
1 Felsökning

1.1 Inledning

Första regeln är att koppla så att felsökning inte behövs. Det kan låta själv-
klart, men några regler som minimerar felkoppling på kopplingsplatta är:

1. Bestäm vilka lister som är +V , −V och jord. Kolla också att de delade
listerna för spänningarna är förbundna med byglar.

2. Bygg kopplingen överskådligt med korta kopplingstrådar

3. Koppla alltid in avkopplingskondensatorer på matningsspänningarna
på kopplingsplattan. Mellan plus och jord respektive mellan jord och
minus kopplas två parallellkopplade kondensatorer på t.ex. 100nF pa-
rallellt med 47µF . Den stora som laddningsreserv och den lilla för hög-
frekvensegenskaperna. ICkretsar som har snabba omslag ska ha egen
kondensator på 100nF alldeles intill kretsen.

4. Om kopplingen består av �era av varandra oberoende steg/kopplingar
bygg då ett i taget och testa funktionen innan nästa steg kopplas in
(fungerar ej på återkopplade förstärkare).

1.2 Första test

1. Ställ strömbegränsningen på ett lågt men tillräckligt värde (i våra lab-
bar ung. kl 9 på powerboxen). Slå på spänningen och kontrollera ström-
förbrukningen på spänningsaggregatet. Om den är onormal kan det �n-
nas kortslutningar, jordklämmor som sitter på olika ställen i kopplingen
eller felvända komponenter.

2. Mät alla likspänningsnivåer och kontrollera mot de beräknade. Om ge-
neratorn inte är ansluten till ingången ska ingången jordas.

3. Mätningarna görs i första hand med DC-kopplat oscilloskop i andra
hand med multimeter. Detta för att se eventuella självsvängningar.

4. Kontrollera att ICkretsar har matningsspänning genom att mäta direkt
på ICns ben.
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1.3 När det inte fungerar

Om en mätning av t.ex. utsignalen inte är det förväntade måste kopplingen
undersökas systematiskt. Slumpmässiga mätningar eller byte av komponenter
ger sällan resultat. För en lyckad felsökning måste man först ha en bild av
vad som borde ske i de olika stegen i kopplingen.

1. Börja från början. Mät insignalen och kolla att den �nns ända in till
första komponentbenet.

2. Följ signalen genom kopplingen och identi�era när den avviker från det
förväntade. Strömmar kan ofta beräknas via spänningen över en resis-
tor. OBS! oscilloskopets jordklämma får inte �yttas från jord eftersom
signalkällan och oscilloskopet har gemensam jord via skyddsjorden i
vägguttaget.

3. Om det �nns återkoppling kan en felaktighet på utgången styra ingång-
en fel. Då får man mäta utspänningen och räkna på återkopplingen för
att se om felet på ingången endast kommer från utgången. Utgången
kan via återkopplingen försöka korrigera obalans/fel i ingångssteget el-
ler så kan det vara fel i utgångssteget t.ex. en transistor utan insignal
leder ändå och därmed ger stor utsignal.

4. Slå av spänningsaggregatet och generatorn när du byter komponenter.

1.4 Vanliga handhavandefel

1. Spänningen är inte påslagen

2. Anslutningarna till skruvplintarna har inte kontakt med ledaren ef-
tersom plasthöljet på kabeln isolerar.

3. Fel kanal studeras på oscilloskopet

4. Proben står i x10 och oscilloskopet tror att det är x1 eller tvärtom

5. Proben sönder - kolla mot testuttaget på oscilloskopet

6. Generatorns utgång är inte påslagen

7. Vid dubbel matningsspänning, ±VCC , är jorden inte sammankopplad
eller inte ansluten till kopplingen.

8. Felaktiga komponentvärden. Kolla med multimeter.

9. Felvända kondensatorer, transistorer och ICkretasar
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Vilka komponenter går sönder?

Nedan �nns en erfarenhetsmässig lista i sannolikhetsordning.

1. Halvledare. Halvledare, dioder, transistorer och ICkretsar, är känsli-
ga för felpolarisering och för statisk elektricitet. Även temperatur och
överström förstör halvledare.

2. Kopplingstrådar Enkelledare bryts av efter många böjningar och detta
kan ske inne i plasten, d.v.s. den ser hel ut men leder inte ström.

3. Potentiometrar I ändlägena blir resistorvärdet litet, vilket kan medföra
stor ström. Om e�ektförbrukningen överskrids skadas den delen. Symp-
tomen är konstigt beteende i ändlägena eller avbrott. Anslutningsbenen
är ömtåliga och kan vara brutna.

4. Kondensatorer. Det vanligaste är att elektrolytkondensatorer är eller
har varit felpolariserade. Plast och kreramiska kondensatorer går sällan
sönder.

5. Resistorer. Nästan aldrig fel på dessa och om det är fel beror det på
att de har blivit för varma, vilket syns på dem. Vanligast är att man
läst färgmärkningen fel.
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