडसलेटर डवभागात वापरलेल्वया 
व्हेडरएबल कंिेझसरिे मंिल संडक्षप्त 
िालेले असणे. 
(३) ऑडसलेटर कॉईल खंडित 
(open) िालेली असणे. 
(४) ऑडसलेटर डग्रि मंिल ककवा 
संबंडधत घटकभाग संडक्षप्त (short) 
िालेले असणे. 

 
सूचना.––आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभाग सामाझय रेडिओमध्ये वापरला जात नसल्वयाने ह्या 

डवभागाच्या तपासणीिा तक्ता येथे डदलेला नाही. 
 

(२) रेणिओमध्ये णनरणनराळी सिथ स्टेशने जास्तीत जास्त संख्येत ऐकू न येिे म्हिजेच रेणिओची 
ग्राहकशक्ती (sensitivity) क्षीि िालेली असिे 

 
रेडिओवर ऐकू येणाऱ्या डनरडनराळ्या सवक स्टेिनाचं्या बाबतीत रेडिओिी ग्राहकिक्ती 

(sensitivity) समान असल्वयािे आढळत नाही. कारण प्रके्षपण करणाऱ्या डनरडनराळ्या स्टेिनाचं्या लहरी 
कमीजास्त जोरदार िक्तीच्या तर असताति, परंतु त्याडिवाय डनरडनराळी स्टेिने कमीअडधक दूर 
अंतरावर असल्वयाने अिा स्टेिनाचं्या लहरींिी तीव्रता आपल्वया रेडिओिी पोहोिेपयंत बरीि कमी िालेली 
असते. त्यामुळे रेडिओवर डनरडनराळी अनेक स्टेिने ऐकू येत असूनही आवाजाच्या दृष्ीने ती जरी पाडहजे 
डततक्या जोरदार पातळीवरून ऐकू येत नसतील तरीदेखील रेडिओिी ग्राहकिक्ती क्षीण िाली आहे असे 
म्हणता येणार नाही. परंतु रेडिओवर ऐकू येणाऱ्या स्टेिनाचं्या आवाजािी पातळी जोरदार असूनदेखील 
ऐकू येणाऱ्या स्टेिनािंी सखं्या मात्र त्यामानाने बरीि कमी असेल तर रेडिओिी ग्राहकिक्ती क्षीण िालेली 
आहे असे म्हणाव ेलागेल. तात्पयक, रेडिओिी ग्राहकिक्ती क्षीण िाली म्हणजे रेडिओवर डनरडनराळी सवक 
स्टेिने जास्त संख्येत ऐकू येत नाहीत. 

 
रेडिओवर डनरडनराळी सवक स्टेिने जास्त संख्येने ऐकू येत नसतील आडण ॉक्त जोरदार स्टेिनािंा 

आवाजि योलय डततक्या पातळीवर मोठ्याने ऐकू येत असेल तर रेडिओच्या ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागापूवीच्या डवभागामध्ये म्हणजे रेडिओच्या आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर, कझव्हटकर ककवा आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागामंध्ये काही तरी डबघाि दिकडवला जातो आडण त्या दृष्ीने ह्या डवभागािंी कसोिीने 
तपासणी करणे आवश्यक असते. ही तपासणी करण्यापूवी मात्र इतर दोन तीन महत्त्वाच्या आडण प्राथडमक 
स्वरूपाच्या तपासणींिी आवश्यकता असते. म्हणनू अिा प्राथडमक तपासणींडवर्षयीिी माडहती पढुील काही 
पडरच्छेदातं डदली आहे : 
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(१) रेडिओ ज्या स्थळी वापरला जात असेल त्या स्थळाति कधीकधी दोर्ष असण्यािा संभव 
असतो. अिा स्थळानंा िास्त्रीय भारे्षत ‘अिेतन स्थळे’ (dead locations) असे म्हणता येईल. अिा डठकाणी 
काही डवडिष् कारणामुंळे रेडिओ स्टेिन लहरी पोहोि ू िकत नसल्वयामुळे रेडिओ सुन्स्थतीत असूनही 
डनरडनराळी सवक स्टेिने बहुसंख्येने ऐकू येऊ िकत नाहीत. उदाहरणाथक, बाधंकामात बऱ्याि प्रमाणात 
लोखंिािा वापर केला असलेल्वया काँक्रीटच्या इमारतीमध्ये अिा प्रकारिा दोर्ष आढळून येतो. अिा दोर्षािंा 
पिताळा घेण्यासाठी दुसऱ्या िागंल्वया जागी रेडिओ नेऊन वाजडवला पाडहजे. दुसऱ्या िागंल्वया जागी 
रेडिओवर जर डनरडनराळी बहुसंख्य स्टेिने ऐकू येत असतील तर वर वणकन केलेला स्थळदोर्ष डनडित 
िाबीत होतो. अिा प्रकारिा स्थळ दोर्ष असल्वयास रेडिओसाठी िागंले घराबाहेर उभारणी केलेले एडरअल 
वापरणे ककवा रेडिओिे त्यातल्वया त्यात योलय जागी स्थलातंर करणे ह्या व्यडतडरक्त दुसरा काहीही उपाय 
रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञ आपल्वया ग्राहकास सुिव ूिकत नाही. 

 
(२) रेडिओसाठी िागंले एडरअल वापरलेले नसेल तरीदेखील स्थाडनक स्टेिने वगळता इतर 

डनरडनराळी अनेक स्टेिने व्यवन्स्थतपणे ऐकू येणार नाहीत. ह्या दृष्ीने घराबाहेर िागंल्वया उंि व कायकक्षम 
अिा एडरअलिी उभारणी करून रेडिओिी तपासणी करून पाहाणे आवश्यक असते. 

 
(३) ग्रामीण डवभागात पुष्ट्कळदा इलेन्क्ट्रक पुरवठा कंपनीकिून पुरडवला जाणारा डवयुयातदाब 

बऱ्याि कमी प्रमाणात डमळत असतो. अिा पडरन्स्थतीत रेडिओवर डकत्येक स्टेिने िागंल्वया रीतीने ऐकू 
येईनािी होतात. म्हणनू ग्रामीण डवभागातील रेडिओच्या बाबतीत इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यामधून पुरडवल्वया 
जाणाऱ्या डवयुयातदाबािी मोजणी करणे प्रथम आवश्यक असते. इलेन्क्ट्रक कंपनीकिून पुरडवल्वया जाणाऱ्या 
डवयुयातदाब पुरवठ्यात डवडिष् मयादेपयंत िढउतार होत असतील तर रेडिओला समान डवयुयातदाब पुरवठा 
करण्याच्या दृष्ीने हल्ली ‘व्होल्वटेज स्टॅडबलायिर’ िा उपयोग केला जातो. डवयुयातदाब पुरवठ्यातील 
िढउतार लक्षात घेऊन सुयोलय पडरन्स्थतीत अिा ‘व्होल्वटेज स्टॅडबलायिर’ िा वापर रेडिओ दुरुस्ती 
तंत्रज्ञास आपल्वया ग्राहकास डकत्येक स्थळी सुिडवता येईल. 

 
वर डदलेल्वया प्राथडमक तपासण्या केल्वयानंतरही जर रेडिओवर डनरडनराळी सवक स्टेिने बहुसंख्येने 

ऐकू येत नसतील तर त्याला जबाबदार असणाऱ्या इतर कारणािंा िोध घ्यावा लागतो. ही कारणे िोधून 
काढण्यासाठी अथात डविरे्षतिः रेडिओच्या आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर, कझव्हटकर आडण आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागािंी तपासणी करणे क्रमप्राप्त असते. परंतु तत्पूवी रेडिओच्या ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे काम 
सुव्यवन्स्थत आहे ककवा नाही ह्या डवर्षयीिी तपासणी करणे हे एक औपिाडरक तपासणी क्रम ह्या दृष्ीने ॉार 
महत्त्वािे असते. ह्यासाठी प्रथम पॉवर सप्लाय डवभागातून योलय प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाबािा (B plus 
voltage) पुरवठा होत आहे ककवा नाही ही तपासणी केल्वयानंतर सामाझयतिः ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागािी तपासणी केली जाते. ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी एक जलद तपासणी ह्या दृष्ीने डसलनल 
जनरेटरमध्ये उत्पन्न केलेल्वया श्राव्य कंपनसंख्येच्या संदेिलहरी व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या संदेिवाहक 
जोिपट्टीस (hot end) जोिून त्या योलय प्रमाणात प्रवर्मधत होत आहेत ककवा नाहीत हे अिा तपासणीत 
पहावयािे असते. अथात रेडिओत काही मोजकी स्टेिने जर जोरदार आवाजात ऐकू येत असतील तर 
डनदान पॉवर सप्लाय आडण ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािें कायक तरी स्थूलमानाने व्यवन्स्थत असले 
पाडहजे असे अनुमान काढण्यास हरकत नसते. 
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ग्राहकिक्तीच्या दृष्ीने डिटेक्टर डवभागापयंतच्या रेडिओच्या डवभागािें (म्हणजे आर.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर, डमक्सर-ऑडसलेटर, आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर आडण डिटेक्टर डवभागािें) कायक योलयपणे 
होत आहे ककवा नाही हे पाहाण्यासाठीही एक जलद तपासणी करता येते. ही तपासणी म्हणजे ए.व्ही.सी. 
मंिलातॉे पुरडवल्वया जाणाऱ्या ऋण डवयुयातदाबािी मोजणी करणे. ए.व्ही.सी. मंिलातून पुरडवला जाणारा 
ऋण डवयुयातदाब बऱ्याि सूक्ष्म प्रमाणात असल्वयाने ही तपासणी करण्यासाठी िागंली संवदेनिीलता 
(sensitivity) असलेल्वया मीटरिा वापर करणे आवश्यक असते. ही तपासणी करताना िी.सी. 
व्होल्वटमीटरिी धन तार रेडिओच्या िासीसला व ऋण तार ए.व्ही.सी. मंिलाच्या ऋण डवयुयातदाब पुरवठा 
कबदूस जोिावी. उदाहरणाथक, व्होल्वटमीटरिी ऋण तार अिी तपासणी करते वळेी आकृती ११–१ मध्ये 
रेडिस्टर र₁ आडण र₃ ह्याचं्या जोिकबदूवर व आकृती ११–९ मध्ये २–२ मेगोहम डवरोधाच्या ए.व्ही.सी. 
रेडिस्टरच्या व ४७ हजार डवरोधाच्या रेडिस्टरच्या जोिकबदूवर जोिावी. नंतर रेडिओवर डनरडनराळी 
जोरदार स्टेिने लावनू ए.व्ही.सी. मंिलातून पुरडवल्वया जाणाऱ्या ऋण डवयुयातदाबािी नोंद घ्यावी. 
तपासणीसाठी आलेल्वया डनरडनराळ्या रेडिओचं्या बाबतीत अिी तपासणी करण्यािा उपक्रम ठेवला व 
डनरडनराळी स्टेिने लावनू अिी नोंद घेतली तर सामाझय रेडिओमध्ये ए.व्ही.सी. ऋण डवयुयातदाबािी 
सरासरी नोंद डकती प्रमाणात दिकडवली गेली पाडहजे ह्यािा िागंला अजमास येऊ िकतो. तपासणीसाठी 
आलेल्वया रेडिओमध्ये ह्या सरासरीपेक्षा कमी ऋण डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली जात असेल तर सामाझयतिः 
रेडिओिे एकरेखीकरण (alignment) व्यवन्स्थत िालेले नसल्वयािे ककवा आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर, डमक्सर 
ऑडसलेटर, आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर आडण डिटेक्टर डवभागात काही तरी डबघाि असल्वयािे ते लक्षण 
असते. परंतु सरासरीपेक्षा कमी प्रमाणात ए.व्ही.सी. ऋण डवयुयातदाब पुरवठा होत असणे व त्याबरोबरि 
रेडिओच्या आवाजातही डवकृती (distortion) डनमाण िालेली असणे हे मात्र प्रत्यक्ष ए.व्ही.सी. मंिलातील 
डबघािािे लक्षण असते हे येथे मुिाम नमूद करावसेे वाटते. 

 
ग्राहकिक्तीच्या दृष्ीने रेडिओिी तपासणी करण्यासाठी आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर, कझव्हटकर आडण 

आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािंी तपासणी डसलनल जनरेटरच्या साहाय्याने करता येते. ज्या डवभागातून 
डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरींिे योलय डततके प्रवधकन होत नसेल त्या डवभागात डबघाि असल्वयािे 
दिकडवले जाते. अिा डबघािामुळे रेडिओिी ग्राहकिक्ती कमी होते व त्यामुळे रेडिओवर डनरडनराळी सवक 
स्टेिने बहुसंख्येने ऐकू येत नाहीत. रेडिओमध्ये असा डबघाि उत्पन्न होण्यास सामाझयतिः खालील ठराडवक 
कारणे असण्यािी िक्यता असते : 

 
(१) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर, कझव्हटकर ककवा आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर 

िालेला असणे. 
 
(२) ह्या तीन डवभागातंील व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि आडण कॅथोिला योलय प्रमाणात 

िी.सी. डवयुयातदाब पुरडवला न जाणे. ह्या दृष्ीने ह्या डवभागातील रेडिस्टसक, प्लेट आडण 
कॅथोिला जोिलेले कंिेझससक तसेि कपकलग कंिेझससक ह्यािंी कसोिीने तपासणी करणे 
आवश्यक असते. 

 
(३) रेडिओिे एकरेखीकरण (alignment) व्यवन्स्थत िालेले नसणे. 
 
(४) ए.व्ही.सी.  मंिलातील कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 
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(५) व्हेडरएबल कंिेझसरच्या प्लेटमध्ये घाण सािून संदेिलहरींच्या प्रवाहास उपमागक डमळून 
त्यािी डिरप होत असणे ककवा वायपर न्स्प्रगंमध्ये घाण सािलेली असणे. 

 
(६) एडरअल डवभागातील कॉईल व एडरअल कपकलग कंिेझसर खराब िालेला असणे. 

 
(३) रेणिओचा आिाज कमजोर होिे (weak reception) 

 
रेडिओवर डनरडनराळी सवक स्टेिने बहुसंख्येने ऐकू येत असूनही त्यापंैकी बहुतेक सवक स्टेिने जर 

पाडहजे डततक्या मोठ्या आवाजात (volume) ऐकू येत नसतील तर सामाझयतिः रेडिओच्या पॉवर सप्लाय 
डवभागामध्ये ककवा ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये काही तरी डबघाि उत्पन्न िालेला असल्वयािी िक्यता 
दिकडवली जाते. डसलनल जनरेटरच्या श्राव्य कंपनसंख्येच्या संदेिलहरी व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या संदेिवाहक 
जोिपट्टीस (hot end) जोिल्वया असताना त्यािें योलय डततके प्रवधकन होत नसेल तर ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागात डबघाि असल्वयािे दिकडवले जाते. 

 
रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला असल्वयास प्रथमतिः पॉवर सप्लाय डवभागािी तपासणी करणे 

इष् असते. कारण पॉवर सप्लाय डवभागातून पुरडवला जाणारा िी. सी. डवयुयातदाब परुवठा योलयपेक्षा कमी 
प्रमाणात असेल तर रेडिओच्या इतर डवभागािें कायक नीट होणे िक्य नसते आडण केवळ ह्या एका 
कारणानेसुद्धा रेडिओिा आवाज कमजोर होण्यािी िक्यता असते. पॉवर सप्लाय डवभागाच्या तपासणीिे 
सपूंणक डवविेन प्रकरण सातमध्ये केलेले आहे. पॉवर सप्लाय डवभागामधून िी.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा 
कमी प्रमाणात होत असेल तर पॉवर सप्लाय डवभागात सामाझयतिः खालील डबघाि असण्यािी िक्यता 
असते : 

 
(१) रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला असणे. 
 
(२) इनपटु डॉल्वटर कंिेझसरिी धारणिक्ती कमी िालेली असणे ककवा तो खंडित (open) 

िालेला असणे. 
 
(३) इनपटु ककवा आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरमध्ये जास्त प्रमाणात प्रवाह डिरप (leakage) 

उत्पन्न िालेली असणे. 
 
(४) रेडिओच्या इतर डवभागामंध्ये व्हॉल्वव्हिे प्लेट ककवा स्क्रीन डग्रि मंिल अंितिः सडंक्षप्त 

(partially short) िालेले असणे. 
 
वरील डबघािावं्यडतडरक्त रेडिओिा आवाज कमजोर होण्यािे एक सामाझय कारण म्हणजे 

आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरिी धारणिक्ती बऱ्याि प्रमाणात कमी होणे ककवा तो खंडित (open) होणे. 
अिा डबघािािा पॉवर सप्लाय डवभागातून होणाऱ्या िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यावर मात्र ॉारसा पडरणाम 
िालेला डदसून येत नाही. 
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पॉवर सप्लाय डवभागािे कायक व्यवन्स्थत असल्वयािे डदसून आल्वयास डसलनल जनरेटरच्या 
साहाय्याने ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािंी तपासणी करणे आवश्यक असते. ज्या डवभागात डसलनल 
जनरेटरच्या श्राव्य संदेिलहरींिे (audio signals) योलय प्रमाणात प्रवधकन होत नसेल त्या डवडिष् डवभागात 
डबघाि दिकडवला जातो. ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागातं आवाज कमजोर होण्यास खालील सवकसामाझय 
कारणे असू िकतात : 
 

(१) पडहला ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर ककवा ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला असणे. 
 
(२) ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि ककवा कॅथोिला योलय प्रमाणात 

डवयुयातदाब पुरडवला न जाणे. 
 
(३) लाऊिस्पीकरमध्ये डबघाि उत्पन्न िालेला असणे. डविरे्षतिः व्हॉईस कॉईलच्या 

हालिालीत अिथळा उत्पन्न होत असणे. 
 
(४) आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये डबघाि उत्पन्न िालेला असणे. डविरे्षतिः प्रायमरी कॉईलिे वढेे 

एकमेकासं डिकटून स्पिक करीत असणे. 
 
(५) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर ककवा ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हच्या प्लेट कंिेझसरमध्ये 

प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न िालेली असणे. 
 

(४) रेणिओच्या आिाजात णिकृती (distortion) लकिा खराबी णनमाि होते 
 

रेडिओच्या आवाजातील डवकृतीिी (distortion) ककवा खराबीिी कारणे िोधून काढणे सामाझयतिः 
थोिेसे कठीण काम असते असे म्हणण्यास हरकत नाही. कारण अिा प्रकारिा डबघाि रेडिओच्या 
कोणत्याही डवभागात उत्पन्न होऊ िकतो. परंतु तपासणीच्या डवडिष् तंत्रािा अवलंब केल्वयास थोड्या 
प्रयासाने का होईना रेडिओतील आवाजाच्या डवकृतीिी कारणे डनडितपणे िोधून काढता येण्यासारखी 
असतात. 

 
रेडिओच्या आवाजात डवकृती उत्पन्न िालेली असल्वयास जी एक सवकसामाझय तपासणी प्रथमतिः 

केली जाते ती म्हणजे रेडिओच्या डनरडनराळ्या सवक डवभागातंील व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि, कॅथोि 
आडण कंट्रोल डग्रि ह्यावंरील डवयुयातदाबािी मोजणी करणे. कारण व्हॉल्वव्हिे कायक व्यवन्स्थत व नीट 
होण्याच्या दृष्ीने व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन डग्रि, कंट्रोल डग्रि आडण कॅथोिला योलय प्रमाणात डवयुयातदाब 
पुरवठा डमळणे आवश्यक असते. घटकभागातंील काही डवडिष् डबघािामुंळे असा योलय डवयुयातदाब पुरवठा 
जर होईनासा िाला तर केवळ ह्या एका कारणाने रेडिओच्या आवाजात डवकृती डनमाण होऊ िकते. ह्या 
दृष्ीने रेडिओच्या सवक व्हॉल्वव्हिी वरील प्रकारे डवयुयातदाब नोंदणी करून डतिी रेडिओ मंिलाच्या नकािात 
दिकडवलेल्वया नोंदणीच्या आकड्यािंी तुलना करून पाहाण्यासारखी असते. अथात ही नोंदणी बारकाईने 
आडण मोठी काळजीपूवकक केली पाडहजे. कारण अिा डवयुयातदाब नोंदणीत ॉरक असल्वयािे आढळून आले 
तर अिा ॉरकामुळे रेडिओच्या आवाजात डवकृती उत्पन्न होऊ िकते. डवयुयातदाब मोजणीने रेडिओच्या 
आवाजातील डवकृतीिे कारण जर उघिकीस आले नाही तर जी दुसरी तपासणी करावयािी असते ती 
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म्हणजे रेडिओच्या कोणत्या डवडिष् डवभागामध्ये आवाजात डवकृती उत्पन्न िालेली आहे हे िोधून काढणे. 
ह्या तपासणीच्या दृष्ीने रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागािें दोन मुख्य गट पािता येतात. एक गट म्हणजे 
कझव्हटकर आडण आय.एॉ. डवभाग ह्यािंा (म्हणजे रेडिओ डवभाग) आडण दुसरा गट म्हणजे पडहला ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर आडण ऑडिओ आऊटपटु डवभाग ह्यािंा (म्हणजे ऑडिओ डवभाग). ह्या दोन गटापंकैी 
कोणत्या गटामध्ये डवकृती उत्पन्न िाली आहे हे िोधून काढण्यासाठी जी एक साधी उपाययोजना वापरता 
येते ती म्हणजे रेडिओला डपक्-अप जोिण्यािी सोय जर असेल तर डपक्-अप जोिून रेडिओवर एखादी 
िागंली ग्रामोॉोन रेकॉिक वाजवनू पाहाणे. ग्रामोॉोन रेकॉिकच्या आवाजात डवकृती आढळून येत असेल तर 
पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर आडण ऑडिओ आऊटपुट डवभागात आवाजात डवकृती डनमाण करणारे काही 
तरी कारण असले पाडहजे असा डनष्ट्कर्षक काढता येतो व नंतर ह्या दोन डवभागातंील संिडयत घटकभागािंी 
कसोिीने तपासणी करता येते. 
 

डपक्-अपच्या साहाय्याने घेतलेल्वया ग्रामोॉोन रेकॉिकच्या तपासणीत वरील डवभागात डवकृती 
नसल्वयािे आढळून आले तर डवकृतीिे कारण साहडजकि कझव्हटकर आडण आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागात असले पाडहजे असे अनुमान काढता येते. ह्या दोन डवभागातं आवाजाच्या डवकृतीिी कारणे िोधून 
काढणे बरेि कठीण काम असते. परंतु डबघाि ह्या डवभागाति आहे हे डनडित ठरल्वयानंतर एक महत्त्वािी 
िािणी घेऊन पाहाता येते. ती म्हणजे आवाजात आढळून येणारी डवकृती रेडिओवर जोरदार स्टेिने 
लावली म्हणजेि डदसून येते की कमजोर स्टेिने लावली तरीही आढळून येते ह्याडवर्षयीिी िािणी. 
आवाजातील डवकृती जर रेडिओवर ॉक्त जोरदार स्टेिने लावली म्हणजेि आढळून येत असेल तर 
ए.व्ही.सी. मंिलात काही तरी डबघाि असला पाडहजे असा डनष्ट्कर्षक काढता येतो. ह्याबाबतीत अडधक 
तपासणीसाठी रेडिओला जर घराबाहेरील एडरअल (outdoor aerial) लावलेले असेल तर ते डवलग करून 
त्याऐवजी लहानिा तारेिे एडरअल लावनू पाहाव.े असे लहान एडरअल लावल्वयाने आवाजातील डवकृती 
कमी ककवा नाहीिी होत नसेल तर, ए.व्ही.सी. मंिलात डबघाि असण्याडवर्षयीिा डनष्ट्कर्षक िाबीत होतो. 
परंतु ह्याउलट आवाजातील डवकृती जोरदार आडण त्यािप्रमाणे कमजोर स्टेिनाचं्या बाबतीतही आढळून 
येत असेल तर मात्र कझव्हटकर आडण आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातंील घटकभागािंी कसोिीने तपासणी 
करून आवाजातील डवकृतीिी डनडित कारणे िोधून काढावी लागतील. ही तपासणी ऑडसलोस्कोपच्या 
साहाय्यानें ॉार जलद करता येते. परंतु हे उपकरण भारी ककमतीिे असल्वयाने व सामाझय रेडिओ दुरुस्ती 
करणाऱ्याच्या आवाक्याबाहेरिे असल्वयाने ह्या तपासणीडवर्षयीिी माडहती येथे डदलेली नाही. सामाझय रेडिओ 
दुरुस्ती तंत्रज्ञाने अिा पडरन्स्थतीत संिडयत डवभागािी डवयुयातदाब व डवरोध मोजणी करून ककवा संिडयत 
घटकभागाऐंवजी िागंले नवीन घटकभाग बदलून दोर्षी घटकभागािंा िोध घेतला पाडहजे. 
 

रेडिओच्या आवाजात डवकृती डनमाण करण्यास सामाझयतिः ज्या डनरडनराळ्या गोष्ी डनत्य 
कारणीभतू होतात त्यािें स्थूलमानाने खालीलप्रमाणे वगीकरण करता येईल: 
 

(अ) लाऊिस्पीकरमध्ये णबघाि 
 

लाऊिस्पीकरिी व्हॉईस कॉईल लाऊिस्पीकरच्या िुंबकावर घासू लागल्वयाने ककवा 
लाऊिस्पीकरिा पिदा ॉाटल्वयाने आवाजात डवकृती डनमाण होऊ िकते. 
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(ब) रेणिओतील एखाद्या व्हॉल्वव्हच्या णग्रि मंिलात णबघाि 
 

व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिवर योलय प्रमाणात ऋण डवयुयातदाब (negative voltage) नसेल तर 
रेडिओच्या आवाजात डवकृती उत्पन्न होते. डिरपणारा कपकलग कंिेझसर, डबघिलेला व्हॉल्वव्ह त्यािप्रमाणे 
डग्रि मंिलामधील दोर्षामुळे हा डबघाि डनमाण होतो. व्हॉल्वव्हिा बराि वापर होऊन त्यािी उत्सजकनिक्ती 
(emission) कमी िालेली असेल तर डग्रिवर योलयपेक्षा खूपि कमी ऋण डवयुयातदाब दिकडवला जातो. अिा 
पडरन्स्थतीत रेडिओिा आवाज तर कमजोर होतोि परंतु त्याबरोबरि आवाजात एक प्रकारिा खरखराट 
(noise) डनमाण होतो. डग्रि रेडिस्टर खंडित (open) होऊन डग्रि मंिल खंडित िाले तर डग्रिला ऋण 
डवयुयातदाबािा पुरवठा होत नाही व त्यामुळे आवाज गुदमरल्वयासारखा ककवा दबल्वयासारखा ऐकू येतो. अिा 
डबघािास इगं्रजीत ‘डग्रि डनरोधन’ (grid choking) असे यथाथक नाव डमळालेले आहे. कॅथोि रेडिस्टरच्या 
डवरोधात वाढ िाल्वयाने डग्रिवर योलयपेक्षा जास्त ऋण डवयुयातदाब (excessive bias) डनमाण होतो. ह्या 
डबघािामुळे आवाज कमजोर होतो व आवाजात ककक िपणा (harshness) येतो. कॅथोि कंिेझसर ककवा 
ए.व्ही.सी कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िाल्वयाने ककवा ह्या कंिेझसमकमध्ये प्रवाह डिरप (leakage) डनमाण 
िाल्वयाने डग्रिवर योलयपेक्षा कमी ऋण डवयुयातदाब (low bias) डनमाण होतो. अिा पडरन्स्थतीत व्हॉल्वव्हला 
संभार्षणाच्या ककवा संगीताच्या जोरदार लहरी हाताळता येत नाहीत व त्यामुळे आवाजाच्या पुनरुत्पत्तीत 
एक प्रकारिा बििपणा उत्पन्न होतो. रेडिओच्या आवाजातील डवकृतीच्या सवकसामाझय कारणािंी एकडत्रत 
आडण संपूणक यादी खालीलप्रमाणे देता येईल: 

 
(१) ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिा कॅथोि कंिेझसर सडंक्षप्त िालेला (short) असणे. 
 
(२) ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या कॅथोि रेडिस्टरच्या डवरोधात ॉेरबदल िालेला असणे. 
 
(३) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिा ककवा ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिा डग्रि 

रेडिस्टर खंडित (open) िालेला असणे. 
 
(४) व्हॉल्वयूम कंट्रोल खंडित (open) िालेला असणे. 
 
(५) ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील कपकलग कंिेझसर संडक्षप्त िालेला (short) असणे 

ककवा त्यामध्ये प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न िालेली असणे. 
 
(६) ए.व्ही. सी. मंिलातील कंिेझसर िालेला (short) असणे ककवा त्यात प्रवाह डिरप 

(leakage) उत्पन्न िालेली असणे. 
 
(७) रेडिओच्या एखाययाा व्हॉल्वव्हमध्येि प्रत्यक्ष डबघाि िालेला असणे. सामाझयतिः रेन्क्टॉायर, 

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्ह आडण कधीकधी डिटेक्टर आडण पडहला ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्ह यामंध्ये डबघाि उत्पन्न िालेले आढळतात. 

 
वरील सामाझय कारणावं्यडतडरक्त इतरही काही डवडिष् कारणानंी रेडिओच्या आवाजात डवकृती 

डनमाण होऊ िकते. अिा डवडिष् कारणािें थोिक्यात डवविेन पुढील काही पडरच्छेदामंध्ये केले आहे. 
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ए.सी. िी.सी. रेडिओंमध्ये ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागात डवकृती उत्पन्न होण्यास पुष्ट्कळ वळेा 
पॉवर सप्लाय डवभागामध्ये डनमाण होणारा गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज (hum) कारणीभतू होतो. पॉवर 
सप्लाय डवभागाच्या डॉल्वटर मंिलामध्ये वापरलेले इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझससक खराब िाले म्हणजे असा 
गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज डनमाण होतो. परंतु अिा आवाजाला डनकृष् दजाच्या लाऊिस्पीकरमध्ये 
योलय प्रडतसाद डदला गेला नाही तर अिा गंुजारवाच्या ककवा गुणगुण आवाजाच्या लहरीिे रेडिओ 
कायकक्रमाच्या लहरींिी डमश्रण होऊन आवाजात डवकृती डनमाण होत असल्वयािे डदसून येते. अिा 
पडरन्स्थतीत खराब िालेल्वया प्रत्येक डॉल्वटर कंिेझसरवर योलय धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन 
कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून त्यािा पॉवर सप्लाय डवभागामधून पुरडवलय्ा जाणाऱ्या िी.सी. 
डवयुयातदाबावर (B plus voltage) आडण त्याबरोबरि आवाजातील डवकृतीवर काय पडरणाम होतो हे 
पाहाण्यासारखे असते. 

 
कधीकधी आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी मेळजुळवणी अडतिय तीक्ष्ण िाल्वयानेही आवाजात डवकृती 

डनमाण िाल्वयािे आढळते. अिा वळेी आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी मेळजुळवणी ककडित बदलून आवाजात 
सुधारणा घिवनू आणता येते. 

 
आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर जर ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्ह व लाऊिस्पीकर ह्याचं्यािी योलय जुळेसा 

(matching) नसेल तरीही आवाजात डवकृती डनमाण होऊ िकते. अथात पूवक दुरुस्तीत योलय जुळेसा 
आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर ऐवजी जर कोणी न जुळेसा ट्रझॅसॉॉमकर बदलून बसडवलेला असेल तरि असा डबघाि 
उत्पन्न होऊ िकेल. प्रत्यक्ष आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरमध्येि डबघाि असणे हे आवाजातील डवकृतीिे एक डनत्य 
कारण असते व संिडयत ट्रॅझसॉॉमकर बदलून त्याच्या जागी िागंला नवीन आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर 
बदलल्वयाडिवाय ट्रॅझसॉॉमकरमधील डबघाि डकत्येकदा व्यक्त होत नाही. 

 
कॅथोिपासून ऋणकणािें (electrons) जास्त प्रमाणात उत्सजकन होण्यासाठी व्हॉल्वव्हच्या 

उत्पादनात कॅथोिवर ज्या रासायडनक द्रव्यािे आवरण डदलेले असते त्या द्रव्यािी कधीकधी िुकून 
व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिवर पुटे िढतात. त्यामुळे व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि कॅथोिप्रमाणे कायक करू लागण्यािा 
संभव असतो व अिा पडरन्स्थतीत व्हॉल्वव्हच्या डग्रि मंिलात डवयुयात प्रवाहलहरी वाहू लागतात. डविरे्षतिः 
ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हमध्ये अिा प्रकारिा म्हणजे ज्याला ‘डग्रि एडमिन’ म्हणतात तो दोर्ष डनमाण 
होण्यािा ॉार सभंव असतो. असा दोर्ष डनमाण िाला म्हणजे रेडिओ सुमारे पाि डमडनटे व्यवन्स्थत िालतो. 
परंतु नंतर मात्र रेडिओच्या आवाजात बऱ्याि प्रमाणात डवकृती डनमाण होऊ लागते. अिा वळेी व्हॉल्वव्हच्या 
डग्रिवरील डवयुयातदाबािी मोजणी केली तर डग्रिवर ऋण डवयुयातदाबाऐवजी (negative voltage) धन 
डवयुयातदाब (positive voltage) उत्पन्न िालेला आढळून येतो. व्हॉल्वव्हमध्ये ‘डग्रि एडमिन’ िा दोर्ष उत्पन्न 
िालेला असेल तर व्हॉल्वव्ह बदलण्याडिवाय दुसरे काहीही गत्यंतर नसते. 

 
(५) रेणिओमध्ये जास्त मोठ्या प्रमािािर गंुजारि लकिा गुिगुि आिाज (hum) उत्पन्न होिे 

 
गंुजारवािे ककवा गुणगुण आवाजािे दोन प्रकार आहेत. एका प्रकारात हा आवाज एकसारखा 

उत्पन्न होत राहातो, मग रेडिओवर एखादे स्टेिन लावलेले असो ककवा नसो. स्टेिने लावल्वयानंतर 
कायकक्रमािा आवाज आडण हा गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ह्यािें डमश्रण होते व त्यामुळे रेडिओिे कायकक्रम 
ऐकण्यात एकप्रकारे व्यत्यय डनमाण होतो. गंुजारवािा जो दुसरा प्रकार आहे त्या प्रकारात हा आवाज ॉक्त 
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रेडिओवर स्टेिन लावले म्हणजेि ऐकू येतो. िायल कायािी जुळवणी दोन स्टेिनामंध्ये िालेली 
असताना मात्र हा गंुजारव ऐकू येत नाही. ह्या डबघािास इंग्रजीत ‘मॉड्यलेूिन हम’ (modulation hum) 
असे म्हणतात. 

 
पडहल्वया प्रकारिा गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होण्यास सामाझयतिः तीन मुख्य कारणे असू 

िकतात. ती म्हणजे–– 
 
(अ) पॉवर सप्लाय डवभागातील डॉल्वटर कंिेझसरमध्ये डबघाि उत्पन्न िालेला असणे. 
 
(ब) ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये व्हॉल्वव्ह हीटर आडण कॅथोि ह्यामंध्ये प्रवाह डिरप 

(heater cathode leakage) उत्पन्न िालेली असणे. 
 
(क) रेडिओतील एखाययाा व्हॉल्वव्हिे डग्रि मंिल खंडित (open) िालेले असणे. 

 
रेडिओमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या गंुजारवािा ककवा गुणगुण आवाजाच्या स्वरूपािा जर लक्षपूवकक 

अभ्यास केला तर गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज कोणत्या कारणामुळे उत्पन्न होत असावा ह्यािा डकत्येकदा 
सुगावा लागण्यािा संभव असतो. उदाहरणाथक, गंुजारवािी ककवा गुणगुण आवाजािी कंपनसखं्या ५० 
सायकल्वस ककवा १०० सायकल्वस इतक्या कंपनसंख्येिी असेल तर सामाझयतिः त्यािा उगम पॉवर सप्लाय 
डवभागामध्ये असावा असे अनुमान काढण्यास हरकत नसते. परंतु गंुजारवािी ककवा गुणगुण आवाजािी 
कंपनसखं्या जास्त असेल म्हणजे गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज अडधक उच्च स्वरात (high pitched) ऐकू 
येत असेल तर सामाझयतिः त्यािा उगम व्हॉल्वव्हच्या डग्रि मंिलात असावा असा तकक  बाधंण्यास हरकत 
नसते. रेडिओिी तपासणी वरील तीन कारणाचं्या दृष्ीने करते वळेी ह्या सूिक गोष्ी ध्यानात घेतल्वया तर 
गंुजारवािे ककवा गुणगुण आवाजािे डनडित कारण अडधक जलद रीतीने िोधून काढता येण्यािी िक्यता 
असते. 

 
वरील तीन कारणाचं्या दृष्ीने रेडिओिी तपासणी करताना रेडिओच्या पॉवर सप्लाय डवभागातील 

डॉल्वटर कंिेझससकिी प्रथम तपासणी करावी. कारण डॉल्वटर कंिेझससक हे गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज 
उत्पन्न होण्यािे एक ठराडवक कारण असते. डॉल्वटर कंिेझससक जुने होऊन त्यािंी धारणिक्ती कमी िाली 
तर पॉवर सप्लाय डवभागामधून पुरडवला जाणारा िी.सी. डवयुयातदाब कमी प्रमाणात पुरडवला जातो आडण 
त्याबरोबरि रेडिओत गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न लागतो. डॉल्वटर कंिेझससकिी तपासणी 
करण्यासाठी िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा (B plus voltage) आडण िासीस ह्यामंध्ये िी.सी. व्होल्वटमीटर 
जोिाव े आडण इनपटु आडण आऊटपटु डॉल्वटर कंिेझससकवर योलय धारणिक्तीिे दुसरे िागंले नवीन 
कंिेझससक समातंर जोिून िी.सी. डवयुयातदाब योलय प्रमाणात वाढतो ककवा नाही, त्यािप्रमाणे गंुजारव ककवा 
गुणगुण आवाज कमी होतो ककवा काय हे तपासून पाहाव.े 
 

ज्या व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि उत्पन्न िालेला असावा असा संिय असेल ते व्हॉल्वव्ह बदलून पाहावते. 
सामाझयतिः ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील व्हॉल्वव्हमध्ये हीटर आडण कॅथोि ह्यामंध्ये प्रवाह डिरप 
(leakage) उत्पन्न होण्यािा दोर्ष डनमाण िाल्वयाने रेडिओमध्ये गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होऊ 
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लागतो. अिा पडरन्स्थतीत हे व्हॉल्वव्ह बदलून त्यािा गंुजारवावर ककवा गुणगुण आवाजावर काही पडरणाम 
होतो ककवा नाही हे तपासून पाहाण्यासारखे असते. 

 
कोणत्याही व्हॉल्वव्हिे डग्रि मंिल जर खंडित (open) िाले तर गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज 

उत्पन्न होतो. अिा पडरन्स्थतीत गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज रेडिओच्या कोणत्या डवडिष् डवभागात उत्पन्न 
होत आहे हे िोधून काढणे ॉायदेिीर असते, कारण त्यानंतर डवडिष् डवभागातील डग्रि मंिलािी तपासणी 
करणे सोयीिे जाते. डग्रि मिंलािी तपासणी ओहममीटरने करता येते आडण डग्रि मंिल खंडित िालेले 
असल्वयास त्यािी दुरुस्ती करता येते. 

 
वरील सामाझय कारणावं्यडतडरक्त इतरही एका कारणाने रेडिओत गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज 

उत्पन्न होऊ िकतो. हे कारण म्हणजे पॉवर सप्लाय डवभागाच्या डॉल्वटर डवभागातील इनपटु आडण 
आऊटपुट कंिेझससक आडण ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिा कॅथोि कंिेझसर एकाि िाकणात समाडवष् 
केलेले आडण ह्या डतझही डनरडनराळ्या कंिेझससकमध्ये प्रवाह डिरप डनमाण होऊन रेडिओत गंुजारव ककवा 
गुणगुण आवाज उत्पन्न होणे. उदाहरणाथक, इनपटु डॉल्वटर कंिेझससक आडण ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिा 
कॅथोि कंिेझसर ह्यामंध्ये जर प्रवाह डिरप डनमाण िाली तर इनपुट डॉल्वटर कंिेझससकमधून गंुजारवाच्या 
ककवा गुणगुण आवाजाच्या लहरी कॅथोि कंिेझसरतॉे आऊटपुट व्हॉल्वव्हमध्ये प्रविे करतात व आऊटपटु 
व्हॉल्वव्हमध्ये त्यािें प्रवधकन होऊन मोठ्या प्रमाणावर गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होतो. अिा 
पडरन्स्थतीत डतझही कंिेझससकपैकी एक एक कंिेझसर डवलग करून त्यािा गंुजारवावर ककवा गुणगुण 
आवाजावर काय पडरणाम होतो ते पाहाण्यासारखे असते. नंतर जो कंिेझसर डवलग केला असताना गंुजारव 
ककवा गुणगुण आवाज कमी होतो तो कंिेझसर बदलून टाकता येतो. 

 
वरील सूिनापं्रमाणे तपासणी केल्वयास गंुजारवािे ककवा गुणगुण आवाजािे कारण बहुधा डनडितपणे 

िोधून काढता येते. परंतु ते जर स्पष् होत नसेल तर गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज कोणत्या डवभागात 
डनमाण होत असावा हे प्रथम िोधून काढणे इष् असते. ही तपासणी खालील पद्धतीने करता येईल : 

 
लाऊिस्पीकरपासून सुरुवात करून रेडिओच्या पूवक डवभागािें कायक क्रमििः त्यानंतरच्या 

डवभागाचं्या व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि िासीसला जोिून तात्पुरते स्थडगत करीत जाव.े ह्यासाठी एखादा तारेिा 
तुकिा ककवा कंिेझसर वापरला तरी िालेल. 

 
उदाहरणाथक, ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि जर िासीसला जोिले तर त्यामुळे 

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या पूवीच्या सवक डवभागािें कायक स्थडगत होते. अिा पडरन्स्थतीतही जर 
रेडिओतून गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येत असेल तर तो ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या प्लेट 
मंिलात, लाऊिस्पीकरमध्ये ककवा पॉवर सप्लाय डवभागात उत्पन्न होत असला पाडहजे असा डनष्ट्कर्षक 
काढता येतो आडण त्या दृष्ीने ह्या डवभागािंी कसोिीने तपासणी करता येते. परंतु ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि िासीसला जोिल्वयानंतर जर गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज बदं िाल्वयािे आढळून 
येत असेल तर गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ह्या डवभागापूवीच्या डवभागामंध्ये उत्पन्न होत असला पाडहजे 
असा स्वाभाडवक डनष्ट्कर्षक काढता येतो. नंतर ह्या डवभागािंी अडधक तपासणी करण्याच्या दृष्ीने पडहल्वया 
ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि िासीसला जोिता येते. ह्या कृतीमुळे मागील तपासणीपेक्षा 
एका अडधक डवभागािा तपासणीसाठी समाविे केला जातो. पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे 
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कंट्रोल डग्रि िासीसला जोिल्वयानंतर गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येत राडहला तर तो ह्याि 
डवभागात उत्पन्न होत असला पाडहजे आडण तो ऐकू येत नसल्वयास मात्र ह्या डवभागापूवीच्या डवभागामंध्ये तो 
उत्पन्न होत असला पाडहजे असा डनष्ट्कर्षक काढता येतो. ह्या पद्धतीने मागील एक एक डवभागातील व्हॉल्वव्हिे 
कंट्रोल डग्रि क्रमाक्रमाने िासीसला जोिले की एक एक जास्त डवभाग तपासणीच्या कके्षत येतो व सवक 
डवभागािंी अनुक्रमाने तपासणी करता येत व ज्या डवभागात गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज डनमाण होत 
असेल तो डवभाग डनडितपणे िोधून काढून त्यािी कसोिीने तपासणी करणे िक्य होते. 

 
रेडिओत गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न करणाऱ्या डनरडनराळ्या सवकसामाझय कारणािंी 

एकडत्रत यादी खालीलप्रमाणे देता येईल : 
 
१) पॉवर सप्लाय डवभागातील इलेक्ट्रोडलडटक डॉल्वटर कंिेझससकिी धारणिक्ती कमी होऊन 

ते खंडित (open) होणे. 
(२) रेडिओच्या डनरडनराळ्या व्हॉल्वव्हपैकी एखाययाा व्हॉल्वव्हमध्ये हीटर आडण कॅथोि ह्यामंध्ये 

प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न िालेली असणे. 
(३) रेडिओच्या डनरडनराळ्या व्हॉल्वव्हपैकी एखाययाा व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि मंिल खंडित 

(open) िालेले असणे. 
(४) ५० सायकल्वस कंपनसंख्या असलेल्वया ए.सी. प्रवाहलहरी वाहून नेणाऱ्या तारािंी 

(उदाहरणाथक, व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटच्या जोितारािंी) मािंणी डविरे्षतिः पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या डग्रि मंिलाच्या ताराचं्या ककवा िायोि प्लेटस ना जोिलेल्वया 
ताराचं्या डनकट साडन्नध्यात िालेली असल्वयामुळे डग्रि मिंलात ह्या लहरींिे प्रवाह प्रवर्मतत 
होऊन गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होत असणे. 

(५) पॉवर सप्लाय डवभागातील डॉल्वटर िोक कॉईलिे वढेे एकमेकासं डिकटून ककवा संडक्षप्त 
(short) िाल्वयाने िोक कॉईलच्या प्रवाहातील तरंग लहरी नाहीिा करण्यािे कायक 
व्यवन्स्थत रीतीने होत नसणे. 

(६) एकाि िाकणात समाडवष् केलेल्वया दोन ककवा अडधक इलेट्रोडलडटक कंिेझससकमध्ये 
एकमेकातं प्रवाह डिरप (leakage) होत असणे. 

(७) व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या रेडिस्टझस पट्टीवर डॉरणाऱ्या कायािा रेडिस्टझस पट्टीिी काही 
डठकाणी नीट सपंकक  (contact) न िाल्वयाने पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे डग्रि 
मंिल खंडित होत असणे. 

(८) पॉवर सप्लाय डवभागातील मेझस ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलिी ज्या लोखंिी प्यावंर 
(laminations) बाधंणी केलेली असते त्या प्या एकमेकींपासून सैल होणे. [ह्या प्या 
स्कू्रच्या साहाय्याने घट्ट बसडवलेल्वया असतात. हे स्कू्र डपळून त्या पुझहा घट्ट बसडवता 
येतात. डवडिष् पडरन्स्थतीत ह्या प्या आडण िासीस ह्यामंध्ये लाकिाच्या पट्टीिी पािर 
(wedge) बसवनूही प्या एकमेकींिी पझुहा घट्ट बसडवता येतात व त्यामुळे गंुजारव 
ककवा गुणगुण आवाज नाहीसा करता येतो.] 

 
वर उल्लेख केलेल्वया दुसऱ्या प्रकारच्या गंुजारव ककवा गुणगुण आवाजािी म्हणजे रेडिओवर स्टेिन 

लावले असतानाि ऐकू येणाऱ्या गंुजारवािी ककवा गुणगुण आवाजािी सामाझय कारणे, त्यािी तपासणी व 
दुरुस्ती ह्याडवर्षयीिी माडहती पुढील पडरच्छेदामंध्ये डदलेली आहे. 
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(१) रेडिओिा लाइन डॉल्वटर कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 
 
हा कंिेझसर खंडित (open) िाला म्हणजे रेडिोवर स्टेिन लावलेले असतानाि ॉक्त गंुजारव 

ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येत असल्वयािे प्रत्ययास येते. प्रकरण सात पाहा. असा दोर्ष उत्पन्न िालेला 
असल्वयास रेडिओला ‘अडथंग’ न जोिता ह्या कंिेझसरवर एक िागंला नवीन कंिेझसर जोिून त्यािा 
गंुजारवावर ककवा गुणगुण आवाजावर काही पडरणाम होतो ककवा काय हे पाहाण्यासारखे असते. जर त्यािा 
काहीि पडरणाम िाला नाही तर मेझस कॉिकिी दुसरी तार आडण िासीस ह्यामंध्ये अिा प्रकारिा दुसरा 
कंिेझसर जोिून पाहाण्यासारखे असते. रेडिओमध्ये लाइन कंिेझसर वापरलेलाि नसेल तर असा कंिेझसर 
बसडवला पाडहजे. ए.सी. रेडिओमध्ये सामाझयतिः ·०१ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा कंिेझसर मेझस कॉिकिी 
एक तार व िासीस ह्यामंध्ये जोिलेला असतो. ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये असा कंिेझसर रेन्क्टॉायर 
व्हॉल्वव्ह प्लेट व िासीस ह्यामंध्ये जोिलेला असतो. 
 

(२) रेडिओच्या कझव्हटकर आडण आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात वरील प्रकारच्या गंुजारवािी 
ककवा गुणगुण आवाजािी उत्पत्ती होत असणे. 

 
कझव्हटकर आडण आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात अिा प्रकारच्या गंुजारवािी ककवा गुणगुण 

आवाजािी उत्पत्ती होण्यािे एक सामाझय कारण म्हणजे ह्या डवभागातील व्हॉल्वव्हच्या डग्रि ककवा प्लेट 
मंिलाचं्या साडन्नध्यात व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंटिी जोिलेल्वया तारािंी मािंणी िालेली असणे ककवा दुसरे एक 
संभाव्य कारण म्हणजे ह्या डवभागात वापरलेल्वया व्हॉल्वव्हमध्ये हीटर आडण कॅथोि ह्यामंध्ये प्रवाह डिरप 
(leakage) उत्पन्न होत असणे. 

 
ह्यापंैकी पडहले कारण असल्वयास डग्रि मंिलाच्या ककवा डॉलॅमेंटच्या तारािंी मािंणी तात्पुरती 

कककित बदलून गंुजारवावर ककवा गुणगुण आवाजावर त्यािा काही पडरणाम होतो ककवा काय हे 
पाहाण्यासारखे असते. दुसरे कारण असल्वयास उत्तम उपाय म्हणजे संिडयत व्हॉल्वव्हऐवजी दुसरा िागंला 
व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाणे. कझव्हटकर ककवा आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये हीटर आडण कॅथोि ह्यामंध्ये 
प्रवाह डिरप होत असण्याडवर्षयी संिय असेल तर दुसरीही एक तपासणी करून पाहाण्यासारखी असते व 
ती डसलनल जनरेटरच्या साहाय्याने करता येते. डसलनल जनरेटरमध्ये रेडिओच्या मध्यम कंपनसखं्येइतकी 
कंपनसखं्या असलेली पडरवर्मतत (modulated) संदेिलहर डनमाण करून प्रथम ती आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या डग्रििी आडण नंतर कझव्हटकर व्हॉल्वव्हच्या डग्रििी संबडंधत करावी. नंतर श्राव्य 
लहरींिे पडरवतकन कायक स्थडगत करून डसलनल जनरेटरमध्ये ह्याि कंपनसंख्येिी अपडरवर्मतत 
(unmodulated) संदेिलहर डनमाण करावी व ती प्रथम आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह आडण नंतर 
कझव्हटकर व्हॉल्वव्हच्या डग्रििी संबंडधत करावी. ज्या डवभागात दोर्ष असेल त्या डवभागाच्या डग्रििी अिी 
अपरावर्मतत लहर संबडंधत केल्वयाबरोबर लाऊिस्पीकरमधून गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येऊ 
लागेल व डबघाि कोणत्या डवडिष् व्हॉल्वव्हमध्ये आहे हे समजून येईल. 

 
क्वडित प्रसंगी रेडिओमध्ये ए.व्ही.सी. डॉल्वटर कंिेझसरमधील डबघािामुंळे अिा प्रकारच्या गंुजारव 

ककवा गुणगुण आवाजासारखाि आवाज उत्पन्न होत असल्वयािे आढळून येते. असा गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाज उत्पन्न होण्यािे कारण म्हणजे डमक्सर-ऑडसलेटर आडण आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील डग्रि 
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मंिलामंध्ये श्राव्य लहरी काही अविरे्षानंी प्रडवष् होतात व त्यामुळे डग्रिवरील डवयुयातदाबात ॉेरबदल होऊ 
लागतात व रेडिओत गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज डनमाण होतो. 
 

(६) रेणिओमध्ये ककथ श आिाज (squeals) लकिा स्िैर आंदोलक लहरी (oscillations) उत्पन्न होिे 
 

रेडिओमध्ये ककक ि आवाज (squeals) ककवा स्वैर आंदोलक लहरी (oscillations) उत्पन्न होण्यािे 
एक ठराडवक कारण म्हणजे पॉवर सप्लाय डवभागातील आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरिी धारणिक्ती कमी 
िालेली असणे ककवा तो खंडित (open) िालेला असणे. दीघक काल वापर होऊन आऊटपटु डॉल्वटर 
कंिेझसर जीणक िाला म्हणजे त्यािी धारणिक्ती कमी होते व त्यामुळे रेडिओमध्ये ककक ि आवाज आडण स्वैर 
आदंोलक लहरी उत्पन्न होऊ लागतात. अिा पडरन्स्थतीत मूळ आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरवर योलय 
धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून त्यािा काही 
पडरणाम होतो ककवा काय हे पाहाण्यासारखे असते. अिा तऱ्हेने िागंला कंिेझसर समातंर जोिल्वयावर जर 
ककक ि आवाज आडण स्वैर आंदोलक लहरी थाबंल्वया तर मूळ कंिेझसर बदलणे आवश्यक आहे असे 
समजण्यास हरकत नसते. कधीकधी मूळ इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसरवर अिा रीतीने दुसरा िागंला कंिेझसर 
जोिल्वयावर मूळ कंिेझसरमधील डबघाि तात्पुरता नाहीसा होत असल्वयािे आढळून येते. परंतु 
इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसरिी अिी तात्काडलक सुधारणा कायमिी डटकणारी नसल्वयाने मूळ कंिेझसर 
बदलणे आवश्यक असते. 
 

आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरिी वरील पद्धतीने तपासणी केल्वयानंतर तो सुन्स्थतीत असून व्यवन्स्थत 
कायक करीत असल्वयािे आढळून आले तर रेडिओत ककक ि आवाज आडण स्वैर आंदोलक लहरी उत्पन्न 
होण्यास जी इतर कारणे आहेत त्यािंा िोध घेतला पाडहजे. ही कारणे म्हणजे सामाझयतिः (१) खंडित 
(open) िालेले प्लेट ककवा स्क्रीन डग्रि कंिेझससक, (२) व्हॉल्वव्हमधील िाकणािा िासीसिी नीट संपकक  
(contact) होत नसणे ककवा (३) रेडिओच्या काही डवडिष् जोितारािंी मािंणी योलय रीतीने िालेली 
नसणे. 
 

कंिेझससकमध्ये असलेला डबघाि िोधून काढण्यासाठी रेडिओतील सवक व्हॉल्वव्हच्या प्लेट आडण 
स्क्रीन डग्रि कंिेझसर्सवर त्यािप्रमाणे ए.व्ही.सी. कंिेझसरवर ·१ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा िागंला 
नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून पाहावा. एखाययाा कंिेझसरवर वरील पद्धतीने िागंला कंिेझसर 
तात्पुरता जोिल्वयाबरोबर जर ककक ि आवाज आडण स्वैर आंदोलक लहरी बंद होत असतील तर खंडित 
िालेला असा कंिेझसर बदलून टाकणे क्रमप्राप्त असते. 

 
व्हॉल्वव्हवरील िाकणािंा िासीसिी नीट सपंकक  न िाल्वयाने जर ककक ि आवाज आडण स्वैर 

आंदोलक लहरी उत्पन्न होत असतील तर स्कू्र ड्रायव्हरच्या साहाय्याने अिा कारणािंी जलद तपासणी 
करता येते. व्हॉल्वव्हवरील िाकण व िासीस ह्यामंधील ॉटीमध्ये स्कू्र ड्रायव्हरिे पाते खुपसून पाहाव.े स्कू्र 
ड्रायव्हरमुळे िाकणािा िासीसिी नीट संपकक  होऊन जर ककक ि आवाज आडण स्वैर आंदोलक लहरी बंद 
पित असतील तर िाकण िासीसवर घट्ट बसडवण्यािी व्यवस्था केली पाडहजे. 

 
रेडिओच्या एका डवभागातील व्हॉल्वव्हच्या प्लेट मंिलातील जोितारा त्यानंतरच्या िोजारच्या 

डवभागातील व्हॉल्वव्हच्या डग्रि मंिलातील जोितारापंासून दूर ककवा अलग ठेवणे ॉार महत्त्वािे असते. 
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कारण दुसऱ्या डवभागात लहरींिे बऱ्याि प्रमाणात प्रवधकन होत असल्वयाने अिा दोन जोितारामंध्ये 
अन्स्तत्त्वात असलेल्वया सूक्ष्म धारणिक्तीमुळे दोन मंिलातं एकप्रकारे दुवा डनमाण होऊन लहरींिी प्रडतपुष्ी 
होऊ लागते व त्यामुळे स्वैर आंदोलक लहरी डनमाण होऊ लागतात. जोितारािंी मािंणी योलय रीतीने 
िालेली नसल्वयाने जर ककक ि आवाज आडण स्वैर आंदोलक लहरी उत्पन्न होत असतील तर पेन्झसलीने 
अगर बॅकेलाइट पट्टीने ककवा त्यासारख्याि इतर काही डवयुयातप्रवाहप्रडतबंधक पदाथाच्या पट्टीने डग्रि आडण 
प्लेट मंिलातंील जोितारा एकमेकींपासून ककडित बाजूला तात्पुरत्या हालवनू पाहाव्यात. जोितारा अिा 
रीतीने हालडवल्वयामुळे जर ककक ि आवाज आडण स्वैर आंदोलक लहरींवर पडरणाम होत असेल तर ज्यामुळे 
त्या सपूंणक नाहीिा होतील अिा तऱ्हेने तारािंी मािंणी करावी लागेल. ह्या बाबतीत सामाझयतिः जी एक 
डविरे्ष खबरदारी घेणे इष् असते ती म्हणजे प्लेट व डग्रि मंिलातील जोितारा िक्य डततक्या कमी 
लाबंीच्या असणे आवश्यक असते व त्यािंी मािंणीही िासीसला लागनू केलेली असली पाडहजे. डिवाय त्या 
एकमेकींपासून िक्य तेवढ्या दूर असल्वया पाडहजेत व एकमेकींिी समातंर बसडवलेल्वया असता कामा नये. 

 
कधीकधी ककक ि आवाज आडण स्वैर आंदोलक लहरी ॉक्त एखादे डवडिष् स्टेिन लावल्वयावरि 

ऐकू येतात. डकत्येकदा हे आवाज पक्ष्याचं्या डकलडबलाटासारखे असतात. म्हणून ह्या डबघािास ‘पक्ष्यािंी 
डकलडबल’ (birdies) असे ताडत्रक नाव रूढ व प्रिडलत िालेले आहे. अिा प्रकारिा उपद्रव सामाझयतिः 
प्रडतच्छायेच्या संघर्षामुळे (image interference) उत्पन्न होतो. प्रडतच्छायेच्या सघंर्षाडवर्षयीिी माडहती 
प्रकरण तेरामध्ये डदलेली आहे. रेडिओिे एकरेखीकरण डनराळ्या मध्यम कंपनसखं्येिी (intermediate 
frequency) करून हा उपद्रव बराि कमी ककवा नाहीसासुद्धा करता येतो ह्याडवर्षयीिे डवविेन त्या 
प्रकरणात केलेले आहे. 

 
रेडिओमध्ये ककक ि आवाज आडण स्वैर आंदोलक लहरी उत्पन्न होण्यािी कारणे एकडत्रत आडण 

सारािंरूपाने ययाावयािी िाल्वयास ती खालीलप्रमाणे देता येतील : 
 
(१) रेडिओच्या पॉवर सप्लाय डवभागातील आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरिी धारणिक्ती कमी 

होणे ककवा तो खंडित (open) होणे. 
 
(२) ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला जोिलेला कंिेझसर खंडित (open) िालेला 

असणे. 
 
(३) एखाययाा व्हॉल्वव्हवरील िाकणािा िासीसिी नीट सपंकक  (contact) होत नसणे. 
 
(४) काही डवडिष् डवभागाचं्या मंिलातंील जोितारािंी मािंणी योलय तऱ्हेने िालेली नसणे. 
 
(५) ए.व्ही.सी. मंिलातील कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 
 
(६) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर, कझव्हटकर ककवा आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील प्लेट व 

स्क्रीन डग्रि कंिेझससक खंडित (open) िालेले असणे. 
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(७) रेणिओतून मोटारबोटीसारखा लकिा पेट्रोल इणंजनासारखा फट्फट् असा आिाज ऐकू येिे 
 

पुष्ट्कळदा रेडिओमध्ये मोटारबोटीसारखा ककवा पेट्रोल इडंजनासारखा ॉ्ॉट् असा आवाज उत्पन्न 
होण्यािा डबघाि उत्पन्न िालेला आढळून येतो. असा ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् आवाज उत्पन्न होऊ लागला म्हणजे 
तो रेडिओच्या कोणत्या डवभागात उत्पन्न होत असावा हे िोधून काढणे आवश्यक असते आडण ह्यासाठी एका 
सोप्या तपासणी पद्धतीिा अवलंब करता येतो. ही तपासणी करण्यासाठी रेडिओ लावनू व्हॉल्वयूम कंट्रोल 
बटन हळूहळू डॉरवनू पाहाव.े व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटन डॉरडवताना ॉ्ॉट् आवाजाच्या कंपन लहरीत ककवा 
आवाजाच्या पातळीत काही ॉरक पितो ककवा काय हे बारकाईने पाहावे. ॉ्ॉट् आवाजाच्या कंपन 
लहरीत ककवा पातळीत जर काहीि ॉरक पित नसेल तर ॉ्ॉट् आवाजािी उत्पत्ती रेडिओच्या ऑडिओ 
आऊटपुट डवभागात असू िकेल. ॉ्ॉट् आवाजाच्या पातळीत ॉरक न होता ॉक्त ॉ्ॉट् आवाजाच्या 
लहरीच्या कंपनसंख्येत ॉरक पित असेल तर ॉ्ॉट् आवाजािा उगम पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागात असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते. परंतु ॉ्ॉट् आवाजाच्या लहरीच्या कंपनसखं्येत आडण 
त्यािबरोबर पातळीतही जर ॉरक पित असेल तर ॉ्ॉट् आवाजािे उगमस्थान सामाझयतिः व्हॉल्वयमू 
कंट्रोल पूवीच्या म्हणजे कझव्हटकर, आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ककवा डिटेक्टर ए.व्ही.सी. डवभागातं असण्यािी 
िक्यता दिकडवली जाते. 
 

रेडिओमध्ये ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् आवाज उत्पन्न होण्यािी सामाझय कारणे खाली डदली आहेत : 
 
(१) रेडिओच्या पॉवर सप्लाय डवभागातील आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरिी धारणिक्ती कमी 

िालेली असणे ककवा तो खंडित (open) िालेला असणे. 
 
(२) रेडिओच्या कोणत्या तरी डवभागामध्ये व्हॉल्वव्हिे डग्रि मंिल खंडित (open) िालेले 

असणे. 
 

वरील कारणािंी तपासणी करताना प्रथम आऊटपटु डॉल्वटर कंिेझसरवर दुसरा िागंला नवीन 
इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून पाहावा. समातंर जोिलेल्वया कंिेझसरमुळे जर ॉ्ॉट् 
ॉ्ॉट् आवाज नाहीसा होत असेल तर मूळ कंिेझसरमध्ये डनडित डबघाि दिकडवला जातो. अिा 
पडरन्स्थतीत तो बदलून त्याच्या जागी योलय धारणिक्तीिा नवीन कंिेझसर बसडवणे आवश्यक असते. 
 

आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसर जर सुन्स्थतीत असल्वयािे दिकडवले जात असेल तर रेडिओच्या प्रत्येक 
डवभागातील व्हॉल्वव्हच्या डग्रि मंिलािी ओहममीटरने तपासणी करावी. ही तपासणी करते वळेी ए.व्ही.सी. 
रेडिस्टर आडण डकत्येकदा व्हॉल्वयूम कंट्रोल हे डग्रि मंिलाति समाडवष् केलेले असतात ही गोष् ध्यानात 
ठेवनू त्यािंी तपासणी करण्यािे डवसरता कामा नये. सामाझयतिः पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर आडण 
ऑडिओ आऊटपटु डवभागातील व्हॉल्वव्हच्या डग्रि मंिलातील डग्रि रेडिस्टसक खंडित (open) िालेले 
आढळतात. 
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(८) रेणिओमध्ये खरखराट (noise) उत्पन्न होत असिे 
 

रेडिओमध्ये उत्पन्न होणारा खरखराट डकत्येकदा सृष्ीतील नैसर्मगक कारणामुंळे ककवा पयायी 
मानवडनर्ममत कारणामुंळे उत्पन्न होऊ िकतो. अिा खरखराटािे सवकसाधारणपणे तीन वगक पािता येतील: 
(१) डनरडनराळी डवयुयात साधने, उपकरणे व डवजेवर िालणाऱ्या यतं्रामुंळे होणारा मानवडनर्ममत खरखराट, 
(२) वातावरणात वीज िमकून उत्पन्न होणारा गिगिाट ककवा सृष्ीतील इतर अझय कारणानंी उत्पन्न 
होणारा अडनयडमत खरखराट (random noises), (३) रेडिओच्या व्हॉल्वव्ह व इतर घटकभागामंध्ये डबघाि 
उत्पन्न िाल्वयामुळे उत्पन्न होणारा खरखराट. 

 
डवजेवर िालणाऱ्या यंत्रसामग्रीपासून प्रसाडरत होणाऱ्या डवयुयातलहरी जवळपास असलेल्वया 

रेडिओच्या एडरअलमध्ये प्रविे करतात आडण त्यामुळे रेडिओमध्ये खरखराट उत्पन्न होऊ लागतो. 
इलेन्क्ट्रक सप्लाय कंपनीच्या वीज पुरवठ्याच्या तारापंासूनही जवळपास उभारलेल्वया एडरअलमध्ये 
खरखराटािा उपद्रव उत्पन्न होऊ िकतो. 

 
रेडिओत खरखराट डनमाण करणारी सषृ्ीतील नैसर्मगक कारणे म्हणजे वीज िमकून होणारा 

गिगिाट आडण पावसाळी वातावरणामुळे व सूयावरील िागामुळे (Sun spots) डनमाण होणारा खरखराट. 
बहुतेक रेडिओंमध्ये थोड्याॉार प्रमाणात परंतु स्वाभाडवक असा खरखराट असतोि. उदाहरणाथक, 
रेडिओच्या व्हॉल्वव्ह आडण रेडिस्टसकमधून वाहाणाऱ्या डवयुयातप्रवाहामुळे बहुतेक रेडिओंमधून एक प्रकारिा 
बारीक सूं ऽऽ सूं ऽऽ असा आवाज (hissing sound) नेहमी ऐकू येत असतो. परंतु ह्या कारणावं्यडतडरक्त 
रेडिओमध्ये ऐकू येणारा इतर प्रकारिा खरखराट मात्र एडरअलमधून रेडिओत प्रडवष् होत असतो ककवा वीज 
पुरवठ्याच्या तारामंधून रेडिओत ग्रहण केला जात असतो ककवा खूि रेडिओतील घटकभागाचं्या ककवा 
प्रत्यक्षात व्हॉल्वव्हमधील डबघािामुळे उत्पन्न होत असतो. 

 
आपणास पाडहजे असलेल्वया रेडिओ लहरींिे व आपणास नको असलेल्वया व खरखराट उत्पन्न 

करणाऱ्या डवयुयातलहरींिे ग्रहण करण्यात एडरअल साहडजकि काही भेदाभेद करू िकत नसल्वयाने 
एडरअलिी उभारणी डवजेवर िालणाऱ्या उपकरणापंासून व यंत्रसामग्रीपासून उगम पावणाऱ्या 
खरखराटापासून संपूणक अडलप्त राहील अिा रीतीने केलेली असणे अत्यावश्यक असते. त्यािप्रमाणे 
एडरअलसाठी वापरलेली साधनसामग्री उत्कृष् दजािी आडण उत्तम न्स्थतीत असणेही अत्यंत महत्त्वािे 
असते. 

 
रेडिओमध्ये खरखराट उत्पन्न होत असल्वयास प्रथम घराबाहेर उभारलेल्वया (outdoor) एडरअलिी 

तपासणी करणे इष् असते. कारण रेडिओच्या एडरअलिी तार तुटल्वयाने ककवा इमारतीच्या काही डठकाणी 
ती वाऱ्यामुळे हालून घासली जात असल्वयाने ककवा दुसरे कोणािे एडरअल आपल्वया एडरअलवर घासू लागले 
तरी खरखराट उत्पन्न होऊ िकतो. रेडिओमध्ये उत्पन्न होणारा खरखराट एडरअलमुळे आहे ककवा 
रेडिओतील घटकभागाचं्या डबघािामुळे आहे हे ठरडवण्यासाठी एडरअलच्या व अडथंगच्या तारा रेडिओपासून 
डवलग कराव्यात आडण रेडिओतील एडरअल आडण अडथंगच्या जोिणीच्या जागी एक तारेिा तुकिा बसवनू 
ययाावा. एडरअल आडण अडथंग जोिण्याच्या जागा अिा तऱ्हेने एकमेकींिी एकत्र जोिल्वया म्हणजे बाह्यतिः 
उत्पन्न होणाऱ्या व एडरअलतॉे रेडिओमध्ये प्रडवष् होणाऱ्या खरखराटाच्या लहरी रेडिओमध्ये प्रविे करू 
िकत नाहीत. परंतु एडरअल व अडथंग एकत्र जोिल्वयानंतरही जर खरखराट ऐकू येत राडहला तर तो 



 

अनुक्रमणिका 

रेडिओच्या घटकभागातंील डबघािामुंळे उत्पन्न होत असला पाडहजे असा डनष्ट्कर्षक काढण्यास हरकत नसते. 
डनदान एडरअलडवर्षयी संिय घेण्यास तरी अिा पडरन्स्थतीत काही जागा नसते. 

 
एडरअल जर रेडिओमध्येि बसडवलेले असेल, म्हणजे असे एडरअल सामाझयतिः वापरल्वया जाणाऱ्या 

‘लूप एडरअल’ (loop aerial) ककवा ‘ॉेराइट रॉि’ (ferrite rod) सारखे असेल तर रेडिओ सवक डदिानंा 
डॉरवनू एडरअलमध्ये प्रडवष् होणाऱ्या खरखराटािी डदिा कोणती असावी हे ठरडवता येते. अिा प्रकारिे 
एडरअल असल्वयास डवडिष् डदिनेे रेडिओ डॉरडवला असताना खरखराट जास्त जोराने ऐकू येऊ लागतो व 
खरखराटािा उगम कोणत्या डदिलेा आहे हे समजून येते. अिा पडरन्स्थतीत रेडिओिी डदिा व जागा 
बदलून ककवा िक्य असल्वयास रेडिओ घरातील एका दालनामधून दुसऱ्या दालनात हालवनू खरखराटािा 
प्रश्न अप्रत्यक्षपणे सोिडवता येतो. इलेन्क्ट्रक पुरवठ्याच्या तारामंधून ग्रहण केला जाणारा खरखराट कमी 
करण्यासाठी इलेन्क्ट्रक डवयुयातदाब पुरवठा आडण रेडिओिी मेझस कॉिक ह्यामंध्ये बसडवण्यासाठी वापरला 
जाणारा ‘नॉईज डॉल्वटर’ (noise filter) बाजारात डवकत डमळतो. असा नॉईज डॉल्वटर वापरल्वयास 
रेडिओतील खरखराट बऱ्याि प्रमाणात कमी करणे िक्य होते. 

 
प्रत्यक्ष रेडिओमध्ये खरखराट उत्पन्न होण्यास अनेक कारणे असू िकतात. डविरे्षतिः व्हॉल्वव्ह हे 

खरखराटािे एक ठराडवक कारण असते. कोणत्याही व्हॉल्वव्हिी डनडित आडण जलद तपासणी 
करण्यासाठी संिडयत व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाण्यासारखा दुसरा उत्तम उपाय नसतो. व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि 
उत्पन्न िाल्वयाने िीत्कार ककवा उसासे टाकण्यासारखा सूं ऽऽ सूं ऽऽ असा आवाज (hiss), तड्तड् आवाज 
(crackling) ककवा पट् पट् पट् पट् आवाज (popping sound) उत्पन्न होतो. सामाझयतिः खरखराट उत्पन्न 
करण्यास डकत्येकदा व्हॉल्वव्हि कारणीभतू होत असला तरी कधी कधी व्हॉल्वव्हच्या सॉकेटच्या प्या आडण 
व्हॉल्वव्ह डपना ह्यामुंळेही खरखराट उत्पन्न होऊ िकतो हे लक्षात ठेवले पाडहजे. 

 
खरखराट उत्पन्न होण्यािे दुसरे एक ठराडवक कारण म्हणजे डबघाि उत्पन्न िालेला कंिेझसर 

आडण रेडिस्टर. कंिेझसर जीणक होऊन संपूणक डनकामी होण्यापूवी त्यामधून तळण्यासारखा (frying) 
आवाज, तड्तड् (crackling) आवाज ककवा थंुकी उिवत बोलताना जसा ॉर् ॉर् ॉर् ॉर् (sputtering) 
आवाज येतो तसा आवाज उत्पन्न होऊ लागतो. पेपर कंिेझसरमध्ये डबघाि िाल्वयास एकसारखी बारीक 
गुणगुण ककवा गंुजारव उत्पन्न होतो. कंिेझसरच्या जोितारा सैल िाल्वयासही खरखराट उत्पन्न होऊ िकतो. 
सामाझयतिः कपकलग कंिेझसर आडण इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसरमध्ये वरील सवक प्रकारिे दोर्ष जास्त प्रमाणात 
डदसून येतात. रेडिस्टसक तापून जास्त गरम िाले म्हणजे नीि स्वरात तळण्यासारखा (frying) आवाज ऐकू 
येऊ लागतो. खराब िालेले रेडिस्टसक बदलून त्या जागी नवीन रेडिस्टसक बसडवताना जास्त वटेॅज 
(डवयुयातबल) असलेले रेडिस्टसक वापरणे आवश्यक असते, कारण त्यािंा आकार त्यामानाने मोठा असल्वयाने 
त्यामुळे खरखराट उत्पन्न िालाि तर तो कमी प्रमाणात असतो. 

 
कंिेझससक आडण रेडिस्टसकव्यडतडरक्त खरखराट उत्पन्न करणारे दुसरे घटकभाग म्हणजे व्हॉल्वयूम 

कंट्रोल, न्स्वि व त्याचं्या घाण सािलेल्वया ककवा सैल िालेल्वया जोिप्या आडण सैल िालेल्वया व 
गंजलेल्वया तारािें सवक जोिकबदू (contact points). पुष्ट्कळदा कॉईल आडण डट्रमर कंिेझससकना जोिणाऱ्या 
तारा हादरू लागल्वयाने आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या िाकणास स्पिक करू लागतात व त्यामुळे खरखराट 
उत्पन्न होऊ लागतो. अिा वळेी आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरवरील िाकण काढून ह्या दृष्ीने नीट आडण बारकाईने 
तपासणी करून खरखराटाडवरुद्ध योलय ती उपाययोजना करता येते. 
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आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या कॉईलिी तार गंजून खाल्ली गेलेली (corroded) असल्वयासही 
रेडिओमध्ये खरखराट उत्पन्न होतो. परंतु असा दोर्ष िोधून काढणे थोिे त्रासदायक असते, कारण 
ट्रॅझसॉॉमकरिे िाकण काढूनही गंजलेली तार नेमकी कोणत्या जागी खाल्ली गेली आहे हे समजणे पुष्ट्कळदा 
कठीण असते. ह्याडवर्षयी प्रकरण बारामध्ये केलेले डवविेन पाहा. गंज िढून खाल्वल्वया गेलेल्वया कॉईलिा 
डवरोध मात्र वाजवीपेक्षा बऱ्याि पटीने वाढलेला असतो. त्यामुळे ओहममीटर तपासणीने असा दोर्ष डनडित 
समजून येऊ िकण्यासारखा असतो. 

 
रेडिओमध्ये खरखराट उत्पन्न करण्यास बऱ्याि प्रमाणात जबाबदार असलेला दुसरा एक 

घटकभाग म्हणजे व्हेडरएबल कंिेझसर. पुष्ट्कळदा व्हेडरएबल कंिेझसरच्या वायपर न्स्प्रगंमध्ये ककवा 
बेअकरगमध्ये घाण सािलेली असते व त्यामुळे रेडिओमध्ये खरखराट उत्पन्न होत असल्वयािे आढळून येते. 
काबकन टेट्राक्लोराईि ककवा त्यासारखे इतर काही डवडिष् रासायडनक द्रव पदाथक वापरून वायपर न्स्प्रगं 
आडण बेअकरगमधील घाण स्वच्छ करता येते. व्हेडरएबल कंिेझसरच्या प्लेटमध्ये घाण अिकूनही पुष्ट्कळदा 
खरखराट उत्पन्न होतो. अिा पडरन्स्थतीत प्लेटमध्ये अिकलेली घाण काढून त्या स्वच्छ कराव्या लागतात. 
व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेट न्स्थर प्लेटवर घासत असतील तरीही रेडिओमध्ये मोठ्या प्रमाणावर 
खरखराट उत्पन्न होऊ लागतो. िायल काटा िायलच्या डवडिष् भागातून डॉरडवला जात असताना जेव्हा 
खरखराट उत्पन्न िालेला आढळून येतो तेव्हा व्हेडरएबल कंिेझसरच्या प्लेटिे बारकाईने डनरीक्षण करणे इष् 
असते. िायल काटा अिा डवडिष् भागातून डॉरवनू कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेट आडण न्स्थर प्लेट एकमेकींस 
नेमक्या कोणत्या डठकाणी स्पिक करीत आहेत हे िोधून काढून वाकड्या िालेल्वया डॉरत्या प्लेट न्स्थर 
प्लेटना स्पिक करणार नाहीत अिा बेताने सरळ करून त्यािंी दुरुस्ती करावी लागते. 

 
पुष्ट्कळदा रेडिओमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या खरखराटािे कारण िोधून काढणे दुरापास्त होऊन बसते. 

अिा वळेी खरखराट रेडिओच्या कोणत्या डवडिष् डवभागात उत्पन्न होत आहे हे जर िोधून काढता आले तर 
त्या डवभागािी कसोिीने तपासणी करता येते. रेडिओच्या कोणत्या डवडिष् डवभागात डबघाि आहे हे िोधून 
काढण्यासाठी खालील उपाययोजना वापरता येण्यासारखी आहे. 

 
ए.सी. रेणिओ : रेडिओच्या कोणत्या डवभागामध्ये डबघाि उत्पन्न िाला आहे हे िोधून काढण्यासाठी 

ऑडिओ आऊटपुट आडण रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह हे दोन व्हॉल्वव्ह वगळून रेडिओिे इतर सवक व्हॉल्वव्ह काढून 
घेऊन रेडिओ लावावा. नंतर हे दोझही व्हॉल्वव्ह आडण त्याचं्या भोवतालच्या सवक घटकभागावंर पेन्झसलीने 
ककवा लाकिाच्या पट्टीने हळुवार आघात कराव.े जर एखाययाा घटकभागावर आघात केल्वयावर खरखराटात 
वाढ होत असेल तर त्या डवडिष् घटकभागात डबघाि असल्वयािे दिकडवले जाईल. त्यानंतर प्रत्येक वळेी 
एकेक अिा रीतीने अिा अनुक्रमाने एडरअलच्या डदिनेे मागील प्रत्येक डवभागात व्हॉल्वव्ह बसवनू आडण 
वरील पद्धतीने नवीन बसडवलेला व्हॉल्वव्ह व त्याभोवतालच्या घटकभागावंर हळुवार आघात ककवा डटिक्या 
मारून कोणत्या घटकभागात डबघाि उत्पन्न िालेला  आहे हे िोधून काढता येईल. 
 

ए.सी. िी.सी. रेणिओ: ए.सी. िी.सी. रेडिओच्या बाबतीत ए.सी. रेडिओप्रमाणे व्हॉल्वव्ह काढून 
घेऊन तपासणी करणे िक्य नसते. परंतु ए.सी. िी.सी. रेडिओिी तपासणी करण्यासाठी थोिीिी डनराळी 
पद्धत वापरता येते. ही तपासणी करताना प्रथम ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिे डग्रि एखाययाा तारेच्या 
तुकड्यने िासीसला जोिाव ेव ह्या व्हॉल्वव्हवर आडण सभोवतालच्या घटकभागावंर हळुवार आघात करून 
त्यािंी तपासणी करावी. ह्याि पद्धतीने एडरअलच्या डदिनेे मागील प्रत्येक डवभागातील व्हॉल्वव्हिे डग्रि 
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क्रमििः िासीसला जोिून त्या डवभागातील कोणत्या घटकभागात डबघाि उत्पन्न िाला आहे हे िोधून 
काढता येईल. 
 

आर.एॉ. आडण आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या कॉईल्वस जर गंजलेल्वया असतील तर त्याचं्यातील 
डबघाि िोधून काढण्याच्या दृष्ीने आघात करण्याच्या वरील पद्धतीिा मात्र काही उपयोग होऊ िकत 
नाही. कॉईलच्या केवळ डनरीक्षणाने हा डबघाि समजून येण्यासारखा नसतो. परंतु ओहममीटर तपासणीत 
अिा कॉईलिा डवरोध जर वाजवीपेक्षा खूपि जास्त दिकडवला जात असेल तर कॉईल गंजून खाल्वल्वया गेल्वया 
असण्याडवर्षयी सिंय घेण्यास भरपूर जागा असते. 
 

रेडिओमध्ये खरखराट उत्पन्न होण्यािी सामाझय कारणे एकडत्रत आडण सारािंरूपाने ययाावयािी 
िाल्वयास ती पढुीलप्रमाणे देता येतील: 

 
(१) एखाययाा व्हॉल्वव्हमध्येि डबघाि (व्हॉल्वव्हमधील काही अंतगकत डवयुयातघटकभाग सैल िालेले 

असणे). 
 
(२) आर.एॉ. आय.एॉ. ककवा आऊटपटु ट्रझॅसॉॉमकरच्या कॉईल्वस गंजून खाल्वल्वया गेलेल्वया 

असणे. 
 
(३) लाऊिस्पीकरमध्ये डबघाि असणे. 
(अ) व्हॉईस कॉईल िुंबकावर घासली जात असणे. 
(ब) लाऊिस्पीकरिा पिदा ॉाटलेला असणे 
(क) लाऊिस्पीकरिा पिदा वतुकळाकार किेपासून सुटावलेला असणे. 
 
(४) रेडिओ मंिलातंील जोितारा जोि डदलेल्वया जागेपासून डनखळलेल्वया ककवा सैल 

िालेल्वया असणे. 
 
(५) बँि न्स्वि आडण व्हॉल्वयूम कंट्रोल खराब िाल्वयाने ककवा त्यामध्ये घाण व किरा सािल्वयाने 

खरखराट उत्पन्न होणे. 
 
(६) हादरे बसले म्हणजे आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या कॉईल्वस ककवा डट्रमर कंिेझसर िाकणास 

मधून मधून स्पिक करीत असणे. 
 
(७) व्हॉल्वव्ह सॉकेटच्या प्यामध्ये घाण सािलेली असणे व त्या घाणीमुळे डवयुयातिक्तीच्या 

बारीक डठणलया िासीसकिे उित असणे. 
 
(८) व्हेडरएबल कंिेझसर प्लेट एकमेकींिी स्पिक करीत असणे ककवा वायपर न्स्प्रगं लापट 

होऊन व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेटिा िासीसिी नीट संपकक  (contact) होत 
नसणे. 
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(९) रेणिओ मधून मधून बंद पििे ि ह्यासारखे इतर तात्काणलक णबघाि 
 

दुरुस्तीच्या दृष्ीने मधून मधून बंद पिणाऱ्या व इतर तात्काडलक डबघाि उत्पन्न होणाऱ्या 
रेडिओमधील डबघािािंी कारणे िोधून काढणे पुष्ट्कळदा अनुभवी दुरुस्ती तंत्रज्ञानंासुद्धा ॉार त्रासदायक 
आडण कठीण जाते. कारण रेडिओमध्ये उत्पन्न होणारा असा डबघाि केव्हा उत्पन्न होईल आडण केव्हा 
नाहीसा होऊन रेडिओ पझुहा व्यवन्स्थत िालू होईल हे अिा पडरन्स्थतीत बेभरवसा असते. त्यामुळे असा 
डवडिष् डबघाि पुझहा उत्पन्न होईपयंत दुरुस्ती करणाऱ्यास ‘पुनरागमनायि’ म्हणून स्वस्थ वाट पाहात 
बसण्याडिवाय दुसरे काही गत्यंतर नसते. कधीकधी तर डवडिष् तात्काडलक डबघाि पझुहा होईपयंत रेडिओ 
डकत्येक डदवस िागंले काम देत राहतो आडण त्यामुळे त्यामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या तात्काडलक डबघािािे 
डनडित कारण िोधून काढणे िक्यि होत नाही. मधूनि बंद पिणाऱ्या रेडिओिी व्होल्वटमीटरने तपासणी 
करताना रेडिओ डकत्येकदा िटकन सुरु होत असल्वयािे आढळून येते. परंतु रेडिओला हादरे देऊन ककवा 
हळुवार िापटी मारून ककवा अिाि प्रकारच्या इतर कोणत्याही अिा ठराडवक मागाने तो पुझहा बंद पािणे 
िक्य होईलि असे सागंता येत नाही. कधीकधी घरातील डदव्याचं्या न्स्वििी उघििाप केली असताना 
मधूनि बंद पिणारा रेडिओ पुझहा िालू होऊ िकतो. कारण न्स्वििी उघििाप केल्वयाने डनमाण होणाऱ्या 
डवयुयातदाबाच्या क्षडणक लोटेने रेडिओतील दूडर्षत भागास पुझहा िालना डमळाल्वयामुळे रेडिओ िालू होतो. 
रेडिओ तात्काडलक बंद पिण्यासारखेि तात्काडलक उत्पन्न होणारे इतरही काही डबघाि आहेत आडण ते 
म्हणजे आवाज एकदम कमी जास्त मोठा होणे, रेडिओत मधूनि खरखराट ककवा गंुजारव म्हणजे गुणगुण 
आवाज उत्पन्न होणे, आवाज मधूनि खराब होऊन त्यात डवकृती उत्पन्न होणे, वैगेरे बहुतेक सवक डबघाि 
पुष्ट्कळदा एकाएकी उत्पन्न होतात आडण एकाएकी नाहीसे होतात ककवा हळूहळू उत्पन्न होत जाऊन हळूहळू 
नाहीसे होत जातात. 
 

तात्काडलक स्वरूपात उत्पन्न होणारे वरील डवडिष् डबघाि रेडिओमध्ये उत्पन्न िाल्वयाडिवाय 
तपासणीच्या डवडवध पद्धतींनी त्यािें अिूक डनदान करणे ककबहुना त्यािंी तपासणी करणे िक्य नसल्वयाने 
डवडिष् डबघाि रेडिओत पाडहजे तेव्हा पुझहा उत्पन्न करण्यासाठी डनरडनराळ्या उपाययोजना वापराव्या 
लागतात. उदाहरणाथक, काही डवडिष् डबघािाचं्या बाबतीत काही प्रसंगी रेडिओला हळुवार हादरे देऊन 
रेडिओमध्ये वरील काही तात्काडलक डबघाि डनमाण करता येतात. दुसरी एक उपाययोजना म्हणजे काही 
दुरुस्ती तंत्रज्ञ रेडिओ एखाययाा बंद पेटीमध्ये ठेवनू िालू करतात. बंद पेटीतील हवा कोंिली गेलेली 
असल्वयामुळे जास्त उष्ट्णता उत्पन्न होते व त्यामुळे पुष्ट्कळदा रेडिओ लवकर बंद पितो. ह्याडिवाय डतसरी 
पद्धती म्हणजे रेडिओ कमी ककवा जास्त डवयुयातदाबावर िालडवणे. पुष्ट्कळिा रेडिओंमध्ये मेझस 
ट्रॅझसॉॉमकरमधून पुरडवला जाणारा डवयुयातदाब डनयडंत्रत करण्यासाठी (voltage regulation) सोय केलेली 
असते. ह्या सोयीिा ॉायदा घेऊन योलयपेक्षा थोड्यािा कमी ककवा जास्त डवयुयातदाबावर रेडिओ िालडवला 
तर त्यामध्ये वर डनदेि केलेले मधूनि उत्पन्न व नाहीसे होणारे काही तात्काडलक डबघाि आपणास पाडहजे 
तेव्हा उत्पन्न करता येतात व नंतर डवडिष् दोर्षाचं्या दृष्ीने रेडिओिी तपासणी करता येते. डकत्येकदा 
रेडिओत उत्पन्न होणारा तात्काडलक डबघाि रेडिओच्या कोणत्या डवभागामध्ये उत्पन्न िालेला आहे हे िोधून 
काढण्यासाठी ‘डसलनल इजेंक्िन’ पितीिा उपयोग करता येतो. बंद पिलेल्वया रेडिओिी डसलनल इजेंक्िन 
पद्धतीने तपासणी करण्यासाठी जी पद्धत वापरली जाते त्याि पद्धतीिा अवलंब करून डसलनल 
जनरेटरमध्ये उत्पन्न केलेल्वया संदेिलहरी रेडिओच्या प्रत्येक डवभागात क्रमाक्रमाने जोिून कोणत्या डवडिष् 
डवभागात डबघाि उत्पन्न िालेला आहे हे िोधून काढता येते. अथात ह्या तपासणीच्या डकत्येकदा बराि वळे 
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खिी जातो. परंतु कोणत्या डवभागात डबघाि उत्पन्न िालेला आहे हे जर समजले तर त्या डवभागातील सवक 
घटकभागािंी कसोिीने तपासणी करणे िक्य होते. 
 

रेणिओमध्ये होिारे काही तात्काणलक णबघाि ि ते उत्पन्न होण्याची कारिे 
 
(१) रेणिओ मधून मधून बंद पििे 
 

तात्काडलक बंद पिणाऱ्या रेडिओतील सवक व्हॉल्वव्हच्या प्लेट व स्क्रीन डग्रिला जोिलेल्वया 
कंिेझससकिी आडण कपकलग कंिेझससकिी तपासणी केली पाडहजे. ह्याव्यडतडरक्त व्हॉल्वयूम कंट्रोल आडण 
व्हेडरएबल कंिेझसरिीही तपासणी करणे आवश्यक असते. तात्काडलक बंद पिणाऱ्या रेडिओिी तपासणी 
करण्यासाठी जी एक सामाझय पद्धत वापरता येते ती अिी: रेडिओ िालू करून रेडिओिे व्हॉल्वयूम कंट्रोल 
बटन संपूणकपणे डॉरवाव े व नंतर डवयुयातप्रवाहप्रडतबंधक पदाथािी एखादी पट्टी घेऊन रेडिओच्या सवक 
घटकभागावंर आडण डनरडनराळ्या ताराचं्या जोिणीवर अिा पट्टीने हळुवार आघात कराव.े सैल िालेल्वया 
घटकभागावंर ककवा सुटावलेल्वया तारेच्या जोिणीवर आघात केल्वयाबरोबर रेडिओमध्ये खरखराट उत्पन्न 
होऊन रेडिओ बंद ककवा िालू होत असल्वयािे आढळून येईल आडण डबघाि कोणत्या डवडिष् जागी आहे ते 
समजून येईल. 
 

रेडिओ तात्काडलक बंद पिण्यािे व्हॉल्वव्ह हे एक ठराडवक कारण असते. ह्याव्यडतडरक्त इतर 
कारणे म्हणजे डबघाि उत्पन्न िालेली व्हॉईस कॉईल, खराब िालेले व्हॉल्वव्ह सॉकेट, डबघाि उत्पन्न 
िालेला रेडिओिी उघििाप करण्यािा न्स्वि (on-off switch), डॉल्वटर िोक कॉईल, डट्रमर कंिेझससक, 
आर.एॉ. कॉईल, ऑडसलेटर कॉईल (सामाझयतिः अिा पडरन्स्थतीत कॉईलिी जोिणी पक्की िालेली नसते 
ककवा कॉईलवर गंज िढलेला असतो) आडण रेडिस्टसक (डविरे्षतिः ऑडसलेटर मंिलातील). क्वडित प्रसंगी 
आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरमध्येही एखादी कॉईल तात्काडलक खंडित होत असल्वयािे आढळून येते. 
 
(२) रेणिओचा आिाज मधूनच कमी जास्त मोठा होिे 
 

रेडिओिा आवाज कमी जास्त मोठा होण्यािी ठराडवक कारणे म्हणजे डबघाि उत्पन्न िालेले 
व्हॉल्वव्ह आडण व्हॉल्वव्ह सॉकेट. रेडिओ िालू करून रेडिओतील डनरडनराळे सवक व्हॉल्वव्ह हालवनू पाहावते 
ककवा व्हॉल्वव्हवर हळुवार आघात ककवा डटिक्या मारून पाहाव्यात. व्हॉल्वव्हप्रमाणेि कपकलग कंिेझससकिीही 
तपासणी केली पाडहजे. ह्याव्यडतडरक्त कॅथोि, स्क्रीन डग्रि, प्लेट आडण ए.व्ही.सी. कंिेझससकिी तपासणीही 
केली पाडहजे. सवक डवभागातंील कॉईल्वसिी तपासणीही डततकीि महत्त्वािी असते. पॉवर सप्लाय 
डवभागातील इनपुट आडण आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझससकमध्ये डबघाि उत्पन्न िाल्वयास आवाज डकत्येकदा 
मधूनि कमी जास्त मोठा होत असल्वयािे आढळून येते. ह्या कंिेझससकमध्ये जर बऱ्याि प्रमाणात प्रवाह डिरप 
(leakage) उत्पन्न िालेली असेल तर अिा प्रवाह डिरपेिा िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यावर पडरणाम होतो. 
अिा प्रवाह डिरपेमुळे पॉवर सप्लाय डवभागातून पुरडवला जाणारा िी.सी. डवयुयातदाब कमी िाला म्हणजे 
रेडिओतून ऐकू येणाऱ्या आवाजािी पातळी खाली येते. व्हॉल्वयूम कंट्रोलमधील डबघाि हे आवाज अधूनमधून 
कमी जास्त होण्यािे एक डनत्य व ठराडवक कारण असल्वयाने अिा पडरन्स्थतीत व्हॉल्वयमू कंट्रोलिी तपासणी 
करण्यािे कधीही डवसरता कामा नये. 
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(३) रेणिओच्या आिाजात तात्काणलक णिकृती (distortion) लकिा खराबी उत्पन्न होिे 
 

रेडिओच्या आवाजात तात्काडलक डवकृती ककवा खराबी उत्पन्न होण्यास सामाझयतिः खालील गोष्ी 
कारणीभतू होऊ िकतात: 

 
टोन कंट्रोल कंिेझसरमध्ये डबघाि, ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील कॅथोि कंिेझसरमध्ये 

डबघाि, दोन ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािंी जोिणी करण्यासाठी वापरलेल्वया कपकलग कंिेझसरमध्ये 
डबघाि. 
 
(४) रेणिओमध्ये तात्काणलक गंुजारि लकिा गुिगुि आिाज उत्पन्न होण्याची सामाझय कारिे 
 

रेडिओमध्ये डकत्येकदा मधून मधून गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होऊ लागतो. अिा 
प्रकारिा डबघाि उत्पन्न िालेला असल्वयास सवकप्रथम रेडिओतील डनरडनराळ्या व्हॉल्वव्हिी तपासणी केली 
पाडहजे. रेडिओवर स्टेिन लावलेले असो ककवा नसो तरीही गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होत 
असेल तर डबघाि उत्पन्न िालेला व्हॉल्वव्ह सामाझयतिः रेडिओच्या ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागात 
असण्यािी िक्यता असते. ह्याउलट गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज जर रेडिओवर स्टेिन लावले तरि ऐकू 
येत असेल तर असा व्हॉल्वव्ह रेडिओच्या आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर, कझव्हटकर ककवा आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागातं असण्यािी िक्यता असते. 
 

वरील डबघाि असल्वयास पॉवर सप्लाय डवभागातील डॉल्वटर कंिेझससकिी तपासणी केली पाडहजे. 
ह्याडिवाय मेझस ट्रॅझसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलला जोिलेल्वया लाइन कंिेझसरिीही तपासणी करणे आवश्यक 
असते. 
 
ए. सी. िी.सी. रेणिओ मधूनच बंद पिण्याची णिणशष्ट कारिे 
 

ए. सी. िी.सी. रेडिओ मधूनि बंद होण्यास ए.सी. रेडिओप्रमाणे इतर घटकभाग जबाबदार तर 
असताति परंतु व्हॉल्वव्ह हे एक ठराडवक आडण डनत्यािे कारण असते. व्हॉल्वव्हमध्ये तात्काडलक दोर्ष उत्पन्न 
होत असल्वयास व्हॉल्वव्हिे अंतगकत डवयुयातघटक (electrodes) गरम िाले म्हणजे दोन डवयुयातघटकातंील 
संपकक  तुटतो आडण ते थंि िाले म्हणजे संपकक  पुझहा जोिला जातो. 
 

डविरे्षतिः ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये डॉलॅमेंटसाठी जास्त डवयुयातदाबािा वापर केलेले व्हॉल्वव्ह 
वापरले जातात. असा व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंट तारेमध्ये तात्काडलक खंि पिून पुष्ट्कळदा वरील प्रकारिा 
डबघाि उत्पन्न होतो. एकसरी पद्धतीने जोिलेल्वया व्हॉल्वव्हमध्ये कोणत्याही एका व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट जरी 
तात्काडलक खंडित (intermittently open) होऊ लागले तरी रेडिओ मधून मधून बंद पिू लागतो. 
डॉलॅमेंटमध्ये पिणारा खंि इतका नाजूक आडण सूक्ष्म असू िकतो की रेडिओला हादरे बसले ककवा 
डवयुयातदाब लहरींिा क्षडणक धक्का बसला तरी रेडिओ पूवकवत व्यवन्स्थत िालू होतो. पुझहा असा डबघाि 
डकत्येक तासि काय परंतु डकत्येक डदवसपयंतही उत्पन्न होण्यािी िक्यता नसल्वयामुळे व्हॉल्वव्हमधील हा 
दोर्ष िोधून काढणे डकत्येकदा ॉार मुन्ष्ट्कलीिे होते. 
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वरील डबघाि िोधून काढण्यासाठी आकृती १७–१ मध्ये दाखडवलेले उपकरण ॉार उपयोगी 
पिते. ते वापरण्यास सोपे आडण सुरडक्षत असते आडण कोणासही थोिक्या खिात बनडवता येण्यासारखे 
आहे. ह्या उपकरणासाठी ⅟₂₅ वटॅ डवयुयातबलािे पाि डनऑन डदव े आडण रेडिस्टसक आकृतीत 
दाखडवल्वयाप्रमाणे जोिावते. ५० व्होल्वट डॉलॅमेंट दाबाच्या व्हॉल्वव्हसाठी वापरलेल्वया डनऑन डदव्याला ३९० 
डकलोओहम डवरोध असलेला रेडिस्टर आकृतीत दाखडवल्वयाप्रमाणे जोिला म्हणजे डनऑन डदवा 
वाजवीपेक्षा जास्त िगिगीत होऊन पेटत नाही. डनऑन डदव्यािंी आकृतीत दिकडवल्वयाप्रमाणे जोिणी 
करावी. व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटिी तपासणी करण्यासाठी प्रत्येक डनऑन डदव्याला आकृतीत दिकडवल्वयाप्रमाणे दोन 
तारा जोिाव्यात आडण ताराचं्या टोकािंी लहानसे मगरी डिमटे ककवा क्रोकोिाईल न्क्लप्स जोिाव्यात. 
न्क्लप्सच्या साहाय्याने तारा व्हॉल्वव्ह सॉकेटच्या डॉलॅमेंट प्यानंा जोिणे सोपे होते. 
 

 
आकृती १७–१ 

 
मधूनि बंद पिणाऱ्या रेडिओच्या व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटना आकृतीत दाखल्वयाप्रमाणे डनऑन डदव ेसमातंर 

जोिले जातात व रेडिओ बंद पिेपयंत वाजवत ठेवला जातो. एखाययाा व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंटमध्ये तात्काडलक 
खंि पिून रेडिओ बंद पिल्वयाबरोबर त्या डवडिष् व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटिी समातंर जोिलेला डनऑन डदवा 
िगिगीत होतो आडण त्यामुळे कोणत्या व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि उत्पन्न िालेला आहे ह्याडवर्षयी ताबितोब 
इिारा डमळतो. 

 
सवकसामाझय डनत्य आढळणाऱ्या डबघािािंी दुरुस्ती करण्यासाठी ह्या प्रकरणात डदलेली माडहती व 

ह्या पुस्तकाच्या भाग एकच्या िवेटी डदलेली रेडिओ दुरुस्तीडवर्षयीिे तक्ते उपयुक्त होतील. रेडिओ 
दुरुस्तीमध्ये मात्र डकत्येकदा ह्या प्रकरणात वणकन केलेल्वया डनरडनराळ्या डबघािापंैकी कोणताही एक डवडिष् 
डबघाि उत्पन्न िालेला आहे अिा प्रकारिा रेडिओ दुरुस्ती करण्यासाठी न येता बराि वापर होऊन ज्यािे 
व्हॉल्वव्ह व इतर घटकभाग जुने होऊन एकंदर कायकक्षमता बरीि खालावलेली आहे असा रेडिओ 
दुरुस्तीसाठी येतो. बराि वापर िालेल्वया अिा रेडिओमध्ये डनरडनराळ्या कंिेझससकमध्ये प्रवाह डिरप 
(leakage) उत्पन्न िाल्वयािा दोर्ष डकत्येकदा आढळून येतो. डविरे्षतिः दोन डवभागाचं्या जोिणीसाठी 
वापरलेल्वया कपकलग कंिेझसरमध्ये जरी सूक्ष्म प्रमाणात प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न िाली तरी कंट्रोल 
डग्रिवरील ऋण डवयुयातदाबात डवलक्षण ॉरक पिून आवाजात डवकृती (distortion) ककवा खराबी उत्पन्न 
होत असल्वयािे आढळून येते. डनरडनराळे व्हॉल्वव्ह कमजोर िाल्वयाने रेडिओच्या एकंदर ग्राहकिक्तीवर, 
डनवििक्तीवर व आवाजाच्या पुनरुत्पत्तीवर डवपरीत पडरणाम होऊ िकतो. लाऊिस्पीकरिा पिदा वाळून 
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गेल्वयामुळे व त्यािा डिवटपणा कमी िाल्वयामुळे पिययााच्या मूळ आकारातही बदल होण्यािा संभव असतो. 
वर्षानुवर्ष े वापर होऊन जुझया िालेल्वया अिा रेडिओंना एका रेडिओ तंत्रज्ञाने ‘म्युडियम डपसेस’ म्हणजे 
‘वस्तुसंग्रहालयात ठेवण्यािे ऐवज’ असे डवनोदाने म्हटले आहे. अिा रेडिओंिी दुरुस्ती करण्यािे कायक 
म्हणजे वृद्धापवस्थेत कायाकल्वप करून तरुणावस्था प्राप्त करून देण्यािे धािस करण्यासारखे असेत. अिा 
पडरन्स्थतीत खिाच्या दृष्ीने अिा रेडिओिी दुरुस्ती करणे व्यवहायक आहे ककवा नाही हे प्रत्येक दुरुस्ती 
तंत्रज्ञाने स्वतिः ठरडवले पाडहजे व नंतरि त्याबाबतीत योलय तो समज व सल्ला आपल्वया ग्राहकास डदला 
पाडहजे. कारण नवीन रेडिओ डवकत घेणे हे अिा वळेी बहुधा अडधक सूज्ञपणािे असते. 
 

∎ ∎ 
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प्रकरि अठराि े
 

रेणिओच्या घटकभागातंील णबघाि 
 
डनरडनराळ्या घटकभागािंी आडण डनयंत्रणासाठी लागणाऱ्या साधनािंी ताराचं्या साहाय्याने डवडिष् 
योजनेनुसार जोिणी करून रेडिओिी बाधंणी किी केलेली असते व एखाययाा डवडिष् घटक भागात दोर्ष 
डनमाण िाल्वयामुळे रेडिओिे एकंदर कायक कसे डबघिून जाते ह्याडवर्षयी उल्लखे पडहल्वया प्रकरणात प्रारंभीि 
आलेला आहे. त्यानंतरच्या प्रकरणांमध्ये रेडिओमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या डबघािाचं्या लक्षणानुरूप प्रत्येक  
डवभागातील डवडिष् घटकभागािंी तपासणी किी करावी व घटकभागातंील डनरडनराळ्या कोणत्या डवडिष् 
दोर्षामुंळे असे डबघाि डनमाण होऊ िकतात ह्याडवर्षयीिे सडवस्तर डवविेन केलेले असून मागील प्रकरणात 
रेडिओमध्ये उत्पन्न होणारे सवकसामाझय डबघाि व अिा डनरडनराळ्या डबघािािंी तपासणी करण्यासाठी ज्या 
डवडिष् तपासणी पद्धती वापरल्वया जातात त्यािंा एकंदर आढावा घेतलेला आहे. परंतु घटकभागामंध्ये 
उत्पन्न होणाऱ्या डवडवध डबघािाडंवर्षयीिी ह्या प्रकरणामंध्ये डदलेली माडहती रेडिओच्या डनरडनराळ्या 
डवभागामंध्ये उत्पन्न होणाऱ्या सवकसामाझय डबघािाचं्या अनुर्षंगानेि डदलेली असून ती एकडत्रत आडण 
संकडलत स्वरूपात अययााप डदलेली नाही. ह्या प्रकरणात ती संकडलत स्वरूपात डदलेली आहे. डिवाय 
रेडिओच्या घटकभागाडंवर्षयी इतरही काही उपयुक्त माडहती ह्या प्रकरणात डदली आहे. रेडिओतील 
डनरडनराळ्या डबघािािें मूळ सरतेिवेटी घटकभागामंध्येि िोधले जात असल्वयामुळे घटकभागातं उत्पन्न 
होणाऱ्या डवडवध दोर्षािंी ह्या प्रकरणात डदलेली संकडलत माडहती अत्यंत महत्त्वािी आहे हे रेडिओ दुरुस्ती 
तंत्रज्ञास सागंावयास नकोि. रेडिओमध्ये वापरल्वया जाणाऱ्या प्रमुख घटकभागाचं्या बाबतीत त्यामध्ये 
डबघाि डनमाण होण्याच्या संभवानुसार त्यांिा क्रम ठरवावयािा िाला तर अनुभवी तज्ज्ञाचं्या मते 
व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि होण्यािा संभव सवांत जास्त असतो. त्यानंतर कंिेझससक, त्यानंतर ट्रॅझसॉॉमकसक आडण 
कॉईल्वस आडण िवेटी रेडिस्टसक असा त्यािंा क्रम लागतो. रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागातंील 
घटकभागातं कोणते दोर्ष उत्पन्न होतात व अिा दोर्षामुंळे रेडिओत कोणते डबघाि डनमाण होतात हे 
दिकडवणारा एक तक्ताही ह्या पुस्तकाच्या भाग एकच्या िवेटी जोिला आहे. 
 

(१) व्हॉल्वव्ह 
 

रेडिओच्या सवक घटकभागातं व्हॉल्वव्हमध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणात दोर्ष उत्पन्न होतात. अतंगकत 
रिनेत दोर्ष उत्पन्न िाल्वयामुळे ककवा इतर घटकभागातंील दोर्षािंा अडनष् पडरणाम होऊन रेडिओतील 
व्हॉल्वव्ह पुष्ट्कळ वळेा डनकामी िालेले आढळतात. व्हॉल्वव्हमध्ये उत्पन्न होणारे सामाझय आडण ठराडवक 
प्रकारिे दोर्ष म्हणजे डॉलॅमेंट जळून जाणे, व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती (emission) कमी होणे, व्हॉल्वव्हिे 
अंतगकत डवयुयातघटक एकमेकािंी स्पिक करू लागणे, व्हॉल्वव्हमध्ये अडनयडमत खरखराट (random noises) 
ककवा प्पट् (popping) आवाज डनमाण होणे, व्हॉल्वव्हच्या अंतगकत डवयुयातघटकाचं्या कंपनामुळे अनावश्यक 
कंपलहरी (microphonics) उत्पन्न होणे, व्हॉल्वव्हमध्ये हवा डिरणे आडण अंतगकत भागात प्रवाहलहरींिी 
अनाठायी डिरप (leakage) उत्पन्न होणे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट डकत्येकदा जळून गेल्वयािे आढळून येते. डॉलॅमेंटमधून अडतिय जास्त 
प्रमाणावर डवयुयातप्रवाह वाडहल्वयामुळे ककवा व्हॉल्वव्हला असह्य हादरे बसल्वयाने असा दोर्ष डनमाण होऊ 
िकतो. 

 
व्हॉल्वव्हच्या अंतगकत डवयुयात घटकामंध्ये ॉारि कमी अतंर असते. व्हॉल्वव्हमध्ये दोर्ष उत्पन्न होऊन 

व्हॉल्वव्हमधील अंतगकत डवयुयात घटक जर एकमेकािंी स्पिक करू लागले तर रेडिओ अधूनमधून बंद पिू 
लागतो. पुष्ट्कळदा ह्याि कारणाने रेडिओमध्ये खरखराट (noise), गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज (hum) 
आडण अनावश्यक कंपलहरी (microphonics) डनमाण होऊ लागतात. व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती कमी 
िाली तर व्हॉल्वव्हमुळे उत्पन्न होणाऱ्या खरखराटािी (noise) पातळी वाढलेली डदसते व रेडिओच्या 
आवाजात डवकृती (distortion) उत्पन्न होते. अनावश्यक कंपलहरी डनमाण होत असल्वयास रेडिओला 
जरादेखील हादरे बसले तरी अिा कंपलहरी डनमाण होत असल्वयािे दृष्ोत्पत्तीस येते आडण डकत्येकदा 
रेडिओ अधूनमधून बंदही पिू िकतो. व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंटमध्ये तात्काडलक खंि पिण्यािा व तो पझुहा 
जोिला जाण्यािा दोर्ष डकत्येकदा आढळून येतो. 

 
रेडिओमध्ये हल्ली लहान आकारािे (miniature)व्हॉल्वव्ह बरेि प्रिडलत िाले आहेत. हे व्हॉल्वव्ह 

सॉकेटमधून बाहेर काढताना ते अडतिय काळजीपूवकक काढाव ेलागतात. ते बाहेर काढावयािे िाल्वयास 
सॉकेटमध्ये िगिग हालवनू न काढता ते सरळ व अलगद ओढून काढले पाडहजेत. सात डपना असलेले 
लहान आकारािे व्हॉल्वव्ह सॉकेटमध्ये योलय प्रकारे बसडवण्याच्या दृष्ीने काळजी घ्यावी लागते. अिा 
व्हॉल्वव्हवर रंगािा एक डठपका डदलेला असतो व िासीसवरही खुणेसाठी तिाि रंगािा डठपका डदलेला 
असतो. व्हॉल्वव्ह सॉकेटमध्ये बसडवताना व्हॉल्वव्हवरील डठपका व िासीसवरील डठपका एकमेकाचं्या 
समोरासमोर आले पाडहजेत. सात डपनापेंक्षा कमी डपना असलेल्वया लहान आकाराच्या व्हॉल्वव्हच्या बाबतीत 
रंगाच्या डठपक्यािंी खूण असलेली डपन तिाि प्रकारे रंगाच्या डठपक्यािंी खूण असलेल्वया सॉकेटच्या 
भोकात बसडवली जाते. सात डपना असलेल्वया व्हॉल्वव्हनंतर आठ डपना असलेल्वया लहान आकाराच्या 
व्हॉल्वव्हिे उत्पादन होऊ लागले व अलीकिील काळात नऊ डपना असलेले व्हॉल्वव्ह प्रिडलत िालेले 
आहेत. गेल्वया काही वर्षांत आपल्वया देिात उत्पादन िालेल्वया बहुतेक ए.सी. रेडिओमंध्ये ECH 81, EF 89, 
EBC 81, EL 84  आडण EZ 80 ह्या माडलकेतील नऊ डपना असलेले लहान आकारािे व्हॉल्वव्ह आडण ए.सी. 
िी.सी. रेडिओमध्ये UCH 81, UF 89, UBC 81, UL 84 आडण  UY 85 हे नऊ डपना असलेले लहान 
आकारािे व्हॉल्वव्ह बऱ्याि प्रमाणात वापरले जात आहेत. सरकारी आदेिानुसार उत्पादन केल्वया जाणाऱ्या 
स्वस्त ककमतीच्या बहुतेक रेडिओंमध्ये नऊ डपना असलेले लहान आकारािे  UCH 81, UBF 89, ULC 82 
आडण UY 85 व्हॉल्वव्ह प्रिडलत िाले आहेत. वरील सवक व्हॉल्वव्हिे उत्पादन आपल्वया देिातील बंगलोर 
येथील भारत इलेक्ट्रॉडनक्स कारखाझयात होऊ लागले आहेत. 

 
ज्या व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट जळून गेलेले आहे असा व्हॉल्वव्ह बदलून त्याच्या जागी नवीन िागंला 

व्हॉल्वव्ह बदलताना खबरदारी घ्यावी लागते. अिा पडरन्स्थतीत व्हॉल्वव्ह बदलून रेडिओ िालू केल्वयानंतर 
व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंट वाजवीपेक्षा जास्त िगिगीत होत असल्वयािे ककवा अझय असाधारण लक्षणे डदसून येत 
असल्वयािे उदाहरणाथक, व्हॉल्वव्ह प्लेट गरम होऊन लालभिक होणे, व्हॉल्वव्हमध्ये डनळसर रंगािा धुरकट 
प्रकाि डदसू लागणे, इत्यादी दृष्ोत्पत्तीस येत असेल तर रेडिओ तात्काळ बंद करण्यािी तयारी ठेवली 
पाडहजे. कारण अिा पडरन्स्थतीत ज्या कारणाने मूळ व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट जळलेले असेल (उदाहरणाथक, 
संडक्षप्त िालेला कंिेझसर) त्यािा अडधक िोध घेऊन तो प्रथम दुरुस्त करणे इष् असते. 



 

अनुक्रमणिका 

डविरे्षतिः रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह बदलताना डविरे्ष काळजी घेणे आवश्यक असते. रेन्क्टॉायर 
व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट जळण्यास संडक्षप्त मंिल अनेकदा कारणीभतू असते. रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने काहीसे 
कमजोर िालेले परंतु डॉलॅमेंट न जळलेले व पूवक दुरुस्तीत बदललेले जुने रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह सगं्रही 
ठेवावते. डॉलॅमेंट जळलेल्वया रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हऐवजी असे जुने रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह प्रथम बदलून 
पाहावते. सवक ठीकठाक असेल तर िागंला नवीन रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह नंतर बदलावा. 
 

(२) व्हॉल्वव्ह सॉकेट 
 

आधुडनक भारतीय बनावटीच्या रेडिओमध्ये नऊ डपनाचं्या लहान आकाराच्या व्हॉल्वव्हज िा 
(miniature valves) वापर सवकत्र प्रिडलत असल्वयाने अिा व्हॉल्वव्हज साठी लहान आकाराच्या नऊ 
भोकाचं्या सॉकेट् स वापरल्वया जात आहेत. 

 
अिा लहान सॉकेट् समध्ये सपंकक  जोिप्या (socket contacts) गंजून गेल्वयामुळे ककवा त्यामध्ये 

घाण व किरा सािल्वयामुळे रेडिओमध्ये खरखराट (noise) उत्पन्न होणे ककवा अडतरेकी पडरन्स्थतीत 
रेडिओ बंद पिणे (no reception) ह्यासारखे डबघाि डनमाण िालेले आढळतात. अिा वळेी व्हॉल्वव्ह 
सॉकेटमधून बाहेर काढून घेऊन सॉकेटच्या जोिप्या स्वच्छ करणे आवश्यक असते. ह्यासाठी काबकन 
टेट्राक्लोराईि ककवा त्यासारख्या रासायडनक द्रवािा वापर करून एखाययाा योलय जािीच्या लहान तारेच्या 
साहाय्याने सॉकेटिी भोके व गंजलेल्वया संपकक  प्या स्वच्छ करता येतात. हे काम मात्र कुिलतेने व 
काहीसे हलक्या हाताने सावकािपणे केले पाडहजे. नाही तर भोके स्वच्छ करते वळेी तार भोकामध्ये खाली 
वर हालडवताना संपकक  जोिप्यानंा अपाय होऊन सॉकेटमध्ये अडधकि डबघाि डनमाण होण्यािी िक्यता 
असते. 

 
कधीकधी सॉकेटच्या सपंकक  प्या (socket contacts) सैल िाल्वयाने व्हॉल्वव्हच्या डपना 

सॉकेटमध्ये घट्ट बसत नाहीत असे आढळून येते. अिा पडरन्स्थतीत केवळ व्हॉल्वव्ह सॉकेटमध्ये नीट घट्ट न 
बसल्वयामुळे रेडिओिे कायक बंद पिण्यािीही िक्यता असते. सॉकेटच्या सपंकक  जोिप्या एखाययाा 
डनमुळत्या बारीक टोकाच्या लहान डिमयाने पझुहा एकत्र दाबून घट्ट करता येतात. अथात हेही काम 
मोठ्या कुिलतेने कराव ेलागते. नाही तर संपकक  जोिप्या तुटल्वयाने सॉकेट कायमिी डनकामी होऊन 
ती बदलण्यािा प्रसंग येतो. 

 
सॉकेटच्या बाबतीत आढळून येणारा दुसरा एक डबघाि म्हणजे सॉकेटच्या जोिप्यािंी 

जोितारािंी जोिणी िाक नीट न बसल्वयाने व्यवन्स्थत िालेली नसणे. रेडिओ िालू असताना एखाययाा 
पेन्झसलीने ककवा लाकिी पट्टीने सॉकेटच्या संिडयत जोितारा हळुवार हालवनू पाडहल्वया ककवा जोिपट्टीवर 
पेझसील ककडित दाबनू पाडहली तर सकृ  दिकनी व्यवन्स्थत िाक आहे अिा जोिणीतील दोर्ष व्यक्त होऊ 
िकतात. जोितारा अिा प्रकारे हळुवार हालडवल्वया जात असताना ककवा सॉकेटिी जोिपट्टी दाबली जात 
असताना रेडिओमध्ये जर एकाएकी खरखराट (noise) उत्पन्न होत असेल ककवा रेडिओिे कायक मधूनि 
तात्काडलक बंद पित असेल तर ते जोितारेच्या जोिणीतील डबघािािे लक्षण समजाव.े अिा प्रसंगी 
डववडक्षत जोितार नीट िाक देऊन जोिपट्टीिी व्यवन्स्थतपणे जोिली पाडहजे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

सॉकेटच्या संपकक  जोिप्या तुटल्वयाने ककवा क्वडित प्रसंगी सॉकेटिी बॅकेलाइटिी बठैक 
तुटल्वयाने, भगंल्वयाने ककवा उष्ट्णतेमुळे करपून जळल्वयाने सॉकेट बदलण्यािे प्रसगं येतात. डकत्येकदा 
सॉके्स िासीसवर रेन्व्हटच्या साहाय्याने पक्क्या बसडवलेल्वया असतात. अिी पक्की बसडवलेली सॉकेट 
काढण्यासाठी डड्रकलग मिीन म्हणजे भोक पािण्यािे यंत्र वापरून प्रथम रेन्व्हट काढून घ्याव ेलागतात. 
खराब सॉकेट बदलताना मूळ सॉकेटसारखी प्रडतरूप सॉकेट डमळडवणे इष् असते. नाहीतर मोठ्या 
आकारािी सॉकेट बसडवण्यासाठी िासीसवरील भोकही कानिीने मोठे करण्यािा खटाटोप करावा 
लागतो. नवीन सॉकेट रेन्व्हटच्या जागी नट व बोल्वट वापरून बसडवता येते. सॉकेट बदलण्यापूवी 
सॉकेटच्या जोिप्यािंी जोिलेल्वया सवक जोितारािंा नकािा ककवा आराखिा काढून ठेवावा म्हणजे 
नवीन सॉकेट बसडवण्यात वळे जात नाही व जोिणीत िकुाही होत नाहीत. सॉकेट बदलण्यािे काम कठीण 
नसले तरी त्यासाठी बराि वळे खिी जात असल्वयाने व डकत्येकदा ह्या साध्या कामासाठीदेखील बराि 
खटाटोप करण्यािा प्रसंग येत असल्वयाने डबघाि उत्पन्न िालेल्वया सॉकेटिी िक्यतो दुरुस्ती करण्यािा 
प्रयत्नि रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने करावा हे बरे. 
 

(३) मॅणजक आय व्हॉल्वव्ह 
 

रेडिओवर स्टेिने लावताना स्टेिनािंी सूक्ष्म मेळजुळवणी करता यावी म्हणून ‘मडॅजक आय’ 
व्हॉल्वव्हिी सोय डकत्येक रेडिओंमध्ये केलेली असते. 

 
मडॅजक आय व्हॉल्वव्हसाठी वापरल्वया जाणाऱ्या व्हॉल्वव्हिे डनरडनराळे प्रकार आहेत. हल्ली लहान 

आकाराच्या नऊ डपना असलेल्वया व्हॉल्वव्हमध्ये EM 84 आडण UM 84 हे व्हॉल्वव्ह ‘मडॅजक आय’ व्हॉल्वव्ह म्हणनू 
बरेि प्रिडलत िालेले आहेत. ह्या व्हॉल्वव्हमध्ये डहरव्या रंगाच्या दोन प्रकाि रेर्षा डदसतात. रेडिओवर 
लावलेल्वया स्टेिनािंी तीक्ष्ण व नीट मेळजुळवणी िाली म्हणजे ह्या प्रकाि रेर्षा एकमेकींिी जास्तीत जास्त 
संललन होतात. मडॅजक आय व्हॉल्वव्ह रेडिओमध्ये एका क्लँप ककवा डिमयामध्ये बसडवलेला असतो व 
कॅडबनेटला एक छोटीिी डखिकी पािून त्यामधून मडॅजक आय व्हॉल्वव्हच्या प्रकाि रेर्षा योलय प्रकारे 
डदसतील अिी व्यवस्था केलेली असते. त्या जर तिा डदसत नसतील तर क्लँपमध्ये मडॅजक आय व्हॉल्वव्ह 
योलय रीतीने सरकवनू ककवा डॉरवनू ह्या प्रकाि रेर्षा व्यवन्स्थत डदसतील अिी त्यािी जुळवणी करून 
घ्यावी लागते. ‘मडॅजक आय व्हॉल्वव्ह’ मधील डहरव्या प्रकाि रेर्षा जर पाडहजे डततक्या िगिगीत न राहाता 
मंद िालेल्वया असतील तर सामाझयतिः मडॅजक आय व्हॉल्वव्ह बदलावा लागतो. डकत्येकदा मडॅजक आय 
व्हॉल्वव्ह सॉकेटमध्ये नीट न बसल्वयाने तो प्रकाडित होत नाही. प्रकाडित होत नसल्वयास तो सॉकेटमध्ये नीट 
बसवनू पाडहला पाडहजे. एवढे करूनही तो जर प्रकाडित होत नसेल व मडॅजक आय व्हॉल्वव्हच्या मंिलातील 
इतर घटकभागामंध्ये जर डबघाि नसेल तर मात्र तो बदलणे इष् असते. स्टेिनािंी मेळजुळवणी करताना 
मडॅजक आय व्हॉल्वव्हच्या प्रकाि रेर्षा हालत नसतील तर मडॅजक आय व्हॉल्वव्हच्या डिफ्लेक्टर प्लेटला 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा ज्या रेडिस्टरमधून केला जातो तो रेडिस्टर डबघिलेला असल्वयािे दिकडवले 
जाते. आकृती १८–१ पाहा. ह्या आकृतीत दिकडवलेल्वया मंिल योजनेत ह्या रेडिस्टरिा डवरोध ४७० हजार 
ओहम इतका असल्वयािे दिकडवले आहे. तो खंडित िालेला असल्वयास ककवा त्यािा डवरोध अडतिय 
वाढलेला असल्वयास स्टेिनािंी जुळवणी करताना प्रकाि रेर्षा न हालण्यािा दोर्ष उत्पन्न होतो. 
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आकृती १८–१ 

 
ज्या रेडिओमध्ये ‘मडॅजक आय’ व्हॉल्वव्हिी सोय उपलब्ध असते अिा रेडिओच्या बाबतीत केवळ 

मडॅजक आय व्हॉल्वव्हच्या कायावरून रेडिओमध्ये डनमाण िालेल्वया काही डबघािाडंवर्षयीिा दृश्य स्वरूपात 
इिारा रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास डकत्येकदा डमळू िकतो. उदाहरणाथक रेडिओ िालू केल्वयानंतर मडॅजक आय 
व्हॉल्वव्हच्या डहरव्या प्रकाि रेर्षाि डदसत नसतील तर मडॅजक आय व्हॉल्वव्हला िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा न 
डमळाल्वयािे व त्या दृष्ीने रेडिओच्या िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यात डबघाि उत्पन्न िालेला असल्वयािे ते 
लक्षण असते. मडॅजक आय व्हॉल्वव्हमध्ये प्रकाि रेर्षा डदसत असतील, परंतु स्टेिनाचं्या कायािी जुळवणी 
करताना हालत नसतील तर बंद पिलेल्वया रेडिओच्या बाबतीत डिटेक्टर डवभागापूवीच्या डवभागामंध्ये 
डबघाि असल्वयािे ते लक्षण असते. ह्याउलट मडॅजक आय व्हॉल्वव्हमध्ये स्टेिनाचं्या कायािी जुळवणी 
करताना प्रकाि रेर्षा एकमेकींिी सलंलन होत असतील, परंतु लाऊिस्पीकरमधून स्टेिनािें कायकक्रम ऐकू 
येत नसतील तर डिटेक्टरनंतरच्या म्हणजे ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर, ऑडिओ आऊटपुट व लाऊिस्पीकर 
डवभागातं डबघाि असल्वयािे दिकडवले जाईल. 
 

(४) रेणिओचे पायलट णदि े
 

रेडिओच्या िायलवर प्रकाि पिावा ह्या उिेिाने त्यािप्रमाणे रेडिओ लावल्वयावर तो िालू िाला 
आहे ककवा नाही हे समजण्याच्या दृष्ीने ए.सी. आडण ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये पायलट डदव ेवापरलेले 
असतात. ए.सी. रेडिओमध्ये त्यािंी जोिणी व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटना समातंर पद्धतीने केलेली असते. ए.सी. 
िी.सी. रेडिओमध्ये पायलट डदव ेव्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटना एकसरी पद्धतीने जोिलेले असतात. ए.सी. िी.सी. 
रेडिओमध्ये रेडिओ प्रथम लावल्वयाबरोबर पायलट डदव ेक्षणभर िगिगीत प्रकाडित िालेले डदसतात. परंतु 
व्हॉल्वव्ह जसजसे जास्त गरम होत जातात तसतसा त्यािंा प्रकाि थोिा थोिा मंद होऊ लागतो. ह्यािे 
कारण म्हणजे एकसरी पद्धतीने जोिलेली व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंट थंि असताना त्यामधून जास्त प्रमाणात 
डवयुयातप्रवाह वाहात असतो, कारण ती थंि असताना त्यािंा डवयुयातडवरोध कमी असतो. परंतु जस जसे 
व्हॉल्वव्ह गरम होऊ लागतात तसतसा त्यांिा डवरोध वाढू लागतो व एकसरी डॉलॅमेंटच्या मंिलातून कमी 
प्रमाणात प्रवाह वाहू लागतो त्यामुळे पायलट डदव्यािंा प्रकाि मंदाव ूलागतो. व्हॉल्वयूम कंट्रोल कमीजास्त 
डॉरडवला असताना ककवा एक स्टेिन बदलून दुसरे स्टेिन लावताना पायलट डदव ेलुकलुकत असल्वयािे 
डकत्येकदा दृष्ोत्पत्तीस येते. पण ह्यात वावगे असे काही नसते. कारण ह्या दोझही डक्रयामंध्ये रेडिओतील 
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व्हॉल्वव्हच्या प्लेट प्रवाहात घट वाढ होते व घट वाढ िालेला काही प्रवाह पायलट डदव्यामंधून वाडहल्वयामुळे 
ते कमी अडधक िगिगीत होतात. 
 

पायलट डदवा बदलावयािा असेल तर मूळ डदव्याडवर्षयीिा संपूणक तपिील असणे आवश्यक असते. 
उदाहरणाथक, तो स्कू्र टाईप आहे की बायोनेट टाईप आहे, मूळ डदव्यािे डकती डवयुयातदाबमानाच्या व 
डवयुयातप्रवाहमानाच्या दृष्ीने उत्पादन केलेले आहे, वगैरे. हल्ली डदव्याच्या आतील मण्याच्या रंगावरून ककवा 
डदव्याच्या आकारावरूनही ह्याडवर्षयी डनडित डनष्ट्कर्षक काढता येत नाहीत. कारण डनरडनराळ्या डवयुयातदाब 
आडण प्रवाहाच्या दृष्ीने उत्पादन केलेल्वया डदव्यािंा आकार एकसारखाि असू िकतो. पायलट डदवा 
बदलताना योलय डवयुयातदाबमान (voltage rating) ककवा डवयुयातप्रवाहमान (current rating) असलेला 
पायलट डदवा वापरला नाही तर तो वरिेवर जळून जाण्यािी ॉार िक्यता असते. आकृती १८–२ मध्ये स्कू्र 
व बायोनेट टाईप पायलट डदव्यािंी व त्यासंाठी वापरल्वया जाणाऱ्या व्होल्विसकिी डिते्र डदली आहेत. 
 

 
आकृती १८–२ 

 
(५) कंिेझसर 

 
व्हॉल्वव्ह वगळल्वयास रेडिओच्या इतर कोणत्याही घटकभागापेक्षा कंिेझससकमध्ये अडतिय जास्त 

प्रमाणात डबघाि उत्पन्न होत असल्वयािे आढळून येते. कंिेझससकमध्ये आढळून येणारे मुख्य दोर्ष म्हणजे 
कंिेझसर सडंक्षप्त (short) होणे, खंडित (open) होणे ककवा कंिेझसरमध्ये प्रवाहािी डिरप (leakage) 
उत्पन्न होणे. डविरे्षतिः प्रवाहािी डिरप उत्पन्न होण्यािा दोर्ष इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझससकमध्ये बऱ्याि प्रमाणात 
आढळून येतो. 

 
इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझससकच्या उत्पादनामध्येि मलूतिः काही दोर्ष राहून गेल्वयाने कधी कधी 

कंिेझससक खराब असल्वयािे आढळून येते. डविरे्षतिः डनकृष् बनावटीिे कंिेझससक सडंक्षप्त (short) होण्यािी 
ॉार िक्यता असते. म्हणनू िक्यतो नावाजलेल्वया कारखानदाने उत्पादन केलेले कंिेझससकि वापरणे 
अत्यावश्यक असते. अडतिय जास्त उष्ट्णतेमुळे त्यािप्रमाणे वाजवीपेक्षा जास्त डवयुयातदाबामुळे कंिेझससकमध्ये 
डबघाि होण्यािी ॉार िक्यता असते. ह्यासाठी जास्त गरम होणाऱ्या रेडिस्टरपासून ककवा गरम होणाऱ्या 
रेन्क्टॉायर ककवा ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हपासून कंिेझससक दूर ठेवणे अत्यावश्यक असते. 
इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझससकिी एक बाजू प्रवाहप्रडतबधंक (polarized) असते म्हणून रेडिओ मंिलात अिा 
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कंिेझससकिी जोिणी करताना ते योलय तऱ्हेने बसडवले पाडहजेत. इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसिी उलट जोिणी 
केली तर त्यामुळे संडक्षप्त मिंल (short circuit) डनमाण होण्यािी व अिी िुकीिी जोिणी बराि काल 
ठेवल्वयास कंिेझससक कायमिे डनकामी होण्यािी िक्यता असते. काही इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझससकिे बाहेरिे 
िाकण िासीसपासून डवभक्त ठेवाव ेलागते. काही मंिल रिनामंध्ये कंिेझससकच्या िाकणािा िासीसपासून 
संपकक  होणे इष् नसते. ह्यासाठी िाकणावर ॉायबरपासून ककवा अिाि प्रकारच्या डवयुयातप्रवाहप्रडतबधंक 
पदाथापासून बनडवलेली िकती वापरलेली असते व अिा ॉायबरच्या िकतीच्या साहाय्याने कंिेझससकिे 
िाकण व िासीस एकमेकापंासून डवभक्त ठेवता येतात. इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझससकमध्ये वापरलेले 
रासायडनक द्रव्य जर वाळून गेले ककवा असे कंिेझससक जास्त डवयुयातदाबावर जोिले गेले तर त्यािंी 
धारणिक्ती कमी ककवा सपूंणक नाहीिी होऊ िकते. 

 
काही रेडिओंमध्ये खराब िालेला कंिेझसर काढून टाकण्याऐवजी तो तसाि ठेवनू पूवकदुरुस्तीत 

त्यावरि कधीकधी िागंला कंिेझसर समातंर पद्धतीने जोिून डदलेला आढळतो. दुरुस्तीच्या दृष्ीने ही 
काही िागंली पद्धत नाही. खराब िालेला जुना कंिेझसर काढूनि टाकला पाडहजे. कारण जुना कंिेझसर 
रेडिओ मंिलात अिा रीतीने जोिलेलाि राहू डदला तर तो एखाययाा रेडिस्टरसारखे कायक करू लागतो 
आडण िागंल्वया कंिेझसरवर त्यािी समातंर जोिणी िाल्वयामुळे त्यामधून डवयुयातप्रवाहाला एक उपमागक तर 
डमळतोि परंतु ह्याडिवाय िागंल्वया कंिेझसरच्या कायात त्यामुळे अन्स्थरता (instability) उत्पन्न होऊ 
िकते. जुना कंिेझसर िासीसवर तसाि जोिलेला ठेवणे आणखीही एका दृष्ीने िागंले नसते. डकत्येकदा 
अिा जुझया कंिेझसरिा स्ॉोट होण्यािा ककवा त्यातील रासायडनक द्रव्य बाहेर डनघून त्यािा इतर 
घटकभागानंा उपसगक पोहोिण्यािा संभव असतो. 

 
कंिेझससकमधील डबघािामुंळे तितिण्यासारखे (crackling) आवाज, तळण्यासारखा (frying) 

आवाज ककवा थंुकी उिवत बोलताना जसा ॉरॉर आवाज येतो तसे आवाज (sputtering) उत्पन्न होऊ 
लागले म्हणजे कंिेझसर लवकरि डनकामी होणार असल्वयािे ते एक सूिक लक्षण समजाव.े पेपर 
कंिेझसरमध्ये डबघाि उत्पन्न िाल्वयास डकत्येकदा एकसारखा गंुजावर उत्पन्न होऊ लागतो. कधीकधी 
मायका आडण डसरॅडमक कंिेझससकमध्येही असा दोर्ष उत्पन्न िालेला आढळून येतो. बराि वापर िाल्वयानंतर 
ककवा जास्त उष्ट्णतेिा उपसगक िाल्वयामुळे कंिेझससकमध्ये खरखराट उत्पन्न होऊ लागण्यािी िक्यता असते. 

 
सामाझयतिः रेडिओमध्ये पेपर कंिेझससकिा ककवा मेणािे वषे्ठन िढडवलेल्वया कंिेझससकिा बराि वापर 

केलेला असतो. अिा कंिेझससकिा उपयोग आर.एॉ. ककवा आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात करणे मात्र 
इष् नसते. ह्या डवभागात सामाझयतिः मायका कंिेझससकिाि उपयोग करणे आवश्यक असते. ककबहुना अिा 
मंिलात मायका कंिेझससकिा उपयोग अटळि असतो असे म्हणावयास हरकत नाही. डसरॅडमक 
कंिेझससकच्या कायात डविरे्ष न्स्थरता (stability) असते. जुझया डसरॅडमक ककवा पेपर कंिेझससकऐवजी हल्ली 
नळीच्या आकारािे (tubular) डसरॅडमक कंिेझससक  वापरता येतात. ह्या कंिेझससकिे आवडेष्त (insulated) 
आडण अनवडेष्त (non-insulated) असे दोन प्रकार आहेत. कंिेझससकसाठी िासीसवर जेव्हा पुरेिी जागा 
डमळणे िक्य नसते तेव्हा िकतीच्या आकारािे (disc) डसरॅडमक कंिेझससक वापरले जातात. हे कंिेझससक 
आवडेष्त तर असताति परंतु त्याडिवाय त्यािंा आकारही लहान असतो. 

 
कंिेझसरमध्ये डबघाि उत्पन्न िाल्वयास त्यािा व्हॉल्वव्हलाही उपसगक पोहोिू िकतो व त्यामुळे व्हॉल्वव्ह 

डनकामी होऊ िकतो. 
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कपकलग कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न होण्यािा दोर्ष डनमाण िाल्वयािा संिय 
असल्वयास त्यािी जलद तपासणी डनऑन टेस्टरच्या साहाय्याने करता येते. अिी तपासणी करण्यासाठी 
संिडयत कंिेझसरिी व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रििी जोिलेली तार डवलग करावी आडण रेडिओ लावनू ही तार 
व िासीस ह्यामंध्ये डनऑन टेस्टर जोिावा आकृती १८–३ मध्ये डनऑन टेस्टरने कपकलग कंिेझसरिी 
तपासणी किी करावी हे दिकडवले आहे. ह्या तपासणीत डनऑन टेस्टरिा डदवा जर एकसारखा प्रकाडित 
िालेला डदसत असेल तर कपकलग कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िाल्वयािे, डनऑन डदवा अधूनमधून लुकलुक 
करीत असेल तर कपकलग कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप (leakage) असल्वयािे व डनऑन डदवा ॉक्त 
प्रथमतिःि प्रकाडित होऊन (आडण तोही मंदपणे) नंतर डविलेला डदसत असेल तर कपकलग कंिेझसर 
सुन्स्थतीत असल्वयािे दिकडवले जाते. प्रवाह डिरप होणाऱ्या कंिेझसरिा डवरोध जरी डकत्येक ओहम असला 
तरी डनऑन टेस्टरच्या साहाय्याने केली जाणारी ही तपासणी यिस्वीरीतीने करता येते. परंतु डनऑन 
टेस्टरिे जे स्ट्रायककग व्होल्वटेज असते त्यापेक्षा कमी डवयुयातदाबावर जर असा कंिेझसर जोिलेला असेल 
तर मात्र डनऑन टेस्टरऐवजी प्रवाह डिरपेिी सूक्ष्म नोंदणी होण्याच्या दृष्ीने िी.सी. होल्वटमीटर वापरणे इष् 
असते. व्होल्वटमीटर वापरताना अथात प्रथम त्यािी उच्चडवयुयातदाब श्रणेीवर जुळवणी केली पाडहजे, नाही 
तर कंिेझसरिी अिी तपासणी करताना कंिेझसरवर उत्पन्न होणाऱ्या प्रारंभीच्या डवयुयातभाराने (initial 
charge) मीटरच्या कायाला जबरदस्त तिाखा बसण्यािा संभव असतो. प्रवाह डिरप उत्पन्न िालेल्वया 
कंिेझसरच्या तपासणीच्या इतर पद्धतींिे डवविेन पूवीच्या प्रकरणामंध्ये केलेले आहेि. 
 

 
आकृती १८–३ 

 
रेडिओमध्ये गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होत असल्वयास पॉवर सप्लाय डवभागातील 

डॉल्वटर कंिेझससकिी तपासणी करण्यासाठी संिडयत कंिेझसरवर िािणी कंिेझसर (test condenser) 
तात्पुरता समातंर जोिून त्यािी तपासणी केली जाते. िािणी कंिेझसर समातंर जोिल्वयानंतर गुणगुण 
आवाज नाहीसा िाला तर मूळ कंिेझसरमध्ये डबघाि दिकडवला जातो. 
 

वरील पद्धतीप्रमाणे डबघिलेल्वया कंिेझसरवर नुसता िािणी कंिेझसर जोिण्याऐवजी आकृती १८–
४ मध्ये दाखडवलेली योजना वापरणे जास्त ॉायदेिीर असते. ह्या योजनेत एका ५० मायक्रोॉॅरॅि 
धारणिक्तीच्या कंिेझसरला १००० ओहम डवरोध असलेला व एक वटॅ डवयुयातबलािा रेडिस्टर एकसरी 
पद्धतीने जोिलेला असल्वयािे व रेडिस्टरला समातंर असा एक न्स्विही जोिलेला असल्वयािे दिकडवले 
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आहे. तपासणी करते वळेी ज्यावळेी िािणी कंिेझसर डबघिलेल्वया कंिेझसरवर समातंर जोिला जातो तेव्हा 
न्स्वि उघिलेला (off) ठेवला जात असल्वयामुळे िािणी कंिेझसरमध्ये डवयुयातभार डनमाण होताना 
डवयुयातप्रवाह रेडिस्टरमुळे मयाडदत ठेवला जातो आडण त्यामुळे ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये पायलट डदव्यानंा 
आडण रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हला कंिेझसरवरील डवयुयातभारामुळे डनमाण होणाऱ्या प्रिंि प्रवाहापासून होणारा 
धोका टाळला जातो. कंिेझसरवर डवयुयातभार उत्पन्न िाल्वयानंतर सुमारे दोनतीन सेकंदानंंतर न्स्वि दाबनू 
िालू (on) करता येतो. ही योजना वापरण्यािा आणखीही एक ॉायदा आहे. डबघाि िालेल्वया 
कंिेझसरमध्ये त्यावर दुसरा िागंला कंिेझसर समातंर जोिून तपासणी करते वळेी कधी कधी अिा 
कंिेझसरमध्ये तात्काडलक स्वरूपािी सुधारणा होत असल्वयािे आढळून येते व त्यामुळे कंिेझसरिी 
डकत्येकदा डनडित तपासणी होत नाही. परंतु वरील योजना वापरल्वयास कंिेझसरमध्ये तात्काडलक सुधारणा 
होत नाही व त्यामुळे तपासणीमध्ये उत्पन्न होणारी अडनडितता टाळता येते. 
 

 
आकृती १८–४ 

 
(६) ट्रॅझसफॉमथर कॉईल्वस, चोक कॉईल, िगैरे 

 
रेडिओच्या पॉवर सप्लाय आडण ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील ट्रझॅसॉॉमकर कॉईल्वस आडण िोक 

कॉईल ह्यामंध्ये उत्पन्न होणारे काही ठराडवक दोर्ष म्हणजे ताराचं्या वढे्यावंरील एनॅमलिे आवरण खराब 
होऊन वढेे एकमेकासं डिकटू लागणे ककवा वढेे ट्रझॅसॉॉमकरच्या सागंाड्यास डिकटू लागणे, ट्रझॅसॉॉमकरच्या 
तारािंी ज्या लोखंिी प्यावंर (stampings) बाधंणी केलेली असते त्या सैल होणे ककवा तारािें वढेे सैल 
होणे व त्यामुळे ट्रझॅसॉॉमकरमध्ये गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होणे व तो जास्त गरम होणे, एखादी 
तार ककवा जोितार तुटून ट्रझॅसॉॉमकरच्या सागंाड्यास डिकटल्वयामुळे ट्रॅझसॉॉमकरिे कायक अधूनमधून बंद पिू 
लागणे ककवा ट्रझॅसॉॉमकर कॉईल्वसमधून वाजवीपेक्षा जास्त प्रवाह वाहू लागणे. 

 
डकत्येकदा कॉईलच्या वढे्यामंध्ये कॉईल कोठे तरी तुटते परंतु कॉईलिी तुटलेली दोन टोके 

एकमेकाजंवळि राडहल्वयाने व त्यावरील डवयुयातदाबामुळे ह्या दोन टोकामंध्ये डवयुयात प्रज्योत (arcing) 
डनमाण होऊन ट्रॅझसॉॉमकरिे कायक बेभरवसा होऊ लागते, परंतु सकृतदिकनी मात्र ट्रॅझसॉॉमकर कायक 
व्यवन्स्थत होत आहे अिी ॉसवी पडरन्स्थती डनमाण होते. 

 
आर.एॉ. ककवा आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कॉईल्वसवर आच्छादन म्हणून िाकण बसडवलेले असते. 

आर.एॉ. व आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसक जवळजवळ एकसारखेि असतात. ॉक्त आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या 
कॉईल्वस जरा आकाराने मोठ्या असतात. आर.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकमध्ये सामाझयतिः सेकंिरी कॉईलिी 
मेळजुळवणी केली जाते. आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकच्या बाबतीत मात्र प्रायमरी आडण सेकंिरी ह्या दोझही 
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कॉईल्वसिी मेळजुळवणी केली जाते. अथात हा काही डनडित डनयम म्हणून सागंता येणार नाही, कारण 
ह्यालाही अपवाद असल्वयािी उदाहरणे आढळून येतात. 

 
वर उल्लेख केलेल्वया दोझही प्रकारच्या ट्रॅझसॉॉमकसकमध्ये उत्पन्न होणारे ठराडवक दोर्ष म्हणजे 

ट्रॅझसॉॉमकरच्या कॉईल्वस, जोितारा आडण डट्रमर कंिेझससक ह्यामंध्ये बघाि उत्पन्न होणे, िाक व्यवन्स्थत न 
बसल्वयाने ककवा उष्ट्ण व दमट हवमुेळे, समुद्र डकनाऱ्याजवळील खाऱ्या हवमुेळे, त्यािप्रमाणे वातावरणातील 
रासायडनक द्रव्याचं्या धुरामुळे, कॉईलिी तार गंजून खाल्ली गेल्वयाने, कॉईलिे मंिल खंडित होणे, 
कॉईलमधून वाजवीपेक्षा जास्त प्रवाह वाहाण्यामुळे, कॉईलवर जास्त ताण पिणे, िाक पक्का न बसडवला 
गेल्वयाने ककवा प्रायमरी आडण सेकंिरी कॉईल्वसमध्ये घाण सािून प्रवाहािी डिरप िाल्वयाने ककवा कॉईलिे 
वढेे सैल िाल्वयाने ककवा त्यावरील एनॅमलिे आवरण खराब िाल्वयाने रेडिओिी ग्राहकिक्ती (sensitivity) 
कमी होणे व आवाज कमजोर होणे. हल्ली कॉईलिी मेळजुळवणी करण्यासाठी कॉईलमध्ये स्लग वापरलेली 
असते. अिा कॉईलमधील स्लग कधी कधी पिून हरवनू गेल्वयािे आढळून येते. कधी कधी स्लग वाजवीपेक्षा 
जास्त घट्ट डॉरवनू बसडवल्वयाने कॉईलच्या नळीवर ज्या डठकाणी कॉईलिी टोके जोिलेली असतात त्या 
जोिणीस जाऊन डभिलेली आढळते व स्लगमुळे कॉईलिी टोकेही तुटतात. कॉईलच्या मेळ जुळवणीसाठी 
मायका डट्रमर कंिेझससक वापरलेले असल्वयास कधी कधी डट्रमर कंिेझसरमधील अभ्रकािा तुकिा मोिलेला 
आडण पिून गेलेला आढळतो. 
 

(७) आय.एफ. ट्रझॅसफॉमथसथ 
 

सवकसामाझयपणे आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसकमध्ये डनमाण होणारा डबघाि म्हणजे त्याचं्या जोितारा 
तुटणे. परंतु जोितारा तुटण्यािे प्रसंगही क्वडिति दृष्ोत्पत्तीस येतात. जोितार तुटलेली असेल तर तीि 
तार पुझहा िाक देऊन बसडवता येते ककवा तार जर आखूि पित असेल तर दुसरी छोटी तार वापरून ही 
जोिणी करता येते. 

 
रेडिओ जर आद्रक हवचे्या प्रदेिात वापरला जात असेल तर हवतेील आद्रकतेमुळे ककवा दमटपणामुळे 

आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कॉईल्वसवर गंज िढून त्या खाल्वल्वया जाण्यािी (corrosion) िक्यता असते. अिा 
पडरन्स्थतीत आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर बदलण्याव्यडतडरक्त डकत्येकदा गत्यंतर नसते. 

 
आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कधीकधी जवळि बसडवलेल्वया व्हॉल्वव्हच्या उष्ट्णतेमुळे गरम होण्यािी 

िक्यता असते. अिा वळेी ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलमधील मेण गरम होऊन डवतळण्यामुळे ट्रॅझसॉॉमकरच्या 
मेळजुळवणीत बदल होऊन तो खराब होतो. अिा पडरन्स्थतीतही आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर बदलणे इष् असते. 

 
हल्ली आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी मेळजुळवणी करण्यासाठी स्लगिा वापर केला जातो. स्लग तुटली 

ककवा स्लगवरील आटे खराब िाले तर स्लगिी मेळजुळवणी करता येत नाही. असा डबघाि असल्वयासही 
आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर बदलावाि लागतो. 

 
सवकसामाझयपणे वरील अपवाद वगळल्वयास आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसक बदलण्यािे प्रसंग सहसा 

उद्भवत नाहीत. कारण आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकसक अनेक वर्ष ेन डबघिता काम देऊ िकतात. 
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आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर बदलण्यािे प्रसंग जेव्हा येतात तेव्हा मूळ ट्रझॅसॉॉमकरप्रमाणे प्रडतरूप 
असलेला नवीन ट्रॅझसॉॉमकर खरेदी करणे हा अगदी रास्त मागक असतो. लहान आकाराच्या रेडिओमध्ये 
मोठ्या आकारािा ट्रझॅसॉॉमकर बदलून बसडवणे पुरेिा जागेच्या अभावामुळे डकत्येकदा िक्य नसते. ह्याउलट 
मोठ्या रेडिओमध्ये मात्र मोठ्या आकाराच्या ट्रॅझसॉॉमकरच्या जागी लहान आकारािा आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर 
बसडवणे िक्य असते. 
 

(८) रेणिस्टसथ 
 

रेडिओमध्ये सामाझयतिः काबकनपासून बनडवलेले काबकन रेडिस्टसक वापरलेले आढळतात. काबकनच्या 
व काबकनिी डनरडनराळ्या डवडिष् प्रमाणात डमश्रण केलेल्वया डवयुयातप्रवाहप्रडतबधंक पदाथाच्या लहानिा 
कािंीपासून हे रेडिस्टसक बनडवले जातात. हवतेील आद्रकतेपासून व इतरही काही मोितोिीपासून संरक्षण 
करण्यासाठी ह्या रेडिस्टसकवर डसरॅडमक ककवा इतर डवडिष् पदाथापासून बनडवलेल्वया डमश्रणािे आवरण 
िढडवलेले असते. ह्या रेडिस्टसकच्या मूल्वयात ५ टके्क ककवा १० टके्क ककवा २० टके्क ॉरक असू िकतो. ज्या 
मंिलामध्ये रेडिस्टसकच्या मूल्वयात थोिासा ॉेरॉार असला तरी िालण्यासारखे असते अिा मंिलात ककवा 
ज्या मंिलामध्ये रेडिस्टसकमुळे उत्पन्न होणारा थोिा ॉार खरखराट िालण्यासारखा असतो अिा 
मंिलामध्ये काबकन रेडिस्टसकिा वापर केला जातो. 

 
रेडिस्टसकमध्ये काबकन डॉल्वम रेडिस्टर म्हणून एक प्रकार आहे. असे रेडिस्टसक डसरॅडमकसारख्या 

पदाथापासून बनडवलेल्वया पट्टीवर काबकनिा एक पातळ थर देऊन तयार केले जातात. हवतेील आद्रकतेपासून 
संरक्षण करण्यासाठी डवडिष् पदाथापासून बनडवलेले कवि अिा रेडिस्टसकवर िढडवलेले असते. अिा 
रेडिस्टसकच्या मूल्वयात ५ टके्क, २ टके्क ककवा १ टक्का ॉरक असू िकतो. डवडिष् मूल्वय असलेले ककवा डवडिष् 
वटेॅज (डवयुयातबल) असलेले सवक रेडिस्टसक सवकि उत्पादकाकंिे डमळू िकतीलि असे मात्र नाही. उत्कृष् 
बनावटीच्या ज्या रेडिओंमध्ये न्स्थरता (stability) व मूल्वयाच्या बाबतीत काटेकोरपणािी (precision) 
आवश्यकता असते अिा रेडिओंमध्येि ह्या रेडिस्टसकिा उपयोग सामाझयतिः केला जातो. 

 
रेडिस्टसकच्या डनरडनराळ्या प्रकारातं तारेपासून बनडवलेल्वया रेडिस्टसकिा एक प्रकार आहे. परंतु 

काबकन डॉल्वम रेडिस्टसकच्या मानाने ते बरेि कमी मूल्वय असलेल्वया श्रेणीत बनडवले जातात. त्याचं्या मूल्वयात ५ 
ते १० टके्क ॉरक असू िकतो. सुमारे १० ओहमपयंत डवरोध असलेल्वया रेडिस्टसकिी जेव्हा गरज पिते तेव्हा 
तारेपासून बनडवलेले रेडिस्टसक वापरण्याडिवाय काही गत्यंतर नसते. परंतु मंिलात न्स्थरता (stability) 
असणे जेव्हा आवश्यक असते आडण रेडिस्टसकच्या मूल्वयात थोिेदेखील ॉेरबदल िालू िकत नाहीत, तेव्हा 
ककवा रेडिस्टसकमुळे उत्पन्न होणारा खरखराटही िालू िकत नाही तेव्हा, तारेिे रेडिस्टसक वापरणे इष् 
असते. ज्या डठकाणी काबकन रेडिस्टसकिा उपयोग केला जातो त्या डठकाणी सामाझयतिः तारेच्या 
रेडिस्टसकिाही उपयोग करता येतो. ॉक्त आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात मात्र ह्या रेडिस्टसकिा उपयोग 
करता येत नाही. 

 
रेडिओमध्ये वापरल्वया जाणाऱ्या काबकन रेडिस्टरिे दोन तुकिे होऊन त्यामध्ये खंि पिल्वयाने 

रेडिओतील मंिल डकत्येकदा खंडित (open) िाल्वयािे आढळून येते. रेडिस्टरमध्ये खंि पिण्यािी कारणे 
म्हणजे रेडिस्टरमध्ये तिा जाणे, रेडिस्टरला जोिलेल्वया जोितारा डनखळणे ककवा तुटणे, रेडिस्टरला 
जास्त हादरे बसून ककवा रेडिस्टरवर जास्त ताण पिून त्यािे दोन तुकिे पिणे ककवा रेडिस्टर वाजवीपेक्षा 
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खूपि गरम िाल्वयाने तो भगं पावणे. रेडिस्टरमुळे संडक्षप्त मंिल (short circuit) िालेले क्वडिति आढळून 
येते. 

 
रेडिस्टरमध्ये उत्पन्न होणारे इतर काही डबघाि म्हणजे रेडिओतून एकसारखा गंुजारव ऐकू येणे, 

रेडिस्टरमधून डवयुयातदाबािे स्ॉुकल्लग (arcing) उिणे, रेडिस्टरिा बराि वापर होऊन त्याच्या डवरोधात 
ॉरक पिणे आडण रेडिस्टरवर वाजवीपेक्षा जास्त डवयुयातप्रवाहािा ताण पिल्वयाने तो खूप गरम होणे. 

 
रेडिस्टरमधील डबघािामुळे रेडिओत अनावश्यक आवाज डनमाण होऊ िकतात व डकत्येकदा 

त्यामुळे लाऊिस्पीकरमधून तळण्यासारखा (frying) आवाज ऐकू येऊ लागतो. व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रि 
मंिलामध्ये वापरलेल्वया रेडिस्टरिा डवरोध काटेकोर ककवा अिकू मूल्वयािा (precise value) असणे 
आवश्यक असते. व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला जोिलेल्वया रेडिस्टरमध्ये अनेकदा डबघाि िालेले आढळून येतात. हे 
रेडिस्टर बदलताना ज्या मिंलात जास्त कंपनसखं्येच्या रेडिओ लहरी संिरत असतात अिा मंिलामध्ये 
तारेिे रेडिस्टर सहसा वापरू नये. 

 
जे घटकभाग जास्त गरम होतात त्या घटकभागापंासून रेडिस्टसक दूर अंतरावर राहतील अिी 

त्यािंी मािणी केली पाडहजे. त्यािप्रमाणे जास्त वटेॅजिे (डवयुयातबलािे) व जास्त गरम होणारे रेडिस्टसकही 
इतर घटकभागापंासून, डविरे्षतिः इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझससकपासून दूर ठेवले पाडहजेत. रेडिस्टसकभोवती हवा 
खेळती राहील व ते िासीसच्या डनकट साडन्नध्यात राहातील अिी रेडिस्टसकिी मािंणी केली पाडहजे. 

 
िासीसवर बसडवलेल्वया घटकभागािंी तपासणी करताना काळे डठक्कर पिलेले व जास्त गरम 

होऊन खराब िालेले रेडिस्टसक डदसून आल्वयास ते बदलून टाकले पाडहजेत. डविरे्षतिः जास्त गरम होणारे 
रेडिस्टसक आढळून आले तर त्याि डवरोधािे परंतु जास्त वटेॅज (डवयुयातबल) असलेले रेडिस्टसक त्याचं्या 
जागी बसडवले पाडहजेत. 
 

(९) व्हॉल्वयमू कंट्रोल 
 

व्हॉल्वयूम कंट्रोलमध्ये उत्पन्न होणारे डनरडनराळे डबघाि म्हणजे व्हॉल्वयूम कंट्रोल खंडित होणे, 
व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या जोिपट् या (terminal connections) मोिणे, व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या काबकन रेडिस्टझस 
पट्टीवर डॉरणारा काटा खराब होणे, व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या रेडिस्टझस पट्टीच्या डवरोधात ॉरक पिणे ककवा 
ती डिजून जाऊन डठकडठकाणी खंडित होणे, डॉरत्या कायात व रेडिस्टझस पट्टीत घाण सािनू ककवा 
कायािा रेडिस्टझस पट्टीिी नीट संपकक  न िाल्वयामुळे खरखराट उत्पन्न होणे. व्हॉल्वयूम कंट्रोलिे मंिल 
संडक्षप्त (short) िालेले मात्र क्वडिति आढळून येते. 

 
व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी रेडिस्टझस पट्टी काबकन टेट्राक्लोराईि ककवा त्यासारखीि इतर काही 

रासायडनक द्रव्ये वापरून स्वच्छ करता येते. व्हॉल्वयूम कंट्रोलवर बसडवलेला न्स्विही त्यािप्रमाणे स्वच्छ 
करता येतो. 

 
काही रेडिओंमध्ये लहान आकारािे व्हॉल्वयूम कंट्रोल्वस वापरलेले आढळतात. अिा व्हॉल्वयूम 

कंट्रोल्वसमधून बऱ्याि प्रमाणात डवययातप्रवाह वाडहल्वयामुळे जास्त गरम होऊन हे व्हॉल्वयमू कंट्रोल्वस डबघिलेले 
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आढळतात. अिा वळेी जास्त वटेॅजिे (डवयुयातबलािे) व्हॉल्वयूम कंट्रोल्वस त्याचं्या जागी बदलून बसडवणे 
आवश्यक असते. 
 

(१०) लाऊिस्पीकर 
 

लाऊिस्पीकरमध्ये उत्पन्न होणारे सवकसामाझय डबघाि म्हणजे लाऊिस्पीकरमधून काहीही आवाज 
ऐकू न येणे, आवाज कमजोरपणे ऐकू येणे, आवाजात डवकृती ककवा खराबी उत्पन्न होणे आडण 
लाऊिस्पीकरमधून गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज (hum) आडण खिखिाट (rattle) ऐकू येणे. 

 
आवाजात डवकृती होण्यािे सामाझय कारण म्हणजे ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्ह आडण 

लाऊिस्पीकरिी न जुळेसा असा आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकर वापरलेला असणे. लाऊिस्पीकरमध्ये खिखिाट 
(rattle) उत्पन्न होण्यािी कारणे म्हणजे लाऊिस्पीकरिा ॉाटलेला पिदा, सैल िालेला पिदा, मध्यवती 
हालिाल होत नाही िी व्हॉईस कॉईल, व्हॉईस कॉईलिे सैल िालेले वढेे ककवा लाऊिस्पीकर 
पिययाापासून डवभक्त िालेली व्हॉईस कॉईल, डबघाि उत्पन्न िालेला स्पायिर आडण सैल िालेले स्कू्र. 

 
व्हॉईस कॉईल व्यवन्स्थत आहे ककवा नाही ह्याडवर्षयी जलद तपासणी करण्यासाठी ऑडिओ 

आऊटपुट व्हॉल्वव्ह सॉकेटमध्ये ककडित हालवनू पाहाता येतो. असे केल्वयानंतर लाऊिस्पीकरमधून खरखर 
आवाज (click) ऐकू आला तर व्हॉईस कॉईल सुन्स्थतीत आहे असे समजण्यास हरकत नसते. व्हॉईस 
कॉईलिी तपासणी करण्यािा दुसरा मागक म्हणजे व्हॉईस कॉईलिे एक टोक डवलग करून ओहममीटरच्या 
लघु श्रेणीवर व्हॉईस कॉईलिी डवरोध मोजणी करणे. अिा तपासणीत ओहममीटरच्या तारा व्हॉईस 
कॉईलच्या दोन टोकानंा जोिल्वयाबरोबर लाऊिस्पीकरमधून खरखर आवाज ऐकू येईल. 

 
ज्या एका ठराडवक डबघािामुळे लाऊिस्पीकर सामाझयतिः बदलावा लागतो तो डबघाि म्हणजे 

लाऊिस्पीकरच्या िुंबक धु्रवावर व्हॉईस कॉईल घासू लागणे. सामाझयतिः लाऊिस्पीकरिा पिदा आकंुिन 
पावनू व्हॉईस कॉईल एका बाजूने जास्त खेिली गेल्वयाने असा डबघाि उत्पन्न होतो. अिा प्रसंगी व्हॉईस 
कॉईलसकट नवीन पिदा लाऊिस्पीकरवर बसवनू घेणे ककवा संपूणक लाऊिस्पीकर बदलणे हा दुरुस्ती 
करण्यािा एक उत्तम उपाय असतो. 
 

(११) रेणिओची बटने 
 

पुष्ट्कळिा जुझया पद्धतीच्या बटनाचं्या गोलाकार पडरघीवर (periphery) स्कू्र बसडवलेला असतो व 
ह्या स्कू्रच्या साहाय्याने ती गजावर घट्ट बसडवता येतात. डकत्येकदा हे स्कू्र पिून हरवले जातात ककवा त्यािें 
आटे खराब होतात. अिा प्रकारे हरवलेले ककवा खराब िालेले स्कू्र बदलण्यासाठी बाजारात डनरडनराळ्या 
आकारािे स्कू्र डवकत डमळतात. बटन भगं पावलेले ककवा अझय प्रकारे खराब िालेले असेल तर ते 
बदलाविे लागते. परंतु एकि बटन बदललेले िागंले डदसत नसल्वयामुळे सवकि बटने बदलणे भाग पिते. 
कारण डकत्येकदा मूळ बटनासंारखी नवीन बटने डमळणे दुरापास्त होऊन बसते. 

 
हल्ली जी नवीन प्रकारिी बटने डनघालेली आहेत ती गजावर लोटून बसवायिी (push-on type) 

असतात. अिा बटनाचं्या भोकामंध्ये डपतळ्यािी एक न्स्प्रगं बसडवलेली असते व ह्या न्स्प्रगंमुळे बटन गजावर 
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घट्ट बसते. इतर काही बटनामंध्ये न्स्प्रगं नसते परंतु ती लोटून बसडवली म्हणजे गजावर घट्ट बसतात. 
दुरुस्ती करताना रेडिओिी िासीस जेव्हा कॅडबनेटच्या बाहेर काढावयािी असते तेव्हा रेडिओिी बटने 
सामाझयतिः काढून घ्यावी लागतात. ही बटने ओढून बाहेर काढण्यासाठी वापरण्यािा एक डिमटा बाजारात 
डवकत डमळतो. बॉािे ठोकळे हालडवण्यासाठी वापरण्यािा जसा डिमटा असतो त्यासारखाि परंतु लहान 
आकारािा हा डिमटा असतो. डिमयािी टोके बटनाच्या मागील बाजूस अिकवनू बटने डिमयाच्या 
साहाय्याने गजापासून ओढून घेता येतात. कॅडबनेट व बटन ह्यामंध्ये स्कू्र ड्रायव्हर घालून बटन उपटून 
काढण्यापेक्षा ही पद्धत केव्हाही जास्त िागंली असते. कारण कॅडबनेट जर लाकिािे असेल तर स्कू्र 
ड्रायव्हरमुळे त्यावर िरे पिण्यािी िक्यता असते आडण कॅडबनेट जर प्लॅन्स्टकिे असेल तर स्कू्र 
ड्रायव्हरमुळे त्याला तिा जाण्यािा संभव असतो. 
 

(१२) फ्यजू (णितळ तार) 
 

सवकसाधारणपणे ए.सी. रेडिओमध्येि फ्यूज बसडवलेले असतात. रेडिओतील फ्यूज उिण्यािी 
सामाझय कारणे म्हणजे रेडिओच्या िी.सी. डवयुयातदाब परुवठ्यावर जास्त ताण पिणे, पॉवर ट्रॅझसॉॉमकरच्या 
डॉलॅमेंट तारेमध्ये संडक्षप्त मिंल उत्पन्न होणे, पॉवर ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलवर बसडवलेला कंिेझसर 
संडक्षप्त होणे ककवा प्रत्यक्ष ट्रझॅसॉॉमकरमध्येि इतर काही डबघाि उत्पन्न होणे. 

 
काही रेडिओंमध्ये रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हला ५ ते १५ ओहम डवरोध असलेला एक रेडिस्टर एकसरी 

पद्धतीने जोिलेला असतो. ह्याला ‘फ्यूज रेडिस्टर’ म्हणतात. ह्या फ्यूज रेडिस्टरमुळे इलेन्क्ट्रक 
सप्लायमधून पुरडवल्वया जाणाऱ्या डवयुयातदाब पुरवठ्यात आत्यडंतक ॉरक होऊन डवयुयातदाब मयादेपेक्षा 
जास्त वाढल्वयामुळे रेडिओस जो धोका पोहोिण्यािा संभव असतो तो टाळला जातो. त्यािप्रमाणे आगीिा 
संभवही टाळला जातो. 

 
फ्यजू रेडिस्टर जळून जाण्यािी दोन सामाझय कारणे आहेत : (१) इलेन्क्ट्रक सप्लायच्या 

डवयुयातदाबात ॉरक पिून डवयुयातदाब मयादेपेक्षा जास्त प्रमाणात वाढणे. (२) रेडिओतील काही घटकभाग 
जीणक होऊन त्यामंध्ये डबघाि उत्पन्न िाल्वयामुळे िी.सी. डवयुयातदाब मंिलावर वाजवीपेक्षा जास्त ताण पिणे. 

 
फ्यजू रेडिस्टर जळून गेला तर तो बदलावा लागतो. परंतु तो जर वरिेवर जळून जात असल्वयािे 

आढळून येत असेल तर त्यािे मूळ कारण िोधून योलय ती उपाययोजना करावी लागते. इलेन्क्ट्रक 
सप्लायच्या डवयुयातदाबात आत्यंडतक ॉरक होत असतील तर डवयुयातदाबािे योलय डनयंत्रण करण्यासाठी 
‘व्होल्वटेज रेलयुलेटर’ बसवनू डवयुयातदाबािी योलय जुळवणी करण्यािी व्यवस्था करावी लागते. 
 

(१३) बँि न्स्िच 
 

डनरडनराळे बँि बदलता याव ेह्यासाठी रेडिओमध्ये बँि न्स्वि वापरलेला असतो. अिा रोटरी बँि 
न्स्वििा एक नमुना आकृती १८–५ मध्ये दाखडवला आहे. बँि न्स्विमध्ये ॉायबरसारख्या 
डवयुयातप्रवाहप्रडतबधंक पदाथाच्या िकत्या बसडवलेल्वया असतात. त्यानंा ‘वॉेर’ (wafer) असे म्हणतात. ह्या 
वॉेरवर काही न्स्थर जोिप्या (stator contacts) बसडवलेल्वया असतात व ह्या डनरडनराळ्या न्स्थर 
जोिप्यािंी क्रमििः सपंकक  होईल अिा रीतीने एक डॉरती जोिपट्टी (rotor contact) वॉेरवर 
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बसडवलेली असते. बँि न्स्विमध्ये एकापेक्षा जास्त वॉेरही वापरलेले असतात आडण सवक वॉेरच्या 
मध्यभागातून एक डॉरता गज (rotor shaft) बसडवलेला असतो. गज डॉरडवला म्हणजे एकाि वळेी 
प्रत्येक वॉेरवरील पाडहजे त्या डवडिष् जोिप्यािंी डॉरत्या जोिपट्टीिा सपंकक  होतो. हा संपकक  
कोणत्याही जुळवणीमध्ये नीट व पक्का रहावा ह्या दृष्ीने गज न्स्थर करण्यािी व्यवस्था करणे आवश्यक 
असते. गज न्स्थर रहावा ह्यासाठी न्स्विच्या एका बाजूवर एक डवडिष् याडंत्रक योजना बसडवलेली असते. 
ह्या योजनेस ‘िीटझट मेकॅडनिम’ असे म्हणतात. आकृती १८–६ पाहा. ह्या योजनेत एका वॉेर िकतीवर 
धातूच्या पट्टीपासून बनडवलेल्वया गोल कड्या बसडवलेल्वया असतात. बँि न्स्विच्या डॉरत्या गजाच्या 
टोकाला गजाबरोबर डॉरेल अिा िकंरपाळ्याच्या आकारािी एक लवडिक िकती बसडवलेली असते व ह्या 
िकतीच्या दोन टोकानंा बारीक िाके जोिलेली असतात. ही िाके वॉेरवरील गोल कड्यामंधील 
खळलयात न्स्थर बसतात. िाके बसडवलेली धातूिी िकती लवडिक असल्वयाने गज डॉरडवताना मात्र ही 
िाके गोल किीच्या उंि भागावरून सहज सरकू िकतात. िाकाच्या ऐवजी डकत्येकदा सायकलच्या बॉल 
बेअकरगसाठी वापरल्वया जाणाऱ्या गोयासंारख्या दोन गोया वापरल्वया जातात व त्या िकतीवर पािलेल्वया 
भोकामध्ये बसडवलेल्वया असतात. िकती लवडिक असल्वयामुळे वॉेर व िकतीमध्ये ह्या गोया दाबनू 
बसतात. िकतीच्या भोकात गोया डॉरू िकत असल्वयामुळे गोयािें कायक िाकाप्रमाणेि होऊ िकते. 
 

  
आकृती १८–५ आकृती १८–६ 

 
बँि न्स्विमध्ये सामाझयतिः उत्पन्न होणारे डबघाि म्हणजे जोिप्यामंध्ये घाण सािणे, 

जोिप्या वाकून वाकड्या होणे, बँि न्स्विच्या सागंाड्यािा आकार डबघिून त्यािे कायक व्यवन्स्थत न 
होणे, ‘िीटझट मेकॅडनिम’ मध्ये डबघाि उत्पन्न होणे. न्स्विवर सामाझयतिः काहीि आवरण नसते. त्यामुळे 
न्स्विमध्ये घाण किरा सािण्यािा संभव असतो. न्स्वि स्वच्छ करण्यासाठी काबकन टेट्रोक्लोराईि ककवा 
त्यासारखी जी इतर काही रासायडनक द्रव्ये डवकत डमळतात ती वापरली म्हणजे बँि न्स्वि स्वच्छ करता 
येतो व त्यािे काम सुरळीतपणे होऊ लागते. बँि न्स्विच्या जोिप्या वाकड्या िालेल्वया असताना त्या 
पुझहा नीट वाकवनू सरळ करावयाच्या असल्वयास त्या सरळ करताना थोिी काळजी घ्यावी लागते. कारण 
त्या मोिून ककवा तुटून जाण्यािा ॉार संभव असतो. पुष्ट्कळदा बँि न्स्वि व्यवन्स्थतपणे डॉरू िकत नाही 
असे आढळून येते. अिा वळेी तो जबरदस्तीने डॉरडवण्यािा प्रयत्न करण्यात काही अथक नसतो. डकत्येकदा 
रोटर िकतीमध्ये तारेिा तुकिा, िाक देण्याच्या कडथलािा तुकिा ककवा इतर काही पदाथक अिकल्वयामुळे 
न्स्विच्या िकतीच्या डॉरतीमध्ये अिथळा उत्पन्न होतो. म्हणून न्स्वििे काळजीपूवकक डनरीक्षण करून नंतर 
असा अिथळा काढून टाकणे इष् असते. न्स्विच्या जोिप्यावंर िादंीिा मुलामा िढडवलेला असतो. 
त्यामुळे जोिप्यावंर िाक देताना डनष्ट्काळजीपणामुळे डकत्येकदा िाक देण्यािे कथील जोिप्यावंर 
डिकटून बसण्यािा संभव असतो. बँि न्स्विच्या काही मामुली दुरुस्त्या करणे िक्य असते. परंतु जर 
वॉेरिा तुकिा पिलेला असेल ककवा जोिपट्टी तुटलेली असेल ककवा बँि न्स्विच्या सागंाड्यािा आकार 
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कायमिा डबघिून बँि न्स्वििे कायक सुरळीत होत नसेल तर सवकच्या सवक बँि न्स्वि बदलून टाकण्याडिवाय 
गत्यंतर नसते. न्स्वि बदलून नवा न्स्वि बसडवण्यािे काम अिक्य नसले तरी त्रासदायक असते व 
सामाझयतिः दुरुस्ती तंत्रज्ञाचं्या धीमेपणािी कसोटी पाहील अिा प्रकारिे असते. न्स्वि बदलण्यापूवी 
जोितारािंी न्स्विच्या डनरडनराळ्या जोिप्यािंी किी जोिणी केलेली आहे त्यािा नकािा काढून ठेवणे 
ॉायदेिीर असते. नवीन न्स्विच्या जोिप्यािंी जोितारािंी जोिणी करण्यासाठी लहान आकाराच्या व 
वजनाने हलक्या अिा सोल्विकरग आयनकिा वापर करणे इष् असते. न्स्विच्या जोिप्यावंर िादंीिा 
मुलामा डदलेला असल्वयाने जोिप्यावंर िाक देण्यािे काम काळजीपूवकक व सॉाईने केल्वयास ॉारसे 
कठीण जात नाही. 
 

(१४) णपयानो की बँि न्स्िच 
 

गेल्वया काही वर्षांमध्ये साध्या रोटरी बँि न्स्विऐवजी हामोडनयमच्या ककवा डपयानोच्या सुरासाठी 
वापरल्वया जाणाऱ्या प्यासंारखी रिना असलेला बँि न्स्वि वापरला जाऊ लागला असून तो बराि 
लोकडप्रय िालेला आहे. अिा प्रकारच्या बँि न्स्विला ‘डपयानो की बँि न्स्वि’म्हणतात व आकृती १८–७ 
मध्ये ह्या न्स्वििे डित्र दिकडवले आहे. ह्या न्स्विच्या याडंत्रक रिनेडवर्षयीिी थोिक्यात माडहती व रेर्षाडिते्रही 
पुढे डदली आहेत. परंतु असे असले तरी ह्या न्स्विडवर्षयी रेडिओ दुरुस्ती करणाऱ्यास संपूणक कल्वपना 
येण्याच्या दृष्ीने अिा न्स्वििे कायक कसे होते हे ज्ञान न्स्विच्या कायाच्या प्रत्यक्ष डनरीक्षणानेि प्रत्येकाने 
करून घेतले पाडहजे. 
 

डपयानो की बँि न्स्विमध्ये तीन–िार ककवा त्याहूनही जान्स्त म्हणजे आठ ‘डपयानो की’ ककवा 
प्या वापरलेल्वया आढळतात. रेडिओच्या प्रत्येक बिँसाठी अिी एक स्वतंत्र ‘डपयानो की’ ककवा पट्टी 
वापरली जाते. डिवाय उघििाप करणाऱ्या न्स्विच्या कायासाठी ककवा रेडिओिी ग्रामोॉोन डपक-अपिी 
जोिणी करण्यासाठी रेडिओ मंिलाच्या जोिणीमध्ये जे आवश्यक ॉेरबदल घिवनू आणाव े लागतात 
त्यासाठी अिा एका स्वतंत्र ‘डपयानो की’िा वापर केला जातो. 
 

 
आकृती १८–७ 

 
‘डपयानो की’ खाली दाबली म्हणजे त्या डवडिष् ‘डपयानो की’िी सबंंडधत असलेल्वया जोिकबदंूिी 

एकमेकािंी जोिणी होते. उदाहरणाथक, डमडियम ववे्ह बँिसाठी वापरलेली ‘डपयानो की’ दाबली की 
डमडियम ववे्ह बँिच्या एडरअल आडण ऑडसलेटर डवभागातील कॉईल्वसिी जोिणी केली जाते. ही जोिणी 



 

अनुक्रमणिका 

बॅकेलाइटच्या दोन प्याचं्या साहाय्याने केली जाते. बॅकेलाइटच्या एका पट्टीवर डवयुयातवाहक धातूिे 
जोिकबदू (contacts) बसडवलेले असतात व दुसऱ्या पट्टीवर अिा दोन जोिकबदंूिी जोिणी ककवा सपंकक  
करतील अिा जोिप्या बसडवलेल्वया असतात. जोिप्या बसडवलेली पट्टी पढेु मागे सरकडवण्यािी 
सोय केलेली असते. ही पट्टी सरकली म्हणजे जोिप्या डनरडनराळ्या दोन जोिकबदंूिी जोिणी करतात. 
उदाहरणाथक, आकृती १८-८ (अ) मध्ये जोिकबदू २, ३ आडण ५, ६ ह्यािंी जोिणी िाल्वयािे दिकडवले आहे. 
बॅकेलाईटिी पट्टी बाणानंी दिकडवलेल्वया डदिकेिे सरकवली म्हणजे १, २ आडण ४, ५ ह्या जोिकबदंूिी 
जोिणी िाल्वयािे दिकडवले आहे. आकृडत १८–८ (ब) पाहा. 
 

बॅकेलाईटिी पट्टी पुढे मागे सरकडवण्यािी डक्रया ‘डपयानो की’ खाली दाबली म्हणजे होते. डपयानो 
की ह्याबाबतीत एखाययाा तरॉेसारखे (lever) कायक करते. ह्या कायामागील तत्त्व आकृडत १८–९ (अ) 
आडण १८–९ (ब) मध्ये रेखाडित्राच्या साहाय्याने स्पष् करण्यािा प्रयत्न केला आहे. 
 

‘डपयानो की’ बँि न्स्विच्या रिनेिे एक वैडिष्ट्य म्हणजे कोणतीही ‘डपयानो की’ दाबलेली 
असताना जर दुसऱ्या बँििी ‘डपयानो की’ दाबली की प्रथम दाबलेली ‘डपयानो की’ डनसटते व नंतर 
दाबलेली ‘डपयानो की’ दाबलेली राहाते. ही डक्रया एका याडंत्रक क्लृप्तीने िक्य होते. प्रत्येक ‘डपयानो की’ 
ला एक खटका असतो व हा खटका डवडिष् आकारािी भोके पािलेल्वया एका पत्र्याच्या पट्टीच्या भोकात 
अिकून राहावा अिी व्यवस्था असते. एका न्स्प्रगंच्या साहाय्याने ही पत्र्यािी पट्टी ‘डपयानो की’च्या 
खटक्यात दाबून बसते. दुसरी ‘डपयानो की’ दाबली म्हणजे ही पट्टी मागे सरकवली जाते व पडहल्वया 
‘डपयानो की’िा खटका डनसटतो व दुसऱ्या ‘डपयानो की’िा खटका त्याऐवजी पत्र्याच्या पट्टीत अिकून 
बसतो. डनसटलेली ‘डपयानो की’ खाली दाबलेली न राहता डतला जोिलेल्वया न्स्प्रगंमुळे पूवकवत वर येते. ह्या 
याडंत्रक रिनेच्या कायाडवर्षयीिी आडण खरोखर म्हणजे ‘डपयानो की’ बँि न्स्विच्या एकंदर रिनेच्या आडण 
कायाडवर्षयीिी माडहती रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास प्रत्यक्ष डनरीक्षणानेि करून घेणे िक्य असल्वयाने अिा 
प्रत्यक्ष डनरीक्षणािी सधंी त्याने अवश्य घेतली पाडहजे. 

 

 
आकृणत १८–८ 
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आकृणत १८–९ 

 
‘डपयानो की’ बँि न्स्विमध्ये सामाझयतिः याडंत्रक स्वरूपािे डबघाि उत्पन्न होऊ िकतात. 

जोिप्या व जोिकबदू ह्यािंा सपंकक  नीट होत नसेल तर काबकन टेट्राक्लोराईि वापरून त्या स्वच्छ करून 
ककवा नाजूक हत्याराने जोिप्या ककडित वाकवनू त्यािंा जोिकबदूिी नीट संपकक  साधेल अिी व्यवस्था 
करता येते. 

 
बराि काल वापर होऊन याडंत्रक डबघाि उत्पन्न िालेल्वया डपयानो न्स्वििी कायम स्वरूपािी 

दुरुस्ती करणे डकत्येकदा दुरापास्त होते. मूळ डपयानो की बँि न्स्विसारखा प्रडतरूप नग बदलीसाठी 
डमळाल्वयाडिवाय डबघिलेला बँि न्स्वि बदलणे सामाझयतिः कठीण असते. 
 

(१५) कॅणबनेट 
 

रेडिओ कॅडबनेटच्या काही डकरकोळ दुरुस्त्या करण्यािे प्रसंग दुरुस्ती करणाऱ्यावर अनेकदा 
येतात. कॅडबनेट स्वच्छ करणे, कॅडबनेटला पॉडलि करणे, कॅडबनेटवरील िरे घालवनू टाकणे, वगैरे कामे 
तर हल्ली रेडिओ दुरुस्तीिा एक भागि होऊन बसली आहेत. अथात अिी कामे करावीत ककवा नाहीत हे 
प्रत्येक रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाच्या डवडिष् मनोवृत्तीवर अवलंबून असते. काही लोकानंा हे काम डनकृष् 
दजािे वाटते व ते करण्यात त्याचं्या प्रडतष्ठेस बाध येईल अिी त्यािंी धारणा असते. 
 

कॅणबनेटची साफसफाई 
 

काही कालानंतर कोणतेही कॅडबनेट घाण बसून तेलकट व खराब होते. कॅडबनेटला काहीही अपाय 
न पोहोिू देता कॅडबनेट स्वच्छ करण्यासाठी एखादा ॉिक्यािा बोळा साबणाच्या पाण्यात बुिवनू वापरता 
येतो. अथात कॅडबनेट जर लाकिािे असेल तर साबणािे पाणी त्यामानाने कमी वापरले पाडहजे. नाही तर 
कॅडबनेट जास्त ओले होऊन त्यावरील पॉडलििी िकाकी कमी होण्यािी िक्यता असते. कॅडबनेटच्या 
सॉाईसाठी बने्झिनिा उपयोग केला जातो. परंतु ते जलद पेट घेणार असल्वयाने थोिेस जपून वापराव े
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लागते. डिवाय त्यािा कसा उपयोग करावा हे जर माहीत नसेल तर  कॅडबनेटिी जास्ति खराबी होण्यािी 
िक्यता असते. 
 

कॅणबनेटला पॉणलश करिे 
 

कॅडबनेटला पॉडलि करण्यािा व्यवसाय करणाऱ्या धंदेवाईक लोकाचं्या मते लाकिी कॅडबनेट ककवा 
इतर ॉर्मनिरला पॉडलि करण्यासाठी २० टके्क बेन्झिन आडण कू्रि ऑईलिे डमश्रण सवोत्कृष् पॉडलि म्हणनू 
वापरता येण्यासारखे असते. हे डमश्रण बाजारात आयते डवकत डमळू िकते. लोकरीच्या लहान तुकड्याच्या 
बोळ्याने हे डमश्रण लाकिी कॅडबनेटला एकसारखे लावाव.े लाकूि डजतके डमश्रण िोर्षनू घेईल डततके अिा 
डमश्रणािे थरावर थर त्यावर लावावते व डमश्रण एक डदवसपयंत वाळू ययााव.े ह्या पॉडलििे वैडिष्ट्य म्हणजे 
त्यामुळे लाकिावर तिे ककवा डिरा पित नाहीत. रेडिओ दुरुस्ती व्यवन्स्थत केलेली असली आडण डिवाय 
कॅडबनेटही पॉडलि करून लखलखीत केलेले असले म्हणजे ग्राहक खूर्ष होण्यािी तर िक्यता असतेि, 
परंतु त्यािा अप्रत्यक्ष रीतीने मोबदलाही डमळण्यािा संभव असतो. 
 

कॅणबनेटची दुरुस्ती 
 

कॅडबनेटिा साधंा डनखळलेला असेल तर सरस ककवा ॉेन्व्हकॉलसारखा इतर लाकूि 
डिकटडवण्यािा गोंद वापरून तो दुरुस्त करता येतो. तुटलेले कंगोरे ककवा कॅडबनेटिे इतर भाग जोिण्यास 
डखळ्यािंा उपयोग मात्र कधीही करू नये. इतर काही सुतारकामात ह्या गोष्ी केल्वया तर एक वळे िालू 
िकतील परंतु कॅडबनेटवर डखळे ठोकलेले ॉार वाईट डदसतात. कॅडबनेटिे तुटलेले भाग साधंण्यासाठी 
जेव्हा गोंद वापरला जातो तेव्हा काही तासपयंत असे दोन भाग एकमेकािंी घट्ट दाबून ठेवले पाडहजेत. 
नाही तर जोिणी भक्कम होत नाही. क्लँप वापरून, वजने ठेवनू प्रसंगी दोरीने घट्ट बाधूंन एकत्र साधंावयािे 
दोन भाग एकमेकावंर घट्ट दाबून ठेवले पाडहजेत. रेडिओिे कॅडबनेट जर प्लॅन्स्टकिे बनडवलेले असेल तर 
त्यािी दुरुस्ती समाधानकारक होत नाही. अथात अिा कॅडबनेटला िालेली मोितोि जर डकरकोळ 
स्वरूपािीि असेल तर मोिलेले भाग डिकटवनू ककवा पत्र्यािी पट्टी स्कू्रच्या साहाय्याने जोिून दुरुस्ती 
करता येते. परंतु अिी दुरुस्ती दिकनी भागात करण्यािा प्रसंग आला तर ती न करता नवीन कॅडबनेटि 
बदलून बसडवणे हे अनेक दृष्ीने ॉायदेिीर असते. 

 
∎ ∎ 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि एकोणिसाि े
 

िायल यतं्ररचनेत (dial mechanism) उत्पन्न होिारे णबघाि ि त्याचंी दुरुस्ती 
 
रेडिओ दुरुस्तीकामात िायल यतं्ररिनेिी दुरुस्ती करण्यािे प्रसंग वारंवार येतात. अिा दुरुस्त्या 
करण्यासाठी दुरुस्ती करणाऱ्यास बराि खटाटोप आडण कालापव्ययही करावा लागतो. परंतु आर्मथक 
मोबदल्वयाच्या दृष्ीने पाडहले तर दुदावाने त्याला अिा सवक खटाटोपीच्या आडण कालापव्ययाच्या दृष्ीने 
काहीि प्राप्ती होऊ िकत नाही असे खेदाने म्हणाव ेलागते. रेडिओिा िायल काटा डॉरेनासा िाला की 
त्यासाठी वापरलेली छोटी कॉिक ककवा दोरी डनसटलेली आहे एवढेि ॉक्त रेडिओ ग्राहकाला माहीत 
असते. परंतु ही छोटीिी कॉिक बदलण्यासाठी दुरुस्ती करणाऱ्यािे तासन् तास खिी जातात ह्यािी त्या 
महाभागास काहीही कल्वपना नसते. िायल कॉिकिी दुरुस्ती म्हणजे त्याच्या दृष्ीने एक मामुली काम 
असल्वयाने व ते करण्यासाठी जे पडरश्रम घ्याव ेलागतात त्यािीही त्यास यथाथक कल्वपना नसल्वयाने अिा 
कामािा आर्मथक मोबदला देण्यास तो सामाझयतिः थोिा नाराजि असतो. रेडिओ ग्राहकास ह्याबाबतीत 
योलय समज देऊन त्यानंा सूज्ञ बनडवण्यािे कायक रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञानंा आजही वळेोवेळी कराव ेलागत 
आहे. 
 

अिी पडरन्स्थती असतानाही िायल यंत्ररिनेच्या दुरुस्त्या कुिलतेने करता येणे मात्र ॉार 
आवश्यक आहे. त्या दृष्ीने रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने िायल यंत्ररिनेच्या कायकपद्धतीिा आडण दुरुस्तीिा 
नीट अभ्यास करण्यािी गरज आहे. 

 
िायल यंत्ररिनेिे डवडवध प्रकार प्रिारात आणले गेले आहेत आडण त्यािें वगीकरण करावयािे 

िाल्वयास ते जवळजवळ अिक्य आहे असे म्हणाव ेलागेल. परंतु स्थूलमानाने असे वगीकरण करावयािेि 
िाले तर त्यािें साधारणतिः तीन डवस्तृत वगक पािता येतील. पडहला वगक म्हणजे ग्रहमंिल िक्रासारखी 
(planetary type) रिना असलेली यतं्ररिना. अिी रिना जुझया रेडिओंमध्ये वापरली जात असे व हल्ली ती 
ॉारिी प्रिारात असल्वयािे आढळत नाही. ह्या रिनेमध्ये मध्यवती भागातील एका गजाभोवती बॉल बेअकरग 
बसडवलेले असते व हा गज आडण बॉल बेअकरग एका पोकळ नळीत घट्ट आडण िपखल बसडवलेले असतात. 
मध्यवती भागातील ह्या गजावर बटन बसडवलेले असते. ह्या बटनाच्या साहाय्याने गज डॉरडवला म्हणजे 
बॉल बेअकरग डॉरू लागते व बॉल बेअकरगच्या घर्षकणामुळे भोवतालिी पोकळ नळीही डॉरू लागते. परंतु 
डतच्या डॉरतीिा वगे गजाच्या डॉरतीच्या मानाने बराि कमी असतो. त्यामुळे ‘मंद गतीिी डॉरती’ 
(reduction drive) उपलब्ध होऊ िकते. मंद गतीने डॉरणारी पोकळ नळी दाते असलेल्वया िाकाच्या 
साहाय्याने ककवा कधीकधी प्रत्यक्ष रीतीने व्हेडरएबल कंिेझसरच्या गजास जोिलेली असते. त्यामुळे 
व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेट न्स्थर प्लेटमधून  आत बाहेर मंद गतीने डॉरडवता येतात व व्हेडरएबल 
कंिेझसरिी सूक्ष्म जुळवणी करणे िक्य होते. 

 
ग्रहमंिल िक्रासारख्या यतं्ररिनेत जो एक ठराडवक डबघाि होतो तो म्हणजे ह्या यंत्ररिनेत 

वापरला जाणारा गज डिजून जातो. त्यामुळे भोवतालिे बॉल बअेकरग नीट डॉरेनासे होते आडण गज बॉल 
बेअकरगमध्ये एकसारखा डनसटू लागतो. सामाझयतिः असा डबघाि उत्पन्न िाला म्हणजे सवक यंत्ररिना 



 

अनुक्रमणिका 

बदलून नवीन बसडवण्याखेरीज दुसरे गत्यतंर नसते. पाडिमात्य देिातं अिा यंत्ररिनेिे सुटे भाग रेडिओ 
कारखानदाराकंिून डवकत डमळू िकत असत. 

 
िायल यंत्ररिनेच्या दुसऱ्या वगात डवणलेल्वया कापिािा पट्टा वापरलेल्वया योजनेिा समाविे होतो. 

ही यंत्ररिनाही काही जुझया रेडिओंमध्येि आढळून येत असे. अिा प्याचं्या साहाय्याने िायल काटा 
आडण व्हेडरएबल कंिेझसर ककवा हे दोझहीही डॉरडवण्यािी व्यवस्था केलेली असे. एकसारखा सतत वापर व 
ताण पिून हे पटे्ट खराब होत आडण एक तर जास्त ताणले तरी जात नाही तर तुटून तरी जात असत. 
त्यामुळे यंत्ररिना डनसटू लागत असे ककवा यंत्ररिनेिे कायक स्थडगत होत असे. पाडिमात्य देिातं 
डनरडनराळ्या बनावटीच्या व डवडिष् आकाराच्या प्यािें उत्पादन केले जात असे व डनरडनराळे 
कारखानदार ह्यासाठी उपयुक्त माडहती पत्रकेही प्रडसद्ध करीत असत. अिा माडहतीवरून योलय आकारािा 
पट्टा बदलून अिा यंत्ररिनेिी दुरुस्ती करणे िक्य होत असे. 

 
िायल यंत्ररिनेच्या डतसऱ्या वगात कॉिकिा ककवा दोरीिा वापर केलेल्वया यंत्ररिनेिा समाविे 

होतो. हल्लीच्या बहुतेक सवक रेडिओंमध्ये अिीि यंत्ररिना वापरली जात असल्वयाने रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास 
अिा प्रकारच्या यंत्ररिनेिी संपूणक व सडवस्त माडहती असणे अत्यावश्यक आहे. 

 
ह्या यंत्ररिनेमध्ये व्हेडरएबल कंिेझसरच्या गजावर एक मोठे िाक (drum) बसडवलेले असते व ह्या 

िाकाभोवती आडण स्टेिनाचं्या जुळवणीसाठी वापरलेल्वया गजाभोवती (tuning shaft) एक कॉिक ककवा 
दोरी गंुिाळलेली असते. अिा यंत्ररिनेिी मलूभतू योजना आकृती १९–१ मध्ये दिकडवली आहे. 

 
अिा यंत्ररिनेत व्हेडरएबल कंिेझसरच्या गजावर बसडवलेले मोठे िाक (drum) आडण स्टेिनाचं्या 

जुळवणीसाठी वापरलेल्वया गजाव्यडतडरक्त इतरही एक, दोन ककवा जास्त लहान कप्प्या (pulleys) 
वापरल्वया जातात. कप्पी म्हणजे पडरधीवर खोबण असलेले लहान िाक. अिा प्रकारच्या कप्प्या वापरलेली 
यंत्ररिना डकत्येकदा खूपि डबकट आडण गंुतागंुतीिी िालेली आढळते. 

 
कॉिकिा वापर केल्वयाने जे एक महत्त्वािे उडिष् साध्य होते ते म्हणजे स्टेिनािंी जुळवणी 

करण्यासाठी वापरलेला गज रेडिओच्या दिकनी भागावर आपणास पाडहजे त्या डठकाणी बसडवता येतो आडण 
व्हेडरएबल कंिेझसर िासीसवर इतरत्र आपणास पाडहजे त्या जागी बसडवणे िक्य होते आडण कॉिकच्या 
साहाय्याने ह्या दोझहींमध्ये दुवा साधता येतो. ह्याडिवाय स्टेिनािंी जुळवणी करण्यासाठी वापरलेला गज 
आडण व्हेडरएबल कंिेझसरच्या गजावर बसडवलेले मोठे िाक ह्या दोझहींच्या अझयोझय भ्रमणगतीमध्ये ककवा 
डॉरतीमध्ये आपणास पाडहजे ते प्रमाण (rotational ratio) राखता येते. 
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आकृती १९–१ 

 
कॉिकिा वापर केलेल्वया यतं्ररिनेत कमीअडधक कप्प्यािंा (pulleys) ककवा लहान िाकािंा समाविे 

करून हल्ली अडतिय प्रिडलत व लोकडप्रय िालेल्वया सरकमाडपकेसारख्या िायलिी (slide rule dial) 
योजना वापरणे िक्य िाले आहे. ह्या योजनेत िायल सरकमाडपकेसारखी असते व िायल काटा ह्या 
पट्टीवर दिकडवलेल्वया अंिावंर व स्टेिनाचं्या नावावंर उजव्या व िाव्या बाजूवर ककवा खाली वर डॉरडवता 
येतो. 

 
कॉिकिा वापर केलेल्वया यतं्ररिनेिे इतके डवडवध प्रकार आहेत की डनरडनराळ्या रेडिओंमध्ये 

वापरलेल्वया सवक प्रकारािंी माडहती देण्यासाठी एक स्वतंत्र गं्रथि डलहावा लागेल. डविरे्ष म्हणजे पाडिमात्य 
देिातं अिी माडहती काही प्रकािकानंी संकडलत करून प्रडसद्ध केलेली आहे. सुदैवाने िायल 
यंत्ररिनेडवर्षयीिी संपूणक सडित्र माडहती ख्यातनाम भारतीय रेडिओ उत्पादकाचं्या रेडिओ मंिल नकािा व 
दुरुस्तीडवर्षयीच्या माडहती पत्रकात ककवा पनु्स्तकेत हल्ली हमखास प्रडसद्ध केलेली आढळते. अिी माडहती 
उपलब्ध असल्वयास िायल यतं्ररिनेिी दुरुस्ती करणे ॉार सोपे होते. परंतु डकत्येकदा अिी माडहती सवांस 
उपलब्ध होण्यासारखी नसते. अथात अिी माडहती अत्यावश्यक असतेि असे मात्र नाही. ह्यािे कारण 
म्हणजे डनरडनराळ्या िायल यंत्ररिनामंध्ये काही समान तत्त्व ेवापरलेली असतात. ही तत्त्व ेपडरडित असली 
तर कोणत्याही अनोळखी रेडिओच्या िायल यंत्ररिनेिी दुरुस्ती करणे थोड्या प्रयासाने का होईना पण 
कोणासही िक्य होते. 

 
कॉिकिा वापर केलेल्वया यंत्ररिनेच्या सुरुवातीच्या साध्या व सोप्या रिनेत सुधारणा होत जाऊन 

हल्ली प्रिडलत असलेल्वया डबकट आडण गंुतागंुतीच्या यंत्ररिनेत डतिे रूपातंर िाले आहे. ह्या यंत्ररिनेिी 
किी प्रगती होत गेली ह्याडवर्षयीिी माडहती मनोरंजक तर आहेि परंतु दुरुस्तीच्या दृष्ीने ती अडतिय 
उपयुक्त होण्यासारखी असल्वयाने ह्या यंत्ररिनेच्या प्रगतीिा थोिक्यात आढावा पढुील पडरच्छेदामंध्ये 
घेतला आहे. 

 
स्टेिनाचं्या जुळवणीसाठी वापरलेला वगेळा गज व व्हेडरएबल कंिेझसरच्या गजावर बसडवलेले 

मोठे िाक (drum) ह्यािंा वापर केलेली पडहली मूलभतू यंत्ररिना आकृती १९–१ मध्ये दाखडवलेली 
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आहेि. अिा रिनेत िायल काटा कंिेझसरच्या गजावर जोिण्यािी व्यवस्था केलेली असते. त्यामुळे 
कंिेझसरच्या मोठ्या िाकाबरोबरि िायल काटाही घड्याळाच्या कायाप्रमाणे वतुकळाकार डॉरतो. ह्या 
रिनेिा एक मुख्य तोटा म्हणजे िायल वतुकळाच्या आकारािीि असावी लागते. हल्ली लोकडप्रय िालेली 
सरकमाडपकेसारखी िायल वापरणे ह्या योजनेत िक्य नसते. स्टेिनािंी जुळवणी करण्याच्या गजावर 
कॉिकिे सामाझयतिः २½ वढेे डदलेले असतात. कॉिक जर योलय डततकी ताणली गेलेली असेल तर कॉिक व 
गज ह्यामंध्ये योलय डततके घर्षकण (friction) डनमाण होऊन व्हेडरएबल कंिेझसरिे मोठे िाक व्यवन्स्थत डॉरू 
िकते. 

 
कॉिकिा वापर केलेल्वया यंत्ररिनेच्या सुधारणेतील दुसरा महत्त्वािा टप्पा आकृती १९–२ व आकृती 

१९–३ मध्ये दाखडवला आहे. आकृती १९–१ मध्ये दिकडवलेल्वया मूळ यंत्ररिनेपेक्षा आकृती १९–२ मध्ये 
दिकडवलेल्वया यंत्ररिनेमध्ये दोन जास्त कप्प्या ककवा लहान िाके वापरलेली आढळतील. त्याचं्या साहाय्याने 
कॉिकिा काही भाग समतल ककवा आिव्या (horizontal) रेरे्षत ठेवता येतो व कॉिकला जोिलेल्वया िायल 
कायािी िाव्या उजव्या बाजूकिे हालिाल होऊ िकत असल्वयामुळे हल्ली लोकडप्रय िालेली 
सरकमाडपकेच्या आकारािी िायल वापरणे िक्य िाले आहे. अिा यंत्ररिनेत कॉिक बदलण्यािे प्रसगं 
जेव्हा येतात तेव्हा व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेटच्या जुळवणीप्रमाणे िायल कायािी जुळवणी 
करणे आवश्यक असते. ह्या जुळवणीडवर्षयीिी अडधक माडहती ह्या प्रकरणातील िवेटच्या पडरच्छेदात 
डदलेली आहे. 
 

 
आकृती १९–२ 

 
िायल जेव्हा रेडिओ कॅडबनेटच्या दिकनी भागाच्या खालच्या बाजूला बसडवलेली असते तेव्हा 

आकृती १९–२ मध्ये दिकडवलेली यंत्ररिना वापरली जाते. आकृती १९–३ मध्ये दिकडवलेल्वया रिनेत एक 
अडधक कप्पी वापरलेली आहे व डतच्या साहाय्याने िायल रेडिओ कॅडबनेटच्या दिकनी भागाच्या वरच्या 
बाजूवर बसडवता येते. 
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आकृती १९–३ 

 
कंिेझसरिे मोठे िाक, स्टेिनाचं्या जुळवणीसाठी वापरलेला गज आडण दोन, तीन ककवा त्याहीपेक्षा 

अडधक कप्प्या वापरून डवडवध प्रकारच्या यंत्ररिना जरी वापरल्वया जात असल्वया तरी त्या सवांमागील 
मूलभतू तत्त्व े व याडंत्रक डक्रया वरील प्रकारामुंळे सहज ध्यानात येण्यासारख्या आहेत. अिा यतं्ररिनािें 
अडधक काही प्रकार आकृती १९–४, १९–५ आडण १९–६ मध्ये दिकडवले आहेत. 
 

काही यंत्ररिनामंध्ये एकाऐवजी दोन कॉिक वापरलेल्वया असतात व अिा योजनेमध्ये िायल काटा 
िायलवर खाली वर डॉरू िकतो. ह्या प्रकारात व्हेडरएबल कंिेझसरच्या एका मोठ्या िाकाऐवजी दोन 
डनरडनराळ्या आकारािी मोठी िाके एकडत्रत बसडवलेली असतात. आकृती १९–७ पाहा. एक कॉिक 
स्टेिनािंी जुळवणी करण्यासाठी वापरलेल्वया गजावर गंुिाळलेली असते. दुसरी कॉिक दुसऱ्या िाकावरून 
आडण िार कप्प्यावंर गंुिाळलेली असते व ऊध्वक (vertical) रेरे्षत असलेल्वया कॉिकच्या भागावर िायल काटा 
आकृतीत दिकडवल्वयाप्रमाणे बसडवलेला असतो व त्यामुळे त्यािी वर खाली ऊध्वक रेरे्षत हालिाल होऊ 
िकते. 
 

 
आकृती १९–४ 
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आकृती १९–५ 

 

 
आकृती १९–६ 

 
आकृती १९–८ मध्ये कॉिकच्या बाधंणीिी मलूभतू योजना दाखडवलेली आहे. ह्या आकृतीत कॉिक 

व्हेडरएबल कंिेझसरच्या मोठ्या िाकावर किी गंुिाळलेली असते व कॉिकिी दोझही टोके किी जोिलेली 
असतात हे दाखडवले आहे. 

 
सामाझयतिः व्हेडरएबल कंिेझसरच्या िाकावर कॉिकिा एक संपूणक वढेा गंुिाळलेला तर असतोि परंतु 

त्याडिवाय अधा अडधक ककवा त्याहीपेक्षा जास्त वढेा गंुिाळलेला असतो. अथात हा अधा ककवा जास्त वढेा 
देणे स्टेिनािंी जुळवणी करण्यासाठी वापरलेला गज कंिेझसरच्या िाकाच्या दृष्ीने डकती अतंरावर व कोठे 
बसडवलेला असतो त्यावर अवलंबून असते. हे वढेे स्पष् डदसावते म्हणनू आकृतीत ते िाकापासून अलग 
दिकडवले आहेत. कॉिकिे एक टोक कंिेझसरच्या िाकावर असलेल्वया हुकामध्ये अिकवनू डदलेले असते व 
दुसरे टोक एका न्स्प्रगंला जोिलेले असते व ही न्स्प्रगं योलय डततकी ताणनू डतिे दुसरे टोक िाकावर 
असलेल्वया दुसऱ्या एका हुकावर ककवा भोकात अिकवनू डदलेले असते. न्स्प्रगंमुळे कॉिक ताणलेली राहाते. 
जेव्हा कॉिक बदलण्यािे प्रसगं येतात तेव्हा ती योलय डततक्या लंबीिी असणे आवश्यक असते. ती योलय 
लाबंीिी असली म्हणजे न्स्प्रगंमुळे ती योलय डततकी ओढली जाऊन डतच्यावर आवश्यक तेवढा ताण देता 
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येतो. काही िाकावंर न्स्प्रगं अिकडवण्यासाठी एक ककवा जास्त हुकािंी ककवा भोकािंी सोय केलेली असते 
व डनरडनराळ्या हुकामंध्ये ककवा भोकामंध्ये न्स्प्रगंिे टोक अिकवनू न्स्प्रगं कमी जास्त ताणता येते. ह्या 
प्रकरणाच्या िवेटी डदलेल्वया संकीणक माडहतीत ह्याडवर्षयीिी अडधक माडहती डदलेली आहे. 
 

 
आकृती १९–७ 

 

 
आकृती १९–८ 

 
कंिेझसरच्या मोठ्या िाकाप्रमाणेि स्टेिनाचं्या जुळवणीसाठी वापरलेल्वया गजाभोवती कॉिकिे वढेे 

गंुिाळलेले असतात. आकृती १९–९ पाहा. नवीन कॉिक बसडवताना पुष्ट्कळदा ह्या गजाभोवती कॉिकिे डकती 
वढेे घ्यावयािे हा मोठा प्रश्न उत्पन्न होतो. कारण डनरडनराळ्या यंत्ररिनामंध्ये दीि वढे्यापासून सहा 
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वढे्यापयंत वढेे डदलेले आढळतात. कॉिकच्या गजावरील योलय घर्षकणाच्या दृष्ीने ह्या वढे्यािंी डवडिष् संख्या 
रेडिओ उत्पादकाने ठरडवलेली असते. िायल यंत्ररिनेिे कायक नीट होण्याच्या दृष्ीने उत्पादकाने डिॉारस 
केलेल्वया संख्येइतके वढे ह्या गजावर देणे आवश्यक असते. कारण योलयपेक्षा कमी वढेे डदले गेले तर गज 
आडण कॉिक ह्यामंध्ये योलय घर्षकण डनमाण न िाल्वयाने कॉिक गजावर डनसटू लागते. ह्याच्या उलट योलयपेक्षा 
जास्त वढेे डदले गेले तर बाजूकिील वढेे िासीसवर घासू लागून कॉिक लवकरि खराब होण्यािा संभव 
असतो. सामाझयतिः कॉिकिा दीि वेढा गजावर डदलेला असतो. परंतु वढे्यािंी संख्या ह्याहीपेक्षा जास्त असू 
िकते हे नवीन कॉिक बसडवताना रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने ध्यानात ठेवले पाडहजे. 
 

 
आकृती १९–९ 

 
िायल यंत्ररिनेसाठी वापरल्वया जाणाऱ्या कॉिकिे डनरडनराळे प्रकार आहेत. िायल यंत्ररिनेिे कायक 

िागंल्वया रीतीने होण्याच्या दृष्ीने त्यािप्रमाणे कॉिकच्या डटकाऊपणाच्या दृष्ीने योलय प्रकारच्या कॉिकिी 
डनवि करताना कॉिकिे जे महत्त्वािे गुणधमक लक्षात घ्याव ेलागतात त्यािें थोिक्यात डवविेन पुढे केले आहे. 
 

(१) कॉिथची ताि सहन करण्याची शक्ती लकिा ताि सामर्थयथ (tensile strength) : िायल 
यंत्ररिनेसाठी वापरल्वया जाणाऱ्या कॉिकवर सामाझयतिः ॉारसा ताण पित नाही. सवकसाधारणपणे एक ककवा 
दोन पौंि वजनािा ताण सहन करण्यािी िक्ती कॉिकमध्ये हवी. कॉिक ज्या पदाथापासून बनडवलेली असते, 
ज्या तऱ्हेने गंुॉलेली असते त्यावर आडण त्यािप्रमाणे कॉिकच्या व्यासावर कॉिकिी ताण सहन करण्यािी 
िक्ती अवलंबून असते. 
 

(२) कॉिथ तािली जाण्याचे प्रमाि (stretch or elongation) : कॉिक ताणली गेल्वयाने डतिी लाबंी 
जर वाजवीपेक्षा जास्त वाढत असेल तर िायल यंत्ररिनेच्या दृष्ीने अिी कॉिक िागंली नसते. कॉिकिी 
लाबंी वाढून ती डढली पिली तर िायल यंत्ररिनेिे कायक व्यवन्स्थत होईनासे होते आडण िायल काटाही 
डनरडनराळी स्टेिने िायलवर योलय व अिकू डठकाणी दिकवीत नाही. परंतु रेडिओसाठी वापरल्वया जाणाऱ्या 
आडण बाजारात उपलब्ध होणाऱ्या कॉिक ह्या अपेके्षस सवकसाधारणपणे उतरतात. 
 

(३) कॉिथची नम्यता (flexibility) : िायल कॉिकिे वढेे लहान कप्प्यावंर, िाकावर आडण गजावर 
डदले जात असल्वयाने कॉिकमध्ये नम्यता असणे आवश्यक असते. कॉिक जर किक असेल तर िाकावरून, 
कप्यावंरून ती नीट वळत नाही आडण त्यामुळे ही िाके डॉरताना त्यामध्ये एक प्रकारिा जिपणा येतो. 
बहुतेक कॉिक डवडिष् पद्धतीने गंुॉलेल्वया असतात व त्यामुळे त्यामध्ये बरीि नम्यता येते. डिवाय कॉिकिा 
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किकपणा कमी व्हावा म्हणनू डकत्येक कारखानदार अिा कॉिकवर काही डवडिष् रासायडनक प्रडक्रया करून 
त्यािंा किकपणा कमी करतात. 
 

(४) अपघषथिाने (abrasion) होिाऱ्या णिजेच्या दृष्टीने णटकाऊपिा : िायल यंत्ररिनेिा सतत 
वापर होत असल्वयाने कॉिक डिजून जाऊ लागते व अपघर्षकणामुळे डतिा बाह्य भाग बराि खराब होण्यािा 
संभव असतो. अपघर्षकणाच्या दुष्ट्पडरणामापासून संरक्षण करण्याच्या दृष्ीने कॉिकच्या बाह्य भागावर ब्रॉझि 
ककवा नायलॉन तंतूिी  गंुॉण िढडवलेली असते. 
 

(५) कॉिथ आणि कप्प्या ि चाक िगैरेमधील घषथि गुिक (coefficient of friction) : कॉिकिे कायक 
व्यवन्स्थत होण्याच्या दृष्ीने कॉिक आडण कप्पी, िाक ककवा गज ह्यामंध्ये डवडिष् घर्षकण उत्पन्न होणे आवश्यक 
असते. कॉिकच्या बाह्य भागामुळे असे घर्षकण डनमाण होते. असे घर्षकण डनमाण होण्याच्या दृष्ीने कॉिकिा कप्प्या 
आडण िाकामधील घर्षकण गुणक योलय डततका असणे ॉार महत्त्वािे असते. 
 

(६) कॉिथचा व्यास (diameter of the cord) : कारखानदार डनरडनराळ्या व्यास असलेल्वया कॉिकिे 
उत्पादन करीत असतात. काही कॉिक जास्त व्यासाच्या असतात म्हणजे अिा कॉिक त्यामानाने बऱ्याि जाि 
असतात. कॉिकिा व्यास योलयपेक्षा जास्त असेल तर कॉिक कप्पीच्या खोबणीत ककवा िाकावर नीट बसत तर 
नाहीि परंतु गजावर डतिे वाजवीपेक्षा जास्त वढेे डदले गेले तर ती िासीसच्या बाजूवर घासलीही जाण्यािा 
संभव असतो. कॉिक बदलताना मूळ कॉिकिा व्यास तािून पाहावा व योलय व्यास असलेल्वया कॉिकिी डनवि 
करावी. 
 

िायल यतं्ररचनेत उत्पन्न होिारे णनरणनराळे णबघाि ि त्याचंी दुरुस्ती 
 

िायल यंत्ररिनेिी व्यवन्स्थत दुरुस्ती होण्याच्या दृष्ीने बऱ्याि गोष्ी डविारात घ्याव्या लागतात. 
जेव्हा कॉिक तुटते तेव्हा बहुतेक दुरुस्ती तंत्रज्ञ लगेि नवीन कॉिक बसवनू देतात. परंतु कॉिक तुटण्याच्या 
कारणािंी ते दखल घेत नाहीत. वास्तडवक पाहाता कॉिक तुटण्यास इतर अनेक कारणे असण्यािी िक्यता 
असते. कॉिक खराब िालेली होती म्हणून ती तुटली हे कारण नेहमी असेलि असे नाही. कारण प्रथमतिःि 
िागंल्वया दजािी कॉिक वापरलेली असेल आडण यंत्ररिना इतर सवक दृष्ीने व्यवन्स्थत असेल तर डतच्यामध्ये 
डकत्येक वर्ष ेकाहीही डबघाि होण्यािी िक्यता नसते. म्हणून कॉिक तुटली ककवा ती वरिेवर तुटत असली 
तर िायल यतं्ररिनेत काही तरी दोर्ष असण्यािा संभव असेल ही िक्यता दृष्ीआि केली न पाडहजे. कॉिक 
जुनी होऊन तुटण्यािा संभव अथात नेहमी असतोि. परंतु अिी कॉिक बदलतानादेखील िायल यंत्ररिनेिी 
सवांगीण तपासणी केली तर ती केव्हाही वाया जात नाही. िायल यतं्ररिनेत खालील डबघाि उत्पन्न 
होण्यािी िक्यता असते : 

 
(१) व्हेडरएबल कंिेझसरच्या गजासाठी वापरलेले बॉल बअेकरग घाण, किरा सािनू डथजून घट्ट 

बसल्वयाने (frozen) गज नीट डॉरू िकत नसणे. 
 
(२) गज, कप्प्या, िायल काटा ज्या पट्टीवर डॉरतो ती पट्टी आडण कंिेझसरिे मोठे िाक 

(drum) एका पातळीत नसणे. 
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)३(  िायल यतं्ररिनेच्या काही घटकभागािंी हालिाल व्यवन्स्थत न होऊ िकणे ककवा 
डतच्यात काही अिथळे येत असणे. 

 
)४(  कॉिक जेवढी ताणलेली असणे आवश्यक असते तेवढी ती ताणलेली नसणे. 

 
)५(  कॉिक व कप्प्या आडण मोठे िाक ह्यामंध्ये पाडहजे तेवढे घर्षकण डनमाण होत नसणे. 

 
)६(  योलय प्रकारिी कॉिक वापरलेली नसणे. 

 
)७(  कॉिकिी बाधंणी योलय प्रकारे िालेली नसणे. 

 
व्हेडरएबल कंिेझसरच्या गजावर बसडवलेले बॉल बेअकरग डथजून घट्ट िाल्वयामुळे गजािी डॉरत 

व्यवन्स्थत न होणे हे िायल यंत्ररिनेतील डबघािािे एक सामाझय कारण असते. म्हणनू िायल यंत्ररिनेिी 
तपासणी करताना गज व्यवन्स्थत डॉरू िकतो ककवा नाही ह्याडवर्षयीिी तपासणी प्रथमतिःि केली पाडहजे. 
गज व्यवन्स्थत डॉरत नसेल तर बॉल बेअकरग नीट डॉराव ेह्यासाठी काबकन टेट्राक्लोराईिने ते स्वच्छ केले 
पाडहजे. िायल यंत्ररिनेिे कप्प्या, िाक वगैरेसारखे घटकभाग एका पातळीत असणे आवश्यक असते. ते 
एका पातळीत असून व त्यािंी हालिाल योलय तिी होत असूनही िायल काटा अिखळत असेल तर कॉिक 
पाडहजे तेवढी ताणली गेलेली नसली पाडहजे असा डनष्ट्कर्षक काढण्यास हरकत नसते. मागील एका 
पडरच्छेदात डवविेन केल्वयाप्रमाणे न्स्प्रगंच्या साहाय्याने कॉिक कमी जास्त ताणता येते. परंतु डकत्येकदा 
न्स्प्रगंिे न्स्थडतस्थापकत्व कमी होऊन ही न्स्प्रगंि खराब िालेली असल्वयािे आढळून येते. अिा वळेी दुसरी 
िागंली न्स्प्रगं बसडवणे आवश्यक असते. न्स्प्रगं िागंल्वया न्स्थतीत असूनही कॉिक डढली पिलेली असेल तर 
कॉिकिी पुझहा व्यवन्स्थत बाधंणी केली पाडहजे. डकत्येकदा न्स्प्रगंच्या टोकािी कॉिकिी एक गाठण मारली तर 
त्यामुळे कॉिकिी लाबंी योलय डततकी कमी होऊन कॉिक ताणनू बसू िकते. परंतु अिी गाठ मारल्वयानंतर 
कॉिक केव्हा केव्हा इतकी आखूि होऊन जाते की न्स्प्रगं बसडवल्वयानंतर कॉिक अडतियि ताणली गेल्वयािे 
आढळून येते. अिा वळेी गाठ मारण्याऐवजी कॉिक योलय ताणली जाईल अिा बेताने डतिी बाधंणी करावी 
लागते. कॉिक वाजवीपेक्षा जास्त ताणली जाणे हे कॉिक डढली असण्याइतकेि अयोलय असते. कारण कॉिक 
जास्त ताणली गेली म्हणजे कप्प्या, गजािे बॉल बेअकरग, कंिेझसरिे मोठे िाक ह्यावंर ॉाजील ताण पिून 
त्यािंी अनाठायी िीज होण्यािा संभव असतो. डिवाय कॉिकही लवकरि तुटण्यािी भीती असते ही गोष् 
वगेळीि. कॉिक डढली असल्वयास ताणनू बसडवण्यािा दुसरा एक उपाय आकृती १९–१० मध्ये दिकडवला 
आहे. कॉिकिी दोझही टोके आकृतीत दिकडवल्वयाप्रमाणे न्स्प्रगंला एकत्र बाधंलेली असतील आडण कॉिक 
िागंली असून ॉक्त ती डढलीि िालेली असेल तर ह्या आकृतीत दिकडवलेला उपाय वापरता येईल. कॉिक 
ताणनू बसडवण्यासाठी न्स्प्रगंिी मोठ्या िाकावरील हुकात अिकडवलेली बाजू हळूि काढून घ्यावी आडण 
न्स्प्रगंला कॉिकिी जी दोन टोके बाधंलेली असतात त्यानंा दोन, तीन ककवा वाटल्वयास जास्त पीळ देऊन 
न्स्प्रगं ताणून पुझहा पूवकवत अिकवनू ययाावी. एक-दोन पीळ डदल्वयामुळे कॉिकिी एकंदर लाबंी कमी होऊन 
कॉिक ताणली जाते. जास्त ताण पाडहजे असल्वयास जास्त पीळ ययााव ेलागतात. पीळ डकती ययाावते ह्यािा 
प्रयोगातंी अजमास घेतला पाडहजे. 
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आकृती १९–१० 

 
कॉिकवर डकती ताण ययाावा हे अनुभवाने समजू िकते. कॉिक डकती ताणली गेली आहे ह्यािा 

अजमास कॉिकवर हाताच्या बोटाने अलगद दाब देऊन म्हणजे स्पिेंडद्रयाने घेता आला पाडहजे. न्स्प्रगं 
डजतकी जास्तीत जास्त ताणणे िक्य असते त्याच्या डनम्म्याने ती ताणली गेली म्हणजे कॉिकवर योलय 
डततका ताण सामाझयतिः डनमाण होतो. अथात हा काही डनडित डनयम म्हणनू मािंता आला नाही तरी 
कॉिकवर डकती ताण ययाावा ह्याडवर्षयी सवकसाधारण अंदाज ह्यावरून येण्यासारखा आहे. अथात योलय ताण 
येण्यासाठी कॉिक डनरडनराळ्या कप्प्यावंर, गजावर आडण मोठ्या िाकावर व्यवन्स्थत रीतीने बाधंली गेलेली 
असेल आडण डतिे योलय स्थळी योलय डततके वढेे डदले गेलेले असतील तरि वरील पिताळा घेता येईल हे 
येथे गृहीत धरलेले आहे. 

 
कॉिकिे कप्प्या, गज व मोठे िाक ह्यामंध्ये योलय प्रमाणात घर्षकण उत्पन्न होणे आवश्यक असते. घर्षकण 

वस्तुतिः दोन गोष्ींवर अवलंबनू असते –– 
 

)१(  दोन पृष्ठभागातंील घर्षकण 
 
)२(  दोन पृष्ठभागािंा घर्षकण गुणक (coefficient of friction) 

 
वरीलपैकी पडहली गोष् म्हणजे दोन पृष्ठभागातंील घर्षकण दोन पृष्ठभाग एकमेकावंर ज्या पे्ररकाने 

(force) दाबले जातात त्यावर अवलंबून असते. थोिक्यात म्हणजे कॉिक डजतकी ताणून बसवावी त्यावर ते 
अवलंबून असते. कॉिकवर अथात प्रमाणिीर ताणि डदला पाडहजे. केवळ घर्षकण वाढडवण्यासाठी वाजवीपेक्षा 
जास्त ताण देणे केव्हाही अयोलय ठरेल. वरीलपकैी दुसरी गोष् कॉिक ज्या पदाथािी बनडवलेली असते 
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त्यावर अवलंबनू असते. कॉिकिा कप्प्या व िाके ह्यामंधील घर्षकण गुणक डजतका जास्त डततके कॉिकिे 
कप्प्या व िाके वगैरेंमध्ये जास्त घर्षकण डनमाण होऊन िायल यतं्ररिनेिे कायक व्यवन्स्थत होऊ लागते. 
 

कॉिकच्या घर्षकणाच्या बाबतीत उत्पन्न होणारे दोर्ष कॉिकच्या पृष्ठभागावर अवलंबून असतात. कॉिक जर 
तेलकट ककवा कळकट िालेली असेल तर डतिा घर्षकण गुणक बऱ्याि प्रमाणात कमी होतो व त्यामुळे िायल 
यंत्ररिनेिे कायक व्यवन्स्थत होईनासे होते. पुष्ट्कळ वळेा कॉिक कळकट होऊन इतकी गुळगुळीत िालेली 
असते की ती बदलण्याखेरीज दुसरे काही गत्यतंर नसते. काही प्रसंगी मात्र कॉिक पुझहा खरखरीत 
करण्यासाठी त्यासाठी मुिाम तयार करण्यात येणारे राळ व काबकन टेट्राक्लोराईििे डमश्रण कॉिकवर लावनू 
कॉिक पुझहा खरखरीत करता येते. राळेपासून ककवा इतर काही पदाथांपासून बनडवलेल्वया अिा डमश्रणाच्या 
खिूच्या कािंीसारख्या काडं्या परदेिात आयत्या डवकत डमळतात. कॉिकवर त्या घासल्वया म्हणजे कॉिक 
पुझहा योलय डततकी खरखरीत होऊ िकते. 

 
कधीकधी कॉिक िागंल्वया न्स्थतीत असूनही व डतच्यावर योलय डततका ताण डदलेला असूनही गज 

डॉरडवताना कॉिक एकसारखी डनसटत असल्वयािे आढळून येते. अिा वळेी डकत्येकदा गजामध्येि दोर्ष 
असल्वयािे आढळून येईल. गजािा पृष्ठभाग इतका गुळगुळीत िालेला असतो की त्यामुळे कॉिक व गज 
ह्यामंध्ये योलय डततके घर्षकण डनमाण होऊ िकत नाही. गज गुळगुळीत िालेला असल्वयािे आढळून आले तर 
गजावर कॉिकिे वढेे ज्या डठकाणी डदलेले असतात त्या डठकाणी िाकूने ककवा इतर काही तरी तीक्ष्ण 
हत्याराने ककडित ओरखिे ककवा िरे पािावते ककवा खरखरीत सँि पेपरच्या साहाय्याने हा पृष्ठभाग 
खिबिीत करावा. ह्या कृतीने कॉिक आडण गज ह्यामंधील घर्षकण गुणकात डवस्मयकारक वाढ िालेली 
आढळून येईल. 

 
िायल यतं्ररिनेच्या दुरुस्तीत योलय प्रकारिी व योलय जािीिी कॉिक वापरली पाडहजे. ह्याडवर्षयी 

उल्लेख पूवी आलेलाि आहे. हल्ली रेडिओमध्ये सामाझयतिः ¼ इंि व्यास असलेला गज वापरला जातो. कॉिक 
जर जास्त जाि असेल तर अिा लहान व्यासाच्या गजावर डतिे वढेे डदले म्हणजे कॉिकच्या पृष्ठभागावर 
वळ्या पिण्यािा व त्यामुळे कॉिकिा पृष्ठभाग लवकर खराब होण्यािा संभव असतो. अिा प्रकारिा गज 
वापरलेल्वया रेडिओमध्ये जाि कॉिकिा उपयोग करणे योलय नसते. हल्ली नायलॉन, रेिीम, डलनन वगैरे 
पदाथांपासून बनडवलेल्वया कॉिक बाजारात डमळू लागल्वया आहेत. त्यािंा घर्षकण गुणक आडण डटकाऊपणाही 
उत्तम दजािा असतो. 

 
नवीन कॉिक बसडवताना िायल यंत्ररिनेच्या मूळ योजनेप्रमाणे डतिी बाधंणी िाली पाडहजे. 

डनरडनराळ्या कप्प्या, गज आडण मोठे िाकह्यावंरून कॉिकिी लेपट मूळ योजनेप्रमाणे िाली नाही ककवा 
त्यावर कॉिकिे योलय डततके वढेे डदले गेले नाहीत तर िायल यंत्ररिनेिे कायक व्यवन्स्थत होणार नाही. 
ह्यासाठी कॉिकच्या बाधंणीिा मूळ आराखिा डमळडवला पाडहजे ककवा रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास तो िािणी 
प्रयोग करून डनडित करता आला पाडहजे. कॉिक व्हेडरएबल कंिेझसरच्या मोठ्या िाकावर किी बसडवली 
जाते, डतिे डकती वढेे घेतले जातात, त्यािप्रमाणे कॉिकिे गजावर योलय वढेे घेणे डकती महत्त्वािे असते व ते 
न घेतले गेल्वयास कोणत्या अििणी उत्पन्न होतात ह्याडवर्षयीिे डवविेन मागील एका पडरच्छेदात आलेलेि 
आहे. डकत्येकदा िायल काटा ज्या पट्टीवर डॉरतो त्या पट्टीवरि तो घसटला जाऊन अिखळू लागतो. 
अिा वळेी काटा घसटण्यािे कारण िोधले पाडहजे व ते िोधून काढून त्यािी दुरुस्ती केली पाडहजे. 
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डकत्येकदा ही पट्टी स्वच्छ केल्वयाने ककवा डतच्यावर ग्रीि लावल्वयाने कायािी हालिाल व्यवन्स्थत होऊ 
लागते. 

 
नवीन कॉिक बसडवल्वयानंतर काही थोड्या काळाति ती डकत्येकदा डढली पिण्यािा संभव असतो. 

कारण कॉिक ताणली गेली म्हणजे डतच्या लांबीत थोिी वाढ होण्यािी िक्यता असते. असे अडनष् प्रसगं 
टाळण्यासाठी काही तज्ज्ञानंी एक खास उपाययोजना सुिडवली आहे. त्याचं्या डिॉारिींप्रमाणे नवीन कॉिक 
बसडवण्यापूवी डतच्या एका टोकास एक भारी वजन लावनू कॉिकवर ते डनदान िोवीस तास तरी टागंनू ठेवाव े
व अिा रीतीने कॉिक पुरेिी ताणली गेल्वयानंतरि डतिा रेडिओत वापर करावा. 

 
िायल यंत्ररिनेच्या दुरुस्तीत कप्प्या, मोठे िाक वगैरे घटकभाग डकत्येकदा डिजून ककवा वाकिे 

होऊन खराब िालेले आढळतात. अिा पडरन्स्थतीत ते बदलून त्या जागी नवीन घटकभाग 
बसडवण्याडिवाय गत्यतंर नसते. पाडिमात्य देिातं िायल यंत्ररिनेिे सुटे भाग रेडिओ उत्पादकाकंिून 
डमळू िकत असल्वयाने त्यािंी दुरुस्ती करणे सहज िक्य होते. आपल्वया देिात सध्या तरी अिी सोय 
सामाझयतिः उपलब्ध नसल्वयाने िायल यंत्ररिनेच्या याडंत्रक डबघािाचं्या बाबतीत रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने जे 
सुटे भाग डमळू िकतील त्यािंा उपयोग करून ककवा आपल्वया िोक्यात ज्या युक्त्या प्रयुक्त्या सुितील त्या 
वापरून काही तरी मागक काढला पाडहजे. 

 
िायल यंत्ररिनेच्या दुरुस्तीत िायल कायािी जुळवणी करण्यािे प्रसंग सामाझयतिः येताति. 

िायल यंत्ररिनेत कॉिक वापरलेली असेल तर िायल काटा कॉिकवर पक्का अिकडवण्यािी सोय केलेली 
असते. स्टेिनािंी जुळवणी करण्यासाठी वापरलेला गज डॉरडवला म्हणजे कॉिक कप्प्यातं आडण 
कंिेझसरच्या मोठ्या िाकावरून डॉरू लागते व त्याबरोबरि कॉिकवर अिकडवलेला िायल काटाही 
िायलवर डॉरू लागतो. आकृती १९–११ पाहा. नवीन कॉिक बसडवण्याच्या वळेी ककवा िायल काटा 
कॉिकवर सरकून त्याच्या मूळ जुळवणीत डबघाि िाला म्हणजे िायल कायािी जुळवणी करण्यािे प्रसंग 
नेहमी उद्भवत असतात. िायल कायािी अिी जुळवणी व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेट न्स्थर 
प्लेटमध्ये संपूणकपणे डॉरवनू बसडवलेल्वया असताना ककवा संपूणकपणे डॉरवनू बाहेर काढलेल्वया असताना 
करणे सोयीिे असते. डॉरत्या प्लेट न्स्थर प्लेटमध्ये संपूणक डॉरवनू बसडवलेल्वया असताना िायल कायािी 
रेडिओ बँिवरील कमीत कमी कंपनसंख्येच्या अंिावर जुळवणी होत असते. ह्याउलट डॉरत्या प्लेट न्स्थर 
प्लेटमधून संपूणकपणे बाहेर काढलेल्वया असताना िायल कायािी जास्तीत जास्त कंपनसखं्येच्या अंिावर 
जुळवणी होत असते. ब्रॉिकास्ट ककवा डमडियम बँिवर प्रके्षपण करणारी स्टेिने सामाझयतिः ५०० 
डकलोसायकल्वस ते १६०० डकलोसायकल्वस लहरींच्या टप्प्यातील असतात आडण ह्या बँिच्या एका बाजूवर 
५०० डकलोसायकल्वस लहरींिे तर दुसऱ्या बाजवर १६०० डकलोसायकल्वस लहरींिे अंि दिकडवलेले 
असतात. िायल कायािी जुळवणी ब्रॉिकास्ट बँिवरील स्टेिनाचं्या दृष्ीने करावयािी िाल्वयास ती ५०० 
ककवा १६०० डकलोसायकल्वस ह्या दोझहींपैकी कोणत्याही एका कबदूवर करता येईल. व्हेडरएबल कंिेझसरच्या 
डॉरत्या प्लेट न्स्थर प्लेटमध्ये संपूणक डॉरडवल्वया गेल्वया म्हणजे िायल कायािी ह्या बँिवरील ५०० 
डकलोसायकल्वस कंपनसखं्येच्या लहरींिी जुळवणी होते. म्हणून िायल कायािी जुळवणी करताना तो 
अिा पडरन्स्थतीत िायलवर ५०० डकलोसायकल्वस अिंावर न्स्थर होईल अिा रीतीने केली पाडहजे. 
ह्याउलट बँिवरील १६०० डकलोसायकल्वस ह्या अंिाच्या दृष्ीने ही जुळवणी करायवयािी असेल तर 
व्हेडरएबल कंिेझसरच्या डॉरत्या प्लेट न्स्थर प्लेटमधून संपूणकपणे बाहेर काढल्वयानंतर िायलवर १६०० 
डकलोसायकल्वस अंिावर िायल काटा न्स्थर होईल अिा रीतीने िायल कायािी जुळवणी केली पाडहजे. 
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अथात एकदा अिी जुळवणी व्यवन्स्थत आडण अिक रीतीने केली की ब्रॉिकास्ट बिँ व इतरही बँिवरील 
सवक स्टेिने िायलवर आपोआप योलय अंिावंर दिकडवली जाऊ लागतात. 
 

 
आकृती १९–११ 

 
संकीिथ माणहती 

 
णनसटिारी लकिा सटकिारी िायल कॉिथ (slipping cord) 

 
िायल कॉिक तुटण्याइतकीि ती डढली पिून िायल यंत्ररिनेच्या डनरडनराळ्या भागावंर डनसटू 

लागल्वयामुळे ककवा सटकू लागल्वयामुळे (slipping) िायल काटा डॉरेनासा होत असल्वयािे ककवा व्हेडरएबल 
कंिेझसरिे मोठे िाक (drum) न डॉरल्वयामुळे स्टेिनािंी जुळवणी (tuning) होत नसल्वयािे प्रसंग वारंवार 
येतात, असा रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञािंा नेहमीिा अनुभव आहे. डढली पिून डनसटणारी ककवा सटकणारी 
कॉिक घट्ट बसडवण्यासाठी खालील क्रमवार सूिना उपयुक्त होतील : 

 
(१) कॉिक व्हेडरएबल कंिेझसरच्या मोठ्या िाकावरून (drum), कप्प्यावंरून (pulleys) ककवा 

स्टेिनािंी जुळवणी करण्यासाठी वापरलेल्वया गजावरून (tuning shaft) डनसटत असेल परंतु ती ॉारिी 
डढली पिलेली नसेल तर ह्या प्रकरणात उल्लखे केल्वयाप्रमाणे राळेसारख्या डमश्रणािा वापर करून कॉिक 
डनसटणार नाही अिी योजना डकत्येकदा यिस्वी रीतीने करता येते. त्या दृष्ीने अिी उपाययोजना प्रथम 
वापरून पाहाण्यासारखी असते. 

 
(२) डनसटणारी ककवा सटकणारी (slipping cord) डनरडनराळ्या उपायानंी घट्ट बसडवता येते. 

व्हेडरएबल कंिेझसरच्या मोठ्या िाकावर (drum) पुष्ट्कळदा िायल कॉिकिी न्स्प्रगं अिकडवण्यासाठी 
कमीअडधक अंतरावर दोन-तीन भोके पािलेली असतात. आकृती १९–१२ पाहा. अिी सोय उपलब्ध 
असेल तर कॉिकला जोिलेली न्स्प्रगं बारीक डिमयाच्या साहाय्याने अलगद काढून घेऊन योलय तेवढी 
अडधक ताणली जाईल अिा बेताने पलीकिल्वया नजीकच्या भोकात अिकवनू कॉिक घट्ट बसडवता येते. 
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आकृती १९–१२ 

 
(३) ह्या प्रकरणात पूवी उल्लखे केल्वयाप्रमाणे कॉिक घट्ट बसडवण्यासाठी कॉिकला पीळ देऊन कॉिक 

घट्ट करता येते. परंतु कॉिक खूपि डढली पिलेली असेल तर न्स्प्रगंजवळ कॉिकवर एक गाठ मारून ती घट्ट 
करणे िक्य असते. अथात, या गोष्ी िक्य नसतील तर कॉिकिी न्स्प्रगंवरील गाठ सोिवनू कॉिक ताणनू 
पुझहा न्स्प्रगंला घट्ट बाधंण्याव्यडतडरक्त गत्यंतर नसते. 

 
(४) व्हेडरएबल कंिेझसरच्या बेअकरगमध्ये घाण सािल्वयाने ककवा एखादी कप्पी (pulley) वाकिी 

िाल्वयाने कॉिकच्या हालिालीत अिथळा येऊन कॉिक िायल यंत्ररिनेच्या घटकभागावंरून सटकत ककवा 
डनसटत असेल तर बेअकरग स्वच्छ करणे ककवा कप्पी वाकवनू सरळ बसडवणे ककवा बदलणे इष् असते. 

 
(५) डकत्येकदा कॉिकिा ताण पिला म्हणजे कप्पी (pulley) अिखळू लागते व नीटपणे डॉरत 

नाही. अिा प्रसंगी कॉिक घट्ट करण्यापूवी सवक कप्प्या नीट डॉरू िकत आहेत ककवा नाहीत ह्यािी पूवक 
तपासणी केली पाडहजे. घाण सािून कप्पी अिखळत असेल तर काबकन टेट्राक्लोराईिसारख्या रासायडनक 
द्रवािा वापर करून ती स्वच्छ करावी. 

 
(६) डकत्येकदा व्हेडरएबल कंिेझसरच्या रोटर प्लेट डॉरडवण्यािा गज घट्ट होतो व त्यामुळे त्यावर 

बसडवलेले मोठे िाक (drum) नीट डॉरेनासे होते. अिा पडरन्स्थतीत डनसटणारी कॉिक घट्ट करण्यापूवी 
व्हेडरएबल कंिेझसरच्या गजावरील ताण कमीअडधक करण्यासाठी जो स्कू्र व लॉक नट वापरलेला असतो 
त्यािी योलय जुळवणी करून गज व्यवन्स्थत डॉरेल अिी उपाययोजना करणे आवश्यक असते. गज कमी 
अडधक घट्ट करण्यासाठी वापरला जाणारा स्कू्र व लॉक नट ह्याचं्या जुळवणीडवर्षयीिी माडहती प्रकरण 
तेरामध्ये डदलेली आहे. 
 

तुटलेली कॉिथ बदलिे 
 

तुटलेली िायल कॉिक बदलून नवीन कॉिक बदलताना खालील क्रमवार सूिना उपयुक्त होतील 
म्हणून त्या सकंडलत स्वरूपात डदल्वया आहेत : 

 
(१) जुनी िायल कॉिक बदलण्यापूवी व्हेडरएबल कंिेझसरिे मोठे िाक (drum), डनरडनराळ्या 

कप्प्या (pulleys) व स्टेिनािंी जुळवणी करण्यािा गज (tuning shaft) इत्यादी िायल यंत्ररिनेच्या 
भागावंर मूळ कॉिक किी बसडवलेली आहे व डवडिष् डठकाणी डतिे डकती वढेे घेतले आहेत ह्यािा आराखिा 
काढून घ्यावा म्हणजे नवीन कॉिक बसडवताना काहीही अििणी येणार नाहीत. आपल्वया स्मरणिक्तीपेक्षा 
असा आराखिा िवेटी अडधक उपयुक्त ठरतो असा डकत्येक रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञािंा अनुभव आहे. 
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(२) नवीन कॉिक बसडवण्यापूवी स्टेिनािंी जुळवणी करण्यािा गज (tuning shaft), व्हेडरएबल 
कंिेझसरिे मोठे िाक (drum), कप्प्या (pulleys) इत्यादी भाग सहजतेने डॉरू िकतात ककवा नाहीत 
ह्यािी प्रथमतिःि तपासणी करावी. िायल यंत्ररिनेच्या काही घटकभागातं अिथळे येत असल्वयास 
त्यासाठी योलय उपाययोजना वापराव्यात. 

 
(३) कॉिक ताणून बसडवण्यासाठी वापरलेल्वया न्स्प्रगंिी तपासणी करावी. ही न्स्प्रगं जास्त ताणली 

गेल्वयाने लापट ककवा कमजोर िालेली असेल ककवा न्स्प्रगं गंजून किक होऊन ताणली जात नसेल तर 
नवीन न्स्प्रगं बदलून बसडवणे इष् असते. 

 
(४) नवीन कॉिक बसडवण्यापूवी मूळ कॉिकिी एकूण लाबंी डकती आहे ह्यािा अजमास घ्यावा. गाठण 

मारण्यासाठी माया ठेवण्याकरता नवीन कॉिक ह्या मूळ कॉिकच्या लाबंीपेक्षा थोिीिी अडधक लाबंीिी ठेवणे 
इष् असते. 

 
(५) स्टेिनाचं्या जुळवणीसाठी वापरलेल्वया गजावरील वढे्यािंी संख्या डजतकी जास्त डततके कॉिक 

व गज ह्यामंधील घर्षकण जास्त असते. गजावरील वढेे एकमेकासं अिथळून एकमेकावंर िढणार नसतील 
ककवा िासीसच्या बाजूवर घासणार नसतील तर घर्षकण वाढडवण्यासाठी वढे्याचं्या सखं्येत एक-दोन 
वढे्यािंी वाढ करण्यास हरकत नसते. 

 
(६) बहुतेक िायल यंत्ररिनाचं्या बाबतीत स्टेिनािंी जुळवणी करण्यािे बटन घड्याळाच्या 

कायाच्या डॉरतीप्रमाणे (clockwise) डॉरडवले की गोलाकार िायलवर िायल काटा घड्याळाच्या 
डॉरतीच्या डदिनेे ककवा सरकमाडपकेसारख्या िायलवर िावीकिून उजवीकिे डॉरेल असा संकेत 
सामाझयतिः पाळला जातो. अथात ह्याबाबतीत डनडित असा डनयम नाही. नवीन कॉिक बसडवल्वयानंतर हा 
सवकसामाझय संकेत पाळला गेला आहे ककवा नाही ह्यािा पिताळा घ्यावा. 

 
(७) नवीन कॉिक बसडवल्वयानंतर कॉिकवर िायल काटा बसवनू ययाावा. कॉिकवर िायल काटा 

बसडवण्यासाठी जी पद्धत वापरलेली असेल डतिे नवीन कॉिक बदलण्यापूवीि डनरीक्षण केलेले असेल तर 
िायल काटा बसडवण्यात अििण येणार नाही. कॉिकवर िायल काटा बसडवण्यासाठी ज्या डविरे्ष प्रिडलत 
पद्धती आहेत त्या आकृती आकृती १९–१३ व आकृती १९–१४ मध्ये दिकडवल्वया आहेत आडण त्यावरून 
िायल काटा कॉिकवर अिकवनू बसडवण्यािी डक्रया स्पष् होईल. 
 

 
आकृती १९–१३ 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती १९–१४ 

 
(८) नवीन कॉिकवर िायल काटा बसडवल्वयानंतर ह्या प्रकरणात डवविेन केल्वयाप्रमाणे िायल 

कायािी िायलच्या योलय अंिावर जुळवणी करावी. काटा िायल कॉिकवर पक्का बसडवण्यासाठी आवश्यक 
वाटल्वयास जोिणीच्या जागी कॉिकवर नेलपेंटिा ककवा ॉेन्व्हकॉलिा डठपका ययाावा. 

 
(९) नवीन कॉिक बसडवण्यापूवी एखादा साधा दोरा घेऊन कॉिक बसडवण्यािा िािंणी प्रयोग करणे 

िक्य असते. ह्या प्रयोगावरून नवीन कॉिकच्या लाबंीिा स्थूलमानाने अजमास येऊ िकतो. नवीन कॉिक कमी 
लाबंीिी घेण्याऐवजी ती थोिीिी जास्त लाबंीिी घेणेि इष् असते. कॉिकसाठी योलय माया ठेवली म्हणजे 
न्स्प्रगं ताणनू घेऊन िवेटी न्स्प्रगंच्या टोकावर कॉिकिी गाठ मारणे सोपे जाते. 

 
(१०) व्हेडरएबल कंिेझसर गजावरील मोठ्या िाकावरील भोकामंध्ये न्स्प्रगं अिकवताना ती 

िाकावरील अगदी अलीकिच्या जवळच्या भोकाति प्रथम अिकवावी, म्हणजे आवश्यक वाटल्वयास कॉिक 
अडधक घट्ट करण्यासाठी न्स्प्रगं ताणनू पलीकिच्या इतर भोकामंध्ये अिकडवणे िक्य होते. 

 
(११) नवीन कॉिक बसडवताना कॉिक मोठे िाक, कप्प्या इत्यादी भागावंरून सटकू नये ह्यासाठी 

डिकटपट्टीिा तात्पुरता उपयोग करणे िक्य असते. कॉिक बसडवली जात असताना िाकाच्या ककवा 
कप्पीच्या पडरधीवर अिी डिकटपट्टी तात्पुरती बसडवता येते. डिकटपट्टीप्रमाणेि ह्या कामासाठी मगरी 
डिमटे (crocodile clips) देखील वापरता येतील. 

 
(१२) नवीन कॉिक िायल यंत्रणेच्या डनरडनराळ्या भागावंर बसडवताना सुमारे सहा इंि लाबंीिी 

एखादी जाि सळई ककवा तार उपयोगी पिते. ह्या तारेच्या एका टोकाच्या बाजूवरील तार वळवनू आकिा 
ककवा हूक (hook) तयार केला तर ह्या हुकात कॉिक पकिणे, अििणीच्या जागेतून कॉिक वर खाली ओढून 
घेणे व पाडहजे तिी वळवनू व डॉरवनू घेणे वगैरेंसारख्या डक्रया अिा तारेच्या साहाय्याने सोप्या होतात. 

 
∎ ∎ 

  



 

अनुक्रमणिका 

 
व्हॉल्वव्ह रेणिओच्या तपासिीचे तक्ते 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रेणिओतील णबघािाचंी लक्षिे (symptoms) आणि 
घटकभागातंील संभाव्य दोष (probable faults) 
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रेणिओतील णबघािाचंी लक्षिे 
(symptoms) 

घटकभागातंील संभाव्य दोष 
(defects) 

(१) पॉिर सप्लाय णिभाग (ए.सी. रेणिओ) 

रेडिओ बंद पिलेला असणे व व्हॉल्वव्हही 
पेटत नसणे. 

१) इलेन्क्ट्रक पुरवठ्याच्या प्लगमध्ये डबघाि असणे. 
२) रेडिओच्या लाइन कॉिक ककवा प्लग डपनमध्ये डबघाि 

असणे. 
३) रेडिओ बंद ककवा िालू करण्याच्या न्स्विमध्ये (on-off 

switch) डबघाि असणे. 
४) रेडिओतील फ्यूज उिालेला असणे. 
५) पॉवर ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल खंडित (open) 

िालेली असणे. 
६) व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटिी जोिणी करणाऱ्या जोितारामंध्ये 

खंि पिलेला असणे. 

रेडिओ बंद पिलेला असणे, परंतु 
व्हॉल्वव्ह मात्र पेटत असणे. 

१) रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह सॉकेटमध्ये व्यवन्स्थत बसलेला 
नसणे. 

२) प्रत्यक्ष रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि असणे. 
व्हॉल्वव्हमध्ये हवा डिरलेली असणे (gassy valve) ककवा 
व्हॉल्वव्हिे अंतगकत डवयुयातघटक एकमेकासं स्पिक करीत 
असणे. 

३) पॉवर सप्लाय डवभागातील डॉल्वटर कंिेझससक संडक्षप्त 
(short) िालेले असणे. 

४) डॉल्वटर रेडिस्टर ककवा डॉल्वटर िोक कॉईल खंडित 
(open) िालेली असणे. 

५) पॉवर सप्लाय डवभागातील डवयुयातदाब डवभाजक 
मंिलामध्ये (व्होल्वटेज डिव्हायिर) डबघाि असणे. 

६) रेडिओच्या इतर डवभागानंा िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा 
करणाऱ्या जोितारेत खंि (open) पिलेला असणे. 

रेडिओमध्ये गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाज (hum) उत्पन्न होत असणे. 

१) पॉवर सप्लाय डवभागातील डॉल्वटर कंिेझससकमध्ये प्रवाह 
डिरप (leakage) डनमाण िालेली असणे. डॉल्वटर 
कंिेझससकिी धारणिक्ती कमी िालेली असणे. 

२) एकाि सामाडयक िाकणात समाडवष् केलेल्वया 
इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझससकमध्ये प्रवाह डिरप डनमाण 
िालेली असणे. 

३) लाइन कंिेझसर खंडित िालेला असणे. 

रेडिओमधून मोटार बोटीसारखा ककवा 
पेट्रोल इडंजनासारखा ॉ्ॉट् आवाज 

 पॉवर सप्लाय डवभागातील आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसर 
खंडित िालेला असणे. 
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(motorboating) व स्वैर आंदोलक 
लहरी (oscillations) डनमाण होत 
असणे. 

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
असणे . 

१) रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला असणे. 
२) पॉवर सप्लाय डवभागातील डॉल्वटर कंिेझसरमध्ये डबघाि 

असणे. (असा डबघाि असल्वयास रेडिओमध्ये ॉ्ॉट् 
आवाज, गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ककवा स्वैर 
आंदोलक लहरी उत्पन्न होण्यािीही िक्यता असते.) 

रेडिओ काही वळे िालल्वयानंतर बंद 
पिणे  

 प्रत्यक्ष रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि असणे [व्हॉल्वव्ह 
गरम िाल्वयानंतर व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंट व कॅथोि सडंक्षप्त 
(short) होत असणे.] 

(२) पॉिर सप्लाय णिभाग (ए.सी. िी.सी. रेणिओ) 

पॉवर सप्लाय डवभागातून काहीि 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा होत नसणे 
डिवाय रेडिओिे व्हॉल्वव्हही पेटत नसणे. 

१) इलेन्क्ट्रक पुरवठ्याच्या प्लगमध्ये डबघाि असणे. 
२) रेडिओतील फ्यूज उिालेला असणे. 
३) लाइन कॉिकमध्ये डबघाि असणे. 
४) रेडिओच्या उघििाप करण्याच्या न्स्विमध्ये (on-off 

switch) डबघाि असणे. 
५) एकसरी जोिणी केलेल्वया व्हॉल्वव्ह माडलकेतील कोणत्या 

तरी एका व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट जळलेले असणे. 
६) रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि असणे. 

पॉवर सप्लाय डवभागातून काहीि 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा होत नसणे, 
परंतु रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह मात्र पेटत 
असणे.   

१) रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला असणे. 
२) पॉवर सप्लाय डॉल्वटर रेडिस्टर खंडित (open) िालेला 

असणे. 

पॉवर सप्लाय डवभागातून योलयपेक्षा कमी 
प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा होत 
असणे; रेडिओमधून गंुजारव ककवा 
गुणगुण आवाज ऐकू येत असणे. 

१) डॉल्वटर कंिेझससकमध्ये प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न 
होणे. 

२) एकाि सामाडयक िाकणात समाडवष् केलेल्वया दोन 
ककवा अडधक कंिेझससकमध्ये प्रवाह डिरप (leakage) 
डनमाण िालेली असणे. 

३) रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला असणे. 
४) इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यातून परुडवला जाणारा डवयुयातदाब 

योलयपेक्षा कमी प्रमाणात असणे. 

रेडिओ काही वळे िालल्वयानंतर बंद 
पित असणे. 

 रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह गरम िाल्वयानंतर व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट 
आडण कॅथोि एकमेकासं स्पर्मित होऊ लागणे. 
रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह बदलावा. 

रेडिओवर स्टेिन लावले म्हणजेि  लाइन कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 
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रेडिओतून गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाज ऐकू येत असणे (modulation 
hum). 

पॉवर सप्लाय डवभागामधून नासलेल्वया 
अंड्यासारखी वाईट घाण येत असणे. 

 रेडिओमध्ये मेटल रेन्क्टॉायर वापरलेला असल्वयास 
मेटल रेन्क्टॉायरमध्ये डबघाि असणे. 

(३) लाऊिस्पीकर 

लाऊिस्पीकरमधून काहीि आवाज ऐकू 
न येणे. 

१) व्हॉईस कॉईल ककवा व्हॉईस कॉईलच्या जोितारा खंडित 
िालेल्वया असणे. 

२) आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी ककवा सेकंिरी कॉईल 
खंडित िालेली असणे. 

३) लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईलिी जोिणी करणाऱ्या 
जोितारासंाठी प्लग वापरलेला असल्वयास असा प्लग 
सॉकेटमध्ये नीट बसलेला नसणे. 

४) व्हॉईस कॉईल लाऊिस्पीकर िुंबकािी स्पर्मित होऊन 
संडक्षप्त (short) िालेली असणे. 

५) व्हॉईस कॉईलिी िुबंकाच्या ॉटीमध्ये व्यवन्स्थत 
हालिाल न िाल्वयाने व्हॉईस कॉईल अिखळत असणे. 

रेडिओच्या आवाजात डवकृती ककवा 
खराबी डनमाण िालेली असणे. 
लाऊिस्पीकर-मधून खिखि आवाज 
(rattling noise) ऐकू येत असणे. 
रेडिओमधून घासल्वया-सारखा आवाज 
(rasping) ऐकू येत असणे. 

१) व्हॉईस कॉईलच्या कंपनात अिथळा डनमाण िालेला 
असणे. (व्हॉईस कॉईल िुबंकावर घासली जाण्यािा 
संभव असतो ककवा व्हॉईस कॉईल व िुंबक ह्यामंध्ये 
असलेल्वया ॉटीमध्ये घाण सािलेली असण्यािा संभव 
असतो.) 

२) व्हॉईस कॉईलच्या आकारात डबघाि िाल्वयाने व्हॉईस 
कॉईल िुंबकावर घासली जात असणे. 

३) स्पायिर स्कू्र डढले िालेले असणे. 
४) व्हॉईस कॉईलिी टोके लाऊिस्पीकर पिययाापासून 

सुटावलेली असणे. 

लाऊिस्पीकरमध्ये खिखिाट 
(rattling) डनमाण होणे, आवाजात  
डवकृती (distortion) ककवा खराबी 
डनमाण होणे. 

१) लाऊिस्पीकरिा पिदा (diaphragm) ॉाटलेला 
असणे ककवा त्याला मोठ्या आकारािी भोके पिलेली 
असणे. 

२) जवळपासच्या गरम होणाऱ्या घटकभागािंी उष्ट्णता 
लागनू लाऊिस्पीकरच्या पिययाािा आकार डवकृत 
िालेला असणे. 

३) लाऊिस्पीकरिा पिदा सागंाड्याच्या वतुकळाकार 
किेपासून सुटावलेला असणे. 

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
असणे. आवाजात डवकृती ककवा खराबी 

१) लाऊिस्पीकरिी योलय जुळेसा (matching) आऊटपुट 
ट्रॅझसॉॉमकर वापरलेला नसणे ककवा आऊटपटु व्हॉल्वव्ह 
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उत्पन्न िालेली असणे. प्लेटच्या संरोधनास व लाऊिस्पीकरच्या व्हॉईस 
कॉईलच्या संरोधनास अनुरूप संरोधन (impedance) 
असलेला आऊटपटु ट्रझॅसॉॉमकर वापरलेला नसणे. 

२) आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरमध्ये डबघाि उत्पन्न िालेला 
असणे. 

(४) ऑणिओ आऊटपुट णिभाग 

रेडिओ बंद पिलेला असणे. १) पॉवर सप्लाय डवभागातून िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा होत 
नसणे. 

२) आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल खंडित 
(open) िालेली असणे. 

३) ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिे अंतगकत डवयुयातघटक 
एकमेकासं स्पिक करीत असणे ककवा ह्या व्हॉल्वव्हमध्ये 
इतर काही डबघाि उत्पन्न िालेला असणे. 

४) ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिा प्लेट कंिेझसर सडंक्षप्त 
(short) िालेला असणे. 

५) ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिा कॅथोि रेडिस्टर सडंक्षप्त 
(short) िालेला असणे. 

६) ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिी पूवक डवभागािी जोिणी 
करणारा कपकलग कंिेझसर संडक्षप्त (short) िालेला 
असणे. 

७) ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिा डग्रि रेडिस्टर खंडित 
िालेला असणे.   

रेडिओच्या आवाजात डवकृती (distor-
tion) ककवा खराबी उत्पन्न िालेली 
असणे. 

१) ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या प्लेट आडण स्क्रीन 
डग्रिला योलय डततक्या िी.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा 
होत नसणे. 

२) कॅथोि कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िाल्वयाने ऑडिओ 
आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिवर योलय प्रमाणात 
ऋण डवयुयातदाब (negative voltage) डनमाण होत 
नसणे. 

३) ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिी पूवक डवभागािी जोिणी 
करण्यासाठी वापरलेल्वया कपकलग कंिेझसरमध्ये प्रवाह 
डिरप (leakage) उत्पन्न िालेली असणे. 

४) कंट्रोल डग्रि रेडिस्टरच्या डवरोधात बदल िालेला 
असणे. 

५) ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला असणे. 
६) ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्ह प्लेटिे संरोधन व 

लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईलिे संरोधन ह्यासं अनुरूप 
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असा आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकर वापरलेला नसणे. 
७) ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हच्या प्लेट कंिेझसरमध्ये प्रवाह 

डिरप (leakage) उत्पन्न िालेली असणे. (असा दोर्ष 
उत्पन्न िाल्वयास ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्ह आडण 
व्हॉल्वव्हिा कॅथोि रेडिस्टर ह्यामंध्ये डबघाि होण्यािा 
संभव असतो.) 

८) कॅथोि कंिेझसरमध्ये बऱ्याि जास्त प्रमाणात प्रवाह डिरप 
उत्पन्न िालेली असणे. (कॅथोि रेडिस्टरिा डवरोध 
जास्त नसतो. कॅथोि कंिेझसरमध्ये बऱ्याि प्रमाणात 
डिरप उत्पन्न िाल्वयाडिवाय व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल 
डग्रिवरील ऋणडवयुयातदाबावर पडरणाम होत नाही.) 

रेडिओमधून मोटारबोटीसारखा ककवा 
पेट्रोल इडंजनासारखा ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् 
आवाज ऐकू येणे; रेडिओमधून ककक ि 
आवाज (squeals) ककवा स्वैर 
आंदोलक लहरी (oscillations) डनमाण 
होणे. 

१) ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हच्या डग्रि रेडिस्टरच्या 
डवरोधात वाढ िालेली असणे. 

२) ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिा प्लेट कंिेझसर खंडित 
(open) िालेला असणे. 

३) आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसर खंडित िालेला असणे. 
(सामाझयतिः ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन 
डग्रििी जोिणी सरळ आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरिी 
केलेली असते.) 

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
असणे; डिवाय आवाजात डवकृतीही 
(distortion) डनमाण िालेली असणे. 

१) ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या प्लेट व स्क्रीन डग्रिला 
योलयपेक्षा कमी प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा होत 
असणे. 

२) डग्रि रेडिस्टरमध्ये डबघाि िालेला असणे ककवा ऑडिओ 
आऊटपुट व्हॉल्वव्हिे डग्रि आडण कॅथोि ह्यामंध्ये अंतगकत 
प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न िालेली असणे. 

३) व्हॉल्वव्ह सॉकेटमध्ये डबघाि असणे ककवा व्हॉल्वव्ह 
डपनामंध्ये घाण सािलेली असणे. 

४) प्रत्यक्ष ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि असणे. 
५) कंट्रोल डग्रिवर योलयपेक्षा जास्त ऋणडवयुयातदाब असणे. 
६) पूवक डवभागािी जोिणी करणाऱ्या कपकलग कंिेझसरमध्ये 

प्रवाह डिरप (leakage) डनमाण िालेली असणे. 
७) टोन कंट्रोल योजनेत वापरलेल्वया कंिेझसरमध्ये प्रवाह 

डिरप (leakage) डनमाण िालेली असणे. 
८) ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या डग्रि रेडिस्टर आडण 

कपकलग कंिेझसरमध्ये डबघाि उत्पन्न िालेला असणे. 

रेडिओतून मंद्र स्वराच्या लहरींिी (bass 
tones) पुनरुत्पत्ती नीट होत नसणे. 

१) कॅथोि कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 
२) ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिा प्लेट कंिेझसर खंडित 
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(open) िालेला असणे. 

ऑडिओ आऊटपटु डवभागात गंुजारव 
ककवा गुणगुण आवाज (hum), 
खरखराट (noise) उत्पन्न होत असणे. 
रेडिओिा आवाजही कमजोर िालेला 
असणे. 

१) ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या डग्रि मंिलात खंि 
पिलेला असणे. 

२) प्रत्यक्ष ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि िालेला 
असणे. (मूळ व्हॉल्वव्हच्या जागी िागंला नवीन व्हॉल्वव्ह 
बदलून पाहावा.) 

(५) पणहला ऑणिओ ॲन्म्प्लफायर णिभाग 

रेडिओ बंद पिलेला असणे. १) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि 
असणे. 

२) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिा प्लेट रेडिस्टर 
खंडित (open) िालेला असणे. 

३) व्हॉल्वयूम कंट्रोल आडण पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि ह्यािंी जोिणी करण्यासाठी 
वापरलेला कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 

४) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या डग्रिच्या 
तारेवरील डिलखती आवरण तारेिी सडंक्षप्त (short) 
िालेले असणे. 

५) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिा प्लेट कंिेझसर 
(वापरलेला असल्वयास) संडक्षप्त (short) िालेला 
असणे. 

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
असणे. डिवाय आवाजात डवकृती ककवा 
खराबी (distortion) डनमाण िालेली 
असणे. 

१) कपकलग कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप (leakage) डनमाण 
िालेली असणे. 

२) कपकलग कंिेझसर बदललेला असल्वयास अयोलय धारण-
िक्तीिा कंिेझसर वापरलेला असणे. 

३) पडहला ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला 
असणे. 

४) पडहल्या ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हला कमी प्रमाणात 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा होत असणे. 

५) कंट्रोल डग्रि रेडिस्टरच्या डवरोधात घट िालेली असणे.  

रेडिओमध्ये मोटारबोटीसारखा ककवा 
पेट्रोल इडंजनासारखा ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् 
आवाज उत्पन्न होत असणे, स्वैर 
आंदोलक लहरी (oscillations) डनमाण 
होत असणे. 

१) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट आडण 
डग्रि मंिलातील जोितारािंी मािंणी एकमेकींच्या 
डनकट साडन्नध्यात िालेली असणे. 

२) ह्या डवभागात िी कपकलग डॉल्वटर योजना वापरलेली 
असल्वयास ह्या योजनेतील घटकभागातं डबघाि डनमाण 
िालेला असणे. 

रेडिओमधून गंुजारव ककवा गुणगुण १) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि 
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आवाज (hum) ऐकू येत असणे. असणे. 
२) डग्रि मंिलातील जोितारािंी योलय मािंणी िालेली 

नसणे. 

रेडिओ मधून मधून बंद पित असणे. १) कपकलग कंिेझसर मधून मधून खंडित (open) होत 
असणे. (ह्या कंिेझसरवर हळुवार आघात करून 
पाहावते.) 

२) व्हॉल्वयूम कंट्रोल खराब िालेला असणे. 

(६) णिटेक्टर आणि ए.व्ही.सी. मंिल णिभाग 

रेडिओ बंद पिलेला असणे. १) डिटेक्टर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि िालेला असणे. 
२) िायोि रेडिस्टर खंडित (open) िालेला असणे. 
३) आऊटपुट आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी सेकंिरी कॉईल 

खंडित (open) ककवा सडंक्षप्त (short) िालेली असणे. 
४) व्हॉल्वयूम कंट्रोलमध्ये डबघाि उत्पन्न िालेला असणे. 
५) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे डग्रि आडण 

व्हॉल्वयूम कंट्रोल ह्यािंी जोिणी करणारा कपकलग 
कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 

६) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या डग्रिच्या 
तारेवरील डिलखती आवरण तारेिी सडंक्षप्त (short) 
िालेले असणे. 

रेडिओमधून स्वैर आंदोलक लहरी 
(oscillations) डनमाण होत असणे. 
रेडिओच्या आवाजात डवकृती 
(distortion) ककवा खराबी डनमाण 
िालेली असणे. स्वरधमात वैगुण्य असणे 
(poor tone quality). 

 ए.व्ही.सी. डॉल्वटर कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप 
(leakage) डनमाण िालेली असणे. 

रेडिओमधून गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाज (hum) ऐकू येत असणे. 

 ह्या डवभागातील जोितारािंी मािंणी योलय तऱ्हेने 
िालेली नसणे. (व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या जोितारािंी व 
न्स्विला जोिलेल्वया जोितारािंी एकमेकींपासून दूर व 
अलग मािंणी करणे आवश्यक असते.) 

रेडिओमधून गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाज ऐकू येत असणे. (कधी कधी 
रेडिओ बंद पिलेला असतो.) 

१) ए.व्ही.सी. डॉल्वटर रेडिस्टर खंडित (open) िालेला 
असणे. 

२) डिटेक्टर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि असणे. 

रेडिओमध्ये खरखराट (noise) उत्पन्न 
होत असणे. 

१) व्हॉल्वयूम कंट्रोलमध्ये घाण सािलेली असणे. 
२) व्हॉल्वयूम कंट्रोलमध्ये डबघाि उत्पन्न िालेला असणे. 
३) आऊटपुट आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या सेकंिरी कॉईलवर 

गंज िढून ती खाल्ली गेलेली असणे (corrosion). 
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रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
असणे. 

१) आऊटपुट आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या सेकंिरी कॉईलच्या 
मेळजुळवणीत डबघाि उत्पन्न िालेला असणे. 

२) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलच्या स्लग ककवा डट्रमर 
कंिेझसरमध्ये डबघाि असणे. 

३) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या डग्रि 
रेडिस्टरमध्ये डबघाि असणे. 

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
असणे. रेडिओत स्वैर आंदोलक लहरी 
(oscillations) उत्पन्न होत असणे. 

 ए.व्ही.सी. डॉल्वटर कंिेझसर खंडित (open) िालेला 
असणे. 

(७) आय.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभाग 

रेडिओ बंद पिलेला असणे. १) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि असणे. 
२) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कॉईल्वसमधील स्लग कॉईल्वसिी 

स्पर्मित होऊन कॉईल्वस संडक्षप्त (short) िालेल्वया 
असणे. 

३) आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईल ट्रॅझसॉॉमकरवरील 
िाकणािी स्पर्मित िालेली असणे. 

४) आय. एॉ. व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर िूझय िी.सी. डवयुयातदाब 
असणे : (अ) प्लेट िी कपकलग कंिेझसर सडंक्षप्त 
िालेला असणे, (ब) प्लेट िी कपकलग रेडिस्टर खंडित 
िालेला असणे, (क) आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर प्रायमरी 
कॉईल खंडित िालेली असणे ककवा (ि) आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकर कॉईल िाकणािी स्पिक करीत असणे. 

५) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिवर िूझय 
िी.सी. डवयुयातदाब असणे : (अ) स्क्रीन डग्रि कंिेझसर 
संडक्षप्त (short) िालेला असणे, (ब) स्क्रीन डग्रि 
रेडिस्टर खंडित (open) िालेला असणे. 

६) आय. एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह सॉकेटमध्ये नीट 
बसलेला नसणे. [लहान आकारािे (miniature) व्हॉल्वव्ह 
वापरलेले असल्वयास अिा प्रकारिा दोर्ष डकत्येकदा 
उत्पन्न िाल्वयािे आढळून येते.] 

७) ए.व्ही.सी. मंिलात खंि पिलेला असणे.   

रेडिओमध्ये ककक ि आवाज (squeals) 
ककवा स्वैर आंदोलक लहरी 
(oscillations) उत्पन्न होत असणे. 

१) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह ककवा इतर 
व्हॉल्वव्हवरील िाकण हरवलेले असणे ककवा िाकण सैल 
बसलेले असून त्यािा िासीसिी घट्ट संपकक  होत नसणे. 

२) प्लेट िी कपकलग कंिेझसर खंडित (open) िालेला 
असणे. 

३) स्क्रीन डग्रि कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 
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४) ए.व्ही.सी. डॉल्वटर कंिेझसर खंडित (open) िालेला 
असणे. 

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
असणे. 

१) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला 
असणे. 

२) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हला योलयपेक्षा कमी 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा होत असणे. (असा दोर्ष 
असल्वयास पॉवर सप्लाय डवभागािी व आय.एॉ. 
व्हॉल्वव्हच्या िी कपकलग डॉल्वटर मंिलातील रेडिस्टर 
आडण कंिेझसरिी तपासणी करणे आवश्यक असते). 

३) ए.व्ही.सी. डॉल्वटर कंिेझसर खंडित (open) िालेला 
असणे. 

४) कॅथोि कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 
(अथात हा कंिेझसर खंडित िाला तरी आवाज जास्त 
प्रमाणात कमजोर होत नाही. 

५) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी योलय मेळजुळवणी िालेली 
नसणे. 

रेडिओत खरखराट (noise) उत्पन्न होत 
असणे. 

१) ए.व्ही.सी. मंिलातून योलय डततक्या ऋणडवयुयातदाबािा 
पुरवठा होत नसणे. 

२) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला असणे 
ककवा त्यात डबघाि िालेला असणे. 

३) आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईल्वसवर गंज िढून त्या 
खाल्वल्वया गेलेल्वया असणे. (corrosion). 

रेडिओ मधून मधून बंद पित असणे . १) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात कोठे तरी डनखळलेली 
जोितार ककवा जोिकबदू असणे. 

२) स्क्रीन डग्रिला िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा करण्यासाठी 
डवयुयातदाब डवभाजक योजना (व्होल्वटेज डिव्हायिर) 
वापरलेली असल्वयास अिा योजनेमध्ये डबघाि िालेला 
असणे. 

३) कॅथोि आडण ए.व्ही.सी. कंिेझससकमध्ये प्रवाह डिरप 
(leakage) डनमाण िालेली असणे. 

(८) णमक्सर ऑणसलेटर णिभाग 

रेडिओ बंद पिलेला असणे. १) ह्या डवभागातील ऑडसलेटर डवभागािे कायक बंद पिलेले 
असणे. (अ) ऑडसलेटर डवभागासाठी वापरलेल्वया 
व्हेडरएबल कंिेझसरच्या रोटर व स्टेटर प्ले्स 
एकमेकींस स्पिक करीत असणे. (ब) ऑडसलेटर 
कॉईलमध्ये डबघाि उत्पन्न िालेला असणे. (क) 
ऑडसलेटर डग्रि रेडिस्टर ककवा कंिेझसरमध्ये डबघाि 
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उत्पन्न िालेला असणे. 
२) ए.व्ही.सी. मंिलात खंि पिलेला असणे. 
३) इनपटु आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल खंडित 

(open) ककवा संडक्षप्त (short) िालेली असणे. 
४) ऑडसलेटर प्लेटवर िूझय िी.सी. डवयुयातदाब असणे. 
५) पॉवर सप्लाय डवभागातून योलयपेक्षा कमी प्रमाणात 

िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा होत असणे. 
६) डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला असणे 

ककवा त्यात डबघाि उत्पन्न िालेला असणे. 

रेडिओवर स्टेिन लावले म्हणजेि 
रेडिओतून गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाज ऐकू येत असणे (modulation 
hum). 

 डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हमध्ये डॉलॅमेंट आडण कॅथोि 
ह्यामंध्ये प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न िालेली असणे. 

िायलच्या बऱ्याििा भागात कोणतीि 
स्टेिने लागत नसणे. 

१) प्रत्यक्ष डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि असणे. 
२) डमक्सर ऑडसलेटर डवभागातील व्हेडरएबल कंिेझसरच्या 

स्टेटर व रोटर प्ले्स काही डठकाणी एकमेकींस स्पिक 
करीत असणे ककवा प्ले्समध्ये धातूिे कण 
अिकल्वयामुळे त्या संडक्षप्त (short) िालेल्वया असणे. 

३) ऑडसलेटर डग्रि रेडिस्टर ककवा कंिेझसरच्या मूल्वयात 
ॉेरबदल िालेला असणे. 

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
असणे. डिवाय रेडिओमध्ये खरखराट 
(noise) उत्पन्न होत असणे. रेडिओिे 
कायक बभेरवसा होत असणे. 

१) डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि असणे. 
२) ऑडसलेटर व्हॉल्वव्ह प्लेटवर योलयपेक्षा कमी प्रमाणात 

िी.सी. डवयुयातदाब असणे. 
३) एडरअल कॉईल खंडित िालेली असणे. 
४) एडरअल ककवा ऑडसलेटर कॉईलिे धागे तुटलेले असणे 

ककवा कॉईलच्या टोकावर गंज िढून ती खाल्ली गेलेली 
असणे (corrosion). 

५) डमक्सर ऑडसलेटर डवभागाच्या मंिलािी योलय 
मेळजुळवणी िालेली नसणे. 

रेडिओमधून डि्यािें आवाज 
(whistles), पक्ष्याचं्या डकलडबलाटा-
सारखे आवाज (birdies) ऐकू येत 
असणे. 

 प्रडतच्छाया लहरींच्या संघर्षामुळे (image interference) 
असा दोर्ष उत्पन्न होतो. डमक्सर आडण ऑडसलेटर 
मंिलािंी पझुहा नीट आडण व्यवन्स्थत मेळजुळवणी करून 
पाहावी. अिा मेळजुळवणीिा ॉारसा पडरणाम होत 
नसल्वयािे आढळून आल्वयास रेडिओच्या डनयोडजत 
(specified) मध्यम कंपनसखं्येपेक्षा ककडित कमी ककवा 
अडधक कंपनसंख्येिी आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी 
मेळजुळवणी करावी आडण नंतर रेडिओिे संपूणक 
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एकरेखीकरण (alignment) कराव.े 

(९) आर.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभाग 

रेडिओच्या आवाजात डवकृती (distor-
tion) ककवा खराबी डनमाण िालेली 
असणे. 

१) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती 
(emmi-ssion) कमी िालेली असणे. 

२) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये डॉलॅमेंट आडण 
कॅथोि सडंक्षप्त (short) िालेले असणे. 

३) ए.व्ही.सी. डॉल्वटर कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप 
(leakage) डनमाण िालेली असणे. 

४) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व कझव्हटकर व्हॉल्वव्ह ह्यािंी 
जोिणी करण्यासाठी ट्रझॅसॉॉमकर वापरलेला असल्वयास 
ह्या ट्रझॅसॉॉमकरिी मेळजुळवणी व्यवन्स्थत िालेली 
नसणे. 

५) कॅथोि कंिेझसर संडक्षप्त (short) िालेला असणे. 
६) डग्रि रेडिस्टरमध्ये डबघाि असणे. 

रेडिओमधून गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाज (hum) ऐकू येत असणे. 

१) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये डॉलॅमेंट आडण 
कॅथोि सडंक्षप्त (short) िालेले असणे. 

२) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये इतर डबघाि उत्पन्न 
िालेला असणे.  

रेडिओमधून खरखराट (noise) ऐकू 
येत असणे. 

१) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे कायक मधूनमधून बंद 
पित असणे. 

२) कॅथोि रेडिस्टर ककवा डग्रि रेडिस्टरमध्ये मधूनमधून 
खंि पित असणे. 

३) एडरअलिी जोिणी व्यवन्स्थत िालेली नसणे ककवा 
प्रत्यक्ष एडरअलमध्ये मधूनमधून खंि पित असणे. 

४) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागासाठी वापरलेल्वया 
व्हेडरएबल कंिेझसरच्या प्ले्समध्ये घाण सािलेली 
असणे ककवा त्यािंा आकार डबघिल्वयामुळे स्टेटर व रोटर 
प्ले्स एकमेकींस स्पिक करीत असणे. 

रेडिओमधून पक्ष्याचं्या डकलडबलाटा-
सारखे आवाज (birdies) ककवा डिवडिव 
(chirps) ऐकू येत असणे. 

१) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि असणे. 
२) कॅथोि कंिेझसर संडक्षप्त (short) िालेला असणे ककवा 

त्यामध्ये प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न िालेली असणे. 
३) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभाग व डमक्सर ऑडसलेटर 

डवभागािंी जोिणी करण्यासाठी वापरलेल्वया कपकलग 
कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप (leakage) डनमाण िालेली 
असणे. 

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला १) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला 
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असणे. असणे. 
२) एडरअलिी जोिणी व्यवन्स्थत िालेली नसणे. 
३) प्लेट रेडिस्टर खंडित िालेला असणे. 
४) आर.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरमध्ये डबघाि उत्पन्न िालेला 

असणे. 
५) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व डमक्सर ऑडसलेटर 

डवभागाचं्या जोिणीसाठी वापरलेला कपकलग कंिेझसर 
खंडित (open) िालेला असणे. 

६) ए.व्ही.सी. मंिलातून योलय प्रमाणात ऋण डवयुयातदाब 
पुरवठा होत नसणे. 

७) कॅथोि कंिेझसर खंडित िालेला असणे. 
८) स्क्रीन डग्रि रेडिस्टर खंडित (open) िालेला असणे. 
९) एडरअल कॉईल डट्रमर कंिेझसरिी मेळजुळवणी नीट 

िालेली नसणे. 

रेडिओिा आवाज हळूहळू कमी होत 
जाणे (fading) 

१) आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे कायक मधूनमधून बंद 
पित असणे. 

२) एडरअल कॉईलवर गंज िढून ती खाल्ली गेलेली असणे. 
(corrosion) 

३) ए.व्ही.सी. मंिलातील कंिेझसरमध्ये मधूनमधून 
तात्काडलक खंि पित असणे. 

रेडिओमधून कुत्र्याच्या रिण्यासारखे 
(howl) आवाज ऐकू येत असणे. 

१) आर.एॉ. कॉईलच्या डट्रमर कंिेझसरमध्ये डबघाि असणे. 
२) रेडिओमध्ये ॉेराइट रॉि एडरअल वापरलेल्वया असल्वयास 

ॉेराइट रॉिला तिा जाऊन ते भगं पावलेले असणे. 

रेडिओच्या डनरडनराळ्या बँिवर कमी 
कंपनसखं्येवर प्रके्षपण करणारी स्टेिने 
लावल्वयावर रेडिओमधून ककक ि आवाज 
(squeals) ऐकू येत असणे. 

 आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात डबघाि असणे. 

 
∎ ∎ 
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रेणिओच्या णनरणनराळ्या घटकभागातंील णबघाि, 
सूचक लक्षिे आणि दोषणचणकत्सा 
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घटकभागातंील डबघाि डवयुयातदाब नोंदणी सूिक लक्षणे आडण दोर्षडिडकत्सा 
पॉिर सप्लाय णिभाग (ए.सी. रेणिओ) 
(१) रेडिओ बंद ककवा िालू 
करण्यासाठी वापरलेल्वया 
न्स्विमध्ये (on-off switch) 
डबघाि असणे.  

रेडिओमध्ये ए.सी. ककवा िी.सी. 
डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली जात 
नाही.  

मेझस ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी 
कॉईलिे मंिल खंडित िाल्वयाने 
रेडिओ बंद पितो. रेडिओिे व्हॉल्वव्ह 
पेटत नाहीत. न्स्वििी 
ओमहममीटरने तपासणी करावी.  

(२) पॉवर ट्रॅझसॉॉमकरिी 
प्रायमरी कॉईल खंडित 
(open) िालेली असणे.  

रेडिओमध्ये ए.सी. ककवा िी.सी. 
डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली जात 
नाही.  

मेझस ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी 
कॉईलिे मंिल खंडित िाल्वयाने 
रेडिओ बंद पितो. रेडिओिे व्हॉल्वव्ह 
पेटत नाहीत. मेझस ट्रझॅसॉॉमकरच्या 
प्रायमरी कॉईलिी ओहममीटरने 
तपासणी करावी. ह्या कॉईलिा 
डवरोध सामाझयतिः १५ ते ५० ओहमच्या 
दरम्यान दिकडवला गेला पाडहजे.  

(३) पॉवर ट्रॅझसॉॉमकरिी 
सेकंिरी कॉईल खंडित 
(open) िालेली असणे.  

रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर 
िूझय ए.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो. पॉवर सप्लाय डवभागातून 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठाही 
होईनासा होतो.  

मेझस ट्रॅझसॉॉमकरच्या डॉलॅमेंट 
तारेमधून व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटला ए.सी. 
डवयुयातदाब पुरवठा होत असल्वयाने 
रेडिओिे व्हॉल्वव्ह पेटतात, परंतु पॉवर 
सप्लाय डवभागातून िी.सी. 
डवयुयातदाब पुरवठा न िाल्वयाने 
रेडिओच्या इतर डवभागातंील 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेट व स्क्रीन डग्रि 
मंिलानंा िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा 
होत नाही व त्यामुळे रेडिओ बंद 
पितो. मेझस ट्रॅझसॉॉमकरच्या सेकंिरी 
कॉईलिी ओहममीटरने तपासणी 
करावी. ह्या कॉईलिा डवरोध 
सामाझयतिः २०० ते ५०० ओहमच्या 
दरम्यान दिकडवला गेला पाडहजे. 

(४) मेझस ट्रझॅसॉॉमकरच्या 
सेकंिरी कॉईलच्या 
मध्यकबदूपासून काढलेला धागा 
(center tap) िासीस-पासून 
डनखळलेला असणे. 

पॉवर सप्लाय डवभागातून 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा 
होईनासा होतो. 

मेझस ट्रझॅसॉॉमकरच्या सेकंिरी 
कॉईलिे मंिल खंडित होऊन 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा न िाल्वयाने 
रेडिओ बंद पितो.  

(५) मेझस ट्रझॅसॉॉमकर 
वाजवीपेक्षा जास्त गरम होत 
असणे.  

मेझस ट्रॅझसॉॉमकरच्या सेकंिरी 
कॉईलवरील ए.सी. डवयुयातदाब 
नोंदणी योलयपेक्षा कमी प्रमाणात 
दिकडवली जाते.  

मेझस ट्रझॅसॉॉमकरच्या सेकंिरी 
कॉईलिे वढेे एकमेकासं डिकटून 
संडक्षप्त िाल्वयाने मेझस ट्रझॅसॉॉमकर 
गरम होऊ लागतो. अिा पडरन्स्थतीत 
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रेडिओमधून रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह 
काढून घेऊन रेडिओ िालू करून 
पाहावा. थोड्या वळेाति जर 
ट्रॅझसॉॉमकर गरम होत असेल तर 
ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलिे वढेे एकमेकासं 
डिकटून संडक्षप्त होत असल्वयािे हे 
लक्षण समजाव.े असा दोर्ष असल्वयास 
मेझस ट्रॅझसॉॉमकर बदलण्याडिवाय 
गत्यंतर नसते.  

(६) मेझस ट्रझॅसॉॉमकरच्या 
डॉलॅमेंट तारा सडंक्षप्त 
(short) िालेल्वया असणे.  

व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंटना ए.सी. 
डवयुयात-दाब पुरवठा होईनासा 
होतो.  

ट्रॅझसॉॉमकरच्या डॉलॅमेंट तारा खूपि 
गरम होऊ लागतात. रेडिओ बंद 
पितो.  

(७) रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हिे 
डॉलॅमेंट खंडित (open) 
होणे. रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हिी 
उत्सजकनिक्ती (emission) 
नाहीिी िालेली असणे.  

रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर 
योलय डततका ए.सी. डवयुयातदाब 
परंतु कॅथोिवर मात्र िूझय 
िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

रेडिओच्या इतर डवभागानंा िी.सी. 
डवयुयातदाब पुरवठा न िाल्वयाने रेडिओ 
बंद पितो. रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या 
डॉलॅमेंटिी ओहममीटरने तपासणी 
करावी. रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हिी 
व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर तपासणी करावी.  

(८) रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह 
सर्मकटमध्ये नीट न बसल्वयाने 
व्हॉल्वव्ह डपना व सॉकेटच्या 
प्या ह्यािंा सपंकक  
(contact) होत नसणे.  

पॉवर सप्लाय डवभागातून 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा होत 
नाही.  

व्हॉल्वव्ह डपनािंा सॉकेटच्या प्यािंी 
नीट संपकक  न िाल्वयाने रेन्क्टॉायर 
व्हॉल्वव्हिे कायक स्थडगत होते व रेडिओ 
बंद पितो.  

(९) रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये 
डनळसर रंगािा प्रकाि डदसू 
लागणे. 

... 

व्हॉल्वव्हमध्ये हवा डिरून व्हॉल्वव्हमध्ये 
डबघाि उत्पन्न िालेला असतो. 
त्यामुळे रेडिओमधून गुरगूर आवाज 
ऐकू येऊ लागतो.  

(१०) रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह 
कमजोर िालेला असणे. 

रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हमधून कमी 
प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब 
पुरवठा होतो.  

रेडिओिा आवाज कमजोर होतो. 
रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह बदलून पाहावा.  

(११) इनपटु डॉल्वटर कंिे-
झसर सडंक्षप्त (short) िालेला 
असणे.  

रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंट 
ककवा कॅथोिवर िूझय िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो.  

रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हमधून वाजवीपेक्षा 
जास्त डवयुयातप्रवाह वाहू लागतो. 
त्यामुळे रेन्क्टॉायर प्लेट गरम 
होऊन लाल होतात आडण त्यामुळे 
डकत्येकदा व्हॉल्वव्ह कायमिा डनकामी 
होतो. इनपटु डॉल्वटर कंिेझसरमधील 
डबघािािी तपासणी करण्यासाठी 
रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह डॉलॅमेंट ककवा 
कॅथोि आडण िासीस ह्यामंधील 
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डवरोध मोजणी ओहममीटरने करावी.  
(१२) इनपटु डॉल्वटर कंिेझसर 
खंडित (open) िालेला 
असणे.  

पॉवर सप्लाय डवभागातून कमी 
प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब 
पुरडवला जातो.  

इनपटु डॉल्वटर कंिेझसर खंडित 
िालेला असल्वयामुळे ह्या कंिेझसरवर 
योलय प्रमाणात डवयुयातभार डनमाण 
होत नाही. त्यामुळे रेडिओिा आवाज 
कमजोर तर होतोि परंतु त्याडिवाय 
रेडिओमधून गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाज ऐकू येऊ लागतो. संिडयत 
कंिेझसरिी तपासणी करण्यासाठी 
अिा कंिेझसरवर समान 
धारणिक्तीिा दुसरा िागंला 
कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून 
पाहावा ककवा डबघाि उत्पन्न िालेल्वया 
कंिेझसरच्या जागी समान 
धारणिक्तीिा िागंला नवीन 
कंिेझसर बदलून पाहावा.  

(१३) इनपटु डॉल्वटर कंिे-
झसरमध्ये प्रवाह डिरप 
(leakage) डनमाण िालेली 
असणे.  

पॉवर सप्लाय डवभागातून कमी 
प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब 
पुरडवला जातो. 

मेझस ट्रॅझसॉॉमकर वाजवीपेक्षा जास्त 
गरम होऊ लागतो. रेडिओिा आवाज 
कमजोर होऊन डिवाय रेडिओमधून 
गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज 
(hum) ऐकू येऊ लागतो. इनपटु 
डॉल्वटर कंिेझसरिी ओहममीटरने 
तपासणी करावी ककवा उत्तम उपाय 
म्हणजे संिडयत कंिेझसरच्या जागी 
समान धारणिक्तीिा दुसरा िागंला 
कंिेझसर बदलून पाहावा.  

(१४) डॉल्वटर िोक कॉईल 
खंडित (open) होणे. 

रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या कॅथोि-
वरील िी.सी. डवयुयातदाब 
वाजवीपेक्षा काहीसा जास्त 
प्रमाणात असल्वयािे डदसून येते. 
परंतु रेडिओच्या इतर डवभागानंा 
मात्र िी.सी. डवयुयातदाब डमळत 
नाही. 

डॉल्वटर िोक कॉईलमधून काहीि 
डवयुयातप्रवाह वाहू िकत नाही त्यामुळे 
रेडिओ बंद पितो. डॉल्वटर िोक 
कॉईलिी ओहममीटरने तपासणी 
करावी. डॉल्वटर िोक कॉईलिा 
डवरोध सामाझयतिः २५० ते ५०० 
ओहमच्या दरम्यान दिकडवला गेला 
पाडहजे.  

(१५) डॉल्वटर िोक कॉईल 
गाभ्यािी सडंक्षप्त (short) 
िालेली असणे. 

रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंट 
ककवा कॅथोिवर कमी प्रमाणात  
िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो. परंतु रेडिओच्या इतर 
डवभागानंा जवळजवळ काहीि 

डॉल्वटर िोक कॉईलमधून वाजवीपेक्षा 
जास्त प्रमाणात डवयुयातप्रवाह वाहू 
लागतो. रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह आडण 
िोक कॉईल वाजवीपेक्षा खूपि गरम 
होऊ लागतात. रेडिओच्या इतर 
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िी.सी. डवयुयातदाब डमळत नाही.  डवभागानंा जवळजवळ काहीि 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा न िाल्वयाने 
रेडिओ बंद पितो.  

(१६) आऊटपटु डॉल्वटर 
कंिेझसर संडक्षप्त (short) 
होणे. 

रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंट 
ककवा कॅथोिवर बऱ्याि कमी 
प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब दिक 
डवला जातो व रेडिओच्या इतर 
डवभागानंा काहीि िी.सी. 
डवयुयातदाब पुरडवला जात नाही.  

डॉल्वटर िोक कॉईलमधून वाजवीपेक्षा 
जास्त डवयुयातप्रवाह वाहू लागतो. 
त्यामुळे रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह आडण 
िोक कॉईल वाजवीपेक्षा खूपि गरम 
होऊ लागतात. परंतु रेडिओच्या इतर 
डवभागानंा काहीि िी.सी. डवयुयातदाब 
पुरवठा न िाल्वयाने रेडिओ बंद 
पितो.  

(१७) आऊटपटु डॉल्वटर 
कंिेझसर खंडित (open) 
होणे. 

रेडिओच्या डवयुयातदाब तपासणीत 
िी.सी. डवयुयातदाब जवळजवळ 
योलय प्रमाणात दिकडवला जातो.  

रेडिओमधून जास्त प्रमाणात गंुजारव 
ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येऊ 
लागतो. डकत्येकदा मोटारबोटी-
सारखा ककवा पेट्रोल इंडजनासारखा 
ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् आवाज ककवा स्वैर 
आंदोलक लहरी रेडिओत उत्पन्न 
होऊ लागतात. संिडयत आऊटपुट 
डॉल्वटर कंिेझसरिी ओहममीटरने 
तपासणी करावी. पयायी संिडयत 
डॉल्वटर कंिेझसरवर समान 
धारणिक्तीिा दुसरा िागंला 
कंिेझसर समातंर जोिून पाहावा.  

(१८) आऊटपटु डॉल्वटर 
कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप  
(leakage) डनमाण होणे.  

पॉवर सप्लाय डवभागातून कमी 
प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब 
पुरडवला जातो. 

रेडिओिा आवाज कमजोर होतो. 
पॉवर ट्रझॅसॉॉमकर वाजवीपेक्षा जास्त 
गरम होऊ लागतो. आऊटपुट 
डॉल्वटर कंिेझसरिी एक बाजू डवलग 
करून त्यािी ओहममीटरने तपासणी 
करावी. परंतु उत्तम उपाय म्हणजे 
संिडयत कंिेझसरच्या जागी समान 
धारणिक्तीिा दुसरा िागंला 
कंिेझसर बदलून पाहावा.  

(१९) लाइन कंिेझसर खंडित 
(open) होणे. 

रेडिओच्या डवयुयातदाब तपासणीत 
िी.सी. डवयुयातदाब योलय 
प्रमाणात दिकडवला जातो.  

रेडिओवर डविरे्षतिः एखादे जोरदार 
स्टेिन लावले म्हणजे रेडिओ 
कायकक्रमाबंरोबर रेडिओमधून गंुजारव 
ककवा गुणगुण आवाजही ऐकू येऊ 
लागतो. रेडिओिी जडमनीिी जोिणी 
(अडथंग) व्यवन्स्थत नसेल 
तरीदेखील असा दोर्ष आढळून येतो. 
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इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यािी रेडिओिी 
संबंडधत केलेली डवयुयातवाही तार व 
अडथंग ह्यामंध्ये ·०१ ते ·०५ मायक्रो-
ॉॅरॅि धारणिक्तीिा कंिेझसर 
जोिावा.  

पॉिर सप्लाय णिभाग (ए.सी. िी.सी. रेणिओ) 
(२०) लाइन रेडिस्टर ककवा 
बॅरेटर खंडित (open) होणे. 

पॉवर सप्लाय डवभागातून व्हॉल्वव्ह 
डॉलॅमेंटना डवयुयातदाब पुरवठा 
होत नाही. रेडिओिे व्हॉल्वव्ह 
पेटत नसल्वयािे आढळते.  

एकसरी जोिणी केलेल्वया व्हॉल्वव्ह 
डॉलॅमेंटच्या मंिलात खंि 
पिल्वयामुळे व्हॉल्वव्ह पेटत नाहीत, 
त्यामुळे रेडिओ बंद पितो. लाइन 
रेडिस्टरिी ककवा बॅरेटरिी 
ओहममीटरने तपासणी करावी. 

(२१) रेडिओ बंद ककवा िालू 
करण्याच्या न्स्विमध्ये (on-
off switch) डबघाि असणे.  

पॉवर सप्लाय डवभागातून 
रेडिओच्या डनरडनराळ्या 
डवभागानंा ए.सी. ककवा िी.सी. 
डवयुयातदाब पुरवठा होत नाही. 
रेडिओिे व्हॉल्वव्ह पेटत नसल्वयािे 
आढळते.  

रेडिओ बंद पितो. न्स्वििी ओहम-
मीटरने तपासणी करावी.  

(२२) पायलट डदवा व्हॉल्वव्ह 
डॉलॅमेंटिी एकसरी पद्धतीने 
जोिलेला असल्वयास पायलट 
डदवा जळून गेलेला असणे.  

रेडिओिे व्हॉल्वव्ह पेटत नसल्वयािे 
आढळते. 

रेडिओ बंद पितो. पायलट डदव्यािी 
ओहममीटरने तपासणी करावी.  

(२३) पायलट डदवा जळलेला 
आडण पायलट डदव्याला 
समातंर जोिलेला रेडिस्टर 
खंडित िालेला असणे.  

वरीलप्रमाणे.  रेडिओ बंद पितो. पायलट डदवा 
आडण त्याला समातंर जोिलेल्वया 
रेडिस्टरिी ओहममीटरने तपासणी 
करावी.  

(२४) एकसरी जोिणी 
केलेल्वया व्हॉल्वव्हपैकी एखाययाा 
व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट खंडित 
िालेले असणे.  

वरीलप्रमाणे.  रेडिओ बंद पितो. प्रत्येक व्हॉल्वव्हच्या 
डॉलॅमेंटिी ओहममीटरने तपासणी 
करून खंडित िालेले डॉलॅमेंट 
असलेला व्हॉल्वव्ह िोधून काढावा.  

(२५) कोणत्या तरी एखाययाा 
व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट आडण 
कॅथोि सडंक्षप्त (short) 
िालेले असणे.  

 
.... 

रेडिओिे काही व्हॉल्वव्ह वाजवीपेक्षा 
जास्त िगिगीत पेटलेले डदसतात 
आडण इतर काही व्हॉल्वव्ह पेटति 
नसल्वयािे डदसून येते.  

(२६) रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हिी 
उत्सजकनिक्ती (emission) 
नाहीिी िालेली असणे.  

पॉवर सप्लाय डवभागातून 
रेडिओच्या डनरडनराळ्या 
डवभागानंा िी.सी. डवयुयातदाब 
पुरवठा होत नाही. 

रेडिओिे सवक व्हॉल्वव्ह पेटत असल्वयािे 
आढळून येते. परंतु रेन्क्टॉायर 
व्हॉल्वव्हिी उत्सजकनिक्ती नाहीिी 
िालेली असल्वयाने रेन्क्टॉायर 
व्हॉल्वव्हतॉे िी.सी. डवयुयातदाब 
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पुरवठा होईनासा होतो. त्यामुळे 
रेडिओ बंद पितो. रेन्क्टॉायर 
व्हॉल्वव्ह बदलून पाहावा.  

(२७) इनपटु डॉल्वटर कंिे-
झसर सडंक्षप्त (short) िालेला 
असणे.  

पॉवर सप्लाय डवभागामधून 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा होत 
नाही. 

इनपटु डॉल्वटर कंिेझसर संडक्षप्त 
िाल्वयाने रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हमधून 
वाजवीपेक्षा जास्त िी.सी. 
डवयुयातप्रवाह वाहू लागतो व त्यामुळे 
रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि 
उत्पन्न होतो. परंतु डबघाि उत्पन्न 
िालेला असा रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह 
बदलण्यापूवी इनपुट डॉल्वटर 
कंिेझसर सडंक्षप्त िालेला आहे ककवा 
काय ह्यािी ओहममीटरने तपासणी 
करण्यािी खबरदारी घेतली पाडहजे.  

(२८) इनपटु डॉल्वटर 
कंिेझसरमध्ये बऱ्यािप्रमाणात 
प्रवाह डिरप (leakage) 
डनमाण िालेली असणे.  

पॉवर सप्लाय डवभागामधून 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा कमी 
प्रमाणात होतो.  

रेडिओच्या डनरडनराळ्या सवक 
डवभागानंा िी.सी. डवयुयातदाब कमी 
प्रमाणात पुरडवला जात असल्वयाने 
रेडिओिा आवाज कमजोर होतो. 
इनपटु डॉल्वटर कंिेझसरच्या एका 
बाजूिी जोितार डवयुयातमंिलापासून 
डवलग करून त्यामध्ये प्रवाह डिरप 
उत्पन्न िालेली आहे ककवा काय 
ह्याडवर्षयी तपासणी करावी.  

(२९) इनपटु डॉल्वटर कंिेझसर 
खंडित (open) िालेला 
असणे.  

रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या डॉलॅमेंट 
ककवा कॅथोिवर कमी प्रमाणात 
िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
आढळून येतो. व रेडिओमधून गंुजारव 
ककवा गुणगुण आवाज (hum) ऐकू 
येतो. संिडयत इनपुट डॉल्वटर 
कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा 
िागंला नवीन इलेक्ट्रोडलडटक 
कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून 
पाहावा.  

(३०) आऊटपटु डॉल्वटर 
कंिेझसर संडक्षप्त (short) 
िालेला असणे.  

पॉवर सप्लाय डवभागातून 
रेडिओच्या इतर डवभागानंा  
काहीि िी.सी. डवयुयातदाब 
पुरवठा होत नाही. रेन्क्टॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिवर कमी 
प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरमधून 
वाजवीपेक्षा जास्त डवयुयातप्रवाह 
वाडहल्वयामुळे रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह 
ककवा डॉल्वटर िोक कॉईल डनकामी 
होण्यािा सभंव असतो. रेडिओ बंद 
पितो. रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हिी व्हॉल्वव्ह 
टेस्टरवर आडण डॉल्वटर िोक 
कॉईलिी व आऊटपटु डॉल्वटर 
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कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी 
करावी.  

(३१) आऊटपटु डॉल्वटर 
कंिेझसर खंडित (open) 
िालेला असणे. 

पॉवर सप्लाय डवभागातून 
पुरडवल्वया जाणाऱ्या िी.सी. 
डवयुयातदाब नोंदणीत यथोडित 
प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

रेडिओ बंद पिू िकतो ककवा 
रेडिओतून बऱ्याि मोठ्या प्रमाणात 
गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज 
(hum) ऐकू येऊ लागतो ककवा 
रेडिओ कायकक्रमाबरोबरि गंुजारव 
ककवा गुणगुण आवाज येऊ लागतो. 
कधीकधी रेडिओमध्ये मोटारबोटी-
सारखा ककवा पेट्रोल इंडजनासारखा 
ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् आवाज आडण स्वैर 
आंदोलक लहरी उत्पन्न होत 
असल्वयािे आढळून येते.  

(३२) डॉल्वटर िोक कॉईल 
खंडित (open) िालेली 
असणे.  

रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हच्या 
कॅथोिवर वाजवीपेक्षा काहीिा 
जास्त प्रमाणात िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो. परंतु 
रेडिओच्या इतर डवभागानंा मात्र 
काहीि िी.सी. डवयुयातदाब 
पुरडवला जात नाही.  

रेडिओिे व्हॉल्वव्ह पेटत असल्वयािे 
आढळून येते. परंतु रेडिओच्या इतर 
डवभागानंा िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा 
होत नसल्वयाने रेडिओ बंद पितो. 
डॉल्वटर िोक कॉईलिी ओहममीटरने 
तपासणी करावी.  

(३३) लाइन कंिेझसर खंडित 
(open) िालेला असणे. 

िी.सी. डवयुयातदाब नोंदणी 
यथोडित प्रमाणात दिकडवली 
जाते.  

रेडिओवर स्टेिन लावले म्हणजेि 
रेडिओ कायकक्रमाबरोबर गंुजारव 
ककवा गुणगुण आवाज (modulation 
hum) ऐकू येऊ लागतो. रेडिओला 
जोिलेली इलेन्क्ट्रक पुरवठ्यािी तार 
आडण िासीस ककवा रेन्क्टॉायर 
व्हॉल्वव्ह प्लेट आडण िासीस ह्यामंध्ये 
·१ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा 
कंिेझसर जोिून पाहावा.  

(३४) पायलट डदवा 
अधूनमधून प्रकाडित होत 
असणे आडण डविनू जात 
असणे.  

िी.सी. डवयुयातदाब नोंदणी 
यथोडित प्रमाणात दिकडवली 
जाते.  

एखाययाा व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट 
अधूनमधून खंडित (open) होत 
असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते.  

(३५) पायलट डदवा वरिेवर 
जळून जात असणे.  

िी.सी. डवयुयातदाब नोंदणी 
यथोडित असल्वयािे दिकडवले 
जाते.  

पायलट डदव्यािी समातंर जोिलेला 
रेडिस्टर खंडित (open) िालेला 
असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते. 
हा रेडिस्टर खंडित िाल्वयाने पायलट 
डदव्यामधून वाजवीपेक्षा जास्त 
डवयुयातप्रवाह वाहू लागून तो वरिेवर 
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जळून जात असल्वयािे प्रत्ययास येते.  
लाऊिस्पीकर 
(३६) लाऊिस्पीकर व्हॉईस 
कॉईल खंडित (open) होणे.  

रेडिओच्या डनरडनराळ्या सवक 
डवभागातं िी.सी. डवयुयातदाब 
नोंदणी यथोडित असल्वयािे 
दिकडवले जाते.   

व्हॉईस कॉईलमधून श्राव्य 
डवयुयातप्रवाह (audio frequency 
current) लहरी वाहू िकत नसल्वयाने 
रेडिओ बंद पितो. लाऊिस्पीकर 
व्हॉईस कॉईलिे एक टोक आऊटपुट 
ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी कॉईलपासून 
डवलग करून व्हॉईस कॉईलिी 
ओहममीटरने तपासणी करावी.  

(३७) लाऊिस्पीकर व्हॉईस 
कॉईलला जोिलेल्वया 
जोितारा तुटणे.  

वरीलप्रमाणे.  वरीलप्रमाणे. साध्या डनरीक्षणाने हा 
डबघाि व्यक्त होईल. 

(३८) लाऊिस्पीकर व्हॉईस 
कॉईल िासीसिी सडंक्षप्त 
(short) होणे. 

वरीलप्रमाणे. श्राव्य डवयुयातप्रवाह (audio 
frequency current) लहरी व्हॉईस 
कॉईलमधून न वाहाता त्या सरळ 
िासीसकिे रवाना िाल्वयाने 
लाऊिस्पीकरमधून काहीही आवाज 
ऐकू येत नाही व रेडिओ बदं पितो. 
व्हॉईस कॉईलिी ओहममीटरने 
तपासणी करावी.  

ऑणिओ आऊटपुट णिभाग  
(३९) आऊटपुट ट्रझॅस-
ॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल 
खंडित िालेली असणे.  

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेटवर िूझय िी.सी. डवयुयातदाब 
आडण स्क्रीन डग्रिवर वाजवीपेक्षा 
जास्त िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी 
कॉईलमधून काहीि श्राव्य 
डवयुयातप्रवाह लहरी वाहात नसल्वयाने 
रेडिओ बंद पितो. ऑडिओ 
आऊटपुट व्हॉल्वव्हिे स्क्रीन डग्रि 
तापून लाल िालेले डदसते. 
ओहममीटरने प्रायमरी कॉईलिी 
डवरोध मोजणी करावी. प्रायमरी 
कॉईलिा डवरोध सामाझयतिः २०० ते 
३०० ओहमच्या दरम्यान दिकडवला 
गेला पाडहजे.  

(४०) ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हिी प्लेट व िासीस 
ह्यामंध्ये जोिलेला कंिेझसर 
संडक्षप्त (short) िालेला 
असणे.  

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेटवर िूझय िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिे कायक 
बंद पिल्वयाने रेडिओ बंद पितो. 
प्लेट कंिेझसर सडंक्षप्त िाला आहे 
ककवा काय यािी ओहममीटरने 
तपासणी करावी.  

(४१) ऑडिओ आऊटपुट ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्ह व्हॉल्वयूम कंट्रोलने रेडिओिा आवाज 
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व्हॉल्वव्हिी प्लेट व िासीस 
ह्यामंध्ये जोिलेला कंिेझसर 
खंडित (open) िालेला 
असणे.  

प्लेटवर यथोडित डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

मोठा केला म्हणजे रेडिओतून 
अडतककक ि आवाज (squeal) ऐकू 
येतो. ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्ह 
प्लेट व िासीस ह्यामंध्ये ·०१ ते ·०५ 
मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा िागंला 
नवीन कंिेझसर जोिून पाहावा.  

(४२) ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हिी प्लेट आडण िासीस 
ह्यामंध्ये जोिलेल्वया कंिे-
झसरमध्ये प्रवाह डिरप 
(leakage) उत्पन्न िालेली 
असणे.  

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेटवर योलयपेक्षा कमी प्रमाणात 
िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

श्राव्य डवयुयातलहरींना डिरपणाऱ्या 
कंिेझसरमधून िासीसकिे एक 
उपमागक डमळाल्वयामुळे रेडिओिा 
आवाज कमजोर िालेला आढळून 
येतो. कंिेझसरिी िासीसला 
जोिलेली जोितार डवलग करून 
कंिेझसर मध्ये प्रवाह डिरप आहे ककवा 
काय ह्यािी डवयुयातदाब आडण डवरोध 
मोजणीच्या साहाय्याने तपासणी 
करावी.  

(४३) ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हिी उत्सजकन िक्ती 
(emission) नाहीिी िालेली 
असणे. ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट खंडित 
(open) िालेले असणे.  

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेट आडण स्क्रीन डग्रिवर 
वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 
कॅथोिवर िूझय िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो.  

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिे कायक 
बंद पिल्वयाने रेडिओ बंद पितो. 
ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हिी व्हॉल्वव्ह 
टेस्टरवर तपासणी करावी. व्हॉल्वव्ह 
डॉलॅमेंटिी ओहममीटरने तपासणी 
करावी.  

(४४) ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हिा कॅथोि रेडिस्टर 
खंडित (open) िालेला 
असणे.  

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेट आडण स्क्रीन डग्रिवर 
योलयपेक्षा जास्त िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 
कॅथोिवरही योलयपेक्षा बराि 
जास्त िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो. 

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिे कायक 
बंद पिल्वयाने रेडिओ बंद पितो. परंतु 
कॅथोि कंिेझसरमधून होणाऱ्या 
डवयुयातप्रवाहलहरींच्या डिरपेमुळे 
कधीकधी रेडिओमधून कमजोर 
आवाज ऐकू येतो. डिवाय आवाजात 
डवकृतीही (distortion) असल्वयािे 
आढळून येते. कॅथोि रेडिस्टरिी 
ओहममीटरने तपासणी करावी.  

(४५) ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हिा कॅथोि कंिेझसर 
संडक्षप्त (short) िालेला 
असणे.  

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेट आडण स्क्रीन डग्रिवर कमी 
प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो. कॅथोिवर िूझय 
िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

रेडिओच्या आवाजात खूपि डवकृती 
(distortion) डनमाण िाल्वयािे 
आढळून येते. कॅथोि कंिेझसरिी एक 
बाजू डवलग करून तो सडंक्षप्त िाला 
आहे ककवा काय ह्यािी ओहममीटरने 
तपासणी करावी.  

(४६) ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हच्या कॅथोि कंिेझसर 

ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्ह 
प्लेटवर योलय पेक्षा ककडित कमी 

रेडिओिा आवाज कमजोर होतो 
आडण डिवाय आवाजात डवकृती 
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मध्ये वाजवीपेक्षा जास्त प्रवाह 
डिरप (leakage) उत्पन्न 
िालेली असणे.  

िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो. कॅथोि वर योलयपेक्षा 
कमी िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो. 

(distortion) उत्पन्न िाल्वयािेही 
आढळून येते. कॅथोि कंिेझसरिी एक 
बाजू डवलग करून कॅथोि 
कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी 
करावी.  

(४७) ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हिा कॅथोि कंिेझसर 
खंडित (open) िालेला 
असणे.  

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
डवयुयातदाब तपासणीत सवक 
डठकाणी यथोडित डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जाते.  

रेडिओिा आवाज काहीसा कमजोर 
िालेला असल्वयािे आढळून येते. 
कॅथोि कंिेझसरवर योलय 
धारणिक्तीिा िागंला नवीन 
कंिेझसर समातंर जोिून पाहावा.  

(४८) पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिी प्लेट 
व ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हिे डग्रि ह्यामंध्ये जोि-
लेला कपकलग कंिेझसर 
खंडित (open) िालेला 
असणे. 

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
डवयुयातदाब तपासणीत सवक 
डठकाणी यथोडित डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जाते.  

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेटपासून आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिकिे श्राव्य 
डवयुयातलहरी रवाना होऊ िकत 
नसल्वयाने रेडिओ बंद पितो. 
कपकलग कंिेझसरवर समान 
धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन 
कंिेझसर समातंर जोिून पाहावा.  

(४९) पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिी प्लेट 
व ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि ह्यामंध्ये 
जोिलेल्वया कपकलग 
कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप 
(leakage) उत्पन्न िालेली 
असणे.  

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेटवर योलयपेक्षा कमी िी.सी. 
डवयुयातदाब आडण कॅथोिवर 
योलयपेक्षा जास्त डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो. कंट्रोल डग्रिवर 
धन डवयुयातदाब दिकडवला जातो.  

रेडिओच्या आवाजात डवकृती ककवा 
खराबी उत्पन्न िाल्वयािे आढळून येते. 
कपकलग कंिेझसरिी ऑडिओ 
आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिला 
जोिलेली बाजू डवलग करून 
कंिेझसरमधून प्रवाह डिरप होत आहे 
ककवा काय ह्यािी िी.सी. 
व्होल्वटमीटरने ककवा डनऑन टेस्टरने 
तपासणी करावी.  

(५०) पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिी प्लेट 
व ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल डग्रि ह्यामंध्ये 
जोिलेल्वया कपकलग कंिेझसर 
संडक्षप्त (short) िालेला 
असणे.  

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
कंट्रोल डग्रिवर बऱ्याि प्रमाणात 
धन डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 
प्लेटवर योलयपेक्षा कमी व 
कॅथोिवर योलयपेक्षा जास्त 
िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

रेडिओच्या आवाजात बऱ्याि प्रमाणात 
डवकृती (distortion) उत्पन्न िाल्वयािे 
आढळून येते. कपकलग कंिेझसर 
संडक्षप्त िाला आहे ककवा काय ह्यािी 
ओहम-मीटरने तपासणी करावी. 
ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्ह खराब 
िाला असल्वयास बदलावा.  

(५१) ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हिा डग्रि रेडिस्टर 
संडक्षप्त होणे. असा डबघाि 
मात्र सहसा डनमाण होत नाही. 
सामाझयतिः रेडिस्टरच्या 

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
डवयुयातदाब मोजणीत व्हॉल्वव्हवर 
सवक डठकाणी यथोडित डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जाते. 

श्राव्य डवयुयातलहरी डग्रिपासून सरळ 
िासीसकिे रवाना होत असल्वयाने 
रेडिओ बंद पितो. डग्रि रेडिस्टरिी 
ओहममीटरने तपासणी करावी. 
रेडिस्टरच्या जोितारािें डनरीक्षण 
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जोितारा िासीसिी स्पर्मित 
होण्यािी िक्यता असते.  

कराव.े  

(५२) ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हिा डग्रि रेडिस्टर 
खंडित (open) िालेला 
असणे. 

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
डवयुयातदाब मोजणीत व्हॉल्वव्हवर 
सवक डठकाणी यथोडित डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जाते.  

डग्रि मंिलात खंि पिल्वयाने रेडिओ 
बंद पिल्वयािे डदसून येते. 
रेडिओमधून मोटारबोटीसारखा ककवा 
पेट्रोल इडंजनासारखा ॉ्ॉट् 
ॉ्ॉट् आवाज उत्पन्न होऊ लागतो. 

(५३) ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हच्या डग्रि रेडिस्टरच्या 
डवरोधात योलयपेक्षा बरीि वाढ 
िालेली असणे.  

वरीलप्रमाणे. रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
आढळून येतो. डग्रि रेडिस्टरच्या 
डवरोधािी ओहममीटरने मोजणी 
करावी. 

(५४) ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हच्या कॅथोि आडण 
डॉलॅमेंटमध्ये डिरप 
(leakage) उत्पन्न िालेली 
असणे. 

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
कॅथोिवर योलयपेक्षा जास्त 
िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्ह गरम 
िाल्वयानंतर कॅथोि व डॉलॅमेंट 
ह्यामंध्ये प्रवाह डिरप उत्पन्न होते व 
त्यामुळे आवाजात डवकृती ककवा 
खराबी (distortion) डनमाण होते. 
ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्ह बदलून 
पाहावा.  

(५५) ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला 
असणे.  

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेट आडण स्क्रीन डग्रिवर 
योलय-पेक्षा जास्त परंतु 
कॅथोिवर योलय-पेक्षा कमी ककवा 
जवळजवळ िूझय िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो.  

रेडिओिा आवाज कमजोर िाल्वयािे 
आढळून येते. ऑडिओ आऊटपुट 
व्हॉल्वव्हिी व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर तपासणी 
करावी ककवा मूळ व्हॉल्वव्हच्या जागी 
िागंला नवीन प्रडतरूप ऑडिओ 
आऊटपुट व्हॉल्वव्ह बदलून पाहावा. 

पणहला ऑणिओ ॲन्म्प्लफायर णिभाग 
(५६) पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिी प्लेट 
व िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा 
ह्यामंध्ये जोिलेल्वया रेडि-
स्टरच्या डवरोधात बरीि वाढ 
िालेली असणे.  

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्ह प्लेटवर योलयपेक्षा कमी 
िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो. 

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्ह प्लेटवर योलयपेक्षा कमी 
िी.सी. डवयुयातदाब असल्वयाने आवाज 
कमजोर तर होतोि परंतु 
त्याबरोबरि रेडिओच्या स्वरधमात 
वैगुण्य (poor tone quality) डनमाण 
िालेले आढळून येते. प्लेट 
रेडिस्टरच्या डवरोधािी ओहममीटरने 
मोजणी करावी.  

(५७) पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिा डग्रि 
रेडिस्टर खंडित (open) 
िालेला असणे.  

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या  डवयुयातदाब मोजणीत 
सवक डठकाणी यथोडित डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

डग्रि मंिल खंडित िाल्वयाने 
रेडिओतून मोटारबोटीसारखा ककवा 
पेट्रोल इडंजनासारखा ॉ्ॉट् 
ॉ्ॉट् आवाज उत्पन्न होऊ लागतो. 
ह्या रेडिस्टरिा डवरोध सामाझयतिः १० 
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ते १५ मेगोहमच्या दरम्यान दिकडवला 
गेला पाडहजे. सवक-सामाझयपणे 
ओहममीटरवर इतक्या जास्त 
डवरोधािी मोजणी िक्य नसल्वयाने 
संिडयत रेडिस्टरच्या जागी योलय 
डवरोधािा िागंला नवीन रेडिस्टर 
बदलून पाहावा. 

(५८) डग्रििी जोिणी 
करणाऱ्या जोितारेवरील 
आवरणािी (shielding) 
िासीसिी व्यवन्स्थत जोिणी 
िालेली नसणे.  

वरीलप्रमाणे रेडिओमध्ये गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाज (hum) उत्पन्न होऊ लागतो.  

(५९) पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे डग्रि 
आडण व्हॉल्वयूम कंट्रोल ह्यामंध्ये 
जोिलेला कपकलग कंिेझसर 
संडक्षप्त (short) िालेला  
असणे ककवा त्यात प्रवाह डिरप 
(leakage) डनमाण िालेली 
असणे.  

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेट आडण कॅथोिवर 
यथोडित डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो. परंतु कंट्रोल डग्रिवर ऋण 
डवयुयातदाबाऐवजी धन डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

रेडिओच्या स्वरधमात वैगुण्य (poor 
tone quality) डनमाण िालेले 
आढळून येते. डिवाय रेडिओच्या 
आवाजातही काही प्रमाणात डवकृती 
(distortion) उत्पन्न िालेली 
आढळून येते.  

(६०) पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे कंट्रोल 
डग्रि आडण व्हॉल्वयूम कंट्रोल 
ह्यामंध्ये जोिलेला कपकलग 
कंिेझसर मधूनमधून खंडित 
(open) होत असणे. 

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेट आडण कॅथोिवर 
यथोडित डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

रेडिओ मधूनमधून बंद ककवा िालू 
होत असल्वयािे आढळून येते. 
कपकलग कंिेझसरवर हळुवार आघात 
(tapping) केल्वयास रेडिओ बंद ककवा 
िालू करता येतो. कपकलग कंिेझसर 
बदलून पाहावा.  

(६१) पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या 
कॅथोि रेडिस्टरच्या (वापर-
लेला असल्वयास) डवरोधात 
वाढ िालेली असणे.  

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिवर वाजवीपेक्षा 
जास्त डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

रेडिओच्या स्वरधमात वैगुण्य (poor 
tone quality) डनमाण िालेले 
आढळून येते. कॅथोि रेडिस्टरच्या 
डवरोधािी ओहममीटरने मोजणी 
करावी.  

(६२) पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या 
कॅथोि कंिेझसरमध्ये (वापर-
लेला असल्वयास) प्रवाह डिरप 
(leakage) डनमाण िालेली 
असणे ककवा तो सडंक्षप्त 
(short) िालेला असणे.  

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिवर कमी 
प्रमाणात ककवा िूझय डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

रेडिओच्या स्वरधमात वैगुण्य (poor 
tone quality) डनमाण िालेले 
आढळून येते. कॅथोि कंिेझसरिी 
ओहममीटरने तपासणी करावी.  

(६३) पडहल्वया ऑडिओ पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर रेडिओिा आवाज काहीसा कमजोर 
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ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिा कॅथोि 
कंिेझसर (वापरलेला 
असल्वयास) खंडित (open) 
िालेला असणे.  

व्हॉल्वव्हच्या प्लेट आडण कॅथोिवर 
यथोडित डवयुयातदाब नोंदणी 
दिकडवली जाते.  

िालेला आढळून येतो. कॅथोि 
कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा 
िागंला नवीन कंिेझसर समातंर 
जोिून पाहावा.  

(६४) पडहला ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह कमजोर  
िालेला असणे.  

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर वाजवीपेक्षा 
जास्त प्रमाणात आडण कॅथोि 
रेडिस्टरवर (वापरलेला अस 
ल्वयास) वाजवीपेक्षा कमी 
प्रमाणात ककवा जवळजवळ िूझय 
िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
आढळून येतो. व्हॉल्वव्ह बदलून 
पाहावा.  

(६५) पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हमध्ये 
डबघाि डनमाण िालेला 
असणे.  

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेट आडण कॅथोिवर 
सामाझयतिः यथोडित डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

व्हॉल्वव्हिे अंतगकत डवयुयातघटक 
एकमेकासं स्पर्मित होऊ लागल्वयाने 
डकत्येकदा रेडिओमधून गंुजारव ककवा 
गुणगुण आवाज उत्पन्न होत 
असल्वयािे आढळून येते ककवा रेडिओ 
मधूनमधून बंद पित असल्वयािे 
आढळून येते.  

पणहला ऑणिओ ॲन्म्प्लफायर आणि णिटेक्टर णिभाग  
(६६) पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिी प्लेट 
आडण िी.सी. डवयुयातदाब 
पुरवठा ह्यामंध्ये जोिलेला 
रेडिस्टर खंडित (open) 
िालेला असणे.  

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर िूझय िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 
रेडिओ बंद पितो.  

ओहममीटरने प्लेट रेडिस्टरिी 
डवरोध मोजणी करावी. सामाझयतिः ह्या 
रेडिस्टरिा डवरोध १००००० ते 
२५०००० ओहमपयंत दिकडवला गेला 
पाडहजे.  

(६७) पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेटिी जोिलेला कंिेझसर 
संडक्षप्त (short) िालेला 
असणे.  

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर िूझय िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 
रेडिओ बंद पितो.  

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हिी प्लेट आडण िासीस 
ह्यामंधील डवरोधािी मोजणी करावी. 
कंिेझसर जर सडंक्षप्त िालेला असेल 
तर ओहममीटरवर िूझय डवरोध 
दिकडवला जाईल.  

(६८) पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिे 
डॉलॅमेंि खंडित (open) 
िालेले असणे ककवा व्हॉल्वव्हिी 
उत्सजकनिक्ती (emission) 
नाहीिी िालेली असणे.  

कॅथोि रेडिस्टर वापरलेला 
असेल तर पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या 
कॅथोिवर िूझय िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो.  

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हिे कायक होत नसल्वयाने रेडिओ 
बंद पितो. व्हॉल्वव्ह बदलावा.  

(६९) पडहल्वया ऑडिओ कॅथोिवर वाजवीपेक्षा जास्त रेडिओ बंद पितो. कॅथोि 
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ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिा कॅथोि 
रेडिस्टर (वापरलेला 
असल्वयास) खंडित (open) 
िालेला असणे.  

िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

रेडिस्टरिी ओहममीटरने डवरोध 
मोजणी करावी.  

(७०) पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हिी डग्रि 
तार तारेवरील डिलखती 
आवरणािी संडक्षप्त िाल्वया-
मुळे िासीसिी स्पर्मित 
िालेली असणे.  

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेट आडण कॅथोिवर 
यथोडित डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो. 

श्राव्य डवयुयातलहरी डग्रिपासून 
िासीस-किे सरळ रवाना होत 
असल्वयामुळे रेडिओ बंद पितो. डग्रि 
तार व डिलखती आवरणामध्ये 
डबघाि असल्वयास डग्रि तार व 
डिलखती आवरण बदलाव.े  

(७१) िायोि लोि रेडिस्टर 
आडण व्हॉल्वयूम कंट्रोल ह्यामंध्ये 
जोिलेला कपकलग कंिेझसर 
खंडित िालेला असणे. 

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व 
िायोि डिटेक्टर व्हॉल्वव्हिी  
डवयुयातदाब मोजणी यथोडित 
असल्वयािे दिकडवले जाते.  

िायोि रेडिस्टरमधून श्राव्य 
डवयुयातलहरी पडहल्वया ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या डग्रिकिे 
रवाना न िाल्वयाने रेडिओ बदं पितो. 
संिडयत कपकलग कंिेझसरवर समान 
धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन 
कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून 
पाहावा.  

(७२) व्हॉल्वयूम कंट्रोल ककवा 
िायोि लोि रेडिस्टर खंडित 
(open) िालेला असणे.  

वरीलप्रमाणे.  रेडिओ बंद पितो. ओहममीटरने 
िायोि लोि रेडिस्टर आडण व्हॉल्वयमू 
कंट्रोलिी तपासणी करावी.  

(७३) आय.एॉ. डॉल्वटर 
कंिेझसरपैकी एखादा कंिेझसर 
संडक्षप्त (short) िालेला 
असणे.  

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व 
िायोि डिटेक्टर व्हॉल्वव्हिी 
डवयुयात-दाब मोजणी यथोडित 
असल्वयािे दिकडवले जाते.  

सडंक्षप्त िालेल्वया कंिेझसरतॉे श्राव्य 
डवयुयातलहरी िासीसकिे रवाना 
िाल्वयाने रेडिओ बंद पितो. 
सामाझयतिः आय.एॉ. डॉल्वटर 
कंिेझसर ५० ते १०० मायक्रोमायक्रो-
ॉॅरॅि धारणिक्तीिे असतात. 
संिडयत कंिेझसरिी ओहममीटरने 
तपासणी करावी.  

(७४) आय.एॉ. डॉल्वटर 
रेडिस्टर खंडित (open) 
िालेला असणे.  

वरीलप्रमाणे.  आय.एॉ. डॉल्वटर रेडिस्टर खंडित 
िाल्वयाने श्राव्य डवयुयातलहरी पडहल्वया 
ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हकिे 
रवाना होत नाहीत आडण त्यामुळे 
रेडिओ बंद पितो. ओहममीटरने 
रेडिस्टरिी डवरोध मोजणी करावी. 
सामाझयतिः ह्या रेडिस्टरिा डवरोध 
५०००० ओहमच्या दरम्यान असतो.  

(७५) आऊटपुट आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरिी सेकंिरी कॉईल 

वरीलप्रमाणे. रेडिओ बंद पितो. आय. एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी कॉईलिी डवरोध 
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खंडित (open) िालेली 
असणे. 

मोजणी करावी. वायुमध्य (air core) 
असलेल्वया कॉईलिा डवरोध १५ ते ३० 
ओहमपयंत आडण लोहमध्य (iron 
core) असलेल्वया कॉईलिा डवरोध ५ 
ते २० ओहमपयंत दिकडवला गेला 
पाडहजे.  

(७६) आऊटपुट आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी कॉईल-
वरील डट्रमर कंिेझसर सडंक्षप्त 
िालेला असणे.  

वरीलप्रमाणे. रेडिओ बंद पितो. डट्रमर कंिेझसरिी 
एक बाजू डवलग करून ओहममीटरने 
डट्रमर कंिेझसर संडक्षप्त िालेला आहे 
ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी.  

(७७) आऊटपुट आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरिी मेळजुळवणी 
संपूणक डबघिलेली असणे. 

पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व 
िायोि डिटेक्टर व्हॉल्वव्हिी 
डवयुयात-दाब मोजणी यथोडित 
असल्वयािे दिकडवले जाते. 

आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी मेळजुळवणी 
डनयोडजत मध्यम कंपनसखं्येिी न 
िालेली असल्वयामुळे रेडिओ बंद 
पितो. आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी 
मेळजुळवणी डनयोडजत मध्यम 
कंपनसखं्येिी करून पाहावी.  

णिटेक्टर आणि ए.व्ही.सी. णिभाग 
(७८) िायोि डिटेक्टर 
व्हॉल्वव्हमध्ये डबघाि असणे.  

 
... 

रेडिओमध्ये गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाज (hum) उत्पन्न होतो. पडहला 
ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर आडण िायोि 
डिटेक्टर व्हॉल्वव्ह बदलून पाहावा.  

(७९) िायोि डिटेक्टर 
प्लेटला जोिलेल्वया जोि-
तारािंी मािंणी योलय तऱ्हेने 
िालेली नसणे. ह्या जोि-
तारावंर बसडवलेल्वया डिल-
खती आवरणािी िासीसिी 
व्यवन्स्थत जोिणी िालेली 
नसणे 

 
 
... 

रेडिओमधून गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाज उत्पन्न होत असल्वयािे 
आढळून येते. िायोि प्लेटिी 
जोिलेल्वया जोितारािंी मािंणी 
व्यवन्स्थत रीतीने करावी. डिलखती 
आवरणािी िासीसिी नीट जोिणी 
करावी.  

(८०) आऊटपटु आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरिी मेळजुळवणी 
योलय तऱ्हेने िालेली नसणे. 

 
... 

रेडिओिा आवाज कमजोर िाला 
असल्वयािे आढळून येते. डिवाय 
रेडिओमध्ये स्वैर आंदोलक लहरी 
(oscillations) उत्पन्न होण्यािी 
िक्यता असते. डसलनल जनरेटरच्या 
साहाय्याने आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी 
डनयोडजत मध्यम कंपनसंख्येिी नीट 
मेळजुळवणी करावी.  

(८१) ए.व्ही.सी. कंिेझसर 
खंडित (open) िालेला 

 
... 

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
असल्वयािे आढळून येते. डिवाय 
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असणे.  रेडिओच्या आवाजात डवकृती 
(distortion) ककवा खराबी उत्पन्न 
होऊ िकते आडण रेडिओमध्ये 
सामाझयतिः स्वैर आंदोलक लहरीही 
उत्पन्न होऊ लागतात. ए.व्ही.सी. 
कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा 
दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर 
समातंर जोिून पाहावा.  

(८२) ए.व्ही.सी. कंिेझसर 
संडक्षप्त (short) िालेला 
असणे ककवा त्यामध्ये प्रवाह 
डिरप (leakage) उत्पन्न 
िालेली असणे.  

 
... 

रेडिओवर जोरदार स्टेिने लावली 
म्हणजे रेडिओिा आवाज हळूहळू 
कमी कमी (fading) होत असल्वयािे 
ककवा आवाजात डवकृती  
(distortion) ककवा खराबी डनमाण 
होत असल्वयािे आढळून येते. 
ए.व्ही.सी. कंिेझसरिी एक बाजू 
डवलग करून त्यािी ओहममीटरने 
तपासणी करावी.  

(८३) ए.व्ही.सी. डॉल्वटर 
रेडिस्टर खंडित (open) 
िालेला असणे.  

 
... 

रेडिओिा आवाज हळूहळू कमी 
(fading) होत असल्वयािे आढळून 
येते. ओहममीटरने रेडिस्टरिी डवरोध 
मोजणी करावी.  

(८४) व्हॉल्वयूम कंट्रोलमध्ये 
डबघाि उत्पन्न होणे.  

 
... 

व्हॉल्वयूम कंट्रोलने रेडिओिा आवाज 
कमीजास्त मोठा करताना रेडिओमध्ये 
खरखराट उत्पन्न होऊ लागतो. 
व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी काबकन रेडिस्टझस 
पट्टी काबकन टेट्राक्लोराइिने स्वच्छ 
करून पाहावी ककवा उत्तम उपाय 
म्हणजे व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलून 
टाकावा.  

(८५) आय.एॉ. डॉल्वटर 
कंिेझसर खंडित (open) 
िालेला असणे.  

 
... 

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
असल्वयािे आढळून येते. संिडयत 
कंिेझसरच्या जागी ५०–१०० 
मायक्रो-मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा 
दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर 
बदलून पाहावा.  

आय.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभाग 
(८६) आऊटपटु आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल 
खंडित (open) िालेली 

आय.एॉ. व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर 
िूझय िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो. स्क्रीन डग्रिवर 

आय.एॉ. व्हॉल्वव्हच्या प्लेट 
मंिलातून डवयुयातप्रवाह न 
वाडहल्वयामुळे रेडिओ बंद पितो. 
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असणे.  योलय डततका आडण कॅथोिवर 
योलयपेक्षा कमी िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो.  

आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी 
कॉईलच्या डवरोधािी ओहममीटरने 
मोजणी करावी. लोहमध्य (iron 
core) असलेल्वया कॉईलिा डवरोध ५ 
ते १५ ओहम आडण वायुमध्य (air 
core) असलेल्वया कॉईलिा डवरोध 
सामाझयतिः ३० ते ५० ओहमपयंत 
दिकडवला गेला पाडहजे.  

(८७) आय.एॉ. ट्रझॅस-
ॉॉमकरिा डट्रमर कंिेझसर 
संडक्षप्त (short) होणे.  

आय.एॉ. व्हॉल्वव्हच्या प्लेट 
आडण स्क्रीन डग्रिवर योलय 
डततका िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

रेडिओ बंद पिल्वयािे आढळून येते. 
डट्रमर कंिेझसरिी एक बाजू डवलग 
करून ओहममीटरने डट्रमर 
कंिेझसरिी स्वतंत्र तपासणी करावी.  

(८८) आय.एॉ. व्हॉल्वव्हिा 
स्क्रीन डग्रि रेडिस्टर खंडित 
(open) िालेला असणे.  

आय.एॉ. व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर 
योलय डततका डवयुयातदाब परंतु 
स्क्रीन डग्रिवर मात्र िूझय 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो.  

आय.एॉ. व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिला 
काहीि िी.सी. डवयुयातदाब न 
डमळाल्वयामुळे रेडिओ बंद पितो. 
ओहममीटरने स्क्रीन डग्रि रेडिस्टरिी 
डवरोध मोजणी करावी. ह्या 
रेडिस्टरिा डवरोध सामाझयतिः ५०००० 
ते ७५००० ओहमपयंत असतो.  

(८९) आय.एॉ. व्हॉल्वव्हिे 
स्क्रीन डग्रि व िासीस ह्यामंध्ये 
जोिलेला कंिेझसर सडंक्षप्त 
(short) िालेला असणे.  

आय.एॉ. व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर 
योलय डततका परंतु स्क्रीन 
डग्रिवर िूझय डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

आय.एॉ. व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिला 
काहीि िी.सी. डवयुयातदाब न 
डमळाल्वयामुळे रेडिओ बंद पितो. 
ओहममीटरने कंिेझसर संडक्षप्त िाला 
आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी 
करावी.  

णमक्सर ऑणसलेटर णिभाग  
(९०) इनपटु आय. एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल 
खंडित (open) िालेली 
असणे.  

डमक्सर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर िूझय 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 
स्क्रीन डग्रिवर योलय डततका 
परंतु कॅथोिवर योलयपेक्षा कमी 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो.  

डमक्सर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटला काहीि 
डवयुयातदाब न डमळाल्वयामुळे रेडिओ 
बंद पितो. ओहममीटरने आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिी 
डवरोध मोजणी करावी.  

(९१) इनपटु आय. एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरिा डट्रमर कंिेझसर 
संडक्षप्त (short) िालेला 
असणे.  

डमक्सर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट, स्क्रीन 
डग्रि आडण कॅथोिवर योलय 
प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

रेडिओ बंद पिलेला असल्वयािे 
आढळून येते. डट्रमर कंिेझसरिी एक 
बाजू डवलग करून ओहममीटरने 
डट्रमर कंिेझसर संडक्षप्त (short) 
िाला आहे ककवा काय यािी 
तपासणी करावी.  

(९२) ऑडसलेटर ॉीि बकॅ 
कॉईल खंडित (open) 

ऑडसलेटर प्लेटला एकसरी 
पद्धतीने जोिणी केलेल्वया 

ॉीि बकॅ कॉईल खंडित िाल्वयाने 
ॉीि बॅक कॉईलमधून डवयुयात 
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िालेली असणे.  ऑडसलेटर ॉीि बॅक 
कॉईलमधून डवयुयातपुरवठा 
केलेला असेल तर ऑडसलेटर 
प्लेटवर िूझय िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो. ऑडसलेटर 
प्लेटला समातंर पद्धतीने 
डवयुयातदाब पुरवठा केलेला 
असेल तर ए.सी. रेडिओमध्ये 
प्लेटवर १२५–१५० व्होल्वट व 
ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये ८०–
९० व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

प्रवाहलहरी वाहाणे बंद होते व 
त्यामुळे ज्या डवडिष् बँििी ॉीि बॅक 
कॉईल खंडित िालेली असते त्या 
बँिवर रेडिओ िालत नाही. ॉीि 
बॅक कॉईलिी ओहममीटरने तपासणी 
करावी. ॉीि बॅक कॉईलिा डवरोध 
ती ज्या डवडिष् बँिसाठी वापरलेली 
असते त्यावर अवलंबनू असतो. परंतु 
सवकसाधारणपणे ह्या कॉईलिा डवरोध 
बराि कमी असतो.  

(९३) ऑडसलेटर प्लेटवरील 
िी.सी. डवयुयातदाब डनयंडत्रत 
करण्यासाठी वापरलेला 
रेडिस्टर खंडित (open) 
िालेला असणे.  

ऑडसलेटर प्लेटवर िूझय िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो. इतर 
सवक डठकाणी यथोडित डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जाते.  

ऑडसलेटर प्लेटला काहीि िी.सी. 
डवयुयातदाब पुरवठा न डमळाल्वयामुळे 
रेडिओ बंद पितो. रेडिस्टरिी 
ओहम-मीटरने तपासणी करावी.  

(९४) ऑडसलेटर प्लेट व 
िासीस ह्यामंध्ये जोिलेला 
कंिेझसर संडक्षप्त (short) 
िालेला असणे.  

वरीलप्रमाणे.  ऑडसलेटर प्लेटला काहीि िी.सी. 
डवयुयातदाब पुरवठा न डमळाल्वयामुळे 
रेडिओ बंद पितो. कंिेझसर संडक्षप्त 
िालेला आहे ककवा काय ह्याडवर्षयी 
ओहममीटरने तपासणी करावी.  

(९५) ऑडसलेटर डग्रि कंिे-
झसर खंडित (open) िालेला 
असणे.  

ऑडसलेटर वॉल्वव्हवर सवक 
डठकाणी यथोडित डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जाते.  

डग्रि कंिेझसर खंडित िाल्वयाने 
ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हिे कायक बंद पिते 
व त्यामुळे रेडिओ िालत नाही. 
संिडयत कंिेझसरच्या जागी िागंला 
नवीन कंिेझसर (५० ते १०० मायक्रो-
मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा बदलून 
पाहावा.  

(९६) ऑडसलेटर कॉईलिा 
डट्रमर कंिेझसर सडंक्षप्त 
(short) िालेला असणे.  

ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हवर सवक 
डठकाणी यथोडित डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जाते.  

ज्या डवडिष् बँिच्या ऑडसलेटर 
कॉईलिा डट्रमर संडक्षप्त िालेला 
असेल त्या बँिवर रेडिओ िालत 
नसल्वयािे आढळून येते. डट्रमर 
कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी 
करावी.  

(९७) ऑडसलेटर डवभागा-
तील व्हेडरएबल कंिेझसरच्या 
स्टेटर आडण रोटर प्ले्स 
संडक्षप्त (short) िालेल्वया 

वरीलप्रमाणे. ऑडसलेटर डवभागािे कायक बंद 
पिल्वयाने रेडिओ िालत नसल्वयािे 
आढळून येते. रेडिओमध्ये खरखराट 
डनमाण होतो. व्हेडरएबल कंिेझसरच्या 
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असणे.  एकमेकींस स्पिक करणाऱ्या रोटर 
आडण स्टेटर प्ले्स एकमेकींवर 
घासणार नाहीत अिा रीतीने त्या 
वाकवनू सरळ कराव्यात.  

(९८) ऑडसलेटर डग्रि रेडि-
स्टर खंडित (open) िालेला 
असणे.  

वरीलप्रमाणे. ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हिे कायक बंद 
पिल्वयाने रेडिओ िालत नसल्वयािे 
आढळून येते. कधीकधी मात्र अिा 
पडरन्स्थतीत रेडिओ काही डमडनटे 
िालून बंद पितो असे आढळून येते. 
डग्रि रेडिस्टरच्या डवरोधािी 
ओहममीटरने तपासणी करावी. 
सामाझयतिः ह्या रेडिस्टरिा डवरोध 
४७००० ओहमच्या दरम्यान दिकडवला 
गेला पाडहजे.  

(९९) बँि न्स्विमध्ये डबघाि 
उत्पन्न िाल्वयाने बँि न्स्विच्या 
जोिप्यािंा संपकक  (cont-
act) नीट होत नसणे.  

वरीलप्रमाणे.  ज्या डवडिष् बँिच्या जोिप्यािंा 
संपकक  नीट होत नाही त्या डवडिष् 
बँिवर रेडिओ िालत नसल्वयािे 
आढळून येते. बँि न्स्विच्या 
जोिप्यािंी ओहममीटरने 
तपासणी करावी व काबकन टेट्रा-
क्लोराईिने त्या स्वच्छ कराव्यात.  

(१००) ऑडसलेटर मंि-
लाच्या मेळजुळवणीत डबघाि 
िालेला असणे.  

ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हवर सवक 
डठकाणी यथोडित डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जाते. 
(ऑडसलेटर डवभागािे कायक बंद 
पिलेले असले म्हणजे 
ऑडसलेटर प्लेटवर काहीसा 
कमी प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.) 

ऑडसलेटर मंिलाच्या मेळजुळवणीत 
डबघाि िाल्वयाने रेडिओ बदं पितो. 
ऑडसलेटर मंिलािी नीट 
मेळजुळवणी करावी.  
 

(१०१) डमक्सर व्हॉल्वव्हिी डग्रि 
कॉईल खंडित (open) 
िालेली असणे.  

डमक्सर व्हॉल्वव्हवर सवक डठकाणी 
यथोडित डवयुयातदाब नोंदणी 
दिकडवली जाते. 

ज्या डवडिष् बँििी डग्रि कॉईल 
खंडित (open) िालेली असेल त्या 
डवडिष् बँिवर रेडिओ िालत नाही. 
डग्रि कॉईलिी ओहममीटरने 
तपासणी करावी.  

(१०२) डमक्सर व्हॉल्वव्हच्या 
डग्रि कॉईलवरील डट्रमर 
कंिेझसर संडक्षप्त (short) 
िालेला असणे. 

वरीलप्रमाणे. ज्या डवडिष् बँिच्या कॉईलिा डट्रमर 
कंिेझसर संडक्षप्त िालेला असेल त्या 
डवडिष् बँिवर रेडिओ िालत नाही. 
डट्रमर कंिेझसरिी एक बाजू डवलग 
करून त्यािी ओहममीटरने तपासणी 
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करावी.  
(१०३) एडरअल कॉईल खंडित 
(open) िालेली असणे.  

वरीलप्रमाणे  एडरअल कॉईलमधून डवयुयात 
प्रवाहलहरी न वाडहल्वयामुळे रेडिओ 
बंद पितो. कधीकधी मात्र 
रेडिओमधून कमजोर आवाजात 
कायकक्रम ऐकू येतात. परंतु ह्या 
कायकक्रमाबरोबर एकसारखा सूंऽऽ 
सूंऽऽ आवाज (hissing sound) ऐकू 
येत राहातो.  

(१०४) डमक्सर डवभागातील 
व्हेडरएबल कंिेझसरच्या रोटर 
आडण स्टेटर प्ले्स एक-
मेकींस स्पिक करीत असणे.  

डमक्सर व्हॉल्वव्हवर सवक डठकाणी 
यथोडित डवयुयातदाब नोंदणी 
दिकडवली जाते.  

रेडिओमध्ये खरखराट उत्पन्न होऊन 
रेडिओ िालत नाही. स्टेटर आडण 
रोटर प्ले्स कोठे स्पिक करीत आहेत 
हयािे डनरीक्षण करून वाकड्या 
होऊन घासत असलेल्वया प्ले्स 
सरळ कराव्यात.  

(१०५) डमक्सर ऑडसलेटर 
व्हॉल्वव्हिा कॅथोि रेडिस्टर 
खंडित (open) िालेला 
असणे.  

कॅथोिवर योलयपेक्षा बऱ्याि 
जास्त प्रमाणात डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो. व्हॉल्वव्हच्या प्लेट 
आडण स्क्रीन डग्रिवरही योलयपेक्षा 
थोिा जास्त डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

रेडिओ बंद पितो. कॅथोि 
रेडिस्टरिी ओहममीटरने डवरोध 
मोजणी करावी. ह्या रेडिस्टरिा 
डवरोध सामाझयतिः १०० ओहमच्या 
दरम्यान असतो.  

(१०६) डमक्सर डग्रििी 
जोितार िासीसिी स्पर्मित 
िालेली असणे.  

डमक्सर व्हॉल्वव्हवर सवक डठकाणी 
योलय डवयुयातदाब नोंदणी 
दिकडवली जाते. 

डग्रििी जोितार िासीसिी स्पर्मित 
िाल्वयाने रेडिओ स्टेिनलहरी सरळ 
िासीसकिे रवाना केल्वया जातात. 
त्यामुळे रेडिओ बंद पितो. डमक्सर 
डग्रि व िासीस ह्यामंध्ये डवरोध 
मोजणी करावी. ह्या मोजणीत 
सामाझयतिः १००००० ते १ मेगोहम 
डवरोध नोंदणी दिकडवली गेली पाडहजे.  

(१०७) इनपटु आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल 
खंडित (open) िालेली 
असणे.  

डमक्सर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर िूझय 
िी.सी. डवयुयातदाब आडण 
कॅथोिवर योलयपेक्षा कमी 
प्रमाणात डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

रेडिओ बंद पितो. आय.एॉ. ट्रझॅस-
ॉॉमकर कॉईलिी ओहममीटरने 
तपासणी करावी. सामाझयतिः वायुमध्य 
(air core) असलेल्वया कॉईलच्या 
प्रायमरीिा डवरोध ३० ते ५० 
ओहमच्या दरम्यान आडण लोहमध्य 
(iron core) असलेल्वया कॉईलच्या 
प्रायमरीिा डवरोध ५ ते १५ ओहमच्या 
दरम्यान दिकडवला गेला पाडहजे.  

(१०८) इनपटु आय.एॉ. डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हवर रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 



 

अनुक्रमणिका 

ट्रॅझसॉॉमकरिी मेळजुळवणी 
योलय तऱ्हेने िालेली नसणे.  

सवक डठकाणी योलय डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जाते.  

असल्वयािे आढळून येते आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरिी रेडिओच्या योलय आडण 
डनयोडजत मध्यम कंपनसंख्येिी 
(intermediate frequency) 
मेळजुळवणी करावी.  

(१०९)आय.एॉ.ट्रॅझसॉॉमकरिी 
मेळजुळवणी अडतिय तीक्ष्ण 
िालेली असणे.  

वरीलप्रमाणे रेडिओच्या आवाजात ककक िपणा 
उत्पन्न होतो व स्वैर आंदोलक लहरी 
उत्पन्न होण्यािी िक्यता असते. 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या 
मेळजुळवणीतील तीक्ष्णपणा कमी 
करावा.  

(११०) प्रत्यक्ष डमक्सर ऑडस-
लेटर व्हॉल्वव्हमध्येि आवाजािी 
उत्पत्ती होत असणे.  

वरीलप्रमाणे. रेडिओमध्ये खरखराट उत्पन्न होत 
असल्वयािे आढळून येते. व्हॉल्वव्हवर 
हाताच्या बोटाने डटिक्या मारून 
ककवा स्कू्र ड्रायव्हरने हळुवार आघात 
करून व्हॉल्वव्हमधील अिा 
डबघािाडवर्षयीिा पिताळा घेता येतो.  

(१११) आय.एॉ. ट्रझॅस-
ॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलवर 
गंज िढून ती खाल्ली गेलेली 
(corrosion) असणे.  

डमक्सर प्लेटवर सामाझयतिः योलय 
डततका िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो. (कधीकधी मात्र 
प्लेटवर योलयपेक्षा कमी 
डवयुयातदाब ककवा अडनडित 
ॉेरबदल होणारा िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो.) 

रेडिओमध्ये खरखराट (noise) 
उत्पन्न होत असल्वयािे आढळून येते. 
कधीकधी रेडिओ मधूनि बंद ककवा 
िालू होतो. ओहममीटरने आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलिी डवरोध 
मोजणी करावी. कॉईलवर गंज िढून 
ती खाल्ली गेलेली असल्वयास 
कॉईलिा डवरोध वाजवीपेक्षा बऱ्याि 
जास्त प्रमाणात दिकडवला जातो.  

(११२) ए.व्ही.सी. कंिेझसर 
संडक्षप्त (short) िालेला 
असणे.  

डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हवर 
योलय डवयुयातदाब नोंदणी 
दिकडवली जाते. 

रेडिओच्या आवाजात डवकृती ककवा 
खराबी डनमाण होऊन रेडिओ 
लावल्वयावर रेडिओिा आवाज 
हळूहळू कमी होत असल्वयािे 
(fading) आढळून येते. ए.व्ही.सी. 
कंिेझसरिी एक बाजू डवलग करून 
तो सडंक्षप्त (short) िाला आहे ककवा 
काय ह्यािी ओहममीटरने तपासणी 
करावी.  

(११३) एकसरी जोिणी 
केलेल्वया ऑडसलेटर ॉीि बकॅ 
कॉईलच्या डवरोधात वाढ 
िालेली असणे.  

ज्या डवडिष् बँिच्या ॉीि बॅक 
कॉईलच्या डवरोधात वाढ 
िालेली असते तो बँि लावला 
असताना ऑडसलेटर प्लेटवर 

ज्या डवडिष् बँिच्या ॉीि बॅक 
कॉईलच्या डवरोधात वाढ िालेली 
असते तो बँि लावला असताना 
रेडिओमधून तड्तड् (crackling) 



 

अनुक्रमणिका 

योलयपेक्षा कमी प्रमाणात िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो.  

ककवा खड्खड् (rattling) आवाज 
ऐकू येऊ लागतो. ॉीि बॅक 
कॉईलिी ओहममीटरने डवरोध 
मोजणी करावी. ॉीि बॅक कॉईलिा 
डवरोध ती ज्या डवडिष् बँिसाठी 
वापरली जाते त्यावर अवलंबनू 
असतो. सामाझयतिः ह्या कॉईलिा 
डवरोध मात्र बराि कमी असतो.  

(११४) समातंर जोिणी 
केलेल्वया ॉीि बॅक कॉईलच्या 
डवरोधात वाढ िालेली असणे.  

ऑडसलेटर प्लेटवर योलय 
प्रमाणात ककवा योलयपेक्षा 
थोड्यािा कमी प्रमाणात िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो.  

ज्या डवडिष् बँिच्या ॉीि बॅक 
कॉईलच्या डवरोधात वाढ िालेली 
असते तो बँि लावला असताना 
रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
असल्वयािे आढळून येते. ॉीि बकॅ 
कॉईलिी ओहममीटरने डवरोध 
मोजणी करावी.  

(११५) िी कपकलग डॉल्वटर 
योजना वापरलेली असल्वयास 
ऑडसलेटर प्लेट िी. कपकलग 
कंिेझसर खंडित (open) 
िालेला असणे.  

डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हवर 
सवक डठकाणी यथोडित डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
असल्वयािे आढळून येते. कधीकधी 
रेडिओच्या आवाजात डवकृती 
(disortion) ककवा खराबी डनमाण 
होते आडण डकत्येकदा ऑडसलेटरिे 
कायक बंद पिल्वयाने रेडिओ िालेनासा 
होतो. प्लेट िी कपकलग कंिेझसरवर 
समान धारणिक्तीिा दुसरा िागंला 
नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर 
जोिून पाहावा.  

(११६) ऑडसलेटर प्लेट 
रेडिस्टरच्या डवरोधात वाढ 
िालेली असणे.  

ऑडसलेटर प्लेटवर योलयपेक्षा 
कमी प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर कमी 
प्रमाणात डवयुयातदाब असल्वयाने 
ऑडसलेटरिे कायक व्यवन्स्थत होत 
नाही. त्यामुळे रेडिओिा आवाज 
कमजोर होतो. ऑडसलेटर प्लेट 
रेडिस्टरिी ओहममीटरने डवरोध 
मोजणी करावी. सामाझयतिः ह्या 
रेडिस्टरिा डवरोध २०००० ते ३०००० 
ओहमच्या दरम्यान दिकडवला गेला 
पाडहजे.  

(११७) डमक्सर ऑडसलेटर 
व्हॉल्वव्ह कमजोर िालेला 
असणे.  

डमक्सर प्लेट आडण स्क्रीन 
डग्रिवर योलय डततका परंतु 
कॅथोिवर मात्र खूपि कमी 
प्रमाणात िी.सी. डवयुयातदाब 

रेडिओिा आवाज कमजोर िाल्वयािे 
आढळून येते. डमक्सर ऑडसलेटर 
व्हॉल्वव्ह बदलून त्याच्या जागी िागंला 
नवीन प्रडतरूप व्हॉल्वव्ह बदलून 
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दिकडवला जातो.  पाहावा.  
(११८) डमक्सर ऑडसलेटर 
व्हॉल्वव्हच्या ऑडसलेटर 
डवभागाति डबघाि असणे. 

डमक्सर डवभागातील प्लेट व 
स्क्रीन डग्रिवर योलय प्रमाणात 
िी.सी. डवयुयातदाब परंतु 
ऑडसलेटर प्लेटवर योलयपेक्षा 
जास्त डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हिे कायक व्यवन्स्थत 
न िाल्वयाने रेडिओ बंद पितो. 
िागंला नवीन प्रडतरूप डमक्सर 
ऑडसलेटर व्हॉल्वव्ह बदलून पाहावा.  

(११९) डमक्सर ऑडसलेटर 
व्हॉल्वव्हमध्ये डॉलॅमेंट आडण 
कॅथोि ह्यामंध्ये प्रवाह डिरप 
(leakage) उत्पन्न िालेली 
असणे.  

डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हवर 
सवक डठकाणी योलय डततका परंतु 
कॅथोिवर योलयपेक्षा जास्त 
िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

रेडिओवर स्टेिन लावले म्हणजे 
रेडिओ कायकक्रमाबरोबर गंुजारव 
ककवा गुणगुण आवाज (modulation 
hum) ऐकू येऊ लागतो. डमक्सर 
ऑडसलेटर व्हॉल्वव्ह बदलून पाहावा.  

(१२०) डमक्सर ऑडसलेटर 
डवभागाच्या मंिलाच्या मेळ-
जुळवणीत डबघाि िालेला 
असणे.  

डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हवर 
सवक डठकाणी योलय डततकी 
डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली 
जाते.  

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला 
आढळतो. डमक्सर ऑडसलेटर 
मंिलािी डसलनल जनरेटरच्या 
साहाय्याने नीट मेळजुळवणी करून 
पाहावी.  

(१२१) डमक्सर ऑडसलेटर 
व्हॉल्वव्हवर िाकण नसणे ककवा 
असल्वयास िाकणािा 
िासीसिी नीट सपंकक  
(contact) होत नसणे.  

वरीलप्रमाणे. रेडिओमधून एकसारख्या (ककवा 
रेडिओवर स्टेिन लावले म्हणजेि) 
स्वैर आंदोलक लहरी (oscillations) 
उत्पन्न होऊ लागतात. व्हॉल्वव्हवरील 
िाकणािा िासीसिी घट्ट संपकक   
होईल अिी व्यवस्था करावी.  

(१२२) ऑडसलेटर प्लेटिी 
एकसरी जोिणी केलेली 
असलेल्वया ॉीि बॅक कॉईलवर 
गंज िढून ती खाल्ली गेलेली 
असणे (corrosion). 

ऑडसलेटर प्लेटवर योलयपेक्षा 
कमी िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

ज्या डवडिष् बँििी ॉीि बॅक कॉईल 
खराब िालेली असेल तो बँि 
लावल्वयावर रेडिओमध्ये खरखराट 
उत्पन्न होत असल्वयािे आढळून येते. 
खराब िालेल्वया ॉीि बॅक कॉईलिा 
डवरोध ओहममीटर तपासणीत 
डकत्येक पटीने वाढलेला असल्वयािे 
दिकडवले जाते. खराब िालेली ॉीि 
बॅक कॉईल बदलावी. 

(१२३) ऑडसलेटर ककवा 
डमक्सर डवभागातील व्हेडरएबल 
कंिेझसरच्या स्टेटर आडण 
रोटर प्ले्स एकमेकींस स्पिक 
करीत असणे, प्लेट गंजलेल्वया 
असणे ककवा त्यामध्ये घाण 
सािलेली असणे.  

डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हवर 
सवक डठकाणी योलय डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जाते.  

रेडिओमध्ये खरखराट उत्पन्न होत 
असल्वयािे आढळून येते. व्हेडरएबल 
कंिेझसरच्या स्टेटर व रोटर प्ले्स 
एकमेकींस स्पिक करणार नाहीत अिा 
रीतीने त्या वाकवनू नीट बसवाव्यात. 
प्लेटमधील घाण सायकलच्या पंपाने 
हविेे ॉवारे उिवनू साॉ करून 
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टाकावी.  
(१२४) बँि न्स्विमध्ये डबघाि 
िाल्वयाने बँि न्स्विच्या 
जोिप्यािंा संपकक  नीट 
होत नसणे.  

डग्रि मंिलािी जोिणी करणाऱ्या 
जोिप्यािंा संपकक  नीट होत 
नसेल तर डवयुयातदाब नोंदणीवर 
त्यािा पडरणाम डदसून येत नाही. 
परंतु प्लेट मंिलािी जोिणी 
करणाऱ्या जोिप्यािंा संपकक  
नीट होत नसेल तर मात्र 
डवयुयातदाब नोंदणीवर पडरणाम 
डदसून येतो.  

रेडिओमध्ये खरखराट उत्पन्न होऊ 
लागतो. डिवाय कधीकधी रेडिओ 
मधूनमधून बंद पित असल्वयािे 
आढळून येते. काबकन टेट्राक्लोराईिने 
बँि न्स्वि स्वच्छ करावा.  

(१२५) रेडिओिा िायल काटा 
िायलवर डॉरत असूनही 
व्हेडरएबल कंिेझसरच्या 
(रोटर) प्लेटिी मात्र न्स्थर 
(स्टेटर) प्लेटमधून आत बाहेर 
जुळवणी होत नाही.  

डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हवर 
सवक डठकाणी योलय डततकी 
डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली 
जाते.  

िायल काटा िायलवर डॉरत 
असूनही रेडिओवर कोणतेही स्टेिन 
लागत नाही ककवा एकि एक स्टेिन 
लागलेले राहते. व्हेडरएबल 
कंिेझसरच्या गजावर बसडवलेल्वया 
मोठ्या िाकािा स्कू्र गजावर घट्ट 
डपळून बसवावा म्हणजे मोठ्या 
िाकाबरोबर कंिेझसरिा गज डॉरू 
लागतो आडण डॉरत्या (रोटर) 
प्लेटिी न्स्थर (स्टेटर) प्लेटमधून 
आत बाहेर जुळवणी करता येते.  

(१२६) डमक्सर ऑडसलेटर 
आडण आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागािंी मेळजुळवणी 
रेडिओच्या डनयोडजत मध्यम 
कंपनसखं्येिी (I.F. freque-
ncy) िालेली नसणे.  

डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हवर 
सवक डठकाणी योलय डततकी 
डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली 
जाते.  

िायलवर डनरडनराळ्या डठकाणी 
एकि एक स्टेिन लागत असल्वयािे 
आढळून येते. आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकसकिी डनयोडजत मध्यम 
कंपनसखं्येिी व ऑडसलेटर डमक्सर 
मंिलािी योलय कंपनसंख्येिी 
मेळजुळवणी करावी.  

(१२७) िायलवर डनरडनराळी 
स्टेिने योलय अंिावंर दिकडवली 
न जाणे.  

वरीलप्रमाणे.  ऑडसलेटर मंिलाच्या मेळजुळवणीत 
डबघाि िालेला असल्वयािे हे लक्षण 
आहे. ऑडसलेटर मंिलातील डट्रमर 
आडण पॅिर कंिेझसरािंी योलय 
कंपनसखं्येिी मेळजुळवणी करावी.  

(१२८) डमक्सर डग्रि 
कॉईलच्या डवरोधात वाढ 
िालेली असणे.  

वरीलप्रमाणे ज्या डवडिष् बँिच्या डग्रि कॉईलच्या 
डवरोधात वाढ िालेली असेल त्या 
बँिवर रेडिओिा आवाज कमजोर 
िालेला व आवाजात डवकृती उत्पन्न 
िालेली आढळून येते. डग्रि 
कॉईलच्या डवरोधािी ओहममीटरने 
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तपासणी करावी. डग्रि कॉईल ज्या 
डवडिष् बँिसाठी वापरलेली असेल 
त्या बँिवर डग्रि कॉईलिा डवरोध 
अवलंबून असतो. परंतु सामाझयतिः तो 
बराि कमी असतो.  

(१२९) एडरअल कॉईलच्या 
डवरोधात वाढ िालेली असणे.  

वरीलप्रमाणे. रेडिओिा आवाज कमजोर होतो 
आडण डिवाय रेडिओमधून उसासे 
टाकण्यासारखा सूंऽऽ सूंऽऽ आवाज 
(hissing sound) ऐकू येऊ लागतो. 
एडरअल कॉईलिी ओहममीटरने 
डवरोध मोजणी करावी.  

आर.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभाग  
(१३०) आर.एॉ. ॲन्म्प्ल-
ॉायर व्हॉल्वव्ह डनकामी ककवा 
कमजोर िालेला असणे.  

आर.एॉ. व्हॉल्वव्हच्या प्लेट आडण 
स्क्रीन डग्रिवर योलय डततका 
िी.सी. डवयुयातदाब परंतु 
कॅथोिवर योलयपेक्षा खूपि कमी 
िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो.  

रेडिओ बंद पितो ककवा रेडिओिा 
आवाज कमजोर होतो. आर.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह बदलून पाहावा. 
(व्हॉल्वव्ह कमजोर असल्वयास 
रेडिओतून खरखर आवाजही डनमाण 
होऊ लागतो.  

(१३१) आर.एॉ. ट्रझॅस-
ॉॉमकरिी कॉईल खंडित 
(open) िालेली असणे.  

आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर िूझय िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 
स्क्रीन डग्रि आडण कॅथोिवर 
योलय डततका िी.सी. डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो.  

आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्हच्या 
प्लेटला काहीि िी.सी. डवयुयातदाब न 
पुरडवला गेल्वयाने रेडिओ बदं पितो. 
आर.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर प्रायमरी 
कॉईलिी ओहममीटरने तपासणी 
करावी.  

(१३२) आर.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर 
कॉईलवर गंज िढून ती खाल्ली 
गेलेली (corrosion) असणे.  

आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हवर योलय िी.सी. 
डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली 
जाते.  

रेडिओमधून खरखराट (noise) 
उत्पन्न होतो. आर.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर 
कॉईलिी ओहममीटरने डवरोध 
मोजणी करावी. कॉईलवर गंज िढून 
त्या खाल्वल्वया गेलेल्वया असल्वयास 
त्याचं्या डवरोधात डकत्येक पटींनी वाढ 
िालेली डदसून येते. सामाझयतिः 
आर.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईलिा 
डवरोध ३० ते ५० ओहमच्या दरम्यान 
दिकडवला गेला पाडहजे.  

(१३३) आर.एॉ. ॲन्म्प्ल-
ॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट िी 
कपकलग डॉल्वटर मंिलातील 
रेडिस्टर खंडित (open) 
िालेला असणे.  

आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या प्लेटवर िूझय िी.सी. 
डवयुयातदाब व इतरत्र योलय 
िी.सी. डवयुयातदाब नोंदणी 
दिकडवली जाते. 

रेडिओ बंद पितो. रेडिस्टरिी 
ओहममीटरने तपासणी करावी. ह्या 
रेडिस्टरिा डवरोध सामाझयतिः ६०० 
ओहमच्या दरम्यान असतो.  



 

अनुक्रमणिका 

(१३४) आर.एॉ. ॲन्म्प्ल-
ॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट िी 
कपकलग डॉल्वटर मंिलातील 
कंिेझसर संडक्षप्त (short) 
िालेला असणे.  

वरीलप्रमाणे  रेडिओ बंद पितो. कंिेझसर संडक्षप्त 
(short) िाला आहे ककवा काय 
ह्यािी ओहममीटरने तपासणी 
करावी.  

(१३५) आर.एॉ. ॲन्म्प्ल-
ॉायर व्हॉल्वव्हच्या प्लेट िी 
कपकलग डॉल्वटर मंिलातील 
कंिेझसर खंडित (open) 
िालेला असणे.  

आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हवर यथोडित डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जाते.  

रेडिओिा आवाज कमजोर िालेल्वया 
असल्वयािे आढळून येते. संिडयत 
कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा 
िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता 
समातंर जोिून पाहावा. सामाझयतिः 
ह्या कंिेझसरिी धारणिक्ती ·१ 
मायक्रोॉॅरॅि असते.  

(१३६) आर.एॉ. ॲन्म्प्ल-
ॉायर व्हॉल्वव्हिा स्क्रीन डग्रि 
कंिेझसर संडक्षप्त (short) 
िालेला असणे.  

आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या स्क्रीन डग्रिवर िूझय 
िी.सी. डवयुयातदाब परंतु इतरत्र 
सवक डठकाणी यथोडित डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जाते.  

स्क्रीन डग्रिला िी.सी. डवयुयातदाब न 
डमळाल्वयाने रेडिओ बंद पितो. स्क्रीन 
डग्रि कंिेझसरिी ओहममीटरने 
तपासणी करावी.  

(१३७) आर.एॉ. ॲन्म्प्ल-
ॉायर व्हॉल्वव्हिा स्क्रीन डग्रि 
कंिेझसर खंडित (open) 
िालेला असणे. 

सवक डठकाणी यथोडित डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जाते.  

रेडिओमध्ये स्वैर आंदोलक लहरी 
(oscillations) उत्पन्न होऊ 
लागतात. स्क्रीन डग्रि कंिेझसरवर 
योलय धारण-िक्तीिा (उदाहरणाथक, 
·१ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा) 
िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता 
समातंर जोिून पाहावा.  

(१३८) आर.एॉ. ॲन्म्प्ल-
ॉायर व्हॉल्वव्हिा कॅथोि 
रेडिस्टर खंडित (open) 
िालेला असणे.  

आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या कॅथोिवर योलयपेक्षा 
बऱ्याि जास्त प्रमाणात िी.सी. 
डवयुयातदाब आडण प्लेट आडण 
स्क्रीन डग्रिवर योलय िी.सी. 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो.  

कॅथोि रेडिस्टर खंडित (open) 
िाल्वयाने रेडिओ बंद पितो. कॅथोि 
रेडिस्टरिी ओहममीटरने डवरोध 
मोजणी करावी. सामाझयतिः ह्या 
रेडिस्टरिा डवरोध १०० ओहमच्या 
दरम्यान असतो.  

(१३९) आर.एॉ. ॲन्म्प्ल-
ॉायर व्हॉल्वव्हिा कॅथोि कंिे-
झसर खंडित (open) िालेला 
असणे.  

आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हवर सवक डठकाणी यथोडित 
डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली 
जाते.  

रेडिओिा आवाज काहीसा कमजोर 
िाला असल्वयािे आढळून येते. 
कॅथोि कंिेझसरवर समान 
धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन 
कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून 
पाहावा.  

(१४०) आर.एॉ. ॲन्म्प्ल-
ॉायर व्हॉल्वव्हिा ए.व्ही.सी. 
िी कपकलग कंिेझसर खंडित 

वरीलप्रमाणे रेडिओच्या आवाजात खरखराट 
उत्पन्न होतो. जोरदार स्थाडनक 
स्टेिने अगदी कमजोर आवाजात 
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(open) िालेला असणे. ऐकू येतात आडण दूर अंतरावरील 
स्टेिने ऐकू येत नाहीत. ए.व्ही.सी. 
कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा 
दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर 
तात्पुरता समातंर जोिून पाहावा.  

(१४१) आर.एॉ. ॲन्म्प्ल-
ॉायर व्हॉल्वव्हिा ए.व्ही.सी. 
िी कपकलग कंिेझसर सडंक्षप्त 
(short) िालेला असणे. 

वरीलप्रमाणे. रेडिओच्या आवाजात डवकृती उत्पन्न 
िालेली आढळून येते. रेडिओला 
घराबाहेरील एडरअल (outdoor 
aerial) लावलेले असल्वयास 
त्याऐवजी कमी तारेिे एडरअल 
जोिल्वयास आवाजात सुधारणा होत 
असल्वयािे आढळून येते. कंिेझसरिी 
एक बाजू डवलग करून ओहममीटरने 
तपासणी करावी.  

(१४२) आर.एॉ. ॲन्म्प्ल-
ॉायर डवभागातील व्हेडरएबल 
कंिेझसरच्या स्टेटर व रोटर 
प्ले्स एकमेकींस स्पिक करीत 
असणे. 

आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हवर सवक डठकाणी यथोडित 
डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली 
जाते.  

व्हेडरएबल कंिेझसरच्या रोटर व 
स्टेटर प्ले्स एकमेकींस स्पिक करू 
लागल्वया म्हणजे रेडिओ बदं पितो 
ककवा रेडिओमध्ये भयंकर प्रमाणात 
खरखराट (noise) उत्पन्न होतो. 
डॉरत्या (रोटर) प्ले्स न्स्थर 
(स्टेटर) प्ले्सवर नेमक्या कोठे 
घासत आहेत ह्यािे डनरीक्षण करून 
त्या वाकवनू सरळ कराव्यात.  

(१४३) आर.एॉ. ॲन्म्प्ल-
ॉायर डवभागातील जोितारा-ं
वरील डिलखती आवरणािी 
जोिणी िासीसिी नीट 
िालेली नसणे ककवा 
जोितारािंी मािंणी योलय 
तऱ्हेने िालेली नसणे.  

वरीलप्रमाणे. रेडिओमध्ये गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाज (hum) ककवा स्वैर आंदोलक 
लहरी (oscillations) उत्पन्न होऊ 
लागतात. जोितारािंी मािंणी 
व्यवन्स्थत रीतीने करावी. डिलखती 
आवरणािी िासीसिी नीट जोिणी 
करावी. 

(१४४) एडरअल कॉईलिी 
सेकंिरी खंडित (open) 
िालेली असणे. 

वरीलप्रमाणे.  रेडिओिा आवाज कमजोर होतो 
आडण रेडिओमधून खरखराट 
(noise) आडण गंुजारव ककवा गुणगुण 
आवाज (hum) ऐकू येऊ लागतो. 
एडरअल कॉईल सेकंिरीिी 
ओहममीटरने तपासणी करावी.  

(१४५) एडरअल कॉईलिी 
प्रायमरी कॉईल खंडित 
(open) िालेली असणे. 

आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
व्हॉल्वव्हवर सवक डठकाणी यथोडित 
डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली 

रेडिओिा आवाज कमजोर होतो 
आडण डिवाय रेडिओमधून खरखराट 
(noise) उत्पन्न होऊ लागतो. 
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जाते. प्रायमरी कॉईलिी ओहममीटरने 
तपासणी करावी.  

(१४६) ‘ववे्ह ट्रॅप’ मंिलात 
खंि पिलेला असणे ककवा 
‘ववे्ह ट्रॅप’ मंिलाच्या 
मेळजुळवणीत डबघाि उत्पन्न 
िालेला असणे.  

वरीलप्रमाणे.  रेडिओ कायकक्रमात साकेंडतक 
लहरींिा उपद्रव (code 
interference) होऊ लागतो. ववे्ह 
ट्रॅप मंिलािी योलय दुरुस्ती ककवा 
मेळजुळवणी करावी.  

 
∎ ∎ 
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भाग दोन  

 
ट्रॅन्झिस्टर रेणिओ दुरुस्ती 
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प्रकरि णिसाि े
 

व्हॉल्वव्ह रेणिओ ि ट्रॅन्झिस्टर रेणिओ दुरुस्तीकायातील साम्य ि फरक 
 

गेल्वया काही वर्षांत भारतीय बनावटीच्या रेडिओंमध्ये व्हॉल्वव्हऐवजी ट्रॅन्झिस्टसकिा वापर मुबलकपणे 
होऊ लागला असल्वयाने व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया व्हॉल्वव्ह रेडिओंऐवजी हल्ली घरोघरी ट्रॅन्झिस्टसकिा वापर 
केलेले ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओि अडधकाडधक प्रिडलत होऊ लागले आहेत आडण त्या दृष्ीने ट्रॅन्झिस्टर 
रेडिओच्या दुरुस्तीडवर्षयीच्या काहीिा डनराळ्या तपासणी तंत्राडंवर्षयीच्या साययातं माडहतीिी गरज रेडिओ 
दुरुस्ती तंत्रज्ञानंा डदवसेंडदवस अडधक प्रकर्षाने भासू लागली आहे. प्रस्तुत लेखकाच्या ‘रेडिओ : रिना 
आडण कायक’ ह्या साहाय्यक प्रकािनात व्हॉल्वव्हिी बहुतेक सवक काये करणाऱ्या छोयािा ट्रनॅ्झिस्टरच्या 
रिना आडण कायकपद्धतीडवर्षयीिी ताडत्त्वक माडहती सडवस्तरपणे डदलेली आहे. ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीिे 
कायक व्यवन्स्थतपणे व समजून करता येण्याच्या दृष्ीने रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञानंी ह्या साययातं माडहतीिा प्रथम 
काळजीपूवकक अभ्यास करणे अत्यावश्यक आहे. 

 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्ये अथात, व्हॉल्वव्हएवजी छोया ट्रॅन्झिस्टसकिा वापर केला जात असला तरी 

ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिे एकूण कायक सवकसामाझयपणे व्हॉल्वव्हिा वापर केलेल्वया रेडिओसारखेि असते असे 
म्हणावयास हरकत नाही. रेडिओ स्टेिनावरून प्रके्षडपत िालेल्वया रेडिओ लहरींिे व्हॉल्वव्ह रेडिओप्रमाणेि 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्येही ग्रहण केले जाते. डनरडनराळ्या डवभागामंध्ये ह्या रेडिओ लहरींिे नंतर प्रवधकन 
घिवनू आणले जाते, रेडिओ लहरींपासून श्राव्य डवयुयातलहरी वगेळ्या केल्वया जातात, त्या योलय डततक्या 
प्रवर्मधत व िन्क्तमान केल्वया जातात आडण िवेटी त्या लाऊिस्पीकरिी संबडंधत केल्वयानंतर ट्रनॅ्झिस्टर 
रेडिओच्या लाऊिस्पीकरतॉे व्हॉल्वव्ह रेडिओप्रमाणेि रेडिओिे कायकक्रम आपणास ऐकू येऊ लागतात. 
व्हॉल्वव्हऐवजी ट्रनॅ्झिस्टरिा वापर हा प्रमुख बदल ककवा ॉरक वगळल्वयास व्हॉल्वव्ह व ट्रॅन्झिस्टर ह्या दोझही 
प्रकारच्या रेडिओंमध्ये वापरलेले इतर घटकभाग एकमेकासंारखेि असतात हे डविरे्ष लक्षात घेण्यासारखे 
आहे. उदाहरणाथक, ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्ये वापरलेले रेडिस्टसक, कंिेझससक, कॉईल्वस, ट्रॅझसॉॉमकसक 
वगैरेंसारखे घटकभाग समान कायासाठीि वापरलेले असतात. दोझही प्रकारच्या रेडिओंमध्ये डनयंत्रण 
कायासाठी समान साधने वापरली जातात. उदाहरणाथक, व्हॉल्वयूम कंट्रोल, टोन कंट्रोल, बँि न्स्वि, 
डनरडनराळी स्टेिने रेडिओवर लावता येण्यासाठी िायल स्केल व िायल कायािी सोय वगैरे वगैंरे. 
साहडजकि व्हॉल्वव्ह व ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओिे बाह्य स्वरूपही एकंदरीत पुष्ट्कळसे सारखेि असते. ॉरक 
असतो तो ॉक्त आकारात, कारण ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ त्यामानाने सामाझयतिः लहान आकारािे असतात 
आडण त्यामध्ये वापरलेले डकत्येक घटकभाग व डनयतं्रक साधनेही लहान आकारािी बनडवलेली असतात. 

 
व्हॉल्वव्ह रेडिओ आडण ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओमध्ये वरील बाबतीत साम्य असले तरी काही बाबतींत 

महत्त्वािे ॉरकही आहेत. एक मुख्य ॉरक म्हणजे व्हॉल्वव्हिी सवक काये करणाऱ्या छोयािा आडण 
डवस्मयकारक अिा ट्रनॅ्झिस्टरिे स्वरूप डकत्येक दृष्ीने व्हॉल्वव्हपेक्षा आगळे असते. ट्रॅन्झिस्टरिी अंतगकत 
रिना, ट्रॅन्झिस्टरिी कायकपद्धती, ट्रॅन्झिस्टरच्या कायासाठी आवश्यक असलेली त्यामानाने बरीि कमी 
डवयुयातिक्ती वगैरेबाबतीत व्हॉल्वव्ह व ट्रनॅ्झिस्टर ह्यामंध्ये मूलगामी स्वरूपािे ॉरक आहेत. व्हॉल्वव्ह 
रेडिओमध्ये जेव्हा डबघाि उत्पन्न होतात तेव्हा दोर्षयुक्त डवभागात बहुतािंी प्रत्यक्ष व्हॉल्वव्हमध्येि डबघाि 
उत्पन्न होण्यािी सवांत जास्त िक्यता असल्वयाने प्रथम व्हॉल्वव्ह बदलून पाहाण्यािी व आवश्यक असल्वयास 



 

अनुक्रमणिका 

नंतरि इतर संबडंधत घटकभागािंी तपासणी करण्यािी प्रथा पिली आहे. ट्रॅन्झिस्टरमध्ये व्हॉल्वव्हप्रमाणे 
डबघाि होण्यािी िक्यता त्यामानाने कमी असली तरी ट्रनॅ्झिस्टरमध्ये डबघाि होत नाहीत असे नाही. कारण 
ट्रॅन्झिस्टरमध्येही प्रत्यक्षात अनेकदा डबघाि होत असल्वयािे प्रत्ययास येते. परंतु व्हॉल्वव्ह जसा सॉकेटमधून 
काढून सहजतेने बदलून पाहाता येतो तिी कृती ट्रॅन्झिस्टरच्या बाबतीत िक्य नसते. कारण कप्रटेि बोिावर 
ट्रॅन्झिस्टसकही इतर घटकभागापं्रमाणे िाक देऊन पके्क जोिलेले असतात. कप्रटेि बोिावरून ट्रॅन्झिस्टर 
काढून नवा ट्रनॅ्झिस्टर िटकन बसडवणे सोयीिे नसल्वयाने ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीत प्रत्यक्ष ट्रनॅ्झिस्टसकिी 
तपासणी इतर सवक घटकभागाचं्या तपासणीनंतर एक अंडतम तपासणी म्हणून करण्यािा प्रघात पिला 
आहे. व्हॉल्वव्हप्रमाणे प्रत्यक्ष ट्रॅन्झिस्टरमध्ये डबघाि होण्यािे प्रमाण एकूण कमी असल्वयाने तज्ज्ञाकंिूनही 
प्रत्यक्ष ट्रॅन्झिस्टरिी तपासणी, इतर संबंडधत घटकभागािंी तपासणी केल्वयानंतरि करावी अिी सवकसामाझय 
डिॉारस केलेली आढळते. ट्रॅन्झिस्टरच्या बाबतीत वर उल्लखे केलेल्वया अििणीच्या सत्य पडरन्स्थतीस 
अनुसरूनही कदाडित वरील डिॉारस केली जात असेल. 

 
व्हॉल्वव्ह रेडिओपेक्षा ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिी दुरुस्ती मात्र काही दृष्ीने बरीि अवघि असते. ट्रॅन्झिस्टर 

रेडिओिे डनरडनराळे घटकभाग छोयािा कप्रटेि बोिावर सामाझयतिः बसडवलेले असल्वयाने कप्रटेि 
बोिावरील छोयािा जागेत बसडवलेल्वया ट्रनॅ्झिस्टसकच्या आडण इतर घटकभागाचं्या जोितारा नेमक्या 
किा व कोठे जोिलेल्वया आहेत ह्यािा मागोवा घेण्यािे काम अडतिय डजडकरीिे व वळेखाऊ असते. हल्ली 
आपल्वया देिातील काही प्रडथतयि रेडिओ उत्पादक कप्रटेि बोिावरील घटकभागाचं्या मािंणीिा ॉोटो 
ककवा त्याचं्या जोिणीिा डित्ररूपी आराखिा (printed board layout), ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिा मंिल 
नकािा (circuit diagram), मेळजुळवणी करण्यासाठी ताडंत्रक माडहती (alignment procedure), िायल 
यंत्ररिना व इतरही उपयुक्त माडहती प्रडसद्ध करतात. तपासणीसाठी आवश्यक असलेली डनरडनराळी 
डवडिष् कबदूस्थळे (check points) अिा कप्रटेि बोिाच्या डित्ररूपी आराखड्यात व रेडिओच्या मंिल 
नकािामध्ये डनदेडित केलेली असल्वयाने ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या तपासणीिे कायक खूपि सोपे व सुलभ होते, 
कारण ह्यासाठी अझयथा मोठ्या प्रयासानंी करावी लागणारी िोधािोध करावी लागत नाही. ज्या ट्रनॅ्झिस्टर 
रेडिओंिे मंिल नकाि,े कप्रटेि बोिावरील घटकभागाचं्या मािंणीिे डित्ररूपी ॉोटो ककवा आराखिे व इतर 
आवश्यक ताडंत्रक माडहती उपलब्ध नसते अिा रेडिओचं्या दुरुस्तीकामािी डनडित जबाबदारी अंगावर घेणे 
आर्मथक दृष्ट्या तसेि कालापव्याच्या दृष्ीने अव्यवहायक व काहीसे अपडरहायकि असते, असे नाईलाजाने 
म्हणाव े लागेल. ह्या संदभात परदेिातंील रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञािंी भडूमका लक्षात घेण्यासारखी आहे. 
कालापव्ययाच्या दृष्ीने व मूळ ककमतीपेक्षा दुरुस्तीसाठी आकाराव्या लागणाऱ्या अवाजवी खिाच्या दृष्ीने 
कमी ककमतीच्या व लहान पोटेबल ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओच्या दुरुस्तीिे काम परदेिातं न करण्याकिेि प्रवृत्ती 
डदसून येते. कारण त्यानंा दुरुस्तीसाठी खिक करण्यापेक्षा नवीन रेडिओ घेणेि जास्त स्वस्तािे पिते. परंतु 
ज्याला वळे भरपूर आहे व ग्राहकास दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या खिािी पवा नाही अिा ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिी 
दुरुस्ती वरील प्रकारिी ताडंत्रक माडहती उपलब्ध नसतानाही एखाययााने केवळ गंमत म्हणून कधीकधी व 
अधूनमधून हाती घेण्यास हरकत नाही. कारण अिा अनुभवातून रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास बऱ्याि बारीक 
सारीक व उपयुक्त गोष्ींिे ज्ञान काहीिा प्रयासानंी का होईना पण उपलब्ध होऊ िकेल व प्रडतकूल 
पडरन्स्थतीतही कोणत्याही ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या दुरुस्तीिे अवघि काम तिी वळे आलीि तर आपणास 
यिस्वी रीतीने करता येईल असा आत्मडवश्वास डनमाण होईल. 

 
व्हॉल्वव्ह रेडिओपेक्षा दुरुस्तीकामाच्या दृष्ीने ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओिा एक खास ॉायदा म्हणजे बहुतेक 

ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ ९ व्होल्वट, ६ व्होल्वट ककवा त्याहीपेक्षा कमी डवयुयातदाब पुरवठा करणाऱ्या बटॅरीवर 
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िालणारे असल्वयाने ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीत व्हॉल्वव्ह रेडिओ दुरुस्तीप्रमाणे डवयुयातधक्का (electric 
shock) बसण्यािी भीती नसते. त्यामुळे ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीिे काम माध्यडमक िाळेत डिकणाऱ्या 
मुलामुलींनी, इतकेि काय परंतु ते घरबसल्वया ॉावल्वया वळेातही सहज करता येण्यासारखे असल्वयाने 
डस्त्रयानंाही डिकून घेऊन सहज करता येण्यासारखे आहे. 

 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या तपासणीसाठी वापरली जाणारी बहुतेक सवक डवयुयात उपकरणे आडण 

साधनसामग्री व्हॉल्वव्ह रेडिओच्या दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या डवयुयात उपकरणे व साधनसामग्रीसारखीि असते. 
खरोखर म्हणजे व्हॉल्वव्ह रेडिओ दुरुस्तीसाठी सामाझयतिः वापरली जाणारी बहुतेक सवक डवयुयात उपकरणे व 
साधनसामग्री ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीसाठीही वापरता येतात. अथात असा वापर करते वळेी ह्या 
उपकरणाबंाबतीत काही डविरे्ष सावधडगरी बाळगावी लागते. ह्याव्यडतडरक्त केवळ ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ 
दुरुस्तीसाठी म्हणूनही काही खास अिा डवयुयात उपकरणािंी, हत्यारािंी व साधनसामग्रीिी आवश्यकता 
असते. अिा खास डवयुयात उपकरणाडंवर्षयीिी व साधनसामग्रीडवर्षयीिी अडधक माडहती पढुील प्रकरणामध्ये 
डदली आहे. 

 
व्हॉल्वव्ह रेडिओ दुरुस्तीसाठी आयोडजत केली जाणारी डकत्येक प्रमाणभतू तंते्र व तपासणी पद्धती 

ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीसाठीही वापरल्वया जातात. ही तंते्र व तपासणी पद्धतींडवर्षयीिे सडवस्तर डवविेन 
प्रकरण बावीसमध्ये केले आहे. ही तंते्र व तपासणी पद्धती वापरताना मात्र ह्या तंत्रामंध्ये व तपासणी 
पद्धतींमध्ये ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओला अनुरूप असे उडित ॉेरबदल करणे आवश्यक असते. असे केले नाही तर 
तपासणी करताना रेडिओ तंत्रज्ञािी केवळ डदिाभलू होण्यािी िक्यताि नव्हे तर डवडिष् पडरन्स्थतीमध्ये 
अिा तपासणीमुळे ट्रॅन्झिस्टर रेडिओला अपायही पोहिण्यािा संभव असतो. डविरे्षत: डसलनल इजेंक्िन 
तपासणी तंत्रािा वापर करताना डविरे्ष काळजी घ्यावी लागते. ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या बाबतीत डवयुयातदाब व 
डवरोध मोजणीवरून कोणत्या डवडिष् घटकभागात डबघाि डनमाण िाला आहे ह्यािे अिूक डनदान करणे 
व्हॉल्वव्ह रेडिओतील अिा मोजणीपेक्षा काहीसे अवघि असते. डवयुयातदाब नोंदणीवरून घटकभागातील 
डबघाि कसे व्यक्त होऊ िकतात ह्यािे सडवस्तर ताडत्त्वक डवविेन प्रकरण तेवीसमध्ये केले आहे. ते 
वािकासं उपयुक्त होईलि, परंतु दोर्षयुक्त डवभागाच्या डवयुयातदाब नोंदणीने डबघाि उत्पन्न िालेला 
घटकभाग अिूकपणे हुिकण्यासाठी ह्या प्रकरणात तीन तपासणी तक्तेही डदले आहेत. त्यािंा सूज्ञ वापर 
केल्वयास ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओच्या दुरुस्तीिे कायक जास्त प्रयासािे न वाटता जलद व पद्धतिीरपणे करता येते 
असा लेखकािा अनुभव आहे. रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञानंी ह्या तक्त्यािंा अवश्य वापर करून पाहावा. व्हॉल्वव्ह 
रेडिओ दुरुस्तीिा डकत्येक वर्षांिा भरभक्कम अनुभव असलेले डनष्ट्णात दुरुस्ती तंत्रज्ञ ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या 
डवडिष् तंत्रािे व तपासणी पद्धतीिे यथाथक आकलन न िाल्वयाने हताि होऊन अस्वस्थ िालेले डदसतात. 
ही पडरन्स्थती सध्या आपल्वया देिाति नव्हे तर परदेिातंही अनुभवास येते. ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ मंिल 
रिनामंध्ये एकसारखे बदल होत आहेत व नवीन ट्रनॅ्झिस्टसक वापरले जात आहेत. त्या दृष्ीने अिा 
पडरन्स्थतीिी नीट मुकाबला करण्यासाठी नवनवीन िावपेिािंा व उडित बदल केलेल्वया अडभनव 
तंत्रपद्धतींिा अडधकाडधक वापर करणे हा एकि मागक आहे. बदलत्या तंत्र डवज्ञानामुळे हताि न होता तत्पर 
राहून दुरुस्ती तंत्रज्ञाने अिा नवीन मागांच्या सतत िोधात राहाणे हा अिा पडरन्स्थतीतील एकमेव तोिगा 
आहे. 

 
∎   ∎ 
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प्रकरि एकणिसाि े
 

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओ दुरुस्तीसाठी लागिारी णिदु्यत उपकरिे ि काही खास हत्यारे ि 
साधनसामग्री 

 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ आडण डविरे्षतिः पोटेबल ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ व्हॉल्वव्ह रेडिओपेक्षा एकूण बरेि लहान 

आकारािे असतात. काही पॉकेट ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ तर इतके लहान आकारािे असतात की त्यामध्ये 
वापरलेले छोटेसे घटकभाग व त्यािंी गंुतागंुतीिी मािंणी व जोिणी एखाययाा मनगटी घड्याळासारखी 
असते असे म्हणावयास हरकत नाही. साहडजकि अिा रेडिओंिी दुरुस्ती व्यवन्स्थतपणे करण्यासाठी 
बऱ्याि लहान आकाराच्या हत्यारािंी व साधनसामग्रीिी आवश्यकता असते. ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिे 
दुरुस्तीकाम उत्कृष् दजािे होण्यासाठी योलय हत्यारे व साधनसामग्री, त्यािप्रमाणे अययायावत पद्धतिीर 
तपासणी तंत्र व दजेदार डवयुयात उपकरणे ह्या साधनत्रयीिी डनतातं गरज असते. 
 

ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओच्या दुरुस्तीकामात िाक देण्यासाठी वापरली जाणारी सोल्विकरग आयनक लहान 
आकारािी, टोकाला बारीक सळई (bit) असलेली व कमी वटेॅजिी म्हणजे सुमारे २५ वटॅिी असणे 
आवश्यक असते. आकृती २१–१ पाहा. अिी लहान आकारािी सोल्विकरग आयनक असेल तरि ट्रनॅ्झिस्टर 
रेडिओच्या छोयािा कप्रटेि बोिावरील घटकभागािंी जोितोि करणे िक्य होते. 
 

 
आकृती २१–१ 

 
ह्याऐवजी मोठ्या सोल्विकरग आयनकिा वापर केला तर ती नीटपणे हाताळता न आल्वयाने कप्रटेि बोिावर 
अगदी सकुंडित जागी एका िजेारी एक बसडवलेल्वया घटकभागानंा सोल्विकरग आयनकच्या तापलेल्वया भागािा 
संपकक  होऊन अपाय पोहोिण्यािी िक्यता असते. आकृती २१–२ मध्ये ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीसाठी 
वापरला जाणारा छोया आकारािा तार कापण्यासाठी वापरला जाणारा डिमटा, छोया आकारािी 
डनमुळत्या टोकािी पकि, बारीक सळईिा लहान स्कू्र ड्रायव्हर व लहान आकारािा डिमटा ह्यासंारख्या 
छोया आकाराच्या हत्यारािंी डिते्र दिकडवली आहेत. 
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आकृती २१–२ 

 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीसाठी घड्याळजी वापरतात तिा कभगािी ककवा साध्या मनॅ्लनॉाईगं 

लेझसिी नेहमी गरज भासते. आकृती २१–३ पाहा. अिा कभगाच्या साहाय्याने ट्रॅन्झिस्टर रेडिओतील 
जोिणी, ट्रनॅ्झिस्टसकवरील नंबरािे आकिे, कंिेझसरवरील मूल्वयाकं, कॉईलच्या बारीक तारािें छेिे व 
त्यािंी जोिणी, रेडिओतील छोटे घटकभाग व कप्रटेि बोिावरील जोिप्यािंी त्यािंी जोिणी 
वगैरेसारख्या बारीक गोष्ी िोळ्यावंर ताण न पिता स्पष्, स्वच्छ व सहजपणे डदसू िकतात. 
 

 
आकृती २१–३ 

 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्ये सामाझयतिः कप्रटेि बोिािा वापरि प्रिडलत असल्वयामुळे कप्रटेि बोिावरील 

घटकभागाचं्या दुरुस्तीसाठी तीक्ष्ण टोकािे व वक्र टोकािे हत्यार, तारेिा ब्रि वगैरे हत्यारािंी आवश्यकता 
असते. आकृती २१–४ पाहा. 
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आकृती २१–४ 

 
तारेच्या ब्रिािा उपयोग कप्रटेि बोिावरील ट्रॅझसॉॉमकसक, कॉईल्वस वगैरेसारखे घटकभाग डवलग करतेवळेी 
डवतळलेले सोल्विर कप्रटेि बोिावरून साॉ करून काढून टाकण्यासाठी करता येतो. तारेच्या ब्रिाऐवजी 
ह्या कामासाठी जुझया टूथ ब्रिािा वापरही यिस्वीरीतीने करता येतो. तीक्ष्ण व वक्र टोकाच्या हत्यारािा 
उपयोग िाक डवलग करताना घटकभागािी तार उिकटण्यासाठी ककवा िाक देताना ती पाडहजे तिी 
वाकवनू ककवा वळवनू योलय जागी बसडवण्यासाठी करता येतो. कप्रटेि बोिावरील घटकभागावंर िाक 
देण्यासाठी जलद डवतळणाऱ्या सोल्विरिी जरुरी असते. िाक देणे सोपे जाव ेम्हणून राळेपासून बनडवलेल्वया 
एका खास डमश्रणािा म्हणजे ‘सोल्विकरग फ्लक्स’िा वापर उपयुक्त असतो. 
 

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओ तपासिीसाठी िापरली जािारी णिदु्यत उपकरिे 
 

मल्वटीमीटर 
 

व्हॉल्वव्ह रेडिओ दुरुस्तीसाठी आवश्यक मानले गेलेले मल्वटीमीटर हे उपकरण ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ 
दुरुस्तीसाठीही अत्यतं उपयुक्त असते. परंतु ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओसाठी उपयुक्त होण्याच्या दृष्ीने अिा 
मल्वटीमीटरिी संवदेनिीलता (sensitivity) ‘प्रत्येक व्होल्वटमागे डकमान वीस हजार ओहम’ असणे 
आवश्यक असते. हल्ली ‘प्रत्येक व्होल्वटमागे िाळीस हजार ओहम’ संवदेनिीलता असलेली मल्वटीमीटसक 
बाजारात उपलब्ध आहेत व त्यािंी ककमतही जास्त नाही आडण त्या दृष्ीने ट्रनॅ्झिस्टर ककवा व्हॉल्वव्ह रेडिओ 
दुरुस्तीसाठी उच्च दजाजी सवंदेनिीलता असलेले मल्वटीमीटरि दुरुस्ती तंत्रज्ञाने खरेदी कराव.े 
 

सवकसामाझयपणे ट्रॅन्झिस्टर रेडिओसाठी बटॅरीिा वापर केला जातो व ह्यासाठी ३ व्होल्वट, ४·५ 
व्होल्वट, ६ व्होल्वट ककवा ९ व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा करण्यासाठी एकसरी जोिणी केलेल्वया 
बॅटरी सेल्वस वापरल्वया जातात. साहडजकि ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीसाठी डकमान १० व्होल्वट िी.सी. 
डवयुयातदाबापयंतच्या डवयुयातदाबािी सूक्ष्म व अिकू मोजणी करण्यािी सोय मल्वटीमीटरमध्ये असणे आवश्यक 
असते. डकत्येक दजेदार बनावटीच्या मल्वटीमीटसकमध्ये िी.सी. डवयुयातदाब मोजणीसाठी ० ते ०·५ व्होल्वट, ० 
ते २·५ व्होल्वट, ० ते १० व्होल्वट आडण ० ते ५० व्होल्वट अिा लघुश्रेणींिी सोय उपलब्ध असते. त्यामुळे 
आवश्यक तेव्हा ० ते ०·५ व्होल्वट ह्या सवांत लघुश्रेणीवर ०·१ व्होल्वट ककवा त्याहीपेक्षा कमी िी.सी. 
डवयुयातदाबािी सूक्ष्म मोजणी करणे िक्य होते. 
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व्हॉल्वव्ह रेडिओ दुरुस्तीमध्ये डवयुयातप्रवाह मोजणी करण्यािे प्रसंग सहसा उद भवत नाहीत. परंतु 
डवयुयातप्रवाह मोजणी ही ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या बाबतीत एक महत्त्वािी प्राथडमक तपासणी व पढेु प्रकरण 
बावीसमध्ये डवविेन केल्वयाप्रमाणे एक अडतिय उद बोधक तपासणी असते. त्या दृष्ीने मल्वटीमीटरमध्ये ५०० 
डमडलॲन्म्पयसकपयंत डनरडनराळ्या श्रेणींतील डवयुयातप्रवाहािंी सूक्ष्म मोजणी करण्यािी सोय अत्यावश्यक 
असते. डकत्येक दजेदार बनावटीच्या मल्वटीमीटसकमध्ये िी.सी. डवयुयातप्रवाह मोजणीसाठी ० ते ०·५ िी.सी. 
डमडलॲन्म्पयसक, ० ते २·५ िी.सी. डमडलॲन्म्पयसक, ० ते २५ िी.सी. डमडलॲन्म्पयसक आडण ० ते २५० िी.सी. 
डमडलॲन्म्पयसक अिा डनरडनराळ्या िार श्रेणींिी सोय उपलब्ध केलेली आढळते. 

 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्येही व्हॉल्वव्ह रेडिओप्रमाणे डवयुयातडवरोध मोजणी करण्यािे प्रसंग वरिेवर येतात 

व त्यासाठीही मल्वटीमीटरिी आवश्यकता असते. ट्रॅन्झिस्टर रेडिओतील इतर घटकभागापं्रमाणे प्रत्यक्ष 
ट्रॅन्झिस्टसकिी तपासणीदेखील मल्वटीमीटरमधील ओहममीटरच्या साहाय्याने करता येते. डकत्येकदा 
ट्रॅन्झिस्टर कप्रटेि बोिावरील डवयुयात मंिलात जोिलेला असतानादेखील ओहममीटरच्या साहाय्याने त्यािी 
स्थूलमानाने तपासणी करता येते. ट्रॅन्झिस्टरच्या ह्या तपासणीडवर्षयीिे सडवस्तर डवविेन प्रकरण तेवीसमध्ये 
केले आहे. दजेदार मल्वटीमीटरमध्ये R×1 ह्या लघुश्रेणीवर िूझयापासून १० ,२०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, 
१००, १५०, २००, ३००, ५००, १०००, २०००, ५००० व १०००० ओहमपयंत डनरडनराळ्या डवरोधािी बरीि 
सूक्ष्म मोजणी करता येते. Rx10, Rx100, Rx1000 ह्या अडधकाडधक उच्च श्रणेींवर अडधकाडधक जास्त 
डवरोधािी आडण १० मेगोहमपयंतच्या डवरोधािी मोजणी करणे िक्य असते. ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीसाठी 
वापर करण्याच्या दृष्ीने ओहममीटरमध्ये वापरलेली बटॅरी कमी डवयुयातदाबािी असणे आवश्यक असते. 
अथात सवकसामाझय मल्वटीमीटरमध्ये ओहममीटरसाठी ३ व्होल्वट ककवा ४·५ व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाबािा 
पुरवठा करणारी बॅटरीि वापरली जाते. परंतु ह्यापेक्षा जास्त डवयुयातदाबािी बटॅरी वापरलेली असेल तर 
ट्रॅन्झिस्टसकना आडण डविरे्षतिः कमी डवयुयातदाबमान (voltage rating) असलेल्वया इलेक्ट्रोडलडटक 
कंिेझससकसारख्या काही घटकभागानंा ओहममीटर तपासणी करते वळेी बॅटरीच्या जास्त डवयुयातदाबामुळे 
अपाय पोहोिण्यािी िक्यता असते. 
 

णसग्नल जनरेटर 
 

ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीसाठीही व्हॉल्वव्ह रेडिओ दुरुस्तीप्रमाणे ‘डसलनल इजेंक्िन’ पद्धतीने 
रेडिओच्या दोर्षयुक्त डवभागािी तपासणी करण्यासाठी डसलनल जनरेटर हे अत्यंत उपयुक्त डवयुयात 
उपकरण असते. परंतु डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केल्वया जाणाऱ्या संदेिलहरींिी तीव्रता २५ डमडलव्होल्वट 
ककवा त्याहीपेक्षा कमी तीव्र करण्यािी सोय डसलनल जनरेटरमध्ये असणे आवश्यक असते. कारण जास्त 
जोरदार संदेिलहरींिा ताण ट्रॅन्झिस्टर मंिलाला सहन होत नाही. ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओिे एकरेखीकरण 
(alignment) करण्याच्या दृष्ीने तर डसलनल जनरेटर हे एक अत्यावश्यक असे उपकरण असते. हल्ली 
व्हॉल्वव्हऐवजी ट्रनॅ्झिस्टसकिा वापर केलेले व बॅटरीवर िालणारे डसलनल जनरेटसक बाजारात डवक्रीसाठी 
उपलब्ध आहेत. ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीसाठी अिा डसलनल जनरेटसकिा वापर करणे सुरडक्षत असते. 
 

णसग्नल इजेंक्टर 
 

ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीत दोर्षयुक्त डवभाग िोधून काढण्यासाठी डसलनल जनरेटरऐवजी 
डकत्येक रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञ डसलनल इजेंक्टर हे उपकरण वापरतात. हे उपकरण वापरण्यास सुरडक्षत व 
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सुटसुटीत असते. डसलनल इंजेक्टर म्हणजे वस्तुतिः एकाि वळेी डनरडनराळ्या कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत 
संदेिलहरी (modulated signals) डनमाण करणारा डसलनल जनरेटरि असतो, असे म्हणावयास हरकत 
नाही. अिा डसलनल इंजेक्टरमध्ये सामाझयतिः श्राव्य डवयुयातलहरींच्या टप्प्यातील उदाहरणाथक, ४०० 
सायकल्वस कंपनसंख्या असलेली मलूस्वरािी लहर (fundamental note) डनमाण करण्यािी व्यवस्था 
केलेली असते व ह्या मलूस्वरलहरीबरोबर डनमाण होणाऱ्या सहसंवादी स्वरलहरींमुळे (overtones or 
harmonics) डसलनल इंजेक्टरमध्ये श्राव्य डवयुयातलहरी (audio signals), डवडिष् टप्प्यातील मध्यम 
कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत सदेंिलहरी (modulated I.F. signals) व डवडिष् टप्प्यातील डनरडनराळ्या 
कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत रेडिओ लहरी (modulated R.F. signals) एकाि वळेी डनमाण करण्यािी 
व्यवस्था केलेली असते. डसलनल इंजेक्टरमध्ये ह्या सवक प्रकारच्या संदेिलहरी एकाि वळेी डनमाण होत 
असल्वयाने डववडक्षत कंपनसंख्येच्या संदेिलहरींिी (signals) डनवि करता येत नाही. तरीदेखील संपूणकपणे 
बंद पिलेल्वया ककवा आवाज अडतिय कमजोर ककवा डवकृत (distorted) म्हणजे खराब िालेल्वया रेडिओिी 
तपासणी करण्यासाठी ह्या साध्या उपकरणािा डकत्येकदा िागंला उपयोग होऊ िकतो. आकृती २१–५ 
मध्ये एका बटॅरी सेलवर िालणाऱ्या ॉाऊंटन पेनसारख्या छोया डसलनल इजेंक्टरिे डित्र डदले आहे. 
बाजारात असे डनरडनराळ्या बनावटीिे डसलनल इंजेक्टसक डवक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. 
 

 
आकृती २१–५ 

 
आकृती २१–६ मध्ये ट्रॅन्झिस्टसकिा वापर केलेल्वया डसलनल इंजेक्टरिी एक साधी मंिल रिना 

दिकडवली आहे व रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास ती स्वतिः बनडवता येईल. ह्या रिनेत पूवी प्रिडलत असलेल्वया OC 
44 ह्या ट्रॅन्झिस्टसकिा वापर केलेला असला तरी आधुडनक बनावटीिे व OC 44 ऐवजी बदलीसाठी म्हणनू 
ककवा समान कायासाठी वापरले जाणारे ट्रनॅ्झिस्टसक वापरता येतील. 
 

 
आकृती २१–६ 

 



 

अनुक्रमणिका 

डसलनल इंजेक्टरिा एक सवांत मोठा ॉायदा म्हणजे डसलनल इंजेक्टरमध्ये डनमाण होणाऱ्या 
संदेिलहरींिी तीव्रता बरीि कमी असल्वयाने ट्रनॅ्झिस्टर मंिलावर त्यािंा ताण पित नाही. परंतु एक मोठा 
तोटा म्हणजे आपणास पाडहजे त्या डववडक्षत कंपनसखं्येच्या संदेिलहरींिी डनवि करता येत नसल्वयाने 
काही डवभागातंील डवडिष् दोर्षािंी डनडिती करण्यासाठी डसलनल इजेंक्टर डनरुपयोगी ठरतो आडण अिा 
पडरन्स्थतीत पुढे डवविेन केल्वयाप्रमाणे सरतेिवेटी डसलनल जनरेटरि उपयोगी पितो. डिवाय काही जुजबी 
मेळजुळवणीिे काम वगळल्वयास ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या संपूणक एकरेखीकरणासाठी (alignment) डसलनल 
जनरेटर वापरण्याव्यडतडरक्त गत्यंतरि नसते. त्या दृष्ीने दोर्षयुक्त डवभाग डनडितपणे िोधून काढण्यासाठी 
रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने डसलनल जनरेटरिा वापरि अडधक पसतं करावा अिी डिॉारस येथे करावीिी 
वाटते. 
 

णसग्नल ट्रेसर 
 

डसलनल ट्रसेर म्हणजे वस्तुतिः श्राव्य डवयुयातलहरींिे जोरदार प्रमाणात प्रवधकन होईल अिी खास 
व्यवस्था असलेला ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर असतो असे म्हणावयास हरकत नाही. डसलनल ट्रेसरिी संबडंधत 
केल्वया जाणाऱ्या प्रवर्मधत लहरींिी तीव्रता कमी अडधक करण्यासाठी व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी सोय डसलनल 
ट्रेसरमध्ये सामाझयतिः केलेली असते. काही डसलनल ट्रेससकमध्ये ग्रहण केल्वया गेलेल्वया लहरींच्या तीव्रतेिे 
मोजमाप करण्यािीही व्यवस्था असते, त्यामुळे अिा लहरींिे डवडिष् पातळीपयंत योलय प्रमाणात प्रवधकन 
िालेले आहे ककवा नाही ककवा त्या वीजवीपेक्षा कमजोर पातळीवर आहेत ह्यािे डनदान करता येते. 
पडरवर्मतत रेडिओ लहरींपासून (modulated R.F. signals) श्राव्य डवयुयातलहरी (audio signals) डवलग 
करण्यािी सोय डसलनल ट्रेसरमध्ये आवश्यक असते. ह्यासाठी सामाझयतिः िायोि डिटेक्टरिा वापर केलेला 
असतो. ह्या सोयीमुळे पडरवर्मतत रेडिओ लहरींपासून ककवा पडरवर्मतत मध्यम कंपनसखं्येच्या लहरींपासून 
श्राव्य डवयुयातलहरी डवलग करता येतात व नंतर त्यािें डसलनल ट्रेसरमध्ये प्रवधकन िाले म्हणजे डसलनल 
ट्रसेरच्या हेिॉोनमधून ककवा डसलनल ट्रेसरमध्ये हेिॉोनऐवजी लाऊिस्पीकर वापरलेला असल्वयास त्या 
लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येऊ िकतात. आकृती २१–७ मध्ये नमुझयादाखल दोन ट्रॅन्झिस्टसकिा वापर 
केलेल्वया डसलनल ट्रेसरिी एक साधी मंिल रिना दिकडवली आहे. 
 

 
आकृती २१–७ 

 



 

अनुक्रमणिका 

ह्या मिंल रिनेत जरी OC 70 आडण OC 71 ह्या पूवी प्रिडलत असलेल्वया ट्रॅन्झिस्टसकिा वापर केलेला 
असला तरी OC 70 आडण OC 71 ह्या ट्रनॅ्झिस्टसकऐवजी समान गुणडविरे्ष (characteristics) असलेले व 
समान कायासाठी वापरले जाणारे आधुडनक अझय बनावटीिे ट्रनॅ्झिस्टसक वापरता येतील. डसलनल 
ट्रेससकसाठी इतरही अनेक मंिल रिना उपलब्ध आहेत. 
 

डसलनल ट्रेसर खरेदी करण्याऐवजी योलय जोितारा काढून एखाययाा ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओतील 
डिटेक्टर ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व लाऊिस्पीकरिा उपयोग डसलनल ट्रेसर म्हणून करणे िक्य असते. 
 

डसलनल ट्रेसरने तपासणी करण्यािे कायक साधे व सोपे असते. दुरुस्तीसाठी आलेल्वया ट्रनॅ्झिस्टर 
रेडिओच्या ऑडिओ ॲन्म्लॉायर डवभागािंी जेव्हा तपासणी डसलनल ट्रसेरच्या साहाय्याने करावयािी असते 
तेव्हा अिा डवभागामंध्ये सिंरणाऱ्या श्राव्य डवयुयातलहरी डसलनल ट्रेसरिी सरळ संबंडधत करता येतात. 
तपासणीसाठी आलेल्वया रेडिओच्या डमक्सर-ऑडसलेटर व आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािंी जेव्हा 
तपासणी करावयािी असते तेव्हा ह्या डवभागामंधून संिरणाऱ्या पडरवर्मतत रेडिओ लहरी ककवा पडरवर्मतत 
मध्यम कंपनसखं्येच्या लहरी डसलनल ट्रसेरमध्ये दिकडवलेल्वया न्स्विच्या साहाय्याने डिटेक्टर िायोितॉे 
(आकृतीत OA 73 ह्या डिटेक्टर िायोितॉे) डसलनल ट्रसेरिी संबडंधत करता येतात व डिटेक्टर 
िायोितॉे श्राव्य डवयुयातलहरी डवभक्त केल्वयानंतर डसलनल ट्रेसरच्या ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागामंध्ये 
त्यािें योलय प्रवधकन होऊन त्या डसलनल ट्रेसरमधील हेिॉोनमधून आपणास ऐकू येऊ िकतात. 
 

काही डसलनल ट्रेससकमध्ये लाऊिस्पीकर ककवा हेिॉोन व्यडतडरक्त मडॅजक आय ककवा प्रवाहमापन 
करणारे ॲमीटरही वापरलेले असते. अिी डवडिष् सोय असल्वयास पूवी उल्लखे केल्वयाप्रमाणे डसलनल 
ट्रेसरच्या साहाय्याने रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागातं लहरींिे यथोडित प्रमाणात प्रवधकन होत आहे ककवा 
नाही ह्यािे अिूक डनदान करणे िक्य होते. 
 

डसलनल जनरेटरप्रमाणे ककवा डसलनल इजेंक्टरप्रमाणे डसलनल ट्रसेर हे डवयुयात उपकरण ट्रॅन्झिस्टर 
रेडिओ दुरुस्तीत अनेक दृष्ीने अडतिय उपयुक्त असे उपकरण असते. डसलनल ट्रसेरच्या साहाय्याने 
रेडिओत ग्रहण केलेल्वया लहरींिी रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागातं किी प्रगती व प्रवधकन होते ह्यािी 
तपासणी करता येते. त्यामुळे संपूणक बंद पिलेल्वया त्यािप्रमाणे आवाज कमजोर िालेल्वया रेडिओिी 
तपासणी डसलनल ट्रेसरच्या साहाय्याने जलद करता येते. रेडिओच्या ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर आडण 
लाऊिस्पीकर डवभागामंध्ये डबघाि उत्पन्न होऊन जेव्हा रेडिओ बंद पिलेला असतो ककवा रेडिओिा 
आवाज कमजोर िालेला असतो तेव्हा डबघाि उत्पन्न िालेल्वया डवभागापूंवीिे म्हणजे डिटेक्टर, आय. एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर, डमक्सर ऑडसलेटर व एडरअल डवभाग ह्यािें कायक सुव्यवन्स्थतपणे होत आहे ककवा नाही 
ह्यािी पूवकपरीक्षा करणे डसलनल ट्रेसरमुळेि िक्य होते. पुढील प्रकरणातं डसलनल जनरेटर, डसलनल 
इंजेक्टर आडण डसलनल ट्रसेर ह्या डवयुयात उपकरणाचं्या साहाय्याने ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओिी तपासणी करून 
दोर्षयुक्त डवभागािा कसा िोध घ्यावा ह्याडवर्षयी अडधक माडहती डदली आहे. डसलनल जनरेटर तपासणीत 
दोर्षयुक्त डवभागािा िोध घेण्यािे कायक रेडिओच्या लाऊिस्पीकरपासून सुरुवात करून एडरअलच्या 
डदिकेिील डवभागािंी दोर्षयुक्त स्थळ येईपयंत क्रमििः तपासणी करून केले जाते. डसलनल ट्रसेर 
तपासणीत ह्याउलट रेडिओ िालू करून व त्यावर एखादे स्टेिन लावनू एडरअलपासून सुरुवात करून 
रेडिओत ग्रहण केलेल्वया लहरींिी लाऊिस्पीकरच्या डदिकेिील डवभागामंध्ये दोर्षयुक्त स्थळ येईपयंत 
क्रमििः तपासणी केली जाते. त्यामुळे ह्या दोझही डवयुयात उपकरणािंा उपयोग केल्वयास दोर्षयुक्त डवभागािा 



 

अनुक्रमणिका 

डनडित िोध घेणे ॉार सोपे जाते. िोंगरामध्ये बोगदा खोदावयािा असल्वयास खणण्यािी ककवा 
खोदकामािी सुरुवात दोझही टोकापंासून केल्वयास काम जसे अडधक जलद व सोपे जाते तिति डसलनल 
जनरेटर आडण डसलनल ट्रसेर वापरून रेडिओच्या लाऊिस्पीकरपासून व एडरअलपासून म्हणजे दोझही 
टोकाकंिून तपासणी सुरू केल्वयास डबघाि उत्पन्न िालेल्वया डवभागािंा िोध घेण्यािे काम जलद व सोपे 
जाते. वरील तंत्राच्या उपयुक्ततेिी प्रडिती रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास ही दोझही उपकरणे प्रत्यक्षात एकदा 
जरी वापरली तरी समपककपणे येऊ िकेल, म्हणून ती त्याने तिी वापरून पाहावीि असे त्यास आग्रहपूवकक 
सागंावसेे वाटते. 
 

डसलनल ट्रसेरिा वापर रेडिओतील इतर डबघाि िोधून काढण्यासाठीही प्रभावी रीतीने करता येतो 
हे ह्या उपकरणािे खास वैडिष्ट्य आहे. उदाहरणाथक, रेडिओत गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज (hum) 
उत्पन्न होत असल्वयास, रेडिओमध्ये सकृतदिकनी ध्यानात न येणाऱ्या कारणामुंळे खरखराट (noise) उत्पन्न 
होत असल्वयास, रेडिओच्या आवाजात डवकृती (distortion) ककवा खराबी िालेली असल्वयास डसलनल 
ट्रेसरच्या साहाय्याने दोर्षयुक्त स्थळे प्रभावी रीतीने हुिकून काढता येतात. 
 

बॅटरी एणलणमनेटर 
 

सवकसामाझय लहान मोठ्या पोटेबल ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओंमध्ये ३ व्होल्वट, ४·५ व्होल्वट, ६ व्होल्वट ककवा ९ 
व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा करणाऱ्या बटॅरी सेल्वसिा वापर केला जातो व अिा रेडिओंमध्ये 
रेडिओ िालू करून स्टेिनािें कायकक्रम ऐकू येत असताना बॅटरीमधून जास्तीत जास्त सुमारे ७५ 
डमडलॲन्म्पयसकपयंत डवयुयातप्रवाह वापरला जातो. काही ट्रॅन्झिस्टर रेडिओंमध्ये हल्ली बॅटरीव्यडतडरक्त बटॅरी 
एडलडमनेटरसारख्या मंिलािा वापर करून रेडिओ घरातील डवयुयात पुरवठ्यावरही िालडवता येईल अिी 
सोय केलेली असते. प्रकरण िोवीसमध्ये ह्या मंिल रिनेडवर्षयी माडहती डदली आहे. अिी सोय असलेले 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ पाडहजे तेव्हा बॅटरीिा उपयोग करून व पाडहजे तेव्हा घरातील डवयुयात पुरवठ्यािा 
उपयोग करून िालडवता येतात. 
 

ज्या रेडिओंमध्ये ॉक्त बॅटरीिाि वापर केलेला असतो अिा रेडिओिें दुरुस्ती काम करताना 
बॅटरीऐवजी घरातील डवयुयात पुरवठ्यावर िालणाऱ्या बॅटरी एडलडमनेटरिा वापर करणे डबनखिािे व 
डकत्येक दृष्ीने सोयीिेही असते आडण त्या दृष्ीने रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीसाठी 
बॅटरी एडलडमनेटरिी गरज नेहमी भासते. दुरुस्ती काम पूणक िाल्वयानंतर दुरुस्त िालेला रेडिओ कसा 
िालतो ह्यािी प्रडिती िागंल्वया नवीन ताज्या बटॅरी सेल्वसिा वापर करून घेता येतो. 

 
दुरुस्ती कामासाठी उपयुक्त असलेले डनरडनराळ्या बनावटीिे बटॅरी एडलडमनेटसक आज बाजारात 

डवक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. आकृती २१–८ मध्ये अिा बॅटरी एडलडमनेटरिी दोन नमुनेवजा डिते्र दिकडवली 
आहेत. रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने स्वस्त ककमतीत डमळणारा परंतु डनकृष् बनावटीिा बटॅरी एडलडमनेटर 
खरेदी करण्यािा मोह आवरून ॉक्त नावाजलेल्वया उत्पादकानंी तयार केलेला व ककमतीने काहीसा महाग 
वाटला तरी दजेदार बनावटीिा बॅटरी एडलडमनेटरि खरेदी करावा. बटॅरी एडलडमनेटरमधून 
सवकसामाझयपणे ६ व्होल्वट व ९ व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाबािा पुरवठा करण्यािी सोय केलेली असते परंतु 
अडधक िागंल्वया बटॅरी एडलडमनेटरमधून ३ व्होल्वट, ४·५ व्होल्वट, ६ व्होल्वट, ९ व्होल्वट व १२ व्होल्वट इत्यादी 
डनरडनराळ्या िी.सी. डवयुयातदाबाचं्या पुरवठ्यािी डनवि करता येण्यािी सोय केलेली असते व बॅटरी 



 

अनुक्रमणिका 

एडलडमनेटरमधून एकूण सुमारे २०० ते ३०० व ह्याहीपेक्षा जास्त म्हणजे ५०० डमडलॲन्म्पयसकपयंत 
डवयुयातप्रवाहािा पुरवठा होण्यािी सोय केलेली असते. बटॅरी एडलडमनेटरमधून पुरडवला जाणारा डवयुयातदाब 
िक्य डततका एकसंथ असणे आवश्यक असते. 
 

 
आकृती २१–८ 

 
त्यामधील तरंगलहरींिी पातळी पाि टक्क्यापेंक्षा कमी असणे आवश्यक असते. आकृती २१–९ मध्ये ९ 
व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाब परुवठा करणाऱ्या बटॅरी एडलडमनेटरिी एक मंिल रिना नमुझयादाखल डदली 
आहे. 
 

 
आकृती २१–९ 

 
वर उल्लेख केल्वयाप्रमाणे डनरडनराळ्या िी.सी. डवयुयातदाबाचं्या पुरवठ्यािी डनवि करण्यािी सोय 

बॅटरी एडलडमनेटरमध्ये असणे आवश्यक असते. अिी सोय असली म्हणजे डवडिष् रेडिओसाठी डनदेडित 
डवयुयातदाब पुरवठ्यािा वापर करता येतो. बॅटरी एडलडमनेटरमधून डनदेडित डवयुयातदाबापेक्षा कमी ककवा 
अडधक डवयुयातदाबािा पुरवठा उपलब्ध असणे दुरुस्ती कामात दुसऱ्या दृष्ीनेही उपयुक्त होऊ िकते. 



 

अनुक्रमणिका 

डनदेडित डवयुयातदाब पुरवठ्यापेक्षा अडधक डवयुयातदाबािा पुरवठा उपलब्ध असल्वयास रेडिओमधील काही 
सकृतदिकनी गूढ व िमत्काडरक डबघािािंी कारणे िोधून काढणे काही प्रसंगी िक्य होते. ह्यािे एक 
उदाहरण म्हणजे रेडिओमध्ये जर वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात प्रवाह डिरप (leakage) असलेला एखादा 
इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसर असेल तर सामाझय पडरन्स्थतीत कंिेझसरमधील असा डबघाि िोधून काढणे काही 
प्रसंगी काहीसे कठीण जाते. परंतु रेडिओच्या डवयुयातदाब पुरवठ्यात थोिीिी वाढ केली तर प्रवाह डिरप 
असलेल्वया अिा कंिेझसरमध्ये अडधकि प्रवाह डिरप डनमाण होते व त्यामुळे संिडयत कंिेझसरमध्ये 
असलेल्वया डबघािाडवर्षयीिा तात्काळ इिारा डमळण्यािी िक्यता असते. वरीलप्रमाणेि दुसरे एक उदाहरण 
ययाावयािे िाल्वयास क्राडंतक अवस्थेत ककवा सीमा पडरन्स्थतीत (border line) कायक करणाऱ्या रेडिओच्या 
ऑडसलेटर ट्रनॅ्झिस्टर मंिल डवभागािे देता येईल. अिा डबघािािी तपासणी डनदेडित डवयुयातदाबापेक्षा कमी 
डवयुयातदाबावर रेडिओ िालवनू करता येते. डनदेडित डवयुयातदाबापेक्षा कमी डवयुयातदाबावर रेडिओ लावल्वयास 
ऑडसलेटर डवभागािे कायक अडजबात बंद पिते आडण त्यामुळे ऑडसलेटर डवभागातील वर उल्लेख केलेला 
डबघाि उघिकीस येऊ िकतो. 
 

बॅटरी एडलडमनेटरडवर्षयीिे हे डवविेन संपडवण्यापूवी ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या 
बाबतीत एका महत्त्वाच्या गोष्ीिा उल्लखे येथे केला पाडहजे आडण ती म्हणजे डकत्येक ट्रॅन्झिस्टर रेडिओंमध्ये 
पुि-पुल ऑडिओ आऊटपुट डवभागामंध्ये हल्ली आऊटपटु ट्रॅझसॉॉमकर न वापरता आऊटपुट ट्रनॅ्झिस्टसकिी 
सरळ लाऊिस्पीकरिी जोिणी करण्यािी योजना अडधकाडधक प्रिडलत होत असल्वयािे आढळते. ह्या 
रिनेडवर्षयीिे डवविेन प्रकरण तेवीसमध्ये केलेले आहे. अिा काही मंिल रिनामंध्ये बॅटरीच्या डवयुयात 
पुरवठ्यािी समान अधक डवभागणी करून प्रत्येक ऑडिओ आऊटपुट ट्रनॅ्झिस्टरला अधी डवभागणी केलेल्वया 
डवयुयातदाबािा पुरवठा केलेला असतो. अिा ट्रॅन्झिस्टर रेडिओसाठी बॅटरी एडलडमनेटरतॉे पुरडवल्वया 
जाणाऱ्या डनदेडित िी.सी. डवयुयातदाबािी अधक डवभागणी करण्यासाठी ‘व्होल्वटेज डिव्हायिर’िा बॅटरी 
एडलडमनेटरसमवते वापर करणे आवश्यक असते. लेखकाने बटॅरी एडलडमनेटर समवते वापरण्यासाठी असा 
एक व्होल्वटेज डिव्हायिर तयार करून यिस्वी रीतीने वापरला आहे. आकृती २१–१० मध्ये ह्या ‘व्होल्वटेज 
डिव्हायिर’ िी मंिल रिना व बॅटरी एडलडमनेटरिी जोिणी दिकडवली आहे. व्होल्वटेज डिव्हायिरिी 
आकृतीत दिकडवल्वयाप्रमाणे बटॅरी एडलडमनेटरिी जोिणी केलेली असल्वयास व्होल्वटेज डिव्हायिरच्या कबदू अ 
व ब आडण कबदू ब व क ह्यामंध्ये बॅटरी एडलडमनेटरतॉे पुरडवल्वया जाणाऱ्या डवयुयातदाबािा समान अधक 
डवभागणी िालेला डवयुयातदाब उपलब्ध होतो. उदाहरणाथक, बॅटरी एडलडमनेटरतॉे ९ व्होल्वट िी.सी. 
डवयुयातदाब पुरडवला जात असेल तर क ह्या ऋणकबदू तारेपेक्षा ब ह्या कबदूवर ४·५ व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाब 
आडण ब ह्या कबदूपेक्षा अ ह्या कबदूवर ४·५ व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाब उपलब्ध होईल. कबदू क व अ मध्ये 
अथात एकूण ९ व्होल्वट डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. त्यािप्रमाणे बटॅरी एडलडमनेटरतॉे समजा ६ व्होल्वट 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा केला जात असेल तर कबदू क पेक्षा कबदू ब वर ३ व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाब व कबदू 
ब पेक्षा कबदू अ वर ३ व्होल्वट िी.सी. डवयुयातदाब उपलब्ध होईल व कबदू क आडण अ ह्यामंध्ये एकूण ६ व्होल्वट 
िी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. 
 

तात्पयक, व्होल्वटेज डिव्हायिरच्या जोितारा अ, ब आडण क ह्यािंी ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओतील अधक 
डवभागणी केलेल्वया डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या योलय जागी जोिणी केली तर बॅटरी एडलडमनेटरच्या अधक 
डवभागणी केलेल्वया डवयुयातदाबािा वापर अिा ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ दुरुस्ती कामासाठीही करणे िक्य होते. 
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आकृती २१–१० 

 
ट्रॅन्झिस्टर टेस्टर 

 
तज्ज्ञाचं्या अनुभवानुसार व्हॉल्वव्ह रेडिओमध्ये जवळजवळ ८० टके्क डबघाि प्रत्यक्ष व्हॉल्वव्हमध्ये उत्पन्न 

होणाऱ्या दोर्षामुंळे डनमाण होतात व व्हॉल्वव्हमधील दोर्षामुंळे कधीकधी रेडिओच्या इतर घटकभागानंाही 
अपाय पोहोिण्यािा संभव असतो. व्हॉल्वव्हमध्ये रेडिओच्या इतर कोणत्याही घटकभागापेंक्षा जास्त प्रमाणात 
डबघाि होण्यािी िक्यता असल्वयाने व्हॉल्वव्ह रेडिओ दुरुस्तीत व्हॉल्वव्हिी सवकप्रथम तपासणी करणे हा एक 
डनत्यािा उपक्रम ठरला आहे. ह्याउलट, ट्रॅन्झिस्टर व िायोिसारख्या अधकवाहकािें (semiconductors) 
आयुष्ट्यमान त्यामानाने जास्त असते असा उत्पादकािंा दावा आहे. डनदान ट्रनॅ्झिस्टसकिे आयुष्ट्यमान इतर 
सामाझय घटकभागाइंतके तरी खास असते. त्यामुळे पूवी उल्लेख केल्वयाप्रमाणे ट्रॅन्झिस्टर मंिलामंध्ये 
ट्रॅन्झिस्टसकिी जोिणी सामाझयतिः व्हॉल्वव्हप्रमाणे सॉकेटच्या साहाय्याने न करता रेडिस्टर, कंिेझसर, कॉईल 
आडण इतर घटकभागापं्रमाणे िाक देऊन कायम स्वरूपािी केलेली असते. कप्रटेि बोिावरील घटकभाग 
आडण डविरे्षतिः ट्रनॅ्झिस्टसक काढण्यािे व बदलण्यािे काम सामाझयतिः त्रासदायक असते. ह्या अििणीमुळे 
कप्रटेि बोिावरून काढून घेऊन नंतर ट्रॅन्झिस्टर टेस्टरवर संिडयत ट्रनॅ्झिस्टरिी तपासणी करण्याऐवजी 
संिडयत ट्रनॅ्झिस्टरच्या जागी दुसरा नवीन व िागंला ट्रॅन्झिस्टर बदलून पाहाणे सोपे असते. साहडजकि 
सवकसामाझय दुरुस्ती कामात ट्रॅन्झिस्टर टेस्टरिा वापर केला जात नाही. ककबहुना ट्रॅन्झिस्टर टेस्टरिी 
डविरे्ष अिी आवश्यकता भासत नाही. ट्रनॅ्झिस्टसकही व्हॉल्वव्हपेक्षा ककमतीने स्वस्त असल्वयाने कप्रटेि 
बोिावरील संिाडयत ट्रॅन्झिस्टरऐवजी नवीन िागंला ट्रॅन्झिस्टर बदलून पाहाणे हा एक स्वस्त, अडधक 
सोपा, डनणायक व सवकसामाझयासंाठी धोपट मागक असतो असे म्हणावयास हरकत नाही. ट्रॅन्झिस्टर कप्रटेि 
बोिावर जोिलेला असतानाि प्रकरण तेवीसमध्ये डवविेन केल्वयाप्रमाणे ट्रनॅ्झिस्टरिी स्थूलमानाने तपासणी 
करता येते. अिा तपासणीच्या साहाय्याने प्रत्यक्ष ट्रनॅ्झिस्टरमधील डकत्येक डबघाि व्यक्त होऊ िकतात व 
त्याआधारे प्राप्त पडरन्स्थतीत नंतर डबघाि उत्पन्न िालेला ट्रॅन्झिस्टर कप्रटेि बोिावरून काढण्यािा त्रास व 
खटाटोप करता येतो. 
 

ट्रॅन्झिस्टरिी तपासणी अथात व्हॉल्वव्हिी जिी व्हॉल्वव्ह टेस्टरवर तपासणी केली जाते तिी 
ट्रॅन्झिस्टर टेस्टरवर करता येते. ट्रॅन्झिस्टर टेस्टसकिे डनरडनराळे प्रकार आहेत व त्यामध्ये उपलब्ध केलेल्वया 
सोयीप्रमाणे त्याचं्या ककमतीही कमीअडधक आहेत. ट्रॅन्झिस्टरमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या डनरडनराळ्या डबघािािंी 
उदाहरणाथक, ट्रनॅ्झिस्टराच्या अंतगकत घटकात खंि (break) पिणे, अंतगकत घटक संडक्षप्त (short) होणे, 
अंतगकत घटकात डिरप (leakage) डनमाण होणे, ट्रॅन्झिस्टसकिी प्रवधकनक्षमता (gain) कमी होणे, 
ट्रॅन्झिस्टसकच्या डनदेडित गुणडविरे्षामंध्ये (characteristics) बदल होणे वगैरेसारख्या डबघािािंी तपासणी 
ट्रॅन्झिस्टर टेस्टरच्या साहाय्याने करता येते. ह्या डबघािािंी तपासणी करण्यासाठी ट्रॅन्झिस्टर टेस्टरमध्ये 
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ट्रॅन्झिस्टरच्या एडमटर, बेस व कलेक्टर ह्या डवयुयातघटकािंी डवडिष् आडण डनदेडित डवयुयातदाबािी जोिणी 
करून बसे आडण एडमटर व बेस आडण कलेक्टर ह्यामंधील प्रवाहािी मोजणी करून ही तपासणी केली 
जाते. ट्रॅन्झिस्टरच्या प्रवधकन कायािे मोजमाप करण्यासाठी ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेसिी डववडक्षत डवयुयातदाब 
संबंडधत केल्वयामुळे ट्रॅन्झिस्टरच्या कलेक्टर मंिलात डकती प्रमाणात प्रवाह वाहातो ह्यािी नोंदणी करण्यािी 
व ह्या नोंदणीवरून प्रवधकनक्षमता ठरडवण्यािी सोय ट्रनॅ्झिस्टसक टेस्टरमध्ये केलेली असते. 

 
∎   ∎ 
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प्रकरि बाणिसािे 
 

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओच्या प्रमािभूत तपासिी तंत्राची रूपरेषा 
 

व्हॉल्वव्ह रेडिओप्रमाणे ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओमध्येही डनरडनराळ्या प्रकारिे डबघाि उत्पन्न होऊ िकतात. 
उदाहरणाथक, रेडिओच्या काही डवडिष् बँिवरील स्टेिने ऐकू येत नसणे, रेडिओिा िायल काटा 
डॉरडवताना रेडिओतून खरखराट (noise) ऐकू येत असणे ककवा रेडिओवर स्टेिनािे कायकक्रम अधूनमधून 
ऐकू येत असणे व अधूनमधून रेडिओ बंद पित असणे, रेडिओच्या डववडक्षत बँिवरील स्टेिने कमजोरपणे 
ऐकू येत असणे, रेडिओवर कमजोर स्टेिने िागंल्वया तऱ्हेने ऐकू येत असणे परंतु जोरदार स्टेिने लावली 
तर त्याचं्या आवाजात डवकृती ककवा खराबी (distortion) डनमाण होत असणे, रेडिओ स्टेिनाचं्या 
कायकक्रमाबरोबरि रेडिओमधून डनरडनराळ्या प्रकारिे आवाज ऐकू येत असणे, उदाहरणाथक, रेडिओमधून 
एकसारखा सूं ऽ ऽ ऽ सूं ऽ ऽ ऽ असा आवाज (hiss) ऐकू येत असणे, तड्तड् आवाज (crackling) ऐकू येत 
असणे, डि्यासंारखे आवाज (whistling) ऐकू येत असणे, खिखिाट (rattling) ऐकू येत असणे, 
रेडिओिे कायक संपूणकपणे बदं पिलेले असून रेडिओवर कोणतेि स्टेिन लागत नसणे, रेडिओच्या सवक 
बँड्सवरील स्टेिनािंा आवाज कमजोर िालेला असणे, रेडिओवर स्टेिनािें कायकक्रम ऐकू येत असणे परंतु 
सवक स्टेिनाचं्या आवाजात डवकृती ककवा खराबी (distortion) असणे, रेडिओत नवीन बॅटऱ्या टाकल्वया तर 
त्या अल्वपावधीत खलास होऊन जलद डनकामी होत असणे वगैरे. वरील डनरडनराळ्या डबघािािंी पद्धतिीर 
तपासणी किी करावी, कोणत्या डवडिष् कारणामुंळे वरील प्रकारिे डबघाि उत्पन्न होतात व त्यािंी दुरुस्ती 
किी करावी ह्याडवर्षयीिी सडवस्तर माडहती पढुील प्रकरणामंध्ये डदली आहे. परंतु व्हॉल्वव्ह रेडिओप्रमाणेि 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीसाठी प्रमाणभतू म्हणनू मानले गेलेले जे पद्धतिीर तपासणी तंत्र आहे 
त्याडवर्षयीिी मूलभतू माडहती रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास आवश्यक असल्वयाने प्रथम अिा तपासणी 
तंत्राडवर्षयीिे डवविेन येथे करणे इष् आहे. 
 

प्रमािभूत तपासिी तंत्राची रूपरेषा 
 

एक प्रमाणभतू पद्धतिीर तपासणी तंत्र ह्या दृष्ीने ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीत खालील क्रडमक 
तपासणी तंत्रािा अवलंब केला जातो: 
 

तपासिी क्रमाकं (१): ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या बटॅरीिी तपासणी. ह्या तपासणीिी दोन अंगे आहेत. 
(अ) रेडिओच्या बॅटरीच्या डवयुयातदाबािी तपासणी (ब) बटॅरीतॉे ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओमधून वाहाणाऱ्या एकूण 
डवयुयातप्रवाहािी मोजणी. 
 

तपासिी क्रमाकं (२): रेडिओच्या दोर्षयुक्त डवभागािे पृथिःकरण म्हणजे डबघाि उत्पन्न िालेला 
डवडिष् डवभाग िोधून काढणे (isolation of the defective stage). 
 

रेडिओमध्ये कोणत्या प्रकारिा डबघाि उत्पन्न िालेला आहे ह्यािे डनडित डनदान केल्वयानंतर 
रेडिओच्या कोणत्या डवडिष् डवभागात डबघाि उत्पन्न िाला आहे ह्यािा िोध घेण्यासाठी प्राथडमक डनरीक्षण 
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परीक्षा (visual test), श्रवण परीक्षा (listening test), डसलनल जनरेटर आडण डसलनल ट्रसेर ककवा अझय 
तपासणी तंत्रािंा आडण उपाययोजनािंा अवलंब केला जातो. 
 
 तपासिी क्रमाकं (३): डबघाि उत्पन्न िालेल्वया डवडिष् घटकभागािा डनडित िोध घेण्यासाठी 
दोर्षयुक्त डवभागातील ट्रॅन्झिस्टर मंिलािी डवयुयातदाब मोजणी (voltage measurement) प्रथम केली 
जाते. नंतर डनदेडित िालेल्वया संभाव्य डबघािाचं्या बाबतीत डवरोध मोजणी (resistance measurement), 
संिडयत घटकभागाऐवजी िागंला घटकभाग बदलून पाहाणे (part substiution) वगैरेसारख्या डनत्य 
तपासणी तंत्रािंा वापर केला जातो. 
 

पुढील काही पडरडिष्ामंध्ये वरील प्रमाणभतू क्रडमक तपासणी पद्धतीिे सडवस्तर डववेिन केलेले 
असून नंतर प्रकरण िोवीसमध्ये ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओमध्ये डनमाण होणाऱ्या डनरडनराळ्या डबघािािंा िोध व 
त्यािंी दुरुस्ती (trouble shooting) किी करावी ह्याडवर्षयीिे सडवस्तर डनविेन केले आहे. 
 

तपासिी क्रमाकं (१): ट्रॅन्झिस्टर रेणिओच्या बॅटरीची तपासिी 
 

ट्रॅन्झिस्टर रेडिओसाठी सवकसामाझयपणे बटॅरीिा वापर केला जात असल्वयाने ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ 
दुरुस्तीत सवकप्रथम रेडिओतील बॅटरीिी तपासणी करण्यािा एक डनत्यािा उपक्रम असतो. ट्रनॅ्झिस्टर 
रेडिओच्या बटॅरीिी तपासणी करण्यामागे दोन प्रमुख हेतू असतात: 

 
(१) रेडिओतील बटॅरी सुन्स्थतीत असून डतच्यातॉे रेडिओसाठी योलय डवयुयातदाबािा व 

डवयुयातप्रवाहािा पुरवठा होत आहे ककवा नाही ह्यािी तपासणी. ही तपासणी ॉार महत्त्वािी असते, कारण 
पुढील पडरच्छेदामध्ये डवविेन केल्वयाप्रमाणे केवळ रेडिओतील बॅटरी जेव्हा सुन्स्थतीत नसते तेव्हा 
रेडिओमध्ये प्रत्यक्षात इतर कोणताही डबघाि नसूनही रेडिओमध्ये डनरडनराळ्या डवडवध प्रकारच्या तक्रारी 
डनमाण होत असल्वयािे प्रत्ययास येते व अिा पडरन्स्थतीत िागंल्वया नवीन ताज्या बटॅऱ्या रेडिओत नुसत्या 
बदलून बसडवल्वया की ह्या सवक तक्रारींिे डनराकरण होऊन रेडिओिे कायक सुरळीतपणे िालू होते. 

 
(२) बॅटरी सुन्स्थतीत असूनही काही डववडक्षत डबघािामुंळे रेडिओला बॅटरीिा डवयुयात पुरवठा होत 

नाही ककवा दुसऱ्या काही डबघािामुळे रेडिओत बटॅरीिा वाजवीपेक्षा जास्त डवयुयातप्रवाह अनाठायी वापरला 
जाऊन त्यामुळे बॅटऱ्या अल्वपावधीति डनकामी होतात. बॅटरीच्या तपासणीत हे डबघाि व्यक्त होतात. 
साहडजकि बॅटरी सुन्स्थतीत असूनही जेव्हा असे डबघाि दिकडवले जातात तेव्हा अिा डबघािािंी ताबितोब 
दखल घ्यावीि लागते व ते सवकप्रथम दुरुस्त करणे क्रमप्राप्त असते. वर उल्लखे केल्वयाप्रमाणे ट्रनॅ्झिस्टर 
रेडिओतील बॅटरीिी तपासणी दोन दृष्ीने केली जाते: 

 
(१) बॅटरीच्या डवयुयातदाबािी मोजणी. (२) बॅटरीतॉे ट्रॅन्झिस्टर रेडिओला पुरडवल्वया जाणाऱ्या 

एकूण डवयुयातप्रवाहािी मोजणी. 
 
मागील पडरच्छेदात बॅटरीवर िालणाऱ्या रेडिओच्या बाबतीत केवळ बॅटरी सुन्स्थतीत नसल्वयाने 

अनेक तक्रारी उत्पन्न होतात असा उल्लेख आहे. बटॅरी कमजोर होऊन बॅटरीतॉे पडुरडवला जाणारा 
डवयुयातदाब पुरवठा कमी प्रमाणात होऊ लागला तर रेडिओिा आवाज कमजोर होतो, डनरडनराळी अनेक 
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स्टेिने ऐकू येईनािी होऊन रेडिओिी ग्राहकिक्ती (sensitivity) कमी िाल्वयािे प्रत्ययास येते आडण काही 
पडरन्स्थतीत बॅटरीच्या कमी डवयुयातदाबामुळे डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रनॅ्झिस्टरिे कायक स्थडगत होण्यािी 
िक्यता असते व त्यामुळे रेडिओ बंदही पिू िकतो. ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओमध्ये बॅटरीतॉे पुरडवल्वया जाणाऱ्या 
डवयुयातप्रवाहास आडण बॅटरीच्या अंतगकत संरोधनास (internal impedance) महत्त्व असते. बॅटरीतॉे 
अडवरत डवयुयातप्रवाहािा पुरवठा व्हावा व बॅटरीिे अंतगकत संरोधन योलय तेवढ्या कमी प्रमाणात राहाव े
ह्यासाठी बॅटरीिी सामाझयतिः १०० मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीच्या इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसरिी समातंर 
(parallel) जोिणी केलेली असते. परंतु बटॅरी वापरली जाऊन जसजिी अडधकाडधक कमजोर होत जाते, 
तसतिी डतच्या अंतगकत सरंोधनात वाढ होऊ लागते व त्यामुळे वर उल्लेख केलेल्वया काही तक्रारी 
रेडिओमध्ये उत्पन्न होऊ लागतात. काही रेडिओंमध्ये बॅटरी कमजोर होऊन बटॅरीच्या संरोधनात वाढ 
िाल्वयामुळे ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसे व एडमटर मंिलातून वाहाणाऱ्या प्रवाहात घट होण्यािी िक्यता असते आडण 
अिा प्रवाहातील घटीमुळे डविरे्षतिः आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात वापरलेल्वया प्रडतपुष्ी मंिल योजनेिे 
(feed back circuit) कायक नीटपणे होईनासे होते. कारण बेस व एडमटरमधून वाहाणाऱ्या कमी प्रवाहामुळे 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर मंिलाच्या डनयोडजत कायकपद्धतीत आमलूाग्र बदल होऊ िकतात. पडरणामी, 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागाच्या कायात अन्स्थरता (instability) डनमाण होऊन रेडिओमध्ये स्वैर 
आंदोलक लहरींिी (oscillations) डनर्ममती होऊन डि्यासंारखे ककक ि आवाज ऐकू येऊ लागतात. 
काही रेडिओंमध्ये बॅटरीच्या अंतगकत संरोधनातील वाढीमुळे प्रत्यक्ष बॅटरीतॉेि लहरींिी अनावश्यक व 
अडनच्छनीय प्रडतपुष्ी (undesirable feed back) होऊन रेडिओमध्ये स्वैर आंदोलक लहरींच्या 
(oscillations) डनर्ममतीमुळे डि्यासंारखे ककक ि आवाज, मोटरबोटीसारखे ककवा पेट्रोल इंडजनासारखे 
ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् आवाज (motorboating) डनमाण होण्यािी िक्यता असते. 
 

(अ) बॅटरीच्या णिदु्यतदाबाची मोजिी 
 

बॅटरीच्या डवयुयातदाबािी मोजणी करण्यासाठी बॅटरीिे धनाग्र आडण ऋणाग्र ह्यामंध्ये दिकडवल्वया 
जाणाऱ्या डवयुयातदाबािी िी.सी.व्होल्वटमीटरवर मोजणी केली जाते. बॅटरी सुन्स्थतीत आहे ककवा नाही 
ह्यािी डनडित तपासणी करावयािी असेल तर रेडिओ िालू करून नंतरि एक दोन डमडनटानंी ती मोजणी 
केली पाडहजे. ह्यािे कारण म्हणजे कमजोर असलेल्वया बॅटरीिी डवयुयातदाब मोजणी रेडिओ िालू न करता 
ककवा रेडिओ िालू केल्वयानंतर काही डमडनटािंा कालावधी न जाऊ देता लगेि केली तर डवयुयातदाब 
मोजणीिी तपासणी नीट होत नाही. परंतु रेडिओ िालू केल्वयानंतर काही डमडनटातंि कमजोर असलेल्वया 
बॅटरीिा डवयुयातदाब बराि खाली घसरलेला डदसतो व बटॅरीिा डवयुयातदाब योलयपेक्षा बऱ्याि कमी प्रमाणात 
दिकडवला जातो. सवकसामाझयपणे ह्या तपासणीत बॅटरीच्या डनदेडित डवयुयातदाबापेक्षा १५ टक्क्यापेंक्षाही कमी 
डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली जात असेल तर ताडंत्रक दृष्ट्या तरी बॅटरी बदलणे आवश्यक असल्वयािे ते 
लक्षण समजले जाते. अथात ह्याहीपेक्षा कमजोर िालेली बॅटरीदेखील प्रत्यक्षात ग्राहकाकंिून डदवसेंडदवस 
डकतीतरी काळ तिीि वापरली जाते ही गोष् वगेळी! परंतु रेडिओिे कायक अिा पडरन्स्थतीत नीटपणे होत 
नसते हे डनडित. 
 

(ब) टॅ्रन्झिस्टर रेणिओमधून िाहािाऱ्या एकूि प्रिाहाची मोजिी 
 

बॅटरीतॉे पुरडवल्वया जाणाऱ्या डवयुयातप्रवाहािी मोजणी करण्यासाठी बटॅरीिी एकसरी (series) 
पद्धतीने ॲमीटरिी जोिणी करणे आवश्यक असते व त्यासाठी रेडिओतील उघििाप करण्याच्या न्स्वििी 



 

अनुक्रमणिका 

जोिलेली तार आकृती २२–१ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे तत्त्वतिः ॉुलीने दिकडवलेल्वया जागी तात्पुरती तोिावी 
लागते. 
 

 
आकृती २२–१ 

 
तार तोिल्वयानंतर ॲमीटरिी जोिणी किी करावी हे आकृतीत स्पष्पणे दिकडवले आहे. ही जोिणी 
करताना एक जी डविरे्ष खबरदारी घेतली पाडहजे ती म्हणजे आकृतीत दिकडवल्वयाप्रमाणे बॅटरीच्या धनाग्राला 
ॲमीटरिी धन तार जोिली पाडहजे व रेडिओतील धन डवयुयातदाबाच्या जोिणीच्या तारेिी ककवा जोिपट्टीिी 
ॲमीटरिी ऋण तार जोिली पाडहजे. आकृतीत दिकडवल्वयाप्रमाणे रेडिओतील ऋण डवयुयातदाबाच्या 
जोिणीच्या तारेिी ककवा जोिपट्टीिी बॅटरीच्या ऋणाग्रािी सरळ जोिणी केलेली असल्वयाने प्रवाह 
मोजणीसाठी ॲमीटरिी रेडिओिी आवश्यक तिी एकसरी (series) जोिणी होते. 
 

वरील तपासणीत प्रवाह मोजणी करतेवळेी ॲमीटरमध्ये उपलब्ध असलेल्वया जास्तीत जास्त प्रवाह 
श्रेणीिा (range) वापर प्रथम करणे इष् असते. पूवी उल्लखे केल्वयाप्रमाणे सवकसामाझयपणे बहुतेक 
ॲमीटसकमध्ये २५० िी.सी. डमडलॲन्म्पयसकपयंतच्या जास्तीत जास्त प्रवाहािी मोजणी करण्यािी सोय 
उपलब्ध असते. अिा उच्च प्रवाह श्रेणीिी प्रथम डनवि करून प्रवाह मोजणी केली की ॲमीटरवरील 
नोंदणीवरून रेडिओतून एकूण डकती प्रमाणात िी.सी. डवयुयातप्रवाह वाहात आहे ह्याडवर्षयीिा सवकसाधारण 
अंदाज येऊ िकतो व नंतर ह्या प्रवाहािी आवश्यक वाटल्वयास अडधक अिकू मोजणी करण्यासाठी नंतर 
ॲमीटरच्या योलय अिा कमी श्रेणीिी डनवि करून अिकू प्रवाह नोंदणी करता येते. ॲमीटरच्या जास्तीत 
जास्त प्रवाह श्रेणीवर प्रथमतिः प्रवाह मोजणी करावी असा जो खास इिारा येथे डदला आहे तो ॲमीटरच्या 
सुरडक्षततेच्या (safety) दृष्ीने डदलेला आहे. ॲमीटरच्या जास्तीत जास्त प्रवाह श्रेणीिा प्रथमतिः वापर 
करण्यािा उिेि असा की रेडिओमध्ये जर यदाकदाडित संडक्षप्त मंिल (short circuit) डनमाण िाल्वयािा 
डबघाि िालेला असेल तर अिा संभाव्य पडरन्स्थतीत रेडिओमधून वाहाणाऱ्या अडतरेकी प्रवाहामुळे डनदान 
ॲमीटरला तरी तात्काळ धोका पोहोिू नये. वरील तपासणीत ॲमीटरिी जोिणी करण्यापूवी रेडिओिा 
उघििाप करण्यािा न्स्वि (on-off switch) प्रथम उघिलेला (off) ठेवनू ॲमीटरिी जोिणी केल्वयानंतर 
न्स्वि िालू (on) केला पाडहजे. त्यािप्रमाणे ॲमीटरच्या प्रवाह श्रणेीत बदल करण्यापूवी न्स्वि प्रथम 
उघिलेला (off) ठेवण्यािी व श्रेणी बदलल्वयानंतरि तो िालू (on) करण्यािी खबरदारी घेणे आवश्यक 
असते. 



 

अनुक्रमणिका 

वरील पडरच्छेदात प्रवाह मोजणीसाठी बटॅरी व रेडिओ ह्यामंध्ये ॲमीटरिी एकसरी जोिणी 
(series connection) करण्यासाठी बॅटरीच्या धनाग्रािी जोिलेली तार तोिून ॲमीटरच्या एकसरी 
जोिणीसाठी डवयुयातमंिलात खंि (break) पािण्यािी उपाययोजना सुिडवलेली आहे. परंतु प्रवाह 
मोजणीसाठी बटॅरीिी जोिलेली तार तोिणे सवकि पडरन्स्थतीत सोयीिे नसते आडण त्या दृष्ीने प्रत्यक्षात 
तार न तोिता ॲमीटरच्या एकसरी जोिणीसाठी इतर काही युक्त्याप्रयुक्त्यािंा ितुरतेने अवलंब करून 
अझय मागांनी डवयुयातमंिलात तत्त्वतिः खंि पािता येतो. असा खंि पािून ॲमीटरिी एकसरी जोिणी 
करण्यासाठी वापरल्वया जाणाऱ्या तीन लोकडप्रय पद्धतींडवर्षयीिी माडहती पुढील पडरच्छेदामंध्ये डदली आहे. 
 

 
आकृती २२–२ 

 
आकृती २२–२ मध्ये अिी एक पद्धत दिकडवली आहे. आकृतीत दिकडवल्वयाप्रमाणे ह्या पद्धतीत 

ॲमीटरच्या तारा रेडिओच्या उघििाप करण्याच्या न्स्विच्या (on-off switch) दोन जोिप्यािंी जोिून 
प्रवाह मोजणी केली जाते. अथात ही तपासणी करताना न्स्वि उघिलेला (off) ठेवणे आवश्यक असते. 
न्स्वि उघिलेला असला म्हणजे न्स्विच्या दोन जोिप्यामंध्ये खंि (break) असतो व प्रवाह 
मोजणीसाठी त्यािा डवनासायास उपयोग करून घेता येतो. 
 

 
आकृती २२–३ 

 
आकृती २२–३ मध्ये दिकडवलेली पद्धत ज्या रेडिओमध्ये बॅटरीच्या धनाग्रावर (त्यािप्रमाणे 

ऋणाग्रावर) न्क्लप बसडवण्यािी सोय असते अिा रेडिओच्या प्रवाह मोजणीसाठी वापरता येते. आकृतीत 



 

अनुक्रमणिका 

दिकडवल्वयाप्रमाणे बॅटरीिी अिी न्क्लप काढून न्क्लप व बॅटरीिे धनाग्र ह्यामंध्ये एडमटरिी जोिणी करून 
प्रवाह मोजणी करता येते. ह्या पद्धतीने तपासणी करताना रेडिओिा उघििाप करण्यािा न्स्वि (on-off 
switch) िालू (on)केला पाडहजे. 
 

आकृती २२–४ मध्ये दिकडवलेली रिना ज्या रेडिओमध्ये बॅटरीसाठी सॉकेट वापरलेलेल असते 
अिा रेडिओंच्या बाबतीत वापरता येते. ह्या पद्धतीत आकृतीत दिकडवल्वयाप्रमाणे बटॅरीिे धनाग्र व धनाग्रािी 
संपकक  करणारी बटॅरी सॉकेटमधील धातूिी जोिपट्टी ह्यामंध्ये एखाययाा जाि पुठ्ठ्ठ्यािा तुकिा तात्पुरता 
खुपसून बसवनू बॅटरीिे धनाग्र व बॅटरी सॉकेटमधील धातूिी जोिपट्टी डवभक्त होईल अिी व्यवस्था करता 
येते. नंतर आकृतीत दिकडवल्वयाप्रमाणे बटॅरीिे धनाग्र व बटॅरी सॉकेटिी जोिपट्टी ह्याचं्यािी एडमटरच्या दोन 
तारािंी जोिणी करून प्रवाह मोजणी करता येते. मागील तपासणीप्रमाणे ह्या पद्धतीने तपासणी करतानाही 
रेडिओिा उघििाप करण्यािा न्स्वि (on-off switch) िालू (on) केला पाडहजे. 
 

 
आकृती २२–४ 

 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओसाठी बटॅरीऐवजी बॅटरी एडलडमनेटरिा वापर करणे िक्य असते. त्यामुळे बटॅरी 

सुन्स्थतीत आहे ककवा नाही ह्यािी अप्रत्यक्ष तपासणी बॅटरी एडलडमनेटरवर रेडिओ लावनू सहज करता येते. 
बॅटरी एडलडमनेटरवर रेडिओ लावल्वयानंतर रेडिओ जर व्यवन्स्थतपणे िालत असेल तर बटॅरी कमजोर 
ककवा डनकामी िाल्वयािा डनडित पुरावा डमळू िकतो. नंतर िागंल्वया, ताज्या नवीन बॅटरी सेल्वस बदलून 
रेडिओिी ॉेरतपासणी करता येते. डकत्येकदा सकृतदिकनी नव्या कोऱ्या डदसणाऱ्या बॅटरी सेल्वस बरेि 
डदवस दुकानात पिून राडहल्वयाने व त्यामधील रासायडनक द्रवािी अंतगकत प्रडक्रया िाल्वयाने कमजोर आडण 
डकत्येकदा जवळजवळ डनकामी िाल्वयािा अनुभव डकत्येक दुरुस्ती तंत्रज्ञानंा आडण रेडिओ ग्राहकानंाही 
अनेकदा िालेला असेल. रेडिओसाठी िागंल्वया नवीन व ताज्या बटॅरी सेल्वस वापरणे अत्यावश्यक असते. 
 

बॅटरी एडलडमनेटरिा वापर केला तरी दुरुस्तीसाठी आलेल्वया ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या बाबतीत 
डवयुयातप्रवाह मोजणी करणे आवश्यक असते. कारण रेडिओमध्ये योलयपेक्षा जास्त डवयुयातप्रवाह खिी होत 
असेल तर रेडिओमध्ये बटॅरी सेल्वस जलद डनकामी होऊन वरिेवर बदलाव्या लागतात. 
 

दुरुस्तीसाठी आलेला ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ बटॅरी एडलडमनेटरवर लावनू प्रवाह मोजणी करताना 
रेडिओवर सामाझयतिः कोणतेही स्टेिन लावले जात नाही व व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी जुळवणीदेखील प्रथम 
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रेडिओिा आवाज कमीत कमी ऐकू येईल अिा तऱ्हेने केली जाते. रेडिओतील प्रवाहािी अिा पद्धतीने 
नोंदणी करताना सुन्स्थतीत असलेल्वया सवकसामाझय सहा ट्रॅन्झिस्टसकच्या सुपरडहटरोिाइन रेडिओमध्ये ही 
प्रवाह नोंदणी सुमारे १३ ते १७ डमलीॲन्म्पयसकच्या दरम्यान दिकडवली गेली पाडहजे. ती १३ ते १७ 
डमडलॲन्म्पयसकइतक्या योलय प्रमाणात दिकडवली जात असेल तर रेडिओच्या बॅटरीतॉे होणाऱ्या डवयुयात 
पुरवठ्यात व संबंडधत मंिलात काहीही डबघाि नसल्वयािे दिकडवले जाते व अिा पडरन्स्थतीत रेडिओमध्ये 
अझयत्र डबघाि असल्वयास इतर तपासणी तंत्रािंा अवलंब करण्यास हरकत नसते. डकत्येकदा मात्र अिा 
तपासणीत प्रवाह नोंदणी वर उल्लेख केलेल्वया योलय प्रमाणात न दिकडवली जाता खालीलप्रमाणे दिकडवली 
जाण्यािी िक्यता असते: 
 

)१(  िूझय प्रवाह नोंदणी. 
 
)२(  योलय प्रमाणाच्या डनम्म्यापेक्षा म्हणजे ८ डमडलॲन्म्पयसकपेक्षाही कमी कमी प्रवाह नोंदणी. 

 
)३(  योलयपेक्षा जास्त प्रमाणात म्हणजे ५० ते १०० डमडलॲन्म्पयसकिे दरम्यान प्रवाह नोंदणी. 

 
)४(  योलयपेक्षा अडतियि जास्त प्रमाणात म्हणजे १०० डमडलॲन्म्पयसकपेक्षाही जास्त प्रमाणात 

प्रवाह नोंदणी. 
 

वरीलप्रमाणे अयोलय प्रमाणात प्रवाह नोंदणी दिकडवली जात असल्वयास काही डनष्ट्कर्षक ताबितोब 
काढता येण्यासारखे असतात व ह्या डनष्ट्कर्षानुसार जे संभाव्य डबघाि दिकडवले जातात ते प्रथम दुरुस्त 
केल्वयाडिवाय इतर तपासणी तंत्रािंा अवलंब करणे उडित नसते ककवा असे करण्यात डकत्येकदा अथक 
नसतो. अिा अयोलय प्रवाह नोंदणीने दिकडवल्वया जाणाऱ्या डबघािािें डवविेन सडवस्तरपणे प्रकरण 
िोवीसमध्ये केले आहे. 
 

तपासिी क्रमाकं २: दोषयुक्त णिभागाचे पृथःकरि 
(isolation of the defective stage) 

 
पूवी उल्लखे केल्वयाप्रमाणे रेडिओच्या प्रमाणभतू तपासणी तंत्रात रेडिओच्या कोणत्या डवडिष् 

डवभागात (stage) डबघाि उत्पन्न िाला आहे ह्यािा िोध घेण्सासाठी डनरडनराळ्या तपासणी तंत्रािंा व 
उपाययोजनािंा अवलंब करता येतो. अिा काही उपाययोजनािंी व तंत्रािंी सामाझय रूपरेर्षा पुढील काही 
पडरच्छेदामंध्ये डदलेली असून प्रकरण िोवीसमध्ये ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्ये डनमाण होणाऱ्या डनत्य 
डबघािाडंवर्षयीिे सडवस्तर डवविेन केले आहे. 
 

णनरीक्षि परीक्षा (visual test) 
 

ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्ये डनमाण होणारे काही डबघाि ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिे केवळ बारकाईने व 
लक्षपूवकक अंतगकत डनरीक्षण केल्वयाने सहजस्पष् होण्यासारखे असल्वयाने ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिी कोणतीही 
इतर तपासणी करण्यापूवी त्यािी प्राथडमक डनरीक्षण परीक्षा (visual test) करणे ॉार महत्त्वािे असते. त्या 
दृष्ीने रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने िातं डित्ताने रेडिओिी ही प्राथडमक तपासणी करण्यािा एक डनत्यािा असा 
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पायंिाि पािला पाडहजे. कारण अिा प्राथडमक डनरीक्षण परीके्षत डकत्येक डबघाि जलद व िपायाने 
समजून येऊ िकतात. उदाहरणाथक, बॅटरी, लाऊिस्पीकर, बँि न्स्वि इत्यादींिी कप्रटेि बोिािी जोिणी 
करण्यासाठी वापरलेल्वया जोितारापंकैी एखादी तार तुटलेली ककवा डनखळलेली आहे ककवा काय, ॉेराइट 
रॉिवर बसडवलेल्वया कॉइल्वसच्या बारीक तारेिे धागे कोठे तरी तुटून डवलग िालेले आहेत ककवा काय, 
बॅटरी डनकामी होऊन बॅटरीतील रासायडनक द्रव डिरपून त्यामुळे कप्रटेि बोिावर ककवा इतर घटकभागावंर 
त्यािे आवरण िढले आहे ककवा काय, इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसर जीणक होऊ डनकामी िाल्वयाने त्यामधून 
पाढंरे रासायडनक द्रव बाहेर डिरपले आहे ककवा काय, कप्रटेि बोिावरील जोिप्यामंध्ये ककवा इतरत्र 
घटकभागामंधील ॉटीत ककवा संकुडित जागी िाक देण्याच्या कडथलािे ककवा सोल्विरिे तुकिे, तारेिे 
तुकिे, स्कू्र वगैरे अिकून बसल्वयाने संडक्षप्त डवयुयातमंिल (short circuit) डनमाण िालेले आहे ककवा काय, 
लाऊिस्पीकरिा पिदा (diaphragm) ॉाटलेला आहे ककवा काय, कप्रटेि बोिाला तिा जाऊन ककवा भगं 
पावनू कप्रटेि बोिाला अपाय िाला आहे ककवा काय, लाऊिस्पीकर िुंबकावर लोखंिािे तुकिे, स्कू्र 
वगैरेसारखे भाग अकर्मर्षले जाऊन डिकटून बसलेले आहेत ककवा काय, िायल कायािी यतं्रणा (dial 
pointer mechanism) डबघिलेली आहे ककवा काय, वगैरेसारख्या व इतर अनेक डबघािािें डनरीक्षण 
करून त्याचं्या दुरुस्तीच्या दृष्ीने जलद पावले टाकता येतात. पोटेबल ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ आकाराने लहान 
व वजनाने हलके असल्वयाने ते डकत्येकदा ग्राहकाच्या डनष्ट्काळजीपणामुळे हातून ककवा अझय उंि जागेवरून 
जडमनीवर खाली पितात असा नेहमीिा अनुभव आहे. त्यामुळे रेडिओच्या कॅडबनेटिी व अंतगकत 
घटकभागािंी बरीि मोितोि होण्यािी िक्यता असते. डनरीक्षण परीके्षत असे डबघाि सहज व्यक्त होऊ 
िकतात व त्याचं्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक ती कायकवाही करता येते. 
 

श्रिि परीक्षा (listening test) 
 

डनरीक्षण परीके्षइतकीि दुसरी एक प्राथडमक तपासणी म्हणजे ‘श्रवण परीक्षा’ (listening test). 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीत ही तपासणी अडतिय उपयुक्त असते व डतच्या साहाय्याने रेडिओतील डकत्येक 
संभाव्य डबघािाडंवर्षयीिा इिारा व इतर बरीि उद बोधक माडहती डकत्येकदा डमळू िकते. 
  

रेडिओतील बॅटरी अगदीि डनकामी िालेली नसेल तर श्रवण परीक्षा करताना ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ 
िालू ककवा बंद केला की बहुतेक रेडिओंमधून न्स्वि बटन िालू (on) केल्वयाबरोबर ककवा न्स्वि बटन 
उघिल्वया (open) बरोबर ‘थड् ड्’ असा आवाज ऐकू येतो. असा आवाज डकतीही बारीक असेल तरी 
आकृती २२–५ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे रेडिओ जर अगदी आपल्वया कानाजवळ घेतलेला असेल तर तो ऐकू 
येऊ िकतो. रेडिओमधून असा ‘थड् ड्’ आवाज ऐकू येत असेल तर रेडिओतील लाऊिस्पीकरिे आडण 
त्यािबरोबर ऑडिओ आऊटपुट डवभागािे कायक िालू आहे असे अनुमान काढण्यास हरकत नसते. 
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आकृती २२–५ 

 
बहुतेक ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओंमध्ये रेडिओ िालू केल्वयानंतर व कोणतेही स्टेिन लावले नसताना 

देखील रेडिओमधून सूं ऽ ऽ ऽ सूं ऽ ऽ ऽ असा आवाज (hiss) ऐकू येतो. हा आवाज वस्तुतिः रेडिओच्या पूवक 
डवभागामध्ये म्हणजे डमक्सर ऑडसलेटर व आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये वापरलेल्वया ट्रनॅ्झिस्टसकच्या 
अंतगकत भागात डनमाण होणारा नैसर्मगक ककवा स्वाभाडवक असा आवाज असतो. व्हॉल्वयूम कंट्रोल संपूणक 
डॉरवनू रेडिओिा आवाज मोठा केला म्हणजे ह्या आवाजािे रेडिओच्या पूवक डवभागामंध्ये तसेि ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागामंध्ये प्रवधकन होऊन तो लाऊिस्पीकरमधून जोराने ऐकू येतो. असा आवाज ऐकू 
येण्याच्या दृष्ीने रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागािें प्रवधकन कायक योलय प्रमाणात होणे आवश्यक असल्वयाने 
असा सूं ऽ ऽ ऽ सूं ऽ ऽ ऽ आवाज जर रेडिओमधून ऐकू येत असेल तर रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागािें 
प्रवधकन कायक आडण डविरे्षतिः डमक्सर ऑडसलेटर आडण आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे प्रवधकन कायक तरी 
स्थूलमानाने व्यवन्स्थत िालू असले पाडहजे, असे डनदान करण्यास हरकत नसते. ह्या संदभात एक गोष् 
मात्र प्रामुख्याने लक्षात घेतली पाडहजे आडण ती म्हणजे ह्या आवाजािी पातळी वाजवीपेक्षा जास्त असता 
कामा नये. कारण प्रत्यक्षात एखाययाा ट्रनॅ्झिस्टरमध्ये डबघाि असेल तर अिा ट्रनॅ्झिस्टरमध्ये वाजवीपेक्षा 
जास्त प्रमाणात सूं ऽ ऽ ऽ सू ंऽ ऽ ऽ असा आवाज डनमाण होतो. अिा डबघािाच्या दुरुस्तीडवर्षयीिे डवविेन 
प्रकरण िोवीसमध्ये ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्ये डनमाण होणाऱ्या डनरडनराळ्या डबघािाचं्या डवविेनाच्या संदभात 
सडवस्तरपणे केले आहे. 
 

एकापेक्षा अडधक बँि असलेल्वया म्हणजे मल्वटी बँि ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्ये रेडिओ िालू केल्वयानंतर 
बँि न्स्वि बटन डॉरडवले असताना बँि बदलते वळेी ‘खरकरक’ (click) आवाज ऐकू येत असेल तर बिँ 
न्स्वििी संबडंधत असलेल्वया डमक्सर ऑडसलेटर डवभागापासून नंतरच्या डनरडनराळ्या सवक प्रवधकन डवभागािें 
डनदान प्रवधकन कायक तरी िालू असल्वयािा डनवाळा डमळतो. हा आवाज ऐकू येत नसेल तर मध्यंतरीच्या 
कोणत्या तरी एखाययाा डवभागाच्या कायात डबघाि दिकडवला जातो. 

 
रेडिओ उभा आिवा ककवा डवडिष् बाजूस कलता केल्वयानंतर िालू ककवा बंद पित असेल तर 

सामाझयतिः आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये वापरलेली स्लग डढली ककवा सैल िालेली असल्वयािे ते लक्षण 
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असते. कारण डढली िालेली स्लग थोिीदेखील हालली ककवा सरकली तर आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर 
कॉईलच्या मेळजुळवणीत कमालीिा बदल होऊन रेडिओ बंद पिण्यािी िक्यता असते. 

 
रेडिओवर अलगद थपिा मारून ककवा काही डवडिष् जागी हळुवार आघात केल्वयानंतर रेडिओ बंद 

ककवा िालू होत असेल तर सैल ककवा डनखळलेल्वया घटकभागािे ककवा जोितारेिे ते सूिक लक्षण असते 
व असा डबघाि नेमका कोठे आहे हे िोधून काढण्यासाठी उपाययोजना करणे इष् असते. 

 
रेडिओमधून स्टेिनाचं्या कायकक्रमाबरोबर डि्यासंारखे आवाज ऐकू येत असतील तर सामाझयतिः 

बॅटरी कमजोर िाल्वयामुळे रेडिओला पुरेसा डवयुयातदाब पुरवठा होत नसल्वयािे तसेि बॅटरीिे अतंगकत 
संरोधन (internal impedance) वाढल्वयािे ककवा बॅटरीिी समातंर पद्धतीने जोिणी केलेल्वया 
इलेक्ट्रोडलडटक डॉल्वटर कंिेझसरमध्ये डबघाि असल्वयािे ते लक्षण असते. रेडिओिे एकरेखीकरण 
(alignment) व्यवन्स्थत नसेल तरीदेखील डि्यासंारखे आवाज ऐकू येऊ िकतात. 
 

दोषयुक्त णिभागाचे पृथःकरि करण्यासाठी णसग्नल जनरेटर तपासिी 
 

ट्रॅन्झिस्टर रेडिओतील डकत्येक डबघािाचं्या बाबतीत दोर्षयुक्त डवभागािे पृथिःकरण करण्यासाठी 
(isolation of the defective stage) व्हॉल्वव्ह रेडिओप्रमाणेि डसलनल जनरेटरच्या साहाय्याने ‘डसलनल 
इंजेक्िन’ तपासणी पद्धत प्रभावी रीतीने वापरता येते. 

 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या डसलनल इंजेक्िन तपासणीसाठी डसलनल जनरेटरिा वापर करताना मात्र 

काही बाबतींत डविरे्ष खबरदारी घेणे इष् असते. एक अडतिय महत्त्वािी गोष् म्हणजे डसलनल जनरेटरिी 
संदेिलहर (signal) िक्य तेवढी कमी तीव्रतेिी ककवा कमी पातळीवरिी असणे आवश्यक असते. ह्यािे 
एक कारण म्हणजे डसलनल जनरेटरच्या जोरदार संदेिलहरींिा ट्रनॅ्झिस्टर मंिलावर जास्त ताण पितो व 
असा वाजवीपेक्षा जास्त ताण ट्रॅन्झिस्टर मंिल सहन करू िकत नाही. दुसरे कारण म्हणजे डसलनल 
जनरेटरच्या संदेिलहरी जर वाजवीपेक्षा जास्त जोरदार असतील तर डबघाि उत्पन्न िालेल्वया 
डवभागातूनही त्या जबरदस्तीने डिरकाव करू िकतात व त्यामुळे नवडिक्या रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञािी 
डकत्येकदा ॉसगत व डदिाभलू होण्यािी िक्यता असते. 

 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिी डसलनल जनरेटच्या साहाय्याने तपासणी करताना डसलनल जनरेटरच्या 

संदेिवाही तारेला सुमारे १० हजार ओहम डवरोधाच्या एका रेडिस्टरिी जोिणी करणे आवश्यक असते. 
डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरी ट्रनॅ्झिस्टर मंिलािी तपासणी करताना सवकसामाझयपणे ट्रॅन्झिस्टरच्या 
बेस आडण कलेक्टरिी संबडंधत केल्वया जातात. 

 
डसलनल जनरेटर तपासणीसाठी ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या घटकभागाचं्या मािंणीिा ॉोटो ककवा 

डित्ररूपी आराखिा (component layout diagram) उपलब्ध असेल तर ॉार त्रास न घेता व्हॉल्वव्ह 
रेडिओप्रमाणेि डबघाि उत्पन्न िालेल्वया ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओिी डसलनल जनरेटरने तपासणी करताना 
लाऊिस्पीकरपासून ह्या तपासणीस सुरुवात करून ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओच्या प्रत्येक डवभागािी उलट मागाने 
एडरअलच्या डदिकेिे क्रमििः तपासणी करता येते. ट्रॅन्झिस्टर रेडिओतील ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािंी 
तपासणी डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य डवयुयात संदेिलहरींच्या (audio signals) साहाय्याने 
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केली जाते. आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािंी डसलनल जनरेटरने तपासणी करताना तपासणी केल्वया 
जाणाऱ्या ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओिी डनयोडजत मध्यम कंपनसंख्येिी पडरवर्मतत संदेिलहर (modulated I. F. 
signal) डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केली जाते. िवेटी डमक्सर-ऑडसलेटर डवभागािी तपासणी डसलनल 
जनरेटरमध्ये डवडिष् कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत रेडिओ संदेिलहरी (modulated R.F. signals) डनमाण 
करून व रेडिओ िायल कायािी त्याि डवडिष् रेडिओ लहरींच्या अंिावर जुळवणी करून केली जाते. ह्या 
तपासणीसाठी डसलनल जनरेटरच्या वर डनदेडित केलेल्वया संदेिलहरी डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरच्या 
बेसिी संबंडधत केल्वया जातात. 

 
आकृती २२–६ व आकृती २२–७ मध्ये ट्रॅन्झिस्टर रेडिओतील ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागाचं्या व 

िायोि डवभागापूवीच्या आय.एॉ.ॲन्म्प्लॉायर, डमक्सर-ऑडसलेटर आडण एडरअल डवभागाचं्या डसलनल 
जनरेटर तपासणीसाठी वापरले जाणारे प्रमुख तपासणी कबदू दिकडवले आहेत. 

 
डसलनल जनरेटर तपासणीत वर डववेिन केल्वयाप्रमाणे लाऊिस्पीकरपासून सुरुवात करून उलट 

डदिनेे एडरअलकिे प्रत्येक डवभागािी क्रमििः तपासणी करताना ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओच्या एखाययाा डवडिष् 
डवभागातून डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिी प्रगती न िाल्वयाने लाऊिस्पीकरमधून त्यािंा आवाज ऐकूि 
येत नसेल ककवा तो योलयपेक्षा कमजोरपणे ककवा डवकृत म्हणजे खराब स्वरूपात ऐकू येत असेल तर त्या 
डवडिष् डवभागात डबघाि उत्पन्न िाल्वयािे दिकडवले जाईल. रेडिओ संपूणकपणे बंद पिून कोणतीि स्टेिने न 
लागणे, रेडिओवर लागणारी डनरडनराळी स्टेिने कमजोर आवाजात ऐकू येणे ककवा रेडिओच्या आवाजात 
डवकृती ककवा खराबी असणे ह्या प्रमुख डबघािाचं्या बाबतीत डसलनल जनरेटर तपासणी डविरे्ष उपयुक्त 
होते. डनरडनराळ्या डबघािींच्या बाबतीत डसलनल जनरेटरच्या साहाय्याने दोर्षयुक्त डवभागािे पृथिःकरण 
कसे केले जाते ह्याडवर्षयीिी सडवस्तर माडहती प्रकरण िोवीसमध्ये डदली आहे. 
 

 
आकृती २२–६ 
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आकृती २२–७ 

 
दोषयुक्त णिभागाच्या पृथःकरिासाठी णसग्नल इजेंक्टर तपासिी 

 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या ‘डसलनल इंजेक्िन’ तपासणीसाठी डसलनल जनरेटरप्रमाणेि डसलनल 

इंजेक्टरिाही उपयोग करता येतो. डसलनल इजेंक्टर हे उपकरण वापरण्यास सुटसुटीत असते. परंतु या 
उपकरणाच्या मूलभतू उडणवा रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने लक्षात घेऊनि त्यािा वापर केला पाडहजे. कारण 
डसलनल इजेंक्टरमध्ये श्राव्य डवयुयातलहरी, मध्यम कंपनसखं्येच्या व अडतदु्रत कंपनसंख्येच्या रेडिओ लहरींिी 
एकाि वळेी डनर्ममती होत असल्वयाने व डसलनल जनरेटरप्रमाणे आपणास पाडहजे त्या डवडिष् कंपनसंख्येच्या 
लहरींिी डनवि करणे िक्य नसल्वयाने ह्या प्रकरणात पढेु डवविेन केल्वयाप्रमाणे काही डबघािाचं्या बाबतीत 
केवळ डसलनल इंजेक्टरिा वापर करून दोर्षयुक्त डवभागाच्या बाबतीत डनणायक स्वरूपािे डनदान करणे 
िक्य नसते. इतकेि नव्हे तर काही डवडिष् तपासणी कबदंूवर तपासणी करताना कोणत्या डवडिष् 
कंपनसखं्येच्या लहरींिा आवाज लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येत आहे ह्यािी डनडिती न िाल्वयाने कधी कधी 
नवडिक्या रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञािी ॉसगत होण्यािीही िक्यता असते. त्या दृष्ीने ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ 
दुरुस्तीिा पुरेसा अनुभव येईतोपयंत तरी रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने डसलनल इजेंक्टरऐवजी डसलनल 
जनरेटरिाि िक्यतो वापर करावा, अिी डिॉारस करावीिी वाटते. ह्या पसु्तकातही पुढे डनरडनराळ्या 
डबघािाचं्या दुरुस्तीच्या सदंभात डसलनल इंजेक्िन तपासणीसाठी डसलनल जनरेटरिाि प्रामुख्याने 
पुरस्कार केलेला आहे. 

 
डसलनल इंजेक्टरच्या साहाय्याने ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिी तपासणी करतानाही डसलनल जनरेटर 

तपासणीप्रमाणेि लाऊिस्पीकरपासून सुरुवात करून उलट मागाने एडरअलच्या डदिनेे प्रत्येक डवभागािी 
क्रमििः तपासणी केली जाते. ह्या डठकाणी ‘क्रमििः’ असा जो खास िब्दप्रयोग केला आहे त्यास ॉार महत्त्व 
आहे. डसलनल इजेंक्टर तपासणी कोणताही डवभाग न वगळता क्रमििः केली तर रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञािंी 
डदिाभलू होण्यािी िक्यता बरीि कमी असते, हे येथे मुिाम नमूद करावसेे वाटते. डसलनल इंजेक्टरने 
तपासणी करताना ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ िालू करून आवाज मोठ्याने ऐकू येईल अिा तऱ्हेने व्हॉल्वयूम कंट्रोल 
संपूणकपणे डॉरवनू ठेवलेला असणे आवश्यक असते. डसलनल इजेंक्टर तपासणीडवर्षयािी सडवस्तर माडहती 
पुढील पडरच्छेदामंध्ये डदली आहे. 
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डसलनल इजेंक्टर तपासणीत प्रथम लाऊिस्पीकरिी तपासणी केली जाते. ही तपासणी करताना 
डसलनल इंजेक्टरिी िासीसिी जोिण्यािी सामाडयक तार व संदेिवाही तार ह्या दोझही तारा लाऊिस्पीकर 
व्हॉईस कॉईलच्या दोन टोकािंी संबडंधत केल्वया जातात. लाऊिस्पीकर जर सुन्स्थतीत असेल व डसलनल 
इंजेक्टरमध्ये डनमाण होणाऱ्या संदेिलहरी पुरेिा जोरदार असतील तर डसलनल इंजेक्टरिा आवाज 
सुस्पष्पणे लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येतो. डविरे्षतिः लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईलिे सरंोधन (impedance) 
जर ३ ओहम असेल तर त्यातल्वया त्यात असा आवाज मोठ्याने ऐकू येऊ िकतो. लाऊिस्पीकरिी ही 
तपासणी केल्वयानंतर आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरिी तपासणी केली जाते. हल्ली सामाझयतिः ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्ये 
आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकररडहत डिमुखी ‘पुि-पुल’ (push-pull) ऑडिओ आऊटपटु मिंल योजना वापरली 
जात असली तरी अजूनही डकत्येक ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओंमध्ये ऑडिओ आऊटपुट डवभागात दोन आऊटपटु 
ट्रॅन्झिस्टसकिी लाऊिस्पीकरिी जोिणी ऑडिओ आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरतॉे केलेली आढळेल. अिा 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओंमध्ये आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरिी डसलनल इंजेक्टरने तपासणी करण्यासाठी डसलनल 
इंजेक्टरिी सामाडयक तार आडण संदेिवाही तार आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलच्या दोन 
टोकािंी संबडंधत केली जाते. आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकर सुन्स्थतीत असेल तर ह्या तपासणीत 
लाऊिस्पीकरमधून डसलनल इंजेक्टर संदेिलहरींिा आवाज बऱ्याि मोठ्या पातळीवर ऐकू येतो. 

 
लाऊिस्पीकर व आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरिी तपासणी केल्वयानंतर वर उल्लेख केल्वयाप्रमाणे रेडिओच्या 

प्रत्येक डवभागािी क्रमििः तपासणी केली जाते. ही तपासणी करताना डसलनल इजेंक्टरिी सामाडयक तार 
कप्रटेि बोिावरील सामाडयक जोिपट्टीिी (common ground or connection) ज्याप्रमाणे बॅटरीिे धन 
ककवा ऋणाग्र जोिलेले असेल त्या अग्रािी व संदेिवाही तार डनरडनराळ्या डवभागातंील डनदेडित तपासणी 
कबदंूिी जोिली जाते. ऑडिओ आऊटपुट डवभागािी तपासणी करण्यासाठी डसलनल इंजेक्टरिी संदेिवाही 
तार ‘पुि-पुल’ मंिल योजनेतील दोन ऑडिओ आऊटपुट ट्रनॅ्झिस्टसकपैकी प्रत्येक ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसला 
जोिली जाते. ह्या तपासणीत प्रत्येक ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेसवरून डसलनल इंजेक्टरच्या संदेिलहरींिा आवाज 
योलय डततक्या जोरदारपणे आडण एकाि म्हणजे समान पातळीवर ऐकू आला पाडहजे. ऑडिओ आऊटपटु 
ट्रॅन्झिस्टसकिी तपासणी केल्वयानंतर ऑडिओ ड्रायव्हर डवभागािी तपासणी केली जाते. परंतु तत्पुवी ऑडिओ 
ड्रायव्हर ट्रॅझसॉॉमकरिी तपासणी करण्यासाठी डसलनल इंजेक्टरिी संदेिवाही तार ऑडिओ ड्रायव्हर 
ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरिी व नंतर प्रत्यक्ष ऑडिओ ड्रायव्हर ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेसिी जोिली जाते. दोझही 
तपासणी कबदंूत आवाजाच्या पातळीत वाढ डदसून आली पाडहजे. ही वाढ योलय प्रमाणात होत असेल तर 
अिा वाढीवरून ऑडिओ ड्रायव्हर ट्रनॅ्झिस्टरच्या प्रवधकन कायािी कल्वपना येऊ िकते. डिटेक्टर डवभाग 
आडण ऑडिओ ड्रायव्हर डवभाग ह्यामंध्ये काही रेडिओंमध्ये एक अडधक पूवक प्रवधकन ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
डवभाग समाडवष् केलेला असतो. असा पूवक प्रवधकन ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभाग (pre-amplifier stage) 
समाडवष् केलेला असेल तर ह्या डवभागािी ऑडिओ ड्रायव्हर डवभागािी जोिणी करण्यासाठी सामाझयतिः 
कपकलग कंिेझसरिा वापर केलेला असतो. ह्या कंिेझसरिी तपासणी करण्यासठी डसलनल इंजेक्टरिी 
संदेिवाही तार अिा ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरला जोिली जाते. नंतर ह्या ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी तपासणी करण्यासाठी ही संदेिवाही तार ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर ट्रनॅ्झिस्टरच्या 
बेसिी जोिली जाते. दोझही तपासणींमधील आवाजाच्या पातळीवरून अिा ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागाच्या प्रवधकन कायाडवर्षयी कल्वपना येऊ िकते. ह्यानंतर डसलनल इंजेक्टरिी सदेंिवाही तार व्हॉल्वयूम 
कंट्रोलच्या मध्य जोिपट्टीिी संबंडधत केली जाते व ही तपासणी करतानाि व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी जुळवणीही 
व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटन कमीअडधक डॉरवनू करून पाहाता येते. हा तपासणी कबदू डविरे्ष महत्त्वािा तपासणी 
कबदू म्हणनू समजला जातो. कारण डसलनल इंजेक्िन तपासणी पद्धतीत एकूण सवक ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 



 

अनुक्रमणिका 

डवभागािंी जेव्हा एकि एक अिी जलद तपासणी करण्यािे जेव्हा प्रसंग येतात तेव्हा व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी 
मध्य जोिपट्टी (centre lug of the volume control) हा महत्त्वािा एकेरी तपासणी कबदू म्हणनू समजला 
जातो. लाऊिस्पीकर व ऑडिओ ॲन्म्लॉायर डवभागाचं्या वर वणकन केलेल्वया डनरडनराळ्या तपासणींमध्ये 
डवडिष् कबदूपासून डसलनल इंजेक्टरच्या संदेिलहरींिा आवाज डबलकूल ऐकू येत नसेल, आवाज 
कमजोरपणे ऐकू येत असेल ककवा आवाजामध्ये डवकृती (distortion) म्हणजे खराबी असल्वयािे आढळून 
येत असेल तर त्या डवडिष् डवभागामध्ये ककवा मंिलामध्ये डबघाि दिकडवला जाईल. 

 
व्हॉल्वयूम कंट्रोलपासून लाऊिस्पीकरपयंतच्या सवक ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािंी (audio 

section) वर वणकन केल्वयाप्रमाणे तपासणी केल्वयानंतर डिटेक्टर आडण आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािंी 
तपासणी डसलनल इजेंक्टरने करता येते. सवकसामाझय ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओमध्ये डमक्सर-ऑडसलेटर 
डवभागानंतर पडहला व दुसरा असे दोन आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभाग व त्यानंतर िायोि डटटेक्टर डवभाग 
वापरलेला असतो. दुसऱ्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील ट्रनॅ्झिस्टरिा कलेक्टर व िायोि 
डिटेक्टर ह्यािंी जोिणी डतसऱ्या आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरतॉे केलेली असते. ह्या डतसऱ्या आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरिी व िायोि डिटेक्टरिी तपासणी करण्यासाठी डसलनल इजेंक्टरिी सदेंिवाहक तार दुसऱ्या 
आय.एॉ. ट्रॅन्झिस्टरच्या कलेक्टरिी जोिली जाते. ह्या कबदूपासून डसलनल इंजेक्टर लहरींिा आवाज ऐकू 
येत असेल तर डतसरा आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर आडण त्यािप्रमाणे िायोि डिटेक्टर ह्या दोझहींिे कायक 
व्यवन्स्थत असल्वयािे दिकडवले जाते. ह्या कबदूपासून डसलनल इंजेक्टर संदेिलहरी पूवीच्या तपासणी 
कबदूपेक्षा काहीिी कमजोरपणेि ऐकू येतात. परंतु त्या डबलकूलि ऐकू येत नसतील ककवा आवाजात 
डवकृती (distortion) ककवा खराबी असल्वयािे आढळून येत असेल तर डतसरा आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर ककवा 
िायोि डिटेक्टर ह्यामंध्ये डबघाि दिकडवला जाईल. वरील तपासणी कबदूपासून डसलनल इंजेक्टर लहरी जर 
योलय व सुस्पष् आवाजात ऐकू येत असतील तर डसलनल इजेंक्टरिी संदेिवाहक तार दुसऱ्या 
आय.एॉ.ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसेिी जोिली जाते. मागील तपासणीपेक्षा ह्या तपासणी कबदूपासून डसलनल 
इंजेक्टर लहरी जर योलय व सुस्पष् आवाजात ऐकू येत असतील तर डसलनल इंजेक्टरिी संदेिवाहक तार 
दुसऱ्या आय.एॉ. ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेसिी जोिली जाते. मागील तपासणीपेक्षा ह्या तपासणी कबदूपासून 
डसलनल इजेंक्टर संदेिलहरींिा आवाज अडधक जोरदारपणे ऐकू आला पाडहजे. कारण दुसऱ्या आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये डसलनल इंजेक्टर संदेि लहरींिे बऱ्याि प्रमाणात प्रवधकन होते. पडहला आय.एॉ. 
ट्रॅन्झिस्टर कलेक्टर व दुसरा आय.एॉ. ट्रनॅ्झिस्टर बेस ह्यािंी जोिणी करण्यासाठी वापरलेल्वया दुसऱ्या 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी तपासणी करण्यासाठी डसलनल इंजेक्टर लहरी पडहल्वया आय.एॉ. ट्रॅन्झिस्टरच्या 
कलेक्टरला जोिल्वया जातात. ह्या कबदूपासून त्यानंा मागील तपासणीप्रमाणे यथोडित प्रडतसाद डमळाला 
पाडहजे. असा प्रडतसाद डमळत असल्वयास डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरी पडहल्वया आय.एॉ. 
ट्रॅन्झिस्टरच्या बसेिी जोिल्वयास त्या मागील तपासणीपेक्षाही अडधक जोरदारपणे ऐकू आल्वया पाडहजेत. 
परंतु ह्या कबदूवरील तपासणी कधीकधी ॉसवी ठरण्यािी िक्यता असते. कारण सवकसामाझय ट्रनॅ्झिस्टर 
रेडिओमध्ये पडहल्वया आय.एॉ. ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसेिी ए.जी.सी. मंिलािी जोिणी केलेली असते. त्यामुळे 
पडहल्वया आय.एॉ. ट्रनॅ्झिस्टर मंिलात डबघाि असून डसलनल इंजेक्टरच्या मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत 
लहरींना ह्या मंिलातून डिरकाव डमळत नसेल तरीदेखील आय.एॉ. ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसिी जोिणी 
केलेल्वया ए.जी.सी. मंिलातॉे डसलनल इंजेक्टरच्या श्राव्य संदेिलहरी व्हॉल्वयूम कंट्रोल व ऑडिओ 
ॲन्म्प्लॉायर आडण लाऊिस्पीकरकिे रवाना होतात व पडहल्वया आय.एॉ. ट्रनॅ्झिस्टर मंिलात डबघाि 
असूनही त्यािे कायक िालू आहे अिी ॉसगत होण्यािी िक्यता असते. डसलनल इंजेक्टर उपकरणािी 
उणीव अिा डवडिष् पडरन्स्थतीत प्रकर्षाने जाणवते व अिा प्रसंगी िवेटी डसलनल जनरेटर वापरूनि 
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डनणायक डनदान करणे िक्य असते. डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरिा कलेक्टर आडण पडहला आय.एॉ. 
ट्रॅन्झिस्टर बेस ह्यािंी जोिणी करण्यासाठी वापरलेल्वया पडहल्वया आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी तपासणी 
करण्यासाठी डसलनल इजेंक्टरच्या संदेिहरी नंतर डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरच्या कलेक्टरिी जोिल्वया 
जातात. दोझही आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर, त्यानंतरच्या िायोि आडण ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािंी व 
लाऊिस्पीकरिी एकि एक व जलद डसलनल इजेंक्िन पद्धतीने तपासणी करण्यासाठी डमक्सर-
ऑडसलेटर ट्रनॅ्झिस्टरिा कलेक्टर हा महत्त्वािा एकेरी तपासणी कबदू समजला जातो. 

 
डसलनल इजेंक्टरच्या संदेिलहरी वरील तपासणीत डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरच्या 

कलेक्टरिी संबंडधत केलेल्वया असताना लाऊिस्पीकरमध्ये त्यानंा जर योलय प्रडतसाद डमळत असेल तर 
रेडिओमध्ये डबघाि असल्वयास तो ॉक्त डमक्सर-ऑडसलेटर आडण बहुतािंी ऑडसलेटर डवभागाति 
असण्यािी िक्यता असते. ऑडसलेटर डवभागािे कायक िालू असो वा नसो, डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरिे 
ॲन्म्प्लॉायर म्हणून कायक िालू असेल, तर डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसिी ककवा एडरअल 
कॉईलिी डसलनल इंजेक्टर लहरी संबडंधत केल्वयास त्या सामाझयतिः ऐकू येतात. ह्यािे कारण म्हणजे 
डसलनल इजेंक्टरमध्ये डनमाण होणाऱ्या डनरडनराळ्या कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत संदेिलहरींपैकी मध्यम 
कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत लहरी ऑडसलेटर कायक बदं असतानादेखील डमक्सर-ऑडसलेटर डवभागातून 
अिा पडरन्स्थतीत वाटिाल करू िकतात. डसलनल इजेंक्टरमध्ये आपणास पाडहजे त्या डवडिष् 
कंपनसखं्येच्या लहरींिी डनवि करता येत नाही ही उणीव ह्या डठकाणीही प्रकर्षाने भासते. परंतु डमक्सर-
ऑडसलेटर ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसे ककवा एडरअलपासून डसलनल इजेंक्टर संदेिलहरी जर ऐकू येत असतील 
तर डमक्सर-ऑडसलेटरच्या डमक्सर डवभागािे आडण एडरअल डवभागािे कायक व्यवन्स्थत िालू असल्वयािा 
डनडित डनवाळा डमळू िकतो व अिा पडरन्स्थतीत ऑडसलेटर कायक होत आहे ककवा नाही हे पिताळून 
पाहाण्यासाठी नंतर अझय तपासणी पद्धतींिा अवलंब करता येतो. 

 
ऑडसलेटर डवभागािे कायक होत आहे ककवा नाही हे पाहाण्यासाठी रेडिओ दुरुस्ती तज्ज्ञानंी 

डनरडनराळ्या तपासणी पद्धती सुिडवल्वया आहेत. अिा एका पद्धतीत डसलनल जनरेटर कामास येतो. 
डसलनल जनरेटरमध्ये पडरवर्मतत रेडिओ लहरी (modulated R.F. signals) डनमाण करून व रेडिओच्या 
िायल कायािी िायलवरील त्याि डवडिष् रेडिओ परवर्मतत लहरींच्या अंिावर जुळवणी करून डसलनल 
जनरेटर संदेिलहरी डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसिी सबंंडधत केल्वयास व त्यानंा योलय प्रडतसाद 
डमळाल्वयास ऑडसलेटर कायक िालू असल्वयाबाबत डनडित डनवाळा कसा डमळू िकतो ह्याडवर्षयी पूवी उल्लेख 
आलेलाि आहे. रेडिओतील डनरडनराळ्या डबघािाडंवर्षयीिी माडहती देताना डसलनल जनरेटर तपासणीच्या 
संदभात ह्याडवर्षयी सडवस्तर डवविेन पुढे प्रकरण िोवीसमध्ये केलेले आहे. ऑडसलेटर कायक बंद पिलेले 
असल्वयास डसलनल जनरेटरच्या साहाय्याने ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या बाबतीत वापरावयािी एक दुसरी 
तपासणी पद्धत म्हणजे व्हॉल्वव्ह रेडिओच्या बाबतीत प्रकरण तेरामध्ये डदलेली पद्धत. ह्या पद्धतीनुसार योलय 
कंपनसखं्येच्या अपडरवर्मतत आंदोलक लहरी डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण करून त्यािंी डमक्सर-
ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरच्या बसे ककवा एडमटरिी जोिणी केली तर स्थाडनक स्टेिनािा कायकक्रम रेडिओवर 
ऐकू येतो. 

 
ऑडसलेटर डवभागािे कायक िालू आहे ककवा नाही ह्यािी जलद व सोपी तपासणी दुसरा िागंला 

सुन्स्थतीत असलेला ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाच्या हातािी असेल तर प्रभावी रीतीने करता येते. ही 
तपासणी करण्यासाठी सुन्स्थतीत असलेल्वया िागंल्वया रेडिओवर मीडियम ककवा ब्रॉिकास्ट बँिवरील 



 

अनुक्रमणिका 

जास्त कंपनसंख्येच्या वाहकलहरीवर प्रके्षपण करणारे एखादे स्टेिन लावाव.े उदाहरणाथक, ह्या 
तपासणीसाठी १२३० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येच्या वाहकलहरीवर प्रके्षपण करणारे एखादे स्टेिन 
असेल तर ते लावता येईल. असे केल्वयानंतर ज्या संिडयत ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिी तपासणी करावयािी 
असेल तो रेडिओ आकृती २२–८ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे अिा रेडिओच्या नजीक धरावा व नंतर संिडयत 
रेडिओिा िायल काटा िायलच्या एका बाजूकिून दुसऱ्या बाजूकिे हळूहळू सरकवावा. 
 

 
आकृती २२–८ 

 
संिडयत रेडिओच्या ऑडसलेटर डवभागािे कायक िालू असेल तर िायल कायािी अिा प्रकारे हालिाल 
करताना िायल कायािी एका डवडिष् कबदूवर जुळवणी होत असताना सुन्स्थतीत असलेल्वया रेडिओमध्ये 
बारीक स्वरात डिट्टीसारखा आवाज ऐकू येईल. उदाहरणाथक, सुन्स्थतीत असलेल्वया रेडिओवर जर १२३० 
डकलोसायकल्वस कंपनसखं्येच्या वाहकलहरीवर प्रके्षपण करणारे स्टेिन लावलेले असेल आडण ज्या 
संिडयत रेडिओिी तपासणी करावयािी त्या रेडिओिी डनदेडित मध्यम कंपनसंख्या ४५५ डकलोसायकल्वस 
असेल तर संिडयत रेडिओच्या िायल कायािी १२३०-४५५ ₌ ७७५ डकलोसायकल्वस म्हणजे ७७५ 
डकलोसायकल्वस अंिावर जुळवणी केलेली असताना सुन्स्थतीत असलेल्वया रेडिओवर संिडयत रेडिओतील 
ऑडसलेटर डवभागािे कायक िालू असल्वयास १२३० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येच्या वाहकलहरीवर प्रके्षपण 
करणाऱ्या स्टेिनाच्या कायकक्रमासमवतेि डिट्टीसारखा आवाज ऐकू येऊ लागेल. आकृती २२–९ मध्ये ही 
कृती डित्ररूपाने स्पष् केली आहे. सुन्स्थतीत असलेल्वया दुसऱ्या रेडिओवर अिा तपासणीत डिट्टीसारखा 
आवाज ऐकू येण्यािे कारण म्हणजे संिडयत रेडिओच्या ऑडसलेटर डवभागात डनमाण होणाऱ्या समान 
कंपनसखं्येच्या आंदोलक लहरींिा सुन्स्थतीत असलेल्वया रेडिओवर लावलेल्वया स्टेिनाच्या वाहकलहरीिी 
(वरील उदाहरणात १२३० डकलोसायकल्वस वाहकलहरीिी) अनुनाद (resonance) होतो व अिा 
अनुनादामुळे स्टेिन लहरीबरोबरि डि्यासंारखा आवाज सुन्स्थतीत असलेल्वया रेडिओमधून ऐकू येऊ 
लागतो. सवकसामाझयपणे छोया पोटेबल ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओच्या बाबतीत ऑडसलेटर डवभागात डनमाण 
होणाऱ्या आंदोलक लहरींिा प्रभाव रेडिओापासून सुमारे ३० सेंटीमीटर ककवा काहीिा अडधक म्हणजे ६० 
सेंटीमीटर अंतरापयंत (१ ॉूट ककवा २ ॉूट अंतरापयंत) सहज जाणव ू िकतो. त्या दृष्ीने सुन्स्थतीत 
असलेला ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ जेव्हा हातािी असतो तेव्हा संिडयत रेडिओतील ऑडसलेटर डवभागािी 
तपासणी दुसरे कोणतेही भारी उपकरण न वापरता वर वणकन केलेल्वया साध्या, सोप्या व जलद तपासणी 
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पद्धतीने करता येत असल्वयाने दुरुस्ती तंत्रज्ञाने डतिा वारंवार वापर केल्वयास ह्या तपासणीिी महती व 
उपयुक्तता त्यास पटेल. 
 

 
आकृती २२–९ 

 
ऑडसलेटर डवभागािे कायक होत आहे ककवा नाही हे पाहाण्यासाठी वापरल्वया जाणाऱ्या दुसऱ्या एका 

तपासणी पद्धतीत अडतसूक्ष्म डवयुयातदाबािी मोजणी करता येईल अिा संवदेनिील मल्वटीमीटरिी 
आवश्यकता असते व असे मल्वटीमीटर उपलब्ध असेल तरि ह्या तपासणी पद्धतीने ऑडसलेटर 
कायाडवर्षयीिी डनणायक माडहती डमळणे िक्य असते. ह्या तपासणी पद्धतीत डमक्सर-ऑडसलेटर 
ट्रॅन्झिस्टरच्या बेस व एडमटर ह्यामंधील डवयुयातदाबािी मोजणी केली जाते. ही मोजणी अडतसूक्ष्म असल्वयाने 
िी.सी. व्होल्वटमीटरच्या लघुश्रेणीवर अिी मोजणी करणे आवश्यक असते. अथात ह्या तपासणीसाठी बेस व 
एडमटर ह्यामंध्ये डबनिूक डकती प्रमाणात नोंदणी दिकडवली जाते ह्यास महत्त्व नसते. वस्तुतिः ह्या डठकाणी 
दिकडवली जाणारी नोंदणी सवकस्वी डमक्सर-ऑडसलेटर मंिलाच्या रिना—बाधंणीवर अवलंबून असते व 
त्यामुळे काही डमक्सर-ऑडसलेटर मंिलात ह्या मोजणीत बसे व एडमटर ह्यामंध्ये ककडितसा पुरोगामी 
डवयुयातदाब (forward bias) तर इतर काही डमक्सर-ऑडसलेटर मंिलात ह्या मोजणीत थोड्या प्रमाणात 
डवपरीत डवयुयातदाब (reverse bias) देखील दिकडवला जाण्यािी िक्यता असते. ह्या तपासणी पद्धतीत जी 
महत्त्वािी गोष् करावयािी असते ती म्हणजे स्टेिनािंी जुळवणी करण्यािे बटन डॉरवनू रेडिओिा िायल 
काटा िायलच्या एका बाजूकिून दुसऱ्या बाजूकिे सरकडवला जात असताना ह्या सूक्ष्म डवयुयातदाब नोंदणीत 
कमीअडधक ॉेरॉार होतात ककवा नाही ह्यािे बारकाईने डनरीक्षण करणे ही होय. ऑडसलेटर डवभागािे 
कायक िालू असेल तर िायल काटा िायलवर सरकडवला जात असताना ह्या डवयुयातदाब नोंदणीत सूक्ष्म 
ॉेरॉार दिकडवले जातील. परंतु त्यात काहीि ॉेरॉार होत नसतील तर ऑडसलेटर कायक बंद पिल्वयािे ते 
लक्षण दिकडवले जाते. 
 

णसग्नल ट्रेसर तपासिी 
 

डसलनल ट्रेसरच्या रिना आडण कायकपद्धतीडवर्षयी सामाझय डवविेन प्रकरण एकवीसमध्ये केलेलेि 
आहे. 
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रेडिओतील दोर्षयुक्त डवभाग िोधून काढण्यासाठी डसलनल ट्रसेरने तपासणी करताना रेडिओवर 
एखादे स्थाडनक स्टेिन (local station) लावले जाते आडण अिा स्थाडनक स्टेिनािा आवाज जोरदारपणे 
ऐकू येण्यासाठी व्हॉल्वयूम कंट्रोल सपूंणकपणे डॉरडवला जातो. नंतर डसलनल ट्रसेरिी संदेिवाहक तार 
एडरअलपासून लाऊिस्पीकरच्या मागाने क्रमििः येणाऱ्या डनरडनराळ्या डवभागातंील ट्रॅन्झिस्टसकच्या 
कलेक्टसकिी म्हणजे डमक्सर-ऑडसलेटर, पडहला आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभाग, दुसरा आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभाग, ऑडिओ ड्रायव्हर आडण ऑडिओ आऊटपुट ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील ट्रॅन्झिस्टसकच्या 
कलेक्टसकिी सबंंडधत केली जाते. अिी तपासणी करताना रेडिओिे अडधकाडधक डवभाग जसजसे 
तपासणीच्या कके्षत येऊ लागतात तसतिी डसलनल ट्रेसरमधून ऐकू येणाऱ्या स्थाडनक स्टेिनाच्या 
आवाजाच्या पातळीत अडधकाडधक वाढ होऊ लागते. परंतु अिी वाढ होण्याऐवजी एखाययाा डवडिष् 
डवभागानंतर स्थाडनक स्टेिनाच्या लहरींिा आवाज ऐकूि येत नसेल ककवा ऐकू येत असल्वयास कमजोरपणे 
ऐकू येत असेल ककवा आवाजात डवकृती (distortion) म्हणजे खराबी डनमाण िाल्वयािे डदसून येत असेल 
तर त्या डवडिष् डवभागात डबघाि दिकडवला जातो. 
 

सवकसामाझय बनावटीच्या डसलनल ट्रेसर ह्या उपकरणामध्ये मात्र एक मोठी उणीव असते. आडण ती 
म्हणजे रेडिओच्या एडरअलपासून ककबहुना डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरपासूनही स्थाडनक 
स्टेिन लहरींिा आवाज डसलनल ट्रेसरमध्ये ऐकू येत नाही. सामाझयतिः पडहल्वया आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागातील ट्रॅन्झिस्टरच्या कलेक्टरपासून मात्र तो ऐकू येऊ िकतो. 
 

डसलनल ट्रसेर तपासणीत सवकसामाझय ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या बाबतीत डनरडनराळ्या तपासणी 
कबदंूपासून डसलनल ट्रेसरमध्ये किा प्रकारे प्रडतसाद (response) डमळणे आवश्यक असते हे पुढील 
तक्त्यामध्ये दिकडवले आहे. परंतु डसलनल ट्रेसर तपासणीिे हे ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवाने डमळवावयािे असल्वयाने 
सवकसामाझय सहा ट्रनॅ्झिस्टसकच्या रेडिओमध्ये स्थाडनक स्टेिनािा आवाज डनरडनराळ्या डवभागामंध्ये डकती 
जोरदारपणे ऐकू येतो ह्यािी प्रडिती रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने सुन्स्थतीत असलेल्वया डनरडनराळ्या 
बनावटीच्या अनेक रेडिओंवर डसलनल ट्रेसर तपासणी करून प्रत्यक्षात डमळडवली पाडहजे. 

 
प्रमुख तपासणी कबदू डसलनल ट्रेसरमध्ये डमळणारा प्रडतसाद (response) 

(१)डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरवर. वर उल्लेख केल्वयाप्रमाणे सवकसामाझय बनावटीच्या 
डसलनल ट्रेसरमध्ये काहीि प्रडतसाद डमळणार नाही. 

(२)पडहल्वया आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रनॅ्झिस्टरच्या 
कलेक्टरवर. 

स्टेिनािा आवाज कमजोर पातळीवर ऐकू येईल. 
 

(३)दुसऱ्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रनॅ्झिस्टरच्या 
कलेक्टरवर. 

स्टेिनािा आवाज वरील तपासणीपेक्षा खूपि 
जोरदार पातळीवर ऐकू येईल. 

(४)िायोि डिटेक्टरच्या व्हॉल्वयूम कंट्रोलकिील 
बाजूवर ककवा व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या मध्य 
जोिपट्टीवर. 

स्टेिनािा आवाज वरील तपासणीपेक्षा कमजोर 
पातळीवर ऐकू येईल. 

(५)ऑडिओ ड्रायव्हर ट्रॅन्झिस्टरच्या कलेक्टरवर. स्टेिनािा आवाज वरील तपासणीपेक्षा अडधक 
जोरदार पातळीवर ऐकू येईल.  

(६)ऑडिओ आऊटपटु ट्रॅन्झिस्टसकच्या 
कलेक्टसकवर. 

स्टेिनािा आवाज वरील सवक तपासणींपेक्षा खूपि 
जोरदार पातळीवर ऐकू येईल. 
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(७)लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईलवर. स्टेिनािा आवाज मागील तपासणीपेक्षा ककडित 
कमजोर पातळीवर ऐकू येईल. 

 
तपासिी क्रमाकं ३: संशणयत ट्रनॅ्झिस्टर णिभाग मंिलाची णिदु्यतदाब ि णिरोध मोजिी ि इतर णनत्य 

तपासिी पद्धती 
 

रेडिओतील दोर्षयुक्त डवभाग कोणता ह्यािे डनडित डनदान डसलनल इंजेक्िन तपासणीने केले 
म्हणजे व्हॉल्वव्ह रेडिओप्रमाणेि ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्येही डबघाि उत्पन्न िालेल्वया डवभागात डवयुयातदाब व 
डवरोध मोजणी व इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा वापर करून कोणत्या डवडिष् घटकभागात डबघाि डनमाण 
िाला आहे, ह्यािा अडधक िोध घेता येतो. व्हॉल्वव्हप्रमाणेि ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओच्या बाबतीत सवकसामाझय 
रेडिओ मंिल नकािामंध्ये व दुरुस्तीबाबत रेडिओ उत्पादकाने प्रडसद्ध केलेल्वया माडहती पत्रकामंध्ये 
बॅटरीच्या धन अगर ऋण ह्यापंैकी सामाडयक डवयुयात अग्रापासून ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसे, एडमटर व कलेक्टरवर 
योलय प्रमाणात जी डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली गेली पाडहजे त्याडवर्षयीिी माडहती डदलेली असते. दोर्षयुक्त 
ट्रॅन्झिस्टर मंिलािी प्राथडमक तपासणी म्हणजे वस्तुतिः ट्रॅन्झिस्टरच्या बेस, एडमटर आडण कलेक्टर ह्या 
तीन कबदंूवरील डवयुयातदाबािी मोजणीि असते, असे म्हणावयास हरकत नाही. साहडजकि ह्या तीन 
कबदंूवरील डवयुयातदाब मोजणी अडतिय महत्त्वािी तपासणी समजली जाते. कारण डबघाि उत्पन्न िालेल्वया 
डवभागातील ट्रॅन्झिस्टरच्या बेस, एडमटर आडण कलेक्टरवरील डवयुयातदाब मोजणीत यथोडित डवयुयातदाब 
नोंदणीच्या दृष्ीने जी तॉावत दिकडवली जाते त्यावरून अनेकदा डबघाि कोणत्या घटकभागात उत्पन्न 
िालेला असावा ह्याडवर्षयीिे अनुमान करता येते व नंतर संिडयत घटकभागािी डवरोध मोजणी, संिडयत 
घटकभाग बदलून त्याच्या जागी िागंला घटकभाग बसवनू पाहाणे ह्यासंारख्या इतर डनत्य तपासणी 
पद्धतींच्या साहाय्याने डबघािािे डनडित कारण िोधून काढून आवश्यक ती दुरुस्ती करता येते. 

 
परंतु डवयुयातदाब मोजणीच्या साहाय्याने व्हॉल्वव्ह रेडिओच्या मानाने ट्रॅन्झिस्टर रेडिओतील डबघािािें 

डनडित कारण िोधून काढण्यािे काम काहीसे अवघि असते. कारण ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओच्या बाबतीत खाली 
डदलेल्वया डविरे्ष अििणी अनुभवास येतात: 

 
(१) ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओसाठी त्यामानाने खूपि कमी डवयुयातदाबािा पुरवठा करणाऱ्या बॅटरीिा वापर 

सामाझयतिः केला जात असल्वयाने ट्रॅन्झिस्टरच्या बसे, एडमटर आडण कलेक्टर ह्या डवयुयात अग्रावंर दिकडवली 
जाणारी डवयुयातदाब नोंदणी साहडजकि बऱ्याि सूक्ष्म प्रमाणात असते व ट्रनॅ्झिस्टर मंिलातील डबघािामुंळे 
ह्या डवयुयातदाब नोंदणीत जे ॉेरबदल होतात ते तर अडधकि सूक्ष्म प्रमाणात असल्वयाने ही मोजणी अिूकतेने 
करणे अत्यावश्यक असते आडण पूवी उल्लखे केल्वयाप्रमाणे उच्च दजािी संवदेनिीलता (sensitivity) 
असलेल्वया मल्वटीमीटरडिवाय ही मोजणी समाधानकारकपणे करणे िक्य नसते. 

 
(२) व्हॉल्वव्हच्या अंतगकत भागात प्लेट, स्क्रीन डग्रि, कंट्रोल डग्रि, कॅथोि हे डवयुयातघटक 

एकमेकापंासून डवभक्त असतात. त्यामुळे व्हॉल्वव्हच्या डवयुयातघटकाचं्या मंिलात होणाऱ्या डबघािािंा इतर 
डवयुयातघटकाचं्या मंिलावर पडरणाम िालाि तर त्याचं्या डवभक्तपणामुळे तो अप्रत्यक्षपणे होतो. 
ट्रॅन्झिस्टरिी रिना मलूतिः बेस-एडमटर व बेस-कलेक्टर या िायोड्सवर आधाडरत असल्वयाने ट्रनॅ्झिस्टरच्या 
ह्या डवयुयात अग्रामंध्ये एकप्रकारे अंतगकत दुवा ककबहुना अतंगकत अिी जोिणी असते. या अतंगकत जोिणीमुळे 
ट्रॅन्झिस्टर मंिलाच्या बाबतीत डवयुयातदाब व डवयुयातडवरोध मोजणी करण्यात अििणी डनमाण होतात. कारण 
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अिा अंतगकत जोिणीमुळे ट्रनॅ्झिस्टर मंिल डवभागात समातंर जोिणीिे मागक (parallel paths) डनमाण 
होतात व त्यािंा एकमेकावंर पडरणाम ककवा अझयोझय प्रडतडक्रया होत असते. 

 
(३) व्हॉल्वव्ह रेडिओप्रमाणे ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ डवभागात वापरलेल्वया रेडिस्टसक, कंिेझससक, कॉईल्वस, 

ट्रॅझसॉॉमकसक आदीकरून घटकभागातं डनत्यािे डबघाि उत्पन्न होताति परंतु प्रत्यक्षात ट्रॅन्झिस्टरमध्ये बेस-
एडमटर-िायोि ककवा बेस-कलेक्टर-िायोि ह्यामंध्ये खंि (open) पिू िकत असल्वयाने ककवा हे िायोड्स 
संडक्षप्त (short) होऊ िकत असल्वयाने, त्यािप्रमाणे ट्रॅन्झिस्टरमध्ये एडमटर व कलेक्टरमध्ये डिरप 
(leakage) व इतर अझय प्रकारिे डबघाि होत असल्वयाने डवयुयातदाब मोजणीवरून डनडित डनष्ट्कर्षक 
काढण्यात अििणी डनमाण होतात. ट्रॅन्झिस्टर मंिलातील इतर घटकभागातंील डबघािामुंळे व प्रत्यक्ष 
ट्रॅन्झिस्टरमधील अंतगकत डबघािामुंळे डवडिष् डवभागातील डबघािाडवर्षयीिे डनडित अनुमान काढताना 
ट्रॅन्झिस्टरमधील संभाव्य डबघािािंीही दखल घ्यावी लागत असल्वयाने डवयुयातदाब मोजणीने व्यक्त िालेल्वया 
डवडिष् ॉेरबदलास ककवा तॉावतीस जबाबदार असतील अिा डबघािाचं्या कारणािें जे एक, दोन ककवा 
अडधक संभाव्य पयाय असू िकतात, ते एकसमयावच्छेदेकरून डविारात घ्याव ेलागतात. 

 
(४) रेडिओमध्ये वापरल्वया जाणाऱ्या डनरडनराळ्या ट्रनॅ्झिस्टर मंिल रिनामंध्येही काही प्रमाणात 

डवडवधता आढळते व ह्या डवडवधतेप्रमाणे ट्रॅन्झिस्टर मंिलामंध्ये डनमाण होणाऱ्या डबघािामुंळे बेस, एडमटर व 
कलेक्टरवरील डवयुयातदाब मोजणीत होणाऱ्या तॉावतीत काहीिी डभन्नता येऊ िकते. परंतु प्रत्यक्षात 
वापरल्वया जाणाऱ्या अिा मंिल रिनामंध्ये सकृतदिकनी जरी डवडवधता वाटली तरी प्रत्येक मंिलािा एक 
खास असा सािा ठरडवता येतो व त्याप्रमाणे त्या मंिलािे डवडिष् प्रकारात वगीकरण करता येते. असे 
वगीकरण केले म्हणजे डवडिष् मंिल रिनेस अनुसरून त्यामध्ये डनमाण िालेल्वया सभंाव्य डबघािाडवर्षयीिे 
अिूक अंदाज बाधंणे सोपे जाते. 

 
डवडिष् मंिल रिनेस अनुसरून ट्रनॅ्झिस्टर मंिलात दिकडवल्वया जाणाऱ्या डवयुयातदाब नोंदणीतील 

तॉावतीवरून डबघािािे संभाव्य पयाय जलद िोधण्यासाठी प्रकरण तेवीसमध्ये ट्रॅन्झिस्टर ॲन्म्प्लॉायर 
मंिलासाठी सामाझयपणे वापरल्वया जाणाऱ्या डवडवध प्रकारच्या तीन मंिल रिनािें नमुने डदले असून बेस, 
एडमटर व कलेक्टरवरील डवयुयातदाब नोंदणीत दिकडवल्वया जाणाऱ्या ॉेरॉारावंरून ककवा तॉावतींवरून 
डनरडनराळे कोणते संभाव्य डबघाि असू िकतात ह्यांिा तपिील देणारे तक्ते डदले आहेत. ट्रॅन्झिस्टर 
रेडिओिा मंिल नकािा (circuit diagram) त्यािप्रमाणे रेडिओिे डनरडनराळे घटकभाग कप्रटेि बोिावर 
कोठे बसडवलेले आहेत हे दिकडवणारा कप्रटेि बोिािा ॉोटो ककवा डित्ररूपी आराखिा (printed board 
layout or component layout) उपलब्ध असेल तर दोर्षयुक्त डवभागातील ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेस, एडमटर व 
कलेक्टरवरील डवयुयातदाब मोजणीच्या आधारे ह्या तीन तक्त्यापंैकी योलय तक्त्यािा वापर करून डवडिष् 
डबघािािे संभाव्य पयाय कोणते ह्याडवर्षयीिी संकडलत माडहती तात्काळ डमळू िकेल व नंतर संिडयत 
घटकभागाचं्या बाबतीत इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा वापर करून डबघाि नेमक्या कोणत्या घटकभागात 
आहे ह्यािा जलद डनवाळा डमळू िकेल. हे तक्ते व त्यािंा वापर कसा करावा ह्याडवर्षयीिी सडवस्तर माडहती 
प्रकरण तेवीसमध्ये डदली आहे. ह्या प्रकरणात डिवाय सवकसामाझय ट्रनॅ्झिस्टर मंिलािे कायक सुव्यवन्स्थत 
िालू असताना ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसे, एडमटर व कलेक्टर ह्या डवयुयात अग्रावंर दिकडवली जाणारी यथोडित 
डवयुयातदाब नोंदणी व ट्रनॅ्झिस्टर मंिलाच्या डनरडनराळ्या घटकभागातं आडण प्रत्यक्ष ट्रनॅ्झिस्टरमध्ये डबघाि 
डनमाण िाल्वयाने ह्या डवयुयातदाब नोंदणीत कोणते ॉेरॉार ककवा किी तॉावत डनमाण होते ह्यािे ताडंत्रक 
डवविेन केले आहे व त्यासाठी डनत्य डबघािािंी उदाहरणेही डदली आहेत. ट्रनॅ्झिस्टर मंिलातील डवडिष् 
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घटकभागात डबघाि डनमाण िाल्वयामुळे त्यािे काय पडरणाम होतात हे नीट समजण्यासाठी हे ताडंत्रक 
डवविेन अत्यावश्यक तर आहेि परंतु डवयुयातदाब नोंदणीच्या संदभात तक्त्यामंध्ये डदलेल्वया तपडिलािी 
ताडत्त्वक पाश्वकभमूी समजण्यासाठीही रेडिओदुरुस्ती तंत्रज्ञान ह्या डवविेनािा डविरे्ष ॉायदा होईल. 
 

∎   ∎ 
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प्रकरि तेणिसाि े
 

ट्रॅन्झिस्टर मंिल णिभागाची णिदु्यतदाब मोजिी ि णिदु्यतदाब मोजिीने व्यक्त 
होिारे णनरणनराळे णबघाि 

 
ट्रॅन्झिस्टरिे कायक कसे होते ह्याडवर्षयीिे सडवस्तर ताडंत्रक डवविेन प्रस्तुत लेखकाच्या ‘रेडिओ : 

रिना आडण कायक’ ह्या साहाय्यक प्रकािनात केलेले आहे. रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने त्यािा लक्षपूवकक 
अभ्यास केलेला आहे हे येथे गृहीत धरले आहे. 

 
ट्रॅन्झिस्टर मंिलामध्ये इतर घटकभागािंी जोिणी ट्रॅन्झिस्टरच्या बेस, एडमटर व कलेक्टरिी 

केलेली असते. त्या दृष्ीने ट्रॅन्झिस्टर मंिलातील संबडंधत घटकभाग त्यािप्रमाणे प्रत्यक्ष ट्रॅन्झिस्टर जर 
सुन्स्थतीत असेल तर ट्रॅन्झिस्टरच्या बेस, एडमटर व कलेक्टरवर योलय डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली जाते. 
सवकसामाझय ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ मंिलाच्या बाबतीत बेस, एडमटर व कलेक्टरवरील डवयुयातदाब मोजणी 
बॅटरीच्या सामाडयक जोितारेपासून (common ground) केली जाते. 

 
ट्रॅन्झिस्टर मंिलािी डवयुयातदाब मोजणी म्हणजे वस्तुतिः ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसे, एडमटर व कलेक्टर ह्या 

तीन डवयुयात अग्रावंरील डवयुयातदाबािी मोजणी असते. ट्रनॅ्झिस्टर मंिलािी प्राथडमक तपासणी ह्या दृष्ीने 
बेस व एडमटर ह्या डवयुयात अग्रावंर योलय डवयुयातदाब व ह्या डवयुयात अग्रामंध्ये यथोडित प्रमाणात पुरोगामी 
डवयुयातदाब (forward bias), त्यािप्रमाणे कलेक्टरवर योलय डवयुयातदाब दिकडवला जाणे इष् असते. 

 
व्हॉल्वव्हच्या कायािी प्राथडमक तपासणी करताना व्हॉल्वव्हिे डॉलॅमेंट प्रज्वडलत िालेले आहे ककवा 

नाही ह्यािी जिी तपासणी केली जाते त्यािप्रमाणे ट्रॅन्झिस्टरिे कायक िालू आहे ककवा नाही हे 
पाहाण्यासाठी ट्रॅन्झिस्टरच्या एडमटर व बसे ह्या डवयुयात अग्रावंर योलय डवयुयातदाब आडण ह्या डवयुयात अग्रामंध्ये 
योलय प्रमाणात पुरोगामी डवयुयातदाब (forward bias) दिकडवला जात आहे ककवा नाही ह्यािी प्रथम तपासणी 
केली जाते आडण तो योलय प्रमाणात असेल तर कलेक्टरवरील डवयुयातदाबािी तपासणी केली जाते. 
ट्रॅन्झिस्टरच्या एडमटर व बेस ह्यामंध्ये पुरोगामी डवयुयातदाब (forward bias) नसेल तर ट्रॅन्झिस्टरिे कायक बंद 
पिते. NPN ट्रॅन्झिस्टसकच्या बाबतीत ट्रनॅ्झिस्टरच्या एडमटरच्या दृष्ीने बेसवर धन डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो. ह्याउलट PNP ट्रनॅ्झिस्टसकच्या बाबतीत ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसवर एडमटरच्या दृष्ीने ऋण डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो. जमेडनयम ट्रॅन्झिस्टसकच्या बाबतीत हा पुरोगामी डवयुयातदाब (forward bias) ०·१ ते ०·१५ 
व्होल्वटच्या दरम्यान व डसडलकॉन ट्रनॅ्झिस्टसकच्या बाबतीत ०·४ ते ०·७ व्होल्वटच्या दरम्यान दिकडवला गेला 
पाडहजे. 

 
ट्रॅन्झिस्टर मंिलािी डवयुयातदाब मोजणी करताना क्रमििः बेस, एडमटर व कलेक्टरवरील 

डवयुयातदाबािी बॅटरीच्या सामाडयक जोितारेपासून (common ground) मोजणी केली तर प्रत्येकी बेस 
जोिणी मंिल, एडमटर जोिणी मंिल व कलेक्टर जोिणी मंिल ह्या तीन िाखामंधील सबंंडधत 
घटकभागामंध्ये डनमाण िालेले डबघाि व्यक्त होण्यास मदत होते. नंतर आवश्यक वाटल्वयास प्रत्यक्ष 
ट्रॅन्झिस्टरमध्ये डनमाण होणाऱ्या डबघािािंी तपासणी करता येते. ट्रॅन्झिस्टर मंिलाच्या डवयुयातदाब 
मोजणीडवर्षयीिे सडवस्तर ताडंत्रक डवविेन पुढील काही पडरच्छेदामंध्ये केले आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

ट्रॅन्झिस्टर बेसच्या जोििी मंिलातील णबघाि 
 

ट्रॅन्झिस्टर ॲन्म्प्लॉायर डवभागासाठी सवकसामाझयपणे वापरल्वया जाणाऱ्या मंिल रिनेमध्ये 
ट्रॅन्झिस्टरच्या बसेला पुरडवला जाणारा डवयुयातदाब, डवयुयातदाब पुरवठ्यािी जोिलेल्वया ‘व्होल्वटेज 
डिव्हायिर’तॉे ककवा डवयुयातदाब डवभाजक रेडिस्टसकतॉे डनयडंत्रत केलेला असतो. ह्या डवयुयातदाब 
डवभाजक रेडिस्टसकपैकी एकसरी जोिणी केलेला रेडिस्टर (series resistor) खंडित (open) िाला तर 
ट्रॅन्झिस्टरच्या बसेवर अडत कमी ककवा िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जातो व त्यामुळे साहडजकि ट्रनॅ्झिस्टरिे 
कायक बंद पिते. ट्रॅन्झिस्टरिे कायक बंद पिले की ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टर मंिलात प्रवाह वाहात नाही व 
कलेक्टर प्रवाह वाहाणे बंद िाल्वयामुळे ट्रॅन्झिस्टरच्या कलेक्टरवर अिा पडरन्स्थतीत योलयपेक्षा जास्त व 
रेडिओला पुरडवलेल्वया डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या डवयुयातदाबाइतका डवयुयातदाब दिकडवला जातो. एकसरी 
रेडिस्टर खंडित (open) िाल्वयामुळे एडमटर-बेस प्रवाह वाहाण्यािे थाबंते व अिा पडरन्स्थतीत एडमटर 
रेडिस्टरमधून प्रवाह न वाडहल्वयामुळे एडमटरवरही िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 

 
उलटपक्षी, बेसच्या डवयुयातदाब डवभाजक रेडिस्टसकपकैी ज्याला ‘ब्लीिर रेडिस्टर’ म्हणतात, 

(एडमटर रेडिस्टरिी समातंर जोिणी केली असलेला रेडिस्टर (parallel resistor) तो रेडिस्टर जर 
खंडित (open) िाला तर बेसवरील डवयुयातदाब नोंदणीत वाढ दिकडवली जाते व त्यामुळे पडरणामी बेस व 
एडमटर ह्यामंधील पुरोगामी डवयुयातदाबात (forward bias) अडतिय वाढ होऊन ट्रॅन्झिस्टरच्या कलेक्टर 
प्रवाहात वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात वाढ होते. अिा पडरन्स्थतीत ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरवर योलयपेक्षा 
अडत कमी डवयुयातदाब दिकडवला जातो व केव्हा केव्हा अडतरेकी कलेक्टर प्रवाहामुळे ट्रॅन्झिस्टर जळून 
जाण्यािी िक्यताही डनमाण होते. 

 
तात्पयक, ट्रॅन्झिस्टरच्या डवयुयातदाब तपासणीत डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या सामाडयक जोितारेपासून 

(common ground) बेसवरील डवयुयातदाबािी मोजणी केल्वयानंतर बेसवर जेव्हा यथोडित डवयुयातदाब 
नोंदणी दिकडवली जात नाही तेव्हा प्रायिः ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसेच्या जोिणी मंिलात डबघाि दिकडवला जातो. 
 

ट्रॅन्झिस्टर एणमटरच्या जोििी मंिलातील णबघाि 
 

ट्रॅन्झिस्टरच्या डवयुयातदाब मोजणीत डकत्येकदा असे प्रत्ययास येते की, बसेवरील डवयुयातदाब 
जवळजवळ योलय प्रमाणात दिकडवला जात असूनही कलेक्टर प्रवाह न वाडहल्वयामुळे ट्रॅन्झिस्टरच्या 
कलेक्टरवर योलयपेक्षा जास्त प्रमाणात आडण रेडिओच्या डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या डवयुयातदाबाइतका 
डवयुयातदाब असल्वयािे दिकडवले जाते. कलेक्टरवर जेव्हा रेडिओच्या डवयुयातदाब पुरवठ्याइतका डवयुयातदाब 
दिकडवला जातो तेव्हा कलेक्टर प्रवाह वाहाण्यािे थाबंनू ट्रनॅ्झिस्टरिे कायक स्थडगत पिल्वयािे ते लक्षण 
असते. परंतु बेसवर योलय डवयुयातदाब दिकडवला जात असल्वयाने बेसच्या जोिणी मंिलात डबघाि असण्यािा 
संभव नसतो. अिा पडरन्स्थतीत एडमटरच्या जोिणी मिंलात डबघाि असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते. 
परंतु एक गंमतीदार घटना म्हणजे अिा वळेी एडमटरवरील डवयुयातदाबािी मोजणी केल्वयास एडमटरवर 
बेसइतकाि डवयुयातदाब दिकडवला जातो. ही नोंदणी ॉसवी असते, कारण एडमटरवर जो डवयुयातदाब अिा 
पडरन्स्थतीत दिकडवला जातो तो वस्तुतिः बसेवरील डवयुयातदाबि असतो. कारण एडमटर रेडिस्टर खंडित 
(open) िालेला असूनही ककवा एडमटरच्या जोिणीत खंि (break) असूनही बसे–एडमटर िायोितॉे 



 

अनुक्रमणिका 

बेसवरील डवयुयातदाब एडमटरकिे रवाना िालेला असतो. अिा वळेी एडमटर व बेस ह्यामंध्ये िूझय पुरोगामी 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो व ट्रॅन्झिस्टरिे कायक त्यामुळे साहडजकि बंद पिलेले असते. 

 
तात्पयक, ट्रनॅ्झिस्टरच्या डवयुयातदाब तपासणीत जेव्हा ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरवर योलयपेक्षा जास्त व 

रेडिओच्या डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या डवयुयातदाबाइतका डवयुयातदाब दिकडवला जातो व बेसवरही योलय डततक्या 
डवयुयातदाबाच्या दरम्यानिा डवयुयातदाब दिकडवला जातो तेव्हा ट्रॅन्झिस्टरिे कायक बंद पिण्यास प्रायिः 
एडमटरच्या जोिणी मंिलात डबघाि असण्यािी िक्यता डविारात घेतली पाडहजे. 
 

ट्रॅन्झिस्टरच्या कलेक्टर जोििी मंिलातील णबघाि 
 

ट्रॅन्झिस्टर कलेक्टरच्या जोिणी मंिलातील डबघाि त्यामानाने िटकन लक्षात येण्यासारखे 
असतात. कारण कलेक्टर कॉईल खंडित (open) िाली ककवा कलेक्टर रेडिस्टर खंडित िाला अगर 
कलेक्टरिी जोिलेला बायपास कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िाला तर कलेक्टरवर डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या 
सामाडयक जोिपट्टीपासून (common ground) बेसवरील डवयुयातदाबापेक्षाही कमी डवयुयातदाब दिकडवला 
जातो. साहडजकि अिा पडरन्स्थतीत बेस–कलेक्टर िायोिवरील डवपरीत डवयुयातदाबािी (reverse bias) 
डदिा बदलते व पडरणामी एडमटर व कलेक्टर ह्यामंधील डवरोधात घट होऊन कलेक्टरवर एडमटरवरील 
डवयुयातदाबाइतका डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 

 
तात्पयक, ट्रनॅ्झिस्टरच्या डवयुयातदाब मोजणीत जेव्हा ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेसवर योलय डवयुयातदाब नोंदणी 

दिकडवली जात असूनही ट्रॅन्झिस्टरच्या कलेक्टरवर मात्र बराि कमी व एडमटरवरील डवयुयातदाबाइतका 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो तेव्हा कलेक्टर मंिलातील कॉईल ककवा रेडिस्टर खंडित (open) िाल्वयािा 
ककवा कलेक्टर जोिपट्टीत खंि (break) पिल्वयािा ककवा कलेक्टर बायपास कंिेझसर संडक्षप्त (short) 
िाल्वयािा डबघाि डनमाण िाल्वयािे ते लक्षण समजाव.े 

 
प्रत्यक्ष टॅ्रन्झिस्टरमध्येच णबघाि 

 
ट्रॅन्झिस्टर मंिलातील इतर घटकभागापं्रमाणे प्रत्यक्ष ट्रॅन्झिस्टरमध्येही डबघाि डनमाण होऊ 

िकतात. ट्रनॅ्झिस्टरमध्ये डबघाि आहे ककवा नाही ह्यािी व्हॉल्वव्हप्रमाणे डनडित तपासणी करण्यािा एक 
सरळ व सोपा मागक म्हणजे संिडयत ट्रॅन्झिस्टरच्या जागी दुसरा िागंला समान ट्रनॅ्झिस्टर बदलून पाहाणे. 
परंतु कप्रटेि बोिावरील मंिलात ट्रनॅ्झिस्टर िाक देऊन पक्का बसडवलेला असल्वयाने संिडयत ट्रनॅ्झिस्टर 
काढून त्याच्या जागी िागंला नवीन ट्रनॅ्झिस्टर बदलून बसडवणे हे डततकेसे सोपे काम नसते. कारण 
ट्रॅन्झिस्टरिी काढघाल करताना कप्रटेि बोिावरील जोिप्यािंी खराबी होण्यािी िक्यता असते. 
त्यादृष्ीने ट्रनॅ्झिस्टर कप्रटेि बोिावरि जोिलेला असताना ट्रॅन्झिस्टरच्या बेस, एडमटर व कलेक्टरवरील 
िी.सी. डवयुयातदाब तपासणीच्या आधारे ट्रनॅ्झिस्टरमध्ये डबघाि असल्वयािे डनडित दिकडवले गेले तरि 
ट्रॅन्झिस्टर काढून तो बदलण्यािा खटाटोप करणे इष् असते. 
 

ट्रॅन्झिस्टरमध्ये डनरडनराळे डबघाि डनमाण होऊ िकतात. एक डबघाि म्हणजे ट्रनॅ्झिस्टरच्या 
अंतभागाति ट्रनॅ्झिस्टरच्या अधकवाहक (semi-conductor) पदाथात डबघाि होऊन बेस ककवा एडमटर 
अंतगकत खंडित (internally open) होण्यािी िक्यता असते. एडमटर ककवा बेसमध्ये असा डबघाि उत्पन्न 



 

अनुक्रमणिका 

िाला म्हणजे साहडजकि ट्रनॅ्झिस्टरिे कायक बंद पिते व कलेक्टर प्रवाह वाहाणे स्थडगत होते. अिा वळेी 
बेस व एडमटर ह्यामंधील पुरोगामी डवयुयातदाबािी मोजणी केली तर ह्या मोजणीत जवळजवळ योलय 
प्रमाणात नोंदणी दिकडवली जाते परंतु कलेक्टरवरील डवयुयातदाबािी जर मोजणी केली तर कलेक्टरवर 
रेडिओच्या डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या डवयुयातदाबाइतका डवयुयातदाब दिकडवला जाऊन ट्रॅन्झिस्टरिे कायक 
स्थडगत िाल्वयािे दिकडवले जाते. 
 

एडमटर ककवा बसेप्रमाणेि ट्रॅन्झिस्टरिा कलेक्टरही अंतगकत खंडित (internally open) होऊ 
िकतो. अिा पडरन्स्थतीतही ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरवर डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या डवयुयातदाबाइतका 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो. परंतु बेस व एडमटर मंिलामध्ये डबघाि नसल्वयाने बेस व एडमटर मंिलात प्रवाह 
वाहातो. मात्र बेस व एडमटर ह्यामंध्ये काहीसा कमी प्रमाणात पुरोगामी डवयुयातदाब (forward bias) दिकडवला 
जातो. 
 

तात्पयक, ट्रॅन्झिस्टरच्या डवयुयातदाब मोजणीत ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेस व एडमटर ह्यामंध्ये योलय प्रमाणात 
ककवा काहीसा कमी प्रमाणात डवयुयातदाब दिकडवला जात असूनही कलेक्टरवर मात्र डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या 
डवयुयातदाबाइतका डवयुयातदाब दिकडवला जातो व ट्रॅन्झिस्टरिे कायक बंद पिल्वयािे दिकडवले जाते तेव्हा बेस, 
एडमटर ककवा कलेक्टर अंतगकत खंडित (internally open) िालेला असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते. 
 

ट्रॅन्झिस्टरमध्ये वापरलेल्वया अधकवाहक पदाथामध्ये (semi-conductor material) रासायडनक 
बदल होऊन कधीकधी ट्रॅन्झिस्टरच्या अंतगकत भागात प्रवाहािी अडनच्छनीय डिरप (leakage) डनमाण 
होण्यािा डबघाि होऊ िकतो. सामाझयतिः ट्रॅन्झिस्टरच्या कलेक्टर व एडमटरमध्ये अिी प्रवाह डिरप डनमाण 
होत असल्वयािे आढळते. अिा पडरन्स्थतीत कलेक्टर प्रवाहात अडतरेकी वाढ होऊन कलेक्टरवर अडतिय 
कमी डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली जाते. ट्रॅन्झिस्टर कप्रटेि बोिावर जोिलेला असतानाि संिडयत 
ट्रॅन्झिस्टरिी ह्याबाबतीत एक साधी तपासणी करता येते. ह्या तपासणीमध्ये कलेक्टरवरील डवयुयातदाबािी 
नोंदणी केली जाते व ही नोंदणी करतेवळेीि ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसेिी एका छोया तारेने एडमटरिी जोिणी 
केली जाते. ट्रनॅ्झिस्टर सुन्स्थतीत असेल तर बसे व एडमटर अिा प्रकारे तारेने जोिून संडक्षप्त (short) 
केल्वयानंतर बेस व एडमटरमधील पुरोगामी डवयुयातदाब िझूयावर आल्वयामुळे ट्रनॅ्झिस्टर कायक स्थडगत होते 
आडण कलेक्टरवरील डवयुयातदाबात वाढ होऊन कलेक्टरवरील डवयुयातदाब डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या 
डवयुयातदाबाइतका दिकडवला जातो. परंतु ट्रनॅ्झिस्टरमध्ये जर वर उल्लेख केल्वयाप्रमाणे प्रवाह डिरप डनमाण 
िाल्वयािा डबघाि असेल तर ह्या कृतीत कलेक्टरवरील डवयुयातदाब नोंदणीत काहीही ॉेरबदल दिकडवला 
जात नाही. 
 

कधीकधी ट्रॅन्झिस्टरिे बसे–कलेक्टर ककवा बेस–एडमटर िायोड्स सडंक्षप्त (short) होतात. 
ट्रॅन्झिस्टरमधील बेस–कलेक्टर िायोि संडक्षप्त िाला तर ट्रॅन्झिस्टरच्या बेस, एडमटर व कलेक्टर ह्या 
डतझही डवयुयात अग्रावंर अडतियि जास्त म्हणजे डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या दरम्यान परंतु काहीिा कमी 
प्रमाणात डवयुयातदाब दिकडवला जातो. ट्रनॅ्झिस्टरमधील बसे–एडमटर िायोि संडक्षप्त िाल्वयास बेस–
एडमटरमधील पुरोगामी डवयुयातदाब िूझयावर येतो व कलेक्टर प्रवाह स्थडगत िाल्वयामुळे कलेक्टरवर 
जवळजवळ डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या डवयुयातदाबाइतका डवयुयातदाब व बेस ककवा एडमटरवर योलयपेक्षा खूपि 
कमी डवयुयातदाब दिकडवला जातो. ट्रनॅ्झिस्टरिी ओहममीटरने तपासणी करून वरील डबघािािंा पिताळा 
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घेता येतो. ट्रनॅ्झिस्टर कप्रटेि बोिावर जोिलेला असताना ट्रॅन्झिस्टरिी ओहममीटरच्या साहाय्याने 
स्थूलमानाने तपासणी किी करावी ह्याडवर्षयीिे सडवस्तर डविेिन ह्या प्रकरणात पुढे केले आहे. 
 

टॅ्रन्झिस्टरच्या बेस, एणमटर आणि कलेक्टरिरील णिदु्यतदाब मोजिी ि णनरणनराळ्या णबघािामुंळे 
णिदु्यतदाब नोंदिीत णदसून येिारी तफाित 

 
ह्या पडरडिष्ात डवयुयातदाब तपासणीत व्यक्त होणाऱ्या ट्रॅन्झिस्टर मंिलातील डनत्य डबघािािंी काही 

उदाहरणे नमुझयादाखल डदली आहेत व त्याडवर्षयीिी ताडत्त्वक कारणेही प्रत्येक उदाहरणात थोिक्यात 
डदली आहेत. डनरडनराळ्या डबघािािंी ही उदाहरणे देताना ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओच्या काही डवडिष् डवभागािंी 
मुिामि डनवि केली आहे. रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने ट्रनॅ्झिस्टर डवभागातील डबघािाडंवर्षयीच्या मागील काही 
पडरच्छेदामंध्ये केलेल्वया ताडंत्रक डवविेनाच्या पाश्वकभमूीवर ह्या उदाहरणािंा लक्षपूवकक अभ्यास करावा. 
 
णमक्सर–ऑणसलेटर णिभाग 
 

 
आकृती २३–१ 
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ट्रॅन्झिस्टर बेस काईल खंणित (open) िालेली असिे 
 
 यथोणचत णिदु्यतदाब नोंदिी णबघाि उत्पन्न िाल्वयानंतर 

णिदु्यतदाब नोंदिी 
कलेक्टरवरील डवयुयातदाब •• (—) ८·०व्होल्वट (—) ८·० व्होल्वट 
बेसवरील डवयुयातदाब •• (—) १·१ व्होल्वट (—) ०·१ व्होल्वट  
एडमटरवरील डवयुयातदाब •• (—) १·३व्होल्वट (—) ०·१ व्होल्वट  
 

बेस कॉईल खंडित (open) िाल्वयाने बेसला डवयुयातदाब पुरडवला जात नाही. त्यामुळे बेसवर 
योलयपेक्षा अडतिय कमी ककवा जवळजवळ िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जातो हे ह्या डबघािािे सूिक लक्षण 
आहे. बेसला डवयुयातदाब पुरवठा न िाल्वयाने ट्रनॅ्झिस्टरिे कायक स्थडगत होते. 
 

कलेक्टर कॉईल खंणित (open) िालेली असिे 
 

(ह्या डवभागात कलेक्टरला डवयुयातदाब पुरवठा आय. एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईल आडण 
ऑडसलेटर ॉीि बॅक कॉईलतॉे होत असल्वयाने आय. एॉ.ट्रझॅसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल ककवा ॉीि बकॅ 
कॉईल खंडित िाली तर ट्रॅन्झिस्टरिे कायक स्थडगत होते.) 
 
 यथोणचत णिदु्यतदाब नोंदिी णबघाि उत्पन्न िाल्वयानंतर 

णिदु्यतदाब नोंदिी 
कलेक्टरवरील डवयुयातदाब •• (—) ८ ·०व्होल्वट  (—) ० .३ व्होल्वट  
बेसवरील डवयुयातदाब •• (—) १ ·१ व्होल्वट  (—) ० .५ व्होल्वट  
एडमटरवरील डवयुयातदाब •• (—) १ ·३व्होल्वट  (—) ० .३ व्होल्वट  
 

कलेक्टरवर योलयपेक्षा खूपि कमी व एडमटरवरील डवयुयातदाबाइतका डवयुयातदाब दिकडवला जाणे हे 
ह्या डबघािािे मुख्य सूिक लक्षण आहे. 
 

ॉीि बकॅ कॉईल व आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल ह्याचं्या जोिणी कबदूवर डवयुयातदाब 
मोजणी केली तर ॉीि बॅक कॉईल खंडित (open) िाली आहे की प्रायमरी कॉईल खंडित (open) िाली 
आहे ह्याडवर्षयी उद बोधक माडहती डमळू िकते. उदाहरणाथक, वरील मंिलात जोिणी कबदूवर जर ८·० 
व्होल्वट डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर ॉीि बकॅ कॉईल खंडित (open) िाल्वयािे ते लक्षण समजाव.े 
ह्याउलट, जोिणी कबदूवर जर ०·३ व्होल्वट डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी 
प्रायमरी कॉईल खंडित (open) िाल्वयािे ते लक्षण समजाव.े 
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पणहला आय.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभाग 
 

 
आकृती २३–२ 

 
बेस कंिेझसर (१० मा.फ. धारिशक्तीचा) संणक्षप्त (short) िालेला असिे लकिा बेसशी एकसरी 
(series) जोििी केलेला रेणिस्टर (५६ हजार ओहम णिरोधाचा) खंणित (open) िालेला असिे 

 
 यथोणचत णिदु्यतदाब नोंदिी णबघाि उत्पन्न िाल्वयानंतर 

णिदु्यतदाब नोंदिी 
कलेक्टरवरील डवयुयातदाब •• (—) ८·० व्होल्वट (—) ८·० व्होल्वट 
बेसवरील डवयुयातदाब •• (—) ०·८ व्होल्वट ०·० व्होल्वट 
एडमटरवरील डवयुयातदाब •• (—) ०·७ व्होल्वट ०·० व्होल्वट 
 

बेस कंिेझसर (१० मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा) सडंक्षप्त (short) िाल्वयाने ककवा बसेिी एकसरी 
(series) जोिणी केलेला रेडिस्टर (५६ हजार ओहम डवरोधािा) खंडित (open) िाल्वयाने बेसवर िूझय 
डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. 

 
ह्या दोझही घटकभागापंैकी कोणत्या घटकभागात डबघाि आहे हे डनडित ठरडवण्यासाठी हे 

घटकभाग कप्रटेि बोिावरून डवलग करून त्यािंी ओहममीटरने तपासणी करता येईल. संिडयत खंडित 
रेडिस्टरवर त्याि डवरोधािा रेडिस्टर तात्पुरता समातंर जोिून पाडहला तर केवळ खंडित रेडिस्टरमुळेि 
रेडिओ बंद पिलेला असेल तर रेडिओ िालू होत असल्वयािे आढळून येईल. 
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ए.जी.सी. णफल्वटर कंिेझसर (०·१ मा.फॅ.धारिशक्तीचा) संणक्षप्त (short) िालेला असिे 
 
 यथोणचत णिदु्यतदाब नोंदिी णबघाि उत्पन्न िाल्वयानंतर 

णिदु्यतदाब नोंदिी 
कलेक्टरवरील डवयुयातदाब •• (—) ८·० व्होल्वट (—) ८·० व्होल्वट 
बेसवरील डवयुयातदाब •• (—) ०·८ व्होल्वट (—) ०·७ व्होल्वट 
एडमटरवरील डवयुयातदाब •• (—) ०·७ व्होल्वट (—) ०·६ व्होल्वट 
 

बेसला डवयुयातदाब पुरडवण्यासाठी डवयुयातदाब डवभाजन योजनेच्या एकसरी (series) आडण व्होल्वटेज 
डिव्हायिरच्या खालील बाजूवरील ‘ब्लीिर’ रेडिस्टरव्यडतडरक्त आकृतीत न दिकडवलेला िायोि लोि 
रेडिस्टर व व्हॉल्वयूम कंट्रोल ह्यािंा समाविे होतो. ए.जी.सी. कंिेझसर (०·१ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा) 
संडक्षप्त (short) िाल्वयाने व्होल्वटेज डिव्हायिरच्या खालील भागात ॉक्त ब्लीिर रेडिस्टरिा डवरोध 
राडहल्वयामुळे बसेला पुरडवल्वया जाणाऱ्या डवयुयातदाबात थोिीिी घट होते. अथात ही घट इतक्या स्वल्वप 
प्रमाणात असते की त्यावरून कंिेझसरमधील डबघािािा बोध होणे कठीण असते. संडक्षप्त िालेल्वया 
ए.जी.सी. डॉल्वटर कंिेझसरिा इिारा मात्र डसलनल इंजेक्िन तपासणीत प्रायिःि डमळू िकतो. 
 

णिदु्यत णिभाजक योजनेतील ब्लीिर रेणिस्टर (८·२ हजार ओहम णिरोधाचा) खंणित (open) िालेला 
असिे 

 
 यथोणचत णिदु्यतदाब नोंदिी णबघाि उत्पन्न िाल्वयानंतर 

णिदु्यतदाब नोंदिी 
कलेक्टरवरील डवयुयातदाब •• (—) ८·० व्होल्वट (—) ६·७ व्होल्वट 
बेसवरील डवयुयातदाब •• (—) ०·८ व्होल्वट (—) ३·२ व्होल्वट 
एडमटरवरील डवयुयातदाब •• (—) ०·७ व्होल्वट (—) ३·० व्होल्वट 
  

ह्या डबघािामुळे बेसवर वाजवीपेक्षा खूपि जास्त डवयुयातदाब दिकडवला जातो व कलेक्टर प्रवाहात 
वाजवीपेक्षा वाढ होऊन कलेक्टरवर योलयपेक्षा बराि कमी डवयुयातदाब दिकडवला जातो. बसेवर वाजवीपेक्षा 
खूपि जास्त डवयुयातदाब व कलेक्टरवर योलयपेक्षा कमी डवयुयातदाब ही ह्या डबघािािी सूिक लक्षणे समजली 
जातात. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

ऑणिओ ड्रायव्हर ॲन्म्प्लफायर णिभाग 

 
आकृती २३–३ 

 
एणमटर रेणिस्टर (६८० ओहम णिरोधाचा) खंणित (open) िालेला असिे 

 
 यथोणचत णिदु्यतदाब नोंदिी णबघाि उत्पन्न िाल्वयानंतर 

णिदु्यतदाब नोंदिी 
कलेक्टरवरील डवयुयातदाब •• (—) ८·६ व्होल्वट (—) ८·८ व्होल्वट 
बेसवरील डवयुयातदाब •• (—) १·४ व्होल्वट (—) १·६ व्होल्वट 
एडमटरवरील डवयुयातदाब •• (—) १·३ व्होल्वट (—) १·६ व्होल्वट 
 

कलेक्टर प्रवाह वाहाणे बंद िाल्वयामुळे कलेक्टरवर रेडिओच्या डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या 
डवयुयातदाबाइतका डवयुयातदाब, बेसवर व एडमटरवर समान डवयुयातदाब (ककवा बेस-एडमटरमध्ये िझूय 
डवयुयातदाब) ही ह्या डबघािािी सूिक लक्षणे समजली जातात. 
 

एणमटर रेणिस्टरशी समातंर जोििी केलेला १०० मा.फॅ. धारिशक्तीचा कंिेझसर संणक्षप्त (short) 
िालेला असिे 

 
 यथोणचत णिदु्यतदाब नोंदिी णबघाि उत्पन्न िाल्वयानंतर 

णिदु्यतदाब नोंदिी 
कलेक्टरवरील डवयुयातदाब •• (—) ८·६ व्होल्वट (—) ७·२ व्होल्वट 
बेसवरील डवयुयातदाब •• (—) १·४ व्होल्वट (—) ०·२ व्होल्वट 
एडमटरवरील डवयुयातदाब •• (—) १·३ व्होल्वट ०·० व्होल्वट 
 



 

अनुक्रमणिका 

एडमटर कंिेझसर संडक्षप्त (short) िाल्वयाने एडमटरवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जातो हे ह्या 
डबघािािे सूिक लक्षण आहे. बेस व एडमटर ह्यामंधील पुरोगामी डवयुयातदाबात वाढ िाल्वयाने कलेक्टर 
प्रवाहात वाढ होऊन कलेक्टरवर योलयपेक्षा कमी डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 
 

ऑणिओ ड्रायव्हर ट्रॅन्झिस्टरच्या अतंगथत भागात कलेक्टर खंणित (internally open) िालेला असिे 
 

 यथोणचत णिदु्यतदाब नोंदिी णबघाि उत्पन्न िाल्वयानंतर 
णिदु्यतदाब नोंदिी 

कलेक्टरवरील डवयुयातदाब •• (—) ८·६ व्होल्वट (—) ८·८ व्होल्वट 
बेसवरील डवयुयातदाब •• (—) १·४ व्होल्वट (—) ०·२ व्होल्वट 
एडमटरवरील डवयुयातदाब •• (—) १·३ व्होल्वट (—) ०·१ व्होल्वट 
 

कलेक्टर प्रवाह वाहाणे बंद िाल्वयाने कलेक्टरवर डवयुयातदाब पुरवठ्याइतका डवयुयातदाब दिकडवला 
जाणे व एडमटर आडण बेसवर योलयपेक्षा खूपि कमी डवयुयातदाब दिकडवला जाणे ही ह्या डबघािािी सूिक 
लक्षणे आहेत. 
 

ट्रॅन्झिस्टर कप्रटेि बोिावर जोिलेला असताना ह्या प्रकरणात पढेु डवविेन केल्वयाप्रमाणे 
ट्रनॅ्झिस्टरिी ओहममीटरने तपासणी केल्वयास ट्रॅन्झिस्टरमधील डबघािािा पिताळा घेता येईल. 
 
ऑणिओ ड्रायव्हर ट्रॅन्झिस्टरच्या अतंगथत भागातच बेस लकिा एणमटर खंणित (internally open) िालेला 

असिे 
 

 यथोणचत णिदु्यतदाब नोंदिी णबघाि उत्पन्न िाल्वयानंतर 
णिदु्यतदाब नोंदिी 

कलेक्टरवरील डवयुयातदाब •• (—) ८·६ व्होल्वट (—) ८·८ व्होल्वट 
बेसवरील डवयुयातदाब •• (—) १·४ व्होल्वट (—) १·६ व्होल्वट 
एडमटरवरील डवयुयातदाब •• (—) १·३ व्होल्वट ०·० व्होल्वट 
 

ट्रॅन्झिस्टरच्या अंतगकत भागाति बसे खंडित िालेला असो ककवा एडमटर खंडित िालेला असो 
एडमटरवर िूझय डवयुयातदाब व बेस व एडमटर ह्यामंध्ये वाजवीपेक्षा खूपि जास्त पुरोगामी डवयुयातदाब ही ह्या 
दोझही डबघािािंी सारखीि सूिक लक्षणे असतात. 
 

ट्रॅन्झिस्टर कप्रटेि बोिावर जोिलेला असतानाि ह्या प्रकरणात पुढे डवविेन केल्वयाप्रमाणे 
ट्रॅन्झिस्टरिी ओहममीटरने तपासणी केल्वयास ट्रॅन्झिस्टरमधील डबघािािा पिताळा घेता येईल. 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

ऑणिओ ड्रायव्हर ट्रॅन्झिस्टरच्या अतंगथत भागातच कलेक्टर ि बेस संणक्षप्त (short) िालेले असिे 
 

 यथोणचत णिदु्यतदाब नोंदिी णबघाि उत्पन्न िाल्वयानंतर 
णिदु्यतदाब नोंदिी 

कलेक्टरवरील डवयुयातदाब •• (—) ८·६ व्होल्वट (—) ७·७ व्होल्वट 
बेसवरील डवयुयातदाब •• (—) १·४ व्होल्वट (—) ७·७ व्होल्वट 
एडमटरवरील डवयुयातदाब •• (—) १·३ व्होल्वट (—) ७·५ व्होल्वट 
 

ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसवर कलेक्टरइतकाि व वाजवीपेक्षा खूपि जास्त म्हणजे जवळजवळ डवयुयातदाब 
पुरवठ्याच्या डवयुयातदाबाच्या दरम्यानिा डवयुयातदाब दिकडवला जाणे हे ह्या डबघािािे सूिक लक्षण 
समजण्यास हरकत नाही. डिवाय एडमटरवरही जवळजवळ डततकाि व वाजवीपेक्षा खूपि जास्त 
डवयुयातदाब दिकडवला जातो. 
 

ट्रॅन्झिस्टर कप्रटेि बोिावर जोिलेला असतानाि ह्या प्रकरणात पुढे डवविेन केल्वयाप्रमाणे 
ट्रॅन्झिस्टरिी ओहममीटरने तपासणी केल्वयास ट्रॅन्झिस्टरमधील डबघािािा पिताळा घेता येईल. 
 

ऑणिओ ड्रायव्हर ट्रॅन्झिस्टरच्या अतंगथत भागातच एणमटर ि बेस संणक्षप्त (short) िालेले असिे 
 

 यथोणचत णिदु्यतदाब नोंदिी णबघाि उत्पन्न िाल्वयानंतर 
णिदु्यतदाब नोंदिी 

कलेक्टरवरील डवयुयातदाब •• (—) ८·६ व्होल्वट (—) ८·८ व्होल्वट 
बेसवरील डवयुयातदाब •• (—) १·४ व्होल्वट (—) ०·१ व्होल्वट 
एडमटरवरील डवयुयातदाब •• (—) १·३ व्होल्वट (—) ०·१ व्होल्वट 
 

बेसवर एडमटरइतकाि डवयुयातदाब व त्यामुळे बेस एडमटरमध्ये िूझय पुरोगामी डवयुयातदाब (forward 
bias) दिकडवला जाणे हे ह्या डबघािािे सूिक लक्षण आहे. बेस एडमटर संडक्षप्त िाल्वयाने व ब्लीिर रेडिस्टर 
आडण एडमटर रेडिस्टर एकमेकािंी समातंर असल्वयाने बसेवरील डवयुयातदाब बऱ्याि कमी प्रमाणात दिकडवला 
जातो. 
 

ट्रॅन्झिस्टर कप्रटेि बोिावर जोिलेला असतानाि ह्या प्रकरणात पुढे डवविेन केल्वयाप्रमाणे 
ट्रॅन्झिस्टरिी ओहममीटरने तपासणी केल्वयास ट्रॅन्झिस्टरमधील डबघािािा पिताळा घेता येईल. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

ऑणिओ आऊटपुट ॲन्म्प्लफायर णिभाग (पुश-पुल मंिल रचना) 

 
आकृती २३–४ 

 
आऊटपुट ट्रॅझसफॉमथर प्रायमरीकॉईलचा आकृतीतील िरील बाजूचा अधथभाग खंणित (open) िालेला 

असिे 
 

 यथोणचत णिदु्यतदाब नोंदिी णबघाि उत्पन्न िाल्वयानंतर 
णिदु्यतदाब नोंदिी 

(आकृतीतील वरील बाजूच्या ट्रनॅ्झिस्टरवरील डवयुयातदाब मोजणी) 
कलेक्टरवरील डवयुयातदाब •• (—) ९·० व्होल्वट ०·० व्होल्वट 
बेसवरील डवयुयातदाब •• (—) ०·१५ व्होल्वट (—) ०·१५ व्होल्वट 
एडमटरवरील डवयुयातदाब •• ०·० व्होल्वट ०·० व्होल्वट 
 

कलेक्टरवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जाणे हे ह्या डबघािािे सूिक लक्षण समजण्यास हरकत 
नाही. 
 



 

अनुक्रमणिका 

ह्या डठकाणी ऑडिओ आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलिा आकृतीतील वरील बाजूिा 
अधकभाग खंडित (open) िाल्वयािे उदाहरण डदले आहे. खालील बाजूिा अधकभाग खंडित (open) 
िाल्वयास आकृतीतील खालील बाजूच्या ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरवर िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जाईल. 

 
बेसच्या व्होल्वटेज णिव्हयिर रेणिस्टसथपैकी ४·७ ओहम णिरोधाचा ‘ब्लीिर’ रेणिस्टर खंणित (open) 

िालेला असिे 
 
 यथोणचत णिदु्यतदाब 

नोंदिी 
णबघाि उत्पन्न िाल्वयानंतर 

णिदु्यतदाब नोंदिी 
दोझही ट्रनॅ्झिस्टसकच्या कलेक्टरवरील डवयुयातदाब  (—) ९·० व्होल्वट (—) ५·१ व्होल्वट 
दोझही ट्रनॅ्झिस्टसकच्या बसेवरील डवयुयातदाब  (—) ०·१५ व्होल्वट (—) १·८ व्होल्वट 
दोझही ट्रनॅ्झिस्टसकच्या एडमटरवरील डवयुयातदाब ०·० व्होल्वट (—) १·५ व्होल्वट 
 

ब्लीिर रेडिस्टर खंडित िाल्वयाने बेसवरील डवयुयातदाबात ·१५ व्होल्वटऐवजी कमालीिी वाढ 
दिकडवली जाणे हे ह्या डबघािािे सूिक लक्षण असते. पडरणामी बसे व एडमटर ह्यामंध्ये डवयुयातदाबात वाढ 
िाल्वयाने कलेक्टर प्रवाहातही वाढ होते व त्यामुळे दोझही ट्रॅन्झिस्टसकच्या कलेक्टसकवर योलयपेक्षा बऱ्याि 
कमी डवयुयातदाबािी नोंदणी दिकडवली जाते. 
 
ड्रायव्हर ट्रॅझसफॉमथरच्या सेकंिरीकॉईलचा आकृतीतील खालील बाजूचा अधथभाग खंणित (open) िालेला 

असिे 
 
 यथोणचत णिदु्यतदाब 

नोंदिी 
णबघाि उत्पन्न िाल्वयानंतर 

णिदु्यतदाब नोंदिी 
दोझही ट्रनॅ्झिस्टसकच्या कलेक्टरवरील डवयुयातदाब  (—) ९·० व्होल्वट (—) ९·० व्होल्वट 
आकृतीतील खालील ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसेवरील 
डवयुयातदाब 

 (—) ०·१५ व्होल्वट (—) ०·०५ व्होल्वट 

 
ड्रायव्हर ट्रॅझसॉॉमकरिी सेकंिरी कॉईल खंडित (open) िाल्वयाने आकृतीतील खालील बाजूच्या 

ट्रॅन्झिस्टरच्या बसेला डवयुयातदाब पुरडवला जात नाही. आकृतीतील खालील बाजूच्या ट्रॅन्झिस्टरच्या बसेवर 
·१५ व्होल्वटऐवजी अडतियि कमी म्हणजे ·०५ व्होल्वट डवयुयातदाब दिकडवला जाणे हे ह्या डबघािािे सूिक 
लक्षण आहे. 

 
तपासिी तक्ते 

 
ट्रॅन्झिस्टर मंिलातील घटकभागातं होणारे डबघाि त्यािप्रमाणे प्रत्यक्ष ट्रॅन्झिस्टरमध्ये होणारे 

डबघाि ह्याडवर्षयीच्या मागील काही पडरच्छेदातं केलेल्वया ताडत्त्वक डवविेनावरून व त्यासाठी नंतर 
नमुझयादाखल डदलेल्वया उदाहरणावंरून ट्रनॅ्झिस्टर डवभागाच्या डवयुयातदाब तपासणीच्या साहाय्याने संभाव्य 
डबघाि कसे व्यक्त होऊ िकतात ह्यािी रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास कल्वपना आलेली असेल. ट्रनॅ्झिस्टर मंिल 
रिनामंध्ये पूवी उल्लखे केल्वयाप्रमाणे काही ॉेरबदल आढळतात. त्यामुळे डवडिष् मंिल रिनेस अनुसरून 



 

अनुक्रमणिका 

डवयुयातदाब तपासणीत दिकडवल्वया जाणाऱ्या संभाव्य डबघािािें अनुमान बाधंाव ेलागते. डवयुयातदाब नोंदणीत 
डबघािािें एकापेक्षा अडधक पयायही दिकडवले जातात. ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ दुरुस्ती करताना डवयुयातदाब 
नोंदणीत दिकडवल्वया जाणाऱ्या तॉावतींबाबत ताडत्त्वक अनुमाने काढणे व डबघािाचं्या एकूण सवक संभाव्य 
पयायािंी दखल घेणे अत्यावश्यक असते. ह्यासाठी तीन डविरे्ष प्रिडलत ट्रनॅ्झिस्टर मंिल रिना व त्यामंध्ये 
दिकडवल्वया जाणाऱ्या डबघािािें तीन तक्ते ह्या तीन मंिल रिनासंमवते डदले आहेत. त्यािंा उपयोग केल्वयास 
डबघाि उत्पन्न िालेला नेमका घटकभाग जलद व डनडितपणे िोधून काढता येईल. रेडिओ दुरुस्ती 
तंत्रज्ञाने ह्या तक्त्यािंा दुरुस्ती कायात वरिेवर वापर करावा अिी डिॉारस येथे कराडविी वाटते. ताडत्त्वक 
डवविेनातील सवकि गोष्ी लक्षात ठेवणे व संभाव्य डबघािािें सवक पयाय स्मरणात ठेवनू त्यािंी दर वळेी 
दखल घेणे हे दुरुस्ती कामात दंग असताना सवकसामाझय रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास जमेलि ह्यािी खात्री 
देता येणार नाही. त्या दृष्ीने तक्त्यािंा वापर करून स्मरणिक्तीस ताण न देता दुरुस्ती कायक जलद व 
पद्धतिीरपणे कसे करता येते ह्यािी रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने प्रडिती घ्यावी. 
 

तपासिी तक्त्याचंा िापर कसा करािाॽ 
 

सोबत डदलेले तीन तक्ते कसे वापरावते ह्याडवर्षयी सूिना खाली डदल्वया आहेत: 
 

(१) तक्ता नंबर १, २ आडण ३ साठी ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओमध्ये वापरल्वया जाणाऱ्या तीन डविरे्ष प्रिडलत 
मंिल रिनािें नमुने आकृती २३–५, आकृती २३–६, आडण आकृती २३–७ मध्ये डदले आहेत. डसलनल 
इंजेक्िन तपासणी पद्धतीने दुरुस्तीसाठी आलेल्वया रेडिओिी तपासणी करून दोर्षयुक्त डवभाग कोणता हे 
िोधून काढल्वयानंतर डवडिष् दोर्षयुक्त डवभागािी मंिल रिना ह्या तीन प्रिडलत मंिल रिनापंैकी 
सवकसाधारणपणे कोणत्या डवडिष् प्रकारासारखी आहे हे रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने तािून पाहाव े म्हणजे 
डवयुयातदाब मोजणी केल्वयानंतर संभाव्य डबघाि असलेला घटकभाग िोधून काढण्यासाठी कोणता डवडिष् 
तक्ता वापरावा हे त्यास ठरडवता येईल. 
 

रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागातंील घटकभागामंध्ये डनमाण होणाऱ्या डबघािािंी उदाहरणे देताना 
बेसला डवयुयातदाब पुरवठा करण्यासाठी ‘व्होल्वटेज डिव्हायिर’िा ककवा दोन डवयुयातदाब डवभाजक 
रेडिस्टसकिा वापर केलेल्वया, त्यािप्रमाणे एडमटर रेडिस्टरिा वापर केलेल्वया आकृती २३–५ मध्ये 
दिकडवलेल्वया मंिल रिनेिीि उदाहरणे डदलेली आहेत. सवकसामाझयपणे जमेडनयम PNP ट्रॅन्झिस्टसकिा 
वापर केलेल्वया मंिलासंाठी ही योजना डविरे्ष प्रिडलत असली तरी डसडलकॉन ट्रनॅ्झिस्टसकिा वापर केलेल्वया 
मंिलातही ती वापरली जात असल्वयािे आढळते. जमेडनयम PNP ट्रॅन्झिस्टसकऐवजी हल्ली NPN डसडलकॉन 
ट्रॅन्झिस्टसक अडधकाडधक प्रिडलत होऊ लागले आहेत. आकृती २३–६ व २३–७ मध्ये PNP ट्रॅन्झिस्टसकिा 
वापर केलेल्वया मंिल रिना दिकडवलेल्वया आहेत. NPN डसडलकॉन ट्रनॅ्झिस्टसकिा वापर केलेल्वया मंिल 
रिनामंध्ये आकृती २३–६ मध्ये PNP ट्रनॅ्झिस्टर मिंलासाठी दिकडवल्वयाप्रमाणे, ट्रॅन्झिस्टरच्या बसेिी 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या ऋणाग्राऐवजी धनाग्रािी जोिणी बेस कॉईल व एका एकसरी रेडिस्टरतॉे 
(seriesresistor) केलेली असते व एडमटरिी जोिणी सरळ डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या धनाग्राऐवजी 
ऋणाग्रािी केलेली असते ककवा आकृती २३–७ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे एडमटर रेडिस्टरिा वापर करून 
एडमटरिी जोिणी डवयुयातदाब पुरवठ्याच्या ऋणाग्रािी केलेली असते. उदाहरणाथक, आकृती २३–८ व 
२३–९ मध्ये हल्ली प्रिडलत असलेल्वया व डसडलकॉन ट्रॅन्झिस्टसकिा वापर केलेल्वया व आकृती २३–६ िी 
बह्विंी साम्य असलेल्वया दुसऱ्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागासाठी व ऑडिओ ड्रायव्हर ॲन्म्प्लॉायर 



 

अनुक्रमणिका 

डवभागासाठी प्रत्यक्षात वापरल्वया जाणाऱ्या NPN ट्रॅन्झिस्टरिा वापर केलेल्वया मंिल रिनािंी उदाहरणे 
डदली आहेत. आकृती २३–७ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिल योजनेिी बरेि साम्य असलेली व NPN डसडलकॉन 
ट्रॅन्झिस्टसकिा वापर केलेली मंिल रिना सामाझयतिः डमक्सर ऑडसलेटर डवभागात वापरलेली आढळेल. 
प्रत्यक्षात वापरल्वया जाणाऱ्या अिा NPN ट्रनॅ्झिस्टरिा वापर केलेल्वया मंिल रिनेिे उदाहरण आकृती २३–
१० मध्ये डदले आहे. आकृती २३–११ मध्ये आकृती २३–५ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिल रिनेसारख्या परंतु 
डसडलकॉन NPN ट्रॅन्झिस्टरिा वापर केलेल्वया दुसऱ्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागासाठी प्रत्यक्षात 
वापरलेल्वया मंिल रिनेिा एक नमुना दिकडवला आहे. 
 

(२) पूवी उल्लेख केल्वयाप्रमाणे ख्यातनाम रेडिओ उत्पादकाचं्या माडहती पत्रकामंध्ये व मंिल 
नकािामंध्ये रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागातंील ट्रनॅ्झिस्टसकच्या बेस, एडमटर व कलेक्टरवर डकती 
डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली जाईल ह्यािा तपिील डदलेला असतो. सवकसामाझयपणे PNP ट्रॅन्झिस्टसकिा 
जेव्हा वापर केलेला असतो तेव्हा बटॅरीच्या सामाडयक म्हणून वापरलेल्वया धनाग्रािी जोिलेल्वया सामाडयक 
जोिपट्टीपासून (common positive lead) बेस, एडमटर व कलेक्टरवरील डवयुयातदाब मोजणी केलेली 
असते व डवयुयातदाब नोंदणीिे आकिे डकत्येकदा उणे डिझहानंी डनदेडित केलेले असतात. उदाहरणाथक, 
आकृती २३–१ ते आकृती २३–४ मध्ये ट्रॅन्झिस्टर मिंलातील डनरडनराळ्या घटकभागातंील डनमाण 
होणाऱ्या डबघािािें जे दाखले डदलेले आहेत त्यामंध्ये बॅटरीच्या सामाडयक म्हणनू वापरलेल्वया धनाग्रािी 
जोिलेल्वया जोिपट्टीपासून डवयुयातदाब मोजणी केलेली असल्वयाने डवयुयातदाब नोंदणीिे आकिे उणे डिझहानंी 
डनदेडित केलेले आहेत. 
 

 
आकृती २३–५ 



 

अनुक्रमणिका 

 
एणमटरिरील णिदु्यतदाब मोजिी (तक्ता नं. १)  

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती २३–६ 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
बेसिरील णिदु्यतदाब मोजिी (तक्ता नं. २)  

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती २३–७ 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
एणमटरिरील णिदु्यतदाब मोजिी (तक्ता नं. ३)  

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती २३–८ 

 
वरील दोझही प्रकारातं डवयुयातदाब मोजणी ट्रनॅ्झिस्टरच्या एडमटरिी जोिणी बॅटरीच्या ज्या डवयुयात 

अग्रािी केलेली असते त्यापासून सामाझयतिः केलेली असते असे म्हणावयास हरकत नाही. परंतु एडमटरिी 
बॅटरीिी जोिणी केलेले डवयुयात अग्र नेहमीि बॅटरीिे सामाडयक डवयुयात अग्र म्हणून वापरलेले असतेि असे 
नाही. उदाहरणाथक, आकृती २३–११ मध्ये दिकडवलेल्वया मिंलात NPN ट्रॅन्झिस्टरिा वापर केलेला असूनही 
बेस, एडमटर व कलेक्टरवरील डवयुयातदाब मोजणी बॅटरीच्या धनाग्रापासून केलेली आहे. 
 

तक्ता नंबर १, २ आडण ३ ह्यािंा वापर करताना एक महत्त्वािी अट म्हणजे बसे, एडमटर आडण 
कलेक्टरवरील डवयुयातदाब नोंदणी ट्रॅन्झिस्टरच्या एडमटरिी बटॅरीच्या ज्या डवयुयात अग्रािी जोिणी केलेली 
असेल त्यापासून डनदेडित केलेली असणे आवश्यक असते व सवकसाधारणपणे रेडिओ मंिल नकािामंध्ये 
हीि प्रथा प्रिडलत असल्वयाने तक्त्यािंा वापर करताना सामाझयतिः काहीही अििणी येत नाहीत. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती २३–९ 

 
परंतु आकृती २३–११ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिलात NPN ट्रॅन्झिस्टरिा वापर केलेला असून बॅटरीच्या 
धनाग्रापासून बेस, एडमटर व कलेक्टरवरील डवयुयातदाब नोंदणी डनदेडित केलेली असल्वयाने तक्त्यािा वापर 
करण्यासाठी उपयुक्त होण्याच्या दृष्ीने एडमटरिी बॅटरीच्या ज्या डवयुयात अग्रािी जोिणी केलेली आहे त्या 
म्हणजे ऋणाग्रापासून ह्या नोंदणीिे आकिे कसे डनदेडित केले जातील तदनुसार त्यािें योलय रूपातंर 
(conversion) करून घेतले पाडहजे. हे रूपातंर करणे कठीण नाही व खालील उदाहरणावरून ह्या 
रूपातंरामागील कृती स्पष् होईल. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती २३–१० 

 
उदाहरणाथक आकृती २३–११ मध्ये दिकडवलेल्वया डवयुयातदाब नोंदणीच्या आकड्यािें खाली डदलेल्वया पद्धतीने 
योलय रूपातंर करून घेता येईल : 
 

बेस एडमटर कलेक्टर 
 ६·०० व्होल्वट 
₋ ३·८० व्होल्वट 

 २·२० व्होल्वट  

 ६·०० व्होल्वट 
₋ ४·५० व्होल्वट 

 १·५० व्होल्वट  

 ६·०० व्होल्वट 
₋ ०·१७ व्होल्वट 

 ५·८३ व्होल्वट  
 

तक्त्यािा वापर करण्यासाठी वरील उदाहरणात मळू आकड्याऐंवजी बसेवर २·२ व्होल्वट, 
एडमटरवर १·५ व्होल्वट व कलेक्टरवर ५·८ व्होल्वट डवयुयातदाब नोंदणीिे आकिे म्हणून वापरता येतील. 
 

(३) तक्त्यािंा वापर करण्यासाठी रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञाने वर डवविेन केल्वयाप्रमाणे डवयुयातदाब 
नोंदणी करताना ट्रनॅ्झिस्टरच्या एडमटरिी बॅटरीच्या ज्या अग्रािी (म्हणजे धन अगर ऋण अग्रािी) जोिणी 
केलेली असेल त्या अग्रापासून संवदेनिील अिा व्होल्वटमीटरवर डवयुयातदाब मोजणी करावी व बेस, एडमटर 
आडण कलेक्टरवरील डवयुयातदाबािे रेडिओच्या मंिल नकािात डनदेडित केलेले आकिे व रेडिओ दुरुस्ती 
तंत्रज्ञाने मोजणी केलेल्वया डवयुयातदाबािे आकिे एकमेकािंजेारी डलहावते म्हणजे त्यामंध्ये तॉावत 
असल्वयास ती िटकन लक्षात येईल. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती २३–११ 

 
उदाहरणाथक, आकृती २३–८ मध्ये बेसवर ०·७ व्होल्वटऐवजी िूझय डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल 

तर तक्ता नंबर २ आकृती २३–६ प्रमाणे बेसिी जोिलेला १०० हजार ओहम डवरोधािा एकसरी रेडिस्टर 
खंडित (open) िालेला असल्वयािी, दुसऱ्या आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी बेसिी जोिलेली सेकंिरी कॉईल 
खंडित िालेली असल्वयािी, बेसिी जोिलेला ·०४७ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा कंिेझसर संडक्षप्त (short) 
िालेला असल्वयािी ककवा प्रत्यक्ष BF 195 D ट्रॅन्झिस्टरमध्ये बेस–एडमटर िायोि सडंक्षप्त (short) िालेला 
असल्वयािी िक्यता दिकडवली जाईल आडण त्या दृष्ीने ह्या सवक घटकभागािंी अडधक तपासणी करावी 
लागेल. (टीप– ह्या मंिलात बेस कॉईलिी २·२ मेगोहम डवरोधािा रेडिस्टर समातंर जोिलेला आहे. ह्या 
रेडिस्टर मध्ये डबघाि होण्यािी िक्यता एकंदरीत अगदीि कमी असल्वयाने त्यामधील डबघाि ह्या संदभात 
डविारात घेण्यािी आवश्यकता नाही). 
 

आकृती २३–१ मध्ये दिकडवलेल्वया मंिल रिनेत एडमटरवर योलयपेक्षा अडत कमी डवयुयातदाब, बेसवर 
अडत कमी डवयुयातदाब आडण कलेक्टरवरही अडत कमी डवयुयातदाब दिकडवला जात असेल तर तक्ता नंबर १ 
आकृती २३–५ प्रमाणे कलेक्टर मंिलािी जोिलेली ऑडसलेटर ॉीि बॅक कॉईल ककवा ह्या कॉईलिी 
जोिलेली आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर प्रायमरी कॉईल खंडित (open) िालेली असण्यािी ककवा एडमटर 
रेडिस्टरिी समातंर जोिलेला ·००५ मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिा बायपास कंिेझसर संडक्षप्त (short) 
िालेला ककवा ह्या कंिेझसरमध्ये अडतिय प्रवाह डिरप (leakage) उत्पन्न िालेली असल्वयािी िक्यता 
दिकडवली जाईल व त्या दृष्ीने ह्या सवक घटकभागािंी अडधक तपासणी करावी लागेल. 
 

सवकि मंिल रिनािें सवक दृष्ीने तक्ता नंबर १ आकृती २३–५, तक्ता नंबर २ आकृती २३–६, 
तक्ता नंबर ३ आकृती २३–७ ह्यामध्ये काटेकोर वगीकरण करता येईलि असे नाही, त्यामध्ये काही डभन्नता 
ही राहाणारि. त्यामुळे एखाययाा मंिल रिनेत काही अडधक घटकभाग वापरलेले असले, परंतु ते डवडिष् 
तक्त्यामध्ये न दाखडवता दुसऱ्या तक्त्यातील मंिल रिनेत दिकडवलेले असतील तर त्या घटकभागात 
होणाऱ्या डबघािािंा डविार ते ज्या तक्त्यामध्ये दिकडवलेले असतील त्या तक्त्यावरून करता येईल. तात्पयक, 
दोर्षयुक्त डवभागाच्या मंिल रिनेत काही दृष्ीने ॉेरॉार ककवा डभन्नता असली तरी तक्त्यािंा सूज्ञपणे वापर 
केल्वयास डबघाि उत्पन्न िालेला नेमका घटकभाग जलद िोधून काढण्यास डनडित मदत होईल. 
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(४) मंिल रिनामंधील बारीक सारीक ॉेरबदल डविारात घेऊन रेडिओच्या एकंदरीत 
डनरडनराळ्या सवकि डवभागातंील डवयुयातदाब मोजणीच्या साहाय्याने व्यक्त होणारे डबघाि जलद िोधून 
काढण्यास वरील तक्त्यािंी मदत होईल. इतकेि काय परंतु रेडिओमध्ये सवकसामाझयपणे वापरल्वया 
जाणाऱ्या व आकृती २३–४ मध्ये ऑडिओ आऊटपुट डवभागाच्या मंिल रिनेप्रमाणे सेकंिरी कॉईलमध्ये 
धागा काढलेल्वया ड्रायव्हर ट्रॅझसॉॉमकरिा व पुि-पुल ऑडिओ आऊटपुट डवभागात प्रायमरी कॉईलमधून 
मध्य धागा काढलेल्वया आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरिा वापर केलेल्वया मंिल रिनासंाठी तर होईलि, परंतु 
ऑडिओ आऊटपटु डवभागासाठी वापरल्वया जाणाऱ्या इतर डभन्न मंिल रिनासंाठीदेखील करता येईल. 
अिा आधुडनक बनावटीच्या डकत्येक ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओंमध्ये ऑडिओ आऊटपुट ॲन्म्प्लॉायर डवभागामंध्ये 
ट्रॅझसॉॉमकररडहत मंिल योजना डदवसेंडदवस अडधकाडधक प्रिडलत होऊ लागल्वया आहेत. ह्या मंिल 
योजनासंाठी तक्त्यािंा कसा वापर करता येईल ह्याडवर्षयीिे डवविेन पुढील काही पडरच्छेदामंध्ये केले आहे. 
ह्या योजनािें डवडवध प्रकार वापरले जात असून काही योजना तर अडतिय डबकट व गंुतागंुतीच्या होऊ 
लागल्वया आहेत. 
 

आकृती २३–१२ मध्ये दिकडवलेल्वया ऑडिओ आऊटपटु डवभागाच्या मंिल रिनेत दोन स्वतंत्र 
सेकंिरी कॉईल्वस असलेल्वया ड्रायव्हर ट्रझॅसॉॉमकरिा वापर केलेला असून आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकररडहत पुि-
पुल ऑडिओ आऊटपटु डवभागात दोन समान ट्रॅन्झिस्टसक AC 128 वापरलेले असून एका ट्रॅन्झिस्टरच्या 
कलेक्टरिी दुसऱ्या ट्रनॅ्झिस्टरच्या एडमटरिी जोिणी करून लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईलच्या एका 
टोकािी जोिणी २५० मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीच्या इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसरतॉे दोझही ट्रनॅ्झिस्टसकच्या 
कलेक्टर-एडमटर ह्या जोिकबदूिी केलेली आहे. ह्या जोिकबदूवर बॅटरीच्या एकूण डवयुयातदाबाच्या बरोबर 
डनम्मा डवयुयातदाब डनमाण होईल व दोझही ट्रॅन्झिस्टसकच्या बेस-एडमटरमध्ये ०·१५ व्होल्वट पुरोगामी डवयुयातदाब 
(forward bias) डनमाण होईल अिी मंिल रिना आयोडजत केलेली आहे. दोझही ट्रॅन्झिस्टसकच्या बेसला 
डवयुयातदाब पुरवठा करणाऱ्या व्होल्वटेज डिव्हायिर योजनेतील रेडिस्टसकच्या जोिीिी डवरोध मूल्वये (values) 
समान आहेत ही गोष् दुरुस्तीच्या दृष्ीने डविरे्ष लक्षात घेण्यासारखी आहे. 
 

 
आकृती २३–१२ 
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आकृती २३–१३ मध्येही वरील मंिल रिनेसारखीि मंिल रिना दिकडवली आहे. ह्या योजनेतील 
मुख्य ॉरक म्हणजे बॅटरी सेल्वसच्या जोिणीच्या मध्य डवभागापासून ककवा अधक डवभागापासून बॅटरीच्या 
एकूण डवयुयातदाबाच्या डनम्मा डवयुयातदाब लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईल तॉे ट्रनॅ्झिस्टसकच्या कलेक्टर-
एडमटरच्या जोिकबदूिी सबंंडधत केलेला आहे. वरील मंिलाप्रमाणेि ह्या कबदूवरही बॅटरीच्या एकूण 
डवयुयातदाबाच्या बरोबर डनम्मा डवयुयातदाब डनमाण होईल व दोझही ट्रनॅ्झिस्टसकच्या एडमटर-बेसमध्ये ०·१५ 
व्होल्वट पुरोगामी डवयुयातदाब (forward bias) डनमाण होईल अिा डवरोध मूल्वयाचं्या रेडिस्टसकिी डनवि 
केलेली आहे. 
 

आकृती २३–१४ मध्ये 2 N 360 ह्या ट्रनॅ्झिस्टसकिा वापर केलेली वरील मंिलासारखीि योजना 
वापरली आहे. ॉरक एवढाि की बॅटरीच्या एकूण डवयुयातदाबािी समान डवभागणी करण्यासाठी बॅटरीवर 
२५० मायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीिे दोन इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझससक एकमेकािंी एकसरी (series) जोिून 
त्याचं्या जोि कबदूवर डनमाण होणारा ३ व्होल्वट डवयुयातदाब लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईलतॉे ट्रनॅ्झिस्टसकच्या 
एडमटर–कलेक्टरच्या जोिकबदूिी संबडंधत केला आहे. ही मंिल रिना इतर बाबतीत वरील दोझही मंिल 
रिनासंारखीि आहे. 
 

 
आकृती २३–१३ 

 
आकृती २३–१५ मध्ये पुि-पुल ऑडिओ आऊटपटु ॲन्म्प्लॉायर डवभागात एकत्र जोिणी केलेल्वया 

AC 127 व AC 132 ह्या NPN व PNP ट्रॅन्झिस्टसकिी पूरक मंिल योजना (complementary circuit) 
दिकडवली आहे. ह्या योजनेत ह्या दोन ऑडिओ आऊटपटु ट्रॅन्झिस्टसकच्या एडमटसकिी एकमेकािंी जोिणी 
केलेली असून लाऊिस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलच्या एका टोकािी जोिणी ५०० मा.ॉॅ. धारणिक्तीच्या 
इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसरतॉे एडमटसकच्या जोिकबदूिी केलेली आहे. ह्या मंिल रिनेत आऊटपटु 
ट्रॅझसॉॉमकर तर वापरला नाहीि, परंतु CIL 464 ह्या ड्रायव्हर ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरिी पुि-पलु 
आऊटपुट ट्रॅन्झिस्टसकच्या बसेिी सरळ जोिणी केलेली असून ह्या मंिलात ड्रायव्हर ट्रॅझसॉॉमकरिा वापर 
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करण्याच्या प्रथेसही ॉाटा डदला आहे. CIL 464 ह्या NPN ड्रायव्हर ट्रॅन्झिस्टरिी सरळ जोिणी AC 126 
ह्या PNP ट्रॅन्झिस्टरिी केलेली आहे. AC 126 ह्या ट्रनॅ्झिस्टरिा वापर पूवक  ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागात 
(pre-amplifier stage) केलेला आहे. ड्रायव्हर ट्रॅझसॉॉमकरिा आडण आऊटपटु ट्रॅझसॉॉमकरिा वापर न 
केलेली ही एकूण मंिल रिना बरीि डबकट व गंुतागंुतीिी आहे. पुि-पुल ट्रॅन्झिस्टसकिी एकसरी जोिणी व 
पूवक ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर ट्रॅन्झिस्टरिी सरळ जोिणी केलेल्वया ह्या सवक ट्रॅन्झिस्टसकच्या बेस, एडमटर व 
कलेक्टरवर यथोडित डवयुयातदाब डनर्ममती करणे केवळ काटेकोरपणे योलय व डबनिूक मूल्वयाचं्या 
रेडिस्टसकिी डनवि करून करणेि िक्य िाले आहे. वर वणकन केलेल्वया इतर मंिल रिनापं्रमाणे दोन पुि-
पुल ट्रनॅ्झिस्टसकच्या एडमटसकच्या एकत्र जोिणीच्या जोिकबदूवर बॅटरीच्या एकूण डवयुयातदाबाच्या डनम्मा 
डवयुयातदाब डनमाण होईल अिा तऱ्हेने ह्या मंिलािी रिना आयोडजत केलेली असते हे येथे डविरे्ष ध्यानात 
घेतले पाडहजे. 
 

 
आकृती २३–१४ 

 
वरील िारी मंिल रिनामंध्ये प्रत्येक ट्रॅन्झिस्टरच्या बसे, एडमटर व कलेक्टरवरील डवयुयातदाब 

मोजणीिे आकिे डदलेले आहेत. पुि-पुल ट्रॅन्झिस्टसकिी एकमेकािंी सरळ जोिणी केलेली असल्वयाने व 
त्यािें कायक परस्परावलंबी असल्वयाने ह्या ट्रनॅ्झिस्टसकच्या एडमटर–कलेक्टर जोिकबदूवर ककवा एडमटसकच्या 
जोिकबदूवर बॅटरीच्या एकूण डवयुयातदाबाच्या डनम्मा डवयुयातदाब दिकडवला जातो. दोन पुि-पलु 
ट्रॅन्झिस्टसकपैकी कोणत्याही ट्रॅन्झिस्टरच्या मंिलातील घटकभागात ककवा प्रत्यक्ष ट्रॅन्झिस्टरमध्ये डबघाि 
डनमाण होऊन एखाययाा ट्रनॅ्झिस्टरिे कायक बंद पिले तर ह्या जोिकबदूवर बॅटरीच्या एकूण डवयुयातदाबाच्या 
डनम्म्या डवयुयातदाबाऐवजी िकुीिी डवयुयातदाब नोंदणी दिकडवली जाते व त्या दृष्ीने जोिकबदूवरील ही नोंदणी 
ॉार महत्त्वािी आहे. ह्या जागी िुकीिी नोंदणी दिडवली जात असल्वयास ओहममीटर तपासणीने डबघाि 
डनमाण िालेल्वया घटकभागािा छिा लावावा लागतो. ट्रॅन्झिस्टसकच्या बेस, एडमटर व कलेक्टरवरील 
डवयुयातदाबािी एडमटरच्या दृष्ीने डवयुयातदाब मोजणी केल्वयास व तक्त्यािंा वापर केल्वयास परस्परावलंबी 



 

अनुक्रमणिका 

पुि-पुल ट्रॅन्झिस्टसकच्या मंिल रिनेतील संभाव्य डबघािाडंवर्षयी रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास उपयुक्त सूिना 
डमळू िकतील. 
 

 
आकृती २३–१५ 

 
ट्रॅन्झिस्टर मंिलाची णिदु्यतणिरोध मोजिी ि णबघाि िालेला घटकभाग शोधण्यासाठी िापरल्वया जािाऱ्या 

इतर तपासिी पद्धती 
 

ट्रॅन्झिस्टर रेडिओतील डबघाि नेमका कोणत्या डवभागात आहे ह्यािे डनरडनराळ्या तपासणींच्या 
साहाय्याने डनडित डनदान िाले म्हणजे दोर्षयुक्त डवभागामध्ये नेमक्या कोणत्या घटकभागात डबघाि उत्पन्न 
िाला असावा ह्याडवर्षयीिा अडधक िोध घेता येतो. डबघाि उत्पन्न िालेला घटकभाग िोधण्यासाठी 
दोर्षयुक्त डवभागातंील संिडयत रेडिस्टसक, कंिेझससक, कॉईल्वस ककवा ट्रॅझसॉॉमकसक, त्यािप्रमाणे आवश्यक 
वाटल्वयास डनरडनराळ्या घटकभागािंी जोिणी करणाऱ्या कप्रटेि बोिावरील डवडिष् जोिप्या ककवा 
जोितारा ह्यािंी तपासणी केली जाते. ह्यासाठी सवकसामाझयपणे ओहममीटरच्या साहाय्याने प्रथमतिः 
डवयुयातडवरोध तपासणी केली जाते. डवयुयातडवरोध तपासणीच्या साहाय्याने जर घटकभागातील डबघाि व्यक्त 
होत नसेल तर इतर तपासणी तंत्रािंा वापर केला जातो व तीही अयिस्वी ठरल्वयास िवेटी संिडयत 
घटकभागाऐवजी िागंला नवीन घटकभाग बदलून पाहाता येतो. रेडिस्टसक, कंिेझससक, कॉईल्वस ककवा 
ट्रॅझसॉॉमकसकमधील कोणते डबघाि डवरोध मोजणीत व्यक्त होऊ िकतात ह्याडवर्षयीिे सामाझय डवविेन पुढील 
काही पडरच्छेदामंघ्ये केलेले असून ट्रनॅ्झिस्टसक व सेडमकंिक्टर िायोड्स ह्यािंी ओहममीटरच्या साहाय्याने 
व इतर तपासणी तंत्राने किी तपासणी करावी ह्याडवर्षयीिे डवविेन नंतर केले आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

घटकभागामंधील डबघािाडंवर्षयीच्या ह्या डवविेनास कंिेझसरपासून सुरुवात करण्यास हरकत 
नाही. कंिेझसरमध्ये डनमाण होणाऱ्या सवकसामाझय डबघािाडंवर्षयीिे डवविेन पूवी प्रकरण अठरामध्ये केलेलेि 
आहे. सडंक्षप्त (short) िालेला कंिेझसर ओहममीटर तपासणीने उघिकीस येऊ िकतो. ओहममीटरच्या 
R×1 ह्या श्रेणीवर डवयुयातडवरोध मोजणी केल्वयास जर िूझय डवरोध दिकडवला जात असेल तर कंिेझसर संडक्षप्त 
(short) िालेला असल्वयािे ते लक्षण असते. ट्रॅन्झिस्टर मंिल डवभागामध्ये पूवी उल्लेख केल्वयाप्रमाणे 
समातंर जोिणीिे अनेक प्रवाह मागक (branch current paths) डनमाण होत असल्वयाने संिडयत सडंक्षप्त 
कंिेझसरिी ओहममीटरने डनडित तपासणी करण्यासाठी त्यािी एक जोितार कप्रटेि बोिावरील 
जोिपट्टीपासून डवलग करणे इष् असते. कंिेझसरमधील प्रवाह डिरप (leakage) डवयुयातदाब मोजणीत 
सूडित केली जाते. प्रवाह डिरप असलेल्वया संिडयत कंिेझसरिी ओहममीटरने डनडित तपासणी 
करण्यासाठी वरीलप्रमाणे एक जोितार डवलग करून तपासणी करणे इष् असते. खंडित (open) 
िालेल्वया कंिेझसरिी तपासणी ह्या डबघािासाठी वापरल्वया जाणाऱ्या नेहमीच्या तंत्रानुसार संिडयत 
कंिेझसरवर योलय धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून करता येते. 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओत वापरलेले व्हेडरएबल कंिेझससक प्लॅन्स्टक िबीमध्ये समाडवष् केलेले असतात. अिा 
व्हेडरएबल कंिेझससकिी ओहममीटरने तपासणी करणे कठीण जाते. अिा पडरन्स्थतीत एक अंडतम 
उपाययोजना ह्या दृष्ीने सिंडयत कंिेझससकऐवजी योलय धारणिक्तीिे िागंले नवीन व्हेडरएबल कंिेझससक 
बदलण्याव्यडतडरक्त गत्यंतर नसते. 

 
व्हेडरएबल कंिेझससकमधील इतर याडंत्रक स्वरूपाच्या डबघािाचं्या बाबतीत िक्य असल्वयास व्हॉल्वव्ह 

रेडिओसाठी वापरल्वया जाणाऱ्या तपासणी पद्धती वापरता येतील. 
 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओतील रेडिस्टसकिी तपासणी ओहममीटरने करता येते. परंतु ट्रनॅ्झिस्टर मंिल 

डवभागात समातंर जोिणीिे अनेक प्रवाह मागक (branch current paths) डनमाण होत असल्वयाने 
रेडिस्टरच्या डवरोधािी अिूक तपासणी करण्यासाठी रेडिस्टरिी एक जोितार कप्रटेि बोिावरील 
जोिपट्टीपासून डवलग करणे आवश्यक असते. डवयुयातधक्क्यािी भीती नसल्वयाने ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या 
बाबतीत खंडित (open) िालेल्वया संिडयत रेडिस्टरवर दुसरा योलय डवरोधािा रेडिस्टर तात्पुरता समातंर 
जोिून खंडित िालेल्वया कंिेझसरप्रमाणे त्यािी यिस्वीरीतीने तपासणी करता येते. उदाहरणाथक, बेस ककवा 
एडमटर मंिलातील खंडित (open) िालेल्वया रेडिस्टरवर समान मूल्वयािा िागंला नवीन रेडिस्टर 
तात्पुरता समातंर जोिला तर केवळ ह्या डबघािामुळे बंद पिलेला रेडिओ िालू होत असल्वयािे प्रत्ययास 
येते. 

 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्ये कॉईल्वस, ट्रॅझसॉॉमकसक, लाऊिस्पीकर, व्हॉईस कॉईल ह्यािंी 

ओहममीटरच्या साहाय्याने डवरोध मोजणी करता येते. सवकसामाझयपणे कॉईल्वस व आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकसकच्या प्रायमरी व सेकंिरी कॉईल्वसिा डवयुयातडवरोध कमी असल्वयाने त्या कप्रटेि बोिावर जोिलेल्वया 
असतानाि कॉईल्वस अखंि आहेत ककवा नाहीत यािी तपासणी (continuity test) करणे िक्य असते. 
ओहममीटर तपासणीत कॉईलिा जास्त प्रमाणात डवरोध दिकडवला जात असेल तर ती खंडित (open) 
िालेली असल्वयािा संिय घेण्यास जागा असते. अिी कॉईल ककवा ट्रॅझसॉॉमकर डवयुयात मंिलातून डवलग 
करून नंतर डनडित तपासणी करता येते. कॉईल ककवा ट्रॅझसॉॉमकरिे वढेे त्यावरील एनॅमल खराब होऊन 
एकमेकासं डिकटून सडंक्षप्त (short) िालेले असतील ककवा कॉईलिा गाभ्यािी (core) संपकक  होत असेल 
तर ओहममीटर तपासणीत असा डबघाि डनडित समजून येणे डकत्येकदा कठीण जाते. अिा पडरन्स्थतीत 
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एक अंडतम उपाययोजना म्हणून संिडयत कॉईल ककवा ट्रॅझसॉॉमकरऐवजी सुन्स्थतीत असलेली िागंली 
प्रडतरूप नवीन कॉईल ककवा ट्रॅझसॉॉमकर बदलण्याव्यडतडरक्त गत्यंतर नसते. 
 

ट्रॅन्झिस्टरची ओहममीटरने स्थूलमानाने तपासिी करण्याची पद्धत 
 

ट्रॅन्झिस्टरमध्ये डनमाण होणाऱ्या डनरडनराळ्या डबघािाडंवर्षयीिे व अिा डबघािामुंळे ट्रॅन्झिस्टरच्या 
बेस, एडमटर व कलेक्टरवरील डवयुयातदाब नोंदणीत दिकडवल्वया जाणाऱ्या तॉावतींडवर्षयीिे डवविेन ह्या 
प्रकरणामध्ये पूवी केलेलेि आहे. प्रत्यक्ष ट्रनॅ्झिस्टरमध्येि डबघाि असल्वयािा संिय असेल तर ट्रॅन्झिस्टर 
कप्रटेि बोिावर जोिलेला असतानादेखील त्यािी ओहममीटरने स्थूलमानाने तपासणी करता येते. अिा 
तपासणीमागील तत्त्व वस्तुतिः ट्रॅन्झिस्टरच्या रिनेवर आधाडरत असते असे म्हणावयास हरकत नाही. 
ट्रॅन्झिस्टरमध्ये बसे-एडमटर त्यािप्रमाणे बसे-कलेक्टर हे दोन मूलभतू िायोड्स असतात व िायोड्सिे 
एक वैडिष्ट्य म्हणजे ओहममीटरने ह्या िायोड्सिी डवरोध मोजणी केली तर िायोिच्या एका डदिनेे जास्त 
तर उलट डदिनेे त्यामानाने बराि कमी डवरोध दिकडवला जातो. 
 

ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ मंिलाबाहेर काढलेला असो ककवा रेडिओ मंिलामध्ये समाडवष् केलेला असो, 
बेस–एडमटर व बेस–कलेक्टर ह्या िायोड्सिे िायोि ह्या दृष्ीने कायक अबाडधत राहाते. ह्या िायोड्सिी 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ मंिलात असताना वरीलप्रमाणे ओहममीटरने उलटसुलट डदिनेे डवरोध मोजणी केली 
तर िायोिच्या एका बाजूने कमी तर दुसऱ्या बाजूने जास्त डवरोध नोंदणी दिकडवली जाते. ट्रनॅ्झिस्टरच्या 
बेस-एडमटर िायोिच्या ओहममीटर तपासणीिी पद्धत आकृती २३–१६ मध्ये व बेस–कलेक्टर िायोड्च्या 
ओहममीटर तपासणीिी पद्धत आकृती २३–१७ मध्ये दिकडवली आहे. रेडिओ मंिलात असलेल्वया 
ट्रॅन्झिस्टसकिी अिी स्थूलमानाने तपासणी करताना ही उलटसुलट डवरोध मोजणी प्रत्यक्षात डकती प्रमाणात 
दिकडवली जाईल ह्यास महत्त्व नसते. ह्या मोजणीत ट्रनॅ्झिस्टरच्या दोझही िायोड्सच्या बाबतीत अपेके्षप्रमाणे 
एका बाजूने जास्त व दुसऱ्या बाजूने कमी डवरोध दिकडवला जात असेल तर ट्रनॅ्झिस्टर सुन्स्थतीत असल्वयािे 
स्थूलमानाने दिकडवले जाते. परंतु अिा उलटसुलट डवरोध मोजणीत जर समान डवरोध दिकडवला जात 
असेल ककवा िायोि सडंक्षप्त (short) िाल्वयािे दिकडवले जात असेल तर ट्रनॅ्झिस्टरमध्ये डबघाि असल्वयािे 
ते लक्षण आहे असे सकृतदिकनी तरी समजण्यास हरकत नसते. अिा पडरन्स्थतीत संिडयत ट्रनॅ्झिस्टर 
कप्रटेि बोिावरून डवलग करून त्यािी ओहममीटरने पुझहा अडधक तपासणी करता येते व ट्रॅन्झिस्टरमध्ये 
डबघा दिकडवला जात असेल तर त्याच्या जागी दुसरा योलय व िागंला नवीन ट्रनॅ्झिस्टर बदलून पाहाता येतो 
व ट्रॅन्झिस्टरमधील डबघािािा डनडित पिताळा घेता येतो. 
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आकृती २३–१६ 

 
ट्रॅन्झिस्टरच्या तपासिीसाठी िापरले जािारे दुसरे एक तपासिी तंत्र 

 
ट्रॅन्झिस्टर मंिलात असताना केल्वया जाणाऱ्या तपासणींमध्ये ही एक प्रभावी तपासणी पद्धती 

समजली जाते. ह्या तपासणी पद्धतीिा उल्लखे पूवी आलेला आहे. ह्या तपासणीसाठी सूक्ष्म डवयुयातदाब 
मोजणी करता येईल अिा संवदेनिील िी.सी. व्होल्वटमीटरिी आवश्यकता असते. ही तपासणी खालील 
पद्धतीने केली जाते: 
 

ही तपासणी करण्यासाठी रेडिओ िालू केला जातो व संिडयत ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरवरील 
डवयुयातदाबािी मोजणी करून कलेक्टरवर डकती डवयुयातदाब दिकडवला जात आहे ह्यािी नोंदणी केली जाते. 
ही नोंदणी केली जात असतानाि म्हणजे व्होल्वटमीटर तसेि जोिून ठेवलेले असतानाि ट्रॅन्झिस्टरिे बसे व 
एडमटर हे डवयुयातघटक एखाययाा लहान तारेच्या साहाय्याने ककवा अझय साधनाने तात्पुरते एकडत्रत जोिून 
संडक्षप्त (short) केले जातात. बेस व एडमटर वरीलप्रकारे एकडत्रत जोिले की बेस व एडमटर ह्यामंधील 
पुरोगामी डवयुयातदाब (forward bias) िूझयावर येतो. साहडजकि बसे व एडमटर ह्यामंधील पुरोगामी 
डवयुयातदाब नाहीसा िाला म्हणजे ट्रॅन्झिस्टरिे कायक स्थडगत(turn-off) केले जाते व त्यामुळे कलेक्टर 
प्रवाह वाहाण्यािे बंद होते. कलेक्टर प्रवाह बंद िाला म्हणजे कलेक्टर कॉईल ककवा कलेक्टरिी 
जोिलेल्वया रेडिस्टर ककवा रेडिस्टसकमधून प्रवाह न वाडहल्वयामुळे कलेक्टरवर रेडिओच्या बटॅरीतॉे 
पुरडवल्वया जाणाऱ्या डवयुयातदाबाइतका डवयुयातदाब (supply voltage) दिकडवला जातो. ट्रॅन्झिस्टर सुन्स्थतीत 
असल्वयािे हे सूिक लक्षण असते. 
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आकृती २३–१७ 

 
परंतु ट्रॅन्झिस्टरमध्ये डबघाि असेल तर वरील योजनेप्रमाणे ट्रॅन्झिस्टर कायक स्थडगत करण्याच्या ह्या 

तपासणीत (turn-off test) कलेक्टरवरील डवयुयातदाब नोंदणीत वाढ दिकडवली जात नाही. अिा 
पडरन्स्थतीत संिडयत ट्रनॅ्झिस्टर कप्रटेि बोिावरून काढून त्यािी अडधक तपासणी करणे ककवा त्याच्या 
जागी िागंला योलय नवीन ट्रनॅ्झिस्टर बदलून पाहाणे इष् असते. 
 

∎   ∎ 
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प्रकरि चोणिसाि े
 

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओतील णनरणनराळ्या प्रकारचे णनत्य णबघाि ि त्याचं्या दुरुस्तीसाठी 
िापरली जािारी पद्धतशीर तपासिी तंते्र 

 
ह्या प्रकरणात ट्रॅन्झिस्टर रेडिओत डनमाण होणारे डनत्य डबघाि व त्याचं्या दुरुस्तीसाठी वापरल्वया 

जाणाऱ्या पद्धतिीर तपासणी तंत्राडवर्षयींिे सडवस्तर डवविेन केले आहे. 
 

रेणिओच्या प्राथणमक प्रिाह नोंदिीत व्यक्त होिारे णबघाि 
 

प्रकरण बावीसमध्ये उल्लखे केल्वयाप्रमाणे रेडिओच्या प्रवाह नोंदणीत जेव्हा िझूय प्रवाह नोंदणी, 
योलय प्रमाणाच्या डनम्म्यापेक्षा कमी प्रवाह नोंदणी, योलय प्रमाणापेक्षा काहीिी जास्त प्रवाह नोंदणी आडण 
योलयपेक्षा अडतरेकी प्रमाणात जास्त प्रवाह नोंदणी दिकडवली जाते तेव्हा प्रवाह नोंदणीतील अिा 
तॉावतीमुळे व्यक्त िालेले डबघाि प्रथम दुरुस्त करणे सामाझयतिः इष् असते व ते केल्वयाडिवाय डकत्येकदा 
रेडिओतील डबघािािंी दुरुस्ती करण्यात अथक नसतो. त्या दृष्ीने प्रथम प्रवाह नोंदणीतील तॉावतीने 
दिकडवल्वया जाणाऱ्या डबघािािें डवविेन पढुील काही पडरच्छेदामंध्ये केले आहे. 
 
(१) शूझय प्रिाह नोंदिीने दशथणिले जािारे संभाव्य णबघाि 
 

(अ) रेडिओच्या उघििाप करण्याच्या न्स्विमध्ये (on-off switch) डबघाि. 
 

ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्ये वापरले जाणारे न्स्विेस लहान आकारािे नाजूक घटकभाग असतात व 
त्यामंध्ये याडंत्रक स्वरूपािे डबघाि (mechanical defects) उत्पन्न होऊन असे न्स्विेस डकत्येकदा िालू 
(on) होत नाहीत असे आढळून येते. ह्या डबघािािी डनडिती करण्यासाठी ओहममीटरने न्स्वििी तपासणी 
करता येईल. 
 

(आ) बॅटरीच्या धन व ऋणाग्रािंी कप्रटेि बोिावरील जोिप्यािंी जोिणी करणाऱ्या जोितारा 
तुटलेल्वया ककवा डनखळलेल्वया असणे. 

 
साध्या डनरीक्षणाने हा डबघाि िोधून काढता येईल. 
 
(इ) कप्रटेि बोिावरील बॅटरी जोिणीिी संबंडधत असलेल्वया जोिप्यामंध्ये खंि पिलेला 

असणे. 
 
संिडयत जोिप्यािंी ओहममीटरने तपासणी करता येईल. 
 
(ई) बटॅरीवरील न्क्लप्स सैल असून त्यािंा नीट संपकक  होत नसणे. 
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न्क्लप्स काढून घालून पाहाव्यात व त्यािंा नीट संपकक  होईल अिा रीतीने घट्ट दाबनू बसवाव्यात. 
 

(२) योग्य प्रमािाच्या णनम्म्यापेक्षा म्हिजे ८ णमणलॲन्म्पयसथपेक्षा कमी प्रिाह नोंदिीने दशथणिले जािारे 
संभाव्य णबघाि 

(अ) पुि-पुल ऑडिओ आऊटपुट ट्रॅन्झिस्टसकच्या बेस मंिलाच्या ‘व्होल्वटेज डिव्हायिर’ म्हणजे 
डवयुयातदाब डवभाजक रेडिस्टसकपैकी बसेिी एकसरी (series) जोिणी केलेला रेडिस्टर खंडित (open) 
िालेला असणे ककवा त्याच्या डवरोधात अडतिय वाढ िालेली असणे. 

 
अिा पडरन्स्थतीत दोन ऑडिओ आऊटपटु ट्रनॅ्झिस्टसकपकैी डवडिष् रेडिस्टरिी संबडंधत अिा एका 

ट्रॅन्झिस्टरिे कायक स्थडगत िाल्वयािे आढळून येते. संिडयत रेडिस्टरिी ओहममीटरने तपासणी करावी. 
ह्यासाठी रेडिस्टरिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून डवलग करणे आवश्यक असते. पयायी, खंडित 
(open) िालेल्वया रेडिस्टरवर त्याि डवरोधािा िागंला नवीन रेडिस्टर तात्पुरता समातंर जोिून प्रवाह 
नोंदणीवर काही पडरणाम होतो ककवा काय ह्यािी तपासणी करता येईल. 

 
(आ) पुि-पुल ऑडिओ आऊटपुट ट्रॅन्झिस्टसकपैकी एका ट्रॅन्झिस्टरमध्ये डबघाि होऊन त्यािे कायक 

स्थडगत िालेले असणे. 
 
दोझही ट्रॅन्झिस्टसकिी ओहममीटरने स्थूलमानाने तपासणी करावी. ओहममीटर तपासणीत व्यक्त 

िालेला संिडयत ट्रनॅ्झिस्टर बदलून त्याच्या जागी नवीन प्रडतरूप ट्रनॅ्झिस्टर बदलून पाहावा. 
 
(३) योग्यपेक्षा जास्त प्रमािात म्हिजे ५० ते १०० णमणलॲन्म्पयसथचे दरम्यानच्या प्रिाह नोंदिीने दशथणिले 

जािारे संभाव्य णबघाि 
 

(अ) पॉवर सप्लाय डवभागातील आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप (leakage) डनमाण 
होत असणे. 

 
संिडयत कंिेझसरिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून डवलग करून कंिेझसरिी ओहममीटरने 

तपासणी करावी. 
 
(आ) बॅटरीच्या जोितारा, बॅटरी न्क्लप्स, न्स्वि, पडहला डॉल्वटर कंिेझसर, ऑडिओ आऊटपटु 

आडण ड्रायव्हर ट्रनॅ्झिस्टर ह्या घटकभागामंध्ये ककवा त्याचं्या जोिणीत अंितिः सडंक्षप्त मंिल (partial short 
circuit) डनमाण िालेले असणे. 

 
वरील घटकभागािंी ओहममीटरने क्रमििः तपासणी करावी व डबघािािे डनडित स्थळ िोधून 

काढून योलय दुरुस्ती करावी. 
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(४) योग्यपेक्षा अणतशय जास्त प्रमािात म्हिजे १०० णमणलॲन्म्पयसथपेक्षाही जास्त प्रिाह नोंदिीने दशथणिले 
जािारे संभाव्य णबघाि 

 
(अ) बॅटरीच्या जोितारा, (आ) बॅटरी न्क्लप्स, (इ) न्स्वि, (ई) पडहला डॉल्वटर कंिेझसर, (उ) 

ऑडिओ आऊटपटु ट्रनॅ्झिस्टसक ककवा (ऊ) िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा करणाऱ्या डवभागात सडंक्षप्त मंिल 
(short circuit) डनमाण िालेले असणे. 
 

वरील घटकभागािंी ओहममीटरने तपासणी करावी व डबघािािे डनडित स्थळ िोधून काढाव.े 
 

िी.सी. डवयुयातपुरवठा करणाऱ्या मंिलातील सडंक्षप्त मंिल (short circuit) िोधण्यासाठी प्रसंगी 
काही घटकभाग कप्रटेि बोिापासून तात्पुरते डवलग कराव ेलागतील. 
 

घरातील णिदु्यतपुरिठा लकिा पयायी बॅटरीिर रेणिओ चालणिण्यासाठी िापरली जािारी मंिल योजना 
 

आकृती २४–१ मध्ये पूवी उल्लेख केल्वयाप्रमाणे घरातील २३० व्होल्वट ए.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यावर 
ककवा पाडहजे तेव्हा बॅटरीवर वाजडवता येईल अिी सोय असलेल्वया व हल्ली बऱ्याि प्रिडलत व लोकडप्रय होत 
असलेल्वया ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्ये वापरल्वया जाणाऱ्या मंिल योजनेिा नकािा नमुझयादाखल डदला आहे. 
 

 

आकृती २४–१ 
 

रेडिओला योलय प्रकारे डवयुयातदाब पुरवठा होत नसेल तर ह्या मंिल योजनेिी तपासणी करावी 
लागेल. ह्या मंिल योजनेतील मेझस ट्रॅझसॉॉमकर, िायोड्स, डॉल्वटर कंिेझससक आडण न्स्वि ह्यामंध्ये िालेले 
डबघाि सामाझयतिः साध्या ओहममीटर तपासणीने सहज िोधून काढता येण्यासारखे असतात. रेडिओ 
दुरुस्ती तंत्रज्ञाने ह्या संदभात भाग एक प्रकरण सातच्या िवेटी केलेले डवविेन पाहाव.े 
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ट्रॅन्झिस्टर रेणिओमध्ये णनमाि होिारे णनत्य णबघाि 
 
(१) रेणिओच्या काही णिणशष्ट बँििरील स्टेशने ऐकू येत नसिे 
 

(अ) ज्या डवडिष् बँिवरील स्टेिने ऐकू येत नसतील तो बँि लावावा व त्या बँिवर एखाययाा 
डववडक्षत स्टेिनािी िायल कायाने जुळवणी करावी. डसलनल जनरेटरमध्ये त्या डववडक्षत स्टेिनाच्या 
रेडिओ वाहकलहरीच्या कंपनसंख्येइतकी कंपनसंख्या असलेली पडरवर्मतत रेडिओ संदेिलहर डनमाण 
करून ती डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरच्या बसेिी संबडंधत करावी. 

 
जर लाऊिस्पीकरमधून अिा पडरन्स्थतीत संदेिलहरीिा आवाज ऐकू येत असेल तर – 
 
त्या डवडिष् बँिच्या एडरअल डवभागाच्या मंिलात डबघाि दिकडवला जाईल.ह्या बँिच्या कॉईल्वस व 

त्याचं्या बँि न्स्वितॉे केलेल्वया जोिणीिी रेडिओच्या मंिल नकािाप्रमाणे संपूणक तपासणी करावी. 
 
(आ) परंतु वरील तपासणीत जर लाऊिस्पीकरमधून संदेिलहरीिा आवाज ऐकू येत नसेल तर 

– 
त्या डवडिष् बँिच्या ऑडसलेटर डवभागात (ककवा प्रत्यक्ष डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रनॅ्झिस्टरमध्ये) 

डबघाि दिकडवला जाईल. ऑडसलेटर डवभागातील कॉईल्वस व त्याचं्या बँि न्स्वितॉे केलेल्वया जोिणीिी व 
ऑडसलेटर डवभागातील कंिेझससक, रेडिस्टसक आदीकरून सवक घटकभागािंी त्यािप्रमाणे आवश्यक 
िाल्वयास डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरिी ओहममीटरने तपासणी करावी व योलय दुरुस्ती करावी. 
 
(२) रेणिओच्या िायल कायाची जुळििी करताना रेणिओतून खरखराट (noise) ऐकू येत असिे लकिा 

रेणिओिर लािलेली स्टेशने अधूनमधून ऐकू येत असिे ि अधूनमधून ऐकू येत नसिे 
 

खालील सभंाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने तपासणी करावी: 
 
(अ) वरील प्रकारच्या डबघािात व्हेडरएबल कंिेझसरच्या रोटर प्ले्सिा स्टेटर प्ले्सिी सपंकक  

होत असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते. व्हेडरएबल कंिेझसरच्या रोटर प्ले्स स्टेटर प्ले्सिी घसटत 
आहेत ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. ही तपासणी ओहममीटरने करता येते. परंतु ह्यासाठी व्हेडरएबल 
कंिेझसर रेडिओ मंिलातून डवलग करून घेणे आवश्यक असते. 

 
(आ) वरील प्रकारच्या डबघािात व्हेडरएबल कंिेझसरच्या रोटर प्ले्सिी बॅटरीच्या सामाडयक 

जोिपट्टीिी (common ground) ककवा जडमनीिी जोिणी (earthing) सैल िालेली असण्यािीही 
िक्यता दिकडवली जाते. व्हेडरएबल कंिेझसरच्या रोटर प्ले्सिी जोिणी व्यवन्स्थत आहे ककवा नाही ह्यािी 
डनडित तपासणी ओहममीटरने करता येते. 
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(३) रेणिओच्या काही णििणक्षत बँड्सिरील स्टेशने कमजोरपिे ऐकू येत असिे (weak reception on 
certain bands) 

 
खालील सभंाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने रेडिओिी तपासणी करावी: 
 
(अ) डववडक्षत बँिच्या एडरअल कॉईल्वसच्या मेळजुळवणीत (alignment) डबघाि असणे. 
मेळजुळवणीच्या बाबतीत रेडिओ उत्पादकाने केलेल्वया डिॉारिीनुसार डववडक्षत बँििी व्यवन्स्थत 

मेळजुळवणी करावी. 
 
(आ) डववडक्षत बँिच्या बाबतीत खालील संभाव्य डबघािािंी तपासणी करावी: 
 
(१) एडरअल कॉईल सडंक्षप्त (short) िालेली असणे. 
रेडिओिा मंिल नकािा पाहून एडरअल कॉईलच्या न्स्वि बँि न्स्वितॉे केलेल्वया जोिणीिी 

काळजीपूवकक तपासणी करून कॉईल कोठे संडक्षप्त (short) िाली आहे हे िोधून काढाव.े 
 
(२) एडरअल डट्रमर कंिेझसरमध्ये डबघाि असणे. 
 
डट्रमर कंिेझसर व त्याच्या जोिणीिे बारकाईने डनरीक्षण कराव.े डट्रमर कंिेझसर सकृतदिकनी खराब 

िालेला असेल तर तो बदलून पाहावा. 
 
(३) ॉेराईट रॉिला तिे गेलेले असणे ककवा तो तुटलेला ककवा भगंलेला असणे. 
 
साध्या डनरीक्षणाने हा डबघाि समजून येईल. ॉेराईट रॉिमध्ये तिे गेलेले असतील ककवा तो 

तुटलेला ककवा भगंलेला असेल तर समान गुणडविरे्ष (characteristics) असलेला िागंला नवीन प्रडतरूप 
ॉेराईट रॉि बदलून पाहावा. 

 
‘ॲरलिाईट’ सारख्या पदाथाने भगं पावलेला ॉेराईट रॉि डिकटडवल्वयास कधीकधी त्यािी 

दुरुस्ती होऊ िकते, परंतु ती डविरे्ष समाधानकारक नसते. 
 

(४) रेणिओिर कमजोर स्टेशनाचें ग्रहि चागंल्वया तऱ्हेने होत असिे परंतु जोरदार स्टेशने ऐकताना 
आिाजात णिकृती (distortion) लकिा खराबी णनमाि होत असल्वयाचे णदसून येिे 

 
(अ) वरील लक्षण डदसून येत असल्वयास ए.जी.सी. मंिलामध्ये डबघाि असण्यािी िक्यता 

दिकडवली जाते. ह्यासाठी सवकप्रथम ए.जी.सी. तॉे पुरडवल्वया जाणाऱ्या डवयुयातदाबािी मोजणी करावी. 
 
जर ए.जी.सी. डवयुयातदाब यथोडित प्रमाणात असल्वयािे दिकडवले जात असेल आडण जोरदार 

स्टेिने रेडिओवर लावली असताना ह्या डवयुयातदाबात वाढही होत असेल तर खालील तपासणी करावी : 
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(१) ए.जी.सी. िी कपकलग कंिेझसरमध्ये डबघाि. ह्या कंिेझसरिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून 
डवलग करून कंिेझसर सुन्स्थतीत आहे ककवा नाही हे पाहाण्यासाठी कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी 
करावी. 

 
(२) पडहल्वया आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रॅन्झिस्टर मंिलात जोिलेल्वया ‘ओव्हर-लोि िायोि’ मध्ये 

डबघाि. 
 
ओहममीटरने ओव्हर-लोि िायोििी तपासणी करावी. 
 
(आ) जर ए.जी.सी. डवयुयातदाब नोंदणीत ए.जी.सी. डवयुयातदाब दिकडवला जात नसेल तर 

ए.जी.सी. मंिलािी संपूणक तपासणी करावी. ए.जी.सी. रेडिस्टर खंडित िालेला आहे ककवा काय आडण 
डविरे्षतिः ए.जी.सी. डॉल्वटर कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िालेला आहे ककवा काय, त्यािप्रमाणे ह्या 
कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप (leakage) डनमाण िालेली आहे ककवा काय ह्यािी ओहममीटरने नेहमीच्या 
पद्धतीने तपासणी करावी व डबघािािी योलय दुरुस्ती करावी. 

 
रेणिओच्या आिाजातील व्यत्यय (interferences) 

 
रेडिओवर डनरडनराळी सवक स्टेिने ग्रहण केली जातात, परंतु स्टेिनाचं्या कायकक्रमाबंरोबर रेडिओत 

खरखराट (noise) डनमाण होत असल्वयािे ककवा इतर अडनच्छनीय आवाजािंा व्यत्यय (interference) 
डनमाण होत असल्वयािे डकत्येकदा प्रत्ययास येते. अिा व्यत्ययािें वगीकरण खालील िार प्रकारातं करता 
येईल : 

 
(अ) स्टेिनाच्या कायकक्रमाबरोबर रेडिओमधून जोरदार प्रमाणात सूंऽऽऽ सूंऽऽऽ असा आवाज 

(hiss) ऐकू येत असणे, (आ) रेडिओमधून तिति आवाज (crackling) ऐकू येत असणे, (इ) रेडिओमधून 
डि्यासंारखे आवाज (whistling) ऐकू येत असणे, (ई) रेडिओमधून खिखिाट (rattling) ऐकू येत 
असणे. 

 
वरील डबघािािंी तपासणी खाली डदलेल्वया पद्धतीने करता येईल. 

 
(५) रेणिओिरील स्टेशनाचें ग्रहि योग्य णततके जोरदारपिे होत असिे परंतु कायथक्रमाबरोबरच 

रेणिओमधून जोरदार प्रमािात संूऽऽऽ संूऽऽऽ असा आिाज (hiss) ऐकू येत असिे 
 

रेडिओमध्ये कोणत्या तरी एखाययाा ट्रॅन्झिस्टरमध्ये डबघाि असल्वयािी िक्यता दिकडवली जाते. 
कोणत्या डवडिष् ट्रॅन्झिस्टरमध्ये डबघाि असावा हे िोधून काढण्यासाठी खालील तपासणी तंत्रािा अवलंब 
करता येईल: 
 

ड्रायव्हर ट्रनॅ्झिस्टरपासून सुरुवात करून डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरकिे उलट डदिनेे प्रत्येक 
ट्रॅन्झिस्टरिे बेस व एडमटर एखाययाा तारेच्या साहाय्याने तात्पुरते एकत्र जोिून संडक्षप्त (short) करून 
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पाहावते. ज्या डवडिष् ट्रनॅ्झिस्टरिी अिी तपासणी करते वळेी सूंऽऽऽ सूंऽऽऽ असा आवाज (hiss) बंद पित 
असल्वयािे डदसून येईल त्या ट्रॅन्झिस्टरमध्ये डबघाि दिकडवला जाईल. 
 

अिा पडरन्स्थतीत डबघाि असलेला डववडक्षत ट्रॅन्झिस्टर बदलून त्याच्या जागी िागंला नवीन 
प्रडतरूप ट्रनॅ्झिस्टर बसवावा. 
 

(६) रेणिओिरील णनरणनराळ्या स्टेशनाचें ग्रहि योग्य णततके जोरदारपिे होत असिे परंतु 
कायथक्रमाबरोबर रेणिओमधून तिति आिाज (crackling) ऐकू येत असिे 

 
वरील लक्षण असल्वयास खालील घटकभागामंध्ये डबघाि असल्वयािी िक्यता असल्वयािे दिकडवली 

जाते. खालील तपासणी तंत्रािा अवलंब करावा: 
 
(अ) बँि न्स्वि स्वच्छ करावा. 
ह्यासाठी काबकन टेट्राक्लोराईि ककवा बाजारात उपलब्ध असलेल्वया न्स्वि स्वच्छ करण्यासाठी 

वापरल्वया जाणाऱ्या खास ‘न्स्वि क्लीकनग ऑईल’िा वापर करावा. 
 
(आ) व्हॉल्वयूम कंट्रोल सुन्स्थतीत आहे ककवा नाही ह्यािी तपासणी. 
 
व्हॉल्वयूम कंट्रोल बटन डॉरवनू आवाज कमी जास्त करताना व्हॉल्वयूम कंट्रोलमधील डबघाि सहज 

लक्षात येतो. व्हॉल्वयूम कंट्रोलमध्ये डबघाि असेल तर िागंला नवीन प्रडतरूप व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलून 
पाहावा. 

 
(इ) कप्रटेि बोिावरील घटकभागािंी जोिणी सैल िालेली असणे. 
 
िासीस ककवा कप्रटेि बोिावर हळुवार डटिक्या मारून सैल िालेली जोिणी ककवा सैल जोिणी 

िालेला घटकभाग िोधून काढावा व सैल जोिणी िाक देऊन घट्ट बसवावी. 
 

(७) रेणिओिरील स्टेशनाचें ग्रहि योग्य णततके जोरदारपिे होत असिे परंतु कायथक्रमाबरोबरच 
णशट्यासंारखे आिाज (whistling) ऐकू येत असिे 

 
वरील लक्षण असल्वयास खालील घटकभागािंी तपासणी करावी: 
 
(अ) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात झयटू्रलाइकिग कंिेझससक वापरलेले असल्वयास त्यामध्ये 

डबघाि. 
 
ह्या कंिेझससकिी एक जोितार डवलग करून ह्या कंिेझससकवर िागंले नवीन व त्याि धारणिक्तीिे 

कंिेझससक तात्पुरते समातंर जोिून पाहावते. 
 
(आ) िी कपकलग कंिेझसरमध्ये डबघाि. 
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िी कपकलग मंिलात वापरलेल्वया कंिेझसरिी एक जोितार डवलग करून त्याच्या जागी िागंला 
नवीन व समान धारणिक्तीिा कंिेझसर जोिून पाहावा. 

 
(इ) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागाचं्या मेळजुळवणीत (alignment) डबघाि असणे. 
 
रेडिओिा मंिल नकािा व इतर ताडंत्रक माडहतीनुसार आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािंी 

व्यवन्स्थत मेळजुळवणी करावी. 
 
(ई) डमक्सर-ऑडसलेटर ककवा आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागांतील ट्रनॅ्झिस्टसकमध्ये डबघाि. 
 
संिडयत ट्रनॅ्झिस्टर बदलून पाहावा. 

 
(८) रेणिओिरील णनरणनराळी स्टेशने जोरदारपिे ऐकू येत असिे परंतु कायथक्रमाबरोबरच रेणिओमधून 

खिखिाट (rattling) ऐकू येत असिे. 
 

वरील लक्षण असल्वयास खालील घटकभागािंी तपासणी करावी: 
 
(अ) लाऊिस्पीकर सुन्स्थतीत आहे ककवा नाही ह्यािी तपासणी. 
 
ह्यासाठी उत्तम उपाय म्हणजे िािणीसाठी वापरण्यािा लाऊिस्पीकर वापरून 

लाऊिस्पीकरडवर्षयी खात्री करून घ्यावी. भाग एक प्रकरण आठमधील यासंबंधीिे डवविेन पाहा. 
 
(आ) लाऊिस्पीकरिा पिदा (cone) सुन्स्थतीत आहे ककवा नाही ह्यािी तपासणी. 
 
सैल िालेला व डनसटलेला त्यािप्रमाणे ॉाटलेला लाऊिस्पीकर पिदा खिखिाटािे एक डनत्य 

कारण असते. पिदा सैल ककवा ॉाटलेला असल्वयास प्रकरण आठमध्ये डवविेन केल्वयाप्रमाणे 
लाऊिस्पीकरिी दुरुस्ती करून घ्यावी ककवा पयायी सपूंणक नवीन लाऊिस्पीकर बदलून टाकावा. 

 
(इ) लाऊिस्पीकरच्या सागंाड्यािे डनरडनराळे याडंत्रक भाग उदाहरणाथक, स्कू्र, नट, ब्रकेॅट इत्यादी 

सैल िालेले आहेत ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. 
 
(९) रेणिओ संपूिथपिे बंद पिलेला असिे ि लाऊिस्पीकरमधून काहीच आिाज ऐकू येत नसिे (dead 
set) 
 

डसलनल जनरेटरच्या साहाय्याने दोर्षयुक्त डवभागािे खाली डदलेल्वया क्रमवार पद्धतीने पृथिःकरण 
(isolation) करून डबघाि उत्पन्न िालेला घटकभाग िोधून काढण्यासाठी दोर्षयुक्त डवभागािी डवयुयातदाब  
व डवयुयातडवरोध मोजणी करावी ककवा खाली डदलेल्वया तपासणी क्रमाकंात सुिडवलेल्वया इतर तपासणी 
तंत्रािंा वापर करावा. 
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 तपासिी क्रमाकं (१): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य डवयुयातसंदेिलहरी (audio 
signals) लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईलिी संबंडधत कराव्यात. ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून डसलनल 
जनरेटर संदेिलहरींिा यथोडित आवाज ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (२) िा अवलंब करावा. ह्या 
तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून काहीि आवाज ऐकू येत नसेल तर पुढील तपासणी करावी: 
 
(अ) लाऊिस्पीकरची तपासिी 

 
व्हॉईस कॉईल खंडित (open) होणे, व्हॉईस कॉईलच्या हालिालीत अिथळा येणे वगैरेसारख्या 

डबघािानंी लाऊिस्पीकरिे कायक बंद पिू िकते. प्रकरण आठमध्ये डवविेन केल्वयाप्रमाणे लाऊिस्पीकरिी 
ओहममीटरच्या साहाय्याने तपासणी करता येईल. डकत्येकदा ओहममीटर तपासणीच्या साहाय्याने 
लाऊिस्पीकरमधील डबघािािे अिूक डनदान होऊ िकत नाही. लाऊिस्पीकरच्या तपासणीिा सोपा, 
जलद व डनडित मागक म्हणजे संिडयत लाऊिस्पीकरच्या जागी दुसरा िागंला नवीन लाऊिस्पीकर 
तात्पुरता जोिून पाहाणे. ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्ये वापरलेल्वया लहान आकाराच्या लाऊिस्पीकसकच्या 
बाबतीत िािणीसाठी वापरावयाच्या लाऊिस्पीकरच्या साहाय्याने केल्वया जाणाऱ्या तपासणी तंत्रािी महती 
प्रत्यक्ष प्रडिती आली म्हणजे रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञास खास पटेल, हे येथे मुिाम नमूद करावसेे वाटते. 
 
(आ) आऊटपुट ट्रॅझसफॉमथरच्या सेकंिरी कॉईलची तपासिी 
 

ही तपासणी प्रकरण आठमध्ये डवविेन केल्वयाप्रमाणे ओहममीटरने करता येईल. ही तापसणी 
करताना लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईल सेकंिरी कॉईलपासून डवलग करणे आवश्यक असते. 
 
(इ) इअर फोन जॅकचे संपकथ  जोि एकमेकाशंी नीट संपकथ  करीत आहेत लकिा नाहीत ह्याची तपासिी 
 

ही तपासणी केवळ डनरीक्षणाने करणे िक्य असते. इअर ॉोन जॅकिे संपकक  जोि स्कू्र ड्रायव्हरने 
संडक्षप्त करून पाहाता येतील. इअर ॉोन जोिणीडवर्षयीिे सडवस्तर डवविेन प्रस्तुत लेखकाच्या ‘रेडिओ : 
रिना आडण कायक’ (डितीयावृत्ती) प्रकरण एकावन्नमध्ये केलेले आहे ते पाहाव.े 
 
 तपासिी क्रमाकं (२): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरी (audio signals) 
ऑडिओ आऊटपटु ट्रॅन्झिस्टसकच्या बेसिी सबंंडधत कराव्यात. ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून डसलनल 
जनरेटर संदेिलहरींिा यथोडित आवाज ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (३) िा अवलंब करावा. 
परंतु ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून काहीि आवाज ऐकू येत नसेल तर ह्या डवभागािी डवयुयातदाब 
मोजणी करावी व योलय तक्त्यािा वापर करून डबघाि उत्पन्न िालेल्वया घटकभागािा तक्त्यानुसार अडधक 
िोध घ्यावा. डवयुयातदाब नोंदणी यथोडित दिकडवली जात असल्वयास खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने ह्या 
डवभागािी अडधक तपासणी करावी. 
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(अ) आऊटपुट ट्रॅझसफॉमथरच्या प्रायमरी कॉईलचे िेढे संणक्षप्त (short) िालेले आहेत लकिा काय ह्याची 
तपासिी 

 
सवकसामाझयपणे आऊटपटु ट्रझॅसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलिे वढेे संडक्षप्त (short) िालेले असतील तर 

ओहममीटर तपासणीत हा डबघाि समजणे कठीण जाते. प्रायमरी कॉईलिे वढेे ट्रझॅसॉॉमकरच्या सागंाड्यािी 
ककवा गाभ्यािी (core) संडक्षप्त (short) होण्यािीही िक्यता असते. ओहममीटर तपासणीत हा दुसरा 
डबघाि कदाडित उघिकीस येऊ िकेल. परंतु एक अंडतम उपाययोजना ह्या दृष्ीने संिडयत आऊटपटु 
ट्रॅझसॉॉमकरऐवजी दुसरा िागंला नवीन व योलय ट्रझॅसॉॉमकर बदलून बसडवणे हा एकि डनडित उपाय ह्या 
डबघािासाठी डिल्लक राहातो. 
 
(आ) आऊटपुट ट्रॅझसफॉमथरच्या प्रायमरी कॉईलशी समातंर (parallel) जोििी केलेला कंिेझसर 

संणक्षप्त (short) िालेला आहे लकिा काय ह्याची तपासिी 
 

ओहममीटर तपासणीत हा डबघाि उघिकीस येऊ िकेल. डबघािािी डनडिती करण्यासाठी ह्या 
कंिेझसरिी एक जोितार प्रायमरी कॉईलपासून डवलग करून कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी करावी. 
 
(इ) ड्रायव्हर ट्रॅझसफॉमथरमध्ये णबघाि आहे लकिा काय ह्याची तपासिी 
 

ओहममीटरने ड्रायव्हर ट्रॅझसॉॉमकरच्या बसेिी जोिणी केलेल्वया सेकंिरी कॉईल/कॉईल्वसिी 
तपासणी करावी. 
 
 तपासिी क्रमाकं (३): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरी (audio signals) 
ड्रायव्हर ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेसिी संबडंधत कराव्यात. ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून मागील तपासणीपेक्षा 
जोरदार आवाज ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (४)िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत 
लाऊिस्पीकरमधून काहीि आवाज येत नसेल तर ह्या डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करावी व योलय 
तक्त्यािा वापर करून आडण डवयुयातडवरोध मोजणी व इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा अवलंब करून डबघाि 
उत्पन्न िालेल्वया घटकभागािा िोध घ्यावा. डवयुयातदाब मोजणी यथोडित दिकडवली जात असून डबघािािे 
कारण व्यक्त होत नसेल तर खालील सभंाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी करावी: 
 

(अ) ड्रायव्हर ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिे वढेे सडंक्षप्त (short) िालेले आहेत ककवा काय 
ह्यािी तपासणी. 

 
तपासणी क्रमाकं (२) मध्ये आऊटपटु ट्रॅझसॉॉमकरच्या तपासणीसाठी डदलेल्वया सूिना ड्रायव्हर 

ट्रॅझसॉॉमकरच्या बाबतीतही लागू आहेत व त्यानंा अनुसरून तपासणी करावी. 
 
 तपासिी क्रमाकं (४): व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या िासीसिी न जोिलेल्वया जोिपट्टीिी डसलनल 
जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य डवयुयात संदेिलहरी सबंंडधत कराव्यात. 
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ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून मागील तपासणीप्रमाणेि जोरदार आवाज ऐकू येत असेल तर 
तपासणी क्रमाकं (५) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून काहीि आवाज येत 
नसेल तर पुढील सभंाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने तपासणी करावी. 

 
(अ) व्हॉल्वयूम कंट्रोलिी मध्य जोिपट्टी (centre tap) व ड्रायव्हर ट्रनॅ्झिस्टर बसे ह्यामंधील 

कपकलग कंिेझसरिी तपासणी. 
 
ह्या तपासणीसाठी ह्या कंिेझसरवर योलय धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर तात्परता 

समातंर जोिून पाहावा. 
 
(आ) व्हॉल्वयूम कंट्रोल आडण संबंडधत मंिलािी तपासणी. 
 
कप्रटेि बोिावरील जोिप्या व व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या जोिणीिे डनरीक्षण कराव े व आवश्यक 

वाटल्वयास ओहममीटरने तपासणी करावी. 
 
 तपासिी क्रमाकं (५): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत 
संदेिलहरी िायोि डिटेक्टरच्या ॲनोििी संबडंधत कराव्यात. 
 

ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून संदेिलहरींिा आवाज (मागील तपासणीपेक्षा काहीसा कमी 
पातळीवर) ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (६) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत 
लाऊिस्पीकरमधून काहीि आवाज ऐकू येत नसेल तर खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने तपासणी 
करावी: 

 
(अ) िायोि डिटेक्टरमध्येि डबघाि असण्यािी िक्यता असल्वयाने िायोि डिटेक्टरिी तपासणी. 
 
सेडमकंिक्टर िायोि डिटेक्टरिी तपासणी ओहममीटरच्या साहाय्याने करता येते. िायोििी एक 

जोितार डवलग करून ही तपासणी केली जाते. (सवकसामाझयपणे ओहममीटरच्या R×100 ह्या श्रणेीवर OA 
79 सारख्या िायोि डिटेक्टरिा डवरोध एका बाजूने ४० ते १०० ओहम व मीटर जोितारा पालटून डवरुद्ध 
बाजूने ०·५ मेगोहम दिकडवला जाईल. (ही मोजणी अथात ओहममीटरच्या श्रेणीवर व मीटरमधील बॅटरीच्या 
डवयुयातदाबावर अवलंबून राहील.) िायोि डिटेक्टर ककमतीने स्वस्त असल्वयामुळे संग्रही ठेवलेला असा 
िागंला नवीन िायोि डिटेक्टर संिडयत िायोिच्या जागी बदलून पाहाणे ही िायोििी सवांत सोपी व 
डनडित तपासणी असते. िायोििी मंिलात जोिणी करताना त्याच्या ॲनोि व कॅथोिच्या बाजूिी योलय 
रीतीने जोिणी करण्यािी खबरदारी घेतली पाडहजे. 

 
(आ) िायोि डिटेक्टरिी जोिलेल्वया आर.एॉ. बायपास कंिेझसरिी तपासणी. 
 
संडक्षप्त (short) िालेल्वया कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी करता येईल. आवश्यक वाटल्वयास 

ह्या कंिेझसरिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून डवलग करून ही तपासणी करावी. 
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(इ) डतसऱ्या आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरिी सेकंिरी कॉईल संडक्षप्त (short) िालेली आहे ककवा काय 
ह्यािी तपासणी. 

 
सेकंिरी कॉईलिा डवरोध खूपि कमी असल्वयाने ओहममीटर तपासणीत असा डबघाि डनडित 

कळून येणार नाही. इतर घटकभाग व प्रत्यक्ष िायोि डिटेक्टर सुन्स्थतीत असतील तर िवेटिा राडहलेला 
उपाय ह्या दृष्ीने संिडयत आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर बदलून पाहावा. 
 
 तपासिी क्रमाकं (६): दुसऱ्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रॅन्झिस्टरच्या (आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागातंील िवेटच्या) बेसिी डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत 
संदेिलहरी (modulated I.F. signal) संबंडधत कराव्यात. 
 

ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून संदेिलहरींिा आवाज मागील तपासणीपेक्षा अडधक 
जोरदारपणे ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (७) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत 
लाऊिस्पीकरमधून काही आवाज ऐकू येत नसेल तर ह्या डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करून व योलय 
तक्त्यािा वापर करून त्यािप्रमाणे डवरोध मोजणी व इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा वापर करून डबघाि 
उत्पन्न िालेल्वया घटकभागािा िोध घ्यावा. डवयुयातदाब मोजणीने डबघाि व्यक्त होत नसेल तर खालील 
संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी करावी: 

 
(अ) एडमटर रेडिस्टरिी समातंर जोिणी केलेला कंिेझसर खंडित (open) िाला आहे ककवा 

काय ह्यािी तपासणी. 
 
हा कंिेझसर खंडित (open) िालेला असेल तर एडमटरिी संबंडधत केलेल्वया डसलनल जनरेटरच्या 

मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत संदेिलहरी कलेक्टरिी संबडंधत केलेल्वया अिा लहरींपेक्षा जास्त 
जोरदारपणे ऐकू येतात. कंिेझसर खंडित िालेला असेल तर ह्या कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा िागंला 
नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून ह्या कंिेझसरिी नेहमीच्या पद्धतीने तपासणी करता येईल. 

 
(आ) बेसिी जोिलेला िी कपकलग कंिेझसर खंडित (open) िालेला आहे ककवा काय ह्यािी 

तपासणी. 
 
संिडयत कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून 

कंिेझसरिी तपासणी करावी. 
 
(इ) दुसऱ्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसिी जोिलेल्वया आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर 

कॉईलमध्ये डबघाि. 
 
कॉईलिे वढेे एकमेकींस डिकटून कॉईल सडंक्षप्त (short) िालेली असेल तर डतिी ओहममीटरने 

तपासणी करणे कठीण असते. एक अडंतम उपाय ह्या दृष्ीने संिडयत आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर बदलून पाहावा. 
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(ई) दुसऱ्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रनॅ्झिस्टरमध्येि प्रत्यक्षात डबघाि आहे ककवा काय ह्यािी 
तपासणी. 

 
अिा पडरन्स्थतीत ह्या ट्रॅन्झिस्टरच्या कलेक्टरिी सबंंडधत केलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत 

संदेिलहरी बेसपेक्षा त्यािप्रमाणे एडमटरिी संबडंधत केल्वयापेक्षा कलेक्टरपासून अडधक जोरदारपणे ऐकू 
येत असल्वयािे आढळून येईल. डवयुयातदाब तपासणीत ककवा ट्रॅन्झिस्टरसाठी सुिडवलेल्वया इतर तपासणीत 
ट्रॅन्झिस्टरमधील डबघाि व्यक्त होत नसेल तर ट्रॅन्झिस्टर बदलून पाहाण्याव्यडतडरक्त गत्यंतर नसते. 

 
(उ) दुसऱ्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरािी जोिणी केलेल्वया आय.एॉ. 

ट्रॅझसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलिे वढेे संडक्षप्त िालेले असणे. 
 
असा डबघाि असेल तर दुसऱ्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रॅन्झिस्टरच्या कलेक्टरिी संबंडधत 

केलेल्वया डसलनल जनरेटरच्या मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत संदेिलहरींिा आवाज कमजोरपणे ऐकू 
येईल. कॉईलिा डवरोध बऱ्याि कमी प्रमाणात असल्वयाने ओहममीटर तपासणीत हा डबघाि समजणे 
सामाझयतिः कठीण असते. अिा पडरन्स्थतीत एक अंडतम उपाय ह्या दृष्ीने संिडयत आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर 
बदलून पाहाण्याव्यडतडरक्त गत्यंतर नसते. 
 
 तपासिी क्रमाकं (७): पडहल्वया आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसेिी डसलनल 
जनरेटरमध्ये उत्पन्न केलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत संदेिलहरी संबडंधत कराव्यात. ह्या 
तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून मागील तपासणीपेक्षा अडधक जोरदार आवाज ऐकू येत असेल तर तपासणी 
क्रमाकं (८) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून काहीि आवाज ऐकू येत नसेल 
तर ह्या डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करावी व योलय तक्त्यािा वापर करून डबघाि उत्पन्न िालेल्वया 
घटकभागासाठी डवरोध मोजणी व इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा अवलंब करून डबघािािा िोध घ्यावा. हा 
डवभाग सामाझयतिः ए.जी.सी. ने डनयंडत्रत केलेला असतो आडण त्या दृष्ीने ए.जी.सी. मंिलातील 
घटकभागातंील संभाव्य डबघािािंी योलय दखल ह्या डवभागाच्या तपासणीत घेतली पाडहजे. 
 

डवयुयातदाब मोजणीने डबघाि व्यक्त होत नसेल तर तपासणी क्रमाकं (६) च्या धतीवर अडधक 
तपासणी करावी. 
 
 तपासिी क्रमाकं (८): डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेसिी डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण 
केलेल्वया मध्यम कंपनसखं्येच्या पडरवर्मतत संदेिलहरी सबंंडधत कराव्यात. ह्या तपासणीत 
लाऊिस्पीकरमधून मागील तपासणीपेक्षा अडधक जोरदार आवाज ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं 
(९) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून काहीि आवाज ऐकू येत नसेल तर ह्या 
डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करावी व योलय तक्त्यािा वापर करून आडण डवरोध मोजणी व इतर डनत्य 
तपासणी तंत्रािंा अवलंब करून डबघाि उत्पन्न िालेल्वया घटकभागािा िोध घ्यावा. डवयुयातदाब मोजणीने 
डबघाि व्यक्त होत नसेल तर खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी करावी: 
 

(अ) पडहल्वया आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल संडक्षप्त (short) िालेली आहे ककवा काय 
तसेि डतच्या मेळजुळवणीत (alignment) डबघाि िालेला आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
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मेळजुळवणीत डबघाि असेल तर योलय मेळजुळवणी केल्वयास असा डबघाि समजून येईल. 
आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलिा डवयुयातडवरोध बराि कमी असल्वयाने कॉईलिे वढेे संडक्षप्त (short) िालेले 
असल्वयास ओहममीटर तपासणीने आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलमधील डबघाि समजणे कठीण जाते. 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरडवर्षयी संिय असल्वयास एक अंडतम उपाययोजना ह्या दृष्ीने िागंला नवीन आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकर बदलून पाहाण्याव्यडतडरक्त गत्यंतर नसते. 

 
(आ) ओव्हरलोि िायोि व ओव्हरलोि िायोििी सबंंडधत मंिलात डबघाि आहे ककवा काय 

ह्यािी तपासणी 
 
प्रस्तुत लेखकाच्या ‘रेडिओ:रिना आडण कायक’ (सुधारून वाढडवलेली डितीयावृत्ती) ह्या 

प्रकािनाच्या प्रकरण एकावन्नमध्ये ओव्हरलोि िायोििा वापर व त्यािे कायक ह्याडवर्षयी सडवस्तर डवविेन 
केलेले आहे. 

 
ओव्हरलोि िायोििी ओहममीटरने तपासणी करता येईल. िायोि सडंक्षप्त िालेला असल्वयास 

ओहममीटर तपासणीत िायोिमधील डबघाि समजून येऊ िकेल. 
 
 तपासिी क्रमाकं (९): रेडिओवर ब्रॉिकास्ट ककवा डमडियम ववे्ह बँिवरील एखाययाा स्टेिनािी 
िायल कायाने जुळवणी करावी व ह्या डववडक्षत स्टेिनाच्या वाहकलहरीइतकी कंपनसंख्या असलेली 
पडरवर्मतत रेडिओ लहर डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण करून ती डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसिी 
संबंडधत करावी. रेडिओिा िायल काटा ककडित पुढे मागे सरकवनू लाऊिस्पीकरमधून डसलनल जनरेटर 
संदेिलहरींिा आवाज जोरदारपणे ऐकू येतो ककवा नाही ह्यािी तपासणी करावी. ह्या तपासणीत 
लाऊिस्पीकरमधून जोरदार आवाज ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (१०) िा अवलंब करावा. परंतु 
लाऊिस्पीकरमधून काहीि आवाज ऐकू येत नसेल तर ह्या डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करावी व योलय 
तक्त्यािा वापर करून आडण डवरोध मोजणी व इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा वापर करून डबघाि उत्पन्न 
िालेल्वया घटकभागािा िोध घ्यावा. डवयुयातदाब मोजणीत डबघाि व्यक्त होत नसेल तर खालील संभाव्य 
डबघािाचं्या दृष्ीने ह्या डवभागािी अडधक तपासणी करावी: 
 

(अ) डवडवक्षीत बँिसाठी वापरलेल्वया ऑडसलेटर कॉईलिी त्यािप्रमाणे त्या कॉईलसाठी 
वापरलेल्वया ऑडसलेटर डट्रमर कंिेझसरिी मेळजुळवणी व्यवन्स्थत िालेली आहे ककवा नाही ह्यािी 
तपासणी. 

 
रेडिओिा मंिल नकािा पाहून डववडक्षत बँिच्या ऑडसलेटर कॉईलिी व डट्रमर कंिेझसरिी रेडिओ 

उत्पादकाने केलेल्वया डिॉारिीनुसार योलय मेळजुळवणी करावी. 
 
(आ) डववडक्षत बँिच्या ऑडसलेटर मंिलात वापरलेला पॅिर कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िालेला 

आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
 
ही तपासणी ओहममीटरच्या साहाय्याने करता येईल. ह्या तपासणीसाठी पॅिर कंिेझसरिी 

ओहममीटरने तपासणी करावी. 
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(इ) ऑडसलेटर डट्रमर कंिेझसर खंडित (open) िालेला आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
 
अिा पडरन्स्थतीत संिडयत कंिेझसर बदलण्याव्यडतडरक्त डनडित उपाययोजना नाही. 

 
 तपासिी क्रमाकं (१०): रेडिओवर ब्रॉिकास्ट बँिवरील एखादे डववडक्षत स्टेिन लावण्यासाठी 
िायल कायािी जुळवणी करावी व डसलनल जनरेटरमध्ये अिा डववडक्षत स्टेिनाच्या वाहकलहरींच्या 
कंपनसखं्येइतकी कंपनसंख्या असलेली पडरवर्मतत रेडिओ लहर डनमाण करून ती एडरअल कॉईलिी 
संबंडधत करावी. लाऊिस्पीकरमधून अिा संदेिलहरीिा काहीि आवाज ऐकू येत नसेल तर रेडिओतील 
ब्रॉिकास्ट बँिच्या एडरअल डवभागािी खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने तपासणी करावी: 
 

(अ) एडरअल कॉईलिी तपासणी करावी. 
 
रेडिओिा मंिल नकािा पाहून एडरअल कॉईलिी तपासणी करावी. ही तपासणी ओहममीटरने 

करता येईल. 
 
(आ) व्हेडरएबल कंिेझसरच्या एडरअल डवभागािी संबडंधत असलेल्वया रोटर व स्टेटर प्ले्स 

एकमेकींस डिकटून संडक्षप्त (short) होत आहेत ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. 
 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्ये व्हेडरएबल कंिेझसर कप्रटेि बोिापासून डवलग केल्वयाडिवाय त्यािी तपासणी 

करणे कठीण असते. डकत्येकदा व्हेडरएबल कंिेझससक प्लॅन्स्टक िबीमध्ये बसडवलेले असल्वयाने स्टेटर व 
रोटर प्ले्स एकमेकींस संडक्षप्त (short) होऊन रेडिओ बंद पित आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी करणे 
कठीण असते. अिा पडरन्स्थतीत एक अडंतम उपाय ह्या दृष्ीने संिडयत व्हेडरएबल कंिेझसर बदलून 
पाहाण्याव्यडतडरक्त दुसरे गत्यंतर नसते. 

 
(इ) एडरअल डट्रमर कंिेझसरमध्ये डबघाि आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
 
साध्या डनरीक्षणाने डट्रमर कंिेझसरमधील डबघाि समजून येण्यासारखा असतो. परंतु एक डनडित 

उपाययोजना ह्या दृष्ीने संिडयत डट्रमर कंिेझसरऐवजी दुसरा िागंला डट्रमर कंिेझसर बसडवण्याव्यडतडरक्त 
गत्यंतर नसते. 

 
(ई) एडरअल कॉईलच्या जोिताराचं्या जोिणीत डबघाि. 
 
एडरअल कॉईलिी जोिणी मल्वटी-बँि डरसीव्हरमध्ये बँि न्स्वितॉे केलेली असल्वयाने रेडिओ 

मंिलािा नकािा पाहून कॉईलच्या जोिणीिी ओहममीटरने तपासणी करावी. बिँ न्स्विच्या संबंडधत 
जोिप्यािंा नीट संपकक  होत आहे ककवा नाही ही तपासणीही ह्या अनुर्षंगाने करावी लागेल. 
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(१०) रेणिओिर लािलेल्वया णनरणनराळ्या बँड्सिरील सिथ स्टेशनाचंा आिाज एकंदरीत बराच 
कमजोरपिे ऐकू येत असिे (weak reception) 

 
डसलनल जनरेटरच्या साहाय्याने दोर्षयुक्त डवभागािे खाली डदलेल्वया क्रमवार तपासणी पद्धतीने 

पृथिःकरण (Isolation) करून डबघाि उत्पन्न िालेला घटकभाग डनडित िोधून काढण्यासाठी दोर्षयुक्त 
डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करून नंतर डवरोध मोजणी करावी ककवा खाली डदलेल्वया तपासणी क्रमाकंात 
सुिडवलेल्वया इतर तपासणी तंत्रािंा वापर करावा. 
 
 तपासिी क्रमाकं (१): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरी (audio signals) 
लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईलिी संबंडधत कराव्यात. 
 

ह्या तपासणीत डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा आवाज लाऊिस्पीकरमधून योलय डततक्या 
जोरदार पातळीवरून ऐकू येत असेल तर पुढील तपासणी क्रमाकं (२) िा अवलंब करावा. 

 
परंतु ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून आवाज कमजोरपणे ऐकू येत असेल तर 

लाऊिस्पीकरडवर्षयी संिय घेण्यास जागा असते. लाऊिस्पीकरमधील डबघाि डकत्येकदा ॉसव ेअसतात. 
म्हणून अिा पडरन्स्थतीत खात्रीिा उपाय म्हणजे लाऊिस्पीकर बदलून त्याच्या जागी दुसरा िागंला 
लाऊिस्पीकर तात्पुरता बसवनू ककवा जोिून पाहावा. 
 
 तपासिी क्रमाकं (२): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरी ऑडिओ 
आऊटपुट ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसिी संबडंधत कराव्यात. 

 
ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून यथोडित पातळीवर आवाज ऐकू येत असेल तर तपासणी 

क्रमाकं (३) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून कमजोर आवाज ऐकू येत असेल 
तर ह्या डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करावी व प्रकरण तेवीसमध्ये डदलेल्वया सूिनानुंसार डबघाि डनमाण 
िालेल्वया घटकभागािा िोध घ्यावा. डवयुयातदाब नोंदणी जर यथोडित दिकडवली जात असून डबघािािे 
कारण व्यक्त होत नसेल तर खालील सभंाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने ह्या डवभागािी अडधक तपासणी करावी. 

 
(अ) बटॅरीिी समातंर जोिणी केलेल्वया कंिेझसरिी तपासणी करावी. 
 
ह्या कंिेझसरिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून डवलग करून कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी 

करावी. पयायी, कंिेझसरिी एक जोितार डवलग केलेली असतानाि योलय ककवा समान धारणिक्तीिा 
िागंला नवीन कंिेझसर ह्या कंिेझसरच्या जागी तात्पुरता जोिून आवाजात वाढ होते ककवा काय ह्यािी 
तपासणी करावी. 

 
(आ) ड्रायव्हर ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलमध्ये सडंक्षप्त वढेे (shorted turns) आहेत ककवा काय ह्यािी 

तपासणी. 
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सवकसामाझयपणे ट्रझॅसॉॉमकर कॉईल्वसिे वढेे संडक्षप्त (short) िालेले असतील तर ओहममीटरने 
तपासणीने असा डबघाि समजून येणे कठीणि असते. कॉईलिे वढेे संडक्षप्त होऊन ट्रझॅसॉॉमकरच्या गाभ्यािी 
(core) संडक्षप्त होण्यािीही िक्यता असते. सिंडयत ड्रायव्हर ट्रझॅसॉॉमकरऐवजी दुसरा िागंला नवीन 
ट्रॅझसॉॉमकर बदलून पाहाणे हा एकि डनडित उपाय ट्रझॅसॉॉमकरच्या अिा डबघािाबंाबतीत करणे िक्य असते. 

 
(इ) आउटपटु ट्रझॅसॉॉमकर कॉईलमध्ये सडंक्षप्त वढेे (shorted turns) आहेत ककवा काय ह्यािी 

तपासणी. 
 
ड्रायव्हर ट्रॅझसॉॉमकरच्या बाबतीत केलेले वरील डवविेन आउटपुट ट्रझॅसॉॉमकरच्या बाबतीतही लाग ू

पिेल. 
 
(ई) आउटपटु ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिी समातंर (parallel) जोिणी केलेल्वया 

कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप (leakage) आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
 
कंिेझसरिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून तात्पुरती डवलग करून कंिेझसरिी ओहममीटरने 

तपासणी करावी. 
 
 तपासिी क्रमाकं (३): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरी (audio signals) 
ड्रायव्हर ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसेिी संबडंधत कराव्यात. 
 

ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून मागील तपासणीपेक्षा जोरदार आवाज ऐकू येत असेल तर 
तपासणी क्रमाकं (४) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून मागील तपासणीपेक्षा 
कमजोर आवाज ऐकू येत असेल तर ह्या डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करावी व योलय तक्त्यािा वापर 
करून आडण डवरोध मोजणी व इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा वापर करून डबघाि उत्पन्न िालेल्वया 
घटकभागािा िोध घ्यावा. 

 
परंतु डवयुयातदाब नोंदणी यथोडित दिकडवली जात असून डबघाि व्यक्त होत नसेल तर खालील 

संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने ह्या डवभागािी अडधक तपासणी करावी: 
 
(अ) ड्रायव्हर ट्रनॅ्झिस्टरच्या एडमटर रेडिस्टरिी समातंर जोिणी केलेला एडमटर बायपास 

कंिेझसर खंडित (open) िालेला आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
 
वरील डबघाि असल्वयास डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरी एडमटरिी 

संबंडधत केल्वया असताना कलेक्टरवर त्या सबंंडधत केल्वया असताना जेवढा आवाज ऐकू येईल त्यापेक्षा 
जोरदार आवाज ऐकू येतो. 

 
संिडयत खंडित (open) कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता 

समातंर जोिून आवाजात वाढ होते ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. 
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(आ) पॉवर सप्लाय डवभागातील आऊटपुट डॉल्वटर कंिेझसर खंडित (open) िालेला आहे ककवा 
काय ह्यािी तपासणी. 

 
संिडयत कंिेझसरिी कप्रटेि बोिावर जोिलेली एक जोितार डवलग करून कंिेझसरिी 

ओहममीटरने तपासणी करावी. पयायी, एक डनडित उपाययोजना ह्या दृष्ीने कंिेझसरिी एक जोितार 
डवलग केलेली असतानाि त्याच्या जागी समान धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर जोिून 
आवाजात वाढ होते ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. 

 
(इ) ऑडिओ ड्रायव्हर ट्रनॅ्झिस्टरमध्ये डबघाि. 
 
अिा पडरन्स्थतीत डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरी (audio signals) बेस 

व एडमटरपेक्षा कलेक्टरवरून अडधक जोरदारपणे ऐकू येतात. अिा पडरन्स्थतीत एक उत्तम उपाययोजना 
म्हणजे संिडयत ऑडिओ ड्रायव्हर ट्रॅन्झिस्टरच्या जागी िागंला प्रडतरूप नवीन ट्रनॅ्झिस्टर बदलून पाहावा. 

 
(ई) ड्रायव्हर ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल संडक्षप्त (short) िालेली आहे ककवा काय ह्यािी 

तपासणी. 
 
असा डबघाि असल्वयास ऑडिओ ड्रायव्हर ट्रॅन्झिस्टरच्या कलेक्टरिी डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण 

केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरी (audio signals) संबडंधत केल्वया असताना आवाज योलयपेक्षा खूपि 
कमजोरपणे ऐकू येतो. 

 
पूवी उल्लेख केल्वयाप्रमाणे ट्रॅझसॉॉमकर कॉईलिे वढेे संडक्षप्त (short) िालेले असतील तर 

ओहममीटर तपासणीत असा डबघाि समजून येणे कठीण असते. अिा पडरन्स्थतीत संिडयत ट्रॅझसॉॉमकर 
बदलून पाहाणे ही डनडित उपाययोजना असते. 
 
 तपासिी क्रमाकं (४): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरी (audio signals) 
व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या िासीसिी ककवा बटॅरीच्या सामाडयक जोिपट्टीिी (common ground) न जोिलेल्वया 
जोिकबदूिी संबडंधत कराव्यात. 
 

ह्या तपासणीत डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा आवाज लाऊिस्पीकरमधून यथोडित पातळीवर 
जोरदारपणे ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (५) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत 
लाऊिस्पीकरमधून कमजोर आवाज ऐकू येत असेल तर खालील संभाव्य डबघािाच्या दृष्ीने तपासणी 
करावी: 
 

कपकलग कंिेझसरमधील डबघािािी तपासणी. 
 
कपकलग कंिेझसरिी धारणिक्ती कमी िालेली असेल तर आवाज कमजोरपणे ऐकू येतो. कपकलग 

कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून आवाजात वाढ होते 
ककवा नाही ह्यािी तपासणी करावी. 
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 तपासिी क्रमाकं (५): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत 
लहरी (modulated I.F.signals) िायोि डिटेक्टरच्या ॲनोििी ककवा प्लेटिी संबंडधत कराव्यात. 
 

ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरींिा आवाज मागील 
तपासणीपेक्षा काहीसा कमी पातळीवरून ऐकू येईल. तो तसा ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (६) िा 
अवलंब करावा. परंतु तो योलयपेक्षा खूपि कमजोरपणे ऐकू येत असेल तर खालील संभाव्य डबघािाचं्या 
दृष्ीने तपासणी करावी: 
 

(अ) िवेटच्या ककवा डतसऱ्या आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या कॉईलिे वढेे संडक्षप्त (short) िालेले 
असण्यािी िक्यता. 

 
ओहममीटर तपासणीत असा डबघाि उघिकीस येण्यािी िक्यता नसते. ट्रॅझसॉॉमकरडवर्षयी संिय 

असेल तर एक अडंतम उपाययोजना म्हणून ट्रॅझसॉॉमकर बदलण्याव्यडतडरक्त गत्यतंर नसते. 
 
(आ) व्हॉल्वयूम कंट्रोल मंिलामध्ये प्रवाह डिरप (leakage) डनमाण िालेला कंिेझसर असण्यािी 

िक्यता. 
 
संिडयत कंिेझसरिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून डवलग करून कंिेझसरिी ओहममीटरने 

तपासणी करावी. 
 
(इ) िायोि डिटेक्टरमध्ये डबघाि असण्यािी िक्यता. 
 
पूवी डवविेन केल्वयाप्रमाणे िायोि डिटेक्टरच्या डवरोधािी उलटसुलट डदिनेे ओहममीटर तपासणी 

करावी. सवकसामाझयपणे सेडमकंिक्टरर िायोििा डवरोध ओहममीटरच्या R×100 ह्या श्रेणीवर एका डदिनेे 
४० ते १०० ओहम तर दुसऱ्या डदिनेे ०·५ मेगोहमच्या दरम्यान दिकडवला जातो. ही मोजणी अथात 
मीटरमधील बॅटरीच्या डवयुयातदाबावर अवलंबून असते. 

 
(ई) िायोि डिटेक्टरिी समातंर जोिणी केलेला व रेडिओ डिके्वझसी लहरींिी िासीसकिे 

रवानगी करण्यासाठी वापरलेला कंिेझसर (R.F. by-pass condenser) खंडित (open) िालेला 
असण्यािी िक्यता. 

 
संिडयत कंिेझसरिी तपासणी ह्या कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा िागंला नवीन कंिेझसर 

तात्पुरता समातंर जोिून करता येईल. कंिेझसर खंडित िालेला असेल तर नवीन कंिेझसर समातंर 
जोिल्वयानंतर आवाजात वाढ िालेली डदसून येईल. 
 
 तपासिी क्रमाकं (६): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत 
संदेिलहरी (modulated I.F. signals) दुसऱ्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेसिी संबंडधत 
कराव्यात. 
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ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून संदेिलहरींिा आवाज मागील तपासणीपेक्षा अडधक जोरदार 
पातळीवरून ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (७)िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत 
लाऊिस्पीकरमधून कमजोर आवाज ऐकू येत असेल तर ह्या डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करून, योलय 
तक्त्यािा वापर करून आडण डवरोध मोजणी व इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा वापर करून डबघाि उत्पन्न 
िालेल्वया घटकभागािा िोध घ्यावा. डवयुयातदाब नोंदणीने डबघाि व्यक्त होत नसेल तर खालील संभाव्य 
डबघािाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी करावी: 

 
(अ) ह्या ट्रॅन्झिस्टरच्या एडमटर रेडिस्टरिी समातंर जोिणी केलेला कंिेझसर (emitter by-pass 

condenser) खंडित (open) िालेला आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
 
कंिेझसर खंडित िालेला असेल तर डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या 

पडरवर्मतत संदेिलहरी एडमटरिी संबडंधत केल्वया असताना त्या कलेक्टरपेक्षाही जोरदार आवाजात ऐकू 
येतात. कंिेझसरमधील डबघािािे हे सूिक लक्षण असते. 

 
संिडयत कंिेझसरिी डनडित तपासणी करण्यासाठी समान धारणिक्तीिा िागंला नवीन कंिेझसर 

मूळ कंिेझसरवर तात्पुरता समातंर जोिून आवाजात वाढ होते ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. 
 
(आ) ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसेिी जोिलेला कंिेझसर खंडित (open) िालेला आहे ककवा काय ह्यािी 

तपासणी. 
 
संिडयत बेस कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून 

आवाजात वाढ होते ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. 
 
(इ) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रॅन्झिस्टरच्या बसेिी जोिलेल्वया आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईलिे वढेे 

संडक्षप्त (short) िालेले आहेत ककवा काय, त्यािप्रमाणे ह्या कॉईलच्या मेळजुळवणीत (alignment) 
डबघाि िालेला आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 

 
संडक्षप्त वढेे असलेली ट्रझॅसॉॉमकर कॉईल ओहममीटर तपासणीत उघिकीस येणे कठीण असल्वयाने 

संिडयत आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर बदलण्याव्यडतडरक्त गत्यतंर नसते. 
 
मेळजुळवणीतील डबघाि आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी रेडिओच्या उत्पादकाने डिॉारस केल्वयाप्रमाणे 

मेळजुळवणी केल्वयास उघिकीस येईल. केवळ जुजबी मेळजुळवणीनेदेखील असा डबघाि समजून 
येण्यासारखा असतो. 

 
(ई) दुसऱ्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रनॅ्झिस्टरमध्येि प्रत्यक्षात डबघाि 
 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रॅन्झिस्टरमध्ये डबघाि असल्वयास डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा आवाज 

कलेक्टरपेक्षा बेसपासून खूपि कमजोरपणे ऐकू येतो. अिा पडरन्स्थतीत संिडयत ट्रॅन्झिस्टरच्या जागी 
दुसरा िागंला नवीन ट्रनॅ्झिस्टर बदलून पाहाणे हा डनडित असा उपाय असतो. 
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(उ) कलेक्टरिी जोिणी केलेली आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कॉईल संडक्षप्त (short) िालेली असणे, 
ह्या कॉईलच्या मेळजुळवणीत डबघाि िालेला असणे, ह्या कॉईलिी समातंर (parallel) जोिणी केलेला 
कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 

 
अिा पडरन्स्थतीत डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरींिा आवाज कलेक्टरपासून योलयपेक्षा खूपि 

कमजोरपणे ऐकू येतो. 
 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईलमधील डबघाि ओहममीटर तपासणीत उघिकीस येणे कठीण असते. 

त्यामुळे आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरमध्ये वरील प्रकारिा डबघाि असल्वयािा संिय असेल तर िागंला नवीन 
प्रडतरूप आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर बदलून बसडवण्याव्यडतडरक्त गत्यंतर नसते. 

 
मेळजुळवणीत डबघाि असेल तर रेडिओ उत्पादकाने डिॉारस केल्वयानुसार आय.एॉ. 

ट्रॅझसॉॉमकरिी जरी जुजबी मेळजुळवणी केली तरी आवाजात वाढ होत असल्वयािे िटकन लक्षात येईल. 
 
 तपासिी क्रमाकं (७): पडहल्वया आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसेिी डसलनल 
जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत लहरी (modulated I.F. signals) संबंडधत 
कराव्यात. 
 

ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून संदेिलहरींिा आवाज मागील तपासणीपेक्षा अडधक 
जोरदारपणे ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (८) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत 
संदेिलहरींिा आवाज कमजोरपणे ऐकू येत असेल तर ह्या डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करून, योलय 
तक्त्यािा वापर करून व इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा वापर करून डबघाि उत्पन्न िालेल्वया घटकभागािा 
िोध घ्यावा. हा डवभाग सामाझयतिः ए.जी.सी. ने डनयंडत्रत केलेला असतो व त्या दृष्ीने ए.जी.सी. 
मंिलामधील घटकभागातंील संभाव्य डबघािािीही योलय दखल घेतली पाडहजे. 

 
डवयुयातदाब नोंदणी व डवरोध मोजणी व इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा वापर करून डबघाि व्यक्त होत 

नसेल तर खालील संभाव्य डबघािाच्या दृष्ीने अडधक तपासणी करावी: 
 
पडहल्वया आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिी समातंर जोिणी केलेला िन्म्पंग िायोि 

(वापरलेला असल्वयास) सडंक्षप्त (short) िालेला आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
 
ही तपासणी ओहममीटरच्या साहाय्याने करता येईल. सुन्स्थतीत असलेल्वया िॅन्म्पगं िायोििा 

डवरोध पूवी उल्लेख केल्वयाप्रमाणे एका डदिनेे ४० ते १०० ओहम व डवरुद्ध डदिनेे ०·५ मेगोहम दिकडवला 
जातो. 
 
 तपासिी क्रमाकं (८): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत 
संदेिलहरी डमक्सर ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसेिी संबडंधत कराव्यात. 
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ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून मागील तपासणीपेक्षा अडधक जोरदार आवाज ऐकू येत असेल 
तर तपासणी क्रमाकं (९) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून संदेिलहरींिा 
आवाज कमजोरपणे ऐकू येत असेल तर ह्या डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करावी व योलय तक्त्यािा व इतर 
डनत्य तपासणी तंत्रािंा वापर करून डबघाि उत्पन्न िालेल्वया घटकभागािा िोध घ्यावा. डवयुयातदाब 
तपासणीत डबघाि व्यक्त होत नसेल तर खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने ह्या डवभागािी अडधक 
तपासणी करावी: 

 
(अ) बसेिी जोिणी केलेला कंिेझसर खंडित (open) िालेला आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
 
संिडयत कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून 

आवाजात वाढ होते ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. 
 
(आ) डमक्सर ट्रनॅ्झिस्टर खराब िालेला असणे. 
 
अिा पडरन्स्थतीत डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरी बेसपेक्षा ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरपासून अडधक 

जोरदारपणे ऐकू येतात. सिंडयत ट्रनॅ्झिस्टरच्या जागी दुसरा िागंला नवीन ट्रनॅ्झिस्टर बदलून पाहाणे ही 
अिा पडरन्स्थतीत डनडित व खात्रीिी उपाययोजना असते. 

 
(इ) िॅन्म्पंग िायोि व पडहल्वया आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रॅन्झिस्टरिी संबडंधत असलेल्वया िॅन्म्पंग 

िायोि मंिलात डबघाि आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
 
िॅन्म्पंग िायोि वापरलेला असल्वयास िॅन्म्पंग िायोि मंिलािी तपासणी ओहममीटरच्या 

साहाय्याने करता येईल. 
 
(ई) डमक्सर ट्रनॅ्झिस्टर कलेक्टर मंिलािी जोिलेली आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर कॉईल सडंक्षप्त 

(short) िालेली असणे, ह्या कॉईलच्या मेळजुळवणीत (alignment) डबघाि िालेला असणे ककवा ह्या 
कॉईलिी समातंर जोिणी केलेला कंिेझसर खंडित (open) िालेला असणे. 

 
अिा पडरन्स्थतीत डसलनल जनरेटरच्या संदेिलहरी डमक्सर ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरपासून बसेपेक्षा 

खूपि कमजोरपणे ऐकू येतील. 
 
आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईलच्या मेळजुळवणीतील डबघाि जुजबी मेळजुळवणीकरून उघिकीस 

येतात. परंतु आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईलमधील डबघाि ओहममीटर तपासणीत समजून येणे कठीण 
असल्वयाने संिडयत आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरच्या जागी दुसरा िागंला प्रडतरूप ट्रॅझसॉॉमकर बदलून 
पाहाण्याव्यडतडरक्त गत्यतंर नसते. 
 
 तपासिी क्रमाकं (९): कमजोर आवाजाच्या दृष्ीने वर डदलेल्वया क्रडमक तपासणीत एडरअल मंिल 
हा िवेटिा पोट डवभाग राडहलेला असल्वयाने ह्या मंिलािी खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने तपासणी 
करावी: 
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(अ) एडरअल कॉईल्वसिी व त्यािबरोबर बँि न्स्वििी तपासणी करावी. 
 
रेडिओिा मंिल नकािा पाहून एडरअल कॉईल्वसच्या बिँ न्स्वितॉे केलेल्वया जोिणीिी तपासणी 

ओहममीटरच्या साहाय्याने करता येईल. 
 
(आ) व्हेडरएबल कंिेझसरिी तपासणी. 
 
व्हेडरएबल कंिेझसर त्यािप्रमाणे एडरअल डट्रमर कंिेझसर खंडित (open) िालेला आहे ककवा काय 

ह्यािी तपासणी. 
 
कंिेझसरच्या जोिणीिी तपासणी ओहममीटरच्या साहाय्याने करता येईल. डट्रमर कंिेझसर खंडित 

िालेला असल्वयास, एडरअल मंिलािंी डट्रमर कंिेझसरच्या साहाय्याने मेळजुळवणी करणे कठीण जाते. 
 
(इ) एडरअल डवभागात वापरलेल्वया कपकलग कंिेझसरिी तपासणी. 
 
ह्या कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून पाहावा. 
 
(ई) ॉेराईट रॉिला तिे गेलेले असणे ककवा तो भगंलेला असणे. 
 
ही तपासणी साध्या डनरीक्षणाने करता येईल. 
 
भगं पावलेल्वया ॉेराईट रॉिटी जोिणी ॲरलिाईटने करता येते; परंतु अिी दुरुस्ती 

समाधानकारक नसते. समान गुणडविरे्ष असलेला नवीन ॉेराईट रॉि बदलून बसवावा. 
 
(११) रेणिओिर लािलेल्वया स्टेशनाचं्या आिाजात णिकृती लकिा खराबी (distortion) णनमाि िालेली 

असिे. 
 

डसलनल जनरेटरच्या साहाय्याने दोर्षयुक्त डवभागािे खाली डदलेल्वया क्रमवार पद्धतीने पृथिःकरण 
(isolation) करून डबघाि उत्पन्न िालेला घटकभाग िोधून काढण्यासाठी दोर्षयुक्त डवभागािी डवयुयातदाब 
मोजणी करावी आडण योलय तक्त्यािा डवरोध मोजणीिा व पुढे डदलेल्वया तपासणी क्रमाकंात सुिडवलेल्वया 
इतर तपासणी तंत्रािंा वापर करून डबघाि उत्पन्न िालेल्वया घटकभागािा िोध घ्यावा. 
 
 तपासिी क्रमाकं (१): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरी (audio signals) 
लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईलिी सबंंडधत कराव्यात. ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून डसलनल जनरेटर 
संदेिलहरींिा आवाज स्वच्छ व स्पष्पणे ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (२) िा अवलंब करावा. 
परंतु ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून आवाज डवकृत ककवा खराब स्वरूपात (distorted) ऐकू येत 
असेल तर – 
 



 

अनुक्रमणिका 

लाऊिस्पीकरिी तपासणी करावी. ह्या डबघािात लाऊिस्पीकर पिययाािा आकार डवकृत िालेला 
असण्यािी ककवा तो ॉाटलेला असण्यािी डविरे्ष िक्यता दिकडवली जाते. लाऊिस्पीकरिे डनरीक्षण कराव े
व लाऊिस्पीकर खराब असल्वयािा सिंय असल्वयास उत्तम मागक म्हणजे संिडयत लाऊिस्पीकरच्या ऐवजी 
दुसरा िागंला नवीन लाऊिस्पीकर बदलून पाहावा. 
 
 तपासिी क्रमाकं (२): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरी (audio signals) 
ऑडिओ आऊटपटु ट्रनॅ्झिस्टसकच्या बसेिी सबंंडधत कराव्यात. ह्या तपासणीत डसलनल जनरेटर 
संदेिलहरींिा आवाज लाऊिस्पीकरमधून स्वच्छ व स्पष्पणे ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (३) िा 
अवलंब करावा. ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून आवाज डवकृत स्वरूपात ऐकू येत असेल तर डवयुयातदाब 
मोजणी, योलय तपासणी तक्त्यािा, त्यािप्रमाणे इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा वापर करून डबघिलेल्वया 
घटकभागािा िोध घ्यावा. डवयुयातदाब नोंदणी यथोडित दिकडवली जात असून डबघाि व्यक्त होत नसेल तर 
खालील सभंाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी करावी: 
 

(अ) आऊटपटु ट्रॅन्झिस्टसकच्या कलेक्टर मंिलातील प्रवाह योलय प्रमाणात डनयडंत्रत करण्यासाठी 
वापरलेल्वया प्रीसेट रेडिस्टसकिी योलय मेळजुळवणी िालेली आहे ककवा नाही ह्यािी तपासणी करावी. 

 
(आ) ट्रॅन्झिस्टर बेस मंिलातील एन.टी.सी. रेडिस्टर (N.T.C. resistor) खंडित (open) 

िालेला आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. ही तपासणी ओहममीटरच्या साहाय्याने करता येईल. 
सवकसामाझयपणे ह्या रेडिस्टरिा डवरोध एका बाजूकिून १० ओहम व डवरुद्ध बाजूकिून १० हजार ओहम 
इतका असतो. 

 
(इ) आऊटपटु ट्रझॅसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलिी समातंर जोिणी केलेल्वया व टोन कंट्रोल कायासाठी 

वापरलेल्वया कंिेझसरिी तपासणी. 
 
हा कंिेझसर संडक्षप्त (short) िालेला असल्वयास उच्च कंपनसखं्येच्या श्राव्य लहरींना यथोडित 

प्रडतसाद डमळत नाही. संिडयत कंिेझसरच्या जागी समान धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर 
जोिून आवाजात सुधारणा होते ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. 

 
(ई) ऑडिओ आऊटपटु ट्रनॅ्झिस्टसकिी तपासणी. 
 
दोन आउटपटु ट्रनॅ्झिस्टसकपकैी एका ट्रनॅ्झिस्टसकमध्ये डबघाि डनमाण होऊन तो कायक करीत नसला 

तर आवाजात डवकृती डनमाण होते. ओहममीटर तपासणीने ट्रॅन्झिस्टर मधील डबघाि स्थूलमानाने 
उघिकीस येऊ िकेल. 

 
(उ) बटॅरीिी समातंर जोिणी केलेला इनपटु डॉल्वटर कंिेझसर खंडित (open) िालेला आहे 

ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
 
ह्या कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून 

आवाजात सुधारणा होते ककवा काय ह्यािी तपासणी करता येईल. 



 

अनुक्रमणिका 

 तपासिी क्रमाकं (३): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरी ड्रायव्हर 
ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसिी संबडंधत कराव्यात. ह्या तपासणीत डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा आवाज मागील 
तपासणीपेक्षा जोरदार, स्वच्छ व स्पष्पणे ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (४) िा अवलंब करावा. 
परंतु ह्या तपासणीत डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा  आवाज डवकृत ककवा खराब स्वरूपात ऐकू येत असेल 
तर ह्या डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करावी आडण योलय तक्त्यािा व इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा वापर 
करून डबघाि उत्पन्न िालेल्वया घटकभागािा िोध घ्यावा. डवयुयातदाब नोंदणी यथोडित दिकडवली जात 
असून डबघाि व्यक्त होत नसेल तर खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी करावी: 
 

(अ) बॅटरीिी जोिलेला आउटपुट डॉल्वटर कंिेझसर खंडित (open) िालेला आहे ककवा काय 
ह्यािी तपासणी. 

 
अिा पडरन्स्थतीत डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरी (audio signals) 

ऑडिओ ड्रायव्हर ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरिी संबडंधत केलेल्वया असताना आवाज व्यवन्स्थपणे ऐकू येतो. 
 
संिडयत कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून 

आवाजात सुधारणा होते ककवा काय ह्यािी तपासणी करता येते. 
 
(आ) बटॅरी मंिलातील इनपुट डॉल्वटर कंिेझसर खंडित (open) िालेला आहे ककवा काय ह्यािी 

तपासणी. 
 
अिा पडरन्स्थतीत डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा आवाज ड्रायव्हर ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरपासून 

आडण एडमटरपासून डवकृत स्वरूपात ऐकू येतो. 
 
संिडयत कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून 

आवाजात सुधारणा होते ककवा काय ह्यािी तपासणी करता येईल. 
 
(इ) ड्रायव्हर ट्रॅझसॉॉमकरमधील कॉईलिे वढेे संडक्षप्त (short) िालेले आहेत ककवा काय ह्यािी 

तपासणी. 
 
संडक्षप्त वढेे असलेल्वया ड्रायव्हर ट्रॅझसॉॉमकरिी तपासणी ओहममीटरने करणे सामाझयतिः कठीण 

असल्वयाने एक अंडतम उपाययोजना ह्या दृष्ीने संिडयत ट्रॅझसॉॉमकरच्या जागी िागंला नवीन ट्रझॅसॉॉमकर 
बदलण्याव्यडतडरक्त गत्यंतर नसते. 

 
(ई) एडमटर रेडिस्टरिी समातंर जोिणी केलेला कंिेझसर संडक्षप्त (short) िालेला असणे. 
 
संडक्षप्त िालेल्वया कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी करून कंिेझसरमधील डबघाि िाबीत करता 

येईल. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 तपासिी क्रमाकं (४): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया श्राव्य संदेिलहरी व्हॉल्वयमू 
कंट्रोलच्या िासीसिी न जोिलेल्वया जोिपट्टीिी संबडंधत कराव्यात. ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून 
डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा आवाज स्वच्छ व स्पष्पणे ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (५) िा 
अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून डवकृत ककवा खराब स्वरूपात आवाज ऐकू येत 
असेल तर खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी करावी: 
 

(अ) व्हॉल्वयूम कंट्रोल मंिलािी तपासणी. 
 
व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या कप्रटेि बोिावरील जोिणीिे बारकाईने डनरीक्षण कराव ेव आवश्यक वाटल्वयास 

ओहममीटरने तपासणी करावी. 
 
(आ) कपकलग कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िालेला आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
 
संडक्षप्त िालेल्वया कंिेझसरिी ओहममीटरच्या साहाय्याने तपासणी करता येईल. ह्यासाठी 

आवश्यक वाटल्वयास कंिेझसरिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून डवलग करून ही तपासणी करावी. 
 

 तपासिी क्रमाकं (५): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत 
लहरी (modulated I.F. signals) िायोि डिटेक्टरच्या ॲनोििी (ककवा प्लेटिी) सबंंडधत कराव्यात. ह्या 
तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून संदेिलहरींिा आवाज मागील तपासणीपेक्षा बराि कमी पातळीवरून परंतु 
स्वच्छ व स्पष्पणे ऐकू येईल. तो तसा ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (६) िा अवलंब करावा. परंतु 
ह्या तपासणीत आवाज डवकृत ककवा खराब स्वरूपात (distorted) ऐकू येत असेल तर खालील संभाव्य 
डबघािाचं्या दृष्ीने तपासणी करावी: 
 

(अ) प्रत्यक्ष िायोि डिटेक्टरिी तपासणी. 
 
ह्या तपासणीत पूवी डवविेन केल्वयाप्रमाणे िायोि डिटेक्टरच्या दोझही बाजंूच्या डवरोधािी तपासणी 

करावी. िायोि डिटेक्टर खंडित (open) िाला तर ए.जी.सी. डवयुयातदाब डमळेनासा होऊन आवाजात 
डवकृती डनमाण होते. 

 
(आ) िायोि डिटेक्टर व व्हॉल्वयूम कंट्रोल ह्यामंध्ये जोिणी केलेल्वया कपकलग कंिेझसरमध्ये प्रवाह 

डिरप (leakage) होत आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
 
कंिेझसरिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून डवलग करून कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी 

करावी. 
 
(इ) अडतउच्च कंपनसंख्येच्या रेडिओ लहरी िासीसकिे रवाना करण्यासाठी ह्या मंिलात 

वापरलेला कंिेझसर (R.F. by-pass condenser) खंडित (open) िालेला आहे ककवा काय ह्यािी 
तपासणी. 

 



 

अनुक्रमणिका 

संडित कंिेझसरवर समान धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन कंिेझसर तात्पुरता समातंर जोिून 
आवाजात सुधारणा होते ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. 
 
 तपासिी क्रमाकं (६): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत 
संदेिलहरी (modulated I.F. signals) दुसऱ्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेसिी संबंडधत 
कराव्यात. 
 

डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा आवाज मागील तपासणीपेक्षा अडधक जोरदार, त्यािप्रमाणे स्वच्छ 
व स्पष्पणे ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (७) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत 
लाऊिस्पीकरमधून ऐकू येणारा आवाज डवकृत ककवा खराब स्वरूपात असेल तर दुसऱ्या आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी डवयुयातदाब मोजणी करून आडण योलय तक्त्यािा व इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा 
वापर करून डबघाि उत्पन्न िालेल्वया घटकभागािा िोध घ्यावा. परंतु डवयुयातदाब मोजणीने डबघाि व्यक्त 
होत नसेल तर खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी करावी: 

 
(अ) बसेिी जोिलेल्वया बाय-पास कंिेझसरिी त्यािप्रमाणे झयटू्रलाइकिग कंिेझसरिी तपासणी. 
 
ह्या कंिेझससकिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून डवलग करून ह्या कंिेझससकवर समान 

धारणिक्तीिे िागंले नवीन कंिेझससक तात्पुरते समातंर जोिून आवाजात सुधारणा होते ककवा काय ह्यािी 
तपासणी करावी. 

 
(आ) एडमटर रेडिस्टरिी समातंर जोिणी केलेल्वया कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप (leakage) डनमाण 

िालेली आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
 
ह्या कंिेझसरिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून डवलग करून कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी 

करावी. कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप (leakage) असेल तर समान धारणिक्तीिा दुसरा िागंला नवीन 
कंिेझसर बदलून पाहावा. 

 
(इ) दुसऱ्या आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रनॅ्झिस्टरिी तपासणी. 
 
ट्रॅन्झिस्टरिी तपासणी स्थूलमानाने ओहममीटरने करता येते. परंतु उत्तम मागक म्हणजे संिडयत 

ट्रॅन्झिस्टरऐवजी दुसरा िागंला नवीन ट्रॅन्झिस्टर बदलून पाहाणे. 
 
 तपासिी क्रमाकं (७): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत 
संदेिलहरी (modulated I.F. signals) पडहल्वया आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेसिी संबंडधत 
कराव्यात. 
 

ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून संदेिलहरींिा आवाज मागील तपासणीपेक्षा स्वच्छ, स्पष् व 
अडधक जोरदारपणे ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (८) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत 
लाऊिस्पीकरमधून येणारा आवाज डवकृत ककवा खराब स्वरूपात (distorted) असेल तर ह्या डवभागािी 
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डवयुयातदाब मोजणी करून आडण योलय तक्त्यािा व इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा वापर करून डबघाि उत्पन्न 
िालेल्वया घटकभागािा िोध घ्यावा. हा डवभाग सामाझयतिः ए.जी.सी.ने डनयंडत्रत केलेला असतो व त्या 
दृष्ीने ह्या डवभागािी तपासणी करताना ए.जी.सी. मंिलातील संभाव्य डबघािािंी दखल घेतली पाडहजे. 
डवयुयातदाब नोंदणीने डबघाि व्यक्त होत नसेल तर खालील संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी 
करावी: 

 
(अ) बसेिी जोिणी केलेल्वया कंिेझसरिी त्यािप्रमाणे झयटू्रलाइकिग कंिेझसरिी तपासणी. 
 
कंिेझसरिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून डवलग करून कंिेझसरमध्ये प्रवाह डिरप (leakage) 

आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. 
 
(आ) ए.जी.सी. मंिलातील घटकभागािंी तपासणी. 
 
ए.जी.सी. मंिलातील घटकभागािंी ओहममीटरने तपासणी करावी ककवा पयायी संिडयत 

घटकभागाऐंवजी िागंले नवीन घटकभाग बदलून पाहावते. 
 
(इ) पडहल्वया आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रनॅ्झिस्टरिी तपासणी. 
प्रत्यक्ष ह्या ट्रनॅ्झिस्टरमध्येि खराबी असू िकेल. ट्रॅन्झिस्टरिी ओहममीटरने स्थूलमानाने तपासणी 

करावी. ट्रनॅ्झिस्टरमध्ये सकृतदिकनी डबघाि असल्वयािा संिय असेल तर त्याच्या जागी दुसरा िागंला 
नवीन प्रडतरूप ट्रनॅ्झिस्टर बदलून पाहावा. 
 
 तपासिी क्रमाकं (८): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत 
संदेिलहरी (modulated I.F. signals) डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरिी सबंंडधत 
कराव्यात. ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून मागील तपासणीप्रमाणे स्वच्छ व स्पष् आवाज ऐकू येत 
असेल तर तपासणी क्रमाकं (९) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून 
संदेिलहरींिा आवाज डवकृत ककवा खराब स्वरूपात ऐकू येत असेल तर खालील संभाव्य डबघािाचं्या 
दृष्ीने अडधक तपासणी करावी: 
 

(अ) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािंी मेळजुळवणी (alignment) व्यवन्स्थत िालेली आहे ककवा 
नाही ह्यािी तपासणी. 

 
जुजबी मेळजुळवणी करून पाडहल्वयास मेळजुळवणीतील डबघाि िटकन समजून येईल. अिा 

पडरन्स्थतीत नंतर रेडिओ उत्पादकाने केलेल्वया डिॉारिीनुसार सपूंणक मेळजुळवणी करता येईल. 
 
(आ) िॅन्म्पंग िायोि आडण संबंडधत मंिलािी तपासणी. 
 
ओहममीटरच्या साहाय्याने िॅन्म्पंग िायोि व संबंडधत मंिलातील सवक घटकभागािंी तपासणी 

करता येईल व डबघाि उत्पन्न िालेला घटकभाग िोधून काढता येईल. 
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 तपासिी क्रमाकं (९): डसलनल जनरेटरमध्ये डनमाण केलेल्वया मध्यम कंपनसंख्येच्या पडरवर्मतत 
संदेिलहरी (modulated I.F. signals) डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसिी संबंडधत कराव्यात. ह्या 
तपासणीत लाऊिस्पीकरमधून जनरेटर संदेिलहरींिा आवाज मागील तपासणीप्रमाणे स्वच्छ, स्पष् व 
अडधक जोरदारपणे ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (१०) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत 
लाऊिस्पीकरमधून संदेिलहरींिा आवाज डवकृत ककवा खराब स्वरूपात ऐकू येत असेल तर ह्या डवभागािी 
डवयुयातदाब मोजणी करावी व योलय तक्त्यािा व इतर डनत्य तपासणी तंत्रािंा वापर करून डबघाि उत्पन्न 
िालेल्वया घटकभागािा िोध घ्यावा. डवयुयातदाब नोंदणीने जर डबघाि व्यक्त होत नसेल तर खालील 
संभाव्य डबघािाचं्या दृष्ीने अडधक तपासणी करावी: 
 

(अ) बसेिी जोिणी केलेल्वया कंिेझसरमध्ये डबघाि आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी. 
 
ह्या कंिेझसरिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून डवलग करून कंिेझसरिी ओहममीटरने तपासणी 

करावी. आवश्यक वाटल्वयास कंिेझसर बदलून पाहावा. 
 
(आ) प्रत्यक्ष डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रनॅ्झिस्टरमध्येि डबघाि. 
ट्रॅन्झिस्टरिी ओहममीटरने स्थूलमानाने तपासणी करावी. नंतर संिडयत ट्रॅन्झिस्टरच्या जागी 

दुसरा िागंला नवीन प्रडतरूप ट्रॅन्झिस्टर बदलून पाहावा. 
 

 तपासिी क्रमाकं (१०) रेडिओच्या िायल कायािी डवडिष् अंिावर जुळवणी करून त्या डवडिष् 
अंिावर दिकडवलेल्वया पडरवर्मतत रेडिओ वाहकलहरी (modulated R.F. signals) डसलनल जनरेटरमध्ये 
डनमाण करून त्या डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसिी संबंडधत कराव्यात. ह्या तपासणीत 
लाऊिस्पीकरमधून डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा आवाज मागील तपासणीप्रमाणे स्वच्छ, स्पष् व 
जोरदारपणे ऐकू येत असेल तर तपासणी क्रमाकं (११) िा अवलंब करावा. परंतु ह्या तपासणीत 
लाऊिस्पीकरिा आवाज डवकृत ककवा खराब स्वरूपात ऐकू येत असेल तर खालील संभाव्य डबघािाचं्या 
दृष्ीने अडधक तपासणी करावी: 

 
(अ) ऑडसलेटर मंिलािी सपूंणक तपासणी. 
 
ऑडसलेटर मंिलातील रेडिस्टसक, कंिेझससक, ऑडसलेटर कॉईल आडण व्हेडरएबल कंिेझसर ह्या सवक 

घटकभागािंी संपूणक तपासणी करावी. ही तपासणी ओहममीटरने करता येईल. 
 
त्यािप्रमाणे डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरिा बेस व ऑडसलेटर कॉईल ह्यामंध्ये जोिलेला 

कपकलग कंिेझसर संडक्षप्त (short) िाला आहे ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. 
 
कंिेझसरिी तपासणी करण्यासाठी कंिेझसरिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून डवलग केली 

पाडहजे. 
 
 तपासिी क्रमाकं (११): डसलनल जनरेटरमध्ये डमडियम ववे्ह बँिवरील कोणत्याही डवडिष् 
स्टेिनाच्या वाहकलहरीइतकी कंपनसखं्या असलेल्वया पडरवर्मतत रेडिओ लहरी (modulated R.F. 
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signals) डनमाण कराव्यात व रेडिओिा बँि न्स्वि डमडियम ववे्हवर ठेवनू िायल कायािी जुळवणी ह्या 
संदेिलहरी ग्रहण करण्याच्या दृष्ीने योलय अंिावर करावी. नंतर डसलनल जनरेटर संदेिलहरी एडरअल 
जोिण्याच्या जागी संबडंधत कराव्यात. डसलनल जनरेटर संदेिलहरींिा आवाज जर डवकृत ककवा खराब 
स्वरूपात ऐकू येत असेल तर खालील संभाव्य डबघािाचं्या एडरअल डवभागािी तपासणी करावी: 
 

(अ) डमडियम ववे्ह बँिसाठी वापरलेल्वया एडरअल कॉईल्वसिी तपासणी. 
 
ही तपासणी ओहममीटरच्या साहाय्याने करता येईल. एडरअल कॉईल्वसिी जोिणी बँि न्स्वितॉे 

केलेली असल्वयाने बँि न्स्विच्या जोिणीिीही तपासणी येथे केली पाडहजे. 
 
(आ) डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेसिी जोिणी केलेल्वया कंिेझसरिी तपासणी. 
 
कंिेझसरिी एक जोितार कप्रटेि बोिापासून डवलग करून ओहममीटरने कंिेझसरिी तपासणी 

करावी. कंिेझसरिी एक जोितार डवलग केलेली असताना मूळ कंिेझसरच्या जागी दुसरा िागंला समान 
धारणिक्तीिा कंिेझसर तात्पुरता जोिून आवाजात सुधारणा होते ककवा काय ह्यािी तपासणी करावी. 

 
∎   ∎ 
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प्रकरि पंचणिसाि े
 

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओच्या लप्रटेि बोिािरील घटकभाग बदलताना घ्याियाची दक्षता, 
ट्रॅन्झिस्टर रेणिओचे एकरेखीकरि (alignment) लकिा संपूिथ मेळजुळििी ि 

इतर सकंीिथ माणहती. 
  

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओच्या लप्रटेि बोिािरील घटकभाग बदलताना घेण्याची दक्षता 
 

ट्रॅन्झिस्टर रेडिओ दुरुस्तीत कप्रटेि बोिावरील घटकभाग बदलताना व ते पुझहा जोिताना कप्रटेि 
बोिावरील जोिप्यानंा अपाय होऊ नये ह्यासाठी डविरे्ष दक्षता व खबरदारी घ्यावी लागते. कप्रटेि 
बोिावर बसडवलेला घटकभाग काढण्यािा प्रसंग आला तर प्रथम ह्या घटकभागाच्या जोिणीवर डदलेला 
कडथलािा िाक सोल्विकरग आयनकच्या साहाय्याने काळजीपूवकक डवतळवनू हे कथील प्रथम साॉ कराव े
लागते. जोिणीवरील कथील साॉ करण्यासाठी डनरडनराळ्या पद्धती वापरता येतात. एक पद्धत म्हणजे 
कथील डवतळले म्हणजे तोंिाने जोरात ॉंुकर मारून कथील उिवनू ययाावयािे. नुसती ॉंुकर मारण्याऐवजी 
काही दुरुस्ती तंत्रज्ञ ह्यासाठी एखाययाा बारीकिी नळीिा उपयोग करतात. दुसऱ्या पद्धतीत डवतळलेले 
कथील उिवनू देण्यासाठी बाबंूच्या लवडिक कािीसारख्या साधनािा उपयोग केला जातो. बाबंूच्या 
कािीच्या ऐवजी तारेच्या ब्रििा ककवा टूथ-ब्रिािा वापर केला तरी िालतो. घटकभागाच्या जोिणीवरील 
िाकािे कथील ब्रिाने व्यवन्स्थतपणे काढून टाकले म्हणजे घटकभाग कप्रटेि बोिापासून सहज डवलग 
करता येतो. 

 
कप्रटेि बोिावर बसडवलेले रेडिस्टसक आडण कंिेझससक काढण्यासाठी मात्र एक काहीिी डनराळी 

पद्धत सामाझयतिः वापरली जाते. रेडिस्टसकिी ककवा कंिेझससकिी कप्रटेि बोिावर जोिणी करताना 
सामाझयतिः त्याचं्या जोितारा कप्रटेि बोिाच्या जोिप्याचं्या भोकात बसडवल्वयानंतर त्या वाकवनू त्यावर 
िाक डदला जातो. त्यामुळे अिा जोिणीवरील कथील काढले तरी जोितारा पुझहा सरळ करून त्यानंतर 
रेडिस्टसक ककवा कंिेझससक कप्रटेि बोिापासून ओढून काढणे काहीसे नाजूक आडण कठीण काम असते. अिा 
पडरन्स्थतीत डबघाि उत्पन्न िालेले रेडिस्टसक ककवा कंिेझससक ह्या पद्धतीने काढण्याऐवजी तार कापण्याच्या 
डिमयाने हे घटकभाग कापून नंतर काढून टाकता येतात व घटकभाग कापून कप्रटेि बोिावर डिल्लक 
राडहलेल्वया जोिताराचं्या थोटकावंर िागंले नवीन घटकभाग बसवनू देता येतात. आकृती २५–१ मध्ये ही 
कृती डित्ररुपाने दिकडवली आहे. 
 

आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर, ऑडसलेटर कॉईल ककवा तत्समान दोनपेक्षा अडधक जोितारा ककवा 
जोिणी कबदू असलेले घटकभाग काढताना अिा सवक जोिणी कबदंूवरील कथील वर वणकन केल्वयाप्रमाणे 
प्रथम ब्रिाने साॉ करून व नंतर अलगद हालवनू हे घटकभाग काढाव ेलागतात. आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर 
ककवा ऑडसलेटर कॉईलिी कप्रटेि बोिावरील जोिणी आकृती २५–२ मध्ये दिकडवल्वयाप्रमाणे केलेली 
असते. त्याचं्या जोिणी कबदूवरील कथील साॉ केल्वयानंतर ट्रॅझसॉॉमकरच्या िाकणािी वाकवनू बसडवलेली 
जोिपट्टी स्कू्र ड्रायव्हरसारख्या हत्याराने सरळ केल्वयानंतरि हे घटकभाग कप्रटेि बोिावरून अलगद 
हालवनू काढून घेता येतात. आकृती २५–३ मध्ये ही कृती डित्ररूपाने दिकडवली आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती २५–१ 

 

 
आकृती २५–२ 

 
कप्रटेि बोिावर बसडवलेले ट्रॅन्झिस्टसक काढतानाही ट्रॅन्झिस्टसकच्या तीन डवयुयात अग्राचं्या 

जोितारावंरील कथील साॉ करून ते डवलग करता येतात. परंतु सोल्विकरग आयनकच्या उष्ट्णतेपासून 
ट्रॅन्झिस्टरला अपाय पोहोि ू नये ह्यासाठी कथील डवतळून साॉ करताना ट्रनॅ्झिस्टरिी डवडिष् जोितार 
डिमयात पकिून ठेवावी लागते. आकृती २५–४ पाहा. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती २५–३ 

 

 
आकृती २५–४ 

 
ट्रॅन्झिस्टरिी कप्रटेि बोिावरील जोिप्यािंी जोिणी करतानाही वरील खबरदारी घेणे अत्यावश्यक 
असते. 
 

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओचे एकरेखीकरि (alignment) 
 

ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिे एकरेखीकरण (alignment) करण्यासाठी व्हॉल्वव्ह रेडिओप्रमाणेि कोणत्या ना 
कोणत्या तरी स्वरूपात आऊटपुटमीटर वापरण्यािी आवश्यकता असते. असे आऊटपुटमीटर वापरले 



 

अनुक्रमणिका 

म्हणजे रेडिओिे एकरेखीकरण व्यवन्स्थतपणे होत आहे ककवा नाही हे अिूक व नीटपणे समजू िकते. 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिे एकरेखीकरण करताना तीन साधनािंा वापर करणे सहज िक्य असते. ह्यापंकैी दोन 
म्हणजे लाऊिस्पीकर आडण इअरॉोन ही ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओसमवते उपलब्ध असतात. डतसरे सामाझयतिः 
वापरले जाणारे साधन म्हणजे संवदेनिील असे ए.सी. व्होल्वटमीटर. 
 

ह्या डतझही साधनापंैकी लाऊिस्पीकर हे अथात डततकेसे संवदेनिील साधन नसते. इअरॉोन 
त्यापेक्षा काहीसे अडधक संवदेनिील साधन असते व वारपण्याच्या दृष्ीनेही अडधक सोयीिे असते. परंतु 
ए.सी. व्होल्वटमीटर हे डतझहींमध्ये सवांत उत्तम साधन असते असे म्हणावयास हरकत नाही. ए.सी. 
व्होल्वटमीटरिी रेडिओतील लाऊिस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलिी जोिणी करता येते व 
लाऊिस्पीकरबरोबरि आऊटपुटमीटर म्हणनू त्यािा वापर करता येतो. 

 
बहुतेक ट्रॅन्झिस्टर रेडिओंच्या बाबतीत रेडिओ कॅडबनेटमध्ये असतानाि त्यािे एकरेखीकरण करता 

येईल अिी सामाझयतिः व्यवस्था केलेली असते. सवकसामाझयपणे कॅडबनेटच्या मागील बाजूिे िाकण काढले 
म्हणजे एकरेखीकरणासाठी ज्यािंी मेळजुळवणी करणे आवश्यक असते असे सवक मेळजुळवणी कबदू सहज 
दृलगोिर होऊ िकतात. एकरेखीकरण करताना रेडिओच्या बटॅरीवरि रेडिओ िालवनू एकरेखीकरण 
करणे इष् असते. 

 
आकृती २५–५ मध्ये सवकसामाझय ट्रॅन्झिस्टर रेडिओमध्ये आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर व ऑडसलेटर 

कॉईल ह्याचं्या मेळजुळवणीिे स्थानकबदू (स्लग) आडण ऑडसलेटर व एडरअल डवभागाच्या मेळजुळवणीिे 
स्थानकबदू (डट्रमर कंिेझसर) दिकडवले आहेत. 

 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या एकरेखीकरणासाठी डसलनल जनरेटर वापरताना डसलनल जनरेटरच्या 

संदेिवाही तारेला सामाझयतिः ३०० मायक्रोमायक्रोॉॅरॅि धारणिक्तीच्या कंिेझसरिी जोिणी केली जाते 
ककवा त्याऐवजी दहा–बारा वढे्याचं्या तारेिे एक वटेोळे ह्या तारेला जोिता येते व ते ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या 
ॉेराईि रॉिवर बसडवलेल्वया एडरअल कॉईलच्या साडन्नध्यात ठेवता येते. आकृती २५–६ पाहा. तारेिे वटेोळे 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या एडरअल कॉईलच्या डजतके अडधक साडन्नध्यात ठेवाव ेडततक्या जोरदार संदेिलहरींिे 
रेडिओकिे स्थलातंर होते. जास्त जोरदार लहरींिा ट्रनॅ्झिस्टसकवर ताण पिू नये ह्या उिेिाने तारेिे हे 
वटेोळे एडरअल कॉईलपासून योलय तेवढ्या दूर अंतरावर ठेवण्यािी खबरदारी घेणे आवश्यक असते. 

 
ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिे एकरेखीकरण करण्यासाठी रेडिओ उत्पादकानंी एकरेखीकरणाडवर्षयी 

डदलेल्वया डवडिष् सूिनापं्रमाणे ते करणे आवश्यक असते. अिा डवडिष् सूिना जर उपलब्ध नसतील तर 
खाली डनदेि केलेल्वया सामाझय पद्धतीने ते करता येण्यासाऱखे असते.: 

 



 

अनुक्रमणिका 

 

आकृती २५–५ 
 



 

अनुक्रमणिका 

 

आकृती २५–६ 
 

(१) डसलनल जनरेटरिी जोिलेले तारेिे वटेोळे ट्रॅन्झिस्टर रेडिओच्या एडरअल कॉईलच्या 
साडन्नध्यात ठेवाव े व डसलनल जनरेटरमध्ये रेडिओच्या डवडिष् मध्यम कंपनसंख्येइतकी कंपनसखं्या 
असलेली (उदाहरणाथक, ४५५ डकलोसायकल्वस) पडरवर्मतत संदेिलहर डनमाण करावी. नंतर रेडिओ िालू 
करावा व व्हेडरएबल कंिेझसरच्या रोटर प्ले्स व स्टेटर प्लेटसमधून सपूंणकपणे बाहेर येतील अिी 
व्हेडरएबल कंिेझसरिी जुळवणी करावी. आवाज जास्तीत जास्त मोठ्याने ऐकू येईल अिी व्हॉल्वयूम 
कंट्रोलिी जुळवणी करावी. परंतु डसलनल जनरेटर लहरींिी तीव्रता मात्र इतकी कमी करावी की 
आऊटपुटमीटरवर ०·५ व्होल्वटपेक्षा जास्त डवयुयातदाब मोजणी दिकडवली जाणार नाही. नंतर आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकसकिी मेळजुळवणी करण्यास सुरुवात करावी. प्रथम रेडिओतील िवेटच्या आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकरच्या स्लगिी मेळजुळवणी व त्यानंतर क्रमििः दुसऱ्या व पडहल्वया आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरिी तीक्ष्ण 
मेळजुळवणी करावयास सुरुवात करावी. मेळजुळवणी तीक्ष्ण होण्यासाठी पुनिः पझुहा डतझही आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकसकिी ॉेरजुळवणी करणे आवश्यक असते. 
 

(२) डतझही आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी तीक्ष्ण मेळजुळवणी केल्वयानंतर जनरेटरमध्ये १५०० 
डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी पडरवर्मतत संदेिलहर डनमाण करावी. ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओ िायल 
कायािीही १५०० सायकल्वस अंिावर जुळवणी करावी व नंतर ऑडसलेटर डट्रमर कंिेझसरिी मेळजुळवणी 
करावी. ह्या मेळजुळवणीमुळे रेडिओमधून १५०० डकलोसायकल्वस संदेिलहरींिा आवाज जास्तीत जास्त 
जोराने ऐकू येईल ककवा आऊटपुटमीटरवर जास्तीत जास्त नोंदणी दिकडवली जाईल इतकी तीक्ष्ण ही 
मेळजुळवणी िाली पाडहजे. 

 
(३) वरील कृतीनंतर डसलनल जनरेटरमध्ये १००० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी पडरवर्मतत 

संदेिलहर डनमाण करावी व रेडिओच्या िायल कायािीही ह्याि अंिावर जुळवणी करावी. नंतर एडरअल 
डट्रमर कंिेझसरिी तीक्ष्ण मेळजुळवणी करावी. 

 
(४) वरील जुळवणीनंतर डसलनल जनरेटरमध्ये ६०० डकलोसायकल्वस कंपनसंख्येिी पडरवर्मतत 

संदेिलहर डनमाण करावी आडण रेडिओच्या िायल कायािीही ह्याि अंिावर जुळवणी करावी. त्यानंतर 
ऑडसलेटर कॉईलच्या स्लगिी मेळजुळवणी करावी. ही मेळजुळवणी करताना व्हॉल्वव्ह रेडिओच्या 
एकरेखीकरणाप्रमाणेि ‘दोलन पद्धती’िा वापर करून ही मेळजुळवणी करावी. 

 



 

अनुक्रमणिका 

(५) वरीलप्रमाणे क्रमििः रेडिओिे एकरेखीकरण केल्वयानंतर क्रमाकं (२) मध्ये वणकन केलेली 
मेळजुळवणी पुझहा करून पाहावी. ही मेळजुळवणी पूवीपेक्षा अडधक िागंली होत असल्वयािे डनदिकनास आले 
तर क्रमाकं (३) आडण (४) मध्ये वणकन केल्वयाप्रमाणे पझुहा सवक ॉेरजुळवणी करावी. रेडिओिे एकरेखीकरण 
व्यवन्स्थतपणे होण्यासाठी अिी ॉेरजुळवणी बऱ्याि वळेा करण्यािे प्रसंग डकत्येकदा येऊ िकतात. 
अिाप्रकारे केलेल्वया ॉेरजुळवणीने जेव्हा एकरेखीकरणात ॉरक पित नाही तेव्हा एकरेखीकरण व्यवन्स्थत 
िालेले आहे असे समजण्यास हरकत नसते. 

 
ट्रॅन्झिस्टर रेणिओच्या घटकभागामंध्ये णनमाि होिारे णबघाि ि त्यामुळे णदसून येिारे रेणिओच्या 

कायािरील पणरिाम 
 

घटकभागातील णबघाि रेणिओच्या कायािरील ह्या णबघािाचंा पणरिाम 

लाऊिस्पीकर व ऑडिओ आऊटपुट डवभाग 

(१) लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईलिे धागे तुटणे 
ककवा त्यावर गंज बसून तार खाल्ली जाणे 
(corrosion). 

रेडिओ सपूंणकपणे बंद पिून काहीही आवाज ऐकू येत 
नाही. 

(२) व्हॉईस कॉईल िुबंकावर घसटत असणे ककवा 
डिकटत असणे. 

रेडिओिा आवाज कमजोरपणे ऐकू येतो. 

(३) लाऊिस्पीकर पिययाािा (diaphragm) आकार 
डबघिलेला ककवा डवकृत (warped) िालेला 
असणे. ककवा पिदा ॉाटलेला असणे. 

रेडिओच्या आवाजात खराबी ककवा डवकृती 
(distortion) डनमाण होते. 

(४) इअरॉोन जॅकमधील न्स्प्रगंच्या जोिप्या 
लापट होऊन डवलग िालेल्वया असणे. 

रेडिओ सपूंणकपणे बंद पिून काहीही आवाज ऐकू येत 
नाही ककवा त्यािे कायक अधूनमधून बेभरवसा होऊ 
लागते. 

(५) आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी ककवा 
सेकंिरी कॉईलच्या जोितारा तुटलेल्वया 
असणे ककवा त्यावर गजं िढून त्या खाल्वल्वया 
गेलेल्वया असणे (corrosion). 

रेडिओ सपूंणकपणे बंद पिून काहीही आवाज ऐकू येत 
नाही. 

(६) आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिे वढेे 
एकमेकासं डिकटून संडक्षप्त (shorted turns) 
िालेले असणे. 

रेडिओिा आवाज कमजोरपणे ऐकू येतो. 

(७) ऑडिओ आऊटपटु ट्रनॅ्झिस्टर कलेक्टर बेस व 
एडमटर वर योलय प्रमाणात डवयुयातदाब (bias) 
नसणे. 

रेडिओिा आवाज कमजोरपणे ऐकू येतो. 

(८) पुि-पुल ऑडिओ आऊटपुट डवभाग मंिलात 
असमतोल (imbalance) डनमाण िालेला 
असणे.  

रेडिओच्या आवाजात खराबी ककवा डवकृती 
(distortion) डनमाण होते. 

(९) पुि-पुल ऑडिओ आऊटपुट डवभागातील दोन रेडिओच्या आवाजात खराबी ककवा डवकृती 
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ट्रॅन्झिस्टसकपैकी एका ट्रनॅ्झिस्टरिे कायक बंद 
पिलेले असणे. 

(distortion) डनमाण होते. 

(१०) ट्रॅन्झिस्टरच्या बसेला डवयुयातदाब पुरवठा 
करणाऱ्या रेडिस्टसकच्या डवरोधात घटवाढ 
िालेली असणे. 

रेडिओवरील संभार्षण अस्पष्पणे ऐकू येत असल्वयाने 
समजत नाही व रेडिओच्या आवाजािा दजाही 
एकूण खराब िाल्वयासारखा (poor quality) 
वाटतो. 

(११) ट्रॅन्झिस्टरच्या एडमटरला डवयुयातदाब पुरवठा 
करणारा एडमटर रेडिस्टर खंडित (open) 
िालेला असणे. 

रेडिओिे कायक जवळजवळ बदंि पिलेले असते. 

(१२) ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसिी जोिलेला थर्ममस्टर 
ककवा िायोि खंडित (open) िालेला असणे. 

ट्रॅन्झिस्टरमधून वाजवीपेक्षा जास्त प्रवाह वाहून 
ऑडिओ आऊटपुट ट्रॅन्झिस्टर डनकामी ककवा खराब 
होण्यािी िक्यता असते. 

ऑणिओ ड्रायव्हर ॲन्म्प्लफायर णिभाग 

(१३) ड्रायव्हर ट्रॅझसॉॉमकरिी प्रायमरी कॉईल खंडित 
(open) िालेली असणे. 

ऑडिओ ड्रायव्हर ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे कायक 
स्थडगत होऊन रेडिओ बंद पितो . 

(१४) ऑडिओ ड्रायव्हर ट्रॅन्झिस्टरमध्ये डबघाि 
िालेला असणे. 

रेडिओिा आवाज कमजोर होणे, आवाजात खराबी 
ककवा डवकृती (distortion) डनमाण होणे ककवा 
रेडिओ संपूणकपणे बंद पिणे ह्यासंारखे डबघाि 
डनमाण होतात. 

(१५) ड्रायव्हर ट्रझॅसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिी 
समातंर (parallel) जोिणी केलेला कंिेझसर – 

 (अ  (खंडित ) open) िालेला असणे. 
(ब  (संडक्षप्त ) short) िालेला असणे. 

(अ) रेडिओमधून मोटारबोटीसारखा ककवा पेट्रोल 
इंडजनासारखा ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् आवाज 
(motorboating) ऐकू येतो. 

(ब) रेडिओ संपूणकपणे बंद पितो. 

(१६  (एडमटर रेडिस्टरिी समातंर ) parallel) 
जोिणी केलेला कंिेझसर – 
(अ  (खंडित ) open) िालेला असणे. 
(ब  (संडक्षप्त ) short) िालेला असणे. 

(अ) रेडिओिा आवाज कमजोरपणे ऐकू येतो. 
(ब) आवाज खराब ककवा डवकृत (distorted) 

स्वरूपात ऐकू येतो. 

(१७) एडमटर रेडिस्टर – 
(अ) खंडित िालेला असणे. 
(ब) रेडिस्टरच्या डवरोधात खूप घट िालेली असणे. 

(अ) रेडिओ संपूणकपणे बंद पितो. 
(ब) रेडिओिा आवाज कमजोर तर होतोि परंतु 

त्याडिवाय आवाज खराब ककवा डवकृत 
(distorted) स्वरूपात ऐकू येतो. 

(१८) ऑडिओ ड्रायव्हर ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसेला 
डवयुयातदाब पुरवठा करणाऱ्या व्होल्वटेज 
डिव्हायिर रेडिस्टसकपकैी कोणताही 
रेडिस्टर— 
(अ) खंडित (open) िालेला असणे ककवा  

रेडिओ संपूणकपणे बंद पितो ककवा रेडिओिा आवाज 
खराब ककवा डवकृत स्वरूपात ऐकू येतो. 
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त्यािी जोिणी डनखळलेली असणे. 
(ब) रेडिस्टरच्या डवरोधात बरीि घटवाढ 

िालेली असणे. 

(१९) ऑडिओ ड्रायव्हर ॲन्म्प्लॉायर डवभागािी पूवक 
डवभागािी जोिणी करण्यासाठी वापरलेला 
कपकलग कंिेझसर – 
(अ) खंडित (open) िालेला असणे. 
(ब) संडक्षप्त (short) िालेला असणे. 

(अ) रेडिओ बंद पितो ककवा आवाज अडतिय 
कमजोर होतो. 

(ब) रेडिओिा आवाज खराब ककवा डवकृत 
(distorted) स्वरूपात ऐकू येतो. 

ए.जी.सी. आणि णिटेक्टर णिभाग 

(२०) िायोि डिटेक्टरमध्ये डबघाि असणे. रेडिओिा आवाज कमजोर होतो, ए.जी.सी. 
डवयुयातदाब पुरवठा होईनासा होतो आडण त्यामुळे 
आवाज खराब ककवा डवकृत स्वरूपात ऐकू येतो. 

(२१) िायोि डिटेक्टरिी जोिलेला आर.एॉ. 
बायपास कंिेझसर– 
(अ) खंडित (open) िालेला असणे. 
(ब) संडक्षप्त (short) िालेला असणे. 

(अ) रेडिओ बंद पिू िकतो. 
(ब) रेडिओवर लावलेली स्टेिने कमजोर आवाजात 

ऐकू येतात. डिवाय ए.जी.सी. डवयुयातदाब 
पुरवठा कमी प्रमाणात िाल्वयाने जोरदार 
स्टेिनािंा आवाज डवकृत ककवा खराब 
स्वरूपात ऐकू येतो. 

(२२) ए.जी.सी. डॉल्वटर कंिेझसर संडक्षप्त (short) 
िालेला असणे. 

जोरदार रेडिओ स्टेिनािंा आवाज खराब ककवा 
डवकृत (distorted) स्वरूपात ऐकू येतो. 

(२३) ओव्हर लोि िायोि– 
(अ) खंडित (open) िालेला असणे. 
(ब) सडंक्षप्त (short) िालेला असणे. 

(अ) जोरदार रेडिओ स्टेिनािंा आवाज खराब 
म्हणजे डवकृत (distorted) स्वरूपात ऐकू 
येतो. 

(ब) रेडिओ बंद पितो. 

(२४) आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर (डतसरा) कॉईल – 
(अ) खंडित (open) िालेला असणे. 
(ब) संडक्षप्त (short) िालेला असणे. 

)अ(  } रेडिओ बंद पितो. 
)ब(  

 

(२५) िायोि लोि रेडिस्टर खंडित (open) 
िालेला असणे. 

रेडिओ बंद पितो . 

आय.एफ. ॲन्म्प्लफायर णिभाग 
(२६) आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर प्रायमरी कॉईल – 
 (अ) खंडित (open) िालेली असणे. 
(ब) गजं िढून खाल्ली (corroded) गेलेली असणे. 

(अ) रेडिओ बंद पितो. 
(आ) रेडिओमध्ये कायकक्रमाबरोबर खरखराट 
(noise) ऐकू येतो.  

(२७) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर प्रायमरी कॉईलिी 
समातंर (parallel) जोिणी केलेला कंिेझसर खंडित 
(open) िालेला असणे. 

रेडिओिा आवाज कमजोर (weak) होतो. स्टेिनािंी 
मेळजुळवणी डवस्तृत (broad) होते व रेडिओिे 
एकरेखीकरण (alignment) करणे कठीण होते.  
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(२८) आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी कॉईल खंडित 
(open) िालेली असणे. 

आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसला डवयुयात-
दाब पुरवठा डमळेनासा िाल्वयामुळे रेडिओ बंद पितो.  

(२९) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रॅन्झिस्टरमध्ये प्रवाह 
डिरप (leakage) डनमाण िालेली असणे. 

रेडिओिा आवाज कमजोर होतो, ट्रॅन्झिस्टरमध्ये 
जास्त प्रमाणात प्रवाह डिरप (leakage) असेल तर 
रेडिओ बंद पितो व रेडिओमध्ये खरखराट (noise) 
डनमाण होण्यािी िक्यता असते.  

(३०) ट्रनॅ्झिस्टरच्या बसेिी जोिलेला बायपास 
कंिेझसर – 
(अ) सडंक्षप्त (short) िालेला असणे. 
(ब) खंडित (open) िालेला असणे. 

(अ) रेडिओ बंद पितो. 
(ब) रेडिओिा आवाज कमजोर होतो.  

(३१) एडमटर रेडिस्टर खंडित (open) िालेला 
असणे. 

रेडिओ बंद पितो.  

(३२) झयटू्रलाइकिग कंिेझसर (वापरलेला असल्वयास) 
खंडित (open) िालेला असणे. 

रेडिओमधून ककक ि आवाज (squealing) व डि्या 
ऐकू येतात.  

(३३) झयूट्रलाइकिगसाठी वापरलेल्वया रेडिस्टरच्या 
आडण कंिेझसरच्या मूल्वयात बदल िालेला असणे.  

रेडिओमधून ककक ि आवाज (squealing) व डि्या 
ऐकू येतात. 

(३४) ए.जी.सी. डॉल्वटर कंिेझसर खंडित (open) 
िालेला असणे.  

रेडिओमधून ककक ि आवाज (squealing) ऐकू येतो. 

णमक्सर ऑणसलेटर णिभाग 
(३५) ॉेराईट रॉिला तिा गेलेला असणे ककवा तो 
तुटलेला असणे  

रेडिओिी ग्राहकिक्ती कमी दजािी (poor 
sensitivity) होते. एडरअल कॉईल्वसिी मेळजुळवणी 
नीट होत नाही.  

(३६) एडरअल प्रायमरी कॉईल खंडित (open) 
िालेली असणे. 

रेडिओ बंद पितो. रेडिओच्या िायल कायािी 
जुळवणी करताना रेडिओमधून ककक ि आवाज 
(squealing) व खरखराट (noise) ऐकू येतो. 

(३७) व्हेडरएबल कंिेझसरच्या रोटर आडण स्टेटर 
प्ले्स एकमेकींवर घासून रेडिओमधून खरखर 
आवाज (scratching noise) ऐकू येत असणे. 

िायलवरील उच्च व नीि कंपनसंख्येच्या 
वाहकलहरींवर प्रके्षपण करणाऱ्या दोझही टोकाचं्या 
बाजंूवरील स्टेिनािंी मेळजुळवणी करणे िक्य होत 
नाही.  

(३८) डट्रमर कंिेझससक – 
(अ) सडंक्षप्त (short) िालेले असणे. 
(ब) खंडित (open) िालेले असणे. 

(अ) रेडिओ बंद पितो.  
(ब) ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिे एकरेखीकरण (alignment) 
नीटपणे करणे अिक्य होते.  

(३९) डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टर खराब िालेला 
असणे. 

रेडिओ बंद पितो ककवा रेडिओिी ग्राहकिक्ती 
(sensitivity) कमी दजािी होते. 

(४०) रेडिओच्या एकरेखीकरणात (alignment) 
डबघाि िालेला असणे.  

ह्या डबघािािी अनेक लक्षणे डदसून येतात. रेडिओवर 
कोणतेि स्टेिन न लागणे, एकि एक स्टेिन लागणे, 
रेडिओिा आवाज कमजोर होणे ककवा आवाजात 
खराबी ककवा डवकृती (distortion) डनमाण होते. 

(४१) एडमटर रेडिस्टरिी समातंर (parallel) रेडिओ बंद पितो.  
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जोिलेला कंिेझसर सडंक्षप्त (short) िालेला असणे. 
(४२) डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसिी 
जोिलेला कंिेझसर – 
(अ) सडंक्षप्त (short) िालेला असणे. 
(ब) खंडित (open) िालेला असणे. 

(अ) आडण (ब) रेडिओ बंद पितो.  

(४३) डमक्सर-ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरच्या बसेला 
डवयुयातदाब पुरवठा करणाऱ्या व्होल्वटेज 
डिव्हायिरमधील रेडिस्टसकच्या डवरोध मूल्वयात बदल 
िालेला असणे. 

रेडिओच्या आवाजात खराबी ककवा डवकृती 
(distortion) डनमाण होते व डकत्येकदा रेडिओिे 
कायक बंद पिू िकते. 

(४४) ऑडसलेटर कॉईल खंडित (open) िालेली 
असणे. 

रेडिओवर स्टेिने लागत नाहीत परंतु ऑडसलेटर 
डवभागािे कायक बंद पिल्वयामुळे खरखराट (noise) 
ऐकू येतो.  

(४५) ऑडसलेटर कॉईलच्या धालयािंी उलट जोिणी 
िालेली असणे.  

ऑडसलेटर कायक बंद पिल्वयामुळे रेडिओवर स्टेिने 
लागत नाहीत परंतु खरखराट (noise) मात्र ऐकू 
येतो. 

(४६) बँि न्स्विमध्ये डबघाि डनमाण िालेला असणे.  रेडिओच्या काही डवडिष् बडँ्सिे कायक बंद पिलेले 
आढळते. बँि न्स्विमधील डबघािामुळे डवडिष् 
बँिसाठी वापरलेल्वया कॉईल्वसिी जोिणी िाली नाही 
तर त्या डवडिष् बँििे कायक बदं पिते.  

 
ट्रॅन्झिस्टर रेणिओ दुरुस्तीचा तक्ता 

 
डबघाि डबघािािे संभाव्य कारण तपासणी 

रेडिओ संपूणक बंद 
पिलेला असणे. 

(१) बॅटरी खलास िालेली 
असणे ककवा रेडिओच्या 
डवयुयातिक्ती पुरवठ्यात डबघाि 
असणे. 

(१) बॅटरीिी ककवा रेडिओच्या डवयुयातिक्ती 
पुरवठ्यािी तपासणी करावी. 
 

 (२) रेडिओच्या ऑडिओ 
आऊटपुट डवभागास 
डवयुयातपुरवठा होत नसणे.  

(२) रेडिओिा न्स्वि बंद ककवा िालू करताना 
रेडिओमधून ‘थड् ड्’ असा आवाज ऐकू येतो 
ककवा नाही हे पाहाव.े येत नसल्वयास 
डवयुयातपुरवठा डवभागाच्या घटकभागािंी 
तपासणी करावी. नंतर ऑडिओ आऊटपटु 
ट्रॅन्झिस्टसकिी तपासणी करावी. 

 (३) लाऊिस्पीकर व्हॉईस 
कॉईलमध्ये खंि पिलेला असणे 
ककवा लाऊिस्पीकरच्या 
जोिणीत खंि पिलेला असणे. 

(३) वर वणकन केल्वयाप्रमाणे रेडिओिा न्स्वि 
बंद ककवा िालू करताना रेडिओमधून ‘थड् ड्’ 
असा आवाज ऐकू येतो ककवा नाही हे पाहाव.े 
नसल्वयास, लाऊिस्पीकरिी तपासणी 
करावी. 

 (४) ऑडिओ ड्रायव्हर (४) ऑडिओ ड्रायव्हर ट्रॅन्झिस्टरच्या बेसिी 



 

अनुक्रमणिका 

ॲन्म्प्लॉायर डवभागामध्ये 
डबघाि असणे. 

डसलनल इजेंक्टर लहरी संबंडधत करून 
ऑडिओ ड्रायव्हर व नंतरच्या ऑडिओ 
आऊटपुट डवभागािें कायक िालू आहे ककवा 
नाही ह्यािी तपासणी करावी. ऑडिओ 
ड्रायव्हर डवभागािे कायक िालू नसल्वयास ह्या 
डवभागािी डवयुयातदाब तपासणी करावी. 

 (५) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागामंध्ये डबघाि असणे. 

(५) डसलनल इजेंक्टर तपासणीने आय.एॉ. 
ॲन्म्प्लॉायर डवभागािंी तपासणी करावी. ह्या 
डवभागामंध्ये डबघाि दिकडवला जात असल्वयास 
ह्या डवभागािंी डवयुयातदाब तपासणी करावी. 

 (६) डमक्सर ऑडसलेटर 
डवभागात डबघाि असणे. 

(६) ऑडसलेटर डवभागािे कायक िालू आहे 
ककवा नाही ह्यािी तपासणी दुसऱ्या सुन्स्थतीत 
असलेल्वया ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओच्या साहाय्याने 
करावी. ऑडसलेटर कायक होत नसल्वयास, ह्या 
डवभागािी डवयुयातदाब तपासणी करावी व 
डबघाि उत्पन्न िालेला घटकभाग िोधून 
काढावा. आवश्यक असल्वयास डमक्सर 
ऑडसलेटर ट्रॅन्झिस्टरिी तपासणी करावी 
ककवा ट्रॅन्झिस्टर बदलून पाहावा. 

 (७) रेडिओच्या एकरेखीकरणात 
डबघाि असणे. 

(७) रेडिओ उत्पादकाने डनदेि केल्वयाप्रमाणे 
रेडिओिे संपूणक एकरेखीकरण कराव.े 

रेडिओच्या आवाजात 
डवकृती (distortion) 
डनमाण िालेली 
असणे. 

(१) रेडिओला कमी प्रमाणात 
डवयुयातदाब पुरवठा होत असणे.  

(१) रेडिओच्या बटॅरीिी ककवा डवयुयातदाब 
पुरवठ्यािी तपासणी करावी.  

 (२) ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागातील ट्रनॅ्झिस्टसकच्या बेस 
व एडमटरमध्ये योलय प्रमाणात 
पुरोगामी डवयुयातदाब नसणे 
(incorrect bias). 

(२) डिमुखी ककवा पुि-पुल योजनेतील 
ऑडिओ आऊटपटु ट्रनॅ्झिस्टसकिी ह्या दृष्ीने 
डविरे्ष तपासणी करावी. ह्या डवभागात बसे व 
एडमटर ह्यामंध्ये वाजवीपेक्षा कमी प्रमाणात 
पुरोगामी डवयुयातदाब असता कामा नये. 
ऑडिओ ड्रायव्हर डवभागातील ट्रॅन्झिस्टसकच्या 
बेस व एडमटरिी जोिलेल्वया रेडिस्टसकिी 
तपासणी करावी. 

 (३) ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागात दोन डवभागाचं्या 
जोिणीसाठी वापरलेल्वया 
कपकलग कंिेझससकमध्ये डिरप 
(leakage) डनमाण िालेली 
असणे ककवा ह्या कंिेझससकिी 

(३) कपकलग कंिेझससकिी तपासणी करावी.  
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धारणिक्ती कमी िालेली 
असणे.  

 (४) ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागामंधील ट्रनॅ्झिस्टसकमध्ये 
डबघाि असणे. 

(४) ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागातंील 
ट्रॅन्झिस्टसकिी तपासणी करावी. 

 (५) अडतभारारोपणािा 
(overloading) दोर्ष डनमाण 
िालेला असणे. 

(५) ए.जी.सी. मंिलािी तपासणी करावी. 

रेडिओमध्ये स्वैर 
आंदोलकलहरी 
(oscillations), 
ककक ि आवाज 
(squeals) 
डि्यासंारखे आवाज 
(whistles) उत्पन्न 
होत असणे. 

(१) बॅटरीच्या अंतगकत डवरोधात 
वाढ िालेली असणे.  

(१) बॅटरीिी तपासणी करावी.  

 (२) िी कपकलग मिंल 
योजनेतील कंिेझसरमध्ये डबघाि 
असणे. 

(२) िी कपकलग मिंल योजनेतील 
कंिेझसरिी तपासणी करावी.  

 (३) रेडिओच्या एकरेखीकरणात 
डबघाि असणे. 

(३) रेडिओिे व्यवन्स्थतपणे एकरेखीकरण 
कराव.े आयोडजत प्रडतपुष्ीसाठी वापरलेल्वया 
(neutralising) कंिेझससकिी तपासणी 
करावी. 

रेडिओमधून 
मोटारबोटी-सारखा 
ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् 
आवाज ऐकू येणे. 

(१) डवयुयातपुरवठा मंिलातील 
इलेक्ट्रोडलडटक डॉल्वटर 
कंिेझससकमध्ये डबघाि. 

(१) ह्या इलेक्ट्रोडलडटक डॉल्वटर कंिेझससकिी 
तपासणी करावी. 

 (२) दोन ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागािंी जोिणी करण्यासाठी 
वापरलेल्वया इलेक्ट्रोडलडटक 
कपकलग कंिेझससकमध्ये डबघाि. 

(२) इलेक्ट्रोडलडटक कपकलग कंिेझससकिी 
तपासणी करावी. 
 

 (३) रेडिओिी बटॅरी कमजोर 
िालेली असणे. 

(३) रेडिओच्या बॅटरीिी तपासणी करावी. 

रेडिओिा आवाज 
डनजीव िालेला 
असणे, रेडिओवर 
डनरडनराळी सवक स्टेिने 
ऐकू न येत असणे 
(lack of sensitivity). 

(१) रेडिओच्या एकरेखीकरणात 
डबघाि असणे.  

(१) रेडिओच्या डनरडनराळ्या डवभागािें 
व्यवन्स्थतपणे एकरेखीकरण कराव.े  
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 (२) बॅटरीमधून कमी प्रमाणात 
डवयुयातदाब पुरडवला जात असणे.  

(२) बॅटरीिी तपासणी करावी. 

 (३) एडरअल डवभागात 
वापरलेल्वया ॉेराइट रॉिला 
तिा गेलेला असणे. 

(३) ॉेराइट रॉििे डनरीक्षण करून असा दोर्ष 
आहे ककवा काय ह्यािी नीट तपासणी करावी. 

 (४) आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागातील ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेस 
व एडमटर ह्यामंध्ये योलय 
प्रमाणात पुरोगामी डवयुयातदाब 
(forward bias) नसणे. 

(४) आय. एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रॅन्झिस्टरच्या 
बेस रेडिस्टसकिी व एडमटर रेडिस्टरिी 
तपासणी करावी. ए.जी.सी. मंिलातॉे 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर ट्रॅन्झिस्टरला 
पुरडवल्वया जाणाऱ्या डवयुयातदाबािी तपासणी 
करावी. 

 (५) आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकमध्ये 
डबघाि असणे. 

(५) आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी व आय.एॉ. 
ट्रॅझसॉॉमकर कॉईल्वसना समातंर जोिलेल्वया 
कंिेझससकिी तपासणी करावी. 

 (६) ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागात श्राव्य लहरींिे योलय 
प्रमाणात प्रवधकन होत नसणे. 

(६) ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागािंी 
तपासणी करावी. 

 (७) एडमटर कंिेझसर खंडित 
(open) िालेला असणे. 

(७) रेडिओच्या सवक डवभागातंील एडमटर 
कंिेझससकिी तपासणी करावी. 

 (८) बेस कंिेझसर खंडित 
(open) िालेला असणे. 

(८) रेडिओच्या सवक डवभागातंील बसे 
कंिेझससकवर िागंले योलय धारणिक्तीिे 
नवीन कंिेझससक तात्पुरते समातंर जोिून 
पाहावते. 

रेडिओ अधूनमधून बंद 
पित असणे 
(intermittent 
operation) 

(१) कप्रटेि बोिावरील 
जोिपट्टीत केसाप्रमाणे बारीक 
खंि पिलेला असणे. 

(१) कप्रटेि बोिावरील जोिप्यािें 
बारकाईने डनरीक्षण कराव.े 

 (२) रेडिओिी बटॅरी कमजोर 
िालेली असणे.  

(२) बॅटरीिी तपासणी करावी.  

 (३) एखाययाा जोिकबदूवरील 
िाक व्यवन्स्थत न बसलेला 
असणे.  

(३) कप्रटेि बोिावरील सवक जोि-
प्यावंरील व जोितारावंरील िाकािे 
बारकाईने डनरीक्षण कराव.े 

 (४) लाऊिस्पीकरमध्ये डबघाि 
असणे. 

(४) लाऊिस्पीकरिी, लाऊिस्पीकर 
जोितारािंी, लाऊिस्पीकर प्लग, सॉकेट 
वगैरेंिी नीट तपासणी करावी. 

 
∎   ∎ 
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पुरििी 
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प्रश्नपणत्रका 
 

(रेडिओ दुरुस्तीत डकत्येकदा काही सूिक लक्षणावंरून रेडिओतील डबघािांडवर्षयी ताबितोब 
इिारा डमळू िकतो व दोर्षस्थळ मयाडदत करता येते. काही पडरन्स्थतीत ठराडवक व प्रमाणभतू तपासणी 
तंत्रपद्धतीने रेडिओिी तपासणी करताना अिा कृतीत व्यक्त होणाऱ्या डवडिष् लक्षणावंरून दुरुस्ती तंत्रज्ञास 
डनडित असे डनणकय घेणे िक्य होते. ह्या पडरडिष्ात डदलेले प्रश्न दुरुस्ती तंत्रज्ञास ह्या डदिनेे डविार 
करण्यास प्रवृत्त करतील ह्या उिेिाने सकंडलत केलेले आहेत.) 

 
(१) संपूणकपणे बंद पिलेल्वया एका ए.सी. रेडिओमध्ये रेडिओिी तपासणी करताना रेन्क्टॉायर 

व्हॉल्वव्हच्या दोन प्लेटस खूप गरम होऊन लाल िालेल्वया आढळल्वया. ह्या सूिक लक्षणावरून कोणता 
डबघाि दिकडवला जातो व तो िाबीत करण्यासाठी कोणती तपासणी करता येईल? 

 
(२) दुरुस्तीसाठी आलेल्वया एका ए.सी. रेडिओमध्ये मेझस ट्रॅझसॉॉमकर वाजवीपेक्षा बराि गरम होत 

असल्वयािे आढळून आले. रेडिओ िालत होता परंतु रेडिओतून ऐकू येणाऱ्या गंुजारवािी ककवा गुणगुण 
आवाजािी पातळी (hum level) मात्र बरीि जास्त होती आडण पॉवर सप्लाय डवभागातॉे इतर डवभागानंा 
पुरडवल्वया जाणाऱ्या िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठ्यािी नोंदणी कमी प्रमाणात दिकडवली जात होती. रेन्क्टॉायर 
व्हॉल्वव्हच्या डवयुयातदाब तपासणीत व्हॉल्वव्हच्या एका प्लेटवर २३० व्होल्वट ए.सी. तर दुसऱ्या प्लेटवर ८० 
व्होल्वट ए.सी. डवयुयातदाब दिकडवला जात होता. वरील लक्षणावंरून कोणत्या डबघािािी िक्यता दिकडवली 
जाते व दुसऱ्या कोणत्या तपासणीने तो िाबीत करता येईल? 

 
(३) सपूंणकपणे बंद पिलेल्वया एका ए.सी. रेडिओमध्ये सवक व्हॉल्वव्ह पेटत होते. कोणतेही घटकभाग 

वाजवीपेक्षा जास्त गरम होत नव्हते व रेडिओतून ऐकू येणाऱ्या गंुजारवािी ककवा गुणगुण आवाजािी 
पातळीही वाजवीपेक्षा जास्त नव्हती. परंतु पॉवर सप्लाय डवभागातून िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा मात्र 
अडजबात होत नव्हता. अिा डबघािािे कोणते सामाझय कारण असण्यािी िक्यता आहे व त्यािी पद्धतिीर 
तपासणी किी करावी? 

 
(४) दुरुस्तीसाठी आलेल्वया एका ए.सी. रेडिओमध्ये गंुजारवािी ककवा गुणगुण आवाजािी पातळी 

वाजवीपेक्षा जास्त नव्हती परंतु रेडिओवर काही स्टेिने लावली म्हणजे मात्र रेडिओ कायकक्रमाबंरोबरि 
गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येत होता. पॉवर सप्लाय डवभागातील कोणते घटकभाग अिा डबघािास 
जबाबदार असू िकतील? 

 
(५) नादुरुस्त िालेल्वया एका ए.सी. रेडिओच्या डवयुयातदाब तपासणीत असे आढळून आले की, 

रेडिओच्या डनरडनराळ्या सवक डवभागातंील व्हॉल्वव्हच्या प्लेट व स्क्रीन डग्रिला पॉवर सप्लाय डवभागातून 
िी.सी. डवयुयातदाब पुरवठा होत नव्हता. अडधक तपासणीनंतर असे डदसून आले डक रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह 
प्लेटसनाि मेझस ट्रझॅसॉॉमकरतॉे ए.सी. डवयुयातदाब परुवठा होत नव्हता. ह्या लक्षणावंरून डबघािािी 
कोणती डनरडनराळी कारणे असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते? 
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(६) जळून गेलेला रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह बदलून त्याच्या जागी नवीन िागंला रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह 
लगेि बसडवण्यात काय धोका असतो आडण त्या दृष्ीने रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्ह बदलण्यापूवी कोणती डविरे्ष 
खबरदारी घेतली पाहीजे? 

 
(७) ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये पायलट डदवा जर वरिेवर जळून जात असेल तर अिा डनत्य 

डबघािासाठी कोणती डवडिष् तपासणी करावी? 
 
(८) ए.सी. िी.सी. रेडिओिी दुरुस्ती करताना रेडिओ िासीसपासून डवयुयातधक्का बसू नये ह्यासाठी 

कोणती खबरदारी घेतली पाडहजे? 
 
(९) संपूणकपणे बंद पिलेल्वया रेडिओमध्ये लाऊिस्पीकर व्हॉईस कॉईल खंडित (open) िालेली 

असल्वयािे आढळून आल्वयास दुरुस्तीच्या दृष्ीने कोणत्या उपाययोजना वापराव्यात? 
 
(१०) रेडिओच्या आवाजातील डवकृतीच्या (distortion) बाबतीत लाऊिस्पीकरडवर्षयी संिय 

असल्वयास, लाऊिस्पीकरिी जलद आडण डनडित तपासणी किी करता येईल? 
 
(११) लाऊिस्पीकरमधील कोणत्या दोर्षामुंळे रेडिओमध्ये खालील डबघाि डनमाण होतात? 
 
(अ) खिखि आवाज उत्पन्न होणे (rattle). 
(ब) आवाजात डवकृती (distortion) उत्पन्न होणे. 
(क) रेडिओ बंद पिणे. 
 
(१२) संपूणकपणे बंद पिलेल्वया एका रेडिओमध्ये ऑडिओ आऊटपटु व्हॉल्वव्हच्या कंट्रोल डग्रिवर 

ऋण डवयुयातदाबाऐवजी धन डवयुयातदाब दिकडवला जात होता. अिा सूिक लक्षणावरून डबघािािे कोणते 
ठराडवक कारण असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते? 

 
(१३) खंडित (open) िालेल्वया व्हॉईस कॉईलिी ककवा आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकर सेकंिरी कॉईलिी 

ओहममीटरने तपासणी करण्यासाठी आऊटपुट ट्रझॅसॉॉमकरच्या सेकंिरी कॉईलिे व्हाइस कॉईलिी 
जोिलेले कोणते तरी एक टोक डवलग करण्यािी का आवश्यकता असते? 

 
(१४) सपूंणकपणे बंद पिलेल्वया एका रेडिओमध्ये ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हिे स्क्रीन डग्रि गरम 

होऊन तप्त िाल्वयाने लाल िालेले डदसत होते. ह्या लक्षणावरून कोणता डबघाि सूडित होतो व तो िाबीत 
करण्यासाठी कोणती अडधक तपासणी करता येईल? 

 
(१५) दुरुस्तीसाठी आलेल्वया एका रेडिओमध्ये रेडिओतून उच्च स्वरात ककक ि आवाज (high 

pitched squeal) अडवरतपणे ऐकू येत होता. व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या जुळणीिा ककवा िायल कायाच्या 
जुळवणीिा ह्या आवाजावर काहीि पडरणाम होत नव्हता. ह्या डबघािािी कोणती कारणे असावीत? व 
त्यािी तपासणी किी करावी? 
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(१६) दुरुस्तीस आलेल्वया व संपूणकपणे बंद पिलेल्वया एका ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये ऑडिओ 
आऊटपुट डवभागाच्या डवयुयातदाब मोजणीत खालील नोंदणी दिकडवली गेली : 

 
 प्लेट .. १०० व्होल्वट  

 स्क्रीन डग्रि .. १०० व्होल्वट  
 कॅथोि ..  ३० व्होल्वट  
 

वरील नोंदणीवरून ऑडिओ आऊटपटु डवभागाच्या कोणत्या घटकभागात डबघाि दिकडवला जातो 
व तो िाबीत करण्यासाठी कोणती अडधक तपासणी केली पाडहजेॽ 

 
(१७) आऊटपुट ट्रॅझसॉॉमकरच्या प्रायमरी कॉईलिे वढेे एकमेकासं डिकटून मधूनमधून संडक्षप्त 

(short) होत असतील तर अिा डबघािािा पिताळा कोणत्या डवडिष् तपासणीने घेता येईल? 
 
(१८) दुरुस्तीसाठी आलेल्वया एका ए.सी. रेडिओमध्ये गंुजारवािी ककवा गुणगुण आवाजािी पातळी 

(hum level) वाजवीपेक्षा बरीि जास्त असल्वयािी रेडिओ ग्राहकािी तक्रार होती. अिा डबघािािी ठराडवक 
पद्धतीने तपासणी करताना पडहला ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह सॉकेटमधून बाहेर काढला तेव्हा गंुजारव 
ककवा गुणगुण आवाज नाहीसा िाल्वयािे आढळून आले. अिा पडरन्स्थतीत पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर 
डवभागात गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होण्यास कोणती डनरडनराळी कारणे असू िकतील? 

 
(१९) दुरुस्तीसाठी आलेल्वया एका रेडिओत मोटारबोटीसारखा ककवा पेट्रोल इडंजनासारखा 

ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् आवाज अडवरतपणे ऐकू येत होता. असा डबघाि उत्पन्न होण्यास (अ) पॉवर सप्लाय 
डवभागात, (ब) ऑडिओ आऊटपुट डवभागात ककवा (क) पडहल्वया ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील 
कोणते घटकभाग जबाबदार असू िकतील व त्यािंी पद्धतिीर तपासणी किी करावी? 

 
(२०) रेडिओ अधूनमधून बंद पिण्यास ककवा रेडिओिा आवाज मधूनि कमजोर होण्यास पडहल्वया 

ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील व ह्या डवभागािी सबंंडधत असलेल्वया मंिलातील कोणते घटकभाग 
सामाझयतिः जबाबदार असू िकतील व त्यािंी तपासणी किी करावी? 

 
(२१) रेडिओमध्ये खरखराट (noise) उत्पन्न होण्यास व्हॉल्वयूम कंट्रोल जबाबदार असल्वयािे 

आढळून आल्वयास कोणती तात्पुरती उपाययोजना वापरता येईल? ह्या डबघािािी कायम स्वरूपािी दुरुस्ती 
करण्यािा व्यावहाडरक व उत्तम मागक कोणता? 

 
(२२) एका रेडिओमध्ये बऱ्याि जास्त प्रमाणात गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येत होता. अिा 

पडरन्स्थतीत डग्रि रेडिस्टर खंडित (open) िाल्वयािा सिंय असल्वयास डग्रि रेडिस्टरमधील डबघाि िाबीत 
करण्यासाठी कोणतेही डवयुयात उपकरण न वापरता कोणती साधी व सोपी तपासणी करता येईल? 

 
(२३) रेडिओवर ग्रामोॉोन रेकॉिक लावता येतील अिी सवकसामाझय सोय असलेल्वया एका 

रेडिओमध्ये स्थाडनक (local) जोरदार स्टेिनािे कायकक्रम ऐकताना रेडिओच्या आवाजात डवकृती 
(distortion) डदसून येत होती. परंतु ग्रामोॉोन रेकॉिकिा आवाज मात्र नैसर्मगकपणे िागंला ऐकू येत होता. 
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ह्या लक्षणावरून कोणत्या डवडिष् डवभागामध्ये डबघाि दिकडवला जातो व त्यािी अडधक तपासणी किी 
करावी? 

 
(२४) दुरुस्तीसाठी आलेल्वया एका रेडिओमध्ये डनरडनराळी सवक स्टेिने ऐकू येत असत. परंतु 

रेडिओिा एकंदरीत आवाज मात्र ॉार कमजोर होता. डिवाय खरखर आवाजािी पातळीही (noise level) 
जास्त असल्वयािे आढळून आले होते. ह्या रेडिओिी तपासणी करताना इनपटु आय.एॉ. ट्रॅझसॉॉमकरच्या 
सेकंिरी कॉईलच्या डट्रमर कंिेझसरिी मेळजुळवणी करण्यािा प्रयत्न जेव्हा केला तेव्हा ही मेळजुळवणी 
नीट होत नाही असे आढळून आले. अिा पडरन्स्थतीत रेडिओच्या कोणत्या घटकभागात डबघाि असल्वयािी 
िक्यता दिकडवली जाते व त्यािी जलद तपासणी किी करता येईल? 

 
(२५) मडॅजक आय व्हॉल्वव्हिी सोय असलेल्वया एका रेडिओमध्ये सवक स्टेिने ऐकू येत होती; परंतु 

स्टेिनािंी जुळवणी करताना मडॅजक आय व्हॉल्वव्हच्या प्रकािरेर्षा मात्र एकमेकींजवळ कमी जास्त हालत 
नव्हत्या. अिा लक्षणाने कोणते डबघाि दिकडवले जातात? 

 
(२६) ग्रामोॉोन रेकॉिक लावण्यािी सवकसामाझय सोय असलेल्वया एका रेडिओमध्ये ग्रामोॉोन रेकॉिक 

लावल्वया तर आवाजात डवकृती (distortion) आढळून येत होती. परंतु रेडिओवर ऐकू येणारी डनरडनराळी 
स्टेिने मात्र उत्तम तऱ्हेने व नैसर्मगक िागंल्वया आवाजात ऐकू येत होती. अिा पडरन्स्थतीत प्रत्यक्ष रेडिओत 
काही डबघाि असल्वयािा सिंय घेण्यास काही जागा आहे का? नसल्वयास, वरील डबघािािे कोणते कारण 
असू िकेल? 

 
(२७) ए.व्ही.सी. मंिलातॉे पुरडवला जाणारा डवयुयातदाब ऋण डवयुयातदाबाऐवजी जर धन 

डवयुयातदाब असल्वयािे डदसून आले तर त्यािे सामाझयतिः कोणते कारण असण्यािी िक्यता असते? 
 
(२८) आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकर कॉईलिा डवरोध एक ओहमपेक्षा कमी असल्वयािे दिकडवले जात असेल 

तर आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरमध्ये कोणते डबघाि असल्वयािी िक्यता दिकडवली जाते? 
 
(२९) आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकसकिी मेळजुळवणी जर वाजवीपेक्षा अडततीक्ष्ण केली गेली तर त्यािा 

रेडिओच्या कायकक्षमतेवर काय पडरणाम होण्यािी िक्यता असते? 
 
(३०) एका ए.सी. रेडिओमध्ये रेडिओमधून ककक ि आवाज (squeal) आदंोलक लहरी 

(oscillations) ऐकू येत असल्वयािी रेडिओ ग्राहकािी तक्रार होती. अिा डबघािाच्या ठराडवक तपासणीत 
असे डदसून आले की डमक्सर ऑडसलेटर व्हॉल्वव्ह सॉकेटमधून बाहेर काढला तरी त्या लहरी ऐकू येत 
राहात. परंतु आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व्हॉल्वव्ह सॉकेटमधून बाहेर काढल्वयानंतर मात्र त्या थाबंत होत्या. 
आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागात वरील डबघािािी कारणे िोधण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या तपासणीिी व 
मेळजुळवणीिी आवश्यकता असते? 

 
(३१) एका पाि व्हॉल्वव्हच्या ए.सी. िी.सी. रेडिओमध्ये जोरदार पातळीवर गंुजारव ककवा गुणगुण 

आवाज ऐकू येत होता. रेडिओच्या तपासणीत असे आढळून आले डक व्हॉल्वयूम कंट्रोलच्या जुळवणीिा 
गंुजारव ककवा गुणगुण आवाजावर पडरणाम होत होता, परंतु िायल कायािा जुळवणीिा मात्र काहीि 
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पडरणाम होत नव्हता. अिा पडरन्स्थतीत कोणत्या डवभागातील व सामाझयतिः कोणत्या डवडिष् घटकभागािंा 
संिय घेता येईल? ह्या डबघािािी अडधक तपासणी किी करावी? 

 
(३२) रेडिओमध्ये खरखराट (noise) उत्पन्न होत असल्वयास आय.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागातील 

कोणते घटकभाग त्याला जबाबदार असू िकतील? 
 
(३३) डमक्सर-ऑडसलेटर डवभागातील ऑडसलेटर डवभागािे कायक बंद पिल्वयािा सिंय असल्वयास 

असा डबघाि िाबीत करण्यास कोणत्या डनरडनराळ्या तपासणी पद्धती वापरता येतील? 
 
(३४) दुरुस्तीसाठी आलेल्वया एका रेडिओमध्ये रेडिओवर स्टेिन लावले म्हणजेि रेडिओ 

कायकक्रमाबरोबर गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज (modulation hum) ऐकू येत असल्वयािी रेडिओ ग्राहकािी 
तक्रार होती. रेडिओ तपासणीत पॉवर सप्लाय डवभागातील लाइन कंिेझसरिी तपासणी केल्वयानंतर तो 
सुन्स्थतीत व कायकक्षम असल्वयािे आढळून आले. दुसऱ्या कोणत्या कारणामुळे असा डबघाि उत्पन्न होऊ 
िकेल व तो िाबीत करण्यासाठी कोणत्या तपासणी पद्धती वापरता येतील? 

 
(३५) दुरुस्तीसाठी आलेल्वया पाि व्हॉल्वव्हच्या एका रेडिओच्या बाबतीत तो िालत असला तरी 

त्यािा आवाज कमजोर असल्वयािे, त्यािप्रमाणे रेडिओतील खरखर आवाजािी पातळी (noise level) 
बरीि जास्त असल्वयािे आढळून आले होते. अडधक तपासणीत डसलनल जनरेटरमध्ये उत्पन्न केलेली 
पडरवर्मतत रेडिओ लहर डमक्सर-ऑडसलेटर व्हॉल्वव्हच्या डग्रिपासून व्यवन्स्थतपणे ऐकू येत असल्वयािे परंतु 
तीि लहर रेडिओच्या एडरअल जोिण्याच्या जागेपासून कमजोरपणे ऐकू येत असल्वयािे आढळून आले 
होते. अिा लक्षणावंरून रेडिओत काय डबघाि असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते व त्या दृष्ीने कोणत्या 
घटकभागािंी तपासणी केली पाडहजे? 

 
(३६) रेडिओ िालतो परंतु रेडिओवर ॉक्त एकि स्टेिन (उदाहरणाथक, मंुबईिे ५४५·५ मीटर 

प्रके्षपण करणारे स्टेिन) लागत असेल तर रेडिओत कोणते डबघाि असण्यािी िक्यता दिकडवली जाते? 
 
(३७) रेडिओवर डनरडनराळी सवक स्टेिने नीट ऐकू येत नसत म्हणनू एका रेडिओ ग्राहकास 

घराबाहेरील लाबं तारेच्या एडरअलिी (outdoor aerial) उभारणी सुिडवण्यात आली होती व त्याप्रमाणे 
अिा एडरअलिी उभारणी करण्यातही आली. त्यािा अपेडक्षत पडरणाम म्हणून डनरडनराळी सवक स्टेिने 
रेडिओवर िागंली लावता येऊ लागली, परंतु साकेंडतक लहरींिा उपद्रव (code interference) पूवीपेक्षा 
अडधक प्रकर्षाने भासू लागला. ह्या पडरन्स्थतीतून मागक काढण्यासाठी कोणती उपाययोजना अमलात आणता 
येईल? 

 
(३८) एखादे डवडिष् स्टेिन लावल्वयानंतर त्या स्टेिनाच्या कायकक्रमाबरोबर दुसऱ्या एखाययाा 

स्टेिनािा कायकक्रम ककवा एकसारखा डिट्टीसारखा आवाज ऐकू येत असेल तर उपद्रव कमी ककवा नाहीसा 
करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना वापरता येतील? 
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(३९) डनरडनराळ्या स्टेिनािंी जुळवणी करण्यासाठी िायल कायािे बटन डॉरडवताना 
रेडिओमध्ये जर भयकंर खरखराट होत असेल तर त्यािी ठराडवक अिी सामाझय कारणे कोणती व त्यािंी 
तपासणी व दुरुस्ती किी करता येईल? 

 
(४०) सपूंणक बंद पिलेल्वया सहा ट्रनॅ्झिस्टसकच्या एका रेडिओमध्ये दुसऱ्या आय.एॉ. ट्रनॅ्झिस्टरच्या 

बेस आडण एडमटर ह्यामंध्ये पुरोगामी डवयुयातदाबाऐवजी (forward bias) डवपडरत डवयुयातदाब (reverse 
bias) नोंदणी दिकडवली जात होती. अिा पडरन्स्थतीत ह्या डवभागातील कोणत्या घटकभागामंध्ये डबघाि 
असण्यािी िक्यता आहे? 

 
(४१) सहा ट्रनॅ्झिस्टरािंा एक रेडिओ हातातून खाली पिल्वयामुळे बंद पिला होता. डसलनल 

इंजेक्िन पद्धतीने ह्या रेडिओिी तपासणी केल्वयानंतर असे आढळून आले की, ऑडिओ ड्रायव्हर 
ट्रनॅ्झिस्टरच्या बेसपासून काहीि आवाज ऐकू येत नव्हता. ऑडिओ ड्रायव्हर डवभागाच्या डवयुयातदाब 
तपासणीत ट्रनॅ्झिस्टरच्या कलेक्टरवर एडमटरइतकाि डवयुयातदाब म्हणजे ८·७ व्होल्वट डवयुयातदाब दिकडवला 
जात होता. अिा पडरन्स्थतीत कोणत्या घटकभागात डबघाि असण्यािी िक्यता असेल? 

 
(४२) एका संपूणक बंद पिलेल्वया ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओमध्ये बॅटरीच्या ९ व्होल्वट डवयुयातदाबाऐवजी ॉक्त 

१·२ व्होल्वट डवयुयातपुरवठा होत होता. परंतु रेडिओमध्ये वापरला जाणारा बॅटरीिा एकूण प्रवाह ६ 
डमडलॲन्म्पयर ऐवजी मात्र ६० डमडलॲन्म्पयर होता. ह्या लक्षणानुसार बॅटरीिी समातंर जोिणी केलेल्वया 
इलेक्ट्रोडलडटक कंिेझसरिी ओहममीटरच्या R×1 ह्या श्रणेीवर डवरोध मोजणी केली असताना खूपि कमी 
म्हणजे ४० ओहम नोंदणी दिकडवली गेली. अिा पडरन्स्थतीत कोणत्या घटकभागात डबघाि दिकडवला जातो? 

 
(४३) एका ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओमध्ये असा िमत्काडरक डबघाि डदसून आला की आवाज कमी 

करण्यासाठी व्हॉल्वयूम कंट्रोल योलय डदिनेे संपूणक डॉरडवला तरीदेखील आवाजािी पातळी कमी न होता 
आवाज मोठ्याने ऐकू येत असे. अिा पडरन्स्थतीत कोणत्या घटकभागात डबघाि दिकडवला जातो? 

 
(४४) एका ट्रनॅ्झिस्टर रेडिओमध्ये लाऊिस्पीकरमधून काहीि आवाज ऐकू येत नव्हता. परंतु इअर 

ॉोन जॅकमध्ये इअर ॉोन जोिल्वयानंतर मात्र रेडिओवर डनरडनराळ्या सवक स्टेिनािें कायकक्रम उत्तमरीतीने 
ऐकू येत. ह्या लक्षणावरून कोणत्या डवडिष् भागात डबघाि दिकडवला जातो? 

 
(४५) डमडियम ववे्हसाठी बाधंणी केलेल्वया एका आठ ट्रॅन्झिस्टसकच्या रेडिओवर डमडियम ववे्हवरील 

ॉक्त जोरदार स्टेिने कमजोरपणे ऐकू येत आडण आवाजातही बराि खरखराट (noise) ऐकू येई. परंतु 
एक गमतीदार लक्षण म्हणजे रात्रीच्या वळेी (आडण कधीडदवसादेखील) िॉटक ववे्ह बँिवरील स्टेिने ऐकू 
येत. ह्या लक्षणावंरून कोणत्या घटकभागात डबघाि दिकडवला जातो? 
 

∎   ∎ 
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रेणिओ शास्त्रातील पाणरभाणषक शब्द 
 

प्रास्ताडवक डनवदेनात उल्लखे केल्वयाप्रमाणे िालेय डवज्ञानडवर्षयक पुस्तकातं वापरले जाणारे 
पुष्ट्कळसे िास्त्रीय पाडरभाडर्षक िब्द ह्या पसु्तकात वापरलेले आहेत. ज्या इंग्रजी पाडरभाडर्षक िब्दासंाठी 
योलय मराठी पयाय डनडित िालेले नाहीत ककवा असे डनडित िालेले पयाय अययााप तरी रूढ िालेले नाहीत 
अिा पाडरभाडर्षक िब्दासंाठी इंग्रजी िब्दािंाि वापर ह्या पुस्तकात केलेला आहे. पुणे डवययाापीठाने 
‘वास्तविास्त्रीय पडरभार्षा’ ह्या नावाने प्रडसद्ध केलेल्वया पुन्स्तकेमध्ये रेडिओ िास्त्रातील काही पाडरभाडर्षक 
िब्दासंाठी जे मराठी पयाय डदले आहेत त्यािंी सूिी ह्या पडरडिष्ास जोिली आहे. रेडिओडवर्षयीिे जे 
मराठी पाडरभाडर्षक िब्द अययााप व्यवहारात रूढ िालेले नाहीत ते सध्या तरी सोयीच्या दृष्ीने जसे इगं्रजीत 
वापरले जातात तसेि ह्या पसु्तकात वापरण्यािे जे धोरण लेखकाने ठेवले आहे ते पणेु डवययाापीठाच्या मराठी 
पडरभार्षा सडमतीच्या एकंदर धोरणािी सुसंगत आहे हे येथे नमूद करावसेे वाटते. 
 

रेणिओ शास्त्रातील काही इगं्रजी पाणरभाणषक शब्द आणि पुिे णिद्यापीठाने ‘िास्तिशास्त्रीय पणरभाषा’ ह्या 
पुन्स्तकेत णदलेले ह्या पाणरभाणषक शब्दाचें मराठी पयाय 

 
चौफुलीची खूि (*) असलेले शब्द पुस्तकात िापरलेले आहेत. 

 
Aerial एडरअल* Ampere ॲन्म्पयर* 

Alignment एकसूत्रपणा Amplitude परमप्रसर 
All wave receiver सवकतरंग ग्रहणी Anode धनाग्र 

Alternating current यातायाती प्रवाह Audible श्राव्य* 

Ammeter डवयुयातप्रवाहमापक* Automatic स्वयंिडलत* 

    
Ball bearing गोलक धारवा Beat Frequency व्यन्क्तकरण कंप्रता 

Band पट्टा* Broadcasting station पडरके्षपण स्थान 

Battery डवजेरी   
    

Capacity धारणा Condenser डवयुयात धडरत्र 

Carbon काबकन* Conductance प्रवहण 
Carrier wave वाहडनक तरंग Conductor वाहक* 

Cathode ऋणाग्र Connection जोि  ,संबधं * 

Choke coil प्रडतबधंक वलय Contact स्पिक* 

Circuit सरणी Continuity अखंित्व* 
Clamp डिमटा* Core गभक* 

Coefficient गुणक* Corrosion गंज* 
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Coefficient of friction घर्षांक Coupling अनुयोजन  ,जोिणी * 

Coil वलय Critical state सीमा न्स्थती* 
Component घटक  ,भा ग* Current प्रवाह* 

Composite डमश्र Cycle आवतकन 

    
Deflection डविलन* Diode डिप्रस्थ 

Detector िोधक Direct current सरल प्रवाह 

Dial तबकिी* Discharge डवसजकन* 

Diaphragm पिदा* Distortion डवकृती* 
    

Earthed भयुूक्त Electrolytic डवयुयात डवच्छेदन 

Eddy currents आवतकप्रवाह ककवा 
भोवरे -युक्त प्रवाह * 

Electromagnetic डवयुयातकरु्षककीय 

Electric charge  डवयुयादुच्चय Electron इलेक्ट्रॉन 
Electric current डवयुयातप्रवाह* Emission उत्सजकन* 

Electrode डवयुयातप्रस्थ*   

    
Filament तंतू Flexibility नम्यता* 

Fixed न्स्थर* Frequency कंप्रता 

Fixed pulley न्स्थर कप्पी Fuse wire डवतळ तार* 

    
Galvanometer डवयुयातप्रवाहमापक* Grid डग्रि  ,जाल * 

Generator जडनत्र Grounded भयुूक्त 

    
Heterdyne डवजातीय सकंरण High tension उच्च डवयुयातदाब 

High frequency उच्च कंप्रता Humidity आद्रकता* 

High pitch उच्च स्वर*   
    

Impedance संरोधन* In series एकसरी* 

Inductance प्रवतककत्व Insulation डनरोधन 

Input आदान Iron core लोहगभक* 
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Jack जॅक   

    
Leakage गळती* Loudspeaker ध्वडनवधकक* 

Lines of magnetic 
force 

करु्षककीय पे्ररक रेर्षा Low frequency नीि कंप्रता 

    

Magnetic field करु्षककीय के्षत्र Modulation संस्कारण 

Mains प्रधान वाडहका Movable pulley िल कप्पी 

Meter मापक Multiplier  गुणक* 

Microphone सूक्ष्म श्रवण   
    
Negative ऋण* Nut डॉरकी 
    
Oscillation दोलक* Oscillograph दोल लेखक 
    
Parallel समातंर* Polarised डदिाडदष् 
Pentode पंिप्रस्त Pole piece उपाग्र* 
Piano डपआनो* Positive धन* 
Pick-up ध्वडनउदग्राहक Potentiometer विकस मापक 
Plug कील  ,खंुटी  Primary प्राथडमक 
Pointer दिकक काटा* Prong िूल 
Polarisation डदिादेिन Pulley कप्पी* 
    
Radio wave संवह लहर  Resistance रोध 
Reception ग्रहण* Resistor रोधनी 
Rectifier डविोधक  Resonant संवादी* 
Reproduction पुनरुत्पादन* Response प्रडतसाद* 
Residual अवडिष्* Rotor घूणकक 
    
Scale श्रेणी* Short circuit सरणी सकें्षप 
Screw मलसूत्र Short wave लघु तरंग 
Secondary दुय्यम Signal संदेि* 
Section छेद* Slide rule सरक माडपका* 
Selectivity डवविेकता Spark डठणगी* 
Sensitivity संवदेनिीलता* Stator स्थाणुक 
Shield त्रायक   
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Tensile strength ताण सामथ्यक* Transmitter पे्रर्षणी 
Terminal अग्र* Transmitting station पे्रर्षण स्थान 
Tetrode ितुरग्र Triode डत्रप्रस्थ 
Transformer रोडहत्र   
    
Step-down 
transformer 

अवरोडहत्र Step-up transformer आरोडहत्र 

    
Universal सावकडत्रक   
    
Vacuum tube डरक्त नडलका Vibration कंपन* 
Valve व्हॉल्वव्ह* Voltmeter व्होल्वटमीटर ककवा 

डवयुयात विकस्व मापक* 
Variable िल    
    
Whistle डिट्टी*   
 

∎   ∎ 
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रेणिओ दुरुस्ती ह्या णिषयािरील खास पुस्तकाचंी यादी 
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–आवाजात डवकृती उत्पन्न होणे 
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आय.एफ.ॲन्म्प्लफायर णिभाग 
–सामाझय मंिल रिना व कायक 
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–डवस्तृत मेळजुळवणी 

–डवयुयातदाब व डवरोध मोजणी 
–डसलनल इजेंक्िन पद्धतीने तपासणी 

–सामाझय दोर्ष 

–रेडिओ बंद पिणे 
–आवाज कमजोर होणे 

–खरखराट उत्पन्न होणे 

–ककक ि आवाज ककवा आंदोलक लहरी उत्पन्न होणे 

आय.एफ.ट्रॅझसफॉमथर 
–सामाझय डबघाि 

–सामाझय डवविेन 

–दुरुस्ती 
–तपासणी 

–बदलणे 

ऑणिओ ॲन्म्प्लफायर णिभाग 
(पडहला ऑडिओ ॲन्म्प्लॉायर डवभाग) 

–सामाझय मंिल रिना व कायक 

–डवयुयातदाब व डवरोध मोजणी 

–सामाझय डबघाि 
–कायक बंद पिणे 

–आवाज कमजोर होणे 

–आवाजात डवकृती उत्पन्न होणे 
–खरखर आवाज येणे 

–मोटारबोटीप्रमाणे ॉ्ॉट् ॉ्ॉट् आवाज ऐकू येणे 

–गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होणे 
–रेडिओ मधूनमधून बंद पिणे व िालू होणे 

–व्हॉल्वयूम कंट्रोल मधील सामाझय डबघाि व दुरुस्त्या 

ऑणसलेटर णिभाग 
–कायक बंद पिणे 

–डवयुयातदाब मोजणी 

–डवरोध मोजणी 

–डसलनल इजेंक्िन पद्धतीने तपासणी 
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ऑणसलेटर व्हॉल्वव्ह 

–आंदोलक लहरींिी डनर्ममती 
–डबघाि 

आंदोलक लहरी उत्पन्न होिे 

–सामाझय कारणे व तपासणी 
 

इलेक्ट्रोणलणटक कंिेझसर 

–पॉवर सप्लाय डॉल्वटर कंिेझसरमधील डबघाि 

–रासायडनक द्रव्य वाळणे 
–खंडित होणे 

–संडक्षप्त होणे 

–प्रवाह डिरप डनमाण होणे 
–बदलणे 

एकरेखीकरि 

–एकरेखीकरण म्हणजे काय? 
–एकरेखीरकणािी आवश्यकता 

–आवश्यक उपकरणे व साधन-सामग्री 

–प्रारंडभक डसद्धता व सामाझय डनयम 

–एकरेखीकरणािी पद्धती 
–आय.एॉ.ट्रॅझसॉॉमकरिी मेळजुळवणी 

–ऑडसलेटर डवभागाच्या मिंलािी मेळजुळवणी 

–एडरअल, आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर व डमक्सर डवभागाचं्या मंिलािंी मेळजुळवणी 
–ववे्ह ट्रॅपिी जुळवणी 

–दोलन पद्धती 

–एकरेखीकरणातील काही अििणी 
–डट्रमर आडण पॅिर कंिेझसरािंी मेळजुळवणी 

–आऊटपटु मीटरिा उपयोग 

–िायल कायािी जुळवणी 
–तीन बँिच्या रेडिओिे एकरेखीकरण 

ए.व्ही.सी. मंिल योजना 

–सामाझय मंिल योजना व कायक 

–डवयुयातदाब व डवरोध मोजणी 
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–सामाझय डबघाि 

एरीअल 
कृडत्रम– 

ओहममीटर 

–मूलभतू रिना 
–श्रेणी व स्केल अखंित्वािी तपासणी 

–डवरोध मोजणी किी करावी 

–ऋण व धन तारा 

–ओहमस ॲिजस्टर (डिरो सेट) 
 

कझव्हटथर णिभाग 

–सामाझय मंिल योजना व कायक 
–डसलनल इजेंक्िन पद्धतीने तपासणी 

–डवयुयातदाब व डवरोध मोजणी 

–सामाझय डबघाि 
–डमक्सर डवभागािे कायक बंद पिणे. 

–ऑडसलेटर डवभागािे कायक बंद पिणे. 

–आवाज कमजोर होणे 

–गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होणे 
–आवाजात डवकृती उत्पन्न होणे 

–ककक ि आवाज, आंदोलक लहरी ककवा कुत्र्याच्या रिण्यासारखे आवाज उत्पन्न होणे 

–काही डवडिष् स्टेिने लावली की ककक ि आवाज,आंदोलक लहरी, पक्ष्यािंा डकलडबलाट उत्पन्न होणे 
–खरखराट उत्पन्न होणे 

–कमी कंपनसंख्येच्या वाहकलहरीवर प्रके्षपण करणारी स्टेिने ऐकू न येणे 

–रेडिओच्या सवक बँिवर एकि स्टेिन ऐकू येणे 
कंिेझसर 

–सामाझय डबघाि 

–इलेक्ट्रोडलडटक डॉल्वटर कंिेझसरमधील डबघाि 
–ए.व्ही.सी.डॉल्वटर कंिेझसर मधील डबघाि 

–कपकलग कंिेझसमधील डबघाि 

–कॅथोि कंिेझसरमधील डबघाि (ऑडिओ आऊटपटु डवभाग) 

–व्हेडरएबल कंिेझसरमधील डबघाि 
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–पॅिर व डट्रमर कंिेझसरमधील डबघाि 

–िािणीसाठी वापरण्यािा कंिेझसर 
–प्लेट व स्क्रीन डग्रि कंिेझसरमधील डबघाि 

–लाइन कंिेझसरमधील डबघाि 

कॅणबनेट 
–साॉसॉाई 

–पॉडलि करणे 

–दुरुस्ती 

कॉईल 
–सामाझय डबघाि 

–आय.एॉ.ट्रझॅसॉॉमकर कॉईलमध्ये उत्पन्न होणारे डबघाि 

–ऑडसलेटर डग्रि व ॉीि बकॅ कॉईलमधील डबघाि 
–आर.एॉ.ॲन्म्प्लॉायर व एडरअल डवभागातील कॉईलमध्ये डबघाि 

 

खरखराट उत्पन्न होिे 
–सामाझय कारणे 

–व्हॉल्वयूम कंट्रोलमधील डबघािामुळे– 

–मानवडनर्ममत कारणामुंळे– 

–नैसर्मगक कारणामुंळे– 
–व्हेडरएबल कंिेझसरमधील डबघािामुळे– 

सैल जोिणीमुळे– 

 
गुिणिशेष 

रेडिओिे– 

–अनुभतूी 
गंुजारि लकिा गुिगुि आिाज उत्पन्न होिे 

–सामाझय कारणे 

पॉवर सप्लाय डॉल्वटर कंिेझसर खंडित िाल्वयाने– 
जोिताराचं्या अयोलय मािंणीमुळे– 

व्हॉल्वव्हिे डग्रि मंिल खंडित िाल्वयाने– 

–रेडिओवर स्टेिन लावले म्हणजेि गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होणे. 

गुरगुर आिाज ऐकू येिे 
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रेन्क्टॉायर व्हॉल्वव्हमधील डबघािामुळे– 

गॅलव्हॅनोमीटर 
–डवयुयातप्रवाहमापक 

ग्राहकशक्ती 

रेडिओिी– 
–कमी होणे 

णग्रि एणमशनचा दोष 

ऑडिओ आऊटपुट व्हॉल्वव्हमध्ये उत्पन्न होणारा वरील दोर्ष– 

–घटकभागातंील संभाव्य दोर्ष व रेडिओतील डबघािािंी लक्षणे 
 

चासीस (रेणिओची लोखंिी बैठक) 

–कॅडबनेटमधूल बाहेर काढणे 
णचमटे (प्लायसथ) 

डनमुळत्या टोकािे– 

तार कापण्यासाठी उपयोगी पिणारे– 
चोक कॉईल 

–सामाझय डबघाि 

–गरम होणे 

–खंडित होणे 
–बदलणे 

 

जनता रेणिओ 
–सामाझय मंिल योजना 

 

ट्रॅझसफॉमथर 
–सामाझय डबघाि 

–आय.एॉ.ट्रॅझसॉॉमकरमधील सामाझय डबघाि व त्यािंी तपासणी 

–आऊटपटु ट्रझॅसॉॉमकरमधील डबघाि व त्यािंी दुरुस्ती 
–पॉवर ट्रॅझसॉॉमकरमधील डबघाि व त्यािंी तपासणी 

–डॉलॅमेंट ट्रझॅसॉॉमकर 

 

टोन कंट्रोल 
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–सामाझय डबघाि व त्यािंी दुरुस्ती 

–डवपरीत प्रडतपुष्ी योजना 
 

िाक देिे 

–िाक कसा ययाावा 
–सोल्विकरग आयकनिा उपयोग 

–िाक व्यवन्स्थत व पक्का साठी सकंडलत सूिना. 

िायल 

–िायल यतं्ररिनेिे डवडवध प्रकार 
–िायल यतं्ररिनेत होणारे सामाझय डबघाि 

–िायल कॉिकिे आवश्यक गुणधमक 

–सैल िालेली िायल कॉिक घट्ट बाधंणे 
–नवीन िायल कॉिक बाधंणे 

–डनसटणारी ककवा सटकणारी िायल कॉिक किी बसवावी? 

–तुटलेली िायल कॉिक बदलणे 
–िायल काटा कॉिकवर पक्का बसडवणे 

णिटेक्टर णिभाग 

–सामाझय मंिल योजना 

–िायोि डिटेक्टर व्हॉल्वव्ह 
–डिटेक्टर व ए.व्ही.सी.साठी स्वतंत्र िायोड्स 

–िायोि व्हॉल्वव्हिी तपासणी 

–डसलनल इजेंक्िन पद्धतीने तपासणी 
–डवयुयातदाब व डवरोध मोजणी 

–कायक बंद पिणे 

–आवाज कमजोर होणे 
–गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होणे 

 

तपासिी पद्धती 
–पद्धतिीर तपासणी तंत्रािी रूपरेर्षा 

–डसलनल इजेंक्िन पद्धतीने तपासणी 

–डवयुयातदाब मोजणी 

–डवरोध मोजणी 
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तात्काणलक स्िरूपाचे दोष 

–डनरडनराळे दोर्ष 
–कॉईलमध्ये उत्पन्न होणारे असे दोर्ष 

–कपकलग कंिझसरमध्ये उत्पन्न होणारे असे दोर्ष 

–जोिणीतील असे दोर्ष 
–व्हेडरएबल कंिझसरमध्ये उत्पन्न होणारे असे दोर्ष 

–व्हॉल्वयूम कंट्रोलमध्ये उत्पन्न होणारे असे दोर्ष. 

 

णनऑन लाइट टेस्टर 
–दोन प्रकार 

–उपयोग 

–कपकलग कंिेझसरिी तपासणी 
णनििशक्ती (रेणिओची) 

पणरितथन (रेणिओ िाहक लहरीचे) 

–पडरवतकनािे आवरण 
 

पक्षयाचंी णचिणचि लकिा पक्षयाचं्या णकलणबलाटासारखा आिाज 
पॅिर कंिेझसर 
–जुळवणी 

–सामाझय डबघाि 
प्रणतपुष्टी 

संदेिलहरींिी– 

पायलट णदिे 
–स्कू्र टाइप 

–बायोनेट टाइप 

–पायलट डदव्यािें डमिकावणे 
पॉिर सप्लाय णिभाग (ए.सी.िी.सी.रेणिओ) 

–सामाझय मंिल रिना व कायक 

–व्हॉल्वव्ह पेटत नसणे 

–काही व्हॉल्वव्ह वाजवीपेक्षा जास्त िगिगीत पेटलेले डदसणे व इतर काही व्हॉल्वव्ह डबलकूल प्रकाडित 
न िालेले असणे 
–मेटल रेन्क्टॉायरिा वापर 
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–पायलट डदव ेवरिेवर जळून जाणे 

–पायलट डदव्यािें डमिकावणे 
–हादरे बसले की खरखराट उत्पन्न होणे 

पॉिर सप्लाय णिभाग (ए.सी.रेणिओ) 

–सामाझय मंिल योजना व कायक 
–सामाझय तपासणी 

–सामाझय डबघाि 

–व्हॉल्वव्ह पेटत नसणे 

–िी.सी.डवयुयातदाब पुरवठा होत नसणे 
–िी.सी.डवयुयातदाब कमी प्रमाणात पुरडवला जात असणे 

–गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज उत्पन्न होणे 

–ककक ि आवाज, आंदोलक लहरी ककवा मोटारबोटीसारखा ॉ्ॉट् आवाज उत्पन्न होणे 
–गुरगुर आवाज उत्पन्न होणे 

–रेडिओवर स्टेिन लावले म्हणजेि गंुजारव ककवा गुणगुण आवाज ऐकू येणे. 

–सुरक्षा िािणी 
णपयोनो की बँि न्स्िच 

–रिना व कायक 

 

णफल्वटर मंिल योजना 
–ए.सी.पॉवर सप्लाय 

–ए.सी.िी.सी. पॉवर सप्लाय 

–ए.व्ही.सी. 
–िी कपकलग डॉल्वटर योजना 

–डॉल्वटर िोक कॉईल 

–डॉल्वटर कंिेझसर 
–डॉल्वटर रेडिस्टर 

णिके्वझसी चेंजर णिभाग 

–‘कझव्हटकर डवभाग’ पाहा 
फ्यजू 

–सामाझय माडहती 

–पॉवर सप्लाय डवभागात वापर 
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बटने 

–रेडिओत वापरल्वया जाणाऱ्या डनयतं्रक बटनािें दोन प्रकार 
बॅरेटर 

बॅलस्ट व्हॉल्वव्ह 

–डबघाि व त्यािंी दुरुस्ती 
बँि न्स्िच 

–रिना व सामाझय डबघाि 

ब्रश 

रेडिओतील घाण साॉ करण्यासाठी वापरावयािा– 
बास कॉम्पेझसेशन योजना 

–सामाझय डबघाि 

 
मध्यम कंपनसंख्या 

–मध्यम कंपन संख्येच्या लहरी 

–आय.एॉ. ट्रझॅसॉॉमकरािंी मेळजुळवणी. 
–आय.एॉ.ट्रॅझसॉॉमकरािंी तीक्ष्ण व डवस्तृत मेळजुळवणी 

मल्वटीमीटर 

–रिना व कायक 

–वापर कसा करावा 
–डनवि किी करावी 

–संवदेनिीलता 

मॅणजक आय व्हॉल्वव्ह 
–मडॅजक आय व्हॉल्वव्हमुळे काही डबघािाडंवर्षयी इिारा 

णमणलॲणमटर 

णमक्सर ऑणसलेटर णिभाग 
–कझव्हटकर डवभाग ह्या सदराखालील माडहती पाहा 

मेटल बॅलस्ट 

–सामाझय डबघाि व दुरुस्ती 
मेझस कॉिथ 

–डबघाि व दुरुस्ती 

 

रेन्क्टफायर व्हॉल्वव्ह 
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–डनकामी होणे 

–वाजवीपेक्षा जास्त गरम होणे 
–गसॅी व्हॉल्वव्ह 

–मेटल रेन्क्टॉायर 

रेणिस्टझस कॉिथ 
रेणिस्टर 

–सामाझय डबघाि 

रेणिओ 

–ए.सी.रेडिओ 
–ए.सी.िी.सी.रेडिओ 

रेणिओ दुरुस्ती 

–पद्धतिीर तपासणीिे महत्त्व 
–पद्धतिीर तापसणी तंत्रािी रूपरेर्षा 

–रेडिओ दुरुस्ती तंत्रज्ञ आडण वैज्ञाडनक 

–आवश्यक उपकरणे 
–आवश्यक हत्यारे व साधन सामग्री 

रेणिओ लहरी 

–कंपनसंख्या 

–प्रके्षपण 
–रेडिओ वाहकलहर 
–रेडिओ लहरीिे पडरवतकन 
–पडरवतकनािे आवरण 

–रेडिओतील डनरडनराळे डबघाि व घटकभागातंील संभाव्य दोर्ष 

 

रेणिओ णिके्वझसी ॲन्म्प्लफायर णिभाग 

–सामाझय मंिल रिना व कायक 
–सामाझय डबघाि 

–आर.एॉ. ॲन्म्प्लॉायर डवभागािे कायक बंद पिणे 

–आवाज कमजोर होणे 

–स्वैर आंदोलक लहरी डनमाण होणे 
–खरखराट उत्पन्न होणे 

–आवाजत डवकृती उत्पन्न होणे 
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–साकेंडतक संदेिलहरींिा उपद्रव 

लहरी 
–रेडिओ लहरी 

–ध्वडनलहरी 

–श्राव्य डवयुयातलहरी 
–प्रडतच्छायालहरी 

लाइन रेणिस्टर 

लाऊिस्पीकर 

–प्रिडलत प्रकार 
–रिना आडण कायक 

–तपासणी 

िािणीसाठी वापरण्यात येणारा– 
–सामाझय डबघाि 

–रेडिओ बंद पिणे 

–आवाज कमजोर होणे 
–आवाजात डवकृती उत्पन्न होणे 

–खिखि आवाज ऐकू येणे 

–सोप्या दुरुस्त्या 

–लाऊिस्पीकर बदलणे 
–तीन लाऊिस्पीकर जोिणी 

 

िाइस 
िायपर न्स्प्रंग 

–साॉसॉाई 

िाहकलहर 
–वाहकलहरीिे पडरवतकन 

णिकृती (रेणिओच्या आिाजातील) 

–सामाझयतपासणी पद्धत 
–लाऊिस्पीकरमधील डबघािामुळे 

–आऊटपटु ट्रझॅसॉॉमकरमधील डबघािामुळे 

–ऑडिओ आऊटपटु डवभागातील कॅथोि कंिेझसरमधील डबघािामुळे 

–कपकलग कंिेझसरमधील डबघािामुळे 
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–ए.व्ही.सी. मंिलातील डबघािामुळे 

णिदु्यत चंुबकीय लहरी 
णिदु्यतदाब मोजिी 

णिदु्यतप्रिाहमापक 

णिरोध मोजिी 
–सामाझय पद्धत 

िेव्ह ट्रॅप 

 

व्हॉईस कॉईल 
–मध्यवती जुळवणी 

–सामाझय डबघाि व दुरुस्त्या 

–संरोधन 
व्हॉल्वयमू कंट्रोल 

–सामाझय डबघाि 

–खरखराट उत्पन्न होणे 
–व्हॉल्वयूम कंट्रोल बदलणे 

–व्हॉल्वयूम व टोन कंट्रोल एकडत्रत 

व्हॉल्वव्ह तपासिी 

–तपासणीिी उत्कृष् पद्धत 
–डनरडनराळे दोर्ष 

–व्हॉल्वव्हच्या डपनाचं्या मािंणीिी डिते्र 

व्हॉल्वव्ह टेस्टर 
–दोन प्रकार 

व्हॉल्वव्ह सॉकेट 

व्हेणरएबल कंिेझसर 
–सामाझय डबघाि व दुरुस्त्या 

व्होल्वटमीटर 

–िी.सी.व्होल्वटमीटर 
–ए.सी.व्होल्वटमीटर 

–व्हॅक्यूम यूब व्होल्वटमीटर 

समस्िरि मंिल 

समस्िरि यष्टी 
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सायकल 

साकेंणतक संदेशलहरींचा उपद्रि 
णसग्नल जनरेटर 

–सवकसामाझय रिना व उपयोग 

–डनवि किी करावी 
–सामाझय तपासणी पद्धत 

–डसडलकॉन िायोि 

सुपरणहटरोिाइन रेणिओ 

–रिना व बाधंणी 
–आराखिा 

–डनरडनराळ्या डवभागािें कायक 

सुरक्षा चाचिी 
सोल्विलरग आयनथ 

–संिेदनशीलता 

–मल्वटीमीटर 
स्क्रायबर (खरिण्याचे हत्यार) 

स्कू्र ड्रायव्हर 

रेडिओ दुरुस्तीसाठी लागणारे– 

–स्पॅनर 
–बॉक्स स्पॅनर 

स्िर 

–उच्च स्वर 
–मंद्र स्वर 

 

णशट्टीसारखा आिाज 
–उच्च स्वरात डिट्टीसारखा आवाज ऐकू येणे 

श्राव्य णिदु्यतलहरी 

–कंपनसंख्या 
–ध्वडनलहरीत रूपातंर 

हिाई चाचिी 

हॅक सॉ 
 



 

अनुक्रमणिका 

भाग दोन : ट्रॅन्झिस्टर रेणिओ दुरुस्ती 
 

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओ आणि व्हॉल्वव्ह रेणिओ 

–साम्य व ॉरक 
ट्रॅन्झिस्टर रेणिओ दुरुस्तीसाठी लागिारी हत्यारे ि साधनसामग्री 

–छोटी सोल्विकरग आयनक 

–छोटे स्कू्र ड्रायव्हर, डिमटे, पकि. 

–घड्याळजींिी दुबीण (मनॅ्लनॉाईंग ललास) 

–तीक्ष्ण व वक्र टोकािी हत्यारे 

–तारेिा ब्रि 

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओ तपासिीसाठी आिश्यक णिदु्यत उपकरिे 
–मल्वटीमीटर 

–डसलनल जनरेटर 

–डसलनल इजेंक्टर 
–बॅटरी एडलडमनेटर 

–बॅटरी एडलडमनेटर व िी.सी.डवयुयातदाबािी अधक डवभागणी करण्यािी योजना 

–ट्रॅन्झिस्टर टेस्टर 
–डसलनल ट्रसेर 

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओ तपासिीची रूपरेषा 

–प्रमाणभतू तपासणी तंत्र 

–बॅटरीिी तपासणी 
–बॅटरीिी डवयुयातदाब मोजणी 

–बॅटरीच्या प्रवाहािी मोजणी 

–ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिी डनरीक्षण परीक्षा 
–ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिी श्रवण परीक्षा 

–ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिी डसलनल जनरेटर तपासणी 

–ट्रॅन्झिस्टर रडिओिी डसलनल इंजेक्टर तपासणी 
–ट्रॅन्झिस्टर रेडिओिी डसलनल ट्रेसर तपासणी 

ट्रॅन्झिस्टर मंिलाची णिदु्यतदाब ि णिरोध मोजिी ि इतर णनत्य तपासिी पद्धती 

–डवयुयातदाब मोजणी 

–डवयुयातदाब मोजणीत व्यक्त होणारे डबघाि. 
ट्रॅन्झिस्टरमध्ये बेस, एणमटर ि कलेक्टर मंिलामध्ये होिारे णबघाि 
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–प्रत्यक्ष ट्रनॅ्झिस्टरमध्ये डनमाण होणारे डबघाि 

–ट्रॅन्झिस्टर मंिलात होणाऱ्या डबघािािें तक्ते  
–ट्रॅन्झिस्टरिी ओहममीटरने स्थूल तपासणी 

–ट्रॅन्झिस्टर मंिलाति ट्रनॅ्झिस्टरिी तपासणी 

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओ घटकभागाचं्या णबघािाचंा तक्ता 
ट्रॅन्झिस्टर रेणिओच्या णनरणनराळ्या णबघािाचं्या तपासिी पद्धतीची रूपरेषा 

–रेडिओ संपूणकपणे बंद पिलेला असणे 

–रेडिओिा आवाज कमजोर िालेला असणे 

–रेडिओच्या आवाजात डवकृती असणे 
–रेडिओच्या प्राथडमक प्रवाह नोंदणीत व्यक्त होणारे डबघाि 

–रेडिओच्या काही डवडिष् बझँिवरील स्टेिने ऐकू येत नसणे 

–रेडिओच्या िायल कायािी जुळवणी करताना रेडिओतून खरखराट ऐकू येणे 
–रेडिओच्या काही डववडक्षत बँड्सवरील स्टेिने कमजोरपणे ऐकू येत असणे 

–रेडिओवर कमजोर स्टेिनािें ग्रहण िागंल्वया तऱ्हेने होत असणे, परंतु स्टेिने ऐकताना आवाजात 
डवकृती डनमाण होत असणे 
–रेडिओच्या आवाजात खिखिाट असणे 

–रेडिओ कायकक्रमाबरोबर सू ंऽसंू ऽऽ आवाज ऐकू येत असणे 
–रेडिओतून तिति आवाज (crackling)ऐकू येत असणे  

–रेडिओमध्ये डि्यासंारखे आवाज ऐकू येत असणे 

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओचे एकरेखीकरि 

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओच्या लप्रटेि बोिािरील घटकभाग बदलिे 
ट्रॅन्झिस्टर रेणिओच्या णनरणनराळ्या णबघािाचं्या दुरुस्तीचा तक्ता 
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रेणिओचे तीन नकाशे 

 
ए.सी. रेणिओ नकाशा 

 



 

अनुक्रमणिका 

ए.सी. रेणिओ मंिल नकाशा (तपशील) 
 
व्हॉल्वव्ह नं.१ ECH 81 ल₁ ल₂ 

} तीन बँिस साठी एडरअल कॉईल्वस व्हॉल्वव्ह नं.२ EF 89 ल₃ ल₄ 
व्हॉल्वव्ह नं.३ EBC 81 ल₅ ल₆ 

व्हॉल्वव्ह नं.४ EL 84 ल₇ ल₈ 

} 
तीन बँिस साठी ऑडसलेटर 
कॉईल्वस 

व्हॉल्वव्ह नं.५ EZ 80 ल₉ ल₁₀ 

व्हॉल्वव्ह नं.६ EM 84 ल₁₁ ल₁₂ 

र₁ १५०० ओहम (५ वटॅ) क₁ ५० मा.ॉॅ. ३५० व्होल्वट डवयुयातदाबमान 
(इलेक्ट्रोडलडटक) र₂ १५० ओहम (१ वटॅ) 

र₃ ६८०,००० ओहम (½ वटॅ) क₂ ५० मा.ॉॅ. ३५० व्होल्वट डवयुयातदाबमान 
(इलेक्ट्रोडलडटक) र₄ २२०,००० ओहम (½ वटॅ) 

र₅ १० मेगोहम (½ वटॅ)  २५ मा.ॉॅ. ४५० व्होल्वट डवयुयातदाबमान 
(इलेक्ट्रोडलडटक) 

र₆ ३३०,००० ओहम (½ वटॅ)  क₃ २५ मा.ॉॅ. २५ व्होल्वट डवयुयातदाबमान 
(इलेक्ट्रोडलडटक) र₇ ५००,००० ओहम (व्हॉल्वयमू कंट्रोल न्स्विसह) 

र₈ ४७,००० ओहम (½ वटॅ) क₄ ·००५ मा.ॉॅ. 

र₉ ३३,००० ओहम (½ वटॅ) क₅ ·००५ मा.ॉॅ. 

र₁₀ २२,००० ओहम (१ वटॅ) क₆ ·०१ मा..ॉॅ. 

र₁₁ ४७०,००० ओहम (½ वटॅ) क₇ १०० मा.मा.ॉॅ. (मायका) 
र₁₂ २.२ मेगोहम (½ वटॅ) क₈ ·०१ मा.ॉॅ. 

र₁₃ १ मेगोहम (½ वटॅ) क₉ १०० मा.मा.ॉॅ. (मायका) 

र ₁₄ ३३,००० ओहम (½ वटॅ) क₁₀ ·१ मा.ॉॅ. 

र ₁₅ ४७,००० ओहम (½ वटॅ) क₁₁ ·०५ मा.ॉॅ. 

र ₁₆ ४७०,००० ओहम (½ वटॅ) क₁₂ ·०२ मा.ॉॅ. 

 क₁₃ १०० मा.मा.ॉॅ. (मायका) 
 क₁₄ ४७ मा.मा.ॉॅ. (मायका) 

 क₁₅ ५०० मा.मा.ॉॅ. } व्हेडरएबल कंिेझसर 
 क₁₆ ५०० मा.मा.ॉॅ. 

 क₁₇ १०० मा.मा.ॉॅ. (मायका) 

 क₁₈ ·००२ मा.ॉॅ. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

ए.सी. िी.सी. रेणिओ नकाशा (आकृतीनंतर णदलेले तपशील पाहा) 

 



 

अनुक्रमणिका 

ए.सी.िी.सी. रेणिओ मंिल नकाशा (तपशील) 
 

व्हॉल्वव्ह नं.१ UCH 81 ल₁ ल₂ 

} तीन बँिस साठी एडरअल कॉईल्वस 
व्हॉल्वव्ह नं.२ UF 89 ल₃ ल₄ 
व्हॉल्वव्ह नं.३ UBC 81 ल₅ ल₆ 

व्हॉल्वव्ह नं.४ UL 84 ल₇ ल₈ 

} 
तीन बँिस साठी ऑडसलेटर 
कॉईल्वस 

व्हॉल्वव्ह नं.५ UY 85 ल₉ ल₁₀ 

  ल₁₁ ल₁₂ 

र₁ ९०० ओहम 

} 
२५ वटॅ 
२०० ओहम डवरोधानंतर 
जोिधागा 

    

र₂ २०० ओहम क₁ ३२ मा.ॉॅ. ४५० व्होल्वट डवयुयातदाबमान 
(इलेक्ट्रोडलडटक) 

र₃ १५०० ओहम (१० वटॅ) क₂ ३२ मा.ॉॅ. ४५० व्होल्वट डवयुयातदाबमान 
(इलेक्ट्रोडलडटक) 

र₄ १५० ओहम (१ वटॅ) क₃ ·००५ मा.ॉॅ. 
र₅ ५००,००० ओहम (१ वटॅ) क₄  २५ मा.ॉॅ. ४५० व्होल्वट डवयुयातदाबमान 

(इलेक्ट्रोडलडटक) 
र₆ २२०,००० ओहम (१ वटॅ)   

र₇ १० मेगोहम (½ वटॅ)   

र₈ ४७,००० ओहम (१ वटॅ) क₅ ·०१ मा.ॉॅ. 
र₉ ५००,००० ओह क₆ ५० मा.मा.ॉॅ. 

(व्हॉल्वयूम कंट्रोल न्स्विसह) क₇ ·००५ मा.ॉॅ. 

र₁₀ २२,००० ओहम (१ वटॅ) क₈ १०० मा.मा.ॉॅ. (मायका) 

र₁₁ २ मेगोहम (½ वटॅ) क₉ १०० मा.मा.ॉॅ. (मायका) 
र₁₂ १ मेगोहम (½ वटॅ) क₁₀ ·०५ मा.ॉॅ. 

र₁₃ ३३,००० ओहम (१ वटॅ) क₁₁ १०० मा.मा.ॉॅ. (मायका) 

र ₁₄ ४७,००० ओहम (½ वटॅ) क₁₂ १०० मा.मा.ॉॅ. (मायका) 
 क₁₃ १०० मा.मा.ॉॅ. (मायका) 

 क₁₄ ५०० मा.मा.ॉॅ. } व्हेडरएबल कंिेझसर 
 क₁₅५०० मा.मा.ॉॅ. 

 क₁₆ ·०५ मा.ॉॅ.   
 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओ नकाशा (आकृतीनंतर णदलेले तपशील पहा) 

 



 

अनुक्रमणिका 

ट्रॅन्झिस्टर रेणिओ मंिल नकाशा (तपशील) 
 

ट्रॅ.नं. १  OC 44 क₁ ·०१ मा.ॉॅ. 

ट्रॅ.नं. २ OC 45 क₂ ·००५ मा.ॉॅ. 
ट्रॅ.नं. ३ OC 45 क₃ ५ मा.मा.ॉॅ. 

ट्रॅ.नं. ४ OC 71 क₄ ·०४ मा.ॉॅ. 

ट्रॅ.नं. ५ OC 72 क₅ ५ मा.मा.ॉॅ. 

ट्रॅ.नं. ६ OC 72 क₆ ·०४ मा.ॉॅ. 

िायोि OA 79 क₇ १० मा.ॉॅ. 

र₁ २२,००० ओहम (इलेक्ट्रोडलडटक) 

र₂ १०,००० ओहम क₈ · ०१ मा.ॉॅ. 
र₃ ३,९०० ओहम क₉ १० मा.ॉॅ. 

र₄ १२०,००० ओहम (इलेक्ट्रोडलडटक) 

र₅  ४७० ओहम क₁₀ १०० मा. ॉॅ. 
र₆ ६८,००० ओहम (इलेक्ट्रोडलडटक) 

र₇ १०,००० ओहम क₁₁ १०० मा. ॉॅ 

र₈ १,००० ओहम (इलेक्ट्रोडलडटक) 
र₉ ५,००० ओहम क₁₂ ३० मा.ॉॅ. 

(व्हॉल्वयूम कंट्रोल न्स्विसह) (इलेक्ट्रोडलडटक) 

र₁₀ २२,००० ओहम  

र₁₁ ३,९०० ओहम  
र₁₂ १,००० ओहम  

र₁₃ १०० ओहम  

र₁₄ ४७,००० ओहम  
र₁₅ ३३० ओहम  

र₁₆ ३,९०० ओहम  
 

 टीप.— ह्या मंिल रिनेत वर उल्लेख केलेल्वया “मुलािक” ट्रॅन्झिस्टसक ऐवजी समान कायांसाठी 
वापरले जाणारे व समान गुणधमक असलेले इतर कारखानदारांनी उत्पादन केलेल प्रडतरूप ट्रनॅ्झिस्टसक 
वापरता येतील. 
 


