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Kjell B.  

 

Opprinnelig skrevet av Legatia 
Jeg har poppet opp forsterkeren, og er litt usikker på hvor jeg skal justere/måle bias spenning til 
utgangsrøra. 
 
Er det Rød, eller Gul motstand jeg skal måle på? 
Og er det Svart, eller Blå potmeter jeg skal måle på? 
 
Evt. hvilke nummer kan jeg måle over på sokkelen? 

 

Du måler mellom katode på sokkelen (nr. 8 )og jord, trenger ikke tenke på selve motstanden. 

Motstanden er på 10 ohm. 

 

Bias-pot'ene er 4 av de 6 blå trimme-potene - det er de to på hver "ende", de to i midten har en 

annen funksjon (de er til trimming av jordingen av glødestrøm for å trimme bort siste rest av brum - 

det er en spesiell finesse hos Music Angel, som er totalt brumfri). 

 

Kjell B.  

 

Opprinnelig skrevet av Legatia 
Aha, så da er det altså de 2 potene jeg ikke har markert jeg egentlig skal stille på.  

Og måle på nr.8 og chassi, for å finne spenningen  

 

 

Du skal stille på 4 pot'er til 4 rør. 

 

Personlig har jeg aldri stilt bias, selv om jeg har prøvekjørt mange utgangsrør. 

 

Kjell B. 

 

Opprinnelig skrevet av rørlig 
Vet jeg har sett/lest det før, men kan noen fortelle meg hvor jeg finner info om bias måling av 

engelen. Evt forklare på nytt.  

 

Det ligger generell info under rør-guiden. 

Du justerer på de små blå firkantede trimme-potene på power-printet - det er bare å sette den på 

siden (legg en bok under trafoene) og skru av bunnplaten - så er du der med en gang. 
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De to blå i midten er til noe annet - justere bort brum (nulling til jord). Så det er de 4 ut mot sidene. 

 

Vi har testet mange av utgangsrør, men kun gode NOS-rør når det ikke var de medfølgende kina-

varene. Det var aldri nødvendig å etterjustere bias - den ble det samme innenfor pluss minus 5 mA. 

Og de medfølgende rørene har samme bias som NOS-rør (KT88 og 6550). 

Men jeg vet moderne rør varierer i bias - det skal man være klar over, hvis man bruker noe annet enn 

Shuguang-typen. 

 

Hvis man vil spare på rørene, kan man justere ned til 30-35 mA istedenfor ca. 45 mA som den 

kommer med. Og ja, vi har jo sett eksempler på at noen MA har hatt ujevn justering eller for høy 

bias. Absolutt av interesse å sjekke bias, som er kjempelett - bare for å sjekke trenger man ikke ta av 

bunndekselet, kan sjekke den slik den står og spiller, se rørguiden. 

 

Kjell B.  

For de som interesserer seg for bias-justering skal her gis en liten guide: 

 

Et KT88-rør skal gjerne ha 35-55 mA bias-strøm. Music Angel har en katodemotstand på 10 ohm - 

hensikten med denne er å være en slags sikring og særlig gjøre mulig å måle strømmen enkelt. Måler 

du 1V over denne motstanden vil det si at det går 100 mA strøm i røret, hvilket er alt for mye. En 

spenning på 0,5V (= 50 mA) vil være OK.  

 

For enkelt å sjekke at bias er OK (uten å ta av bunnplaten) kan du kjøpe en Bias Probe eller Bias Tool, 

se nedenfor:  

BiasProbe  

SRS BiasTool  

 

Du tar ut røret, setter i proben, og så røret i probens sokkel. Du måler da enten strømmen direkte 

med et mA-meter, eller proben har en innebygget (ekstra) katodemotstand, slik at du måler mV over 

den. Dette gjøres på alle fire rørene.  

 

Man kan også trekke utgangsrøret litt opp og stikke en tynn ledning inn på pin 8 (meget forsiktig for 

ikke å berøre andre pinner !) og måle spenningen til gods (jord). 

 

Katodemotstanden sjekker man ved å måle motstand mellom pin 8 og gods (jord) - røret tas ut da. 

Man skal måle 10 ohm. En nyere Music Angel viste seg å ha bare 5 ohm her, da to 10 ohms 

mostander var koblet i parallell. Så motstanden må sjekkes før bias-justeringen. I det tilfelle må 

spenningen halveres - 0,25V (250 mV) tilsvarer 50 mA. 

 

Selv er jeg lite interessert i bias-justeringer - jeg kommer til å kjøre forsterkeren slik den er til rørene 

er blitt slitte og bias kanskje falt til 30-35 mA. Så bytter jeg til nye KT88 og bias vil helt sikkert vise seg 

å være OK videre (en sjekk gjør man jo). 
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stenta  

Justering av Bias MA  

 
[quote=Kjell B.]Du måler mellom katode på sokkelen (nr. 8 ) og jord, trenger ikke tenke på selve 
motstanden. Motstanden er på 10 ohm. 
 
Bias-pot'ene er 4 av de 6 blå trimme-potene - det er de to på hver "ende", de to i midten har en 
annen funksjon (de er til trimming av jordingen av glødestrøm for å trimme bort siste rest av brum - 
det er en spesiell finesse hos Music Angel, som er totalt brumfri). ... [quote] 

 
Kjell B.  

Din bias er helt OK. Min nyeste hadde 33 mA på tre rør og 36 mA på det siste - motstanden er nå 5 

ohm, tidligere var den 10 ohm - viktig å sjekke den før bias stilles inn (hvorfor?). Mitt gamle ex hadde 

45 mA og har det fortsatt - jeg har selv ikke justert bias på mine to ex. Størrelsen på bias-strømmen 

er ikke kritisk, men den skal være nær den samme i alle fire, spesielt de to parvis. 

 
Opprinnelig skrevet av zajin 

4) Forsøkte å måle bias og, men er usikker på om det ble gjort riktig. Målte 0.14V fra pin 8 til jord på 3 

av rørene, 0.13 på det siste. Med 5 ohm motstand vil vel det gi bias på 28mA (26mA). Er ikke det noe 

lavt?  

Målte jeg på riktig måte? 

Kjell B. 

4) Ja din bias ligger litt lavt. Min siste har 33 mA, den første ligger på 45 mA - jeg har ikke giddet å 

endre på noen av dem, fordi vi kjørte en stor bias-test på en annen MA (eksperiment-MA'en vår), og 

fant liten betydning av bias, så lenge den ligger over 30 mA. Men 45 mA ligger vel nærmest det som 

regnes som optimum for KT88. 

Kjell B.   

 

zajin  

Opprinnelig skrevet av Kjell B. 
Nei her må du ha målt fullstendig feil. 
Bias-spenningene på gitteret til KT88 skal være - 40 - 45 V, ikke 0.040 V eller noe sånt. Hvor er det du 
måler ? 
 
Er katode-motstandene på 5 ohm i orden ? De er sikringsmotstander og brenner av hvis strømmen i 
røret blir alt for høy. 
 
Hmm, foreløbig er diagnosen her veldig uklar. Hva er egentlig feil hos deg ? 
 

 

Opprinnelig skrevet av KaffiMann 
Bias spenningen i seg selv måler helt fint, har ikke endret på noen ting der enda, og alle kanalene 
viser det samme, eller -0.034 til -0.036V om man skal være pirkete. Om det hadde vært brum 
potmeterne hadde vel ikke de to rørene i midten fungert skikkelig heller. Måler uansett 
tilfredsstillende verdier ved de såkalte brum-potene. Sendte en liten mail til on9mart og lurte på om 
jeg kunne kjøpe noen deler til å fikse med, det er jo mulig noen der borte har noen ninjatriks på lager. 
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Dette lurer jeg og litt på.. Når jeg måler fra pin 8 på røret, til jord, så måler jeg nå 0.220v etter 
biasjustering. Er dette helt feil? Hvilken pinne skal det måles 40-45 v? Jeg måler motstanen til 5.5 
Ohm. Bekalger om dette er et dumt spørsmål. 

 

Kjell B. 

Ja får oppklare litt. 

 

Bias for et radiorør er pr. definisjon den negative spenning som settes på rørets inngang (gitter) for å 

få en passende strøm gjennom anode-katode, slik at røret arbeider lineært. 

 

Bias definert slik måler du på pin 5 på KT88. Du kan ta ut et rør og måle rett i sokkelen med 

forsterkeren påslått. Kun kort tid, og et rør bør være inne, slik at spenningen ikke stiger for høyt. Du 

vil måle f.eks. - 44 V (minus 44 Volt) - en høy negativ spenning. Det er slik disse store rørene 

fungerer. 

 

Øker du spenningen til - 40 V vil strømmen i røret øke. 

 

Normalt er det strømmen i røret vi måler. Og vi kaller strømmen for bias-strøm eller bare bias. Den 

kan vi måle i anoden eller katoden - det siste av praktiske grunner - det står en motstand med veldig 

lav verdi der, som 10 eller 5 ohm.  

Så måler vi spenningen der - helt ufarlig - og om katoden ved uhell skulle kortsluttes til jord (chassis) 

under målingen skjer ikke noe galt. Strømmen beregnes så fra Ohms lov. F.eks. 0,5 V over 10 ohm gir 

50 mA. Og 0,25 V over 5 ohm gir også 50 mA. 

 

Hvis bias spenningen på gitteret er - 44 V kan strømmen være noe sånt som 45 mA. Dette forholdet 

kan ikke beregnes, men kan leses ut fra rørets data-kurver. Men siden rørene alltid varierer litt, blir 

ikke dette helt nøyaktig. 

 

Så katode-spenning og bias-spenning på gitteret er to helt forskjellige begreper. 
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