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redaktioneel

Van 26 augustus t/m 4 september wor-

den de RAI-hallen druk bezocht door

tienduizenden liefhebbers van beeld-,

geluid- en muziek-elektronica, want dan

vindt er weer de tweejaarlijkse Firato

plaats. En dit keer zal het een jubileum-

editie zijn, want 24 afleveringen hebben

we inmiddels al gehad. Het begon alle-

maal in 1950 in het feestgebouw "Bel-

levue" in het centrum van Amsterdam.

Op een 29-tal, door de organisatie in

elkaar getimmerde standjes werden

enkel elektronische onderdelen tentoon-

gesteld. In de loop ter tijd groeide de

Firato uit tot een publiekstentoonstelling

die nu, samen met de Berlijnse Funk-

ausstellung, de belangrijkste van Europa

is. De laatste keren trok de tentoonstel-

ling ruim 300.000 bezoekers en in 1984

vergaapten zich maar liefst 327.000

personen aan de nieuwe ontwikkelingen

en technische hoogstandjes op het

gebied van de konsumentenelektronica.

Ook dit jaar belooft het weer een inte-

ressante beurs te worden, met CD

Video, DAT en Super VHS als grote

trekkers. Om u een indruk te geven van

wat u er zoal te zien kunt krijgen, heb-

ben we in dit nummer een aantal pagi-

na's aan deze tentoonstelling besteed.

En als u op de cover van dit blad kijkt,

dan ziet u dat ook Elektuur met het

komende oktober-nummer een markante

mijlpaal bereikt heeft: de 300-ste editie!

Ook dat zal niet onopgemerkt blijven,

want er vallen een aantal aantrekkelijke

prijzen in de wacht te slepen. Meer hier-

over in de volgende Elektuur.
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Zo bestelt u
Elektuur-produkten kunnen worden
besteld vla de handel, vla de bestel-

kaart achterin dit blad of via de
Elektuur-databank (zie kolofon). U
kunt ze ook rechtstreeks en tegen
vooruitbetaling bestellen bij Elektuur

B.V., Beek (L) met duidelijke vermel-

ding van het (de) bestelnummer(s) op
uw overschrijvingsformulier. Per (ge-

kombineerdej bestelling dient f5.—
(Bfrs. 991 extra voor verzend- en ad-

ministratiekosten te worden over-

gemaakt.
Postgiro 124.11.00 of bank-nr.

57.83.41 .883 (voor België

PCR 000-017-70.26-01).

TECHNISCHE VRAGEN SERVICE

Lezers die moeilijkheden ondervinden bij

het opbouwen van Elektuur-

schakelingen, kunnen telefonische vra-

gen stellen op elke maandagmiddag
tussen 12.30 en 16.00 uur, tel.

04490-71850.
Om oen snelle afhandeling van uw vra-

gen te bewerkstelligen, verzoeken wij u
bij het stellen van uw vragen aan de
volgende punten te houden:

Alleen vragen die betrekking hebben
op in de laatste drie jaar in het

maandblad Elektuur gepubliceerde
schakelingen komen voor beant-

woording in aanmerking.

Houd uw vraag kort. stel deze op
een zakelijke manier en vermeld
eventueel gemeten spanningen, stro-

men of gebruikte onderdelen die af-

wijken van de opgaven in Elektuur.

Wanneer bepaalde onderdelen bij u
in de buurt niet verkrijgbaar zijn. kijk

dan eerst de advertenties in Elektuur

na alvorens ons te bellen. Meestal
vindt u daarin wat u zoekt.

Vragen die niet te maken hebben
met de gepubliceerde schakeling
zelf. maar met speciale individuele

wensen (zoals bijv. aanpassing van
onze ontwerpen op fabrieksappara-

tuur of een bepaalde, door ons nooit

beproefde samenvoeging van deel-

schakelingen) komen niet voor
beantwoording in aanmerking. Het-
zelfde geldt voor aanvullende techni-

sche gegevens van komponenten en
theoretische informatie over
Elektuur-schakelingen.

Informatie over Elektuur-

schakelingen kunt u ook vinden in

de Elektuur-databank (zie kolofon,

pag. 3).

1
'^ 49.-

544*

SOFTWARE SERVICE

bestel- gul- Bfrs. cassette

nr. dens

009 27.30 538 cassette met 1 5 pro-

gramma's voor

de speelcomputer

011 27.30 538 cassette met 1 5 pro-

gramma's voor

de speelcomputer

PAPERWARE SERVICE

bestel-

PWS-1

gul-

dens

10.-

PWS-2 10.-

PWS-3 10.30

PWS-5 20.-

Bfrs omschrijving

197 ESS-511 software-

dokumentatie:
wijzigingen/

aanvullingen

ESS-507-N
197 DOS bootstrap-

loader

listing ESS 515
203 aanvullende

informatie univer-

sele terminal

394 listings

compuier-skoop

PROGRAMMEER SERVICE

(E)PROMs kunt u door Elektuur B.V. laten pro-

grammeren. Stuur de (E)PROM(’s) in een deugde-

lijke verpakking naar Elektuur B.V., Postbus 75.

6190 AB Beek (LI met duidelijke vermelding van

het gewenste Elektuur-programma + bestelnum-

mer en maak gelijktijdig het verschuldigde bedrag

( + f 5. -/Bfrs. 99 voor verzend- en administra-

tiekosten) over op bovenstaand post- of bank-

rek.nr. met vermelding van het bestelnummer.

(Elektuur B.V. kan niet aansprakelijk worden

gesteld voor verlies of beschadiging, in welke

vorm dan ook. van toegezonden IC's.)

bestel- gul- Bfrs. programma
nr. dans

503 20.- 394 lumor-computer503 20.- 394 jumor-computer
in 1 x 2708EPROM

504 20. - 394 lichtende disko-vloer

in 1 x 2708 EPROM
505' 44,- 867 schaakprogramma

voor Intelekt m
2 x 2716 EPROM

506* 21.- '414 junior tape-

monitor (TM)
in 1 x 2716EPROM

507-N* 28.- 552 junior printer

monitor en PME m
1 x 2716 EPROM

Herprogrammeren van 507 naar 507-N
(zie Junior boek 4) kost 1 12. - IBfrs. 236).

44 -

21 .-

13.-

28.-

28.-

514-

514-N'

28.-

28.-

28.-

28.-

20.-

21 .
—

55.-

75.-

526*

530*

44.-

44,-

28.-

28.-

28.-

13.-
%

44.-

44.-

533-NL

44.-

44.-

28.-

256 junior databussturing

in 1 x 82S23 PROM
552 tiidsein processor

in 1 x 27 16 EPROM
552 lunior-disassembler.

•EPROM program-

meer-software en
•systeemvektoren

( hex dump) in

1 x 2716 EPROM
552 autonome schakel-

klok

in 1 x 27 16 EPROM
552 keysoft polyfoon

keyboard

in 1 x 2716 EPROM
552 doka-computer

in 1 x 27 16 EPROM
552 doka-computer

Ivlg. jan. '83)

.n 1 x 2716 EPROM
394 DOS software

in 1 x 2708
414 sprekende dobbel-

steen

m 1 x 2716EPROM
1084 karaktergenerator en

video-routines voor

DOS-Junior
in 1 x 2732
1 x 2716 EPROM

1478 karaktergenerator

en video-routines

voor uitgebreide

Junior in 1 x 2732
2 x 2716 EPROM

867 karaktergenerator

in 1 x 2732 EPROM
867 universele terminal

in 1 x 2732 EPROM
552 windrichtingsmeter

in 1 x 27 16 EPROM
552 Elabyrint in

1 x 2716 EPROM
552 EPROM-duplikator

in 1 x 2716 EPROM
256 multimeetmomtor

in 1 x 82S23PROM
867 typemachine-

interface

in 2 x 27 16 EPROM
867 fjP-gestuurde

frekwentiemeter in

1 x 2732 EPROM
867 X-Y-plotter in

1 x 2732 EPROM
867 Octopus 65

monitorprogramma
in 1 x 2732 EPROM

867 onmogelijke schakel-

klok in

1 x 2732 EPROM
867 yP-gestuurde fre-

kwentiemeter met
U665B-prescaler in

1 x 2732
552 modelbaanbestunng

in 1 x 2716

539* 49. — 788 jumbo-klok in

2 x 2716 EPROM
543 14,- 276 grafische kleuren-

kaart in

2 x 82S123 PROM
544* 20.- 394 veelzijdige printer-

buffer in

1 x 2716

550 25. - 493 digitale sinus-

generator in

1 x 2764
551 52.- 929 MSX-EPROMmer in

1 x 27128
552 52.- 929 -eferentietijd-klok

in 1 x 2764
560 44.- 867 karaktergenerator

LCD-scherm in

1 x 2764 EPROM
701 25.- 493 EPROM-simulator in

1 x 8748H
700 25.- 493 DCF-slaafklok

in 1 x 8748H
* In verband met een afwijkende program-

meerspanning kunnen wij 2716-EPROM’s van

Texas Instruments niet programmeren.

CHIP SERVICE

De onderstaande programma's voor Elektuur-

schakelingen worden inklusief het bijbehorende

IC geleverd. Hiervoor hoeft u dus géén IC op
te sturen.

30.-

2955 8751 (geprogram-

meerd) voor j/C-

gestuurde voeding

591 PAL 16L8 voor
PC-l/O-kaart

Wanneer u een printten) bestelt, kunt u

desgewenst het (de) bijbehorende num-
mer(s) van Elektuur meegeleverd krijgen

door bij uw bestelling per nummer f 6,75

(Bfrs. 140) extra over te maken (voor Half*

geleidergidsen: f 13.50, Bfrs. 280). Ver-

meldt u dan bij uw bestelling "plus

tijdschrift maand/jaar" (voor maand/jaar

zie onderstaande lijst). De meeste - ech-

ter niet alle — reeds verschenen nummers
zijn nog beschikbaar. Indien het (de) door

u bestelde tijdschrift(en) niet meer lever-

baar is (zijn), ontvangt u kopieën van het

(de) desbetreffende artikel(en).

Deze pagina geeft een overzicht van de
meest courante Elektuur-printen. Regelma-

tig wordt een uitgebreide lijst van het

komplete aanbod gepubliceerd.

bestel- gul- Bfrs. omschrijving

nr. dens

SEPTEMBER 1988
880039 62.75 1236 frekwentiemeter voor

KG-ontvanger
880112 17.30 341 TV-distributie-

versterker

puristische voor-

versterker:

8611 1-3A 27.60 544 busprint

880132-1 20.20 398 voeding
880132-2 42.25 832 lijn/schakelgedeelte

880134 28,65 565 zelfinduktiemeter

86111-3A 27.60
880132-1 20.20
880132-2 42.25
880134 28.65

JULI/AUGUSTUS 1988
884013 35.40 697 universele uitbrei-

De 8751 kan alleen verzonden worden aan le-

zers in de Benelux. Voor de leverbaarheid in

andere landen dient men de Elektor-uitgave

van het desbetreffende land te raadplegen.

884015 15.35

884025 8.95

884049 27.05

FRONTPLATEN

bestel-

nr.

82178 F

• 83051-F
8401 2-F

• 84024-F
841 1

1 -F

• 85047-F

gul-

dens

9.90
19.45
20.50
29.50
*9,90

59.50

• 86041 -F 14.10

• 86012-1F 11.30
• 86012-2F 12.65

8601 2-3F
• 86012-4F
• 86012-5F
8601 2-6F

• 86082-F
86461 -F

20.10
20.45
18.90
13.80
13.85
18,20

• 86120-F 25.40
• 87001-F 21.80

86111-F 22.40

86111-F2 17.70

86124-F 62.70
87099-F 7.95

87286-F 30.55

88001 6-F 98.90

Bfrs. frontplaten

195 labvoeding

383 Maestro
404 kapaciteitsmeter

581 terts-analyzer

392 funktiegenerator

1 1 72 onmogelijke schakel-

klok

278 LS-impedantiemeter

draagbaar meng-
paneel:

223 MlC-module
249 MD-STEREO-

module
396 uitgangsmodule 1

403 voedingsmodule
372 uitgangsmodule 2
272 blmdplaat

273 sateliiet-converter

359 high resolution

toerenteller

500 RMS-millivoltmeter

430 digitale sinus-

generator

441 the preamp:
frontplaat

349 the preamp:

achterzijde

1235 referentietijd-klok

157 autoranging DMM
602 veelzijdige

frekwentiemeter

1948 nZ -gestuurde

voeding

884076

884080

884098

20,20

14.15

28.80

JUNI 1988
87291-4 21.10

87311 55.-

880029 16.65
880040-2 67.85

880044
880045
880085
880117

MEI 1988
87197

87255
880038

17,80
15,85

32,65
14.45

29.70

18,35
97,50

• 880040-1 14.95

880041 18.70

880042 14.35

880084-1 17.75
880084-2 35,90

APRIL 1988
• 87291-2/3 17.20

dingskaart

303 simpele transistor-

tester

1 76 universele SMD-naar-
DIL-adapters

533 vijfbands steroo

equalizers

398 pittige stappenmotor-

sturing

279 single-chip 150-W-
eindverstorker

567 dia-overvloeier

voor C64

416 lichtsein- en schakel-

dekoder
1085 MSX-geheugen-

uitbreiding

328 VLF-konverter
1337 optische digitale-

audio-ontvanger

351 UHF-voorverstorkor

312 VHF-voorversterker

643 HF-TL-verlichting

285 PC-Basicode-adapter

585 audio-symmetrie-

omzetter

362 gitaarvervormer
1921 universele l/O-PC-

kaart (met vergulde
konnektor)

294 optische digitale-

audio-zender

369 voeding voor FM-
antenneversterker

283 FM-antonneversterker

memoswitch:
350 schakelprint

707 geheugenprint

87291-2/3 17.20 339 Lok-dokoder +
tweerail-adapter

(2 x

)

wC-gestuurde
voeding:

880016-1 64,65 1273 processor-print

880016-2 42.10 829 regelprint

880016-3 50.35 992 display-print

880016-4 2.25 44 adapterprint

pakketprijs (4 prints + frontplaatfolie):

880016-9 195,- 3842
880030 21,60 425 eindtrap aktief

drieweg-koncept

880067 17.55 346 satelliet-

signaalverdeler

880074 66,55 1311 LCD-beeldscherm

MAART 1988
87186 20.75 409 akku-super-snellader

aktieve HF-antenne:
880043-1 19.80 390 versterker

880043-2 16.- 315 voeding

FEBRUARI 1988
87076 34,25 675 akku laadt akku
880001 14.45 285 kompakte schakelen

de voeding

JANUARI 1988
87051 41.90 826 kortegolf-SSB-

ontvanger

87168 20,50 403 stereo-kompressor
87259 45.55 897 dia-presentator

880005 26,65 525 1 ,25-GHz-prescaler

DECEMBER 1987
87142 20,60 406 geluiden-interface

87188 19.35 381 zonnecel-

thermometer
87286 35,80 705 veelzijdige frekwen-

tiemeter
87291-1 16,85 332 dig. trein: wissel- en

seindekoder

Van de met • aangeduide produkten is de le-

verbaarheid niet gegarandeerd.
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bestel- gul- Bfrs. omschrijving
nr. dens

JUU/AUGUSTUS 1986

NOVEMBER 1987

87104-1
87104-2
87149
87181

30,35
30,15
20,20
17,40

87192 58,15

OKTOBER 1987
87067 12.95
87160 25,85

87505
87520
87167

19,00
19,35
32,80

SEPTEMBER 1987
87109 42,85

87136
87500

49,70
12,50

DCF-slaafklok:

598 besturingsprint

594 display-print

398 waterwachter
343 elektronische trafo-

regelaar

1146 8052-BASIC-
compuboard

255 passieve IR-detektor

509 14-bits-D/A-omzetter
log. LCD-VU-meter:

374 LCD-uitlezing

381 log. voorversterker
646 plotter ''Mondriaan”

845 aktief subtraktief

filter

980 EPROM-simulator
246 32-KB-pseudo-ROM

JULI/AUGUSTUS 1987
87405 13.10

87419 12,75

87022 6,95

87441 6,10
87448 16,65

87468 18,35

87512 25,35
87513-1,
87512-2)

25,50

JUNI 1987
•86312 14,50
87023 9,05
87058 9,80

87082 11,65
87099 18,75
87100 7,80

MEI 1987

86115-1 11,40
• 86115-2 13,25
• 86124-2 28.65
87406 22.60

260 een-chip-regel-

versterker

255 eenvoudige $weep-
generator

137 universele LED-
VU-meter

120 Wienbrug-oscillator

330 dig.

puls/pauze-meter

362 dig. stroom/span-

ningsuitlezing

500 the headphone amp
503 eenvoudige tijdsein-

ontvanger

286 D/A-omzetter
178 FM-stereo-walkman
193 hifi-mikrofoon-

versterker

230 16-K-pseudo-ROM
368 autoranging DMM
154 komponententester

IR-afstandsbediening:

225 zender

22,60 445 zandloper

APRIL 1987
87038 29. -

MAART 1987
87002 37,95

87012
87026

29,60
32,85

FEBRUARI 1987
86047 83,95
86089 22.70

86111-2 89,90

86124a
86135

34,85
20,15

JANUARI 1987
86082-3 27,60

86125
87001

33,70
29.95

DECEMBER 1986
86022 4,20

86103 24,80

86111-1 41,65
86111-3A 27.60
86118 9,95

NOVEMBER 1986

86012-5 23,80
86039 23.20
86082-2 33.90

86083
9968-5

86100
86110

98,25
8,25

11,45
19.75

OKTOBER 1986

8601 2-3A 21,15
8601 2-3B 18,85
86051 21,15
86082-1 50.40

86086 16,10

86090-1 31.80
• 86090-2 11,85

SEPTEMBER 1986

86012-1 21,10
• 8601 2-2A 21,40
• 86012-2B 14,35
86012-4 23,95
86019 30,30
86035 14,10

• 86068 14,35
86085 24.50

571 facsimile-interface

748 MSX-EPROM-
programmer

583 MIDI-star

647 biphaser

1654 draagbaro studio

447 Electron ROM/
RAM-cartridge

1771 the preamp:
hoofdprint

687 DCF-ontvanger
397 skoopgeheugen

544 uitbreidingsprint

voor satelliet-TV

664 MSX-l/O-cartridge

590 digitale sinus-

generator

83 digitale tempera-
tuurmeter

489 Atari-TV-interface

the preamp:
821 voedingsprint
544 busprint

196 auto-aktief

draagbaar meng-
paneel:

470 uitgangsmodule 2
457 8-voudige relaiskaart

668 converter-print 2
voor satelliet-TV

1936 computerskoop
163 comp. -skoop-

voeding
226 PIA-adapter

390 barometrische

hoogtemeter

draagbaar meng-
paneel

417 uitgangsmodule IA
371 uitgangsmodule 1B
416 gitaar-equalizer

993 converter-print voor
satelliet-TV

317 kleintje stereo

seriële A/D-omzetter
627 hooldprint

234 insteekmodule

draagbaar meng-
paneel:

416 MIC-module
422 1 MD-STEREO-
283

j
module

470 voedingsmodule
597 RTTY-interface
278 C64-buffer
283 regenmeter
483 pomp-automaat

• 86451 10.25 202 stappenmotor-

• 86453 9,45
besturing

186 hartslagmoniior
• 86454 7,75 153 SMD-dobbeisteen +

• 86462 6.80
16-K-skJeway-RAM

134 true-RMS-konverter
86490 8,05 159 knaagdierverjager

• 86504 11,65 230 UHF-antenne-

JUNI 1986

versterker

86042 14.70 290 low budget kapaci-

•86067 46.35
teitsmeter

913 kilo-watter periferie

MEI 1986
86003 72.60 1430 MSX-busprint

• 86041 27.- 532 LS-impedantiemeter

APRIL 1986
85092 15,95 314 frekwentiestandaard
85128 15.20 300 transistor-ontsteking

85130 19.30 380 MSX-cartridge-print

86005-1 18.55
auto-alarm:

365 hoofdprint
86005-2 10.65 210 toetsenbord-print

86017 15,40 303 bijdetijdse //P-klok

MAART 1986

85114-1 47.-
pnnter-buffer:

926 basisprint

85114-2 20.15 397 displayprint

• 86001 48.25 951 DX-filter

86016 12.55 247 sateiliet-luidsprekers

• 86018-2 16.25
dubbele voeding:

320 voorregeling

FEBRUARI 1986
• 85099 22,75
85120 40,50
86002 23,15

• 86007 19,30
86026 8,75

JANUARI 1986
• 85079 16,55
• 86004 13,25
• 86006 13.85

DECEMBER 1985
• 85067 33,60
• 85080-1 61.-

85100 47.-

NOVEMBER 1985
85073 15.70

• 85090-1
• 85090-2

25,90
18.60

OKTOBER 1985
• 85093 38,85
• 85096 15.-

• 85097-1 24.50

SEPTEMBER 1985
•85081 8,60

448 lesley

798 protektor

456 akkuspannings-

opkrikker

380 telefoon-oppas

173 Electron-speed-up

326 8-kanaals 1,0-bus
261 mobiele versterker

273 IR-lampschakelaar

662 aktieve subwoofer
1 202 grafische kleuren-

kaart - basisprint

926 jumboklok

309 RS-232-interface

flipperkast:

510 basisprint

366 frontplaat

765 digitale anemometer
295 nicad-lader/kapaci-

teitsmeter

illuminator

483 hoofdprint

85081 8.60 169 solid-state-relais

alarmcentrale:

85089-1 33.- 650 hoofdprint

85089-2 9.80 193 mgangspnni

HALFGELEIDERGIDS 1985
jumbodisplay:

85413-2 19.50 384 2-segment-d.splay
85423 14.25 281 audiotester

85446 11,- 217 model-akkulader
85447 10.- 197 pP probe

mikrofoonvoor-
versterker *

85450 12.10 238 symmetrische
ingang

85450-2 11,75 231 asymmetrische
ingang

85463 47.30 932 diskomixer
85466 11,45 226 6502-tracer

disko-VU-meter:
85470-1 16.20 319 stuurprint
85470-2 26.15 515 display-pnnt
85493 14,70 290 modelbaan-mdikaue

• 85413-2
• 85423
• 85446
• 85447

• 85450

33.-
9.80

19.50
14,25
11 .—
10.-

12.10

• 85450-2 11.75

•85463
•85466

• 85470-1
• 85470-2
•85493

47.30
11.45

16,20
26.15
14,70

JUNI 1985
• 85057
• 85065

MEI 1985
• 85054
85058

85063

11,60
11.20

17.50
40.45

16.30

APRIL 1985
• 85042 11,95

MAART 1985
• 85019 12.65

• 85021 11,20

85024 19.35

JANUARI 1985

85014
85015

20.90
9.90

DECEMBER 1984
84111 32.55

• 84115-1
• 84115-2

45.20
27.75

OKTOBER 1984
84075 17.95
84078 26.40

229 tone-burst-generator

221 RAM als EPROM

345 autometer
797 universele C64

l/O-bus

321 analoge ingang voor
computers

235 zonnecel-radio

249 universele up/down-
counter

221 donkergevoelige

lichtschakelaar

381 pH-meter

/iP-gestuurde

frekwentiemeter
412 display-pnnt

1 95 oscillator-print

641 funktiegenerator

/iP gestuurde fase-

aansnijding:

890 basisprint

547 vermogensprint

354 ZX81-pulspoetser
520 RS232-Centronics-

mterface

SEPTEMBER 1984
84071 23.85

• 84073 10.25

• 84083 9.50

• 84079-1

• 84079-2
• 84081

13,50
18.35
17.30

470 elektronisch

scheidingsfilter

202 lampenspaarder

versie 1

(montage in lamp-
armatuurl

187 lampenspaarder
versie 2
(montage bij licht-

schakelaar)

digitale toerenteller:

266 basis-print

361 display-print HALFGELEIDERGIDS 1983
• 84081 17.30 341 flitsbelichtingsmeter

HALFGELEIDERGIDS 1984
• 84408 9,85 194 voedingsbeveiliging

voor n?'s
•84457 12.10 238 melodische deurbel

•84462 21.95 432 frekwentiemeter:
•84464 10.10 199 hoofdprint

• 84477 23.80 469 pP-voeding

JUNI 1984
• 84048 13.10 258 pechfl.tser

• 84055 20.60 406 interface voor elek-

• 83410 14,25

• 83503
•83515
• 83558

•83563
JUNI 1983

9,55
11,50
9,80

8.20

81105-1 19.95

MEI 1984
• 84024-5

• 84024-6
• 84037-1
84041

• 84049

18,20

30.20
25.55
24.70
15.20

258 pechflitser

406 interface voor elek-

tronische

typemachine
echolood:

393 display-print

359 terts-analyzer;

ruisprint

595 multimeetmonnor

503 pulsgenerator

487 mini-crescendo

299 schakelende voeding

5. . .24 V/5 A

APRIL 1984

• 84024-4 86.30 1700

MAART 1984

• 84024-2 17.20

FEBRUARI 1984

84012-1 20.95
84012-2 12.30

JANUARI 1984
• 83133-3 14.70

DECEMBER 1983
83102 42.35

• 83121 19.15

NOVEMBER 1983
• 83107-1 14.50
• 83107-2 8.15

OKTOBER 1983
• 83103-2 7.65

• 83106 14.30

SEPTEMBER 1983
83082 39.60

• 83087 10.65

terts-analyzer:

basis print

terts-analyzer:

ingangsschakeling

voeding

kapaciteitsmeter:

meetprint

display-print

834 omnibus
377 symmetrische

voeding

286 metronoom
161 voeding +

versterker voor
metronoom

151 omzetter v.

anemometer
282 signaaloppoetser

780 VDU-kaart
210 FM-loopradio

• 83071-3 15,65

MEI 1983
• 83051-1 10,75

APRIL 1983

• 83022-2 21.20

• 83022-3 26,10
• 83022-5 20.05
• 83024 22.80

MAART 1983
83014 37.45

• 83022-1 60.65
• 83022-6 25.10
•83022-10 10,90
• 83037 10,50
FEBRUARI 1983

• 83022-8 19,55
• 83022 9 31,25

JANUARI 1983
• 83006 10.-
83008 15,80

DECEMBER 1982
82178 21.25

• 82179
82180

15.40
24,15

281 koelplaat-

thermometer
188 flitslooplicht

227 ^P-hulpje

193 simpele D/A-

omzetter

162 koelplaat-thermicator

spektrumuitsturings-

meter:

308 komparator- en
display-print

212 Maestro zender +
display-print

Prelude XL:
418 MC-voor-

voorversterker

514 MD-voorversterker

395 toonregeling

449 visserijgolf- ont-

vanger

738 universele 64K
geheugenkaart

Prelude XL:
1195 busprint

494 lijnversterker

215 audio-stoplicht

207 LCD-luxmeter

385 voeding
616 verbindingsprint

197 milli-ohm-meter
311 inschakelvertraging

en DC-beveiliging

419 labvoeding

0.. .35 V/3 A
303 fotonenporosiet

476 Crescendo.

140 W eind-

versterker

JUNIOR COMPUTER
• 82017 39,90 786 dynamische

RAM-kaart
• 9967 8,15 161 VHF/UHF-tv- mo-

dulator

• 82159 37,45 738 floppy-disk-interface

Van de met • aangeduide produkten is de
leverbaarheid niet gegarandeerd.
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Veiligheid
(bron: NEN3544 Elektronische en aan-

verwante toestellen met netvoeding

voor huishoudelijk en soortgelijk alge-

mcon gebruik — veiligheidseisen.»

De wet schrijft (terecht!! voor dat alle

elektrische apparaten veilig moeten zijn,

met name wal betreft elektrische veilig-

heid en brandgevaar. Dat geldt natuurlijk

ook voor zelfgebouwde apparaten. Er is

een Europese norm die grotendeels ook
door Nederland is overgenomen. Niet

iedereen is in hot bezit van de norm en
bovendien is het interpreteren hiervan

geen eenvoudige zaak. Het lijkt ons
daarom verstandig deze NEN3544 —
die we vorder "de norm" zullen noemen
— kompakt samen to vatten, waardoor

het ook voor de niet-ingewijde beter

mogelijk is op verantwoorde wijze een
toestel op te bouwen.

De eisen ten aanzien van de veiligheid

hebben voor een groot deel te maken
met de netspanning. 220 volt. maar ook
mot de tomperatuur ven aanraakbare

onderdelen en de brandveiligheid. Alle

problemen die samonhangen met een
netvoeding kunt u vermijden door, als

dat mogolijk is, gobruik te maken van
veilige (goedgekeurde) net-adapters. U
bouwt dan geen direkt uit het net go-

voed toestel on u hoeft zich geen zor-

gen meer te maken over kruipwegen en
doorslagspanningen. Wij raden u daar-

om aan zoveel mogolijk adapters met
oen goschikt vermogen toe te passen bij

zolfgebouwdo schakelingen.

Als het om direkt uit het net gevoede
toestellen gaat. zijn voor de bouwer
twoo soorten isolatie van belang: klasse

I (enkele isolatie, en altijd voorzien van
oon steker mot randaarde en drie-aderig

snoor) en klasse II (dubbol geïsoleerd en
voorzien van eon euro-notstoker die één
gohool vormt mot het netsnoer. in do
wandolgangon ook wel platto steker ge-

noomd). U ziet dus dat er altijd een dub
bolo beveiliging wordt geéist, enkole iso-

latie mot randaarde of dubbele isolotie

Waar hot op aan komt, is dat bij oon
gosloton behuizing allo aanraakbaro de-

len (dus kast. in- en uitgaonde leidingen

of stokerbusson. knoppon. bedionings-

hofbomon enzovoort) geen govaarlijke

spanning kunnen vooron.

Klasse I

Kort samengovat komt do norm op hel

volgondn noor: Klasse-l-isolatie veroist

oon isoletlo tussen do netspanning en
iodor eanroukbaor dool. dio eon tost-

spanning von mlnstons 2120 V (top-

woardo) doorstaat. Om to voorkomen
dot doorslag optreedt door de lucht of

ovor hot isolatiemateriaal, moet er tus
son notspanning voerende dolen en de
oanraokbaro dolen een lucht- of kruip-

weg worden aangehoudon van ton-

minste 3 mm. Verder moottrn allo goloi

dondo aanraakbaro delon dougdolijk

wordon genard.

Klasse II

Ook hier in het kort de eisen: een isola-

tie die 4240 Vt doorstaat, hetgeen een
lucht- of kruipweg vereist van tenminste

6 mm (2x3 mm).

EMA
EUR

De praktijk

De lucht- of de kruipweg is de kortste

afstand (door de lucht of over de isola-

tie) tussen het deel waar de netspan-

ning op staat en het deel dat aanga
raakt kan worden. Nergens «n een appa-

raat mag dezo afstand kleiner zijn dan
de norm eist. De genoemde testspannin-

gen zullen dan in de praktijk geen pro

blemen opleveren.

Een van de belangrijkste vuistregels is

het zoveel mogeli|k gescheiden houden
van het gedeelte van de schakeling dat

de gevaarlijke spanning (meestal dus
220 V) voert en het overige gedeelte
Probeer het deel met gevaarlijke span-

ningen zo kompakt mogelijk te houden.
Wij raden u aan om een net-entree te

gebruiken waarin de zekering, en liefst

ook de netschakelaar. geïntegreerd is.

Figuur 1 geeft enkele voorbeelden van
deze zogeheten euro-chassisdelen en
een bijbehorende euroapparaatsteker.

Denk eraan dat deze
materialen op zich

ook veilig moeten
zijn, dus liefst voor-

zien van KEMA keur

of VDE-keur (dat is

hot Ouitse keurmerk).
Wees hier kritisch,

het kan zijn dat op
bijvoorbeeld een tui-

melschakelaar' staat dat hij geschikt is

voor 250 V. maar dat deze toch niet vei-

lig is omdat de lucht- en kruipwegen op
geen enkele wi|Ze voldoen aan de norm
von 3 mm voor enkele isolatie en al he-

lemaal niet aan de norm van 6 mm voor
dubbele isolatie. De fabrikant bedoelt
iets heel anders. nJ. dat de schakelaar
niet stuk gaat bij 250 voltl

Gebruikt u geen speciale net-entree.

maar sluit u het netsnoer direkt aan op
het apparaat, dan moet dit zijn voorzien

van een deugdolijke trekontlasting. Fi-

guur 2 geeft twee voorbeelden van trek-

ontlastingen die voldoende bescherming
bieden tegen trok op de bevestigings-

punten. schuren en torsie. Denk eraan
dat u apparaten van klasse I altijd voor-

ziet van oen steker mèt randaarde en
drie ederig snoer en hiervoor nooit een
snoer met aangegoten euro-netsteker
gebruikt* Oe euro-netsteker* passen zo-
wel in stopkontakten (wandkontektdo
zen) mèt als zónder randasrdo en mo-
gen daarom atloon voor dubbel geïso-
leerde (klasso-ll lapparaten worden ge
bruikt. Voor de duidelijkheid: figuur 3
toont een steker met randaarde (links)

en een ouro netsteker (rechts).

Toestellen die met voldoen aan de drie

hierna te noemen voorwaarden mooton
worden voorzien van een dubbeipolige
netschakelaar.

Figuur 1. Enkele euro-chassisdelen en een euro apparaatsteker. Hiermee is de netspan-
ning op een veilige manier aan to sluiten. Deze zijn overigens bedoeld voor klasse -I-

apparaton. Bij klosso-ll-apparaten mag er geen aardpen in het chassis deel zitten.

Figuur 2. Een netsnoer moet voorzien zijn van een goede trekontlasting.

1) Een enkeipolige netschakelaar is toe-

gestaan voor toestellen die worden

gevoed door voedingstransformatoren

met gescheiden primaire en sekundaire

wikkelingen.

2) Een funktieschakelaar (hiermee wordt
een aan/uitschakelaar bedoeld die

niet in het 220-V-circoit is aangebracht)

is toegestaan als de voedmgstransfor-

mator gescheiden wikkelingen heeft en
het verbruik van het toestel in de "uit -

stand niet meer dan 10 W bedraagt Wel
moet er voor zijn gezorgd dat duidelijk

zichtbaar is (bijvoorbeeld d.m.v. een
LED) wanneer de netspanning aanwezig
is (de steker in het stopkontakt zit).

3) Er is geen netschakelaar vereist als

het opgenomen vermogen bij normaal

gebruik niet meer dan 10 W bedraagt of

het toestel bedoeld is voor kontinu-

bedrijf (klok. amenneversterker».

Smeltveiligheden en spoelen, kondensa-
toren en weerstanden voor storingson-

derdrukking hoeven echter niet te wor-

den uitgeschakeld. Hoewel het niet ver-

plicht is. is het in dit verband teel aan te

bevelen om een primaire zekering voor

de schakelaar te monteren. Een defekte

netschakelaar is dan ook beveiligd.

Bij de bedrading van het 220 V gedeelte

moet men zeer zorgvuldig te werk gaan.

Gebruik netsnoer of montagesnoer van
tenminste 0.75 mm*, met een isolatie

van tenminste 0.4 mm. De draad moet
ook mechanisch stevig zijn bevestigd:

alleen solderen is niet voldoendel De
draad dient u door een sokJeeroogje te

steken, om te buigen en dan te solde-

ren. Ontbreken soideeroogjes. dan kunt

u na het solderen een extra versteviging

aanbrengen met krimpkous. Geschikt is

in veel gevallen ook het gebruik van ka-

belschoenties die met een speciale tang
worden dichtgeknepen en dan niet meer
hoeven te worden gesoldeerd. U mag de
draden van het netsnoer nooit direkt op
de print vastsolderen

Wie een klasse-l-apparaat bouwt, moet
ook speciale aandacht besteden aan de
randaarde. Gebruik een geelgroene geï-

soleerde draad, die zo lang moet zijn

dal. als er aan de bedrading wordt ge-
trokken. de aarddraad als laatste wordt
losgetrokken. De randaarde moet deug
dekjk zijn verbonden met alle elektrisch

geleidende delen die aanraakbaar zijn.

“Deugdelijk" kan dus inhouden dat u
bijvoorbeeld de frontplset wel degelijk

moet voorzien van een eigen aarddraad
die met de binnenkomende randaarde is

verbonden. Is de frontplsat echter fl.m*.

metalen schroeven en metalen delen

verbonden met een deel van de behui-

zing dat al geaard is. dan kunt u dit

achterwege laten omdat er al een goede
geleidende verbmdmg bestaat, let voor-

al ook op metalen assen van potmetors
of schakelaars. Ook die mogen goen ge-
vaar voor aanraking opleveren!

Bij alle professionele apparaten ziet u

steeds diverse opschriften. Verplicht zijn

de volgende: Bij iedere zekering (ook als

die op een print zit) moet de stroom-
waarde staan vermeld en of het een
snelle (F) danwel een trago (T) zekering

moet zijn. Verder dient men op de bui-

tonzijde (maar met op de bodem) te ver

melden: de identiteit van het toestel

(bijv. Elektuur- voeding uit nummer 187).

do netspanning (brjv. 220 V-) en do
frekwentio (bijv. 50 Hz). Mag het appa
raat alleen op wisselspanning worden
aangesloten, dan moet u het wis-

selspanningssymbool (-) vermelden.
Ook als er een storing optreedt, mag
geen gevaar voor de gebruiker ontstaan.

Kortgesloten uitgangen, defekte gelijk-

richterbruggen en andere fouten die

kunnen optreden m het apparaat, mo-
gen geen gevaar opleveren. De tempera-

tuur van aanraakbare dolen mag niet te

hoog worden en er worden ook eisen

gesteld aan de brandveiligheid. Dit aUes
kan worden bereikt door een juiste kou-

ze van zekeringen «smeltveiligheden),

een voldoend stevige mechanische op-

bouw. de keuze van juiste isolatiemateri-

alen en voldoende koelmg (d.m.v. venti-

latie. koellichameni. Laat dus geen zeke
ringen weg die wel in het schema staan.

Voor het zelf dimensioneren van de pri-

maire zekering kunt u als vuistregel aan-

houden dat de waarde van de trage ze-

kering niet meer mag zijn dan 1,25 x
Iwwr. Si meerdere sekundaire wikke-

lingen kan het nodig zijn om. met het

oog op brandgevaar of een te hoge tem-

peratuur. ook sekundair (snelle) zekerm
gen aan te brengon «• Inon»

wt. Zit er een elko achter de sekundai-
re zekering, dan is het beter een trage

zekering te gebruiken in verband met de
optredende laadstromen.

Apparaten moeten stevig worden ge-

bouwd. Een val op de tafel van 5 cm
hoogte moet ook na meerdere keren
geen enkele schade opleveren. Ook na
flink rammelen moeten de trafo, de voe-

dingselko en andere essentiële kompo-
nenten nog vast op hun plaats zitten.

Gebruik geen twijfelachtige of brandba-
re materialen waaruit gassen kunnen
vrijkomen (zoals limonaderietjes als iso-

latie voor blanke draad, of hout en pa-

pier). Schroeven die te lang zijn. moet u
inkorten; soms komen die gevaarlijk

dicht bij andere komponenten. En om
nog even terug te komen op ventilatie:

Figuur 3. Een steker met randaarde
Ihnksl en oen euro-netsteko' (rechtsl.

klasse I

Figuur 4. Het gaat hier om een klasse-l-toestel dat via een dubbol geisoloorda trans-

formator wordt gevoed. Alle aanraakbare en geleidende delen moeten worden geaard.

De uitgangen hoeven in dit geval niet te worden geaard.

ktasse H

I

Figuur 5. Voor een klasse-ll-toestel is het voor wat betreft de trafo erg simpel: u mon-
teert een dubbel geïsoleerde trafo U kunt hior ook zien dat de isolatie tussen punten
die deel uitmaken van hot 220 V circuit, met vergroot hoeft te worden.

Houd punten die de netspanning voeren
ver van ventilatiegaten. want ook een
naar binnen gestoken schroevedraeior of

een naar binnen vallende motalon ket
ting mag niet in aanraking komon met
spanningvoerende delen.

Transformatoren
In de figuren 4 en 5 hebben wo gote
kend hoe eon transformator met inacht
neming van de veiligheidseisen kan wor
den aangesloten. Met de aanduiding 1

en 2 geven we respektievelijk oon of er

tussen de aangegeven punten oon enko-
le of een dubbele isolatie moet worden
toegepast. In principe mogon de in de
figuren getokende netschakelaors enkol

polig zijn. omdat alle getokende tra'o's

gescheiden wikkelingen hebben Als we
er van uitgaan dat dezo trafo's kortsluit-

vast zijn, dan verklaart dat ook do af we-
Zigheid van een primaire zokormg. Als u
oen "gewone", niet kortsluitvoste trafo

gebruikt, dan is een primaire zokering
noodzakelijk

veilig werken
Het voorgaando verhaal gaat vooral over

de veiligheid van hot opporaot tijdens

gebruik, maor zodra u do kost open
schroeft ontstaat oen hoel andero situa-

tie. Uiteraard raden wo u oon de stoker

uit hot stopkontakt to trekkon voordat
do kast wordt opongeschroofd. Maar
aangezion er don niets to meton valt. zol

toch do stoker woer aangesloten moo-
ton worden. Voor uw persoonlijko voillg-

hoid Is hot don prottig als do licht-

installatie is uitgorust met oon aardlok-
schakolaar von hoogstens 30 mA. Het
is ook mogolijk om oon stokor of tofol

kontakidoos to gobrulkon mot oon Inge-

bouwde aordlekschokolaor. Aordlokscha-
kelaars die govooligor zijn don 30 mA
zijn atloon nodig indion to vorwachton is

dot do lekstroom kleiner blijft don
30 mA. In do praktijk zal dit zoldon
voorkomen,
Do volledigo norm kan wordon bostold
bij hot Nodorlonds Normolisotio Insti-

tuut. tolofoon: 015-690256.

Dit uittreksel is door do redoktle met
zorg samengesteld. Toch kunnen wij

geen enkole oonsprakelijkheld aanvaar-

den ten aanzlen van de juistheid van de
Informatie, noch de eventueel daaruit

voortvloeiende gevolgen.

Figuur 6. Het meest praktische is het bouwen van een klasse-ll-toostel. In deze figuur

hebben we de knelpunten van kommentaar voorzien.

V Gebrwk een netsnoer met aangegoten euro-netsteker.

21 Het netsnoer wordt via een deugdelijke trekontlasting naar binnen gevoerd.

31 De zekeringhouder. De omgeving van de zekering is ook oon prima plaats om type.

"soort" netspanning, en de waarde van de zekering te vermelden luiteraard aan de

buitenzijde van de kast I.

41 De netschakelaar. De lucht- en kruipweg tussen de kontakten en het chassis moet
minstens 6 mm zijn. Gebruik geen metalen knoppen, deze zijn in de meeste gevallen

onvoldoende geïsoleerd.

51 De draden dóór de soldeerogon steken en solderen.

6) Breng een kous aan voor dubbele isolatie.

71 De afstand tussen de primaire kontakten tot do karn en de rest van de omgeving

moet minstens 6 mm ducht- of kruipweg I zijn.

8) Gebruik snoer met tenminste 0.4 mm isolatie en een kerndoorsnede van 0. 75 mm.

9) Aan de print en de schakeling worden geen bijzondere eisen gesteld. Uiteraard

moet do print wei stevig worden bevestigd.

10) De massa van de schakeling mag worden aangeraakt, omdat de nettrafo voor vol-

doende veiligheid zorgt fa/s dit tenminste een veiligheidstrafo isl.

lil De kast mag best van metaal zijn. immers het primaire circuit is met een dubbele

isolatie van de omgeving gescheiden. Kunststof heeft echter do voorkeur.
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De digitale

luidspreker komt eraan

Meerdere spreekspoelen vervangen D/A-konverter

Al jaren werken diverse fabrikanten aan het digitaliseren

van de gehele audioketen. Tot nog toe heeft de

digitalisering zich echter beperkt tot enkele

signaalbronnen (CD, DAT) en voorversterkers. Philips is

hard op weg om het digitale signaal zelfs direkt naar de

luidspreker te voeren, getuige een patentapplikatie waarin

een luidspreker wordt beschreven die de digitale signalen

direkt kan omzetten in een analoog geluidssignaal.

Bij het digitaliseren van de au-

dioketen heeft de konsument
het tot nu toe moeten stellen

met een paar digitale signaal-

bronnen, zoals de Compact
Disc en de Digital Audio Tape.

Er zijn momenteel wel enkele

audio-fabrikanten die geheel di-

gitale voorversterkers op de

markt brengen, maar dat aantal

is op één hand te tellen en voor

de doorsnee-konsument voorlo-

pig niet betaalbaar. Het zal nog
wel enige tijd duren voordat de

gehele audio-keten gedigitali-

seerd is, maar de heren audio-

ontwerpers doen in elk geval

hun best om dat zo snel moge-
lijk voor elkaar te krijgen. Phi-

lips heeft momenteel een

patent-aanvraag lopen waarin

een interessante luidspreker-

konstruktie worden beschreven

waarbij de D/A-omzctter als het

ware in de luidspreker is geïnte-

greerd, zodat deze via een aan-

tal vermogensbuffers direkt de

digitale signalen van bijvoor-

beeld een CD-speler kan ver-

werken.

Digitaal tot het einde

Het zoeken naar de digitale

luidspreker is niet iets van de

laatste tijd. Al enkele jaren ge-

leden verraste een Japanse fa-

brikant iedereen met berichten

over een digitaal luidspreker-

systeem dat uit een groot aantal

kleine luidsprekers bestond. Tot

een serieproduktie is het echter

nooit gekomen, en we weten

niet eens of iemand ooit de

kans heeft gekregen om het

systeem echt te beluisteren. Het

feit is echter dat er in Japan di-

verse patenten en patent-

aanvragen zijn voor digitale

luidsprekers van de meest uit-

eenlopende konstrukties. Veelal

is de opzet zo gekompliceerd

dat deze konstrukties, mochten

ze ooit produktierijp worden,

toch niet betaalbaar zouden

zijn voor het grote publiek.

Veel ideeën

Voor het opzetten van een digi-

taal luidsprekersysteem zijn er

verschillende mogelijkheden.

Een van de meest voor de hand
liggende is het gebruik van 16

identieke luidsprekers. Het van

de CD-speler afkomstige digita-

le signaal bestaat namelijk uit

16 bits, zodat elk bit zijn eigen

luidspreker stuurt. Men heeft

dan echter 16 versterkers (of

vermogensbuffers) nodig waar-

bij de uitgangsspanning van el-

ke versterker het dubbele van de
voorgaande moet zijn, om een

korrekte D/A-omzetting te ver-

krijgen. Dit laatste is niet een-

voudig te verwezenlijken en

geeft veel vermogensverlies.

Een mogelijke opzet

Een Japans voorstel dat ter ver-

gelijking kort in de Philips

patent-aanvraag beschreven

wordt, is het onderbrengen van

meerdere spreekspoelen in één

luidspreker (figuur 1).

In het gegeven voorbeeld wordt

gemakshalve uitgegaan van een

vier-bits opzet, maar hetzelfde

principe kan met wat uitbrei-

dingen ook voor een 16-bits sig-

naal gebruikt worden. De
spreekspoelen van de luidspre-

ker hebben allemaal dezelfde

draadlengte en zijn van hetzelf-

de materiaal gemaakt, maar de

diameter van de koperdraden is

verschillend (figuur 2). De dia-

meters voor de spreekspoel-

draden zijn zodanig gekozen

dat de verhouding tussen de

dwarsdoorsneden van het ko-

perdraad van de opeenvolgende

spoelen steeds 1 : 2 is. Spoel 4.1

in figuur 1 verwerkt zo het LSB
en spoel 4.n het MSB van het

digitale signaal. Het versterker-

gedeelte voor deze "digitale”

luidspreker kan ook eenvoudig

worden gehouden. In feite zijn

enkele elektronische vermo-

gensschakelaars voldoende

(14.1. . .14. n). De stuursignalen

voor deze schakelaars worden

geleverd door het digitale sig-

naal. De schakelaars sturen, af-

hankelijk van het polariteitsbit

(15), een positieve of negatieve

spanning naar de spoelen (via

schakelaar 16). De spoelen wor-

den aan één kant allemaal met

massa verbonden.

Het nadeel van deze opzet is de

lange spreekspoeldrager die no-

dig is om 16 spoelen te kunnen
herbergen. Dat betekent ook
een zeer lange luchtspleet en

een overeenkomstig groot mag-
neetsysteem. Bovendien zal de

bewegende massa van het

systeem niet erg laag zijn. Ver-

der geeft de konstruktie proble-

men, aangezien voor een 16-bits

systeem 16 koperdraden met
verschillende (nauwkeurig be-

paalde) diameter nodig zijn

(verhouding steeds 1 : i/5).

Een platte digitale luidspreker

Philips probeert nu een patent

te krijgen op een systeem dat de

bovenstaande nadelen niet

heeft en uitmunt in eenvoud en

dus lage produktiekosten kent.

Door de D/A-omzetting in het

luidsprekersysteem onder te

brengen, kan tevens worden
volstaan met een eenvoudige

sturing (net zoals bij de zojuist

beschreven opzet). In tegenstel-

ling tot het voorgaande systeem

gaat men hier echter uit van een

bandluidspreker met praktisch

dezelfde konstruktie zoals we

die al enige tijd kennen van de

Philips band-tweeters. Figuur 3

toont de schematische opbouw
van dit type luidspreker. De de-

len 55 en 56 zijn de permanente

magneten, het membraan is met

dempingsmateriaal opgehangen

Figuur I. Een Japans ontwerp van een digitale luidspreker. Elk
bit van de digitale eindversterker heeft zijn eigen spreekspoel.

Figuur 2. De diameters van de spreekspoel-draden verschillen

steeds een faktor 2, waardoor een juiste DA-konversie verkregen

wordt. Het meest signifikante bit (MSB) bekrachtigt de
spreekspoel met het dikste draad en het minst signifikante bit

(LSB) zorgt voor de sturing van de spreekspoel met het dunste

draad.
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Figuur 3. Philips zocht de oplossing voor de digitale luidspreker

in een konstruktie zoals we die kennen van de band-tweeter

Figuur 4. De spreekspoelen zijn ondergebracht in een plat vlak

op een membraan (4a) dat in de luidspreker evenwijdig komt te

lopen met een permanent magneetveld. Een stroom door de

vlakke spreekspoel doet het membraan uitwijken. Door meerde-

re lagen te stapelen, ontstaat een samengesteld membraan met

meerdere vlakke spreekspoelen (4b). De dunnere spreekspoelen

(bestaande uit smallere vlakke geleiders) kunnen op een mem-
braan naast elkaar geplaatst worden (4c), waardoor het aantal

lagen beperkt kan blijven.

tussen twee spleten in de week-

ijzeren delen 52 en 53. Door
deze konstruktie loopt het per-

manente magneetveld evenwij-

dig met het membraan. Als een

stroom wordt gestuurd door de

op het membraan aanwezige ge-

leiders (die er bijvoorbeeld door

middel van etsen op zijn aange-

bracht), dan zal het membraan
een uitwijking maken die recht

evenredig is met de aangelegde

stroom.

Figuur 4a toont in perspekti-

visch aanzicht het membraan
met daarop een geleider. Als

men nu verschillende lagen op
elkaar aanbrengt met geleiders

die weliswaar dezelfde vorm
maar een andere diameter heb-

ben, kan deze luidspreker vrij

eenvoudig worden "gedigitali-

seerd”. Door elke opvolgende

geleider twee maal zo breed of

twee maal zo dik als de voor-

gaande te maken, wordt het

D/A-gedeelte in het systeem ge-

bakken en kan de digitale infor-

matie direkt (via vermogens-

buffers) aan de luidspreker wor-

den aangeboden. Figuur 4a

toont een dwarsdoorsnede van

het membraan voor een 4-bits

uitvoering (voor 16 bits zijn

meer lagen nodig). In dit voor-

beeld is elke baan steeds 2 keer

zo breed gemaakt als de boven-

liggende, een methode die met

etsmethodes bijzonder eenvou-

dig te realiseren is. Bij 16 bits

zouden misschien erg veel lagen

op elkaar moeten komen te lig-

gen, maar daar hebben ze bij

Philips ook al wat op gevonden.

Verschillende smallere geleiders

kunnen ook naast elkaar wor-

den geplaatst, zodat de totale

koperbreedte in elk vlak onge-

veer gelijk is (figuur 4b). In dit

Buil en G-2
wisselen technologie

uit

De Amerikaanse producent G-2

Ine. en de Bull-groep hebben

een overeenkomst afgesloten tot

uitwisseling van technologie.

Hierdoor zal G-2 de eerste uni-

versele chip-set en software

(BIOS) kunnen verkopen die

kompatibel is met alle compu-
tertypen die volgens de micro-

channel-architektuur gekonfi-

gureerd zijn. G-2 verwerft hier-

mee de wereldwijd geldende

rechten tot produktie en ver-

koop van de door Buil ontwor-

pen PS/2-chip-set en tot distri-

butie van de door Buil ontwik-

kelde BlOS-softw-are. Op zijn

beurt zal Buil chip-ontwerp-

technologie verkrijgen, alsmede

royalties en een gegarandeerde

levering van chip-sets.

"We staan op de drempel van

HCC-dagen
1988 in teken

van PC-privé

De HCC Hobby Computer
Club is weer begonnen met de

organisatie van de HCC-
Micro-Computer-Dagen. Dit

jaar zal deze grootste

computer-beurs van Nederland
worden gehouden op 25 en 26

november. Gelet op de forse

groei die de HCC het

afgelopen jaar heeft

doorgemaakt (nu 65.000

leden), verwacht de organisatie

dat het bezoekersaantal de

50.000 van vorig jaar zal

overtreffen.

Het thema van de HCC-Dagen
1988 is PC-privé. Een aktueel

thema waaraan de HCC uitvoe-

rig aandacht zal besteden. Hier
kan gedacht worden aan lezin-

voorbeeld kan men voor een 4-

bits systeem dus volstaan met

drie lagen.

Het zal nog wel de nodige tijd

duren voordat de konsument
zijn hele audiosysteem kan digi-

taliseren. Maar, zoals u ziet,

doen de fabrikanten hun best

om de digitale keten zo snel mo-
gelijk kompleet te maken. We
zijn benieuwd waanneer Philips

de eerste prototypes van zijn di-

gitale luidspreker zal de-

monstreren. (EA-581)

een nieuwe generatie van micro-

computers", zei G. Grimberg,

Bulls Senior Vice President

Technical Development. "De
kombinatie van Bulls systeem-

deskundigheid en G-2’s chip-

technologie heeft geleid tot een

unieke hardware/software-

oplossing, die alle CPU-sup-
port en systems logic features

van de PS/2-architektuur volle-

dig implementeert", zo stelde

B. O’Meara, president van G-2
Ine., een onafhankelijke onder-

neming van de in Californië

gevestigde LSI Corp. "De chip-

set en de BlOS-softwarc zijn

100% kompatibel met de

microprocessors 80286, 80386

en de nieuwe 80386SX(f9)."

G-2 deelde mee dat de universe-

le chip-set (bestaande uit 7

chips) in het vierde kwartaal

van dit jaar volop in produktie

is en Buil zal dan een van de

eerste klanten zijn. (EA-582)

gen, demonstraties en uitgebrei-

de informatie. Ook deelnemers

zijn op dit thema attent ge-

maakt, zodat verwacht mag
worden dat op de beurs alle in-

formatie met betrekking tot

PC-privé projekten te vinden

zal zijn.

Om het grote aantal bezoekers

optimaal te kunnen informe-

ren, is de beurs dit jaar onder-
verdeeld in een grootschalige

microcomputer-show, waar uit-

sluitend produktpresentaties en

-demonstraties worden gehou-
den, en een extra grote markt
waar het bekende HCC-Dagen-
spektakel zal plaatsvinden.

Op het HCC-plein zullen alle

gebruikersgroepen en afdelin-

gen het publiek informeren over

hun aktiviteiten, terwijl op de

amateurmarkt weer een interes-

sante uitstalling te zien zal zijn

van datgene wat er op
computer-amateurgebied in Ne-
derland te koop is.

(EA-569)
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Seiko-pols-terminal,

een bijdetijdse

manager

Afspraken nakomen en telefoonnummers onthouden is

voor een aktieve manager vaak alleen nog maar mogelijk

met behulp van een goede agenda en een behulpzame
sekretaresse. Aan agenda's kleeft helaas nog steeds het

grote bezwaar dat ze bewust meegenomen moeten
worden. Bovendien worden afspraken pas zichtbaar als er

ook werkelijk in de agenda gekeken wordt. Vandaar dat

de industrie al lange tijd naarstig op zoek is naar een

handig apparaatje waarmee het nakomen van afspraken

of het onthouden van belangrijke informatie geen

probleem meer is. De Japanse horlogefabrikant Seiko

heeft een handige oplossing gevonden: de pols-terminal.

Het idee om een horloge te ge- statisch werkgeheugen van

bruiken als agenda is natuurlijk 2 Kbyte en een ROM van

niet echt nieuw. Vanaf het mo- 9 Kbyte. Het display is een LC-

ment dat de digitale horloges display (5x7 matrix) met, af-

op de markt kwamen, ontstond hankelijk van het type horloge,

de mogelijkheid meer funkties 2 regels van 12 karakters (RC-

in een horloge te integreren dan 1000) of 2 regels van 12 karak-

tot voor kort in mechanische ters en een regel met daarop vijf

horloges mogelijk was. De in- karakters voor de tijd (RC-4000

troduktie van LC-displays en RC-4400). In het statische

maakte bovendien ook het ge- werkgeheugen van het horloge

bruik van alfanumerieke karak- kunnen 80 data-blokken van

ters mogelijk. De serie pols- ieder 24 karakters opgeslagen

terminals van Seiko (PC- worden. Deze data-blokken

datagraph RC-1000, RC-4000 kunnen informatie bevatten die

en RC-4400) integreert de funk- voor de gebruiker van belang

tie van een horloge met die van zijn, dus bijvoorbeeld telefoon-

een database. De RC-1000 en nummers, afspraken, wektij-

RC-4000 zijn polshorloges en den, kleine memo’s, verjaarda-

de RC-4400 is een zakhorloge. gen etcetera. Met behulp van de

Aangezien men vrijwel altijd toetsen op het horloge kan men
een horloge bij zich heeft, is de vrij door de informatie blade-

informatie steeds aanwezig en ren en snel de gewenste infor-

kan het alarm nauwelijks onop- matie opzoeken,
gemerkt blijven. Zodra er een alarm afgaat, ver-

in de horloges zit een 4-bits schijnt de bij het alarm beho-

CMOS-microprocessor met een rende tekst op het beeld-

RS-232-interface

De horloges zijn uitgerust met

een serieel kanaal (RS-232C),

waardoor een computer-

systeem gebruikt kan worden

om de data in de terminals in te

voeren (down-Ioaden van data).

Bij de RC-1000 is dit laatste

beslist noodzakelijk, want in

het horloge zit geen regel-editor

die het invoeren van informatie

mogelijk maakt. In ruil daar-

voor bevat dit type als enige uit

de serie de mogelijkheid om we-

reldtijden uit te rekenen. De
twee andere typen terminals

kunnen wel onafhankelijk van

een computer gebruikt worden.

Het toetsenbordje is zo opgezet

dat de data, dus inklusief tekst,

direkt en los van een computer
ingevoerd kan worden.

De speciale funkties die men op

de meeste digitale horloges aan-

treft, zoals stop-watch en lap-

timer, ontbreken in deze appa-

raten. Naast de tijd is uiteraard

wel de dag en datum aanwezig

op het display.

Vanuil een programma Ie

besluren

Zoals al eerder opgemerkt is,

kunnen de horloges via een

computer van data voorzien

worden. Daartoe wordt samen
met het horloge voor een aantal

computer-systemcn (Apple II,

Commodore 64/128 en IBM-
PC) een kompleet setje bestaan-

de uit een passende kabel, een

adapter en een diskette met
software meegeleverd. De soft-

ware is een BASIC-programma
dat een data-blok aanmaakt
waarmee het horloge direkt aan
de slag kan. Voor de IBM-PC is

er een alternatief programma
Wristware, dat zeer gebruikers-

vriendelijk is en erg snel werkt.

Dit programma kan bovendien

data uit andere bekende pro-

gramma’s zoals Sidekick,

Lotus-1-2-3, Symphonie en

dBase III importeren. Afspra-

ken gemaakt met de kalender

van Sidekick, duiken hierdoor

automatisch op. Dankzij Wrist-

ware zijn de horloge’s pas echt

goed te gebruiken, het BASIC-
programma blijkt in een klap

een primitieve oplossing te zijn.

Omdat de struktuur van het

data-blok dat in het program-

ma gebruikt wordt eenvoudig

is, is het ook mogclijk, hoewel

Wristware zo gebruikersvrien-

delijk is dat dat eigenlijk niet

zinvol is, een gewone tekstver-

werker (bijvoorbeeld uit Side-

kick) te gebruiken om de data

aan te passen. De data kan na-

dat zij in Wristware geïmpor-

teerd is, over het seriële kanaal

(2400 baud) van de computer
naar het horloge verzonden

worden.

De opbouw van het data-blok is

heel eenvoudig: naast de alfa-

numerieke informatie (de re-

cords) is er ook per blok één la-

bel aanwezig waarmee wordt

aangegeven wat voor een soort

data er in de regels staat. In to-

taal zijn 12 labels mogclijk, zo-

dat naast de labels voor de repe-

terende en incidentele alarmen
(bijv. afspraken) nog 10 labels

over zijn voor de verschillende

data-rubrieken. Men is uiter-

aard niet verplicht de maximale
hoeveelheid labels te gebruiken.

Data die in het horloge aanwe-

zig is, kan met behulp van de

ingebouwde regel-editor (dus

niet bij de RC-1000) aangepast

w-orden. Op deze manier kan

snel even een afspraak gewij-

zigd of verwijderd worden.

(EA-566)

Inlichtingen: Dunnet Inter-

national Trading Company
Kipstraat 16, 3011 RT Rotter-

dam, tel. 010-4008100.
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In september/oktober
starten de nieuwe NTS-
kursussen voor het Prak-

tijkdiploma Informatica

(PDI), een middelbare be-

roepsopleiding die gege-
ven wordt in Almelo,

Amsterdam, Eindhoven,

Den Haag, Rotterdam en
Utrecht. Begonnen wordt
met de cursussen Techni-

sche middelen, Systemen
en toepassingen en Basis

PC-gebruik. De kursussen
leiden op voor de officiële

examens die in 1989
worden afgenomen. Meer
informatie: Stichting NTS,

tel. 020-204128.

Per 1 augustus 1988 is

de VEV gestart met een
nieuwe serie opleidingen

op het nivo van "techni-

cus", dat aansluit op dat

van "assistent techni-

cus". De opleidingen ne-

men twee jaar in beslag

en gekozen kan worden
uit de richtingen:

sterkstroominstallatie,

elektrische bedrijfsinstal-

laties, industriële elektro-

nica, televisie- en radio-

reparatuur, en kommuni-
katiesystemen.

Op 22 september a.s. or-

ganiseert Arcobel (tel.:

04120-30335, België

03/646.70.48) een semi-

nar over programmeerba-
re logica. Naast de
nieuwste ontwikkelingen

op het gebied van PAL's

met de bijbehorende ont-

wikkelgereedschappen,
komen ook de nog tame-
lijk onbekende mogelijk-

heden van programmeer-
bare sequencers en pro-

grammable event genera-

tors (PEG'S) aan de orde.

Op 28 september geeft

Arcobel een inleidende

transputer-workshop.

Tussen Corvus Systems
Europe en Amstrad PLC
England is een omvang-
rijk OEM-kontrakt (3 è 4
miljoen dollar op jaarba-

sis) tot stand gekomen.
Het kontrakt omvat de le-

vering van kant en klare

netwerkkits voor PC-
omgevingen door Corvus
Systems aan Amstrad
PLC. Corvus Systems
wordt voor Nederland
door Rodelco Electronics

Breda geïmporteerd.

Zijn er grenzen aan

de verbindings-

techniek?

door ing. J. Verfaille

Verbindingen zijn in elektronische schakelingen van

essentieel belang. De betrouwbaarheid van een schakeling

wordt voor een groot deel door de verbindingen bepaald.

Zo blijkt dat 90 °/o van de storingen in elektronische

apparaten veroorzaakt wordt door slechte verbindingen.

Daarnaast wordt de betrouwbaarheid ook nog eens

bedreigd door het streven naar steeds meer funkties op
één printplaat. Deze verhoogde komponentendichtheid

leidt tot meer verbindingen en dien ten gevolge dus ook

tot een toename van de storingskans. Ook op het gebied

van de verbindingstechniek worden grenzen verlegd, maar
de vraag is waar het einde is.

ken en aan de andere zijde ge-

soldeerd op de kopersporen. De
kopersporen zorgen voor de uit-

eindelijke verbindingen. Bij de

moderne oppervlaktemontage-

techniek (SMT) worden de

voetjes direkt op de printsporen

gesoldeerd (zie figuur 2). Zowel
de kopersporen als de kompo-
nenten kunnen nu aan twee zij-

den van de print gemonteerd
worden.

Verbindingen van print naar
print

Voor het koppelen van twee ver-

schillende printen maakt AMP
speciale verbindingsblokken.

Op figuur 3 zien we twee haaks

op elkaar gemonteerde printen.

Het verbindingsblok is met sol-

deerpennen op de sporen van de

Figuur 2. Bij de moderne oppervlaktemontagetechniek worden

de voetjes van de komponenten direkt op de printsporen ge-

Om de betrouwbaarheid van de

elektronische systemen te ver-

hogen, zou het voor de hand
liggen het aantal verbindingen

te verminderen. Helemaal tot

nul reduceren zal natuurlijk

nooit lukken, er blijft altijd een

behoefte bestaan aan losneem-

bare verbindingen.

Welke verbindingen zijn er zo-

al? AMP, een bekende fabri-

kant van verbindingsmiddelen,

onderscheidt bij elektronische

komponenten en systemen een

zestal soorten verbindingen.

Primaire verbindingen

Hieronder verstaat men de

eerste stap van elektronische

komponenten, zoals chips, naar

de buitenwereld. De steek-

afstanden tussen de kontakt-

punten op de chip zijn te klein

om tussen de kale chip en de

printplaat een direkte verbin-

ding te maken. Daarom wordt

bij deze ingewikkelde kompo-
nenten veelal gebruik gemaakt

Figuur I. De primaire verbin-

ding bestaat meestal uit goud-
draadjes die tussen de chip en
het leadframe zijn gelast .

monteerd.

van een verbindingsframe (lead-

frame). De verbinding bestaat

dan uit gouddraadjes die men
tussen de chip en het frame last

(zie figuur I). Meestal worden

die verbindingen door de fabri-

kant van de komponent zelf ge-

maakt. Het rechtstreeks solde-

ren van de kale chip op de kon-

taktsporen van een printplaat

zou een goede manier zijn om
het aantal verbindingen te redu-

ceren. Technisch is dit mogelijk,

ekonomisch is het echter nog
niet haalbaar.

Verbinding van leadframe naar
print

Behalve leadframes kunnen we
hier natuurlijk ook allerlei ver-

gelijkbare komponenten zoals

schakelaars of IC-behuizingen

met aansluitvoetjes en -pennen

noemen. Bij konventionele ver-

bindingen worden de kompo-
nenten aan één zijde van de

printplaat door gaatjes gesto-

horizontaal geplaatste print

aangesloten en voorzien van
kontaktvingers. De sporen van
de vertikaal geplaatste print

zijn tussen de kontaktvingers in

het blok gestoken. Op deze ma-
nier kan men kleinere en grotere

printen met elkaar verbinden.

Verbindingen van subsysteem
naar subsysteem

Op figuur 3 zijn twee horizon-

taal boven elkaar gemonteerde

printen te zien die met elkaar

verbonden zijn door middel van
een bandkabel. De kabel vormt
samen met de stekers en kon-

trastekers de gewenste verbin-

ding. Behalve bandkabel kan
men ook filmkabel, draadbo-
men of optische vezelverbindin-

gen gebruiken.

Verbinding van subsysteem

naar in - of uitgang

De verbinding tussen een sub-

systeem en de kontrasteker aan
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Om in de nabij toekomst
een optimale service te

kunnen garanderen, is

Techmation Electronics

B.V. een samenwerkings-
verband aangegaan met
Manudax Nederland B.V.,

eveneens een dochteron-
derneming van HCS Elec-

tronics B.V. De onderne-
ming zal verdergaan on-

der de naam Techmation
Manudax Electronics B.V.,

kortweg T.M.E. B.V. Om-
dat de huisvesting van
Techmation in Haaften te

klein is voor deze onder-

neming, vindt T.M.E.

sinds kort onderdak in

Heeswijk Dinther. Het
adres van T.M.E. B.V.

luidt: Meerstraat 7a,

5473 AA Heeswijk-
Dinther, terwijl het post-

adres postbus 100, 5473
ZG Heeswijk-Dinther is.

Data Translation heeft

twee schitterende casset-

tes uitgebracht met elk

twee boeken die een
kompleet overzicht geven
van zijn produkten met
hun toepassingsmogelijk-

heden. Interessant voor

iedereen die zich bezig-

houdt of wil oriënteren

wil op het gebied van
professioneel-technisch

en wetenschappelijk com-
putergebruik met betrek-

king tot data-akkwisitie

en digitale beeldverwer-

king. Voor nadere infor-

matie: C.N. Rood B.V.,

tel.: 070-996360.

De Nederlandse vereni-

ging van HBO-ingenieurs

NIRIA bestaat dit jaar 60
jaar. Dit heuglijke feit

wordt gevierd met een ju-

blileumkongres op 17 no-

vember a.s. in Schouw-
burg Orpheus te Apel-

doorn. Het thema is: De
toekomst van de inge-

nieur in Europa. Voor
meer informatie: tel.

070-522141.

de voor-, zij- of achterkant van

de behuizing is in principe ge-

lijk aan de voorgaande verbin-

ding. Alleen zal nu extra aan-

dacht geschonken moeten wor-

den aan de afscherming tegen

elektrische invloeden en de be-

scherming tegen mechanische

belastingen.

Verbindingen met de
buitenwereld

Tenslotte moet het hele systeem

met andere systemen verbonden
kunnen worden. Gewoonlijk

gebruikt men hiertoe een kabel

met een ronde buitenmantel en

voorzien van een deugdelijke

afscherming. De steker moet
eenvoudig in- en uitgestoken

kunnen worden en van een af-

doende trekontlasting voorzien

zijn.

Bussystemen

Wanneer binnen een elektro-

nisch systeem ieder punt met
behulp van een draad zou wor-

den verbonden met een wille-

keurig ander punt, dan zouden
we al snel te kampen hebben

met ruimtegebrek. Bovendien

zou het oppikken van stoorsig-

nalen, interne looptijdverschil-

len en aardingsproblemen een

handicap gaan vormen. Om de

hoeveelheid verbindingen te re-

duceren wordt gebruik gemaakt
van een bussysteem.

Hoewel bussystemen in het al-

gemeen veel gelijkenis verto-

nen, zijn er toch verschillen aan

te wijzen. Deze verschillen zijn

afhankelijk van de uitgestrekt-

heid van de bus, de gebruikte

signaaldragers en het toepas-

singsgebied.

Zo is er bijvoorbeeld het net-

werk. Netwerken kunnen een

ring-, lijn- of sterstruktuur be-

zitten. De te overbruggen af-

standen mogen variëren van en-

kele meters tot honderden kilo-

meters. De knooppunten van

een netwerk zijn voorzien van

intelligente elektronica. Bij een
netwerk wordt tijdens de ver-

zending van berichten gebruik

gemaakt van foutdetektie.

Naast netwerken zijn er ook
computerbussen. Hierbij wor-

den kleine afstanden over-

brugd, maximaal één meter. Er
worden parallelle lijnen (maxi-

maal 100 stuks) gebruikt en er

is vrijwel nooit een foutdetektie

aanwezig.

Figuur 3. AMP onderscheidt

zes soorten verbindingen in

elektronische systemen.
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Tenslotte zijn er de multiplexer-

bussen. Deze groep van bussen
ligt qua eigenschap tussen de
computerbussen en de netwer-

ken in. Men gebruikt ze onder

andere bij PLC’s. Er wordt veel

aandacht besteed aan het detek-

teren en korrigeren van fouten.

Verbindingstechnieken spelen

bij de moderne elektronische

systemen een belangrijke rol.

De technische mogelijkheden

zijn groot. Wat vandaag de dag
technisch al mogelijk is, is soms
nog niet ekonomisch inzetbaar.

Maar de ontwikkelingen gaan
snel door, zeker als we ons reali-

seren dat de eerste geïntegreerde

schakeling pas in 1959 ontwor-

pen is en dat men daar indertijd

allerminst van onder de indruk
was. De grenzen van de verbin-

dingstechnieken zijn nog niet

bereikt, alhoewel ze natuurlijk

wel bestaan. Het onbeperkt ver-

kleinen van onderdelen zonder

de struktuur van de materialen

te veranderen (beschadigen), is

theoretisch onmogelijk.

(EA-564)

De inhoud van dit artikel is

ontleend aan lezingen die ge-

houden zijn tijdens de
’

'huerconnectie-dag ’ ’ van

Holland Elektronica in

Amsterdam.

Aanbod moderne
technologie toegenomen

Vakbeurs

Elektrotechniek

’89

De elektrotechnische en

hedrijfselektronische branche
is de laatste jaren uitgegroeid

tol een gigant, vooral door de
toegenomen toepassingen van

elektronica en informatica.

Het expositieprogramma van

de negende vakbeurs

Elektrotechniek is dan ook
duidelijk uitgebreid op het

gebied van sensoren,

alternatieve elektriciteitsop-

wekking, glasvezelkabel,

telematica en elektronische

beveiliging van installatie-

automaten. Ook het aktuele

onderwerp "supergeleiding”

zit in het beursaanbod.

Elektrotechniek ’89 is een nati-

onale vakbeurs op het gebied

van elektrotechniek en bedrijfs-

elektronica en vindt plaats van

maandag 13 tot en met vrijdag

17 november 1989 in de

Utrechtse Jaarbeurs.

Het expositieprogramma be-

slaat de gehele produkten- en

dienstenrange. Dit omvat: syste-

men voor opwekking, trans-

port, opslag en distributie van

elektrische energie; meet-,

regel-,

bedienings- en beproevingsap-

paratuur; bedrijfselektronica;

elektrotechnische apparatuur;

elektrische aandrijvingen; tele-

kommunikatie; automatisering

en informatica; verlichting

(lichtbronnen, -armaturen,

-systemen); elektrowarmte en

elektrochemie.

Een kennisplein, waar vooral

onderzoeks- en ontwikkelings-

instituten zijn vertegenwoor-

digd, maakt een optimale over-

dracht van informatie over de
nieuwste technieken en techno-

Iogiën mogelijk. In het centrum
van het kennisplein zal een
boeiende tentoonstelling op het

gebied van elektriciteit worden
ingericht.

Gelijktijdig met de beurs vindt

een aantrekkelijk lezingenpro-

gramma plaats.

Elektrotechniek '89 biedt in-

dustrie, installateurs, handel en

onderwijs een ideale gelegen-

heid voor brede oriëntatie. Het

brede dragvlak verklaart mede
de explosieve groei: in nog geen

tien jaar tijd verdubbelde de
oppervlakte, het aantal expo-

santen en bezoekers van deze

vakbeurs.

De Jaarbeurs organiseert de

beurs onder auspiciën van de

Exposantenvereniging Elektro-

techniek, die 4 februari 1988

werd opgericht. Deze nieuwe

vereniging staat borg voor de
representativiteit van Elektro-

techniek ’89 voor de totale elek-

trotechnische en bedrijfselek-

tronische branche. Dankzij de
samenwerking tussen de Expo-
santenvereniging en de Jaar-

beurs werd optimale inspraak

van de exposanten die lid zijn

van de vereniging gerealiseerd.

(EA-572)
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26 augustus t/m 4 sep-

tember 1988 "Firato" in-

ternationale tentoonstel-

ling van geluid, beeld

en muziek (24 en 25 au-

gustus vakdagen).

Inl.: RAI-Gebouw B.V.,

Amsterdam, tel. 020-

5491212.

28 augustus t/m 3 sep-

tember 1988 CIGRE-
kongres "Conference on

Large High Voltage Elec-

tric Systems" in Parijs.

Inl.: Stichting voor kon-

gressen op het gebied

van energievoorziening,

postbus 9035, 6800 ET
Arnhem.

14 en 15 september
1988 tweedaagse kursus

"Lineair design" in het

restaurant Hoog Brabant

te Hoog Catharijne in

Utrecht. Inl.: Analog Devi-

ces Nederland B.V., Bene-

luxweg 27, 4904 SJ
Oosterhout.

22 september symposium
over het testen in het

Beatrix-gebouw van de
Koninklijke Jaarbeurs te

Utrecht. Inl. Hewlett-

Packard Nederland B.V.,

tel. 020-5476052.

3 t/m 7 oktober 1988
"International congress
on electroheat" in Ma-
drid. Inl.: The Spanish
UIE Committee, Fransisco

Cervas 3 E-28020 Ma-
drid, Spanje.

5 oktober 1988 "Logisti-

ca '88", 2° internationale

vakbeurs over goede-
renstroombehandeling.
Inl. Koninklijke Jaarbeurs,

Utrecht, tel. 030-
955452.

5 t/m 14 oktober
"Efficiency-beurs", vak-

beurs over kantoormachi-
nes, informatica en

reproduktie-apparatuur.

Inl.: RAI-Gebouw B.V.,

Amsterdam, tel. 020-
5491212.

10 t/m 15 oktober

"Inter/Elec", vakbeurs
voor elektronica en elek-

trotechniek in Gent (Bel-

gië). Inl. Inter/Elec, Ko-

ningsstraat 35 (B.1),

B-1000 Brussel (België).

Computer
identificeert

vinger-

afdrukken
Mitsubishi Electric

Corporation heeft een systeem

ontwikkeld dat enkel aan de

hand van vingerafdrukken

personen kan herkennen met
een nauwkeurigheid van meer
dan 99,9%. Voor de
standaard-uitvoering van dit

elektronisch identifikatie-

systeem vraagt deze Japanse

industriegigant 4,9 miljoen

yen (ca. ƒ75.000,-).

Het vïngerafdruk-identifikatie-

systeem is een voortborduursel

van Mitsubishi’s handpalm-
herkenningssysteem dat in 1984

op de markt gebracht werd. De
producent ziet voor zijn nieuwe

produkt vooral toepassingen als

toegangskontrole voor compu-
terkamers, gegevensopslag-

ruimten en warenhuizen met

kostbare artikelen. Het systeem

registreert de verleende toegan-

gen, alarmeert ongeoorloofd

gebruik en beschikt over andere

bewakings- en kontrolefacilitei-

ten die alle voldoen aan diverse

voor dit toepassingsgebied be-

staande afspraken en voor-

schriften, die van het Japanse

ministerie van handel (MITI)
inkluis.

De elektronische vingerafdruk-

indentifikator is een stand-

alone-systeem met een opslag-

kapaciteit van 500 vingeraf-

drukken. Het apparaat bestaat

uit een vingerafdruk-sensor, een

gebruiksaanwijzing-display, een

numeriek toetsenbord en een

computer-systeem dat karakte-

ristieke gegevens aan de vinger-

afdruk onttrekt en deze met die

van de opgeslagen vingeraf-

drukken vergelijkt.

De vingerafdruk wordt optisch
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gelezen. De gegevens worden
met beeldverwerkingstechnolo-

gie voor registratie en verifika-

tie in numerieke waarden ver-

taald. Een zeer hoge mate van
betrouwbaarheid wordt verkre-

gen door gebruik te maken van

de mogelijkheid om zowel de
vingerafdruk als een persoon-

lijk toegangsnummer te laten

kontroleren. Het systeem speelt

het klaar om in 5 sekonden een

identifikatie uit te voeren, waar-

bij de stand van de vinger auto-

matisch gekompenseerd wordt

en tevens gekontroleerd wordt

of de vinger deel uitmaakt van

een levend wezen.

Mitsubishi verwacht dit jaar 50

en het komende jaar 100 vinger-

afdruk-identifikators op de

thuismarkt te kunnen slijten.

(EA-576)

De WordPerfect

Expert

”De WordPerfect Expert, ma-
kro’s en geavanceerde technie-

ken” (ISBN 90 6789 095 2) is

een gezamelijke uitgave van

Addison-Wesley en Personal

Computer Magazine, die recen-

telijk op de Nederlandse markt
is verschenen. Het boek behan-

delt en beschrijft een groot aan-

tal makro’s, ideeën, tips en

truukjes, die overigens gratis op
een floppy bij het boek geleverd

worden om het leven van de

WP-gebruiker aanzienlijk te

vereenvoudigen. De auteur,

Wouter Hendrikse, heeft een

ruime ervaring in het omgaan
met dit alom geroemde tekst-

verwer kende pakket, iets dat

ook duidelijk blijkt uit de ma-
nier waarop het boek is samen-
gesteld.

Het boek is door zijn op de

praktijk gerichte karakter niet

geschikt voor gebruikers die

even snel willen leren om met

WP aan de slag te gaan. Nee,

dit boek is echt bedoeld voor

gebruikers die vrij goed op de

hoogte zijn van de mogelijkhe-

den van dit programma en op

sommige plaatsen tegen de

grenzen van het pakket aanlo-

pen. Veel voorkomende proble-

men, zoals bijvoorbeeld het

redden van een tekst indien de

computer vastloopt, maar ook
het gebruik van hulpprogram-

ma’s zoals ”shell” komen aan

de orde. Zelfs op de vraag om
binnen WP de mogelijkheid te

scheppen teksten in twee of nog
meer verschillende talen op

spelfouten te kontroleren, komt
een sluitend antwoord.

In een ander belangrijk deel

van het boek wordt beschreven

hoe WP te gebruiken is in kom-
binatie met andere pakketten,

zoals dBase-IlI en Ventura Pu-
blisher.

Kortom iedereen die regelmatig

met WP aan de slag gaat, zal in

dit boek een aantal waardevolle

tips en/of ideeën vinden.

(EA-588)

Elektronische

bijrijder voor

snelheidsmaniakken
We zijn een vrijgevochten volk-

je. We hebben er grote moeite

mee wanneer we door over-

heidsinstanties gedwongen wor-

den in het gareel te lopen. De
onlangs opnieuw vastgestelde

maximumsnelheid op auto
(snel)wegen en, al schijnen

velen er zich niet van bewust te

zijn, ook op andere wegen gel-

dende snelheidsbeperkingen,

ervaart menig automobilist als

een irritante aanslag op zijn

duur verworven bewegingsvrij-

heid. Rijden zo hard je kunt,

lijkt belangrijker te zijn dan
veiligheid en milieu. Ook in veel

auto-advertenties wordt meer

aandacht gevraagd voor aksele-

ratie en kilowatts dan voor zui-

nigheid en milieu-vriendelijk-

heid. Spoilers, verlaagde on-

derstellen, bi-turbo’s, helium-

gevulde nokkenassen en noem
maar op, zijn kreten die doen
vermoeden dat we ons niet hoe-

ven te storen aan kontrolerende

radarposten. Niets is echter

minder waar, want sinds Neeltje

onze autowegen prachtig heeft

laten versieren met waarschu-

wende bordjes van ƒ25,- per

stuk, is de kontrole op te hard

rijden aanzienlijk verscherpt.

Snelheidsovertredingen kunnen
behoorlijk in de papieren lo-

pen. Inmiddels speelt menig fa-

brikant in op de onder snel-

heidsmaniakken ontstane be-

hoefte om tijdig voor een radar-

post gewaarschuwd te worden.

De super-heterodyne radarde-

tektor van Gold, die door Ra-

dio Westerveld B.V. in Den
Haag wordt geleverd, laat de ra-

cende automobilist weten wan-

neer het verstandig is om het

rempedaal boven het gaspedaal

te verkiezen. De detektor wordt

door middel van een clip op de

zonneklep in de auto bevestigd

en heeft zo vrij uitzicht om de

uitgezonden elektromagneti-

sche radargolven te signaleren.

Het apparaat begint te piepen

bij een waargenomen radar fre-

kwentie van 9,41 GHz. Bij af-

wijkende frekwenties, die door
oudere radarinstallaties worden

uitgezonden, houdt de detektor

zich van de domme: zo blijft

het hardrijden toch nog een

spannende aangelegenheid.

(EA-578)
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HF-distributie-

versterker
kabel-TV
nu ook
privé

op iedere

kamer een
antenne-

aansluiting

Omdat de distributie van HF-signalen tot voor kort niet

echt eenvoudig was, zal een distributieversterker voor veel

van onze lezers de oplossing zijn voor een ai lang
bestaand probleem: het over meerdere kamers verdelen

van de binnenkomende TV-signalen. Met behulp van
deze distributieversterker is het maken van één of

meerdere extra antenne-aansluitingen, zonder dat er

kwaliteits- en/of nivoverlies optreedt, een fluitje van een
cent geworden. Het splitsen van de bestaande
antennekabel in twee takken levert bij deze schakeling

niet het gebruikelijke signaalverlies van 3 of 6 dB op,

maar zelfs een winst van maximaal 4 dB per tak.
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Steeds meer apparaten worden
op een antenne-aansluiting aan-

gesloten. Niet alleen de video-

recorder, de radio en de televi-

sie lusten een hoeveelheid

antenne-signaal, zelfs compu-

ters kommuniceren al via deze

HF-kanalen. Er zijn namelijk

computer-systemen die infor-

matie uit het teletekstsignaal

(een informatiebron die in de

televisiebeelden verwerkt is)

destilleren om die vervolgens

volledig automatisch te verwer-

ken. Hierbij kan bijvoorbeeld

gedacht worden aan program-

ma’s die uit de beursberichten

van de teletekstpagina’s aan- en
verkoopadviezen voor effekten-

bezitters genereren. Bovendien

kan de klok van de teletekst-

pagina’s gebruikt worden als

tijdreferentie.

Een heel ander gegeven is het

feit dat het vandaag de dag al

min of meer normaal is dat in

één woning meer dan één tele-

visie aanwezig is. Grote aantal-

len tienerkamers zijn voorzien

van een komplete stereo-

installatie, al dan niet uitge-

breid met personal computer,

een kleurentelevisie en een vi-

deorecorder. Er ontstaat steeds

meer behoefte aan een
antenne-aansluiting op iedere

kamer in de woning. Deze

vraag naar informatie-stopkon-

takten zal in de nabije toe-

komst alleen maar groter wor-

den. Vandaar de hier gepre-

senteerde distributieversterker

voor het privé-kabel-TV-net.

De groene
navelstreng van
de informatie-

maatschappij
De groene koax-kabel waar-

mee kabelnetten de woningen
binnenkomen, zijn voor veel

kabel-exploitanten het eindpunt

van de HF-distributie. Vanaf dit

eindpunt, meestal een filter dat

de radio- en televisie-signalen

uit elkaar haalt, mag de klant

het zelf uitzoeken. De meest
eenvoudige oplossing die dan
ter beschikking staat om een
tweede aansluitpunt te maken,
is het kopen van de bekende

1

(passieve) T-stukjes waarmee
vanuit een bestaande aanslui-

ting twee nieuwe aansluitpun-

ten gemaakt kunnen worden.

Bij twee aansluitingen (dus

slechts één extra aansluiting)

werkt dat ook nog wel redelijk,

omdat het door de kabel-

exploitanten aangeboden sig-

naalnivo vrij hoog is. Zijn nog
meer aansluitpunten gewenst,

dan is deze passieve splitsing

absoluut niet meer bruikbaar.

Iedere keer dat het signaal in

tweeën gesplitst wordt, daalt

het signaalnivo namelijk met
zo’n 6 dB (en dat is dan nog
zonder de demping in de extra

koppelpluggen en de vele me-
ters koax-kabel). Het zal duide-

lijk zijn dat deze demping de
beeldkwaliteit absoluut niet ten

goede komt.

Exakt dezelfde problemen
doen zich ook voor bij bezit-

ters van een eigen antenne. De
hier beschreven universele

schakeling vormt ook voor

deze groep van Elektuur-lezers

een goedkope en eenvoudige
oplossing voor de distributie-

problemen.

De HF-distributieversterker kan
de centrale antenne op ieder

gewenst punt in huis brengen
zonder verlies in kwaliteit. Het

hele systeem kan bovendien zo

vaak als men wil van een nieu-

we aftakking voorzien worden

en vraagt geen extra kabels,

aangezien zowel de HF-

signalen als de voor de verster-

kers noodzakelijke voedings-

spanning via een en dezelfde

koax-kabel worden gedistribu-

eerd.

Indien op het beginpunt de

radio- en televisiesignalen sa-

men op één koax-kabel aanwe-

zig zijn (dat is dus het geval bij

eigen antennes met een mast-

koppelfilter), dan is dus ook
maar één kabel nodig om op
ieder aansluitpunt deze beide

signalen (dus radio en televisie)

aan te bieden. De gebruikte

versterker heeft namelijk geen
enkel probleem met dit breed-

bandige signaal. Op ieder

eindpunt kan dan het bekende
standaard scheidingsfilter ge-

bruikt worden om een radio-

en een televisie-aansluiting te

maken.

Het signaalnivo op iedere aan-

sluiting is vrijwel gelijk aan het

nivo op het beginpunt; van

nivo- of kwaliteitsverlies is

geen sprake.

Figuur 1. Het
schema van de
HF-distribu-

tieversterker

blinkt uit in

eenvoud. Dank-
zij de mogelijk-

heid dat de
schakelingen

gekaskadeerd
kunnen wor-

den, kan een-
voudig een lo-

kaal TV-net in

huis aangelegd
worden.

De schakeling
Ondanks de goede specifika-

ties is de schakeling heel een-

voudig gebleven. Dit hebben
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Figuur 2. Het
prototype van

de distributie-

versterker, zo-

wel aan de
boven- als aan
de onderzijde

gefotografeerd

Met behulp
van een paar
stukjes print-

plaat kan een-

voudig een
goede en
goedkope be-
huizing ge-

maakt worden.

Figuur 3. De
komponenten-
opstelling en
de twee koper
layouts van de
print. De print

is aan beide
zijden vertind.

we te danken aan de gebruikte

geïntegreerde HF-versterkers

(MMIC’s van Avantek) die voor

deze klus zeer geschikt blijken

te zijn. Slechts een handvol

weerstanden, spoeltjes en kon-

densatoren is nodig om deze

IC’s in te stellen en geschikt te

maken voor deze toepassing.

Lezers die meer willen weten

over deze MMIC’s verwijzen

we naar de Applikator uit het

april-nummer van dit jaar.

In figuur 1 is het schema van

de distributieversterker te zien.

De schakeling is zeer eenvou-

dig. Toch zijn alle benodigde

voorzieningen voor de univer-

sele opzet van de schakeling

reeds in het schema aanwezig.

De gebruikte MMIC mag zowel

van het type MSA0304 (verster-

king 12,6 dB) als van het type

MSA0404 (versterking 8,2 dB)

zijn, waarbij de extra verster-

king van ruim 4 dB die de

MSA0304 geeft, in de praktijk

erg voordelig is (zeker als van

langere stukken koax-kabel ge-

bruik gemaakt wordt). Boven-

dien is de MSA0304 wat beter

in staat relatief grote signalen

te verwerken.

Weerstand R1 stelt de bias-

stroom van de MSA in. De opti-

male waarde voor deze bias-

stroom is circa 35 mA. Bij de

gekozen voedingsspanning van

5 volt is een weerstandswaarde

van 0 Q eigenlijk voldoende.

Om de MMIC te beveiligen te-

gen afwijkingen in de voe-

dingsspanning is R1 opgeno-

men. De weerstanden R2 en R3

(ieder 22 Q) verdelen het ver-

sterkte signaal over twee aan-

sluitingen. Omdat de belas-

tingsimpedantie bij deze

MMIC's niet kritisch is, mag de

aan de uitgang gebruikte koax-

kabel een impedantie hebben
tussen de 50 en 75 Q.

De in de schakeling gebruikte

spoelen zorgen ervoor dat het

HF-uitgangssignaal niet door

de laagohmige voeding wordt

kortgesloten, hiervoor kunnen

eenvoudige smoorspoeltjes ge-

bruikt worden. Dankzij de
spoelen L3 en L4 staat de ge-

lijkspanning van de voeding

ook op de uitgang van de dis-

tributieversterker, wat als groot

voordeel heeft dat een eventu-

ele tweede distributieverster-

ker via spoel LI deze gelijk-

spanning ook als voeding kan

gebruiken. De bestaande koax-

kabel kan dus gewoon door-

gesneden worden op de plaats

waar een extra aansluitpunt ge-

wenst is. Vervolgens wordt op

deze plaats een distributie-

versterker geplaatst en er is

weer een extra aftakking ter

beschikking. Als bijkomend

voordeel is het signaalnivo ook

nog zo’n 4 dB extra versterkt.

Het is heel belangrijk dat de

gebruikte spoeltjes een lage

ohmse weerstand hebben. De
voedingsstroom van de verster-

kers loopt namelijk door deze

spoeltjes en een grote ohmse
weerstand kan tot gevolg heb-

ben dat de voedingsspanning

na enkele trappen te laag

wordt.

De voeding van het systeem is

heel eenvoudig: een gewone
lichtnetadapter die tussen de 8

en 12 volt kan leveren. Deze
adapter wordt op één distribu-

tieversterker (de "master”) aan-

gesloten en kan van hieruit alle

andere distributieversterkers

via de koax-kabel voeden. In

de distributieversterker die met
behulp van de adapter gevoed
wordt, vervalt spoel LI. Zou

deze spoel aanwezig zijn, dan

kan de voedingsspanning van

de versterker door de antenne

kortgesloten worden. In de dis-

tributieversterkers die via de

koax-kabel gevoed worden (de

"slaves") vervallen dan IC2, C9
en CIO. Spoel LI moet bij deze

versterkers wel aanwezig zijn.

De door de adapter te leveren

stroom moet minimaal 50 mA
per distributieversterker zijn,

dus 200 mA indien vier distri-

butieversterkers gebruikt wor-

den. Men dient er wel op te

letten dat bij de meeste licht-

netadapters de uitgangsspan-

ning flink daalt bij een grote

uitgangsstroom, vandaar dat

enige reserve beslist niet over-

bodig is.

De opbouw
Hoewel wij er alles aan gedaan
hebben om de opbouw van de

schakeling zo eenvoudig moge-

lijk te houden, kan niet ont-

kend worden dat ook bij deze

schakeling een aantal spelre-

gels van de HF-techniek niet

overtreden mogen worden. Zo

kan het niet of slecht aarden

van het massavlak een verlies

in de versterking van enkele

dB’s veroorzaken. Om er voor

te zorgen dat de schakeling

goed en deugdelijk afge-

schermd wordt en dat de aar-

ding voldoende is, hebben we
de hele schakeling onderge-

bracht in een zelf gemaakte
"behuizing” van epoxy-

printplaat. Deze behuizing kan

door iedereen zelf op maat ge-

maakt worden en is behalve ef-

ficiënt ook nog goedkoop. De
stukjes printplaat die allemaal

ca. 26 mm hoog moeten zijn,

kunnen eenvoudig met behulp

van een figuurzaag op maat ge-

zaagd worden. Alvorens aan de

opbouw begonnen kan wor-

den, moet eerst besloten wor-

den of gebruik gemaakt wordt

van koax-chassisdelen of dat

de aansluitingen tussen kabel

en print gemaakt worden met

behulp van beugeltjes. Op de

foto van figuur 2 is te zien dat

wij bij het proefmodel van bei-

de mogelijkheden gebruik ge-

maakt hebben. De aansluiting

op de HF-ingang is met behulp

van een beugeltje gemaakt, de



aansluiting op de HF-uitgangen

met behulp van een chassis-

deel. Moet de distributie-

versterker eenvoudig losgeno-

men kunnen worden, dan is

het gebruik van chassisdelen

aan te bevelen. Deze oplossing

is iets duurder, maar wel dege-

lijk en bovendien flexibel in

gebruik. De print waarvan de
koper-layout en komponenten-

opstelling in figuur 3 is afge-

beeld, is geschikt voor beide

mogelijkheden. Wordt gebruik

gemaakt van koax-chassisde-

len, dan moet de extra strook

printplaat bij de beide ingan-

gen verwijderd en de recht-

hoekige aansluitvlakjes voor de

helft uitgezaagd worden. Al-

leen op deze manier kan het

chassisdeel gedeeltelijk in de
print vallen en is het mogelijk

een deugdelijke massa-aanslui-

ting te maken. Op de foto van

figuur 2 is ook duidelijk te zien

hoe de chassisdelen, die op de
epoxy-zijwand bevestigd zijn,

met de print verbonden wor-

den. Nadat het chassis-deel

goed op de zijkant vastge-

schroefd is, wordt met behulp

van soldeertin de schroefdraad

met het massavlak verbonden.

De chassis-delen zitten nu

goed vast en hebben een per-

fekte elektrische verbinding

met massa. Het middenkontakt

van het chassisdeel (dit is het

gedeelte waar het HF-signaal

op staat) wordt aan de onderzij-

de van de print met het daar-

voor bestemde kontaktvlak ver-

bonden.

Wordt gebruik gemaakt van

beugeltjes, dan worden deze

met behulp van twee boutjes

aan de onderzijde van de print

aangebracht. Aan de ingangs-

kant van de print is daartoe ex-

tra ruimte in de vorm van een

speciale strook printplaat ter

beschikking. De kern van de

koax-kabel wordt op het kon-

taktvlak gesoldeerd, terwijl de

mantel van de kabel met be-

hulp van de beugeltjes tegen

het massavlak gedrukt wordt.

Tenslotte wordt ook de aanslui-

ting voor de lichtnet-adapter

(als de desbetreffende verster-

ker tenminste met een voeding

uitgerust wordt; hij moet dus

een "master” zijn) op de
epoxy-zijwand aangebracht. In

elektuur
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de vier hoekgaten worden aan

beide zijden afstandsbusjes be-

vestigd (gebruik hiervoor vier

afstandsbusjes met een gat met

M3-draad en vier afstandsbus-

jes met een M3-draadeinde),

zodat naderhand de bodem en

het deksel met behulp van een

aantal M3-boutjes op deze bus-

jes vastgeschroefd kunnen wor-

den. Zijn al deze werkzaamhe-

den met sukses uitgevoerd,

dan kunnen de vier zijkanten

met de print verbonden wor-

den. Hiertoe moet met behulp

van een flinke soldeerbout zo-

wel aan de boven- als aan de
onderkant een deugdelijke sol-

deerverbinding worden ge-

maakt. Als alles goed gedaan
is, steekt de epoxy-rand aan

alle zijden ongeveer 1 cm bo-

ven en onder de print uit.

Nu kunnen ook de andere

komponenten op de print aan-

gebracht worden. Voor de
SMD-kondensatoren geldt dat

de groene kant naar boven

moet liggen. De voedingskom-

ponenten (IC2, C9 en CIO) ont-

breken bij de slaves en LI ont-

breekt bij de master. Ook de
spoelen L3 en L4 kunnen ver-

vallen indien op de uitgang

geen slaves meer aangesloten

worden. Let speciaal op bij het

solderen van de MMIC: die

moet met zijn lichaam in het

gat van ongeveer 4 mm vallen.

Het solderen moet voorzichtig

gebeuren, omdat verkeerd aan-

sluiten en/of oververhitting snel

het einde van dit (prijzige) IC

betekent. Gebruik hiervoor

geen al te grote bout en vertin

vooraf eventueel de plaatsen

waar de MMIC met de voeding
verbonden wordt. Tenslotte

wordt de lichtnet-adapter met
de schakeling verbonden en is

de distributieversterker klaar

voor gebruik.

(880112)

Onderdelenlijst: Zelfindukties: Halfgeleiders: 4 metalen

Weerstanden: LI. L2, L3, L4 = IC1 = afstandbusjes met

R1 = 15

Q

smoorspoel MSA0404/MSA0304 M3-draadeind

R2. R3 = 22 Q SMD 2,2 ... 5.6 /iH
* IC2 = 7805 (zie tekst) print EPS 880112 (zie

Eventueel zijn de ook pag. 6)

Kondensatoren: spoelen zelf te Diversen:

Cl, C4, C5 = 470 pF wikkelen met 5 Chassis-deel voor

SMD windingen op een voedingsplug

C2, C3, C6, C8 = ferrietkraaltje (grijs). 3 koax-chassisdelen of

1 nF SMD 3 beugeltjes

C7 = 10 //F/25 V 4 metalen

C9 = 330 nF afstandbusjes met

CIO = 100 nF M3-schroefdraad
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PURISTISCHE
VOOR-VERSTERKER

vervor-

De beste voorversterker

is nog altijd een kort stuk draad,

in de praktijk is dat natuurlijk niet te

verwezenlijken. Door verschillen in signaalnivo’s en
afsluitimpedanties tussen de diverse audio-apparaten

zal in eik gevat voor een optimale aanpassing moeten
worden gezorgd; bovendien moeten we op zijn minst

het signaalnivo kunnen regelen. Deze voorversterker

benadert het ideaal vrij dicht, er is slechts een minimale
hoeveelheid elektronica in de signaalweg geplaatst.

Hieraan is een komfortabele ingangskeuze-schakelaar

met vee! mogelijkheden toegevoegd.

mingsarme
signaal-

bewerker

technische gegevens:

signaal/ruisverhouding >110 dB
harmonische vervorming (f = 1 kHz) <0,01 %

(f=10 kHz) <0,01 %
kanaalscheiding tuner (f = 1 kHz) «95 dB

(f=10 kHz) «75 dB
(f = 20 kHz) «70 dB

CD (f = 1 kHz) «85 dB
<f=10 kHz) «65 dB
(f = 20 kHz) «60 dB

voor alle metingerv geldt:

Uuit=1 V,

alle uitgangen belast met 10 kQ
alle ongebruikte ingangen

afgesloten met 600 Q

Met de opkomst van de Com-
pact Disc heeft de audio-

wereld weer een opleving van

kwaliteitsbesef gekregen. Het

gevolg hiervan is, dat goedko-

pere apparaten een betere sig-

naalverwerking hebben gekre-

gen en het aanbod in de duur-

dere en zogenaamde high-end-

apparatuur flink is toegeno-

men. De sterke verbreiding

van de CD-speler heeft boven-

dien tot gevolg dat de meeste

CD-bezitters hun "ouderwetse”

platenspeler nauwelijks of niet

meer gebruiken. Er zijn al veel

muziekliefhebbers die alleen

nog maar een CD-speler heb-

ben en hun platenspeler van

de hand hebben gedaan. Als

men uitgaat van een dergelijke

opzet, bijvoorbeeld CD-speler
— tuner — (DAT-)recorder —
voorversterker — eindverster-

ker, dan kan de opzet van de
voorversterker veel eenvoudi-

ger worden gehouden dan
vroeger. In de meeste voor-

versterkers neemt het MC/MD-
gedeelte vaak meer dan de

helft van de totale opzet in

beslag. Laten we dat gedeelte
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weg, dan kunnen we een uit-

stekende voorversterker bou-

wen die nauwelijks nog aktieve

komponenten in zijn signaal-

weg heeft zitten. De "straight

wire" wordt op deze wijze heel

aardig benaderd.

Hoe sterk de versterker lijkt op
een stuk draad, kunt u zelf be-

oordelen aan de hand van het

blokschema (figuur 1), waarin

de opzet van de versterker is

weergegeven. Het gedeelte

van de versterker waar u als

gebruiker het meest mee in

aanraking zult komen, is de

besturingsprint. Hierop bevin-

den zich tien schakelaars waar-

mee tien kwaliteitsrelais wor-

den bediend, die de in- en

uitgangskeuze-schakelaars vor-

men. Voor de tape-uitgangen

en de line-uitgangen is een on-

afhankelijke ingangskeuze mo-

gelijk, zodat u van de ene sig-

naalbron kunt opnemen terwijl

u naar een andere signaalbron

luistert via de luidsprekers. De
twee busprinten zijn oude be-

kenden. Dezelfde printen wor-

den ook in "the preamp” ge-

bruikt voor de relais en de in-

en uitgangsbussen. Hierdoor is

de hoeveelheid storingsgevoe-

lige bedrading minimaal en

kunnen de signaalwegen zeer

kort blijven.

Het is de taak van de voor-

versterker om de in- en uitgan-

gen van de diverse apparaten

kwa impedantie op elkaar aan

te passen en daartussen ook

nog een volumeregelaar op te

nemen. In deze voorversterker

hebben we daartoe tussen de
input-source-schakelaar en de
line-uitgangen een buffer/ver-

sterker geplaatst. Dat is dus de

enige aktieve elektronica in de
signaalwegen. Het circuit tus-

sen de ingangen en tape-

uitgangen is volledig passief

gehouden.

De busprinten
Voor de in- en uitgangsbussen,

de relais en aanverwante kom-

ponenten hebben we gekozen

voor dezelfde ”alles-op-een-

print-oplossing” als bij "the

preamp”. In figuur 2 is daarom

het desbetreffende deel van

"the preamp” in tweevoud ge-

tekend (we gebruiken in dit

ontwerp twee busprinten). De

1

grijze vlakken geven de veran-

deringen aan ten opzichte van

het oorspronkelijke ontwerp.

De komponenten in deze vlak-

ken komen te vervallen.

Op busprint 1 hoeft elektrisch

gezien het minst te worden
veranderd. Konstruktief gezien

eigenlijk ook niet, maar er zijn

een paar details waarop gelet

moet worden, we komen daar-

op terug bij het bespreken van

de bouw. Op deze print komen
de in- en uitgangsbussen, de

spanningsdelers die de in-

gangssignalen naar een een-

heidsnivo reduceren en het

ingangskeuze-schakelgedeelte

voor de tape-uitgangen. Dit

record-source-schakelgedeelte

wordt gevormd door vier relais

van uitstekende kwaliteit (Re

A . .

.

Re D). Deze relais worden
vanuit de besturingsprint be-

diend en bepalen welk in-

gangssignaal wordt doorgege-

ven naar de twee tape-

uitgangen.

Op busprint 1 zitten ook de uit-

gangsbussen, die onafhankelijk

van elkaar geschakeld kunnen
worden. Line-uitgang 1 wordt

geschakeld door relais ReF van

busprint 2. Line-uitgang 2 krijgt

het signaal aangeboden via ReF

van busprint 1. Deze oplossing

lijkt in tegenspraak met de ont-

werpfilosofie van de busprint

— een minimale externe be-

drading — maar de twee prin-

ten worden straks "gesandwi-

ched”, waardoor de afstanden

zo gering worden dat zelfs af-

schermen niet loont. Er zijn

overigens meer punten die de

beide printen met elkaar ver-

binden. Via de punten A . .

.

H
worden de ingangssignalen

doorgegeven naar het input-

source-schakelgedeelte op

busprint 2. Dit schakelgedeelte

(Re A ... Re D) bepaalt welk in-

gangssignaal wordt doorgege-

ven naar de lijnversterker.

De lijnversterker

Naast de geluidstechnische

kwaliteitseisen moet de lijn-

versterker ook nog het

ingangscircuit minimaal be-

lasten, een volume- en balans-

regeling hebben en in het be-

zit zijn van een lage uitgangs-

Figuur 1. Het
blokschema
van de puristi-

sche voor-

versterker laat

zien dat er in

de signaalweg

bijna geen
elektronica

aanwezig is.
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Figuur 2. Het
aanpassen van
het bestaande
busprintont-

werp voor deze
voorversterker

is een kwestie

van overbodige
komponenten
weglaten en
enkele kompo-
nenten toevoe-

gen.
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C24

naar VR van
busprint 2

VR

naar VR van
busprint 1

naar VL van
busprint 2

VL
naar VL van
busprint 1

15V

Figuur 3. De
kwaliteit van

de lijnverster-

ker zit niet zo

zeer in de op-

zet, maar in de
kwaliteit van

de gebruikte

komponenten.

impedantie. Het schema van de

versterker die aan al deze

eisen voldoet, is getekend in fi-

guur 3. Het verschil met "ge-

wone” opamp-versterkers en

deze lijnversterker zit in de

komponentenkeuze. Met name
het type opamp is belangrijk.

De OP227 (een dubbele OP27)

heeft in "the preamp” zijn spo-

ren al verdiend. Ook het toe-

passen van 1%-weerstanden

heeft niets met de nauwkeurig-

heid, maar alles met kwaliteit

te maken (stabiliteit op langere

termijn).

In de hele lijnversterker be-

vindt zich slechts één konden-

sator in de signaalweg, natuur-

lijk een exemplaar van onbe-

rispelijke kwaliteit. De navol-

gende eindtrappen hebben
meestal een eigen ingangskon-

densator, zodat een uitgangs-

kondensator in de lijnverster-

ker niet is toegepast. De offset-

spanning van de tweede ver-

sterkertrap is trouwens zo laag

dat ook bij volledig DC-

gekoppelde eindversterkers

geen gelijkspanningsproble-

men zullen ontstaan.

Aan de uitgang van de lijn-

versterker zijn enkele

weerstanden toegevoegd (R32,

R33, R40, R41) waarvan het nut

op het eerste gezicht mis-

schien niet duidelijk is. Deze

zijn vooral van nut bij lange

verbindingen en "nare” (kapa-

citieve) belastingen. Bovendien

"ontkoppelen” ze de beide uit-

gangen van elkaar. In de

meeste gevallen lukt het zon-

der deze weerstanden echter

ook (gewoon vervangen door

een draadbrug), vooral als er

slechts één uitgang gebruikt

wordt, en dat scheelt weer een

komponent in de signaalweg.

Voor de balansregeling is ge-

kozen voor een losse potmeter

per kanaal. Deze oplossing

heeft als voordeel dat niet al-

leen de balans, maar ook het

uitgangsnivo ingesteld kan wor-

den, afhankelijk van de in-

gangsgevoeligheid van de

eindversterker.

De besturing

Voor de besturing van de relais

hebben we een elektronische

oplossing gekozen. Dat heeft

als nadeel dat de versterker na

het uitschakelen vergeet welke
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Figuur 4. De
besturingsprint

bevat in princi-

pe drie delen,

de uitgangs-

schakelaars (fi-

guur a), de
schakelaars

voor "record
source" en de
schakelaars

voor "input

source" (figuur

b).

geluidsbron geselekteerd was,

maar als voordeel dat u bij het

inschakelen niet van uw sok-

ken geblazen wordt als er toe-

vallig een hard-rock-koncert op
de radio is en de versterker op

een respektabel volume is in-

gesteld. De besturing is name-

lijk zo opgezet dat na het in-

schakelen geen ingangsbron

geselekteerd is en dat naar

keuze geen, één of beide uit-

gangen worden ingeschakeld.

De besturing is in drie stukken

te verdelen: een schakeling die

de uitgangsrelais bestuurt, een
schakeling die de record-

source-relais bestuurt en een
schakeling die de input-source-

relais bestuurt.

Het schema van de uitgangsre-

laisbesturing is getekend in fi-

guur 4a. De basis van de scha-

keling wordt gevormd door

twee flipflops (FF1 en FF2) die

de gekozen instelling onthou-

den (geheugenfunktie). Door-

dat de Q-uitgang is verbon-

den met de D-ingang zal ie-

dere klokpuls (= druk op
schakelaar SI of S2) de flip-

flop laten omklappen. Een
ingeschakelde uitgang

wordt zo uitgeschakeld en om-

gekeerd. Voor een goede wer-

king van de schakeling zijn de
schakelaars via een antidender-

schakeling (N1/N2 en N3/N4)

met de klok-ingang van elke

flipflop verbonden. Kontaktden-

der leidt nu niet meer tot onge-

wenste schakelpulsen.

Met behulp van de dioden

Dl ... D4 en de weerstanden

R10 en Ril worden de beide

schakelcircuits zodanig aan el-

kaar gekoppeld dat er een af-

hankelijkheid tussen de relais

ontstaat die vergelijkbaar is

met mechanisch gekoppelde

drukschakelaars. Het is daar-

door niet zonder meer moge-
lijk om de twee relais samen in

te schakelen. Als het ene relais

is bekrachtigd en men drukt

dan op de knop voor het ande-

re relais, dan val het eerste re-

lais automatisch af. Houd in de
gaten dat de diode/weerstand-

logika alleen wordt gevormd
door de weerstand (R10 resp.

Ril) en de diode die met de
flipflop is verbonden (D2 resp.

D4). De andere diode (D1/D3)

zorgt er alleen voor dat de
flipflop-uitgang niet door de
bijbehorende schakelaar naar

massa kan worden kortgeslo-

ten. D2 en R10 (resp. D4 en Ril)

vormen samen een NAND. De
uitgang van deze poort (het

knooppunt van weerstand en
diode) geeft dus alleen een
"nul" af als de bijbehorende

uitgang is ingeschakeld èn er
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op de schakelaar van het ande-

re kanaal wordt gedrukt. Hier-

mee wordt dus bereikt dat bij

het inschakelen van de ene uit-

gang de andere uitgang wordt

uitgeschakeld. Ondanks deze

koppeling is het toch mogelijk

om beide uitgangen gelijktijdig

in te schakelen. Hierbij is de
volgorde waarmee de schake-

laars worden bediend belang-

rijk. U moet daarvoor eerst op
de schakelaar drukken van de
uitgang die is uitgeschakeld,

deze schakelaar vast houden

en vervolgens op de schake-

laar van de andere uitgang

drukken. Verwisselt u deze

volgorde, dan worden de uit-

gangen omgeschakeld. Zijn

beide uitgangen uitgeschakeld,

dan mag u beide schakelaars

gelijktijdig indrukken.

Om er zeker van te zijn dat de
flipflops bij het inschakelen

van de voorversterker in een
bepaalde stand staan, zijn de
set- en reset-ingangen van de
flipflops met enkele RC-
netwerkjes verbonden. Welke
stand de flipflops aannemen,
hangt af van de komponent die

u op de plaats van Cll respek-

tievelijk C13 monteert. Wordt er

in plaats van Cll (C13) een
draadbrug gelegd, dan blijft de
bijbehorende uitgang uitge-

schakeld. Als de aangegeven

kondensator wordt gemon-
teerd, dan zal de flipflop na on-

geveer een sekonde in de
uitgang-aan-stand terecht ko-

men. Het aktieve gedeelte in

de voorversterker heeft dan
even tijd om zich goed in te

stellen voordat de uitgangen

worden verbonden met de
eindversterker. Door de relatief

grote RC-tijd van C10/R5 zullen

de ingeschakelde uitgangen

gedurende enkele sekonden
(zolang duurt de set-puls) niet

in staat zijn om op SI en/of S2

te reageren.

Het tweede en derde deel van

de besturingsprint, de bestu-

ring voor de input- en record-
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Figuur 5. De
voeding is een-
voudig gehou-
den, maar
heeft uiteraard

gescheiden ge-

deeltes voor

besturing en
lijnversterker.

out-relais, bestaat uit tweemaal

dezelfde schakeling. Het sche-

ma is getekend in figuur 4b.

IC5 is een achtvoudige in-

verter/driver die de eigenlijke

besturingsschakelingen

(respektievelijk rond IC3 en

IC4) voldoende "spierballen"

geeft om de ingangsrelais en

de indikatie-LED's van stroom

te voorzien. De drivers worden
gestuurd door twee BCD-naar-

decimaal-dekoders (IC1 en 1C4)

die zo zijn geschakeld dat elk

IC nooit meer dan één ingang

tegelijk kan inschakelen. Wor-

den er meer schakelaars tege-

lijk ingedrukt, dan wordt geen

enkele ingang ingeschakeld.

Dit wordt bereikt door alleen

de BCD-kodes te gebruiken

waarvan slechts één bit "hoog"

is (dat zijn de kodes voor 1, 2, 4

en 8). Deze kodes worden aan-

geboden door op één van de
schakelaars te drukken. De
houdfunktie wordt verkregen

door de bijbehorende uitgang

terug te koppelen via een di-

ode. Zodra een uitgang "hoog"

is, veroorzaakt deze aan de in-

gang een kode die er voor

zorgt dat deze uitgang "hoog”

blijft. Deze toestand kan alleen

worden gewijzigd door het in-

drukken van een andere scha-

kelaar. De dekoder zal dan om-
schakelen. Tijdens het omscha-

kelen (dat duurt een paar hon-

derd nanosekonden) of als er

meer dan één schakelaar is in-

gedrukt (dat kan langer duren)

zal geen van de ingangsrelais

worden bekrachtigd. De aan

de dekoder aangeboden kode
bevat in het laatste geval meer-

dere bits die "hoog” zijn, zodat

één van de zes niet aangeslo-

ten dekoder-uitgangen "hoog”

wordt en alle aangesloten uit-

gangen "laag” zijn.

De dekoders komen bij het in-

schakelen van de voorverster-

ker automatisch in de stand nul

terecht, omdat de ingangen via

weerstanden met massa (lo-

gisch nul) zijn verbonden. Ook
in deze stand blijft de dekoder
staan totdat er op een schake-

laar wordt gedrukt. Na het in-

schakelen van de voorverster-

ker zijn dus altijd alle ingangen

uitgeschakeld. Een voor-

keurstand (anders dan alle in-

gangen "uit") kan worden ver-

kregen door over de desbetref-

fende schakelaar een konden-

sator van 100 n te plaatsen.

De voeding
Op de voedingsprint zijn de
voedingen voor de besturing

en de lijnversterker onderge-

bracht. Hoe de voeding in el-

kaar zit, is te zien in figuur 5.

De voedingsspanning voor de

besturingselektronica en de re-

lais wordt gestabiliseerd door

een gekoelde 7812 (IC8) die

met D5 is opgevoerd tot een

12,7-V-stabilisator. Dit is gedaan

om de spanningsval over de

uitgangen van het driver-IC

(IC5) te kompenseren, zodat de

spanning over een ingescha-

keld relais toch 12 V is. De voe-

ding voor de lijnversterker is

eigenlijk net zo simpel als die

voor de besturing. De symme-
trische voedingsspanning

wordt door één regelaar gesta-

biliseerd. Ter onderdrukking

van storingen zijn parallel aan

de dioden van de brugcel kon-

densatoren aangebracht.

Op de voedingsprint (figuur 6)

zitten alle komponenten van de
voeding, uitgezonderd de net-

schakelaar (Sll) en KI, een
euro-chassisdeel.

Busprint-sandwich
De twee busprinten worden
boven elkaar gemonteerd (tus-

senruimte circa 2 cm). Dat

heeft als voordeel dat de pun-

ten A ... N van de beide prin-

ten precies boven elkaar lig-

gen, wat het doorverbinden
vergemakkelijkt. In figuur 7 zijn

de komponentenopstellingen

van de busprinten getekend
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naast de oorspronkelijke op-

druk die u op de print aantreft.

Wanneer u de in de onderde-

lenlijst aangegeven cinch-

bussen gebruikt, moet u eerst

de montagegaten nog wat gro-

ter maken (8 mm). Ze zijn na-

melijk wat dikker dan de alle-

daagse cinch-bussen. Daarte-

genover staat dat dit type niet

alleen mooi verguld en dege-

lijk is, maar ook zo is ge-

konstrueerd dat bij het verbre-

ken van de verbinding eerst

het signaal-kontakt en dan pas

het massa-kontakt wordt ver-

broken en bij het maken van

de verbinding eerst het massa-

kontakt en dan het signaalkon-

takt wordt gemaakt. Dit voor-

komt veel van de bekende
bromgeluiden bij het verande-

ren van de audio-installatie.

Om de punten A. . .N met el-

kaar te verbinden bij het sa-

menstellen van de sandwich,

monteert u op de aangegeven
plaatsen van busprint 1 een
printpaaltje — uiteraard vóór-

dat de weerstanden van de in-

gangsspanningsdelers worden
gemonteerd. De punten A . .

.

N
van busprint 2 voorziet u van

een stukje montagedraad dat

aan de koperzijde van de print

ver genoeg uitsteekt om de af-

Figuur 7. Bij

het bestukken
van de beide
busprinten (fi-

guur b en c)

moet u er aan
denken dat de
komponenten-
opstelling af-

wijkt van het
originele ont-

werp (figuur a).
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stand tussen de printen te over-

bruggen. Bij de eindmontage

kunnen deze eindjes draad dan

tegen de printpaaltjes worden

gesoldeerd. Maar voordat we
daadwerkelijk de twee printen

samenvoegen, moeten eerst de
aansluitingen VR en VL van

busprint 1 alvast van bedrading

worden voorzien, omdat deze

punten straks erg slecht te be-

reiken zijn. Zijn de twee prin-

ten met elkaar verbonden, dan
kunnen ze met acht schroeven

tegen de achterzijde van de

versterker worden vastgezet.

Het grote aantal bevesti-

gingspunten is noodzakelijk om
de mechanische belasting van

de print via de aansluitbussen

binnen de perken te houden.

De besturings- en
Hjnversterkerprint

In figuur 9 is de layout van de
print getekend waarop het

besturingscircuit en de lijn-

versterker kunnen worden ge-

monteerd. De print is nogal vol

geworden en daarom zijn er bij

deze print een paar dingen

Figuur 8. De
busprint-

sandwich in

wording. De
koperlayout om
de beide prin-

ten zelf te et-

sen vindt u op
de service-

pagina 's.

Figuur 6. De
hele voeding
past op deze
print.

• •

• •

• •

&
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Onderdelenlijst Kondensatoren: (Meisei) of G2V-2 Halfgeleiders: print EPS861 1 1 3a

busprint 1 (figuur 7b): C33. . .C36.C39 = (Omron) D1...D4.D6 = (zie ook pag. 6)

100 n 16 cinch-bussen. 1N4148
Weerstanden bijvoorbeeld T-710G

(1% metaalfilm): Halfgeleiders: (Monacor. verguld) Diversen:

R37,R37' = 10k0 D1...D4.D6 = 1 0-polige male header ReA . .

.

ReD.ReF =

R38.R38' = 10k2 1N4148 print EPS861 1 1-3a DS2E-M-DC12V
R39,R39',R41,R41' = (zie ook pag. 6) (SDS) of

2k21 Diversen: W11V23102-A0006-
R40,R40\R42,R42' = ReA . . . ReD.ReF = Onderdelenlijst A1 1 1 (Siemens) of

48k7 DS2E-M-DC12V busprint 2 (figuur 7c): M1-12 of M1B12H
R43,R43',R45,R45' = (SDS) of (Meisei) of G2V-2
4k75 W1 1 V23102-A0006- Kondensatoren: (Omron)

R46,R46',Ra,Rb = A1 1

1

(Siemens) of C33...C36.C39 = KI = 1 0-polige male

475 k M1-12 of M1B12H 100 n header

Figuur 9. De
print voor de
besturing en
de lijnverster-

ker. Konnektor
K3 moet aan
de koperzijde
worden gemon-
teerd.
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Figuur 11. De
voorversterker

is natuurlijk

niet "af" zon-

der frontplaat.

Hier een af-

beelding van

het ontwerp zo-

als dat via de
Elektuur Print

Service ver-

krijgbaar is.

waar u op moet letten. Om te

beginnen moeten de schake-

laars SI . . . S10 zijn uitgerust met

twee aansluitingen voor het

moederkontakt van de schake-

laars. De verbinding tussen

deze twee aansluitpunten dient

namelijk bij een aantal schake-

laars als draadbmg.

Verder is het zo dat op de print

drie gemeenschappelijke aan-

sluitingen per kanaal gereser-

veerd zijn voor de volumerege-

laar en de level-potmeters. De
bedrading tussen deze potme-

ters moet men dus zelf direkt

bij de potmeters leggen.

Begin bij het opbouwen van de

print met het monteren van de

draadbruggen, anders worden
die straks misschien over het

hoofd gezien. En tenslotte de
laatste aandachtspunten: K3
moet op de koperzijde van de
print worden gemonteerd,

evenals de 1-^-MKT-

kondensatoren die vanwege
hun hoogte niet tussen print en
front passen (deze afstand

wordt bepaald door de hoogte

van de digitast-schakelaars).

Ook printpennen kunnen van-

wege hun lengte beter op de
koperzijde worden geplaatst.

De bedrading
Voor de leidingen die de

audio-signalen transporteren,

gebruikt u het beste een goe-

de kwaliteit afgeschermde ka-

bel. De afscherming van deze

kabeltjes kunt u steeds aan bei-

de zijden aansluiten, want de
printen zijn zo ontworpen dat

er geen aardlussen kunnen
ontstaan.

Voor de verbinding tussen het

besturingscircuit en de relais

op de beide busprinten is een

stukje 20-aderige flatcable no-

dig. Aan de ene zijde van de
kabel wordt de 20-polige kon-

nektor gemonteerd en aan de
andere zijde komen twee 10-

polige konnektoren. Daartoe

wordt het uiteinde van de ka-

bel in twee delen van elk tien

aders gesplitst.

Rest ons alleen nog de bedra-

ding van de voeding. Met uit-

zondering van het 220-V-

gedeelte gelden er geen bij-

zondere eisen. U hoeft alleen

de gelijknamige punten van de

voedingsprint en de
besturings- en lijnversterker-

print met elkaar te verbinden.

Over het 220-V-circuit vindt u

alle informatie op de veilig-

heidspagina.

(880132)
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AARDLEK-
SCHAKELAAR-
TESTER
De aardlekschakelaar en de aardleiding verhogen de
veiligheid van de elektrische installatie. Tenminste, zolang
beide in een goede konditie verkeren. Met de hier

voorgestelde tester kan worden gekontroleerd of de
aardlekschakelaar en de aardleiding nog in goede staat

zijn.

Een aardlekschakelaar moet re-

gelmatig worden gekontroleerd

op een goede werking. Op ie-

dere aardlekschakelaar is daar-

voor een testknop aanwezig.

Nadeel van deze schakelaar is,

dat de aardleiding naar een

wandkontaktdoos (ook wel

stopkontakt genoemd) niet

wordt getest. Deze schakeling

kan dat wel.

Met SI wordt de fase-aanslui-

ting van de wandkontaktdoos

opgezocht. Gaat het neon-

lampje branden, dan is de

schakeling via SI met de fase

verbonden. Gaat het lampje

niet branden, dan is de fase-

leiding of de aardleiding on-

derbroken. Als het lampje

brandt, kan de aardlekschake-

laar worden getest door op S2

te drukken. Schakelt de aard-

lekschakelaar direkt af, dan is

alles in orde. Overigens, u kunt

deze test beter overdag uitvoe-

ren, want ’s avonds wordt het,

bij de meeste aardlekschake-

laars, in het hele huis donker.

Gebeurt er niets als u op S2

drukt, dan kan dat twee dingen

betekenen. Ten eerste: de
aardlekschakelaar is defekt. Dit

kan gekontroleerd worden met

het testknopje op de aardlek-

schakelaar zelf. Ten tweede: de

aarding heeft een te hoge
weerstand en moet dus nage-

keken worden.

Op de foto is te zien hoe wij

de schakeling hebben inge-

bouwd in een kastje met aan-

gegoten steker. Voor alle kast-

jes geldt: ze moeten van

kunststof zijn. Bij het prototype

op de foto is SI niet aanwezig.

In eerste instantie hebben we
deze schakelaar weggelaten

omdat een halve slag draaien

van het kastje hetzelfde effekt

heeft als het omzetten van SI.

Maar bij praktijkproeven in het

lab bleek dat sommige wand-

kontaktdozen zo geplaatst kun-

nen zijn dat omdraaien van het

kastje niet mogelijk is. Vandaar

dat we in het schema SI heb-

ben toegevoegd.

Tot slot nog enkele opmerkin-

gen. Weerstand Rv is alleen no-

dig als het neon-lampje geen
ingebouwde voorschakel-

weerstand heeft. De twee

weerstanden (R1 en R2) kunnen
gewone Vi-W-weerstanden zijn,

mits S2 niet langer dan onge-

veer 1 sekonde wordt inge-

drukt. De waarde van deze

weerstanden is afhankelijk van

de lekstroom waarop de aard-

lekschakelaar reageert en
wordt als volgt berekend:

R1 = R2 = 220/(2 x I(iek).

De weerstanden R1 en R2 mo-
gen nooit worden vervangen

door één weerstand vanwege
de maximaal toelaatbare

werkspanning. Met de in het

schema aangegeven waarden
voor R1 en R2 is de tester ge-

schikt voor het kontroleren van

een installatie die uitgerust is

met een aardlekschakelaar van

30 mA.
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zelfinduktiemeter

eenvoudig
henry’s

meten

Specificaties zelfinduktiemeter

meetbereiken:

2 mH (resolutie 1 //H)

20 mH (resolutie 10 //H)

200 mH (resolutie 0,1 mH)
2 H (resolutie 1 mH)

inwendige weerstand van spoel

voor een meetafwijking < 1 %
volle schaal:

R < 60 Q (bereik 2 mH)
R < 600 Q (bereik 20 mH)
R < 6 kQ (bereik 200 mH)
R < 60 kQ (bereik 2H)

meetfrekwentie: 2,5 kHz

meetfout: < 2 % volle schaal

Stroomopname: circa 20 mA

De elektronica-hobbyist heeft tegenwoordig de mogelijk-

heid om praktisch alle komponenten door te meten.
Alleen bij spoelen ligt het wat moei/ijker, omdat daar
nauwelijks goede (en goedkope!) meetapparaten voor

bestaan. Met deze zelfinduktiemeter is het nauwkeurig
meten van laagfrekwent-spoelen geen enkel probleem
meer. Hij meet zelfindukties van lO /uH tot 2 H met een
meetfout van slechts van 2%, terwijl de opzet bijzonder

eenvoudig is gebleven.

Een zelfinduktiemeter is een
meetapparaat dat al jarenlang

heel hoog staat op het verlang-

lijstje van onze lezers. Dat het

zo lang heeft geduurd voordat

er een ontwerp als dit ver-

scheen, ligt zeker niet aan on-

ze ontwerpers, maar aan de
meningsverschillen die er over

zo’n apparaat bestonden bin-

nen de redaktie en ontwerp-

afdeling. Het liefst wilde ieder-

een een apparaat dat zowel

laag- als hoogfrekwent-

metingen aan spoelen kon ver-

richten, indien mogelijk nog
aangevuld met features zoals

Q-meting, inwendige weer-

stand, etcetera. In de praktijk

bleek zo’n apparaat nauwelijks

te verwezenlijken. Na enig on-
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derzoek kwam men er op onze

ontwerp-afdeling achter dat

ook professionele zelfinduktie-

meters problemen hebben met

het meten van sommige groot-

heden, wat tot gevolg had dat

het idee in de ijskast belandde.

Neemt men genoegen met wat

minder mogelijkheden en be-

perkt men het toepassingsge-

bied tot alleen hoogfrekwent of

laagfrekwent, dan zijn er echter

verschillende meetmogelijkhe-

den die wel gemakkelijk te

realiseren zijn. Zoals dat zo

vaak gaat, kwamen enkele

Elektuur-medewerkers prak-

tisch tegelijkertijd aan met het-

zelfde idee om de zelfinduktie

van laagfrekwent-spoelen op

een eenvoudige wijze te me-

ten. Een van onze ontwerpers

heeft dat idee uitgewerkt tot

een bijzonder handzaam appa-

raat dat, ondanks de beperkte

hoeveelheid elektronica in zijn

binnenste, zeer betrouwbare

metingen kan verrichten. We
leggen hier nog eens de na-

druk op het woord "laagfre-

kwent”, want we willen er dui-

delijk op wijzen dat dit appa-

raat alleen geschikt is voor het

meten van spoelen die in

laagfrekwent-schakelingen wor-

den toegepast. Hierbij kan men
denken aan spoelen voor

luidspreker-filters, kleine spoel-

tjes in aktieve audio-equalizers

en smoorspoelen in dimmer-

schakelingen. Met behulp van

zo'n meter is het ook veel ge-

makkelijker om zelf even een

zelfinduktie te wikkelen. Je

wikkelt een spoel van wat ko-

perdraad en meet gewoon of

de gewenste waarde bereikt is.

Misschien heeft u het al ge-

merkt: dit is een ontwerp waar

we zelf al lang op zaten te

wachten. We zijn ervan over-

tuigd dat deze meter door veel

hobbyisten zeer gewaardeerd

zal worden.

Het meetprincipe
Het meetprincipe dat bij dit ap-

paraat wordt toegepast, doet

sterk denken aan het principe

dat we enkele jaren geleden in

de kapaciteitsmeter hebben
toegepast, alleen wordt hier

uitgegaan van een referen-

tiestroom in plaats van een re-

ferentiespanning.

Wanneer een stroom door een
spoel wordt gestuurd, dan pro-

duceert de spoel een tegen-

EMK waarvan de grootte afhan-

kelijk is van de stroomverande-

ring (di) per tijdseenheid (dt).

In formulevorm uitgedrukt ziet

dat er als volgt uit:

Als we er voor zorgen dat di/dt

konstant is, d.w.z. dat i een li-

neair toenemende stroom is,

dan geldt:

u = L • k (k = konstante)

In dat geval is de gelijkspan-

ning over de spoel recht even-

redig met de zelfinduktie van

de spoel (zie figuur 1).

Een kontinu lineair oplopende

stroom is in de praktijk natuur-

lijk niet realiseerbaar. Een
goed alternatief hiervoor is een

driehoekvormige stroom (fi-

guur 2a). Als deze stroom door
Figuur 1. Als

een lineair toe-

nemende
stroom door
een spoel

wordt gestuurd,

zal de span-

ning over de
spoel een
konstante waar-

de hebben.

Figuur 2. Bij

gebruik van

een driehoek-

vormige stroom
(a) staat over

de spoel een
blokvormige
spanning (b).

Figuur 3. Bij

een niet-ideale

spoel veroor-

zaakt de inwen-
dige weerstand
van de spoel
een afwijking

in de blokspan-

ning. De ge-

middelde
waarde van de
(gelijkgerichte)

spanning wordt

hier echter niet

door beïn-

vloed.
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Figuur 4. Het
blokschema
van de zelfin-

duktiemeter

toont hoe het

zojuist beschre-

ven meetprinci-

pe in de prak-

tijk gereali-

seerd kan wor-

den.

A
funktie* AC-

de spoel wordt gestuurd, ont-

staat over de spoel een blok-

vormige wisselspanning (figuur

2b). Deze hoeft alleen maar te

worden gelijkgericht en de
verkregen gelijkspaning geeft

ons direkt informatie over de
waarde van de zelfinduktie.

Helaas is een spoel niet ideaal.

De grootste roet-in-het-meten-

gooier is de inwendige weer-

stand van de spoel. Voor deze

kombinatie geldt:

UL = UR + UL ideaal

In figuur 3 zijn de spanningen

getekend over de weerstand

en de spoel, plus de som van

deze twee. Na gelijkrichting

blijft een gelijkspanning over

met een zaagtandvormige rim-

pelspanning, die dus het ge-

volg is van komponent ur (fi-

guur 3e). De gemiddelde waar-

de van de gelijkspanning (met

een stippelllijn aangeduid)

komt echter weer exakt over-

een met de zelfinduktie van de
spoel. Bij deze meetmethode
heeft de inwendige weerstand

dus geen invloed op de meting

(mits de weerstand natuurlijk

niet te groot wordt).

In figuur 4 is een blokschema

getekend van de zelfinduktie-

meter. De funktiegenerator

bestaat uit een eenvoudige in-

tegrator/Schmitt-trigger-

kombinatie die een drie-

hoekspanning en een
blokspanning levert. De drie-

hoekspanning wordt door een
spanning-stroom-omzetter in

een driehoekstroom met een
gelijkstroomkomponent omge-
zet, zodat de stroom altijd gro-

ter dan nul is. Die stroom

wordt door de te meten spoel

gestuurd. De bereik-omschake-

ling gebeurt door de
meetstroom per hoger gelegen

bereik een faktor 10 te verklei-

nen. De spanning over de
spoel wordt vervolgens ver-

sterkt door een wisselspan-

ningsversterker, zodat de ge-

lijkspanningskomponent (die

ontstaat ten gevolge van de in-

wendige weerstand en het feit

dat de spoel aan een kant aan
- 5 V ligt) uit de gemeten wis-

selspanning verwijderd wordt.

Drie elektronische schakelaars,

die bestuurd worden door de
blokgolf-uitgang van de gene-

rator, zorgen voor een enkelfa-

sige synchrone gelijkrichting

van de gemeten wisselspan-

ning. Aangezien deze enkelfa-

sige gelijkrichting tot gevolg

heeft dat de gemiddelde waar-

de van de spanning nog maar
de helft is, versterkt de voor-

gaande versterker tweemaal.

De gelijkgerichte spanning

wordt daarna naar een digitale

voltmeter gevoerd, waarbij de
uitlezing direkt het aantal hen-

ry's aangeeft.

De benodigde
driehoekstroom
Als we uitgaan van de digitale

voltmeter met een volle schaal

van 200 mV, dan moet de in-

gangsspanning van de DVM bij

het meten van een spoel van

2 mH in het laagste bereik ook
200 mV bedragen. De maxima-
le stroom die door de spoel

mag lopen, leggen we vast op
20 mA (een reële toegestane

waarde bij spoeltjes < 2 mH).

Uitgaande van één flank van de
driehoekstroom komen we dan
tot de volgende berekening:

di_UL _ 200
- 10

-3

dt"L "
2 KH _1UU

Aangezien de stroom lineair

oploopt, geldt:

Lnax di
=100 d

tflank dt

tnank =20^ = 2 .
10'-1

zodat tflank = 200 IAs

De frekwentie is dan:

fM= 1 = ! = 2500 Hz
2 ' tflank 2 ’ 2

' 10 4

De dimensionering van de gen-

erator is dan vrij eenvoudig.

De praktische

realisatie

In het blokschema van figuur 4

zijn bij de diverse blokken al

verschillende komponenten-

nummers vermeld, zodat men
in het echte schema van figuur

5 vrij gemakkelijk de diverse

funktieblokken terug kan vin-

den. We lopen er nog snel

even doorheen.

De driehoekgenerator bestaat

uit Schmitt-trigger IC1 en inte-

grator Al. De frekwentie van

het geproduceerde signaal ligt

op de zojuist berekende

2,5 kHz. De uitgang van de

Schmitt-trigger levert een nette,

symmetrische blokgolf die ge-

bruikt wordt voor het schake-

len van de elektronische scha-

kelaars ESI . . . ES3. Weerstand
R3 zorgt voor een DC-offset, zo-

dat de geproduceerde drie-

hoekspanning boven 0 V blijft.

Dat is namelijk nodig om de
spanning-stroom-omzetter goed
te kunnen aansturen. Voor IC1

is een.3130-opamp noodzake-

lijk, aangezien dit een van de
weinige opamps is waarvan de
uitgang echt tot zowel de posi-
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Figuur 5. Het
echte schema
is niet veel ge

-

kompliceerder
dan het blok-

schema uit fi-

guur 4.
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Figuur 6. Zo
zien de span

-

ningsvormen in

de schakeling

er in werkelijk-

heid uit. Let er

op dat golf-

vorm L de
spanning is die

naar de U/I-

omzetter wordt

gestuurd; een
dalende flank

op deze foto

betekent een
toenemende
stroom!

tieve als negatieve voedings-

spanning kan worden uit-

gestuurd. De door de 3130 ge-

leverde blokspanning dient na-

melijk als referentie voor de
navolgende integrator.

Aan de uitgang van Al staat

een driehoekspanning waarvan

de toppen liggen op respektie-

velijk +4,9 en +2 V. De
spanning-naar-stroom-omzetter

rond A2 en Tl zet deze span-

ning om in een stroom die

door de te meten spoel Lx

wordt gestuurd. Met behulp

van de weerstanden R5 . .

.

R8

wordt de meetstroom gekozen
en daarmee dus ook het meet-

bereik (in het 2-H-bereik is de

maximale meetstroom nog

20/104 = 0,02 mA).

De weerstanden R9.

.

.Ril

parallel aan Lx zorgen voor

een zekere demping van de

spoel. Parallel aan de zelfin-

duktie zitten diverse parasitaire

kapaciteiten (o.a. aansluitdra-

den, inwendige kapaciteiten

van de spoel), waardoor een
prachtige LC-kring ontstaat.

Door de hoogohmige aanstu-

ring van deze kring (vanuit een

praktisch ideale stroombron)

zouden we zonder een dem-

pingsweerstand over de kring

zeker oscillatieverschijnselen

krijgen. De dempingsweerstan-

den zijn zo hoog gekozen dat

ze het meetresultaat nauwelijks

beïnvloeden, om die reden

heeft elk bereik ook zijn eigen

dempingsweerstand (in het 2-H-

bereik doet R14 dienst als dem-
pingsweerstand). Tracht men
nu een kleine zelfmduktie te

meten in een hoger bereik

(bijv. een spoel van 1,5 mH in

het 2-H-bereik), dan kan de
dempingsweerstand wel eens

te hoog zijn waardoor soms

toch nog oscillaties kunnen

ontstaan. Om dat te voorkomen,

is het aan te bevelen om bij

een meting steeds in het

laagste bereik te beginnen en

dan omhoog te schakelen tot-

dat geen overflow-indikatie

meer verschijnt op het display.

Men heeft dan tevens de
hoogst mogelijke resolutie. De
overflow-indikatie wordt ver-

*

zorgd door komparator A4, die

de ingang van de voltmeter bij

een bereik-overschrijding via

ES4 aan + 5 V legt. Deze scha-

keling is toegevoegd om bij

open meetklemmen en bij een
grote inwendige spoel-

weerstand een betrouwbare

overflow-indikatie te genere-

ren.

Opamp A3 zorgt voor een
tweevoudige versterking van

de gemeten wisselspanning,

waarbij C2 de gelijkspannings-

komponent blokkeert. Met be-

hulp van PI kan de offset van

deze opamp afgeregeld wor-

den. Daarna volgt de enkelfasi-

ge gelijkrichter. Deze bestaat

uit ESI en ES2, terwijl ES3 als

inverter van het blokvormige

Figuur 7. De
print is zodanig
van afmetingen
dat deze exakt

in het voorge-

schreven type
kastje past. De
hoekjes aan de
bovenzijde

moeten dan
wel worden uit.

-

gezaagd.

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1,R1 5,R16 = 10 k

1 %
R2 = 33k2 1%
R3,R7 = 15 k 1%
R4 = 100 k 1%
R5 = 1 50 Q 1%
R6 = 1k5 1%
R8 = 150 k 1%
R9,R21 = 2k2

R10 = 22 k

Ril = 220 k

R12 = 5k6

R13.R17 = 10 M
R14 = 2M2
R18 = 3k3

R19 = 560 k

R20 = 10 k
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schakelsignaal dienst doet. Tij-

dens het positieve gedeelte

van de gemeten wisselspan-

ning is ESI gesloten en ES2

open, tijdens het negatieve ge-

deelte is ESI geopend en ES2

gesloten. Door middel van R19

en C3 wordt deze spanning af-

gevlakt tot zijn gemiddelde

waarde, die vervolgens door

IC7 kan worden omgezet in

een leesbaar resultaat.

Zoals u in het schema reeds

hebt kunnen zien, bestaat de

voltmeter uit de welbekende
7106 en een 3%-digit LCD, een

kombinatie die we al diverse

keren in meetapparaten heb-

ben toegepast. Het IC bevat al-

les om een gelijkspanning te

konverteren in een digitale

waarde en deze vervolgens

zichtbaar te maken op het dis-

play. Voor het sturen van de
decimale punten van het dis-

play zorgen de EXOR's
NI. . .N3. Welke punt zichtbaar

is, hangt gewoon af van de

stand van schakelaar S2c.

Twee LED’s (D8 en D9) geven

aan of de waarde op het dis-

play in henry’s of milli-henry's

geïnterpreteerd moet worden.

De voeding van de meter

bestaat uit twee 9-V-batterijen

en twee spanningsstabilisato-

ren. Hiervoor zijn twee "gewo-

ne" typen genomen, aangezien

deze een betere storingsonder-

drukking en spanningsstabilisa-

tie bezitten dan de kleine L-

typen.

De opbouw
De print voor de zelfinduktie-

meter (figuur 7) is zodanig op-

gezet dat deze inklusief twee

batterijen past in een hand-

zaam kastje, zodat het apparaat

een echt draagbaar karakter

houdt. De passieve onderdelen

kunnen allemaal gewoon op de
print worden gesoldeerd, voor

de IC's worden voetjes ge-

bruikt. Alle weerstanden en di-

oden moeten rechtop gemon-

teerd te worden, met uitzonde-

ring van Rl, R3 en R24. De el-

ko’s dienen typen voor print-

montage te zijn. Het display

wordt op enkele op elkaar

gestapelde rijen kontaktstrips

gezet (of op kontaktstrips met

wire-wrap-pennen), zodat dit

vlak onder het venster in het

kastje komt te zitten (bij het

door ons gebruikte kastje drie

stuks op elkaar). R22 is een ar-

ray van vier 100-k-weerstanden.

Men kan dit array natuurlijk

ook vervangen door vier losse

weerstanden van 100 k, die

rechtop worden gemonteerd

en vervolgens aan de bovenzij-

de worden doorverbonden. De
gemeenschappelijke aanslui-

ting wordt dan naar de print

gevoerd (schuine kant van ar-

ray op de print-opdruk). De
twee LED’s D8 en D9 worden

zo hoog gemonteerd dat ze

juist onder de frontplaat zitten

als de print in het kastje zit. De
draaischakelaar wordt recht-

streeks op de print gesoldeerd

om de benodigde ruimte zo

klein mogelijk te houden en

om storingen door losse kabels

te vermijden.

De stabilisator-IC's verdienen

nog enige extra aandacht. Het

middelste pootje van IC5 en
IC6 wordt eerst een stukje naar

voren gebogen, zodat de poot-

jes samen een driehoek vor-

men (zoals bij een gewone
transistor). Vervolgens worden
de IC's door de desbetreffen-

de gaten op de print gestoken,

zodanig dat het huisje prak-

tisch op de print zit. Het brede

gedeelte van de aansluitpen-

nen moet dus ook door de

printgaten worden gestoken,

daar is de diameter van de ga-

ten op berekend. Als u de sta-

bilisatoren op deze manier

monteert, dan passen ze pre-

cies in het kastje. Mocht u een

nog platter kastje willen ge-

bruiken (wat zeker mogelijk is),

dan zal de metalen bovenzijde

van IC5 en IC6 eerst moeten
worden afgezaagd voordat

deze op de print worden ge-

monteerd. In de meeste geval-

len zal dat echter niet nodig

zijn.

Voor het vastzetten van de print

moeten drie gaten in de bo-

dem van het kastje worden ge-

Figuur 8. Een
ontwerp voor

een bijpassen-

de frontplaat.

R22 = weerstands-

array 4 x 100 k, of

vier losse weerstan-

den

R23 = 100 k

R24 = 47k5 1%
R25 = 681 Q 1%
R26 = 22k1 1%
R27 = 1k5

PI = 10-k-

meerslagen-

instelpotmeter

(klein model, bijv.

Bourns 3266)

P2 = 250-0(200 0)-

meerslagen-

instelpotmeter (klein

model, bijv. Bourns

3266)

Kondensatoren:

Cl = 3n3 MKT
C2,C3 = 10 n MKT
C4,C5 = 100 n

C6 = 220 n

C7,C8,C9 = 22 fj/16

V (radiaal)

CIO = 100 p

C11 = 100 n MKT
C12 = 470 n MKT
C13 = 220 n MKT
C14 = 10p

Halfgeleiders:

Dl . . .D7 = 1N4148

D8.D9 = LED rood 3

mm
Tl = BC 557B

IC1 = CA 3130
IC2,IC3 = TLC 272

IC4 = 4066

IC5 = 7805

IC6 = 7905

IC7 = 7106
IC8 = 4070

Diversen:

LCD = 3 Va -digit LCD,

bijv. Philips LTD

221R-12

51 = dubbelpolige

maakschakelaar

52 = draaischakelaar,

3 moederkontakten,

4 standen

2 9-V-batterijen met

bijbehorende batterij-

clips

aansluitklemmen voor

spoel

kastje OKW type

A94091 1 1 (155 x 92

x 33 mm)
print EPS 880134

(zie ook pag. 6)
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boord. Daarvoor kan men de
lege print als boormal gebrui-

ken. Aan de zijkant komt de
dubbelpolige aan/uit-

schakelaar te zitten, waarmee
de voedingslijnen van de twee

batterijen kunnen worden on-

derbroken. De batterijen krij-

gen een plaats onder in het

kastje, ze passen net naast el-

kaar op de smalle kant als de

twee nokjes op die plaats in

het kastje verwijderd worden.

Ook bij het display moeten
trouwens de nokjes in het dek-

sel weggehaald worden.

Voor de meet-aansluitingen zijn

verschillende mogelijkheden.

Wij hebben bij het prototype

gebruik gemaakt van een

luidsprekerklem die iets gemo-

dificeerd werd om brede aan-

sluitstrippen te krijgen. Een an-

dere mogelijkheid zijn kroko-

dilleklemmen.

Het afregelen
In de zelfinduktiemeter zitten

twee afregelpunten, dat is dus

niet zo moeilijk. Het grootste

probleem bij het afregelen is

echter de referentiespoel die

hiervoor nodig is. We hebben
hiervoor een spoel tussen 1 en
1,8 mH nodig waarvan de zelf-

induktie zo nauwkeurig moge-
lijk bekend is. We hebben ge-

tracht hiervoor een paar oplos-

singen te bedenken. De West-

duitse fabrikant Intertechnik (in

Nederland vertegenwoordigd

door de firma Audio Compo-
nents) levert luchtspoelen voor

luidsprekerfilters met een
nauwkeurigheid van 3%, voor

de dagelijkse praktijk is dat

voldoende. Voor degene die

het echt heel nauwkeurig wil

hebben, levert Intertechnik op
ons verzoek een luchtspoel van

1,5 mH met een nauwkeurig-

heid van 1%. Die kost wel een
paar tientjes, maar dan hebt u
voor altijd een goede referen-

tiespoel. Het is ook mogelijk

zelf een referentiespoel te "ma-

ken” door een luchtspoel met

een lage inwendige weerstand

te nemen te nemen van 1 of 1,5

mH en deze parallel te schake-

len met een kondensator van

47 of 100 nF met een nauwkeu-
righeid van 1 of 2 %. Die kring

wordt via een serieweerstand

van bijvoorbeeld 3k3 op een
frekwentiegenerator aangeslo-

ten en met behulp van een
skoop en een frekwentiemeter

bepaalt men dan zo exakt mo-
gelijk de resonantiefrekwentie

van deze kring. Met behulp

van de volgende formule kan

vervolgens de zelfinduktie van

de spoel berekend worden:

L= 1 (H)

4 . „2 . p
. c

Nu kan de meter worden afge-

regeld. Sluit eerst de meet-

klemmen kort en kies het 20-

mH-meetbereik. Met PI wordt

de uitlezing op het display op

0.000 afgeregeld. Daarna wordt

de referentiespoel aangesloten

en naar het 2-mH-bereik omge-

schakeld. P2 wordt zodanig in-

gesteld dat het display de

juiste waarde van de spoel aan-

geeft. Aangezien de nauwkeu-

righeid van de overige berei-

ken verder alleen bepaald

wordt door de nauwkeurigheid

van de weerstanden R5. . .R8,

is de afregeling daarmee vol-

tooid.

Automatische
uitschakeling

De stroomopname van de me-
ter bedraagt ongeveer 20 mA
aan de positieve en negatieve

kant. Een set batterijen zal een

vrij lang leven hebben, als men
er maar aan denkt de meter op

tijd uit te schakelen. Merkt

men dat de batterijen zwak

worden (gekke uitlezing of

zwak display), dan moeten bei-

de batterijen vernieuwd wor-

den.

Voor vergeetachtige gebruikers

geven we in figuur 9 een scha-

kelingetje dat de batterijen au-

tomatisch na circa een halve

minuut uitschakelt. Door een

druk op het reset-knopje wordt

de meter weer ingeschakeld.

Men kan deze schakeling op-

nemen achter de gewone
aan/uit-schakelaar, of gewoon
die schakelaar weglaten. In het

laatste geval wordt de meter al-

tijd met de druktoets ingescha-

keld. De schakeling kan op
een stukje experimenteerprint

worden gebouwd. Houdt men
dit klein, dan past het er nog
juist bij in het kastje.

We hopen, nee, we zijn ervan

overtuigd dat deze meter een

vaste plaats naast de overige

Elektuur-meetapparaten zal krij-

gen. Wij kunnen hem in elk

geval al niet meer missen!

(880134)
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'
Wis prmten

Pil |lp '
I VI/ zelf maken

Ff
j

:

I // U hebt hiervoor
I ./ nodig: een spuitbus

^transparant-spray, een
layout-pagina, een UV-lamp,
natronloog en positief foto-

gevoelig printmateriaal (evt.

I I
I VV^ zelf ma-

f ken met posi-

P tieve fotokopieer-

1^/ lak en printmateriaal).

De fotogevoelige

koperzijde van het printma-

teriaal wordt met de
transparant-spray goed nat

gespoten.

De uit de layout-pagina

geknipte koper-layout (in

spiegelbeeld) legt u met de
gedrukte zijde op het natte

printmateriaal. Druk het

papier licht aan en verwijder

eventuele opgesloten lucht-

belletjes door voorzichtig

met een prop papier over

de layout te strijken.

Het geheel kan nu met
een UV-lamp belicht wor-

den. De belichtingstijd is

afhankelijk van de gebruikte
UV-lamp. de afstand hiervan

tot het printmateriaal en het

fotogevoelige materiaal.

Na het belichten verwij-

dert u het layoutvel (nog
meerdere malen bruikbaar)

en spoelt u het printmate-

riaal onder stromend water
schoon. - i

Na het ontwikkelen van

de fotogevoelige laag in

natronloog (ongeveer 9 gram
in 1 liter water oplossen) kan
de print in ijzer-3-chloride

(500 gram FeCl3 in 1 liter

water) geëtst worden. Spoel
daarna de print grondig
schoon (en ook uw handen!),

verwijder met wat staalwol

het fotogevoelige laagje van
de kopersporen en boor de
gaatjes.

(Voor kant-en-klare Elektuur-

printen zie pagina 6.)

kopieerbeveiligingsonderdrukker HF-distributie-versterker
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Firato: groots en veelzijdig!
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Het is weer zover! Voor de 25e keer opent de Firato, de

tweejaarlijkse tentoonstelling op het gebied van

konsumentenelektronica, zijn poorten. De Firato, na de

Funkaustellung Berlin de grootste en belangrijkste

Europese tentoonstelling op dit gebied, heeft ook dit jaar

weer veel te bieden. De bezoekers, naar verwachting ruim
300.000 in aantal, kunnen zich ook deze keer weer volop

vergapen aan de vele noviteiten die op 50.000 m 2

tentoonstellingsoppervlakte opgesteld staan.

Als we de fabrikanten in de sek-

tor konsumentenelektronica

moeten geloven, is er bijna geen

droog brood meer te verdienen

in deze tak van de industrie. Er

is weliswaar een grote toename
in de hoeveelheid produkten die

wordt afgezet (een volume-

groei), maar de omzet in finan-

ciële zin stijgt nauwelijks

(2 %). Net zoals de geheugen-

chip-industrie wordt ook deze

industrietak zwaar getroffen

door een fikse deflatie. In de

geheugenchip-industrie daalt

de prijs per geheugeneenheid

(bit) met een faktor 10 per vijf

jaar. In de konsumentenelek-

tronica is het al niet veel beter.

De reddende engel van de

audio-industrie, de CD, is daar-

van een duidelijk voorbeeld.

Vlak na de introduktie waren
prijzen van drieduizend gulden

per speler geen enkel probleem.

Op dit moment worden de

meeste spelers ver onder de dui-

zend gulden verkocht en bieden

voor die prijs ook nog meer
mogelijkheden dan de eerste

exemplaren. Er zijn zelfs al spe-

lers voor een tiende van deze
prijs verkrijgbaar. Vernieuwin-

gen helpen ook niet echt; de al-

lernieuwste CD-speler, die ook
geschikt is voor CD-Video,
wordt geïntroduceerd voor een

prijs die de helft bedraagt van

die van de eerste CD-speler.

Ook de handel in videorecor-

ders en televisies vertoont de-

zelfde neerwaarts gerichte

prijsspiraal. ”Fijn voor de kon-

sument en een ramp voor de in-

dustrie”, aldus de heer ir. B. Ka-

per, algemeen direkteur Consu-
mer Electronics Division Phi-

lips International B.V. Een an-

der verschijnsel in deze in-

dustrietak is de sterke vernieu-

wing. Als we uitgaan van het

huidige produktenaanbod, dan
zullen we in 1990 al kunnen
waarnemen dat 23 % van de

dan aangeboden produkten
nieuw is. Met nieuw wordt hier-

bij niet bedoeld een nieuwe sty-

ling maar een principieel nieuw

produkt. In 1995 is dat aantal

zelfs opgelopen tot 65 %. Nieu-

we produkten in deze sektor

kunnen zijn de wisbare CD,
video-telefoons, de smartcard,

personal facsimile-apparaten en

niet te vergeten de elektroni-

sche-fotokamera (bits i.p.v. ne-

gatieven). Met name deze

laatste zou ekonomisch gezien

wel eens de CD van de toekomst
kunnen worden.

Internationale standaardisatie

van levensbelang

De elektronische-fotokamera

(niet te verwarren met een elek-

tronische fotokamera) kan in de

nabije toekomst een belangrijke

nieuwe poot worden. Vandaar
dat de fabrikanten achter de
schermen grote diskussies voe-

ren om een uniform formaat
voor dit nieuwe produkt af te

spreken, zodat de konsument
tegen het einde van deze eeuw.

als deze still-foto-kamera rijp

voor produktie zal zijn, ver-

schoont zal blijven van alle on-

gemakken en onzekerheden die

de onvermijdelijke gevolgen

zijn van het uitblijven van een

standaard. In de industrie is

iedereen het er over eens gewor-

den dat het standaardiseren van

produkten een belangrijke

voorwaarde is om een produkt

in welke vorm dan ook über-

haupt nog van de grond te krij-

gen. Men gaat met de standaar-

disatie al zover dat zelfs gepro-

beerd wordt de kodes van de

infrarood-afstandsbediening te

standaardiseren. Het RC5-
systeem (Philips) is daartoe

voorgedragen voor een wereld-

wijde akseptatie.

Overigens vinden diskussies

over normalisering en standaar-

disering op meerdere terreinen

plaats. Zowel de DAT (slechts

enkele fabrikanten lijken van

zins te zijn om een exemplaar
op de Firato te tonen) als de

wisbare CD zijn op dit moment
nog het middelpunt van stevige

onderhandelingen tussen de

verschillende fabrikanten. Na-
tuurlijk heeft bij deze twee

laatste systemen ook de soft-

ware-industrie nog heel wat in

de melk te brokkelen. Het ge-

brek aan standaardisering is een

van de grootste problemen bij

de introduktie van nieuwe syste-

men. Een recent voorbeeld van

een produkt dat zwaar onder
deze problematiek gebukt ging

(en nog gedeeltelijk gaat), is de

videorecorder. De konsument
heeft uiteindelijk met zijn aan-

koopgedrag (in sterke mate be-

paald door het ruime software-

aanbod) de video-recorder-

industrie op één lijn gekregen,

maar dit laatste heeft wel tot ge-

volg gehad dat technisch gezien

niet het beste systeem overleefd

heeft. Bovendien is er nodeloos

erg veel geld geïnvesteerd in re-

search die bij standaardisatie

niet nodig was geweest.

Tal van innovaties aanwezig

Ook nu zijn er weer een aantal

echte vernieuwingen die vrijwel

gelijk met de Firato ook voor

de konsument beschikbaar zijn.

Dit dus ondanks het gejammer
van de industrie over het gebrek

aan rendement. Was er einde-

lijk een standaard op
videorecorder-gebied, op deze

beurs dient zich weer een

nieuwkomer aan: Super-VHS,
kortweg S-VHS, is een ver-

nieuwde versie van het VHS-
systeem, waarmee een aanzien-

lijke verbetering van de bceld-

definitie mogelijk is geworden.

Hoewel het systeem op een

groot aantal plaatsen aanzien-

lijk afwijkt van de huidige ver-

sie van VHS, heeft men gezorgd

voor een zekere kompatibiliteit

met VHS. Oude opnamen kun-

nen probleemloos op de nieuwe

Figuur 1. Ook in het VHS-kamp slaat de vernieuwing toe. Het
S-VHS-systeem wordt zowel in de camcorder als in stationaire

recorders gebruikt. Het systeem is backwards compatible met de
huidige VHS-recorders en geeft een betere beeldkwaliteit.



Goed nieuws voor al die disco’s, bandjes, popgroepen
en verhuurbedrijven die de sublieme kwaliteit, het hoge
rendement en de grote vermogens van de FANE disco-
luidsprekers kennen en waarderen:

Zelfbouw wordt nu pas echt goed mogelijk!
FANE levert alle houtwerk (zwaar multiplex!) - exact op
maat. En met alle accessoires die een discobox tot een
discobox maken: prachtig om te zien en onverwoestbaar
in de harde praktijk.

Een FANE luidsprekerbox-zelfbouwpakket is een
compleet pakket. Op de luidsprekers na. Die kiest u zelf

- geheel toegespitst op uw eigen doel. Hoewel
gebaseerd op FANE-luidsprekers bent u vrij andere
merken en typen te gebruiken. Over het rijke FANE-
assortiment geven wij gaarne vakkundig advies.

Het nu leverbare pakket is de bekende,
ongeëvenaarde W-bin, die een enorm rende-
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ER ZIT MUZIEK IN UW

De befaamde FANE discoboxen
Tl 11 alc 7olfhAimrnal/lroH

SCHROEVEDRAAIER

ment paan aan een waarlijk grandioze kwaliteit.

De prijs bedraagt f 342,- inkl. btw, exkl. luidspreker.

Zeer binnenkort worden vier andere veelgevraagde
boxtypen als bouwpakket uitgebracht:

* FANE Flight casebox
* FANE Basreflexbox voor 12" woofer
* FANE Compact 2-wegbox voor 12” woofer
* FANE Monitorbox

* Kent u het FANE-hox-bouwhoek al? Daar staan
tientallen modellen in. Een must voor iedere zelfbouwe

FANE NEDERLAND
Julianaparklaan 2

3534 AN UTRECHT

Telefoon 030 - 42 11 42 / 42 11 62

10jaar topklasse
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dealer

BNS Vandenberghe B.V., De Hoogt 8, 5175 AX Loon op Zand, Telefoon 04166-2434.
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Video head output signaJ

ofVHS recording

Video head output signal

ofS-VHS recording

Figuur 2. De vergrote bandbreedte van het S-VHS-systeem
maakt een beelddefinitie van 400 lijnen mogelijk. liet voordeel

hiervan is evident: vrijwel geen kwaliteitsverlies meer bij opna-
men van de huidige televisieprogramma's. Ook het kopiëren en

monteren van opnamen is nu praktisch zonder kwaliteitsverlies

mogelijk.
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recorder worden afgespeeld,

omdat de recorder automatisch

terugschakelt op de oude norm
als een VHS-cassette gebruikt

wordt, maar de opnamen vol-

gens de nieuwe norm kunnen
niet meer op de oude recorders

worden weergegeven. Voor de
nieuwe norm zijn speciale ver-

beterde VHS-video-casset tes

ontwikkeld, die voorzien zijn

van een andere magnetische
drager, waardoor een grotere

bandbreedte mogelijk gewor-

den is. De nieuwe band is opge-

bouwd met fijnere magnetische
deeltjes die een hogere koërci-

tieve kracht (tot 30 a/o) hebben
dan de konventionele banden.
Bovendien is het oppervlak van
de vernieuwde band gladder,

waardoor het kontakt met de
verbeterde opname/weergave-
kop met extra smalle luchtspleet

beter wordt. Deze grotere band-
breedte, tot zo’n 7 MHz tegen

4,8 MHz nu, maakt een betere

beelddefinitie mogelijk. Deze
verhoogde beelddefinitie over-

treft dan de resolutie van de
huidige TV-beelden en is speci-

aal van belang bij de toekomsti-

ge DSB-satellieten en het mon-
teren van met camcorders ge-

maakte opnamen.
Op de band is nu een betere

scheiding tussen de chrominan-
tie en de luminantie mogelijk

geworden. Het chrominantie-
signaal is verschoven van 3,8

naar 5,4 MHz en heeft nu een
zwaai van 1,6 MHz (was

1,0 MHz) gekregen (zie figuur

2). Dankzij de scheiding van
chrominantie en luminantie,

zowel op de band als in de ver-

binding met de televisie, wordt
overspraak tussen de beide sig-

nalen en daardoor verminderde
beeldkwaliteit voorkomen. De
televisie heeft voor een S-VHS-
recorder eigenlijk een speciale

ingang nodig, de zogenaamde
S-terminal. Televisies zonder
deze S-terminal, in feite alle

huidige toestellen, kunnen toch

gebruik maken van een S-VHS-
recorder, maar zullen niet de
volledige winst in beelddefinitie

van 240 naar 400 beeldlijnen

halen. De cassettes van het S-

VHS-systeem zijn van een spe-

ciaal indexgat voorzien, zodat
de recorder automatisch kan
herkennen dat er S-VHS-
opnamen gemaakt moeten wor-
den of dat in S-VHS-formaat
weergegeven moet worden. Vrij-

wel alle grote fabrikanten van

VHS-recorders zullen op de Fi-

rato exemplaren tonen die ge-

schikt zijn voor S-VHS-
opnamen. Hoewel dat niet ex-

pliciet gezegd wordt, is het S-

VHS-systeem zeer zeker ook op
de markt gebracht om de strijd

aan te binden met fabrikanten

uit het Verre Oosten (lees Ko-
rea) die de markt overspoelen

met goedkope recorders. JVC
wil proberen door selektief li-

centies af te geven (de patenten

op het VHS-systeem zijn nage-

noeg verlopen), verdere prijs-

dumping tegen te gaan.

Ook de radio krijgt meer mo-
gelijkheden

Een ander nieuw fenomeen dat

zich op de Firato manifesteert,

is RDS (Radio Data Systeem).

Hoewel het systeem in verschil-

lende fasen geïntroduceerd zal

worden, zijn al verschillende fa-

brikanten die autoradio’s aan-

bieden met een interface voor

het RD-systeem. Het RD-
systeem is feitelijk een uitbrei-

ding van het in Duitsland al vo-

lop in gebruik zijnde ARI-
systeem (Autofahrer Rundfunk
Information). Net zoals bij tele-

tekst op de televisie het geval is,

wordt aan het uitgezonden

radio-signaal extra informatie

toegevoegd. Op een aparte

draaggolf (57 kHz) wordt langs

digitale weg extra informatie

verzonden die voor de luisteraar

onopgemerkt blijft. Aan de in-

troduktie van het systeem, dat

vrijwel zeker nog dit jaar in

Duitsland, Nederland en België

ingevoerd zal worden en op den

duur in heel Europa, liggen

twee gedachten ten grondslag.

Primair is het bedoeld om het

autorijden veiliger te maken,
maar stationaire ontvangers

kunnen ook een stuk gebrui-

kersvriendelijker worden. Op
dit moment worden door de
PTT al experimenten met RDS
gedaan op de zenders van Ra-
dio 4. Tijdens deze Firato zul-

len een aantal fabrikanten,

waaronder Blaupunkt en Phi-

lips, autoradio’s introduceren

die geschikt zijn voor RDS.
In eerste instantie zullen maar
een paar faciliteiten in gebruik

genomen worden. Na verloop

van tijd zullen er meer facilitei-

ten aan toegevoegd worden.
Vier koderingen zullen bij de

introduktie direkt in gebruik

genomen worden. Deze kodes

zijn:

De Programma-Identifika-

tie-kode, kortweg PI, waarmee
het mogelijk is zenders te iden-

tificeren. Deze PI-kode is een

getal waaraan de ontvanger een

zender kan herkennen. Uit dit

signaal kan geen zendernaam
afgeleid worden, maar het kan
door de autoradio gebruikt

Figuur 3. Slechts enkele fabrikanten tonen een prototype van de
DAT-recorder op de Firato. Bulkleveringen op de konsumenten-
markt (als het al zover komt) zullen nog lang een probleem blij-

ven. De oorzaak zijn duidelijk: een gebrek aan overeenstemming
tussen de fabrikanten van hard- en software en de hooggespan-
nen verwachtingen van de wisbare CD.
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De eerste popmonitor die niet terugdeinst voor

klassiek en jazz. Tot 120 dB geluidsdruk bij een
vervorming, kleiner dan van de meeste

studio- monitors op 100 dB niveau. Ingebouwde
versterkers (8 QUAD eindmodulen, met een

totaal vermogen van 1,6 kW) en apart instelbare

actieve filtering. De middenkolom die de beide

laagweergevers torst, zorgt voor natuurlijke warmte-

afvoer, waardoor geen ventilator nodig is.

AVO B 183 LCR meter.
Het ideale handzame instrument om snel en efficiënt

zelfindukties, capaciteiten en weerstanden te meten.
Bereik: Induktie (2mH tot 200H)

Capaciteit (200pF tot 200/xF)
Weerstand (200 tot 20MO)

Beveiligd tot 250V AC/DC
Duidelijke aflezing op 3,5 digit display.

Toepassingen o.a.:

Inkomende goederen
kontrole;

Meting induktielussen
verkeersbegeleiding

;

Produktiekontrole.

De degelijkheid van AVO is

spreékwoordelijk.

Amroh B.V.
Aktueel in industriële aktiviteiten

4MK§)H
Postbus 370, 1380 AJ Weesp
Telefoon: 02940- 1 53 50
Telex: 15171 KAMU

KEF zelfbouw

-

ontwerpen

De research van KEF levert uitkomsten die

allerminst geheim worden gehouden.

Integendeel: als geen ander vuurt KEF de
zelfbouwer aan met kant en klaar uitgewerkte

luidsprekerontwerpen, met opgave van de
redenen waarom het zo gedaan is en niet anders.

Na overmaking van f 5.- op giro 49 93 31

tnv TransTec Rotterdam (vermeld daarbij even:

KEF Constructor) sturen wij u uitgebreide

documentatie van 6 KEF systemen voor zelfbouw,

met nuttige wenken.

Uw warme importeur:

Trans Tec bv
Schiedamsevest 71. 3012 BE Rotterdam, tel. (010) 4147055.

and
Luidspreker-zelfbouw

Probleemloos te bouwen, afwerking geheel
naar eigen smaak, en een geluidskwaliteit die

een vergelijking met kostbare fabrieksboxen
niet uit de weg gaat, kenmerken de huidige ge-

neratie zelfbouw luidsprekerboxen.

Eerst horen, dan bouwen

Koop nooit een kat in de zak; daarom hebben
wij in onze twee luisterstudio's meer dan 20
aktuele zelfbouwkombinaties demonstratie-
klaar opgesteld staan, zodat ze door U eerst

uitgebreid beluisterd en vergeleken kunnen
worden.

De produkten

Naast alle bekende luidsprekermerken voeren

wij tevens een kompleet assortiment filter-

onderdelen en accessoires van de hoogste
kwaliteit. Ook kunnen wij u gebouwde M.D.F.-

kasten leveren.

Onze service

Met duidelijke handleidingen, goede adviezen,
geavanceerde meetapparatuur en onze ruime
ervaring zorgen we ervoor dat het zelfbouwen
van Uw luidsprekers van begin tot eind suc-

cesvol verloopt.

Smalstraat 21 5341 TW OSS Tel. 041 20-47650
Onze brochure krijgt u gratis

een telefoontje of briefkaart is voldoende



worden om bij het kiezen van

de sterkste zender op een be-

paalde lokatie te kontroleren of

inderdaad twee dezelfde pro-

gramma’s ontvangen worden.

De Programma-Service-

kode, kortweg PS, maakt het

mogelijk op een display 8 ka-

rakters met bijvoorbeeld de

zendernaam weer te geven. Ie-

dere zender kan dan dus zijn

eigen naam uitzenden.

De Alternatieve-Frekwen-

ties-kode, kortweg AF-kode.

Deze kode deelt de autoradio

mee op welke andere frekwen-

ties het programma ook en mis-

schien beter te ontvangen is.

De Clock-Date-kode, kort-

weg CD-kode. Aan de hand van

deze informatie kan de radio

zowel de tijd als de datum op

het display zetten.

Andere koderingen die later in

gebruik genomen kunnen wor-

den, zijn: de TP-kode (Traffic

Program), de TA-kode (Traffic

Announcement en de PTY-31-

kode waarmee het soort pro-

gramma aangegeven kan wor-

den.

Naast een verhoogd komfort

voor de automobilist zorgt dit

systeem ook voor een verhoog-

de verkeersveiligheid. Automa-
tisch wordt namelijk steeds de

sterkste zender gekozen, men
beschikt over een zenderindika-

tie en een volledige ARI-funktie

en bij rampen kan automatisch

een waarschuwing ontvangen

worden. Welke koderingen wan-

neer in gebruik genomen wor-

den, is nog niet echt duidelijk.

Het probleem is namelijk de be-

perkte ruimte in het digitale ka-

naal, vooral omdat in de begin-

periode ook het oudere ARI-
systeem ondersteund moet blij-

ven. Pas over een aantal jaren

kan het ARI-systeem vervallen,

Van Edison tot

CD-Video

Ter gelegenheid van de 25 c
Fi-

rato verschijnt een 128 pagina’s

dik boekwerk onder de titel

”Van Edison tot CD-Video”.
Het boek, dat geschreven is

door de bekende publicist

Chriet Titulaer, beschrijft de

ontwikkelingen in de sektor

konsumentenelektronica. Feite-

lijk geeft het voor een groot

stuk de geschiedenis weer van

een gloeilampenfabriek uit het

zuiden des Iands. Dat is ook
niet verwonderlijk want Philips

heeft altijd een belangrijke rol

gespeeld bij de ontwikkelingen

in deze marktsektor.

Het boek is onderverdeeld in 16

hoofdstukken die ieder een

eigen segment van de moderne
konsumentenelektronica be-

schrijven. Steeds wordt in een

61 elektuur
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aangezien dan alle ontvangers

met het ARI-systeem wel ver-

vangen zullen zijn door moder-
nere typen met RDS. Als RDS
eenmaal goed loopt, zijn er nog
een aantal leuke opties moge-
lijk. Er kan bijvoorbeeld een

printer aan de ontvanger ge-

koppeld worden, die alle File-

meldingen afgedrukt, eventueel

zelfs met alternatieve routes.

Een automobilist kan dan nog
voordat hij aan een reis begint,

de meest optimale weg tussen

vertrekpunt en bestemming kie-

zen.

Domestic Digital Bus

Er is in het verleden al vaker

gesproken over de zogenaamde
huis-bus. Tijdens deze Firato

wordt de eerste uitvoering daar-

van getoond. De ”Domestic Di-

gital Bus” is een kommunika-
tiesysteem voor interaktieve

elektronische komponenten die

in de huiselijke omgeving ge-

bruikt worden. Wil de kijker

bijvoorbeeld een video-band

bekijken, dan is slechts één

kommando ”play” noodzake-

lijk. Alle andere kommando’s
zoals de TV inschakelen, ka-

naal kiezen, weergeven etc. wor-

den dan automatisch uitge-

voerd. Het omgekeerde gaat

ook op: een kommando record

(video-opnemen) is voldoende
om ervoor te zorgen dat de
video-recorder ingeschakeld

wordt, deze te weten komt wel-

ke zender wordt bekeken en ver-

volgens begint met opnemen.
De Domestic Digital Bus is een
uitgebreid kommunikatiesys-
teem voor maximaal 80 appara-
ten. Over deze bus is een bi-

direktionele kommunikatie mo-
gelijk tussen twee afzonderlijke

komponenten. De gebruiker

kommuniceert met één enkel

kommando via de bus met de
apparatuur en het systeem zorgt

verder voor de afhandeling van
de opdracht.

Binnen het koncept van de bus
zijn drie nivo’s aanwezig. Het
eerste nivo legt het basisproto-

kol vast. Het tweede nivo be-

paalt de parameters van de

kommunikatie, dus de status

van berichten, de kommando’s
etc. en het derde nivo stuurt de

verschillende mogelijkheden
van ieder komponent uit het

systeem. Het is de bedoeling

ELEK
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dat het eerste en het tweede ni-

vo bij alle fabrikanten hetzelfde

is, zodat uitwisseling mogelijk

is. Dus ook hier is standaardisa-

tie tussen de verschillende fabri-

kanten onderling weer van

groot belang.

(EA-571)

Figuur 4. Ook de autoradio kan genieten van industriële innovaties. RDS maakt het gebruik van
de autoradio eenvoudiger en verhoogt de verkeersveiligheid. In de toekomst zal ook de ontvanger
in de huiskamer van deze techniek gebruik gaan maken.

hoofdstuk teruggegaan naar

het prille begin en wordt de hele

evolutie beschreven. Zo wordt

bijvoorbeeld bij de geschiedenis

van de radio teruggegaan naar

het moment waarop de Engelse

natuurkundige Maxwell voor

de eerste keer de relatie ontdek-

te tussen elektrische vonken en

het elektromagnetisme. Uitein-

delijk komt de auteur terecht

bij een plak silicium waarop en-

kele stereo-FM-ontvangers

geïntegreerd zijn. Zo zien we
dus hoe de komplexe radio van

eertijds veranderd is in een mi-

niem stukje elektronica dat pro-

bleemloos in een horloge ver-

werkt kan worden. Dat in zo’n

horloge ook een (bijna komple-
te) televisie ondergebracht kan
worden, is in een ander hoofd-
stuk te vinden.

Parallel aan de beschrijving van

de technologische ontwikke-

ling, dus via radiobuis en tran-

sistor naar IC, wordt ruim aan-

dacht besteed aan de ontwikke-

lingen in Hilversum. Hoe kwa-
men de zendgemachtigden tot

stand, wat is de rol van de hui-

dige NOB nu en hoe was die in

het verleden en waar zorgt de

PTT zoal voor. Al met al moet
gezegd worden dat het boek een

leuke kollage van wetenswaar-

digheden is, waarin vrijwel ie-

dere in techniek geïnteresseerde

wel wat van zijn gading kan vin-

den. Het is dan ook niet ver-

wonderlijk dat zowel Philips als

het NOB dit boekwerkje als re-

latiegeschenk gaan gebruiken.

Wel is het jammer dat de kwali-

teit van het zetwerk wat te wen-
sen over laat.

De eerste 6000 kopers van dit

twintig gulden kostende boek,

dat alleen op de Firato en dus
niet in de boekhandel verkrijg-

baar is, krijgen daar als bonus
ook nog een CD-Video over de

produktie van CD’s bij kado.

(EA-587)
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Geefuw oren iets goeds te horen!

' Hi- Fi luidsprekers bij OLS naar ons of uw eigen ontwerp.
U bepaalt zelf in welke vorm u de luidspreker koopt.
Een kant en klare versie met 5jaar OLS-garantie of in een of andere
vorm van een bouwpakket.

Een duidelijke handleiding en uitleg bij OLS garanderen een ieder,
ook zonder technische kennis, een probleemloze bouw.

Voor de ervaren zelfbouwer bieden wij een zeer hoogwaardig en
compleet luidsprekerchassis- en filteronderdelenpakket.

In meerdere luisterruimten kunt u ongestoord uw favoriete
luidspreker beoordelen.

De kasten en houtpakketten voor zelfbouwers zijn voor de eigen
houtbewerkingsafdeling van OLS geen probleem.

Sterker nog. ook steeds meer bedrijven laten hun luidsprekers
bij OLS ontwerpen en fabriceren. Wij maken u graag een offerte.

Wij leveren achtergrondgeluidsystemen op maat voor b.v. scholen,
instellingen, bedrijven, winkelcentra, restaurants, etc

Speciaal voor de horeca, zoals café's en discotheken, bieden wij
een zeer uitgebreid programma luidsprekers en apparatuur.

Verhuur van proffesionele P.A. en disco-installaties met of zonder
geluidstechnicus cq Deejay.

Een uitgebreide catalogus van meer dan 60 pagina's met prijslijst

kunt u verkrijgen door overmaking van fl. 10.- op giro 5364027
t.n.v. OLS Breda onder vermelding van catalogus.
Voor onze zuiderburen: Het opsturen van Bfrs. 200 in een gesloten
envelop naar OLS. Kalshoven 7. 4825 AL Breda.

Let op! - Let op! - Let op! -Let op! - Let op! - Let op!

OLS is verhuisd.

Nieuwadres: Kalshoven 7
4825AL Breda

Nieuw telefoonnummer: 076 - 715010
Nieuw faxnummer: 076 - 714773

AUO/OTECHNOLOGY
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Noviteiten Firato 1988

in de handpalm past en als op-
volger gezien moet worden van

de befaamde ICF-7600D/DS.
Dankzij de ingebouwde digitale

elektronica is de bediening wel

zeer gebruikersvriendelijk ge-

worden. Een schakelklok, een

scannerfunktie en 10 presets

zijn standaard in het apparaat

aanwezig. De meegeleverde

hulpstukken (netadaptor, extra

antenne met versterker en ver-

zwakker, alsmede een stereo

hoofdtelefoon) maken het mo-
gelijk de ontvanger aan te pas-

sen op de plaatselijke omstan-
digheden. Stereo-FM-weergave
is alleen mogelijk via de (mee-

geleverde) hoofdtelefoon. Het

hele systeem wordt geleverd in

een kompakt kunststoffen reis-

koffertje.

Hoewel de Firato 1988 niet direkt in het teken staat van

een bepaald thema, zoals in het verleden bijvoorbeeld de

kleurentelevisie en de compact disk, zijn er toch een

aantal opmerkelijke noviteiten en ontwikkelingen

zichtbaar. In dit artikel geven wij een opsomming van een

aantal van deze ontwikkelingen zoals die op de Firato

1988 aan het grote publiek worden getoond. Deze lijst

pretendeert geenszins een kompleet overzicht van alle

noviteiten te zijn en een zwerftocht langs de vele stands

zal dan ook beslist nog meer nieuwtjes opleveren.

26aug.-4sept.
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Sony, Philips en Panasonic, een

heeft, om het systeem werkelijk

helemaal kompleet te maken, er

maar gelijk een echte video-8-

recorder ingebouwd. Het kom-
plcte systeem in ondanks zijn

kompakte opbouw toch breed

inzetbaar, want vrijwel alle toe-

ters en bellen zijn aanwezig. De
video-recorder doet bijvoor-

beeld niet onder voor de een-

voudige huiskamer-exemplaren

en de tapes zijn kompatibel met

die van gewone vidco-8-

recorders.

Naast de nog steeds populaire

Walkmans is een tijd lang met
name door Sony geprobeerd

personal video te introduceren.

Tot voor kort bleek dat geen al

te groot sukses te zijn en de
Watchmans (zwart/wit-TV-tjes)

met een speciaal hiervoor ont-

wikkelde beeldbuis worden op
dit moment tegen bijna kost-

prijs uitverkocht. Toch zal tij-

dens de komende Firato een

aantal fabrikanten, waaronder

Foto I. Na een wat twijfelachtig begin hebben de Walkmans een

flinke populariteit opgebouwd. Een van de laatste ontwikkelin-

gen is de kompakte CD-Walkman. Er zijn momenteel zelfs

typen te koop die kleiner dan een gewone CD zijn.

De miniaturisering zet Hink In de stand van Sony kan de
door. Het is nog niet zo lang ge- geïnteresseerde luisteraar van

leden dat Sony met de intro- omroepzenders op de korte golf

duktie van de eerste Walkman een opmerkelijke wercldontvan-

"personal audio” aan het grote ger vinden. De ICF-SW1S is een

publiek voorstelde. In eerste in- komplete wereldontvanger die

stantie werd even vreemd opge-

keken, want wie gaat er met een *

hoofdtelefoon op zijn hoofd
over straat lopen. Toch bleek

dat na een relatief korte gewen- o

ningsperiode de vraag naar dit IJ
soort produkten uiteindelijk be-

hoorlijk op gang kwam. Ach-
.fff

teraf kan men duidelijk waarne- .</!
-

men dat de markt voor Walk- ~jh ^
mans gigantische vormen heeft

jjf
aangenomen. Stereo-cassette-

Jjff.
recorders, stereo-FM-radio’s en
sinds een paar jaar ook losse

CD-spelers vormen de belang-

rijkste ingrediënten van dat ^!Jj

De miniaturisering heeft een V
snelle ontwikkeling doorge-

maakt en soms lijkt het dan
ook wel dat de omvang van een Foto 2. De Sony ICF-SWIS,
Walkman eerder bepaald wordt een uiterst kompakte wereld-

door de afmetingen van vingers ontvanger voor de omroep-
en batterijen dan door de tech- banden die vrijwel overal te

niek. gebruiken is.

Foto 3. Een Watchman van Panasonic. Het apparaatje is een
handig hulpmiddel bij gebruik van een camcorder. In camcor
ders is vrijwel nooit een kleurenscherm aanwezig.

nieuwe serie Watchmans intro-

duceren. Dit maal gaat het om
portable kleurentelevisies met

een LC-beeldscherm. Hoewel

de prijs van deze apparaatjes

nog hoog is (de goedkoopste

kosten nog altijd zo’n duizend

gulden), wordt een flinke markt
voor deze toestelletjes ver-

wacht. Deze LCD-kleurenont-
vangers zijn namelijk zeer ge-

schikt als portable kleurenmo-

nitor voor video-filmers die in

de wei willen zien hoe de kwali-

teit van de opname in kleur is.

De apparaten werken op batte-

rijen en/of netvoeding en zijn

voorzien van een video-ingang.

Sony vond zo’n Watchman met
een kleuren-LC-scherm eigen-

lijk nog niet voldoende en

Foto 4. De miniaturisering

lijkt geen grenzen te hebben.

Deze Watchman van Sony met
een ingebouwde video-8-

recorder is in ieder geval een
staaltje van techniek dat tot

voor kort voor ónmogelijk
werd gehouden.
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Foto 5. De midi-audioracks zijn een lust voor oog en oor. Veel

mogelijkheden in een kleine behuizing, zonder afbreuk te doen

aan kwaliteit. Op de foto een exemplaar uit de serie van

Tech nies.

Audioracks van 42 cm worden ker. De intelligente afstandsbe-

snel verdrongen door nieuwere diening neemt alle kodes over

typen in de midi-series (slechts van de bestaande, met het appa-

36 cm breed). Ofschoon deze raat meegeleverde systemen en

audioracks aanzienlijk kleiner leert zodoende alle apparaten te

zijn dan hun brede broertjes, bedienen. Een intelligente af-

bieden ze dezelfde mogelijkhe- standsbediening — vrijwel alle

den met een vergelijkbare kwa- grote fabrikanten leveren zo’n

liteit. Vrijwel alle audioracks apparaat — kan dus alle syste-

worden geleverd met een dubbe- men die met een infrarood-kode

le cassette-decks, zodat het ma- bestuurd worden de baas zijn.

ken van een kopie van een be- Overigens blijft het standaardi-

staande cassette geen enkel pro- seren van de verschillende kodes

bleem meer zal opleveren. Een uiteindelijk de beste oplossing

optionele afstandsbediening en is de RC-5-kode mogelijk

zorgt ervoor dat vrijwel alle dan toch het verlossende ant-

funkties vanuit de luie stoel woord op de brandende vraag

geaktiveerd kunnen worden. naar standaardisatie.

Bij de audio- en video-

apparatuur neemt het gebruiks-

gemak flink toe. Tegenwoordig

worden bijna alle apparaten,

zelfs in de goedkopere series,

standaard voorzien van een

infrarood-afstandsbediening.

Ook op dit gebied zien we een

heel interessante ontwikkeling.

Tot voor kort hadden fabrikan-

ten geen boodschap aan de ko-

dering die door de konkurrent

wordt toegepast. Voor de ge-

bruiker is dat een regelrechte

ramp. Je zal maar de gelukkige

bezitter zijn van een kleurente-

levisie van Sony, een videore-

corder van JVC, een CD-speler

van Philips en een audiorack Foto 6. De fabrikanten hebben

van Akai: elk systeem heeft na- zelf at begrepen dat er een

tuurlijk zijn eigen infrarood- einde moet worden gemaakt

afstandsbediening en dat bete- aan het gebrek aan een stan -

kent dat er steeds een heel ritu- daard voor afstandsbedienin-

eel opgevoerd moet worden om gen. De intelligente afstands-

op het juiste kastje niet de ver- bediening biedt hier op korte

keerde toets in te drukken. Om- termijn, zonder de identiteit

dat de fabrikanten inmiddels van de verschillende fabrikan-

ook wel begrijpen dat dit op ten aan te tasten, een oplos-

zijn minst een zeer onhandige sing. Dit exemplaar dat gele-

en gebruikersonvriendelijke si- verd wordt bij bepaalde video-

tuatie is, heeft men de hulp van recorders van AKAI, kan zo’n

de moderne mikro-elektronica 45 vreemde funkties leren.

ingeroepen om een oplossing te

forceren. En zie daar: de intelli- Een nieuwe tak van de konsu-
gente infrarood-afstandsbedie- mentenelektronica die tijdens

ning is geboren. Niet de fabri- de Firato het levenslicht zal

kant bepaalt welke kode wordt zien, is de Compact Disc Video,

verzonden bij het indrukken kortweg CD-Video of CDV. Het

van een knop, maar de gebrui- systeem dat Philips samen met

elektuur

september 1988

Sony in 1987 met veel tamtam
aan de elektronica-vakpers

toonde, is nu rijp voor een in-

troduktie op de konsumenten-

markt. Zo’n 500 verkooppun-

ten in Nederland zullen tijdens

de komende introduktieperio-

de, een periode die tijdens de

Firato gestart wordt, uitgebrei-

de demonstraties geven met dit

nieuwe medium.
De CD-Video-plaatjes zullen in

drie formaten geleverd worden

en gaan een nieuwe markt vor-

men naast de bestaande CD’s.

De grootste platen, met een

speelduur van 2 x 1 uur, zijn

speciaal geschikt voor het dis-

tribueren van films, zoals nu

met video-cassettes wordt ge-

daan. De twee andere forma-

ten, respektievelijk 6 minuten

en 2 x 20 minuten zijn zeer ge-

schikt voor de kombinatie van

muziek en beeld. Een koncert

Foto 7. Een universele CDV-speler, kompleet met 16-bits vier-

voudige oversampling uit de Sony-stal. Het apparaat kan zowel

de oude bekende CD-platen verwerken als de nieuwe serie CD-

Video-p/aten.

wordt dankzij dit medium dus een echt bioskoop-effekt wordt

ondersteund met beelden. Deze pas bereikt als de gebruiker zich

beelden hoeven overigens niet ook werkelijk in de film waant,

per se bekeken te worden, want In het verleden zijn er diverse

de speler kan bij dit formaat ontwikkelingen geweest om het

platen ook als een gewone CD- geluid zo natuurgetrouw moge-

speler gebruikt worden. Speci- lijk te reproduceren. Een ont-

aai video-clips kunnen met dit wikkeling die samen met het

medium een nieuw leven gaan stereo-geluid van de televisie

leiden; ze zijn vanaf nu niet al- voor een zeer indrukwekkende

leen een ondersteuning bij de geluidsweergave kan zorgen is

promotie van een plaat, maar het ”Dolby Surround Sound”-

ook nog een verkoopbaar pro- systeem. Dit systeem is afgeleid

dukt. Verwacht wordt dat ook van het Cinerama-Rondom-

op korte termijn in het kader geluidseffekt dat de Dolby-

van de personal video, spelers laboratoria speciaal voor het

op de markt zullen verschijnen weergeven van geluid in de bio-

waarin een afspeeleenheid voor skopen hebben ontwikkeld.

CDV-singels wordt gekombi- Twee eenvoudige luidsprekers

neerd met een televisiescherm, worden achter de kijkers (luiste-

De tijd van de gewone CD-
speler, die dus alleen geschikt is

voor audio-CD’s, lijkt ten einde

te lopen omdat de nieuwe kom-

binatiespelers al tegen konkur-

rerende prijzen worden geïntro-

duceerd. Het is daarom te ver-

wachten dat het grote publiek

door de ”beperkte” meerprijs

een CDV-speler zal verkiezen

boven de bekende konventione- Foto 9. Akai levert speciaal

le CD-speler. Gelijk met de voor de surround-sound-

grootse introduktie van CD- processoren luidsprekers die

Video in de september-maand, het ruimtelijke effekt nog ver-

zat al een aanzienlijk aantal ti- der versterken. Omdat aan de

tels (ruim 100) beschikbaar bandbreedte van de luidspre-

zjjn kers geen al te hoge eisen

worden gesteld, is een fre

-

Een film kan op een CD-Video kwentiebereik van 45 tot

nog zo mooi opgenomen zijn, 15000 Hz ruim voldoende.
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Dynaudio Concept

Een prijsvoordeel van 50%
t.o.v. fabrieks-speakers is zon-
dermeer haalbaar.

Alle aktuele ontwerpen zijn le-

verbaar. Een groot aantal staat
demonstratieklaar opgesteld.

Komputerservice voor kast- en
filter berekeningen.

Uitgebreide folder wordt U op
aanvraag gratis toegezonden.
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Grote Leliestraat 45
Tel. 050-144978
9712 SP Groningen

ELEKTUUR VIERT FEEST
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300ste nummer.
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extra attentiewaarde.
Reserveer tijdig uw advertentie.

Bel 04490-89444 en vraag naar
Ronald Troquet of Marianne Bertram.

KLOVE electronics
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INDUSTRIESTRAAT 3
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B.E.M-SKD2, SERIEEL KEYBOARD
Display Module, standaard voorzien
met RS232C, RS-422/423, RS-485,
TTL en Current Loop Interfaces

1 regel

16 karakters

DOT MATRIX
LED DISPLAY

128-ASCII
KARAKTERSET
ingebouwd
met vele moge-
lijkheden e+°

V

rv(V^*

16 door de gebruiker zelf te definiëren karakters
(down loadable). Baudrates: 300, 1200, 9600 & 76800
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Tel. 02979 - 87771 - Telex 18576 BEMIN NL

HET B.E.M-MODULAIRE EUROKAART
PROGRAMMA VOOR DE 6502 EN 6809
OMVAT EEN UITGEBREIDE REEKS
MICROPROCESSOR APPLIKATIE
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• Single Boord Computers 6502 en 6809
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• Floppy Disk Controllerkaarten

• A/D en D/A Converterkaarten
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• BEM-SKD keyboards
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• Systemen volgens klanten

specificaties

• Interessante O.E.M. kortingen

• NEDERLANDS FABRIKAAT
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Foto 8. Een Dolby surround-sound-processor verhoogt het genot

van TV-kijken.

raars) opgesteld en geven een

ruimtelijke ondersteuning van

het geluid. Natuurlijk moet de

fabrikant tijdens de registratie

rekening houden met een weer-

gave via dit systeem, net zoals

bij stereo-weergave het geval is.

Vaak kunnen met de surround-

sound-processoren ook andere

bewerkingen op het geluid los-

gelaten worden, bijvoorbeeld

extra verbreding van de stereo-

basis met behulp van een

spatial-stereo-schakeling, waar-

door het luistergenot verder kan

toenemen. Zelfs mono-signalen

kunnen via verschillende kunst-

grepen een ruimtelijk effekt

krijgen, niet in de laatste plaats

door het toevoegen van nagalm.

Teletekst is een steeds belangij-

ker medium aan het worden.

Een nieuwe funktie die teletekst

krijgt is het programmeren van

de video-recorder, inklusief de

VPS-funktie (Video Program-

meer Systeem). Dankzij VPS,
dat de Nederlandse omroepen

nog steeds niet wensen te intro-

duceren, hoeft geen enkele be-

zitter van een video-recorder

nog een programma te missen.

Grundig brengt nu een video-

recorder op de markt waar een

teletekstdekoder is ingebouwd.

Deze teletekstdekoder maakt

het voor de gebruiker mogelijk

de video-recorder geheel auto-

matisch te programmeren. He-

laas zijn deze mogelijkheden op

dit moment alleen nog maar be-

schikbaar op de Duitse zenders.

Of en, zo ja, wanneer de Neder-

landse omroepen zullen volgen,

is nog steeds niet bekend.

Een bijkomend voordeel van

deze video-recorder is dat bezit-

ters van een televisie waarin

geen teletekstdekoder aanwezig

is, toch van deze nieuwsdienst

gebruik kunnen maken; de de-

koder die in de video-recorder

zit, wordt dan in plaats van een

dekoder in de televisie gebruikt.

Autoradio’s blijven een gewild

objekt voor vandalen die het

nodig vinden voor vele honder-

den guldens schade aan te rich-

ten om vervolgens een gestolen

autoradio voor vier of vijf

tientjes van de hand te doen.

Menig fabrikant van autora-

dio’s heeft het onderwerp in-

braakpreventie zwaar laten we-

gen bij het ontwerpen van een

nieuw type radio. Zo is er in-

middels de security-code die

een radio onbruikbaar maakt

indien men niet op de hoogte is

van de geprogrammeerde kode.

Foto II. Een slimme oplossing

van Blaupunkt waarmee men
menig autokraker te slim af

kan zijn. Neem gewoon het

bedieningspaneel van de auto-

radio mee!

Het Westduitse concern Blau-

punkt heeft weer een andere

truuk van stal gehaald. Deze

oplossing houdt het midden

tussen de radio meenemen, net

zoals met een slede mogelijk is,

en de radio in de auto achter la-

ten. Het bedieningspaneel dat

op een zwanehals naast het

stuur geplaatst wordt, kan bij

het verlaten van de auto een-

voudig losgenomen worden.

Een onbruikbaar deel van de ra-

Foto 10. Deze video-recorder van Grundig kan via teletekst ge-

programmeerd worden. Bovendien kunnen bezitters van een

oudere televisie toch gebruik maken van de informatie op de

teletekstpagina 's

.

dio blijft in de auto achter en

dat is voor autokrakers niet

meer zo interessant. Er blijft al-

leen het probleem over dat we
ook kennen van het slede-

systeem: er zijn namelijk auto-

krakers die denken dat de eige-

naar bij het verlaten van zijn

voertuig de geluidsinstallatie in

de kofferruimte heeft gestopt.

In zo’n geval wordt de auto als-

nog aan een destruktief onder-

zoek onderworpen.

Een introduktie is nog on-

besproken gebleven: de DAT-
recorder. Hoewel tijdens deze

Firato voor het eerst exempla-

ren van de DAT-recorder aan

het grote publiek worden ge-

toond, is het nog steeds de

vraag of het systeem op korte

termijn een serieuze intrede zal

doen op de konsumentenmarkt.

Lang niet alle fabrikanten heb-

ben DAT-recorders in hun pro-

gramma; kennelijk laat men lie-

ver de konkurrent de kastanjes

uit het vuur halen, en van de fa-

brikanten die wel DAT-
recorders tonen, weet een groot

gedeelte nog niet te zeggen wan-

neer de systemen tegen welke

prijzen leverbaar zullen zijn.

Het is dan ook beslist niet uit-

gesloten dat een grootse intro-

Foto 12. Hoewel er exempla-

ren van de DAT-recorder op

de Firato getoond worden, is

het niet uitgesloten dat de de-

finitieve introduktie wordt be-

waard tol de volgende Firato.

du kt ie van de DAT-recorder pas

op de volgende Firato aan de

orde is, vooropgesteld natuur-

lijk dat de DAT-recorder een se-

rieuze kans zal krijgen om door

te dringen tot de konsument.

(EA-586)

HiFi in het Novotel

en RAI
In het verleden hebben een aan-

tal importeurs de rust van het

Novotel verkozen boven de

druk bezochte en lawaaierige

hallen van de RAI. Ook tijdens

de komende Firato zullen een

drietal fabrikanten (NAD,
Transtec en Translator) expose-

ren en demonstreren in het No-
votel. Het Novotel ligt op loop-

afstand van de RAI.
Tien andere fabrikanten hebben

gezamenlijk een stand van

240 M 2 opgezet in de RAI.

Deze tien fabrikanten (Synthe-

se, Dynaudio Nederland, Hep-
ta, V-vox, Tan, Audio Import,

Audio Quartet, Heres Audio,

Audiac en Durob) demonstre-

ren bovendien in een aantal za-

len van het RAI-congrescen-

trum.

Overigens is het RAI-congres-
centrum tijdens de Firato het

domein van een groot aantal le-

veranciers van hoogwaardige

produkten die de rust verkiezen

boven het geroezemoes van de

grote hallen. Vandaar dat dit

komplex wordt omgedoopt tot

'’Audio Galery”. De bezoeker

die in rust wil genieten van ech-

te HIFI, kan niet om dit deel

van de tentoonstelling heen.

(EA-589)
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elektuur:
uw wegwijzer in

elektronica-land

Door een
abonnement
op Elektuur,

voor maar
f 69,50/Bfrs 1440
per jaar, kunt ook u
wegwijs worden in

deze elektronica wereld

vul voor een abonnement
de bestelkaart in en
stuur deze op!!
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Deelnemers Firato 1988
Stand Firma

E 222 ACCRESS UITGEVERS BV.

A 430 ACSON B.V.

E 212 AEG NEDERLAND N.V.

E 231 AKAI
P/A F0D0R RADIO BV.

E 209 AKAI
P/A FODOR RADIO BV.

E 217 ALDENKAMP B.V.

A 447 ALTAI NEDERLAND BV.

N 342 AMROH BV.

E 214 A P. SALES

N 314 ARCHER INTERNATIONAL BV.

E 220 ASIAN SOURCES GROUP OF MAGAZINES:
MEDIA SERVICES INT.

A 475 ATRON BV.

N 323 AUDIAC BV.

A 431 AUDIO & VIDEO TOTAAL BV.

N324

Z 111

E 215

AUDIO IMPORT

E 205 AUDIOLAB

N 325 AUDIO QUARTET S.A.

AUDIOSCRIPT BV

N 339B AUDIOVORM CV

Z 108 AUDITIEF

A 416 AV PRESS/
SOUND & MUSIC PUBLICATIONS

N 312 AVAC-ELECTRONICS BV.

Z 104 A.V.C. NEDERLAND B.V.

A 444 BANDAI BV.

BASF NEDERLAND B.V.

O 303 BLAUPUNKT BV

Z 106 8NS VANDENBERGHE BV.

A 434 FIRMA BOHM

E 204 BOSE BV.

A 418 BRECKWOLDT ELECTRONICS
CORPORATION BV

A405A BROUWER INTERIEURMAKERS BV.

A 436 FRANS BIJNEN BV.

CABLE MUSIC EUROPE LTD.

A 426 CANON BENELUX FOTO BV

THE CHILDREN'S CHANNEL

CNN INTERNATIONAL SALES UD.

A 419 COMMODORE BV

A 423 COMMODORE B.V.

E 207 COMMOTION BV

A 439 CONNECTOR BV.

A 483 DATEQ V.O.F.

N 315 DETRON T.H.O.

A 432 DIMEX

A 473 DM SATELLITE SYSTEMS

Adres

POSTBUS 5081
1410 AB NAARDEN
ENERGIEWEG 8
3641 RT MIJDRECHT

POSTBUS 1816

1000 BV AMSTERDAM

POSTBUS 5
3000 AA ROTTERDAM

POSTBUS 5
3000 AA ROTTERDAM

POSTBUS 69
3880 AB PUTTEN

POSTBUS 207
7600 AE ALMELO

POSTBUS 370
1380 AJ WEESP
LODEWIJKSTRAAT 8
5652 AC EINDHOVEN

POSTBUS 5125
1410 AC NAARDEN

NASSAUKADE 80
1052 CT AMSTERDAM

OVERSCHIESEWEG 76
3044 EH ROTTERDAM

ANKERMONDE 1

3434 GA NIEUWEGEIN

POSTBUS 3140
2001 DC HAARLEM
POSTBUS 124

1230 AC LOOSDRECHT

WESTER8ROEKSE
BINNENWEG 70
3612 AJ EINDHOVEN

2 RUE DE PENTHIEVRE
75008 PARIJS
(Frankrijk)

POSTBUS 213
3760 SOEST

POSTBUS 5072
2000 GB HAARLEM

POSTBUS 27
1606 ZG VENHUIZEN

POSTBUS 155

6500 AD NIJMEGEN

POSTBUS 131

4130 EC VIANEN

POSTBUS 458
5400 AL UDEN

POSTBUS 38
3620 AA BREUKELEN

POSTBUS 1019

6801 MC ARNHEM
POSTBUS 41075
1009 EB AMSTERDAM
DE HOOGT 8
5175 AX LOON OP ZAND
HERCULESPLEIN 229
3584 AA UTRECHT
NIJVERHEIDSSTRAAT 8
1135 GE EDAM

SCHUILENBURGLAAN 5A
7604 BJ ALMELO

POSTBUS 98
3100 NA SCHIEDAM

POSTBUS 74
5500 AB VELTHOVEN

POSTBUS 1397
1200 BJ HILVERSUM

POSTBUS 200
2150 AE NIEUW VENNEP

POSTBUS 9518
3007 AM ROTTERDAM

ST.W1X 1LB LONDEN
25/28 OLD BURLINGTON
(Engeland)

POSTBUS 8192
1005 AD AMSTERDAM

POSTBUS 8192
1005 AD AMSTERDAM

POSTBUS 360
3440 AJ WOERDEN
POSTBUS 90136
1006 BC AMSTERDAM

DE STEIGER 193

1351 AV ALMERE

SLUZENKAMP 17

3085 GV ROTTERDAM

FRANKENSLAG 9

2582 HB ‘S GRAVENHAGE

POSTBUS 70
3620 AB BREUKELEN

Stand Firma

A 413 J. DOMP BV.

A 424 VAN DOORNEN INNOVISION

A 484 D & R ELECTRONICA BV.

A 472 DUNNET BV.

N 326 DUROB AUDIO

A 490 DUROB AUDIO

H 327 DYNAUDIO NEDERLAND

N 322 EASTEL TRADING PHONIC BV.

A 481 ELECTROBOT BV.

E 229 ELECTRONICS NEDERLAND BV

A 403 ELEKTRO ZWOLLE BV.

A 406 VERKOOPMIJ. EMINENT ORGELS V.O.F.

A 401 E.M.P. BENELUX BV./ CASIO

E 232 ERRES NEDERLAND BV.

A 407 EUROBOEK BV.

A 411 FANE NEDERLAND

A 440 FARFISA COMUS (BENELUX) BV

A 409 FISHER HIFI EUROPA
VERTRIEBS—GMBH

E 210 FODOR RADIO BV.

E 230 FUJI -FILM
P/A FODER RADIO BV.

E 211 FUJI — FILM
P/A FODOR RADIO BV.

A 438 GENERAL ELCTRO MUSIC BENELUX B.V.

A 478 DE GROOT TELEKOMMUNIKATIE

E 221 GRUNDIG NEDERLAND BV.

0 301 HAAGTECHNO BV

N 310 HAGEMAN COLLECTIONS

N 329 HEPTA BV

N 328 HERES AUDIO

A 480B H.S.O.

(HERTZINGER SATELLIET ONTVANGST)

Z 105 HESDO BV.

Z 112

N313

CC514

A 422

A 421

A 471

A 474

N 343

A 487

N 334

N 305

O 302

HEYNEN AUDIO VIDEO BV

HIFI VIDEO TEST

HOBBYSCOOP

A408A HOEK & SONEPOUSE SATELLITE BV

HOLLAND PHOTO
HANDELSMAATSCHAPPIJ BV.

HOLST FOTO BV

HOME SOFTWARE BENELUX BV

IMPORTHUIS NUMANSDORP BV

IPW INTERPARTS

I.T.C IMPORT BV.

(TT / REVAH HESSE BV

JVC NEDERLAND B.V.

Adres

POSTBUS 140
3640 AC MIJDRECHT

POSTBUS 531
2700 AM ZOETERMEER

RIJNKADE 15B
1382 GS WEESP

KIPSTRAAT 16

3011 RT ROTTERDAM

POSTBUS 109

5250 AC VLIJMEN

POSTBUS 109
5250 AC VLIJMEN

EMMASINGEL 16

9726 AJ GRONINGEN

POSTBUS 1127

3260 AC OUD-BEIJERLAND

GEERTUIDA CARELSENSTRAAT
40
2032 HL HAARLEM

POSTBUS 61053
1005 HB AMSTERDAM

KATWOLDERWEG 5

8041 AC ZWOLLE

SCHUMANNWEG 2
2411 NH BODEGRAVEN

PROF. MINCKELERSWEG 6
5144 NZ WAALWIJK

POSTBUS 437
3430 AK NIEUWEGEIN

LAANAKKERWEG 16

4124 PB VIANEN

POSTBUS 2399
3500 GJ UTRECHT

EKSTERLAAN 24
4143 AC LEERDAM

D-8000 MUNCHEN 82
STAHLGRUBERRING 4

(West- Duitsland)

POSTBUS 5
3000 AA ROTTERDAM

POSTBUS 5
3000 AA ROTTERDAM

POSTBUS 5

3000 AA ROTTERDAM

POSTBUS 231

6000 AE WEERT

MOLENWEER 16

2291 NR WATERINGEN

POSTBUS 5067
1007 AB AMSTERDAM
POSTBUS 236
5201 AE DEN BOSCH
ENERGIEWEG 55
2404 HE ALPHEN A/D RIJN

OOIEVAARSTRAAT 20-26
1506 XM ZAANDAM
POSTBUS 8631
1005 AP AMSTERDAM

POSTBUS 159

3830 AD LEUSDEN

SIGARENMAKER-
STRAAT 4
5232 BK DEN BOSCH

POSTBUS 10

6590 AA GENNEP

POSTBUS 6130
7401 JC DEVENTER

POSTBUS 1200
1200 BE HILVERSUM

POSTBUS 229
1110 AE DIEMEN

POSTBUS 516

5700 AM HELMOND
KERNWEG 9
1627 LC HOORN
KUPPERSWEG 83
2031 EB HAARLEM

J. VAN STOLBERGLAAN 114

1412 BK NAARDEN

POSTBUS 22258
3003 DG ROTTERDAM

JAMES WATTSTRAAT 1

8013 PX ZWOLLE
POSTBUS 10

5427 ZG BOEKEL

VAALSERBERGWEG 317

5628 CH EINDHOVEN

POSTBUS 48
2380 AA ZOETERWOUDE
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HERMAC PC/XT/AT SYSTEMEN 03497-1990
-

]

KESYS 2000
Specifications

CPU
80286 microprocessor wiih
8; 10 MHz. O waii state

_ Socket lot 80287 math

f y coprocesso»

S", Memofy
•

I

ifi||r ~~
g One megabyte on mainboard

RAM paritv on 640K base mem-
0,V vwith 384K on expansion.

m (on-board expandable to 4 MB)

Disk Drives
Built in floppy dtsk drives control circuits for 360KB & 12MB 5V or 720KB & 1.44MB 3Vi”
Optional hard disk drivo with controller.

LCD Display Card
640 • 400 ICO dr.ver

öx'lt in connectors lor external mon.tor and light pen
Software controllod CGA'MDA Hercules mode selection lor both LCD and applicable externai
monitors el.mmates tho need for hardware setting

LCD Display

640lW(x400tH) pixels lor bd mapped graphics'Hercules mode
New suportwist display Contrast Controls 80 character « 25 Imes
Crystal bluo dots on white background; reverse mode

Keyboard
IBM PC'AT 84'key layout.
High reliability mechamcal koyswnch (tactilo feel)
ASCII koys layout
LfO indicators for CAPS. NUM and SCROLL LOCK
Deiachöblo. with ad

(
ustablo anglo and hiddcn bay for cable

Expansion Slot*
Jislois accept Industry Standard add on add m periphetal cards

Power Supply
110 '2 20 volts with switchmg mode oporanon 180 watts
Bii.lt in lino filter and coolmo fan inoise: loss than 32dbi
Over voltage, over currcnt and short circuit proiecbons

Other Features
Twu scrial, ono parallol port built-in

Roal-limo olock with battory backup; bu.lt-in speaker
Built -in powof good signal

DimenslonsAVbightmenslons/Wblght
398mm(Wl>254nun(H)xi90mmiDl. <*B •" * 10" « 7VI
J.Hokg (21.7lbs; may vary accordmg to exact configurationi
inclusief nylon draagtas

Kesys 2000'AT uitvoonng mot 1.2Mbyte floppydr.vo 20Mbyte hd.sk en 640k ram
Prijs. Incl. draagtas
Kosys 2000 'XT. Incl 20MB

HERMAC B.V.
Antwoordnummer 126 - 3900 ZE Scherpenzeel
Prijzen excl. 20 % BTW

n 5976.-
n 4375.-

Bel voor aktuele prijzen

en informatief?!

Telefax 03497-2010
03497-1990

Interfacekaarten voor uw pc, xt of at.

Voor meten of besturen, analoog of digitaal. Ook diverse
software leverbaar zoals; Lotus Measure, DADiSP, LabDAS,
Unkelscope, Snapshot, LabTech, Turbo-Pascal drivers.

Jwï

n

* iiïi
• /i

.3

[iiitaiiiinuiH

UI* 'V in b -* ' \W 1

'my *?S >» rSg(

^ r X
r

n

Bel of schrijf voor meer informatie:

Computer Engineering Roosendaal

Postbus 258

4700 AG Roosendaal -
Tel. 01650-5 74 17 -

Telex: 79434

HIDEM INTELLIGENT MODEM SERIES

HIDEM 2400
Internal and External versions

* Bell 103, 113, 212A CCITT, V22,
V22 bis compatible

* Auto speed selection
* Asynchrone/Synchrone selectable
* Full Hayes Smartmodem 2400
compatible

* Dial up line operation

HIDEM 1200 VDX
* External modem
* CCITT V21, V22 and V23
compatible

* Hayes command compatible
* Auto answer/dial

HIDEM 2400CD PRODEM 2400P

V
Hll

MF

HIDEM 1200BS
HIDEM 1200

HIDEM 1200
Internal and External versions

* Bell 103, 113, 212A CCITT V21,
V22 compatible

* Full Hayes smartmodem 1200
compatible

* Auto speed selection
* Dial up line operation

POCKET MODEM
2400P
* CCITT V21, V22, V22BIS, Bell 103
and 212A
Small size and light weight

* No power adapter required

Hayes command set compatible

Prijzen en Documentatie zenden wij U op verzoek toe.

Computers

HS Computers
Spinveld 25b
4815 HR Breda

076 - 210555
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Deelnemers Firato 1988
Stand Firma

KABELTELEVISIE AMSTERDAM BV.

N 340 GEO C.F. KAUDERER BV.

P/A AMROH RV.

A 442 KAWAI (MUZIEKINSTRUMENTEN)

N 341 KEC EUROPE

E 218 KENWOOD ELECTRONICS NEDERLAND RV.

KINDERNET

N 337 KLIFFSOUND RV.

A 443 KOREA TRADE PROMOTION CORP.

C/O KOREA TRADE CENTER A'DAM

Z 107 M.J. LATHAM

N 316 LIFT VERKAUFSGERAETE
P/A LIFT VERKOOPSYST. BENELUX

A 415 MAGNA ZONAL BENELUX

A 485 MANHATTAN INT. ELECTRONICS/
AUDIOLINE

E 233 MAXELL NETHERLANDS BV

E 235 MB ELECTRONICS RV.

A 412 STEF MEEDER MUSIC PROD. RV.

A 414 MICRO MEL RV.

A 437 MILESTONE BV

E 228 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
(BENELUX)

A 408 MUSIC IMPORT BENELUX

N 319B NAD NEDERLAND B.V.

E 216 NAHO B.V.

Z 117 HANDELSONDERNEMING NEESKENS RV.

A 476 NEOTRON B.V.

CC 512 NEDERLANDS OMROEPPRODUKTIE
BEDRIJF
(NOB)

Z 118 NORDMENDE NEDERLAND RV.

CC 508 NEDERLANDSE OMROEP STICHTING
(NOS)

CC 511 NOZEMA

A 482 UITGEVERIJ O & O

N 317 ORION ISP KG DlETER LATHER

A 486 OSIO INTERNATIONAL BV

A 479 OTANTECH

W 110 PHILIPS NEDERLAND

Z 101 PIONEER ELECTRONICS (HOLLAND) RV.

A 491 POPPELIERS B.V.

E 219 RADIO AMATEUR MAGAZINE RV.

E 225 RADOMA B.V.

E 206 REMA ELECTRONICS/
PENHOLD B.V.

A 404 ROLAND BENELUX

O 304 WILLEM VAN RIJN
AUTOHIFI EN VIDEO B.V.

A 446 SALORA OY
GENERAL CORPORATION JAPEN (NL)

Adres

POSTBUS 80900
1005 DA AMSTERDAM

POSTBUS 370
1380 AJ WEESP
NEDERLAND RV.
ENERGIESTRAAT 10

1411 AT NAARDEN

KON. WILHELMINAPLEIN 13

1.06.07

1062 HH AMSTERDAM
TURFSTEKERSSTRAAT 46
1431 GE AALSMEEER

POSTBUS 7146
1007 JC AMSTERDAM

BARTHOLT ENTHESSTRAAT
11*19

1067 NT AMSTERDAM

STRAWINSKYLAAN 767
1077 XX AMSTERDAM

POSTBUS 26
5216 ZG GILZE

POSTBUS 13255
3507 LG UTRECHT

POSTBUS 3100
5902 RC VENLO

CARDANUSLAAN 34

6865 HK DOORWERTH

POSTBUS 71304
1008 BH AMSTERDAM
POSTBUS 10

6550 ZG WEURT

'S GRAVENLANDSEWEG 620
3119 BA SCHIEDAM

POSTBUS 27077
3003 LB ROTTERDAM

POSTBUS 207
3330 AE ZWIJNDRECHT

POSTBUS 222
3640 AE MIJDRECHT

POSTBUS 54
6114 ZH SUSTEREN

POSTBUS 203
5000 AE TILBURG

POSTBUS 8678
1005 AR AMSTERDAM
KOUSENMAKERSWEG 3

2031 ED HAARLEM

HAYDNLAAN 3
7604 HA ALMELO

POSTBUS 10
1200 JB HILVERSUM

POSTBUS 360
1115 ZH DUIVENDRECHT

POSTBUS 444
1200 JJ HILVERSUM

POSTBUS 30.000
2500 GA DEN HAAG
POSTBUS 569
1440 AN PURMEREND

D-6072 DREIEICH 1

P.O.BOX 2045
(West-Duitsland)

DE LASSO 64
2371 GV ROELOFARENDSVEEN

POSTBUS 1300
1400 BE BUSSUM
BOSCHDIJK 525
5621 EINDHOVEN

POSTBUS 426
1380 AK WEESP
PLANTIJNWEG 29
4104 BC CULEMBORG
POSTBUS 333
2040 AH ZANDVOORT

POSTBUS 3279
3502 GG UTRECHT

POSTBUS 8501
1005 AM AMSTERDAM
2341 OEVEL-WESTERLO
HOUTSTRAAT 1

(Belgié)

POSTBUS 8061
1005 AA AMSTERDAM

POSTBUS 91
4130 EB VIANEN

Stand Firma

E 230 SAMSUNG
P/A FODOR RADIO BV.

E 236 SANYO NEDERLAND B.V.

E 226 SCHNEIDER NEDERLAND

N 321 STUDIO DE SCHOP

E 241 selco av.

E 224 SELECO NEDERLAND BV.

Z 114 SENNHEISER NEDERLAND

Z 115 SFTRADING BV.

E 227 SHARP NEDERLAND BV.

Z 116 S.O.M. NEDERLAND aV.

E 237 SOMART BV.

E 239 SONY NEDERLAND av.

N 344 SOUND GUIDED

A 441 STAGE POWER

Z 102 SUPERTECH NEDERLAND av.

N332 SYNTHESE TOURING NV

Adres

POSTBUS 5

3000 AA ROTTERDAM

POSTBUS 41

3640 AA MIJDRECHT

POSTBUS 3608
6095 ZG BAEXEM
DORPSTRAAT 26
3751 ER BUNSCHOTEN

POSTBUS 92
3640 AB MIJDRECHT

POSTBUS 438
3440 AK WOERDEN
POSTBUS 12360
1100 AJ AMSTERDAM

STRAUSZSTRAAT 61

7604 HL ALMELO

DE LASSO 4
2371 GV ROELOFARENDSVEEN

POSTBUS 345
7550 AH HENGELO

POSTBUS 1060
3430 BB NIEUWEGEIN

POSTBUS 1

1170 AA BADHOEVEDORP

VAN KANSTRAAT 12

5652 GA EINDHOVEN

TELGTERWEG 226
3853 NR ERMELO

POSTBUS 392
5900 AJ VENLO

B-2110 WIJNEGEM
VOSVELD 17 INDUSTR.
TERREIN
(België)

A 433 T« A ELEKTORAKUSTIL NEDERLAND POSTBUS 578
7600 AN ALMELO

N 333 TAN AUDIO POSTBUS 5001
3740 GA BAARN

N 339A TANNOY NEDERLAND EZELSVELDLAAN 52
2611 RV DLEFT

E 211 TELEFUNKEN
P/A FODOR RADIO BV. POSTBUS 5

3000 AA ROTTERDAM

E 238 TEMPOFOON BV. NIJVERHEIDSSTRAAT 8

1135 GE EDAM

Z 113 TES NEDERLAND BV FRANKLINSTRAAT 11

2723 ZOETERMEER

A 407B DE TOORTS POSTBUS 9585
2003 LN HAARLEM

N 319A TRANSLATOR NEDERLAND FRANCISCUSWEG 36
1216 SK HILVERSUM

N 320 TRANSTEC BV. SCHIEDAMSEVEST 71

3012 BE ROTTERDAM

CC 501 TROS POSTBUS 450
1200 AL HILVERSUM

N 335 TUL TIJDSCHRIFTEN BV. POSTBUS 9943
1006 AP AMSTERDAM

E 203 UNIE VAN ELEKTROTECHNISCHE
ONDERNEMERS (UNETO) POSTBUS 85546

2508 CE DEN HAAG

A 489 V.A.D.I.C NEDERLAND BV. BOURICIUSSTRAAT 1

6814 CS ARNHEM

CC 505 VARA RADIO POSTBUS 175

1200 AD HILVERSUM

E 473A VERON FRITZ COLIJNSTRAAT 21

1062 CB AMSTERDAM

A 420 HE VIDEO HOBBY CENTRUM POSTBUS 276
2040AG ZANDVOORT

A 418A DE VIDEOFILMER POSTBUS 10.000
1440 CA PURMEREND

N 330 V-VOX POSTBUS 4447
3006 AK ROTTERDAM

E 234 WAGNER & WAGNER COMPAGNIE B.V. MORTELWEG 8
6551 AE WEURT

A 405B WALVIS PLASTICS BV. POSTBUS 221
1400 AE BUSSUM

A 445 BV. WEEKBLADPERS POSTBUS 16415
1001 RM AMSTERDAM

CC 510 WERELDOMROEP POSTBUS 222
1200 JG HILVERSUM

A 435 WERSI ELECTORNIC NEDERLAND BV HOLLANTLAAN 25
3526 AL UTRECHT

A 425 COMPUTERBOEKHANDEU
UITGEVERIJ WOLFKAMP POSTBUS 70254

1007 KG AMSTERDAM

N 338 WSU-TIJDSCHRIFTEN POSTBUS 1830
3000 BV ROTTERDAM

Z 103 YOKO INTERNATIONAL BV. HAARLEMMERSTRAATWEG 95
1165 MK HALFWEG
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’ns even opzoeken
,

elektuur
elektronica -zakboekje ’89

En ja hoor het staat er allemaal in.

Want ook deze nieuwe uitgave van
het Elektuur-elektronica-zakboekje

bevat wederom een schat aan nuttige

en bruikbare informatie.

En omdat ons maandblad Elektuur

in oktober a.s. voor de 300ste keer
verschijnt, betaalt u slechts 300 centen

voor dit zakboekje.

Bestellen Verschijningsdatum: september 1988
Het Elektronica-Zakboekje kan uitsluitend bij Elektuur besteld worden door / 3.-/Bfrs. 60,- over te maken op

* Postgirorekening 124 11.00 * Bank-nr ABN 57 83 41.883 * Belgie PCR 000-017-70-26-01
Onder vermelding van Elektronica-Zakboekje '89 Geen verzendkosten.

ER KAN GEEN GEBRUIK GEMAAKT WORDEN VAN DE BESTELKAARTEN IN HET TIJDSCHRIFT
Dit boekje is eveneens verkrijgbaar bij de elektronica-speciaalzaak.
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Plattegrond Firato 1988
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Hoe bereikt u de RAI
ADAM C.

Per auto

De RAI is gelegen aan de autosnelweg A-10 zuid

Op het kaartje zijn de belangrijkste parkeer-

plaatsen in de buurt van het RAI-gebouw

aangegeven. Tijdens grote tentoonstellingen

verwijzen de oranje borden P RAI ook naar

andere parkeerplaatsen Vandaar brengen gratis

pendelbussen u naar de RAI

Per openbaar vervoer

De RAI ligt vlak bij het NS Station Amsterdam

RAI (looptijd ca. 7 minuten; vanaf dit station

vertrekt tram lijn 4. ntduur 2 minuten).

Dit station heeft via Schiphol en Leiden

uitstekende treinverbindingen met Zeeland,

West-Brabant en een groot deel van Zuid-Holland

RAI bezoekers uit Rotterdam, Den Haag en

Leiden kunnen ieder kwartier naar en van station

RAI reizen

RAI bezoekers uit Limburg. Midden- en Oost-

Brabant. de Betuwe en uit de richting Nijnegen-

Amhem-Utrech? reizen het beste naar NS station

Amsterdam Amstel

Vandaar rijdt een bus naar de RAI (bjn nummers

8. 15 en 173, reisduur ca K) minuten, uitstaphalte

Europaplem).

RAI bezoekers uit ovenge delen var. Nederland

reizen het beste via Amsterdam CS.

Vandaar njdt een tram richting RAI (lijn 4

reisduur 1 30 minuten; uitstaphalte Europaplem.

lijn 25 reisduur ± 25 minuten uitstaphalte

ChurchilUaan).
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Electronics
3000 Leuven

ref GE02 : LSW

Tiensestraat 251

Tel 016/229552 - 237755
Tlx: 051(GB)933524

COMPONENTEN

Soldeergereedschap
WELLER - ERSA - JBC

Meetapparatuur
ALPHA - HUNG CHANG - GOLDSTAR -
FLUKE - HEATHKIT - BECKMAN - LEADER
LUTRON - HANSEN

Chemische produkten
KONTAKT CHEMIE - BISON

Batterijen
YUASA - VARTA

Luidsprekers
VISATON - NABO

Audio Video
MAXELL

- CYANOLIT

Atlas II*

Grote 4-weg luidsprekerbox volgens het principe van bas-
reflex.

Haar meest indrukwekkende eigenschap is de buitenge-
woon dynamische ontwikkeling, welke in het basbereik
door de basluidspreker type VVS 40 NG met een doorsnee
van 38 cm. wordt verzorgd.

Het overgebleven frequentiebereik wordt door de drie re-

sterende chassis, elk in zijn eigen optimale bereik, uitste-

kend overgedragen.
De speciale filter en de nog steeds smalle zuil zorgen, on-
geacht welke muzieksoort, vooreen vrijeen neutrale repro-
duktie met een „hifi

u
-karakter.

*ook als complete behuizing leverbaar

.

iflQATYMl*) nVerkrijgbaar in de speciaalzaken

.

***** ,

Voor dealer informatie VISATON:
ggggg I Hacavé BV, Hagerhofweg 16. 5912 PN Venlo

SiSS&S I Naam:

*****
|
s ,raa,

WEST GERMANY
p/aafó .

Bouwkits
VELLEMAN - REX

COMPUTER
ATARTI 1040 st incl. Monitor 29.999
NEC P2200 21.000

uitbreidingen

|
PC - -* -*

Eprom programmer
Telephone answering card

MODEM 1200 baud

6500
19.990
5900

AMIGA
Mem. exp. kaart

kabel Amiga -*1541

Eprom programmer

995
395

6990
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SUPER-
KONDENSATOREN

veel lading in weinig ruimte

r

Als backup- "
batterij” voor aa computer-

geheugens zijn er tegenwoordig speciale

kondensatoren verkrijgbaar, waarvan de
kapaciteit kan variëren van een tiental millifarads

tot een tiental farads. Hoe men zoveel kapaciteit

kan stoppen in een huisje waarvan de grootte

varieert van knoopcelformaat tot luciferdoosje,

zullen we in dit artikel eens nader bekijken.

Het gebruik van CMOS-
geheugens die in kombi-

natie met een batterij of

akku een niet-vluchtig ka-

rakter vertonen, is tegen-

woordig vrij algemeen.
Maar batterijen raken op
de meest onverwachte

momenten leeg en NiCd-

akku’s hebben ook geen
onbeperkte levensduur. Nu
is tegenwoordig de ener-

giebehoefte van CMOS-
geheugens niet zo groot

meer als enkele jaren ge-

leden; bovendien hoeven

deze geheugens in de
meeste gevallen slechts tij-

delijk van spanning te wor-

den voorzien, namelijk ge-
durende de tijd dat de
hoofdvoeding is uitgescha-

keld (variërend van enkele
sekonden tot enige we-

ken). Met deze twee gege-
vens in gedachte is een
kondensator als backup-
voeding niet zo’n vreemde
keuze, maar gezien de af-

metingen en eigenschap-
pen van elko’s met vol-

doende kapaciteit is dat
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niet zo'n praktische oplos-

sing. Dankzij een bijzonde-

re techniek is het tegen-
woordig mogelijk een kon-

densator met een superka-

paciteit en mini-afmetin-

gen te maken. Dit type

kondensator staat bekend
onder de naam "electric

doublé layer capacitor" of

de meer populaire naam
"superkondensator". Deze
dubbellaagkondensatoren

zijn in staat om (afhankelijk

van de dimensionering)

voedingsloze perioden van
enkele weken of zelfs enke-

le maanden te overbrug-

gen.

De werking

Als twee geleidende stof-

fen met elkaar in kontakt

worden gebrachte, vindt er

een uitwisseling van gela-

den deeltjes plaats. Hier-

door ontstaat over het

grensvlak een potentiaal-

verschil dat grensvlakpo-

tentiaal wordt genoemd.
Van dit potentiaalverschil

wordt gebruik gemaakt in

onder andere batterijen,

akku’s en thermokoppels.

De lading die dit potenti-

aalverschil veroorzaakt, is

langs het grensvlak van
beide stoffen gegroepeerd.

In de ene stof heeft een
laag positieve deeltjes

langs het grensvlak en de
andere een laag negatie-

ve deeltjes. Deze twee la-

gen worden gewoonlijk be-
titeld als de elektrochemi-

sche dubbellaag. In figuur

1 hebben we de situatie

getekend zoals die zich in

een ongeladen superkon-

densator voordoet langs

de grenslaag tussen kool-

stof en een elektrolyt (bijv.

verdunt zwavelzuur). U ziet

dat de dubbellaag ver-

dacht veel lijkt op een
kondensator. In principe is

het voldoende om een ex-

terne spanning over het

grensvlak aan te brengen
om de hoeveelheid lading

die in de dubbellaag is

opgeslagen te veranderen.

In de praktijk zullen we er

echter voor moeten zorgen

dat er geen elektrochemi-

sche reaktie ontstaat, als

gevolg van de stroom die
ongetwijfeld door de twee
geleidende stoffen gaat
lopen, 't Geheim is de kon-

elektrode van

geiekJend rubber

met elektrolyt

bevochtigde

aktieve koolstof
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struktie die we dan ook
eerst even gaan bekijken.

De zojuist al even genoem-
de koolstof is niet zomaar
koolstof, maar aktieve

koolstof. Aktieve koolstof is

koolstof die een enorme
poreusheid heeft (vandaar
dat het vaak in filters te

vinden is). Eén gram aktie-

ve koolstof heeft een op-
pervlakte van circa

ÏOOO m2
. De kapaciteit

van de dubbellaag langs

het grensvlak tussen

koolstof en elektrolyt be-

draagt 20 tot 40 ^F/cm2
. In

principe zou dus met één
gram aktieve koolstof een
kapaciteit kunnen worden
gemaakt van 200 a
400 F. De hoeveelheid
ruimte die door één gram
aktieve koolstof in beslag
wordt genomen is gering,

evenals de afmetingen
van de benodigde behui-

zing.

De principiële konstruktie

van zo’n behuizing is gete-

kend in figuur 2. De met
zuur bevochtigde koolstof

wordt ondergebracht in

een isolerende rubberen
ring die aan beide zijden

wordt afgesloten met een
schijfje geleidend rubber.

Door vulkanisatie onstaat
een hermetisch gesloten

geheel (er komt geen lijm

aan te pas). Voor de goe-

de werking wordt in het

midden van de kondensa-
tor nog een ionendoorla-

tend membraan aange-
bracht. Dit membraan is te

beschouwen als een zeef

voor molekulen en ionen.

Alleen als ze klein genoeg
zijn kunnen ze passeren. Bij

de dubbellaagkondensa-
tor zullen dat de positief

geladen waterstofionen zijn

die zich in het elektrolyt

bevinden.

Terug nu naar de werking.

Als we op de elektroden

een spanning aansluiten

dan zullen de positieve

ionen zich door het mem-
braan richting de negatie-

ve elektrode bewegen on-

der achterlating van de
negatieve ionen. Het span-
ningsverschil dat zo over
het membraan ontstaat,

verhindert dat er elektro-

chemische reakties ont-

staan. In het elektrolyt is

ondertussen aan beide zij-

den van het membraan de
verhouding tussen positie-

ve en negatieve ionen ver-

anderd. Dit heeft gevolgen
voor de dubbellaag langs

het grensvlak tussen de
koolstof en het elektrolyt.

Daar moet zich een nieuw
evenwicht instellen en dat
kan alleen door extern la-

ding toe te voeren (nega-
tieve elektrode) danwel af

Figuur 1. Op het grensvlak
tussen twee geleidende
stoffen ontstaat een positief

geladen en een negatief

geladen laag (de elektro-

chemische dubbellaag).

Deze laag kan worden ge-

bruikt voor het opslaan van

lading.

Figuur 2. De aktieve

koolstof en het elektrolyt

worden in een hermetisch
gesloten behuizing onder-
gebracht.

Figuur 3. Door een aantal

kondensatorelementen in

serie te schakelen, kan de
werkspanning worden ver-

hoogd.

te voeren (positieve elek-

trode). En dat is dus pre-

cies hetzelfde als bij een
kondensator met twee pla-

ten en een diëlektrikum.

Het kondensatorelement
dat zo is ontstaan heeft

een relatief lage werkspan-

ning (1 . . . 2 V). Voor de
meeste toepassingen zal

het dus noodzakelijk zijn

om een aantal elementen
in serie te schakelen, wat
door de vormgeving erg

eenvoudig is (zie figuur 3).

In figuur 3 is ook te zien

dat één van de aansluitin-

gen met de metalen be-
huizing is verbonden. Er

wordt daarom aanbevolen
deze aansluiting met de
massa te verbinden (deze
aansluiting is meestal met
- gekenmerkt), hoewel de
kondensator eigenlijk geen
polariteit heeft.
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De dubbel/aag-

kondensator

elektrisch

bekeken

Om het vervangingssche-

ma van de kondensator te

kunnen opzetten, hebben
we de principiële opbouw
nog eens in figuur 4 gete-

kend. leder koolstofdeeltje

(Cn) vormt (met het omrin-

gende zuur) een konden-
satortje dat verbonden is

met de ene elektrode via

direkt kontakt of kontakt

met de omringende kool-

stofdeeltjes (weerstand

Ren), terwijl de verbinding

met de andere elektrode

afhankelijk is van het

ionentransport door het

vloeibare elektrolyt en het

membraan (weerstand Rm).

De waarde van het kon-

densatortje hangt af van
de oppervlakte van het

koolstofdeeltje. De weer-

stand van de verbindingen

met de elektroden is voor

ieder koolstofdeeltje an-

ders en is afhankelijk van
onder andere de plaats

van het koolstofdeeltje.

Voor ieder koolstofdeeltje

kunnen we zo’n vervan-

gingsschema maken. Als

we die dan samenvoegen,
krijgen we het vervangings-

schema zoals dat in figuur

5 is getekend. Toegevoegd
is de weerstand Rs die de
elektrische weerstand van
het membraan voorstelt

(niet verwarren met Rm) en
Ri die de lekweerstand van
de kondensator vertegen-

woordigt. Dit vrijwel exakte

vervangschema is echter

tamelijk gekompliceerd.
Het schema laat zich ge-
lukkig gemakkelijk vereen-

voudigen tot het schema
dat in figuur 6 is getekend.

Nu is goed te zien dat de
kondensator te beschou-
wen is als een groot aantal

parallel geschakelde RC-

netwerkjes, waarvan de
waarden van de R's en de
Cs afhankelijk zijn van on-

der andere de plaats en
de grootte van elk koolstof-

deeltje.

Al die verschillende RC-

netwerkjes maken het niet

gemakkelijk om één waar-
de voor de totale kapaci-

teit en een daarbij horen-

de serieweerstand te be-

palen. De gemeten waar-
den hangen namelijk sterk

af van de manier waarop
gemeten wordt. Het meten
van de kapaciteit kan nog
wel op de normale wijze

plaatsvinden. Als er een
spanningsbron wordt aan-
gesloten via een weer-

stand die veel groter is

dan de inwendige weer-

standen van de kondensa-

tor, dan zullen alle elemen-
taire kondensatortjes gelijk-

matig geladen worden. De
laadkurve geeft dan uit-

sluitsel over de totale ka-

paciteit. Het meten van
één vervangende waarde
voor alle serieweerstanden,

de "Equivalent Series Resist-

ance” (ESR) genoemd, is

niet zo eenvoudig. In de
specifikaties zult u bij deze
weerstand altijd de fre-

kwentie vinden waarbij

deze is gemeten. Doordat
de serieweerstand relatief

hoog is, is de superkonden-
sator helaas niet geschikt

om als afvlakkondensator

te dienen in gelijkspan-

ningsvoedingen.

Laten we tot slot een aan-

tal eigenschappen van de
superkondensatoren nog
eens op een rijtje zetten.

- Er gaat erg veel kapaci-

teit in heel weinig ruimte.

- Een superkondensator is

onderhoudsvrij een heeft

geen speciaal laadcircuit

nodig.
- Als de kondensator door
overspanning defekt

raakt, ontstaat geen
kortsluiting zoals bij veel

kondensatortypen, maar
een open verbinding. Ook

Figuur 4. Aan de hand van

deze tekening kunnen we
vrij goed de inwendige
weerstanden bepalen

.

Figuur 5. Het vrijwel exak-

te vervangingsschema van

de superkondensator.

Figuur 6. Voor ' dagelijks

gebruik " is dit vereenvou-

digde vervangingsschema
handiger

zal de superkondensator
niet exploderen door gas-
ontwikkeling (er zit heel

weinig elektrolyt in).

- Doordat de konstruktie

hermetisch gesloten is,

kan het elektrolyt niet op-
drogen.
- Door de relatief hoge
serieweerstand is de kon-

densator niet geschikt voor
rimpelonderdrukking in

voedingen.
(880076)
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RTTY VOOR
ZENDAMATEURS
Het ontvangen van telexsignalen is, dank zij de computer,

de laatste jaren steeds eenvoudiger geworden. Goede
RTTY-converters zijn in het verleden al vaker beschreven.

Voor diegenen onder onze lezers die over een
zendmachtiging beschikken, beschrijven we nu eens een
universele AFSK-generator. Deze wordt, in tegenstelling tot

de gangbare schakelingen, niet alleen door een kristal

gestuurd, maar is ook vrijwel fase-synchroon en levert ais

gevolg hiervan een signaalkwaliteit die zonder meer
uitstekend genoemd kan worden.

universele

AFSK-
opwekking

De meeste op de amateurban-

den gebruikte AFSK-generato-

ren werken met RC- of LC-

generatoren. De frekwentie-

stabiliteit en -nauwkeurigheid

van dergelijke generatoren is

echter niet bepaald optimaal te

noemen. Dit geldt uiteraard al

helemaal voor signalen uit door

computers gestuurde PLL-

schakelingen, die sommigen,

met name op de 2-m-band, de

lucht in durven sturen. Een ge-

volg van vooral schakelingen

van het laatste type is, dat de-

gene die ooit de moeite geno-

men heeft een kwaliteits-RTTY-

konverter met selektieve filters

te bouwen, al spoedig tot de

konklusie komt dat hij zich de-

ze moeite had kunnen bespa-

ren, aangezien de signalen van

vele tegenstations doodleuk

naast de met veel moeite

nauwkeurig afgestemde filters

blijken te vallen. De als gevolg

hiervan verslechterde sig-

naal/ruis-verhouding dient na-

tuurlijk niet bestreden te wor-

den door eventjes op AMTOR
of andere, overigens goede,

fouten-korrigerende systemen

over te schakelen, maar kan

beter direkt bij de bron aange-

pakt worden. Men dient aan

zijn AFSK-generator dus even-

veel zorg te besteden als aan

de rest van het RTTY-station.

Aangezien ons bij Elektuur

nogal wat verzoeken bereikten

voor de publikatie van een sta-

biele AFSK-generator, hebben
we een van onze ontwerpers

zo'n schakeling laten ontwer-

pen. Dit heeft geresulteerd in

de hier beschreven precisie-

AFSK-generator. Deze is door

middel van schakelaar(s) op
vrijwel iedere voor AFSK in

aanmerking komende toon-

hoogte in te stellen met een
nauwkeurigheid tot enkele

hertz of minder.

Het principe

Het blokschema van de scha-

keling is in figuur 1 getekend.

Links bevindt zich een stabiele

10-MHz-kristaloscillator. Deze
levert zijn uitgangssignaal aan

een tweetal delers. De deelfak-

tor van deze twee delers is in-

stelbaar tussen 1 en 256. De
delers worden uiteraard zo in-

gesteld, dat er aan hun uitgan-

gen twee verschillende fre-

kwenties staan. De twee ver-

schillende uitgangssignalen

worden vervolgens aan een uit

NAND-poorten bestaande elek-

tronische wisselschakelaar toe-

gevoerd. De stand van deze

schakelaar wordt bepaald door

het logische nivo van het op de

TTL-ingang aangeboden sig-

naal. Indien het signaal op de

TTL-ingang van nivo verandert,

dan verandert het signaal aan

de uitgang van de elektroni-

sche schakelaar van frekwentie.

Aangezien het omschakelen
van de ene naar de andere fre-

kwentie echter zeer abrupt ge-

beurt, zal dit omschakelen met
een fasesprong gepaard gaan.

Het gevolg hiervan is een lelij-

ke schakelklik, die vooral bij

SSB-bedrijf vermeden moet
worden. Ook bij PLL-oscillato-

ren voor AFSK-opwekking tre-

den bij RTTY-zenders vaak om-

schakelproblemen op, doordat

de PLL-oscilator moeite blijkt te

hebben met het snel inlocken

op de telkens weer wisselende

AFSK-frekwentie.

De hier beschreven schakeling

heeft echter een elegante

oplossing voor deze omscha-
kelproblemen. Het uitgangssig-

naal van de elektronische wis-

selschakelaar wordt namelijk

niet direkt naar buiten ge-

voerd, maar gaat eerst nog
door een 64-deler. Indien er

door het omschakelen aan de
ingang van de 64-deler één
puls teveel of te weinig ont-

staat, dan zal de uitgang van de
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64-deler als gevolg hiervan

hoogstens 1 / 64 deel van de

aangeboden pulsbreedte(n)

eerder of later omklappen. Dit

resulteert in een te verwaarlo-

zen pulsbreedte-vervorming.

Nog belangrijker is dat het uit-

gangssignaal van de 64-deler

uiterst fase-synchroon is en dus

tot een "schoner” RTTY-signaal

zal leiden dan bij PLL-

generatoren het geval is.

Het uit de 64-deler komende
AFSK-signaal is echter nog al-

tijd blokvormig en wordt om
die reden eerst nog door een

laagdoorlaatfilter heen

gestuurd, alvorens het op de

AFSK-uitgang van de schake-

ling verschijnt.

De schakeling
Figuur 2 laat de praktische

schakeling zien. Rond Tl is een

stabiele 10-MHz-oscillator opge-

bouwd. Deze levert zijn signaal

aan de klokingangen van IC1

en IC2. Dit zijn delers waarvan

het deeltal tussen 1 en 256 ge-

varieerd kan worden met be-

hulp van respektievelijk

Sla. . .h en S2a. . .h. De te kie-

zen praktische vorm van deze

schakelaars (draadbruggen of

bijvoorbeeld dip-switches)

wordt aan de lezer overgelaten.

De al bij de beschrijving van

het blokschema vermelde elek-

tronische schakelaar wordt ge-

vormd door een viertal NAND-
poorten. Deze bevinden zich in

IC3. Deze elektronische scha-

kelaar laat maar één frekwentie

tegelijk door naar de 64-deler

(IC4).

De konfiguratie rond T2 en T3

zorgt voor de aanpassing tus-

sen het binnenkomende TTL-

signaal en IC3. Het op de TTL-

ingang van de schakeling arri-

verende signaal wordt door Dl

begrensd en door T2 geïnver-

teerd. Door T3 wordt de polari-

teit van het TTL-signaal op-

nieuw omgekeerd. Met behulp

van schakelaar S3 kan men tus-

sen "normal” en "reverse” kie-

zen.

IC4 herbergt, zoals reeds ge-

zegd, een 64-deler. Dit IC ver-

richt de belangrijkste taak in

de schakeling, namelijk het

verwijderen van de onge-

1

instKta;e

deler

87264-1

wenste fasesprongen bij het

omschakelen. Het op de uit-

gang van deze laatste deler

verschijnende AFSK-signaal

wordt door het laagdoorlaatfil-

ter, bestaande uit LI, L2,

C4 . . ,C6 en C8, van zijn harmo-

nischen ontdaan. Met PI kan

de amplitude van het uitgangs-

signaal worden ingesteld. De
voedingsaansluitingen van ie-

der IC zijn, zoals in het schema

is aangegeven, met behulp van

de kondensatoren CIO. . .C13

ontkoppeld.

De opbouw
Aangezien de schakeling voor

zendamateurs bedoeld is en er

van uit gegaan wordt dat deze

de schakeling naar eigen in-

zichten willen kunnen wijzigen,

is er geen print voor de scha-

keling ontworpen. Mogelijkhe-

den tot experimentele wijzigin-

gen biedt de schakeling im-

mers volop. Zo zal men in de
praktijk wat de uitvoering van

Sla. . .h en S2a. . .h betreft niet

alle getekende schakelaars no-

dig hebben, aangezien men bij

(A)FSK-bedrijf meestal met

vaste frekwenties werkt. Bij

AFSK zijn dit veelvouden van

85 Hz (of, als u in heel kleine

stapjes rekent, van 17 Hz). De
meestal gebruikte AFSK-

frekwenties zijn in figuur 3 ge-

geven. Boven in deze figuur

staan de zogenaamde "oude”

tonen, waarvan met name 2125

en 2975 Hz lange tijd zeer po-

pulair zijn geweest. Deze fre-

kwenties (veelvouden van

425 Hz) stammen uit de tijd van

de Amerikaanse telegrafie-

diensten, evenals de frekwen-

ties die veelvouden van 170 Hz

zijn. Indien men deze frekwen-

ties gaat delen, dan blijkt dat

ze allemaal veelvouden van

17 Hz zijn. Dit is van belang

voor het zo nauwkeurig moge-
lijk instellen van de AFSK-

generator. De beneden in de

figuur aangegeven "nieuwe"

tonen zijn ontstaan, doordat

met name de "oude” frekwen-

tie van 2975 Hz niet goed door

de in veel amateurontvangers

ingebouwde zeer selektieve

audiofilters komt. Nogal wat

audiofilters snijden immers alle

frekwenties boven 2,7 kHz af.

Velen zijn om deze reden op
lagere tonen overgestapt. Wat
de "shift” betreft (het frekwen-

tieverschil tussen de twee to-

nen), zijn de gebruikelijke

waarden eveneens in figuur 3

gegeven. De shifts zijn hier ten

opzichte van de lage toon ge-

geven. Het gebeurt ook wel

dat men "reverse" werkt. In

dat geval moet men vanaf de

hoge toon rekenen. Er komen
in de praktijk ook nog andere
shifts voor, zoals 85 Hz, en zelfs

shifts die geen veelvouden van

17 Hz zijn, bijvoorbeeld 70 en
240 Hz. Dit alles dient men te

overwegen bij het opbouwen
van de schakeling. Bij SSB-

bedrijf hoeft men alleen maar
te zorgen dat de shiftwaarde

klopt. De gebruikte audiofre-

Figuur 1. De
voornaamste

kenmerken van

de schakeling

zijn de fre-

kwentiestabih-

teit t.g.v. de
kristalsturing

en de afwezig-

heid van fase-

sprongen dooi-

de aanwezig-

heid van de 64-

deler.
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Irekwenlie-instelling (S1a...h)
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Figuur 2. Het
schema biedt

de experimen-
teerder volop

mogelijkheden.

De deelfaktor

van IC4 kan
desgewenst ge-

wijzigd worden
door van Q6
naar Q5 om te

schakelen. Ook
de klokfre-

kwentie mag
veranderd wor-

den, terwijl de
deelfaktor van

IC1 en IC2 ook
instelbaar is.

kwenties zijn hier van weinig

Figuur 3. De belang. Bij AFSK op de VHF-
aan de boven- banden daarentegen zal men
zijde van de fi- de in figuur 3 gegeven fre-

guur genoem- kwenties wel zo goed mogelijk

de "oude" to- willen benaderen. Dit is moge-
nen worden lijk indien men IC1 en IC2 op
geleidelijk ver- een zo groot mogelijke deel-

vangen door faktor instelt (zodat men de fre-

tte "nieuwe". kwentie met zo klein mogelijke

Rechts zijn en- stapjes kan veranderen) en IC4
kele veelge- door 32 in plaats van 64 laat de-

bruikte "shifts"

gegeven.
len. Dit laatste geeft wel iets

meer pulsbreedte-afwijking.

Het instellen van de delers zul-

len we tenslotte nog met een
voorbeeld verduidelijken. We
gaan ervan uit dat IC4 door 64

deelt en dat we de AFSK-

generator op de frekwenties

1200 en 2400 Hz willen instel-

len. De 10-MHz-klokfrekwentie

wordt zowel door de instelbare

delers als door IC4 gedeeld.

Rekenkundig maakt het niets

uit door welk getal men het

eerst deelt. Vanwege de een-

voud delen we eerst 10 MHz
door 64. Dit levert een waarde

van 156250 Hz op. Dit getal

moet vervolgens gedeeld wor-

den door een getal dat tussen

1 en 256 kan worden ingesteld.

De uitkomst dient zo dicht mo-

gelijk bij de gewenste uit-

gangsfrekwentie van bijvoor-

beeld 2400 Hz te liggen. We
delen nu 156250 door 2400. Dit

levert een uitkomst van

65,10. . . op. Deze waarde ron-

den we af op de dichtstbijzijn-

de hele waarde, dus op 65. De
deler dient dus op een deel-

faktor van 65 te worden in-

gesteld. T.g.v. de inwendige op-

bouw van de 74HC40103 dient

men deze waarde met 1 te ver-

minderen. Om een deelfaktor

van 65 te krijgen moet men dus

een getal van 64 op de ingan-

gen Jo. . J7 zetten. Binair is dit

0100 0000. Dit getal moet met

de schakelaars bij Jo . . .Ji wor-

den ingesteld. Hierbij is Jo het

LSB (meest rechtse getal) en J7

het MSB (meest linkse getal).

Bij dit voorbeeld dient dus al-

leen de schakelaar van J6 te

worden gesloten. De decimale

waarden die horen bij Jo, J 1, J2,

J3, J4, Js, Je en J7 zijn achtereen-

volgens 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 en

128. Door het sluiten van meer
dan één schakelaar kan men
dus iedere gewenste deelfak-

tor tussen 1 en 256 instellen.

Het is uiteraard toegestaan, en

soms zelfs gewenst, om de 10-

MHz-klokfrekwentie te wijzi-

gen. In dat geval dienen wel

C2 en C3 in waarde veranderd

te worden. (87264)
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MACROVISION
zo werkt de video-kopieerbeveiliging

De introduktie van de
speelfilm "Crocodile Dun-

dee" op VHS-cassette zorg-

de onlangs voor de nodi-

ge opschudding in de
video-wereld. Deze casset-

te was namelijk de aller-

eerste die men met behulp

van het zogeheten macro-
vision-systeem beveiligd

had tegen ongewenst ko-

piëren. CBS-Fox was dege-

ne die de primeur had,

maar al snel volgden ook
Warner en RCA-Columbia,

zodat ondertussen al een
niet onaanzienlijk deel van
de video-opnamen onbe-
reikbaar is geworden voor

het illegale kopieer-circurt.

Hoewel onbereikbaar . . .

de echte "professionele”

piraten gebruiken natuurijk

nog als vanouds een bio-

skoopfilm als master voor

hun kopieën, dus die heb-

ben weinig of geen bood-
schap aan zoiets als een
macrovision-systeem.

Maar goed, het is er ons

niet om begonnen om een

diskussie op gang te bren-

gen over het nut van ma-
crovision - wat ons elektro-

nici veel meer interesseert

is wat er achter die fraaie

benaming schuilgaat. Hoe
funktioneert macrovision?

Onzichtbare

regels

Om inzicht te krijgen in de
werking van macrovision is

een beetje kennis van de
TV-techniek onontbeerlijk.

Van belang om te weten is

vooral hoe een TV- of

videobeeld is opgebouwd.
Bij het in ons land gebrui-

kelijke PAL-systeem, bestaat

een volledig beeld uit 625
lijnen. Per sekonde worden
25 van zulke beelden uit-

gezonden, elk in de vorm
van twee zogeheten rasters

van 312,5 lijnen. Deze lijnen

krijgen we echter niet alle-

maal daadwerkelijk te zien.

Een belangrijk deel van de

"onzichtbare lijnen" wordt

gevormd door het vertikale

synchronisatiesignaal aan
het einde van elk raster en
de daarop volgende 1 7 lij-

nen met "zwarte" beeldin-

houd. Voor hen die om
een of andere reden iets in

het videosignaal te verber-

gen hebben, vormt deze
beeldonderbreking een
ideaal plekje om wat extra

informatie in te stoppen,

welke dan samen met de
eigenlijke beeldinhoud

V/ordt uitgezonden. Het

gaat hierbij overigens be-

paald niet om iets nieuws,

want de omroeporganisa-
ties gebruiken deze truuk

al geruime tijd voor de
overdracht van bijvoor-

beeld teletekst-informatie.

Bij videocassettes bleef het

gebruik van de beeldon-
derbreking tot dusver be-

perkt tot de opslag van
identifikatiegegevens en
"interne" kodes. Door toe-

voeging van macrovision-

signalen gaan de "zwarte

lijnen" echter zorgen voor

zwarte tijden voor kopieer-

lustige video-fans.

AGC uit de pas
Bij de allernieuwste video-

cassettes volgt er vanaf de
vierde lijn na de vertikale

sync-puls een groepje van
exakt tien lijnen, waarvan
de beeldinhoud tot taak

heefi om de opname-elek-
tronica van de videorecor-

der zo grondig mogelijk in

de war te sturen. Dat ge-

beurt als volgt:

Aan de uitgang van een
videorecorder ligt een sa-

mengesteld videosignaal,

ook wel aangeduid als

komposiet-videosignaal,

CVBS-signaal (color video

blanking signal) of FBAS-

signaal (Farbe Burst Austast

Signcl). Voor de verdere

beschouwing is de kleurin-

formatie niet van belang,
omdat het macrovision-

systeem zich alleen bezig-
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houdt met het zwart/wit-

deel van het signaal (ofte-

wel het BAS-signaal). Het

gestandaardiseerde uit-

gangsnivo van een video-

recorder bedraagt 1 Vu
aan 75 Q, waarbij het

hoogste nivo korrespon-

deert met de wit-waarde
(grootste helderheid) en
het laagste nivo met de
sync-puls. De zwart-waarde
ligt op een nivo van ca.

0,3 V. Aangezien men er

echter niet op kan vertrou-

wen dat deze standaardi-

sering altijd even strikt

wordt nageleefd, beschik-

ken videorecorders over
een automatische uitstu-

ringsregeling voor het

videosignaal, in de vorm
van een zogeheten AGC
(automatic gain control).

Bij een afwijking van het

nivo aan de ingang in het

bereik van ca. 0,5 V tot

2 V (top-top), stelt de AGC
het opneemnivo automa-
tisch op de gestandaardi-

seerde waarde in. Juist

deze eigenschap wordt
door macrovision op
schandelijke wijze misbruikt,

om het kopiëren van
videocassettes onmogelijk
te maken.
De figuren la t/m lc tonen
beeldlijnen met uiteenlo-

pende inhoud - figuur la

fungeert als referentie.

Daarin zien we een grijs-

trapje, beginnend met wit,

dat hier het BAS-signaal

vormt. De komplete lijn be-
gint met een lijnsync-puls,

gevolgd door de zoge-
noemde "achterstoep”, wel-

ke als referentienivo fun-

geert. Bij kleur-uitzendingen

bevindt zich daarop het

kleuren-burst-signaal, ge-
volgd door de eigenlijke

beeldinhoud - hier voor-

gesteld door de grijstrap.

Ter vergelijking toont figuur

lb een lijn met zwarte
beeldinhoud, terwijl in fi-

guur lc het Macrovision-

signaal te zien is. Dit

laatste bestaat uit vijf

zwart/wit-overgangen,

waarbij de zwart-waarde
tot het sync-nivo daalt en
dus op "zwarter dan zwart"
ligt. De wit-waarde ligt

daarentegen dubbel zo
hoog dan het standaard-
nivo, dus op "witter dan
wit”. En om het die arme
AGC nog wat moeilijker te

maken, ligt het nivo van

het macrovision-signaal

niet vast, maar wordt het

met variabele snelheid zo
nu en dan tot op het

zwart-nivo verzwakt.

De AGC-circuits van de
meeste videorecorders ge-
bruiken het synchronisatie-

signaal als referentie voor
de instelling van de beeld-
amplitude. De afstand tus-

sen de synchronisatie-

bodem en de achterstoep
wordt bij elke lijnsync-puls

gemeten en op een ampli-
tude van ca. 0,3 V in-

gesteld. In de "ge-

macrovisioneerde” lijnen

daalt hef signaalnivo ech-
ter tot op de synchronisa-
tie-bodem, zodat de recor-

der deze onderbrekingen
natuurlijk voor lijnsync-

pulsen aanziet en derhalve
de AGC op de daaropvol-
gende - vermeende -

zwartwaarde instelt. Die zo-

genaamde zwartwaarde is

echter veel te groot, het-

geen weer tot gevolg

heeft dat de AGC de
beeldamplitude tot een
veel te kleine waarde
terugregelt - zo klein zelfs

dat er een gerede kans
bestaat dat bij weergave
de lijnsynchronisatie verlo-

ren gaat en de lijnen van
het scherm af kiepen. Daar
komt nog bij dat het beeld
zowiezo veel te donker
wordt.

De AGC bezit voorts ook
nog een oversturingsbevei-

liging, welke het beeldsig-
naalnivo terugregelt zodra
de standaard witwaarde
overschreden wordt. Aan-
gezien het macrovision-

stoorsignaal tot in het "wit-

ter dan wit" reikt, beïn-

vloedt het dus ook dit deel
van de AGC

Gestoord
stoorsignaal

Na lezing van het bo-
venstaande zal het mis-

Figuur la. Schematisch
weergegeven videosignaal.

,

Als BAS-signaal fungeert
hier een grijstrapje.

lb. Hier zien we de inhoud
van een van de '

'zwarte lij-

nen".

lc. Een lijn die met behulp
van macrovision gestoord
is.

schien verbazing wekken
als we vertellen dat niet

alle videorecorders zich

door macrovision uit het
lood laten slaan. Minstens
zo vreemd is het trouwens
dat bij weergave de
beeldkwaliteit niet noe-
menswaardig te lijden

heeft van het stoorsignaal.

Hoe kan dat?
Het effekt van de opname-
storing is voor een groot
deel afhankelijk van het
dynamisch gedrag van de
AGC-schakeling in de re-

corder. En dat is op zijn

beurt weer afhankelijk van
de in het apparaat toege-
paste regeltijdkonstanten.

Als regel heeft elke fabri-

kant weer zo zijn eigen
voorkeur wat betreft de
snelheid en het bereik van
het regelsysteem. Terwijl de
ene AGC bij elk hoog nivo
in wilde paniek met razen-

de snelheid de kraan
dichtdraait, is de andere
daarentegen zo traag dat
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de tien macrovision-lijnen

al voorbij zijn voor er ge-

reageerd wordt. Die ver-

schillen vormen dan ook
de reden dat veel

videorecorder-bezitters

denken dat het hele

macrovision-systeem niet

meer dan een staaltje bluf-

poker van de fabrikanten

is, omdat het hun er in

ieder geval niet van weer-

houdt om Crocodile Dun-

dee gewoon aan hun

privè-archief toe te voe-

gen.

Als alles goed is, gaat dat

binnenkort echter allemaal

veranderen. Het schijnt na-

melijk dat JVC in zijn funk-

tie van VHS-licentiegever,

alle recorderfabrikanten

met klem heeft geadvi-

seerd om de AGC-
schakelingen zodanig te

dimensioneren dat macro-

vision effektief stoort. De
"stoor-betrouwbaarheid"

gaat dus omhoog.
Dat de TV bij weergave
hoegenaamd geen last

heeft van het macrovision-

signaal, komt omdat dit

apparaat met behulp van
een PLL zijn eigen sync-

pulsen opwekt. Niet-

korrekte synchronisatie-

signalen worden doodeen-
voudig genegeerd, zodat

er dus geen problemen zijn

met het instellen van het

juiste zwart-nivo. Bovendien

zit er in een TV geen over-

sturingsbeveiliging die de
AGC beïnvloedt. Nivo's die

de witwaarde overschrij-

den, worden simpelweg af-

gesneden.
Toch kan het bij oudere TV-

toestellen gebeuren dat
macrovision het beeld wel

degelijk aantast. In deze
en andere gevallen kun-

nen handige elektronici

het macrovision-signaal uit

kanttekeningen
PC-Basicode-

adapter
De heer Vosman maakte
ons er op attent dat het

door hem geschreven ver-

taalprogramma voor

Basicode-3 (programma-
naam: BASICODE.COM) een
andere ingang van de
Centronics-printerpoort ge-

bruikt dan het vertaalpro-

gramma voor Basicode-2

(programmanaam:
CAS.COM). De Basicode-

adapter kan worden aan-

gepast door één draadje

op een andere pen van
de Centronics-konnektor

aan te sluiten. Voor

Basicode-3 moet de uit-

gang van IC1 namelijk niet

met pen 11 (busy) van de
Centronics-konnektor wor-

den verbonden, maar met
pen 13 (select). Als laatste

willen we u nog wijzen op
een foutje in het schema
van de adapter (zie juni

’88). Bij IC1 staat namelijk

het typenummer 31310
vermeld en dat had 3130
moeten zijn. In de onder-

delenlijst staat wel het

goede nummer.

cassette-

recorder-

sne/heidskali-

brator

Het meten van de band-
snelheid bij cassette-

recorders lijkt gezien de
reakties populair te zijn. Het

oorspronkelijke artikel vindt

u in het april-nummer van
dit jaar en in het mei-

nummer hebben we al

kanttekeningen bij dit arti-

kel geplaatst. We willen

hier als slot nog de opmer-
kingen van de heer Mulder
aan toevoegen.

Allereerst wijst hij er op dat

het wissen van de test-

band met een permanen-
te magneet magnetisatie

van de koppen kan veroor-

zaken. Naderhand demag-
netiseren is dus aanbeve-
lenswaardig. Maar hij ge-
bruikt zelf een andere ma-

nier om een testband te

maken. U haalt daan/oor
op de plaatsen waar geen
signaal mag komen de
magnetische laag weg.
Daartoe doopt u een wat-

tenstaafje in aceton en
poetst vervolgens de mag-
netische laag weg. De
aceton tast het dragerma-
teriaal niet aan. zodat er

een gewist stuk band over-

blijft. Om een scherpe be-
grenzing te krijgen kunt u

de grens afplakken, maar
met een beetje vaardig-

heid lukt het zonder afplak-

ken ook.

de HF-TL-

dimmer
Aansluiten van meerdere
lampen

De TL-dimmer (Elektuur juni

’88) is in principe slechts

geschikt om één TL-buis op
aan te sluiten. Aansluiten

van meerdere lampen
geeft komplikaties. Zou
men beide lampen een-

voudig parallel aansluiten,

Figuur 2. Twee oscillo-

skoopplaatjes: onder zien

we een normale lijn tijdens

de beeldonderbreking en
boven een "ge-macrovisio-

neerde" lijn.

de bewuste lijnen verwijde-

ren. Hoe dat in zijn werk

gaat, wordt elders in dit

nummer uit de doeken ge-

daan. De benodigde elek-

tronica vormt geen enkel

probleem - tot men in de
video-branche weer iets

nieuws bedenkt . . .

(880136-1)

dan ontstaat er een pro-

bleem bij het starten. Tij-

dens de startcyclus, als de
frekwentie van 80 kHz naar
30 kHz zwaait, zal bij het

bereiken van de resonan-

tiefrekwentie spannings-

opslingering optreden zo-

dat de aangesloten lamp
kan ontsteken. Staan twee
buizen parallel, dan ont-

steekt er één als eerste.

Vanaf het ontsteekmoment
zal de resonantiekring ge-

dempt worden waardoor
de tweede parallel aan-
gesloten lamp nooit meer
ontstoken wordt. Mochten
beide lampen gelijktijdig

ontsteken, dan zou dat

zeer toevallig zijn. De
stroomregeling en de ver-

mogenstrap zijn bovendien
niet berekend op de (twee

maal zo grote) stroom door

de parallel geschakelde
buizen.

Aansluiten in serie biedt

veel betere perspektieven

maar kan, in verband met
de benodigde brandspan-

ning voor de lampen, al-

leen gedaan worden met
kleinere types tot maxi-

maal 2x20 W. Overigens is

2x20 W een kombinatie

die vaak in lichtbakken

voorkomt. Aansluiten kan
volgens het schema van fi-
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guur 1. De oorspronkelijke

kondensator Cl is nu op-

gesplitst in twee exempla-
ren (Cla en Clb). Cl op
de print dient niet gemon-
teerd te worden. Met Cla
en Clb wordt bereikt dat
door alle gloeidraden van
beide TL-buizen een
gloeistroom tijdens het star-

ten loopt en wordt tevens

de ontsteekspanning netjes

over beide buizen ver-

deeld. Omdat Cla en Clb
in serie staan, moeten ze

een waarde hebben die
het dubbele is van de in

tabel 1 (zie juni-nummer)

vermelde waarde om op
dezelfde vervangingskapa-
citeit te komen. Twee in se-

rie geschakelde buizen

van 20 W worden nu op-
gevat als één lamp van
40 W.

Nadat beide lampen (ge-

lijktijdig) ontstoken zijn, kun-

nen ze ook als één grote

lamp simultaan gedimd
worden. Het "dim-minimum"
(in te stellen met P2) ligt

echter iets minder gunstig

dan bij één grote lamp.

Op een gegeven moment
zal namelijk één lamp do-
ven en de andere, via de

kondensator die parallel

aan de gedoofde lamp
staat, blijven branden. De
oorzaak van dit gedrag
moet gezocht worden in

het nogal woeste impe-
dantiegedrag van een TL-

buis die zich als een
stroomafhankelijke weer-
stand gedraagt. Seriescha-

keling laat zich het beste
uitvoeren met "gepaarde"
TL-buizen, dat wil zeggen:
buizen van hetzelfde fabri-

kaat, hetzelfde type en de-
zelfde ouderdom.
Wilt u toch twee "grote" TL-

buizen aansluiten (>30W)
of bijvoorbeeld vier 20-W-
buizen, dan moet de scha-
keling meerdere keren ge-

bouwd worden. Het is

overigens wel mogelijk

slechts één centrale pot-

meter aan te sluiten en wel
volgens het schema van fi-

guur 2. let er zeer goed op
dat de netspanning op K3
op de verschillende

dimmer-printen in dit geval
absoluut in fase aangeslo-
ten wordt.

Draadlengte tussen dim-
merprint en TL-buis

Een behoorlijke afstand
(meerdere meters) tussen

de dimmerprint en de TL-

buis is theoretisch niet zo'n

bezwaar zolang de bedra-
dingskapaciteit maar klein

is ten opzichte van die van
Cl. Dat betekent dat u de
draden die van KI komen,
niet te dicht moet leggen
bij de draden die van K2

komen. Toch raden we aan
de dimmer zo dicht moge-
lijk bij de lamp in te bou-
wen (voldoende geventi-
leerd overigens) omdat u

anders mede dankzij de
hoge schakelfrekwentie

behoorlijk bij zult dragen
aan elektromagnetische

vervuiling van de ether. Af-

schermen van de draden
is weer niet wenselijk om-
dat u daarmee de parasi-

taire kapaciteit naar aarde
zou vergroten.

Temperatuurafhankelijk-
heid van de oscillator

Om de stroomopname van
het regelcircuit zoveel mo-
gelijk te drukken is zenerdi-

ode Dl 2 nogal zuinig in-

gesteld. Iets té zuinig, zo

blijkt in de praktijk, want nu
is de zenerspanning en
daarmee de startfrekwen-

tie van de oscillator nogal
temperatuurafhankelijk. Om
een zeker startgedrag on-

der alle omstandigheden
te verwerven, raden we de
volgende herdimensione-
ring aan:

R16 wordt 2k7 (was 6k8)

R17 wordt 15 k (was 39 k)

C7 wordt 220^/16 V radi-

aal (was ÏOO^)

stereo-

kompressor
De werking van de stereo-

kompressor die we in het
januari-nummer van dit

jaar hebben voorgesteld
kan door een paar kleine
ingrepen worden verbe-
terd. De veranderingen zijn

van invloed op de DC-
instelling van de regelbare
"weerstanden" in IC3. Om
te beginnen vervangen we
de kondensatoren C3 en
CIO door een draadbrug.
Dit verstoort echter de ge-
lijkstroominstelling van A5
en A6, dus ook daar moet
nog wat veranderen. Aller-

eerst worden de plus-

ingangen niet met massa
maar respektievelijk met
pen 6 en pen ÏO van IC3
verbonden. Verder moet er
parallel aan R5 en R12 een
RC-netwerkje worden ge-
plaatst dat de DC-verster-

king terugbrengt tot onge-
veer 1. Theoretisch zouden
R5 en R12 dit al doen,
maar helaas hebben deze
weerstanden praktisch be-

1

!20n
L400V

TL1 ,TL2 = 2 x TL*buis/20W of 2 x TLD buis/18W
885112-11
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keken een te grote waar-

de. Doordat het toege-

voegde RC-netwerkje al-

leen gelijkspanningen te-

genkoppelt, wordt de wis-

selspanningsversterking niet

beïnvloed. Laatste wijziging

is het in serie zetten van

een elko met R6 respektie-

velijk R13. In figuur 3 vindt u

het aangepaste schema
van de kompressor.

De praktische uitvoering

vraagt geen grote verbou-

wing van de print. C3 en
CIO worden vervangen

door een draadbrug. De
RC-netwerkjes worden
parallel aan R5 en R13

aangesloten en in het

luchtruim boven de print

aangebracht. Het verbin-

den van de niet-inverteren-

de ingang van A5 en A6

met IC3 gaat het gemak-
kelijkst als de pennen 5 en
3 van IC2 (A5 en A6) naar
boven worden gebogen
n met een draadje met de
aangegeven pennen van
IC3 worden verbonden.

A1...A4 = IC 1 = TL074; OP470
A5, A6 = IC 2 = LF353; TL072

885112-10
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FREKWENTIE-
METER VOOR
KG-ONTVANGERS

met niet-

gemulti-

plext

display

Deze frekwentiemeter is eigenlijk ontworpen om ais

frekwentie-uit/ezing in KG-ontvangers te worden toegepasi
In de praktijk bleek het ontwerp echter zo goed te

werken, dat het ook ingezet kan worden ais universeel

toepasbare teller. Kijkt u maar eens naar de specificaties

van de standaard-uitvoering.

Technische gegevens:

(standaard-uitvoering volgens schema)

bandbreedte ingangsversterker: 1 kHz. . .50 MHz
ingangsgevoeligheid: 25 mV min.

maximum ingangsfrekwentie teller: 25 MHz typ.

resolutie teller: 10 Hz
gate-tijd: 0.1 s

aantal metingen per sekonde: 5
aantal cijfers: 7

opgenomen stroom: 465 mA max.
7-cijferige preset

telt omhoog of omlaag
geen gemultiplext display

Als leidraad voor de beschrij-

ving van deze frekwentiemeter

gebruiken we in dit artikel de
kortegolf-SSB-ontvanger uit het

januari-nummer van dit jaar.

We hebben dan een konkreet

voorbeeld en dat "praat" wat

makkelijker. Bovendien kunnen
we met deze ontvanger het nut

tonen van alle mogelijkheden

die de frekwentiemeter biedt.

Welke mogelijkheden de meter

heeft, kunnen we zien in het

blokschema dat is getekend in

figuur 1. Het te meten signaal

gaat eerst door een voor-

versterker met een instelbare

versterking. Het aldus opge-

poetste signaal komt dan via

de gate terecht bij de
up/down-teller. De waarde
waarmee de telling begint, is

afhankelijk van de stand van de
preset-schakelaars. Het eindre-

sultaat van de telling is groter

of kleiner dan de preset-

waarde, afhankelijk van de
stand van de up/down-
schakelaar. Om een stabiele

uitlezing te krijgen is tussen de
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tellers en het LED-display een
latch aangebracht, waarin het

meetresultaat gedurende de

volgende meting wordt op-

geslagen. Het blok "timing”

heeft bij dit alles tot taak een

en ander op tijd en voldoende

nauwkeurig te laten verlopen.

Van de zojuist genoemde ont-

vanger hebben we het voor de
frekwentiemeter belangrijke

deel als blokschema weerge-

geven in figuur 2. Aan de hand
hiervan kunnen we nagaan hoe

de frekwentiemeter de juiste

informatie op het display krijgt.

Het signaal waarvan we de fre-

kwentie gaan meten is het

oscillatorsignaal, dat bij deze

ontvanger beschikbaar is op

testpunt 2. Om echter de ont-

vangen frekwentie op de dis-

plays te krijgen, moet de teller

starten vanaf de waarde

900 000. Dit is namelijk de mid-

denfrekwentie van de ontvan-

ger. We zijn bij dat getal overi-

gens geen nul vergeten, want

de teller telt in stappen van

10 Hz. Deze waarde kan wor-

den ingesteld met de preset-

schakelaars. Welke kant de tel-

ler uit moet tellen, omhoog
(up) of omlaag (down), hangt af

van het feit of de ontvangen

frekwentie boven of onder de

middenfrekwentie ligt. Als de
ontvanger is ingesteld voor de
20-m-band, dan is de midden-

frekwentie lager dan de ont-

vangen frekwentie. De teller

moet dus vanaf 900 000 om-

hoog tellen om de juiste waar-

de aan te kunnen geven (9 +

5... 5,5 = 14... 14,5 MHz). Is de

ontvangen frekwentie lager dan

de middenfrekwentie (80-m-

band), dan moet de teller vanaf

900 000 omlaag tellen (9 -

5... 5,5 = 4... 3,5 MHz). Door
voor SI een driepolige schake-

laar te gebruiken en de

midden-aansluiting met de

up/down-ingang te verbinden,

zoals in figuur 1 is getekend,

wordt de meter bij het omscha-

kelen van de frekwentieband

automatisch omgeschakeld van

omhoog naar omlaag tellen of

omgekeerd.

Voorversterker en
tijdbasis

De konkrete uitvoering van de

Figuur 1. Het
blokschema
van de fre-

. kwentiemeter.

Figuur 2 Het
blokschema
van een voor

de frekwentie-

meter belang-

rijk gedeelte
van een KC-
ontvanger.

voorversterker en het blok

"timing" uit het blokschema is

getekend in figuur 3. De voor-

versterker zorgt er voor dat de
oscillator in de ontvanger

slechts in geringe mate wordt

belast en dat het oscillatorsig-

naal wordt versterkt tot een
waarde van circa 1 Vu (op de
kollektor van T4). Met PI wordt

de versterker zo ingesteld dat

de teller stabiel werkt en T4
niet in verzadiging raakt, want

dit laatste gaat ten koste van de
snelheid van de versterker. Het

versterkte ingangssignaal wordt

via C3 doorgegeven naar

Schmitt-trigger N4. Door met
R3 en R4 de ingang van de
Schmitt-trigger op de halve

voedingsspanning in te stellen,

schakelt de poort al bij een in-

gangssignaal van circa 1 Vt>. De
door N4 afgegeven blokgolf

komt vervolgens terecht bij N3
die als gate dient. Of het sig-

naal van N4 via N3 naar de tel-

ler wordt doorgegeven, wordt

bepaald door het timing-circuit

dat is opgebouwd rond de IC’s

1, 2 en 3. IC1 bevat een oscil-

lator en een 14-bits deler. De
oscillatiefrekwentie wordt in-

gesteld met kristal XI op een
frekwentie van 6,5536 MHz.
Deze frekwentie wordt vervol-

gens door de delers in IC1 en
IC2 door 2 17 gedeeld tot een

frekwentie van 50 Hz. Om uit-

eindelijk tot de gewenste fre-

kwentie te komen (5 Hz), wordt

tot slot de frekwentie door een
5-bits Johnson-teller (IC3) nog

eens door tien gedeeld. Hoe
de signalen die afkomstig zijn

van deze teller er uitzien, is ge-

tekend in figuur 4, samen met

de signalen van NI en N5. De
Johnson-teller maakt van het 50-

Hz-ingangssignaal vijf symme-
trische blokgolven met een fre-

kwentie van 5 Hz, die ten op-

zichte van elkaar steeds 20 ms
zijn verschoven. Na de eerste
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Figuur 3. Het
schema van de
voorversterker

en de tijdbasis

van de fre-

kwentiemeter

klokpuls wordt Q1 "hoog”. Zo-

lang 01 "hoog” is (100 ms),

wordt het te meten signaal

door N3 doorgegeven naar de
teller. Daarna geeft NI een
puls af die er voor zorgt dat de
inhoud van de teller in de latch

— en dus ook in leesbare

vorm op het display — terecht

komt. Óm de teller klaar te ma-

ken voor de volgende meting

geeft vervolgens N5 een puls

af, waardoor de preset-waarde

in de teller terecht komt. Met
deze puls zijn we gelijk aan het

einde van de telcyclus van IC3

aangekomen, met andere woor-

den: bij de eerstvolgende klok-

puls zal de hele procedure

zich herhalen.

Diskreet tellen

De teller van de frekwentieme-

ter is nu eens niet onderge-

bracht op een LSI-chip, maar

gewoon opgebouwd met losse

tellers en display-drivers (met

ingebouwde latch). Misschien

wekt dit ontwerp zelfs nostalgi-

sche gevoelens op, maar door

de toepassing van moderne
komponenten is het zeker geen
"ouderwets" ontwerp kwa mo-
gelijkheden en specifikaties

geworden. In figuur 5 is te zien

dat de teller in feite uit zeven

identieke deelschakelingen

bestaat. Iedere deelschakeling

Figuur 4. De
stuursignalen

die te vinden
zijn op de pen-
nen van IC3 en
de uitgangen
van NI en N5.
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bestaat uit: 4 preset-schakelaars

met pull-down-weerstanden,

een BCD-teller, een BCD-naar-

zeven-segment-decoder/driver

met latch, 7 voorschakel-

weerstanden en een zeven-

segment-LED-display. Met de
preset-schakelaars (SI . . . S7)

wordt — in BCD-kode — de

waarde ingesteld waarmee de
teller start met tellen. De pull-

down-weerstanden zorgen er

voor dat de preset-ingangen

van de teller bij een geopende
schakelaar een logische nul

krijgen aangeboden. De tellers

(IC6. . .IC12) zijn asynchroon

(dus: klok-uit naar klok-in) aan

elkaar gekoppeld. Dit heeft als

voordeel dat alleen de eerste

teller (IC6) een hoge klokfre-

kwentie krijgt aangeboden. Het

resultaat van de meting wordt

in de latches van IC13. . . IC19

geplaatst. Deze IC’s zorgen er

ook voor dat het meetresultaat

op de displays zichtbaar wordt,

omdat ze ook een BCD-naar-

zeven-segment-decoder en een
display-driver aan boord heb-

ben. Met R93 wordt de positie

van de decimale punt in-

gesteld. Met behulp van deze

weerstand kan worden geko-

zen tussen een uitlezing in kHz
(getekende positie) of een uit-

lezing in MHz (gestippeld gete-

kend);

De print

De drie printen zijn onderge-

bracht op één stuk printplaat;

men kan ze naar eigen inzicht

van elkaar scheiden (figuur 6).

De print is enkelzijdig, maar
bevat daardoor wel een aantal

draadbruggen. Deze kunt u het

best als eerste monteren, want

in een later stadium zitten de
andere komponenten behoor-

lijk in de weg. Om u een idee

te geven hoe de frekwentieme-

ter kan worden opgebouwd,
hebben we in figuur 7 de
werk-"tekening” afgebeeld van

het prototype.

Voor de schakelaars SI. . .S7

zijn verschillende oplossingen

denkbaar. Om te beginnen de
voorgestelde DIL-schakelaars.

De preset wordt dan ingesteld

door de schakelaars volgens

de BCD-kode (tabel 1) in te

stellen. Let wel op! Het minst

signifikante bit zit aan de "ver-

keerde” (= linker) zijde van de
schakelaar — gezien vanaf de
display-zijde en met de opdruk
grotendeels leesbaar. De meest
luxe uitvoering voor de schake-

laars is een BCD-duimwielscha-

kelaar. Wel duur, maar erg han-

dig als de preset veel veran-

derd moet worden. Moet de
preset slechts eenmalig wor-

den ingesteld, dan zijn draad-

bruggen een uitstekende en
goedkope oplossing. De
weerstanden R16. . .R43 en de
DIL-schakelaars SI . . . S7 verval-

len in dat geval. Moet een
preset-ingang ”1” worden, dan

monteert u een draadbrug op
de plaats van de overeen-

komstige schakelaar. Voor een
"0” op een preset-ingang komt
de draadbrug op de plaats van

de bijbehorende weerstand.

Let er op dat elke preset-

ingang van één draadbrug

wordt voorzien, niet meer en
niet minder.

Het afregelen van de meter is

relatief eenvoudig. Na het aan-

sluiten van de meter wordt

eerst de loper van PI tegen de
massa-aansluiting gedraaid.

Vervolgens wordt de loper zo-

ver verdraaid dat er een stabie-

le meetwaarde op het display

verschijnt. Let er op dat bij een
variërende ingangsspanning

met een relatief hoge frekwen-

tie T4 niet in verzadiging raakt,

want dat gaat ten koste van de

bandbreedte en kan dus leiden

tot foutieve meetresultaten.

Staat PI goed, dan moet met
C2 de frekwentie van de kris-

taloscillator nog worden in-

gesteld. Dit gaat het gemakke-
lijkst aan de hand van een
zendstation waarvan de fre-

kwentie met voldoende nauw-

Figuur 5. Het
schema van de
teller, die bijna

geheel 'dis-

kreet" van op-

bouw is.

Tabel 1.

BCD-kode

D c B A_

0 0 0 0 0
1 0 0 0 1

2 0 0 1 0

3 0 0 1 1

4 0 1 0 0
5 0 1 0 1

6 o 1 1 0
7 0 1 1 1

8 1 0 0 0
9 1 0 0 1

Tabel 1. Een
geheugen-
steuntje voor

het instellen

van de preset.
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Onderdelenlijst:

Weerstanden:

R1.R5 = 1 M
R2

(
R6,R1 1 = 2k2

R3,R4,R16. . .R43,

R94 = 10 k

R7 = 6k8

R8 = 27 Q

R9 = 270 Q

R10 = 5k6

R 1 2 = 180 Q
R13 = 100 Q
R14 = 1k5

R15.R44. . .R93 =

330 Q
PI = 1-k'

instelpotmeter

Kondensatoren:

Cl = 100

p

C2 = 40-p*trimmer

C3,C5,C6,C8. . .C23
= 100 n

C4 = 1 n

C7 = 47 /i/10 V

Halfgeleiders:

LD1 . . . LD7 =

D350PK (rood),

D352PK (groen),

D353PK (geel)

(Telefunken) of

HDSP5503 (rood),

HDSP5603 (groen),

HDSP5703 (geel)

(HP) of HD1133R
(rood), HD1133G
(groen) HD1133V
(geel) (Siemens)

Tl = BF256C

T2J4 = BF324

T3 = BF224

IC1 = 4060

IC2 = 4040

IC3 = 4018

IC4.IC5 = 74HC132
IC6. . . IC1 2 =

74HC190
IC1 3 . . .IC 19 = 4511

Diversen:

SI .

.

.S7 = 4-polige

DIL-schakelaar *

XI = kristal 6,5536

MHz *

print EPS 880039 (zie

ook pag. 6)

* zie tekst

keurigheid wordt gegaran-

deerd. C2 wordt dan zo in-

gesteld dat de opgegeven
zendfrekwentie op het display

verschijnt (hierbij is uiteraard

de preset reeds ingesteld op
de middenfrekwentie van de

ontvanger).

De precisie

Kristal XI bepaalt grotendeels

de nauwkeurigheid van de fre-

kwentiemeter. Zonder speciale

maatregelen kunt u de ontvan-

gen frekwentie meten met een
nauwkeurigheid van zo’n 200 a

300 Hz. De nauwkeurigheid

voor de korte termijn kan wor-

den opgevoerd door het kristal

in wat piepschuim in te pakken
en vóór de meting met behulp
van een referentie-zender de
oscillatiefrekwentie af te rege-

len. Voor een uurtje nauwkeu-

rig meten moet dat voldoende

zijn. Moet het nauwkeuriger, of

eigenlijk stabieler (want de zo-

juist beschreven methode is

ook nauwkeurig), dan moet u

bij de aanschaf op de tempera-

tuurkoëfficiënt van het kristal

letten. We denken dan aan een
kristal met een koëfficiënt van

circa 30 ppm. Dat lijkt mischien

overdreven, maar naarmate de
te meten frekwentie hoger
wordt, wordt het effekt van de
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M
<HK>

Figuur 6. De
print, of eigen-

lijk de printen,

want de print is

in drie delen te

zagen of te

knippen.

temperatuur groter. Nadeel is

natuurlijk wel dat een toename

van de nauwkeurigheid en de
temperatuurstabiliteit ook een

toename van de prijs betekent.

Alternatieven
We zeiden het al aan het begin

van dit artikel, deze schakeling

nodigt uit tot experimenteren.

Zo is het bijvoorbeeld heel

eenvoudig om een externe os-

cillator aan te sluiten — bij-

voorbeeld om met een oplos-

send vermogen van 1 Hz te me-
ten (meettijd: 1 s). Een externe

oscillator kan ook een zeer sta-

biel en nauwkeurig exemplaar
zijn, of bijvoorbeeld een ont-

vanger van een tijdseinzender

(DCF77). Het (gedeelde) oscilla-

torsignaal wordt aangesloten

op de plaats waar anders de
pennen 6 (signaal) en 8 (massa)

van IC2 zouden zitten (IC1 en
IC2 met omringende kompo-
nenten kunnen verwijderd wor-

den). De frekwentie die het

aangesloten signaal moet heb-

ben, hangt af van de meettijd

en is te berekenen met het for-

muletje:

fm =
meettijd

Als de tijdbasis van de meter is



elektuur

september 1988
92

veranderd, dan kan het natuur-

lijk voorkomen dat de decima-

le punt niet op de gewenste

plaats is te zetten met R93. In

dat geval zal R93 een plaatsje

moeten krijgen op de koperzij-

de van de display-print tussen

het + 5-V-spoor en de aanslui-

ting van de gewenste punt

(pen 5).

Snelheid is ook een onderwerp

wat bij deze teller mogelijkhe-

den tot experimenteren biedt.

De hoogste frekwentie die de

teller aan kan, is afhankelijk

van de maximale klokfrekwen-

tie waarop IC6 nog reageert.

Nu zitten er op de print zeven

tellers. Door deze om beurten

op de plaats van IC6 te zetten

kan de snelste worden uitge-

zócht. Op deze manier kwamen
wij uit op 25 MHz met IC’s die

volgens de data-sheet niet ver-

der kwamen dan 17 MHz. Het

bestuderen van de data-sheets

van verschillende fabrikanten

kan ook een snelheidsvoordeel

opleveren. Want wat dacht u

van een 74HC190 waarvan voor

de maximale klokfrekwentie

een typical (!) waarde wordt

opgegeven van 40 MHz? Moet

het nog sneller, gebruik dan

een 74F190 (met de F van FAST)

voor IC6. Daarvan ligt de mini-

male klokfrekwentie in de

buurt van 90 MHz. De andere

IC’s kunnen HC-typen blijven,

want die hoeven niet zo snel te

tellen.

Voor de IC's op de teller print

kunt u ook HCT-types gebrui-

ken (of HC en HCT door el-

kaar). HCT-types zijn echter

verplicht als u de teller met

een TTL-schakeling wilt bestu-

ren.

Storen of niet

storen

Dat is inderdaad de vraag bij

dit ontwerp. Daarmee zijn we
gelijk weer terug bij de oor-

spronkelijke toepassing voor

dit ontwerp: een frekwentieme-

ter voor kortegolf-ontvangers.

Maar het is trouwens toch wel

fijn als een meetinstrument niet

of nauwelijks stoort. De filoso-

fie achter dit ontwerp is: Ge-

bruik geen gemultiplext dis-

play en je bent een flinke sto-

ringsbron kwijt. Dat is ook een

van de redenen waarom hier

geen geïntegreerde teller is

gebruikt, want die multiplexen

allemaal om de warmte-

ontwikkeling in de chip en het

aantal onderdelen binnen te

perken te houden. We moesten

dus wel naar losse komponen-
ten grijpen, waardoor de afme-

tingen van de meter zijn toege-

nomen. Helaas hebben we niet

de mogelijkheid gehad om dit

exakt na te meten, maar in

principe geeft de hier beschre-

ven frekwentiemeter dus min-

der storingen dan een gewone
met een gemultiplext display.

Desondanks verdient het aan-

beveling om de schakeling

deugdelijk in te blikken.

(880039)

Figuur 7. Deze
foto laat zien

hoe het proto-

type in elkaar

is gezet.
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verwijdert

macro-
vision-

signalen

De redaktie

distantieert zich van

elk illegaal gebruik

van deze schake-

ling, waarbij het

auteursrecht dat op
video cassettes rust

door het onder-

drukken van het

macrovision-

beveiligingssysteem

geschaad wordt.

Macrovision is het antwoord van videosoftware-

fabrikanten op het gedrag van personen die zich op
grote schooi willen verrijken aan het illegaal kopiëren van
outeursrechtelijk beschermde videocassettes. Zoals u
elders in dit nummer kunt lezen, kan het macrovision-

signaal bij het (legaal) afspelen van een met dit systeem
beschermde videocassette vooral de wat oudere TV-

toeste/len aardig van hun stuk brengen. Ook laat deze
beveiliging het niet meer toe om voor eigen (!) gebruik

een reserve-kopie van de opname te maken. Voor deze
nadelige kant van dit eenvoudige beveiligingssysteem

hebben we een eveneens eenvoudige oplossing in de
vorm van een schakeling bedacht.
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Figuur 1. Het
blokschema
van de deko-
der.

Het als kopieerbeveiliging fun-

gerende macrovision-signaal

neemt slechts enkele lijnen van

de vertikale sync in beslag. De
storende invloeden van het

macrovision-signaal op voor-

bespeelde VHS-videocassettes

kunnen daardoor relatief een-

voudig geëlimineerd worden.

Om het u helemaal gemakke-

lijk te maken, hebben we een

schakeling uitgedokterd die

het macrovision-signaal effek-

tief uit het sync-signaal haalt.

Let wel: zonder exotische IC's

of allerlei moeilijke afregelpro-

cedures!

Aangezien het werkingsprinci-

pe van de macrovision-kopieer-

beveiliging op bespeelde VHS-

videocassettes elders in deze

uitgave uitvoerig uit de doeken

wordt gedaan, gaan we er hier

niet verder op in. Het enige

dat we op deze plaats moeten

weten is: hoe maken we een

schakeling die het door het

macrovision-signaal "bewerkte”

sync-signaal van bespeelde

VHS-cassettes omzet in gewone
sync-signalen? Onze ervaring is

dat dit in eerste instantie moei-

lijker lijkt dan het in werkelijk-

heid is, want onze HF-ontwer-

per brouwde in no time een

schakeling in elkaar die het

macrovision-signaal vervangt

door onschuldige zwarte lijnen.

Wissen en
vervangen
Het "anti-kopieersignaal”

treedt, en we vallen nu meteen

maar met de deur in huis, bij

elke beeldwisseling (vertikale

sync) op. Om precies te zijn:

vanaf de vierde beeldlijn en

met een duur van ongeveer 10

beeldlijnen. Het macrovision-

signaal bevindt zich dus in de
video-dode periode buiten het

beeldscherm (de zogenaamde
zwarte lijnen, waarop zich ook
de teletekst-informatie bevindt).

Dat is ook de reden dat het

TV-toestel geen last ondervindt

van het macrovision-signaal (al-

thans zo zou het moeten zijn),

maar het sync-systeem van de
videorecorder raakt er door in

de war. In de desbetreffende

periode is er weliswaar geen
video-informatie, maar wanneer
we even met een skoop kijken,

dan zien we een wat eigenaar-

dig ogende blokgolf met varië-

rende amplitude en met een
frekwentie van om en nabij de
48 kHz. En precies om deze

blokgolf gaat het, want willen

we de kopieerbeveiliging op-

heffen, dan moet dit signaal

niet alleen verwijderd worden,

maar ook vervangen worden
door tien onschuldige "zwarte

regels”. Welnu, voor deze za-

ken zorgt de schakeling in fi-

guur 2, die we in figuur 1 voor

de duidelijkheid nog eens in

blokschematische vorm heb-

ben weergegeven.

Aan de ingang — en we heb-

ben het nu over figuur 2 — zor-

gen de transistoren Tl en T2 al-

lereerst voor een versterking

van 2 maal. Het signaal wordt

vervolgens door clamp-diode

Dl "geklemd”, zodat de als

komparator geschakelde

BIMOS-opamp van het type

CA3130 (IC2) de twee sync-

pulsen (horizontaal en vertikaal)

van elkaar scheiden kan. Via

de uitgang van IC2 komen de
vertikale en horizontale sync-

pulsen (in kasu dus de raster-

en lijnsynchronisatie) vervol-

gens terecht op respektievelijk

een LC-kombinatie bestaande

uit C5/L2 en een laagdoorlaat-

filter dat zich tussen IC2 en T6

bevindt. De rasterwisselpulsen

aan het begin van een vertikale

sync dienen als startsein voor

het "opvangen” van de
macrovision-stoorpulsen. De



elektuur

september 1988

Figuur 2. Bij

deze schake-
ling onderdruk-
ken elektroni-

sche schake-
laars het stoor-

signaal en ver-

vangen dat

door zwart-

nivo's met daar-

tussen sync-

pulsen.
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Figuur 3. 300 ys

na de vertikale

sync onder-

drukt de scha-

keling 589 /js

lang het video-

signaal, waar-

door 9 van de
10 lijnen met
daarop het

stoorsignaal

geen invloed

meer kunnen
uitoefenen.

Figuur 4. De
onderdelen-

opstelling van

de print.

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1 =82 Q
R2 = 1k2

R3 = 1k8

R4,R5,R22,R24,

R28 = 120 Q
R6 = 220 Q
R7 = 4k7

R8 = 470 Q
R9 = 47 k

R10 = 330 Q

Ril =27 Q
R12.R13 = 68 Q

R14 = 10 k

R 1 5 = 100 Q
R16. . .R20 = 1k5

R21 ,R23,R25 = 4M7
R26 = 18 k

R27 = 27 k

R29.R30 = 1 5k1

( 1 %)*

R31 = 151 k (1 %) •

Kondensatoren:

Cl ,Cl 5 = 10 p/16 V

C2 = 22 p

C3 = 220 n

C4 = 220 p/10 V

C5 = 68 n

C6,C10,C1 1 = 33 n

C7.C9 = 2n2

C8 = 47 n

Cl 2 =
1 p/16 V

Cl 3 = 10 n styroflex

(5%)*

C14 = 3n9 styroflex

15%)*

Cl 6 = 1000 p/25 V

Cl 7 = 100 n

C18 = 680 n

SFn k

S V
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positieve flank van de vertikale

puls triggert dan monoflop 1,

die nu wacht op het binnenko-

men van de vierde regel en

daarmee het macrovision-

signaal. In de praktijk zal dat

binnen 300 ys na elke trigger-

puls het geval zijn. Na afloop

van deze wachttijd wordt de

tweede monoflop getriggerd

(MMV2), waardoor de op de

uitgang van MMV2 aangesloten

elektronische schakelaars ESI

en ES2 aangestuurd worden.

Laatstgenoemde schakelaar,

ES2 dus, onderbreekt nu het

video-signaal, waardoor het

stoorsignaal geen kans krijgt

zijn taak uit te voeren. Achter

deze schakelaar moet dan ook

op hetzelfde moment een ver-

vangsignaal worden toege-

voerd. Hiervoor zorgt ESI, die

een met R7 en R8 ingestelde

zwartwaarde doorgeeft aan de

met T3 en T4 opgebouwde uit-

gangsbuffer. Om dit vervang-

signaal te kompleteren hebben
we in principe nu alleen nog
maar een aantal lijnsynchroni-

satie-pulsen nodig. Daarvoor

zorgt ES4, die de met C5 en L6

afgetakte horizontale sync-

pulsen erbij schakelt. Door dit

alles blijft niet alleen de syn-

chronisatie behouden, maar

ook zijn nu de macrovision-

signalen vervangen door sta-

biele zwartnivo's. Nadat de mo-
notijd van MMV2 is verstreken

(hetgeen na 589 ^s het geval is),

zijn de tien door macrovision

bewerkte beeldlijnen vervol-

gens voorbij en kan ES2 het

normale videosignaal doorla-

ten, totdat een volgende raster-

wisseling de hele procedure

opnieuw op gang brengt.

Als handig extraatje hebben

we de schakeling tevens uitge-

rust met een LED-uitlezing, zo-

dat u ook zonder skoop kunt

zien wat er zich zoal afspeelt.

Komt er een schoon videosig-

naal binnen, dan zullen een

groene en een gele LED (nor-

male horizontale en vertikale

synchronisatie) gelijkmatig

oplichten, terwijl een rood

exemplaar begint te knipperen

wanneer het een videocassette

betreft die met macrovision-

signalen tegen kopiëren is be-

veiligd.

Bijzonderheden
Om de schakeling voor wat be-

treft aansluitmogelijkheden zo

flexibel mogelijk te maken,

hebben we de uitgangsbuffer

als verschilversterker uitge-

voerd. Deze kan twee 75-Q-

video-uitgangen aansturen. De
ingangstrap is uiteraard voor

standaard-video-ingangsnivo’s

van 1 Vn in 75 Q gedimensio-

neerd.

Om te vermijden dat de scha-

keling afgeregeld moet wor-

den, zijn op bepaalde plaatsen

1%-weerstanden noodzakelijk

en ook moeten voor de tijdsbe-

palende kondensatoren van de

twee monoflops styroflex-

exemplaren genomen worden

(deze hebben t.o.v. gewone C’s

namelijk een kleinere toleran-

tie). Om de door de eventueel

dan toch nog aanwezige

tolerantie-invloeden veroorzaak-

te tijdsverschillen helemaal

glad te strijken, hebben we bo-

vendien de tijd van MMV1 wat

korter gekozen en die van de

tweede monoflop wat langer.

Gebruikt men desondanks on-

derdelen met een grotere tole-

rantie dan 5%, dan kunnen —
omdat ES2 te laat sluit en/of te

vroeg opent — de macrovision-

signalen toch door en dan hebt

u uiteraard nog niet zoveel aan

de schakeling. In die gevallen

kunnen R30 en R31 het beste

vervangen worden door instel-

potentiometers, zodat de

monoflop-tijden zodanig kun-

nen worden ingesteld dat de

stoorsignalen niet meer door-

gelaten worden. Maar zoals ge-

zegd, deze afregeling zal niet

noodzakelijk zijn wanneer u

voor R29 t/m R31 en C13/C14

precisie-onderdelen gebruikt.

Wie in het bezit is van een ka-

paciteitsmeter, kan in plaats

van styroflex-kondensatoren na-

tuurlijk ook vooraf op de juiste

waarde nagemeten MKT- of fo-

liekondensatoren gebruiken.

Dat scheelt wat in de kosten . .

.

Apropos alternatieven: In plaats

van een 74HCT4066 kan voor

IC1 ook een 74HC4066 ingezet

worden. Met een HEF4066B

zou het in principe ook moeten

lukken, maar dat hebben we
niet geprobeerd.

Voor de als LED-drivers met

hoog-ohmige ingang gebruikte

MOSFET’s van ITT kunnen

eventueel ook transistoren van

het type BC549C gebruikt wor-

den, maar neem dan wel 47 kQ
in serie met de basis op.

Tër afsluiting nog even dit: Zo-

als we van onze lezers weten,

zijn kant-en-klare spoeltjes vaak

niet of nauwelijks verkrijgbaar

bij de plaatselijke elektronica-

handelaar. Ofschoon we in ons

prototype spoelen van Toko

hebben gebruikt, kunnen zon-

der meer ook exemplaren van

Siemens, Valvo of Neosid wor-

den ingezet, maar neem bij

voorkeur spoeltjes met een

kleinere tolerantie dan 10 pro-

cent. (880136-11)

Figuur 5. Het
macrovision-

signaal vóór
(boven) en né
de dekoder

Spoelen:

LI = 390 MH

L2 = 1,5 mH
L3,L4 = 10 mH

Halfgeleiders:

Dl . . .D3 = AA1 19 of

BAT85

D4 = 1N4148

D5 = LED (groen)

D6 = LED (geel)

D7 = LED (rood)

Tl = BF494

12 = BF451

T3 = BF256B

T4 = BD139

T5J6 = BC559C
T7.T8 = BS170

T9 = BC549C

T10 = BC516

IC1 = 74HCT4066,

74HC4066
IC2 = CA3130
IC3 = 4538B IC4 =

7805

Diversen:

koellichaam voor

spanningsregelaar IC4

net-adapter 8. . . 12 V/

150 mA
3 video-aansluitbussen

(cinch, BNC, DIN.

afhankelijk van de

toepassing)

kunststoffen behuizing

van minimaal

800 mm x 1 70 mm x

50 mm.

*zie tekst
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